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F i h r i s t 
 

 

 
BİRLEŞİMLER 

 C. B. Tarih Sayfa Açıklama  
 50 (4) 13.10.2020 1-374 Temel Kanun (Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması)  / 
Usul Hakkında Görüşmeler  

 

 50 (5) 14.10.2020 375-428 ---  
 50 (6) 15.10.2020 429-632 Temel Kanun (Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılması)  

 

 50 (7) 20.10.2020 633-870 Temel Kanun (Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hak-
kında)  / 
Saygı Duruşu (İstanbul Milletvekili Markar 
Eseyan)  

 

 50 (8) 21.10.2020 871-993 Temel Kanun (Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması)  

 

           
           
           
        C. B. Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
       AÇANAL Zemzem Gülender (Şanlıurfa) – 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
472 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba'nın HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yap-
tığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
762 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a Al-
lah'tan rahmet dilediğine, 18 Ekimde yapılan seçimlerde Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin 
Tatar'ı tebrik ettiğine, 18 Ekim Azerbaycan'ın 29'uncu bağım-
sızlık yıl dönümüne, Ermenistan'ın 10 Ekim ile 18 Ekimde im-
zalanan ateşkeslere uymayarak uzlaşmaz tavrını ortaya koyan 
bir terör devleti ve PKK gibi terör örgütleriyle iş birliği yapan 
bir piyon olduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
744:745 

       ARIK Çetin (Kayseri) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi-
nin Erciyes Kayak Merkezinde bilet fiyatlarına yüzde 20 zam 
yaptığına ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
406:407 

        – UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kora-
maz Vadisi'nde taş ocağı kurulacağına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
739 
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       ARKAZ Hayati (İstanbul) – 15 Ekim Dünya Kadın Çift-
çiler Günü'nü kutladığına, Ermenistan devletinin Azerbay-
can'ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadığına ve 13 
Ekim Kars Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümüne ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
473 

       ATAŞ Dursun (Kayseri) – 696 sayılı KHK'yle taşeron-
dan devlet kadrolarına veya kamuya ait şirketlere işçi statü-
sünde geçiş yapan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi gerek-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
57 

        – Son yıllarda ciddi sorunlar yaşayan yerel televizyon ka-
nallarının TÜRKSAT'a ödedikleri kira bedellerinin Türk lirası 
üzerinden alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
513:514 

       AYCAN Sefer (Kahramanmaraş) – Covid-19 pandemi-
sinden etkilenen gençlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ge-
rektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
899 

        – Sağlık personeline yönelik şiddetin devam ettiğine iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
113:114 

        – Türk Tabipleri Birliğinin kuruluş kanununa aykırı faa-
liyetlerde bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
796 

        – Ülkede iş kazalarının en çok inşaatlarda ve madenlerde 
olduğuna, iş güvenliğinin öncelikli olması ve denetimlerin ar-
tırılması gerektiğine, sağlık sektöründe de hastane enfeksiyon-
larının iş kazası kapsamına alınması ve hastalanan veya vefat 
eden sağlık personeline tazminat verilmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
409 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Erzurum ili Olur ve 
Karaçoban ilçelerinde altın rezervleri bulunması nedeniyle da-
daşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yatırım-
cılara minnettar olduklarına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
56 

        – Kıskançlığın ruhun hastalığı olduğuna ve iktidarın ba-
şarılarına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
472 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Genel Kurulun 6 Ekim 2020 
tarihli 2'nci Birleşiminde yaptığı gündem dışı konuşmasında 
grip aşısının krize sebep olacağını ifade ettiğine ve grip aşısı 
krizinin başladığına ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
960 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
56 

        – Vefat eden Gazeteci Bekir Coşkun'u rahmetle andığına, 
iktidar partisini Erzurum'da çiftçi, esnaf ve KOBİ'lerin yaşa-
dığı sorunları çözmeye davet ettiklerine, muhtarların pandemi 
ve hayat pahalılığı nedeniyle yaşadıkları sorunların çözülmesi 
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara çağ-
rıda bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
740 
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       AYDOĞAN Turan (İstanbul) – İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla 
ilgili kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
61:62 

       AYGUN İlhami Özcan (Tekirdağ) – Resmî Gazete'de 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla buğday, arpa ve mısır 
ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin 1 Ocak 2021 tari-
hine kadar sıfırlandığına ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
895 

       AYRIM Şamil (İstanbul) – Vefat eden İstanbul Millet-
vekili Markar Eseyan'ın sevenlerine başsağlığı dilediğine, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile 4 siyasi partiye mensup 
milletvekillerinin 18-20 Ekim 2020 tarihlerinde Azerbaycan'a 
yaptığı resmî ziyarete ve Ermenistan devletinin Azerbaycan'ın 
Gence kentine düzenlediği saldırıya, Azerbaycan topraklarının 
Ermenistan tarafından işgal edilmesine dünya kamuoyunun 
kayıtsız kalmaması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
889:890 

       BAKIRLIOĞLU Ahmet Vehbi (Manisa) – Meclis çatısı 
altında Uyar Madencilik mağdurlarına verilen sözlerin yerine 
getirilmesi gerektiğine ve işçilerin Ankara yürüyüşüne kolluk 
güçlerinin izin vermediğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
109 

       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Kastamonu ili Daday 
ilçesinin yol sorununun giderilmediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
895 

       BANKOĞLU Aysu (Bartın) – İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla 
ilgili kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
60 

       BARUT Ayhan (Adana) – Buğday, arpa ve mısır ithala-
tında uygulanan gümrük vergilerinin yılbaşına kadar sıfırlan-
masının üreticileri ve besicileri zor durumda bırakacağına iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
891 

        – Pandemi döneminde sorunları daha da derinleşen sağlık 
emekçilerinin taleplerine yanıt verilmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (6) 

 
469 

        – Pandemi sürecinin toplumun tüm kesimlerini olumsuz 
etkilediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
962 

        – Yaşanan pandemi döneminde tarımın insanlığın en te-
mel gereksinimi olduğunun bir kez daha görüldüğüne, yanlış 
politikalar sonucunda ülkenin ithalatçı konumunda olduğuna, 
desteğe ihtiyacı olan çiftçiye uygun bir destek paketi hazırlan-
ması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
742 

       BAŞEVİRGEN Bekir (Manisa) – İktidarın övündüğü 
sosyal koruma kalkanının açlık sınırının 3 bin TL'ye ulaştığı 
ülkede vatandaşa kalkan olamadığına, iktidarın vatandaşa sab-
retmeyi tavsiye ettiğine, sosyal devletin vatandaşına tavsiye 
vermeyeceğine, refahını yükselteceğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
409 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ili Murgul il-
çesi Damar köyünde çıkan yangına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
546 
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        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
76 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Siirt) – Afyonkarahisar Millet-
vekili Ali Özkaya'nın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ 
Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
937 

        – Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in HDP grup önerisi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
91 

        – Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in HDP grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
927:928 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
74:75 

          (4) 101:102 
        – Hatay ili Belen ilçesinde meydana gelen yangına, Elekt-
rik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması hâlinde nelerin yaşa-
nacağına, Çorum ili İskilip ilçesindeki kömür madeninde mey-
dana gelen göçük nedeniyle 1 işçinin yaşamını yitirdiğine, do-
ğayı güvenceye alma kanunu konusunda ortak bir komisyon 
kurulması çağrısında bulunduklarına, Hatay Milletvekili Hü-
seyin Yayman'ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifa-
delerine, gözaltında bulunan Barış Annelerinin serbest bırakıl-
ması gerektiğine, İstanbul ilinde sahnelenecek olan Kürtçe ti-
yatro oyununun yasaklanmasının kabul edilemez olduğuna, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından açıklanan ra-
pora ve bir yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesinin Enis 
Berberoğlu'yla ilgili verdiği kararı yok saymasına ilişkin açık-
laması 50 (4) 

 
66:68 

        – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın vefatı sebebiyle 
Adalet ve Kalkınma Partisi ile ailesine başsağlığı dilediğine, 
"askıda ekmek" açıklamasının halkın nasıl bir yoksulluk 
içinde olduğunun ispatı mahiyetinde olduğuna, 2020 yılında 
ülkede hâlâ kayıpların konuşulduğuna ve bu durumun kamuo-
yunda endişe ve kaygıya sebep olduğuna, Serkan Tumay'ın Kı-
rıkkale F Tipi Cezaevinde 17 Ekim tarihinde ölümü hakkında 
soruşturma açılması ve bu ölümün aydınlatılmasının kamuo-
yunun beklentisi olduğuna,  Diyarbakır'da Faris Türk isimli 
vatandaşa işkence iddalarıyla ilgili sorumluların yargılanaca-
ğına dair bir tutum beklediklerine, Kurtalan-Siirt arasındaki 
duble yolun hâlâ bitirilememesiyle ilgili resmî bir açıklama 
beklediklerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
746:747 



- 7 -

   C.   B. S a y f a  

– 7 – 

        – Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıkla-
ması 50 (8) 

 
919 

        – Pendik İmamı Azam Caddesi Ay Sokak'ta Alevilere yö-
nelik nefret ve ırkçı işaretlemelerin sorumlularının bir an önce 
tespit edilip yargı önüne çıkarılmasını talep ettiklerine ilişkin 
açıklaması 50 (7) 

 
763 

        – Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 10. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen davaya, taleplerinin faillerin bu-
lunması ve adil yargılama olduğuna, faili meçhulleri unutma-
dıklarına ve unutmayacaklarına, 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü'ne, Sur Belediyesinin başlattığı "Sur sokaklarını sağlık-
laştırma projesi" her bir sokak için 60 bin TL'ye mal oluyorken 
belediyeye kayyum atanmasıyla her bir sokak için 400 bin TL 
gider gösterildiğine, Şişecam işçilerinin ve maden işçilerinin 
mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
903:905 

        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
923 

        Tekraren  (8) 924:925 
          (8) 929 
        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine, Tekirdağ 1 No.lu F Tipi Hapishane-
sinde tutuklu bulunan ağır hasta Ali Osman Köse'nin ve aynı 
konumdaki mahpusların durumunun titizlikle değerlendiril-
mesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
908:909 

       BÜLBÜL Muhammed Levent (Sakarya) – 13 Ekim 
Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne, Hatay 
ilinde yaşanılan orman yangınlarının ardından Osmaniye ve 
Trabzon illerinde meydana gelen orman yangınlarında dahli 
olanların hukuken en acı bedeli ödemelerini talep ettiklerine, 
11 Ekim Pazar günü Ermenistan devletinin Azerbaycan'ın 
Gence kentine düzenlediği 9 Azerbaycan vatandaşının haya-
tını kaybetmesine sebep olan füzeli saldırıyı nefretle kınadık-
larına ve geçici ateşkes sürecinde gerçekleştirilen bu saldırıla-
rın savaş suçu ve insanlık suçu olduğuna, Karabağ toprakla-
rında fiilen işgal sona ermedikçe herhangi bir diplomatik ça-
banın başarılı olamayacağına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
64:66 

        – 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'ne, Dağlıca baskını-
nın 13'üncü yıl dönümüne, beyin kanaması geçiren 57'nci 
Hükûmette Sağlık Bakanı olarak görev yapan, 21'inci ve 
23'üncü Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'a şifa 
dilediklerine, Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı Ermenistan iş-
galinden kurtarma yolunda hızla ilerlediğine, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ile 4 siyasi partiye mensup milletvekillerinin 
18-20 Ekim 2020 tarihlerinde Azerbaycan'a yaptığı resmî zi-
yarete ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
902:903 
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        – Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin HDP 
grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
500:501 

        – Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
502 

        – İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
504 

        Tekraren  (6) 505:506 
        – İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin 228 sıra sayılı 
Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
591 

        – Ülkenin zor ve çetin zamanlardan geçtiğine, Libya, 
Doğu Akdeniz, Ege, Suriye, Kıbrıs, Irak, Güney Kafkasya ve 
Karabağ'daki çarpışmalar ile dengesizliklerin ülkenin büyük 
bir çevrelenme ve kuşatma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu 
gösterdiğine, bunun yanında ülke içinde faaliyetlerini sürdür-
meye çalışan PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ  gibi terör örgüt-
lerinin iç dinamikleri sarsmak ve ülkeye zarar vermek nokta-
sında fırsat kolladığına, Hatay, Osmaniye, Trabzon ve diğer 
illerde yaşanan orman yangınlarının terör odakları tarafından 
gerçekleştirildiği şüphelerinin her alanda teyakkuzda olunması 
gerektiği gerçeğini gösterdiğine, aynı zamanda küresel sal-
gında sadece ülke topraklarında değil dünya çapında bir mü-
cadeleye katkı sağlandığına, Anayasa Mahkemesinin Enis 
Berberoğlu'yla ilgili verdiği kararın hukuki sürecin hâlen de-
vam ettiği bir durumu gösterdiğine, Anayasa Mahkemesi üyesi 
bir hâkimin attığı "tweet"e şahit olunduğuna, Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin ve demokrasinin yaşadığı travmalar göz 
önüne alındığında hiç de hafife alınmayacak bir durum karşı-
sında olunduğunu düşündüklerine, bunun şahsi olarak değer-
lendirilmesinin mümkün olmadığına, Anayasa Mahkemesinin 
bugüne kadar vermiş olduğu birçok kararın tartışmalı olduğu 
gibi bunun bundan sonra vereceği kararları da tartışmalı hâle 
getirecek bir gelişme olduğuna, herkesin bulunduğu mevkide 
elinde bulundurduğu gücü hukuka uygun bir şekilde hakkani-
yetle kullanmak durumunda olduğuna, ülkenin bir daha darbe, 
vesayet gibi ifadelerle veya birtakım girişimlerle karşılaşma-
ması noktasında hassasiyetlerini tekrar dile getirdiğine ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
412:414 
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        – Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'na katılan gü-
venlik güçlerine başarılar dilediğine, Ermenistan'ın Lahey 
Sözleşmeleri'ne ve Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırı şekilde 
Azerbaycan'a düzenlediği füze atışlarında hayatını kaybeden 
Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet dilediklerine, Er-
menistan işgaline karşı Azerbaycan'ın haklı davasında yanında 
olduklarına, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Ak-
deniz'de yürüteceği sismik çalışmalara ve Türkiye'nin ulusla-
rarası hukukun gereğini yerine getirdiğine, Karadeniz'deki do-
ğal gaz rezervine, Genel Kurulun 5'inci Birleşiminde TBMM 
Başkanının beraberindeki Parlamento heyetiyle Azerbaycan'a 
resmî ziyarette bulunmasına ilişkin tezkerenin oylanması sıra-
sında CHP Grubu tarafından yoklama talep edilmesi üzerine 
toplantı yeter sayısı bulunamadığından birleşime son verildi-
ğine ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, bölgeyi, Azerbay-
can'ı ve Türkiye'yi alakadar eden bir meselede böyle bir dav-
ranış sergilemesinden üzüntü duyduklarına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
475:477 

       BÜLBÜL Süleyman (Aydın) – Avukatlara yapılan bas-
kının asla kabul edilemeyeceğine ve Avukatlık Kanunu'na 
göre kurum avukatlarının bir baroya üye olma zorunluluğunun 
bulunmadığına ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
961 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
75 

        – Son üç günde coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 
6 hekime ve Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Esat Ülkü'ye 
Allah'tan rahmet dilediğine, sağlık çalışanlarının haklı taleple-
rinin mutlaka karşılanması  ve özlük haklarının iyileştirilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
421 

       CAN Ramazan (Kırıkkale) – Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba'nın HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yap-
tığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
763 

        – Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün 
HDP Grubuna yönelttiği sorulara cevap verilmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
506:507 

       CEYLAN Nevzat (Ankara) – Ankara Milletvekili Ali 
Haydar Hakverdi'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
554 

       CEYLAN Özgür (Çanakkale) – Çanakkale ilinde Sone 
Enerji tarafından RES yapmak için Lapseki Çamyurt, Dumanlı 
ve Beyçayırı köylerinde başka bir şirketin maden sahası işgal 
edilerek, şahıs arazileri usulsüz kiralanarak ve orman tahrip 
edilerek inşaat yapıldığına, mühürlenen inşaatlara mühürlerin 
sökülerek devam edildiğine, bu şirketin arkasında kimlerin ol-
duğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
410 
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        – Pandemi sürecinin ekonomiyi sarstığına, devletin zor 
durumda olan esnafın BAĞ-KUR primlerini üstlenmesi gerek-
tiğine ve vatandaşların sicil affı çıkarılmasını beklediğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
895 

        – Ülke ekonomisine sağladığı değer ve kırsal kalkınma-
nın gerçekleştirilmesi açısından önemli olan süt ve süt ürünle-
rinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi gerektiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (6) 

 
572 

       COŞKUN Şevin (Muş) – Günlerdir kendisinden haber 
alınamayan Bahtiyar Fırat'ın nerede olduğunu İçişleri Baka-
nından öğrenmek istediklerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
898 

       ÇAKIR Sami (Kocaeli) – Vefatının seneidevriyesinde 
Aliye İzzetbegoviç'i rahmetle yâd ettiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
735 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğ-
lu'yla ilgili kararını yok sayarak Anayasa suçu işlediğine iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
114 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a Al-
lah'tan rahmet dilediğine, hayatını kaybeden Gazeteci Bekir 
Coşkun'un ülke insanına, gazetecilik mesleğine, demokrasiye, 
basın özgürlüğüne katkılarını unutmayacaklarına ilişkin açık-
laması 50 (7) 

 
740 

       ÇALIK Öznur (Malatya) – Vefat eden Markar Eseyan'ın 
ailesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine başsağlığı diledi-
ğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
740 

       ÇELİK Behiç (Mersin) – Beyin kanaması geçiren 57'nci 
Hükûmette Sağlık Bakanı olarak görev yapan, 21'inci ve 
23'üncü Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'a Al-
lah'tan şifa dilediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
938 

        – Hatay ili Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde mey-
dana gelen orman yangınları nedeniyle Hatay halkına geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ve faillerinin cezalandırılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
110 

       ÇEPNİ Murat (İzmir) – Gözaltı ve tutuklamaların ikti-
darın yönetme biçimi olduğuna ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
55 

        – İzmir ili Efemçukuru altın madeninde ağır metal kirlili-
ğine neden olunduğunun ortaya çıktığına ve 16 Ekim 2020'de 
yeni bilirkişi incelemesi yapıldığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
741 

        – Menemen Cezaevinde 6 kişinin pandemi nedeniyle has-
taneye kaldırıldığına ve ailelerin bilgilendirilmediğine, ceza-
evlerinde acilen önlemler alınması gerektiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (6) 

 
546:547 
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       ÇULHAOĞLU Mehmet Metanet (Adana) – Adana ili 
Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nin hemen hemen tama-
mının 2/B arazisi konumunda olduğuna, atadan kalan yerleri 
nasıl satın alacaklarını düşünmeye başlayan hemşehrileri 
adına fiyatlandırmanın ödeme güçlüğüne göre tespit edilerek 
yapılmasını Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Hazine ve Maliye 
Bakanından talep ettiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
939:940 

       DEMİR Mustafa (İstanbul) – Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasiyi, anayasal düzeni, 
demokratik değerleri milletle omuz omuza, demokrasi karşıtı 
vesayetçilere karşı sonuna kadar korumaya kararlı olduklarına 
ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
407 

        – Depremin sıradan bir doğa olayı olmadığına ve tedbir-
lerle can kayıplarına engel olunabileceğine, AK PARTİ olarak 
yeni yapıların depreme dayanıklı olması ve eski binaların güç-
lendirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığına ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
897 

        – Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm önlemler alına-
rak coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 
ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflarda yeniden başlandığına ilişkin 
açıklaması 50 (4) 

 
60 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın ya-
kınlarına başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
736:737 

       DERVİŞOĞLU Dursun Müsavat (İzmir) – 13 Ekim 
Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne, TBMM 
Başkanlığına sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 
3'üncü maddesine, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin dü-
şürülmesi hadisesinin başlı başına hukuki bir garabet içerdi-
ğine ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir yerel mah-
kemenin "Yeniden yargılanmasına mahal yoktur." kararını sa-
dece bir hukuki karar olarak telakki edebilmelerinin mümkün 
olmadığına, adalet duygusunun zedelenmesinin toplumdaki 
bütün müesseseleri zedeleyeceğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
62:64 
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        – Hatay ilinin İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde 
meydana gelen yangınlar sırasında halkın panik yaşadığına, 
ormanların Hatay ilinin üç tarafını çevirecek şekilde yakıldı-
ğına, Kahramanmaraş'ta da durumun farklı olmadığına, gün-
lerdir alevleri söndürmek için çabalayan yangın söndürme 
ekiplerine teşekkür ettiklerine, İçişleri Bakanlığının soruştur-
mayı bir an önce tamamlaması ve faillerin yakalanması gerek-
tiğine, bölgedeki vatandaşlara ve millete bir kez daha geçmiş 
olsun dileklerini ilettiklerine, Azerbaycan ve Ermenistan ara-
sında insani bir ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan'ın 
Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlediği füze saldırısında 9 
kişinin hayatını kaybettiğine ve 39 kişinin de yaralandığına, 
Ermenistan'ın bir devlet gibi değil bir terör örgütü gibi davran-
makta ısrar ettiğine, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işle-
yen Ermenistan'ı kınadıklarına, dost ve kardeş Azerbaycan'ın 
yanında olduklarını bir kez daha tekrarladığına, profesyonel 
futbol ligleri 11 Eylülde başlamasına rağmen amatör liglerin 
henüz başlatılmadığına, Türkiye Futbol Federasyonunun bu 
liglerle ilgili kararın Ekim ayı sonunda tekrar değerlendirmeye 
alınacağını açıkladığına, bu kararla amatör kulüp ve sporcula-
rın mağdur edildiğine, Federasyonun bu durumu görmezden 
gelmemesi gerektiğine, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordi-
nasyonunda İzmir ilinde yürütülen Ege Turizm Merkezi-
Çeşme Projesi'nin mimari ve teknik çalışmaları için tek bir şir-
ketin yetkili olduğunun kamuoyunun gündemine geldiğine, 
yüzde 97'si kamuya ait arazilerden oluşan bölgenin bir kıyıma 
maruz kalmaması için Bakanlığın süreci dikkatle ve ciddiyetle 
takip etmesini önerdiklerine ve kendilerinin de aynı dikkat ve 
ciddiyetle konunun peşinde olacaklarını bildirdiğine, Anayasa 
Mahkemesi üyesi bir hâkimin attığı "tweet"in maksadını aştı-
ğını fakat buradan bir darbe çığırtkanlığı çıkarmanın da abesle 
iştigal olduğuna, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hukuk 
tanımaksızın Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kara-
rını reddetmesinin açık bir hukuk darbesi olduğuna ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
411:412 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
498:499 

        – Osmaniye ilinin ülke ekonomisine katkısını her geçen 
gün artırdığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
736 

        – Yaşanılan pandemi sürecine rağmen gayrisafi yurt içi 
hasıla oranının yüzde 0,9 büyüdüğüne, Osmaniye ilinin 2019 
yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen illerinden olmayı başar-
dığına ve Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
istikrarın süreceğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
58 
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       EKİNCİ Semiha (Sivas) – İstanbul Milletvekili Markar 
Eseyan'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarına, Sivas ili 
merkez, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, Kangal, Yıldızeli, Gürün 
ilçelerinde yaşanan don, sel ve doludan etkilenen çiftçilere 8 
milyon TL ödendiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
741 

        – UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal takımıyla 
karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'a başarılar dilediğine 
ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladığına ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
900 

       EMRE Zeynel (İstanbul) – Kırıkkale Milletvekili Rama-
zan Can'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerine ilişkin açıkla-
ması 50 (8) 

 
921 

       ESGİN Mustafa (Bursa) – Ülkenin her alanda olduğu 
gibi tarımda da büyümesini sürdürdüğüne ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
986 

       ETYEMEZ Halil (Konya) – 15 Ekim Dünya Kadın Çift-
çiler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
471 

       FENDOĞLU Mehmet Celal (Malatya) – Covid-19 vi-
rüsüne karşı ülke genelinde mücadele veren sağlık personeline 
teşekkür ettiğine ve cenaze hizmetleri çalışanlarının bir defaya 
mahsus ek ödenek talebine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
113 

        – Sultansuyu Harası'na ait kültürel miras niteliğindeki bi-
naların yıkılmasını asla kabul etmediklerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
961 

        – Ülkede yaşanan pandemi ve bölgede yaşanan deprem 
nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünün geciken kamu alacağını tahsil et-
mekte güçlük çektiğine ve vatandaşların su borçlarının yeni-
den yapılandırılması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
898 

       FİLİZ İmam Hüseyin (Gaziantep) – 21 Ekim Dünya 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
897 

        – Buğday üreticisinin desteklenmesi ile yerli ve millî bir 
tarım politikasıyla fırıncı esnafının sorunlarının çözüleceğine 
ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
739 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Esnafın, çiftçinin, 
öğrencinin ödeyemediği borçlarının faizsiz yapılandırılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
405:406 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
59 

        – Sayıştay raporlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığının 
on yıldır elektrik dağıtım şirketlerinden alacaklarını almadı-
ğına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
735 

        – Ülkede risk grubundaki vatandaşlar değerlendirildi-
ğinde yeterli dozda grip aşısının getirilmediğine ve temmuz 
ayında grip aşısıyla ilgili vermiş olduğu soru önergesine Sağ-
lık Bakanlığı tarafından hâlâ cevap verilmediğine ilişkin açık-
laması 50 (8) 

 
896 
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       GERGERLİOĞLU Ömer Faruk (Kocaeli) – Adalet 
Bakanlığına bağlı cezaevlerinin Türkiye Büyük Millet Mecli-
sini ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu tanımadığına 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
939 

        – Türkiye cezaevlerinde mahpuslara yönelik hak ihlalle-
rine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
471 

       GİRGİN Süleyman (Muğla) – Eğitim desteği olarak ve-
rilen kredilerin geri ödemesiz olması gerektiğine ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
472 

       GÖK Levent (Ankara) – Ankara ili Elmadağ ilçesindeki 
tarım arazilerinin sulanması amacıyla planlanan Çukurcak Ba-
rajı'nın yapımına hangi tarihte başlanılacağını öğrenmek iste-
diğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
947 

       GÖKÇEL Cengiz (Mersin) – Çanakkale Milletvekili 
Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine iliş-
kin açıklaması 50 (6) 

 
466 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
75:76 

        – İthal edilen canlı hayvanlardan bulaşan üç gün hastalı-
ğından dolayı büyükbaş hayvan üreticilerinin sıkıntı yaşadı-
ğına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
737 

        – Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üze-
rine grev haklarını kullanmak isteyen Mersin ili Soda Sanayii 
AŞ işçilerinin grev haklarının Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle engellendiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
892 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – Salgının kış aylarında 
daha da artacağına, yoğun bakım yatak ve sağlık çalışanlarının 
sayılarının artırılması ve sağlıkçıların hak taleplerinin yerine 
getirilmesinin tam zamanı olduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
758 

       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – Ermenistan devletinin 
Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı düzenleyerek sivilleri he-
def almasının insanlık suçu ve uluslararası hukukun ihlali ol-
duğuna, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde şehit olanlara Al-
lah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
890:891 

       GÜNDOĞDU Vecdi (Kırklareli) – CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde halkın ve haklının adaleti için 
mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerine, Enis Berberoğlu'nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisine derhâl geri dönmesi gerekti-
ğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
110:111 

       GÜNEŞ İsmail (Uşak) – Hatay ilinde yaşanan orman 
yangınlarına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
468 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Kamuda çalışan taşeron 
işçiler ile 696 sayılı KHK'yle taşerondan devlet kadrolarına 
geçiş yapan işçilerin mağduriyetinin devam ettiğine ilişkin 
açıklaması 50 (6) 

 
469 
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        – Patates ve pancar üreticilerinin mağduriyetine, buğday, 
arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin yılba-
şına kadar sıfırlanmasının tarıma bakışı yansıttığına ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
892 

        – Üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisinin 
miktarının artırılmasına, bir nedenle üniversiteyle ilişiği kesi-
len gençler için af çıkarılması gerektiğine, atama bekleyen bin-
lerce üniversite mezunu gence kamuda iş verilmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
403:404 

       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – Ankara'nın tarihî 
mahallesi Saraçoğlu'nun yok edilmek istendiğine ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
546 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
76 

       İLHAN Metin (Kırşehir) – Hükûmetin tarımsal üretimle 
ilgili politikalarının Kırşehir çiftçisini iflas noktasına getirdi-
ğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
893 

        – SAĞLIK-SEN Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan'ın 
Kırşehir ilindeki sağlık çalışanları adına dile getirdiği tespitle-
rin Hükûmetçe görülmesi ve ivedi olarak sağlık çalışanlarının 
kadro, döner sermaye ve diğer özlük haklarıyla ilgili çalışma-
ların başlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
404 

       KABOĞLU İbrahim Özden (İstanbul) – Afyonkarahi-
sar Milletvekili Ali Özkaya'nın CHP grup önerisi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
936:937 

          (8) 986 
        – Esas ayrışmanın Anayasa'nın 84'üncü maddesinin 
ikinci fıkrasındaki "kesin hüküm" kavramında olduğuna iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
110 

       KAPLAN İrfan (Gaziantep) – Gaziantep ili Şehitkamil, 
Şahinbey, Nurdağı, İslâhiye, Karkamış, Araban, Oğuzeli, Ni-
zip ve Yavuzeli ilçelerinde zor durumda olan çiftçilerin mağ-
duriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
939 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
60:61 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Ödenmeyen üc-
retleri ve kıdem tazminatları için Ankara'ya yürüme kararı alan 
Soma ve Ermenek maden işçilerinin gözaltına alınmalarının 
kabul edilemez olduğuna ve yöneticileri yaşanan mağduriyet-
leri gidermeye davet ettiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
916 

       KARAHOCAGİL Mustafa Levent (Amasya) – Adalet 
ve Kalkınma Partisinin 14 Ağustos 2001 tarihinde milletin 
umudu olarak kurulduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
514 
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       KARASU Ulaş (Sivas) – Şeker pancarı üreticilerinin 
mağduriyetine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
470:471 

       KASAP Ali Fazıl (Kütahya) – Kütahya ili kara yolları ile 
ilçe bağlantı yollarında ciddi sıkıntılar yaşandığına ilişkin 
açıklaması 50 (6) 

 
473 

        – Kütahya ili Osmangazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm 
nedeniyle yaşanılan mağduriyete ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
55 

        – Tavşanlı ilçesinin bazı mahallelerinde yollarla ilgili sı-
kıntı olduğuna, Tavşanlı Belediyesinin küçük esnafı altyapısı 
tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşınmaya zorladığına, 
Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
735 

       KAVUNCU Erol (Çorum) – 19 Ekim Aliya İzzetbego-
viç'i ölümünün 17'nci yıl dönümünde rahmetle andığına, Azer-
baycan'ı her alanda desteklemeye devam edeceklerine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
899 

       KAYA Ahmet (Trabzon) – 27'nci Dönem Dördüncü Ya-
sama Yılının hayırlı olmasını dilediğine ve gerçek gündeme 
odaklanarak millete verilen sözlerin tutulması gerektiğine iliş-
kin açıklaması 50 (6) 

 
469 

        – Mağduriyetin giderilebilmesi için Bölgesel Amatör Lig 
başta olmak üzere tüm amatör liglerin bir an önce başlatılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
894 

       KAYA Yıldırım (Ankara) – İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili 
kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
62 

        – Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in İYİ PARTİ grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
915 

       KAYAN Türabi (Kırklareli) – 21 Ekim Ahmet Taner 
Kışlalı'nın ölümünün 21'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
947 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Bursa ili 
Yenişehir ilçesinde su problemi yaşandığına, Yenişehirlilerin 
de temiz ve sağlıklı suya erişim hakkı olduğuna ilişkin açıkla-
ması 50 (6) 

 
567 

        – Bursa ilinde Ali Osman Sönmez Huzurevinin tadilatı-
nın 2019 yılında bitirileceğinin ilan edilmesine rağmen huzu-
revinin hâlâ açılmadığına, 2016 yılında bitirileceği söylenen 
Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi'nin sekiz yıldır bitirilemedi-
ğine, öncelikle mevcut projelerin bitirilmesi ve verilen sözle-
rin yerine getirilmesi için iktidara seslendiklerine ilişkin açık-
laması 50 (5) 

 
408 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
56 
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       KENANOĞLU Ali (İstanbul) – Ormanlar katledilirken 
İstanbul Büyükşehir Belediyesine "Yeşil alanlar yok ediliyor." 
diye tepki gösterilmesini samimi bulmadıklarını belirtmek is-
tediğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
406 

       KEVEN Ali (Yozgat) – Şeker pancarı üreticilerinin yaşa-
dığı mağduriyete ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
986 

       KILAVUZ Olcay (Mersin) – Aliya İzzetbegoviç'i rah-
metle andığına, TYP kapsamında görev yapan güvenlik görev-
lilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açık-
laması 50 (7) 

 
738 

        – Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ilişkin açıklaması 50 (6) 470 
       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Ahilik Haftası'na 
ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
110 

        – Günümüzde çevresel unsurların da terör örgütlerinin 
öncelikli hedeflerinden biri hâline geldiğinin görüldüğüne iliş-
kin açıklaması 50 (5) 

 
406 

        – Orman yangınlarının dünya ve ülke ormanları için bü-
yük sorun ve tehdit olmayı sürdürdüğüne ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
473 

        – Türkiye'de farklı inançlara sağlanan ibadet yeri sayısı-
nın Batı'dan 5 kat fazla olduğuna ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
938:939 

        – Vefat eden Markar Eseyan'ı ve vefat yıl dönümünde 
Aliya İzzetbegoviç'i saygıyla andığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
737 

       KOÇYİĞİT Gülüstan KILIÇ (Muş) – 19 Eylül 2020 ta-
rihinde yaşamını yitiren Takiyettin Özkahraman'ın cenazesini 
karşılamak için giden araçlara para cezası kesildiğine ve mu-
halifleri cezalarla yıldırma politikasına daha ne kadar devam 
edileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
961 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahisar 
Barosuna mensup bir avukatın asliye ceza mahkemesindeki 
duruşmasına hastanede coronavirüs tedavisi gördüğüne dair 
gönderdiği mazeretinin hâkim tarafından reddedildiğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
938 

        – Afyonkarahisar ili Çay Lisesi binasının Şehit Kamil 
Tuna Anadolu Lisesine tahsis edilmesine Çay halkının karşı 
olduğuna ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
894 

        – Afyonkarahisar ili merkez Dairecep, Kasımpaşa, Fa-
kıpaşa, Sümer Mahalleri ile Mecidiye Mahallesi'nin bir bölü-
münün kentsel  dönüşüme alınmasından kaynaklanan sorun-
lara ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
738 

        – Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir 
Demir Yolu Projesi'ne ait tutarların Cumhurbaşkanlığı yatırım 
programı ile Ulaştırma Bakanlığının yatırım programında 
farklı olduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
514 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
57 
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       NUHOĞLU Hayrettin (İstanbul) – 18 Ekim Pazar günü 
yapılan seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5'inci 
Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ettiğine ilişkin 
açıklaması 50 (7) 

 
742:743 

       OLUÇ Hakkı Saruhan (İstanbul) – 15 Ekim Halkların 
Demokratik Partisinin kuruluşunun 8'inci yıl dönümüne, Tür-
kiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun cezaevlerinden gelen 
başvurulara ciddiyetle eğilmesi gerektiğine, Van ilinde Kasım 
2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı-
nın valilik kararıyla bir kez daha uzatıldığına, Resmî Gazete'de 
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle terörle mücadelede gö-
rev alanların suç işlemesi durumunda seçecekleri avukatların 
ücretlerinin devlet kurumları tarafından ödeneceğinin karara 
bağlandığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
478:479 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
104:105 

          (4) 107 
        – İtalyan oyun yazarı Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunu-
nun Kürtçe olarak oynanmasının İstanbul ili Gaziosmanpaşa 
Emniyet Müdürünün imzası ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı-
nın talebiyle yasaklandığının sanatçılara tebliğ edildiğine, Şe-
hir Tiyatrolarının Ekim 2020 programına alınan oyunun 
"Kamu düzenini bozabilir." gerekçesiyle yasaklanmasını nasıl 
değerlendireceklerini uzun süre düşündüklerine, bir hukuk 
devletinde kaymakamın ve valinin böyle bir açıklamasının as-
lında nefret suçu olduğuna ve yargının harekete geçeceğine, 
bu anlayıştan bir an evvel vazgeçilmesi gerektiğine, ülkede ya-
şayan Kürt yurttaşların dillerine, kültürlerine sahip çıkacakla-
rına ve geliştireceklerine, hiçbir açıklamanın ana dildeki çalış-
maları, kültürel ve sanatsal faaliyetleri engelleme imkânına sa-
hip olmayacağına,  bu kararın bir an evvel kaldırılmasını ve bu 
oyunun sahnelenmesini talep ettiklerine, Bağımsız Maden İş-
çileri Sendikası üyelerinin 12 Ekimde hak mücadelesi ve ses-
lerini duyurmak için Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya yürü-
yüşe başladıklarına ama önlerine polis barikatı konulduğuna, 
maden işçilerinin taleplerini ve yürüyüşlerini desteklediklerine 
ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
414:416 

        – Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün ve 
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yaptığı açıklamaların-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
507 

        – Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün 
yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
502:504 

        Tekraren   (6) 504:505 
       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla 
ilgili kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
57 
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        – Osman Kavala'nın yargılama sürecindeki tutarsızlıkla-
rın ortadan kaldırılmasına ve adil yargılama hakkının hak, hu-
kuk, adalet, tarafsız ve bağımsız yargı arayan mağdur yurttaş-
ların ortak talebi olduğuna ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
407 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 13 Ekim Ankara'nın başkent 
oluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamak, Hatay ilinde yaşanı-
lan orman yangınlarını ifade etmek, Azerbaycan'ın yanında 
yer aldıklarını tekrarlamak istediklerine ama bugün Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en kara kararlarından bir tanesine imza 
atıldığına, bir toplum sözleşmesi olan Anayasa'ya uyulmak zo-
runda olduğuna, Anayasa'ya uymamanın kanunlara uymamayı 
mümkün kılmasıyla devletin tartışılır hâle geleceğine, Ana-
yasa Mahkemesi kararlarının herkes için bağlayıcı olduğuna 
ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkeme-
sinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına ilişkin 
açıklaması 50 (4) 

 
68:71 

        – 15 Ekim Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünün 12'nci, 
Erol Günaydın'ın ölümünün 8'inci yıl dönümüne, antrenman 
yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu vefat eden Karşıyaka 
Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan'a 
Allah'tan rahmet dilediğine, bisikletin güvenli bir ulaşım aracı 
olarak kabul görmesi için Meclis olarak gerekli adımların atıl-
ması, Sağlık Uygulama Tebliği'nin güncellenmesi gerektiğine, 
öğretmenlerin il dışı yer değiştirmede kontenjan artırımı yapıl-
masını ve ikinci bir başvuru hakkı verilmesini talep ettiğine, 
228 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne ilişkin itirazlarına ve yıpranma 
payı olarak bilinen fiilî hizmet zammı ellerinden alınan gaze-
tecilerin mağduriyetinin giderilmediğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
480:481 

        – 228 sıra sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Komisyona 
iade edilmesi gerektiğine ve Başkanlığın tutumunun bu yönde 
olmaması hâlinde usul tartışması açılmasını talep ettiğine iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
115:116 

        – Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in HDP grup önerisi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
90 

        – Bir alt mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanı-
madığını ilan etmesiyle olağanüstü bir gün yaşandığına ve bu 
durumun değerlendirilebilmesi için Genel Kurulun ara verme-
sini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
53 
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        – Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip 
Odası Başkanı Esat Ülkü ve tüm sağlık emekçileri ile bu sal-
gında hayatını kaybeden bütün vatandaşlara rahmet diledikle-
rine, coronavirüsün sağlıkçılar açısından meslek hastalığı sa-
yılması için Meclisin adım atması gerektiğine, sağlık eğitimi 
almamış ama sağlık emekçisi olarak çalışanların ek ödeme ala-
bilmelerine yönelik bir çalışma yapılması gerektiğine, tüm 
grupları ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu bu konuya 
eğilmeye ve sorunu çözmeye davet ettiklerine, Bağımsız Ma-
den İşçileri Sendikası üyelerinin kendilerini ziyaretleri sıra-
sında partilerinin üzerine ne düşüyorsa onu yerine getirmeyi 
taahhüt ettiklerine, coronovirüs nedeniyle her gün 50 ila 60 va-
tandaşın öldüğüne, 44 vatandaşın da kaçak içki üretimi ve me-
tanol yüzünden zehirlenerek öldüğüne, ülkenin millî gelire 
oranlandığında dünyada alkollü içkilerden en yüksek vergi 
alan ülke olduğuna, son sekiz yılda Adalet ve Kalkınma Partisi 
hükûmetlerince alkollü içkilerden alınan verginin 10 kat artı-
rıldığına, içkiye uygulanan verginin yaşam biçimine müdahale 
maksatlı olduğunu, bir yandan da vatandaşın sağlığıyla oyna-
nan bir noktaya gelindiğini ifade etmek istediğine, İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesini yok saydı-
ğına, yapılan itirazın karara bağlanmasını beklediklerine, bu 
karara karşı susanların bugünlerinden utanç duyacaklarına, 
Anayasa Mahkemesi üyesinin attığı "tweet"i kabul etmelerinin 
mümkün olmadığına ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
416:419 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın CHP Grubuna 
ithamda bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
492 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
73:74 

          (4) 88 
         (6) 490 
        Tekraren   (6) 491:492 
       ÖZER Aydın (Antalya) – Antalya ili Elmalı ilçesi Gök-
pınar köyünde kaza yapan 52 yaşındaki çiftçi Bayram Altın-
taş'ın BAĞ-KUR borcu nedeniyle sağlık hizmetinden faydala-
namadığına ve bu durumun ülkenin on sekiz yılda ne hâle gel-
diğinin fotoğrafı olduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
561 

       ÖZKAN Hacı (Mersin) – Ev sahipliğini Mersin ilinin ya-
pacağı 2020 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katıla-
cak sporculara başarılar dilediğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
468 

        – Milletin on sekiz yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a ve kadrolarına inandığına ve desteklediğine, ülke-
nin yarınlarına inanan ve güvenen milletin ümitsizliğe yatırım 
yapanlara prim vermeyeceğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
405 
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        – Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ülke için olduğu ka-
dar bölge için de güvenlik ve refah istendiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (4) 

 
59 

       ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü'ne, Osman Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Buğ-
ra'nın kamuoyuna ve siyasilere yaptığı çağrıya ilişkin açıkla-
ması 50 (8) 

 
905:906 

        – İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın CHP grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
771:772 

        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
773 

         (8) 922:923 
        Tekraren  (8) 926 
        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a ve 
Gazeteci Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet dilediğine, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerin hayırlı olma-
sını dilediğine, ölüm yıl dönümünde Aliya İzzetbegoviç'i bir 
kez daha saygıyla andıklarına, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dö-
nümünde Ermeni işgalinin son bulması ve Azerbaycan'ın re-
fah, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamını devam ettirmesini 
arzu ettiklerine, eğitimde okullaşma oranlarının 2002'nin geri-
sine düştüğüne, ülkenin hem örgün eğitimde hem de akademik 
düzeyde uluslararası göstergelerde geriye gidişinin devam et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
748:749 

       ÖZTÜRK Yasin (Denizli) – Azerbaycan'da Ermenistan 
ordusunun sivillere yönelik vahşetinin devam ettiğine, Azer-
baycan ordusunun haklı davasında her daim yanında oldukla-
rına, Çin hükümetine toplama kamplarında zorla tutulan Uy-
gur Türklerinin serbest bırakılması çağrısı yapılan ve 39 ülke-
nin imzasını taşıyan mektupta Türkiye'nin imzasının bulunma-
dığına, engellilerin ücretsiz seyahat hakkının pandemiyi ge-
rekçe gösterilerek kısıtlanması sorunuyla Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanının ilgilenmesini beklediklerine, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğünün Covid-19 pandemi sürecinde tarihî ve turistik ya-
pıların kira bedellerine yönelik uygulamasını tekrar gözden 
geçirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
474:475 

       PEKGÖZEGÜ Serpil KEMALBAY (İzmir) – Uyar 
Maden işçilerinin Soma ve Ermenek'ten çıktıkları hak arama 
yürüyüşünün pandemi bahane edilerek engellendiğine, maden 
işçilerinin patronların arkasında kimlerin olduğunu öğrenmek 
istediklerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
758 
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       SARIASLAN Faruk (Nevşehir) – Nevşehir ili Acıgöl ve 
Derinkuyu ilçeleri ile köylerindeki vatandaşların internet hiz-
metinden yararlanamadığına, interneti olmayan bir bölgede in-
ternet üzerinden eğitim verilmesinin de mümkün olmadığına 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
896 

       SERTER Bedri (İzmir) – Pandemiden bu yana CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her ortamda esnafların 
sorunlarını dile getirdiğine ve 17 maddelik "esnaf önlemler pa-
keti" açıkladığına, esnafın sesinin duyulması gerektiğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
899:900 

       SUBAŞI Yavuz (Balıkesir) – Vefat eden İstanbul Millet-
vekili Markar Eseyan'ın ailesine ve AK PARTİ'ye başsağlığı 
dilediğine, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki toprak-
larını kurtarma mücadelesini gönülden desteklediğine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
960 

       SÜLLÜ Jale Nur (Eskişehir) – Yüz yüze eğitimin başla-
masıyla Eskişehir ilinde okullarda Covid-19 vaka sayılarının 
hızla artmasının tedirginlik yarattığına ve bulaşın yayılma hı-
zının önüne geçilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Millî Eği-
tim Bakanlığının gerekli önlemleri alması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
894 

       SÜMER Orhan (Adana) – İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili 
kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
75 

        – Kamu Personel Seçme Sınavının mağdur yaratmaya de-
vam ettiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
470 

        – Sayıştay raporlarına göre Millî Eğitim Bakanlığının 
Avrupa Birliği fonlarından 1 milyar 150 milyon euroluk kay-
nak elde ettiğine, 2019 yılı sonu itibarıyla bu kaynağın 510 
milyon euroluk kısmının harcandığına, Millî Eğitim Bakanlı-
ğının hesabında bulunması gereken paranın kimlerin hesa-
bında, nasıl işletildiğinin açıklanması gerektiğine ilişkin açık-
laması 50 (7) 

 
737 

       SÜRÜCÜ Ayşe (Şanlıurfa) – 15 Ekim Dünya Kadın 
Çiftçiler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
473:474 

        – Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargı-
lanan Çiçek Kobani'nin serbest bırakılması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
896 

       ŞAHİN Fikret (Balıkesir) – Pandemi sürecinde zor gün-
ler geçiren sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
471:472 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
891 
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        – Kandıra ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkiler işletme mer-
kezi kurulması için TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi arasında imzalanan projeyle ilçe ekonomisine beş yılda 28 
milyon TL katkı sağlanacağına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
741 

        – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği Projesi'ne ve 15 
Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladığına ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
468:469 

        – Kocaeli ili Gebze ilçesinde Gebze Teknik Üniversitesi-
nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 
2020-2021 akademik yılı açılış törenine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
403 

       ŞEVKİN Müzeyyen (Adana) – Ulaşım, akaryakıt, ba-
rınma ve beslenme ürünlerinde fahiş zamların uygulandığı bir 
ortamda eski bakanlara lüks araç kullanımı, personel, yakıt 
serbestisi getirilmesini kamuoyunun dikkatine sunduklarına 
ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
405 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – 15 Ekim 21'inci Dönem Mer-
sin Milletvekili Ali Güngör'ün ölümünün 6'ncı yıl dönümüne, 
pandemi nedeniyle zor durumda olan okul servisi sahipleri ile 
çalışanlarının, kantin işletmecilerinin ve kahvehane esnafının 
BAĞ-KUR borçlarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
498 

        – Pandemi sürecinin gıdanın önemini ortaya koyduğuna, 
yem fiyatlarındaki artışların besicileri zor durumda bıraktığına 
ve Yörüklerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
893 

        – Sadece Mersin ilinde değeri 300 milyon liraya yakın 
aracın yediemin depolarında çürümeye terk edildiğine, bu du-
ruma bir çözüm bulunmasının araç fiyatlarının ucuzlamasına 
neden olacağına ve millî ekonomiye katkı sağlayacağına iliş-
kin açıklaması 50 (7) 

 
742 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Düzce ilinde yaşanan sel 
felaketinin üzerinden uzun süre geçtiği hâlde Düzce ilini Sa-
karya iline bağlayan Uğurlu köyü Bezirgan Köprüsünün hâlen 
yapılmadığına, Düzce ili Melenağzı köyünün sahil kesiminde 
elektrik direkleri olduğu hâlde elektrik verilmediği için köylü-
lerin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi talebiyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiğine ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
407:408 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
59 

       TAŞDEMİR Dirayet Dilan (Ağrı) – Hayvanların kimliği 
yerine geçen kulak küpeleri nedeniyle hayvan yetiştiricilerinin 
yaşadığı mağduriyetin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (8) 

 
940 
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       TAŞDOĞAN Ali Muhittin (Gaziantep) – En İyi Narko-
tik Polisi: Anne Projesi kapsamında Gaziantep ilinde çalışma-
lara başlandığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
757 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 13-17 Ekim İmam-Ha-
tip Okulları Haftası'na ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
470 

        – 14 Ekimin Dünya Standartlar Günü olarak kutlandı-
ğına, ülkenin küresel pazarlarda güçlü olmak için uluslararası 
standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer aldığına ve al-
maya devam edeceğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
409:410 

        – Ahilik Haftası'na ilişkin açıklaması 50 (4) 58 
        – TÜİK'in açıkladığı ağustos ayına ilişkin Sanayi Üretim 
Endeksi verilerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde AK PARTİ iktidarının aldığı ekonomik kararlar ve 
uygulanan tedbirler sayesinde başarılarının artarak devam et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
892 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın aile-
sine başsağlığı dilediğine, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 
29'uncu yıl dönümüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ettiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (7) 

 
734 

       TİRYAKİ Mehmet Ruştu (Batman) – Sakarya Millet-
vekili Muhammed Levent Bülbül'ün yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
501:502 

       TOKDEMİR İsmet (Hatay) – Hatay ili Belen ilçesinde 
başlayıp Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangı-
nının kontrol altına alındığına ve emeği geçenlere teşekkür et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
109 

       TOPAL Serkan (Hatay) – Sağlıkta atama kılavuzunun 
ne zaman yayınlanacağına, paramedik personeliyle ilgili 
atama takviminin ne olduğuna, kılavuzun yayınlanmasındaki 
gecikmenin sebebini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğren-
mek istediğine ve bu sorunun bir an önce çözülmesini talep 
ettiklerine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
404 

        – Suudi Arabistan'ın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 
Türk mallarına ambargo uyguladığına, Suudi Arabistan'da ya-
şayan Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğiyle ilgili bir 
girişimde bulunulup bulunulmadığını Dışişleri Bakanından 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
736 
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       TURAN Bülent (Çanakkale) – AK PARTİ olarak görev-
lerinin taahhüt ettiklerini yerine getirmek olduğuna, Manisa 
Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifade-
lerine, muhalefet olmadan demokrasi olmayacağına ancak mu-
halefetin iktidarın attığı her adımın karşısında olmaması ge-
rektiğine, Genel Kurulun 5'inci Birleşiminde TBMM Başkanı-
nın beraberindeki Parlamento heyetiyle birlikte Azerbaycan'a 
resmî ziyarette bulunmasına ilişkin oylaması olmayan tezke-
rede yoklama talep edilmesi üzerine toplantı yeter sayısı bulu-
namadığından birleşime son verildiğine ve belli meselelerde 
beraber hareket etmeyi teklif ettiğine, 15 Ekim Dünya Kadın 
Çiftçiler Günü'ne, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünün 12'nci 
yıl dönümüne ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
482:484 

        – Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün HDP grup önerisi 
üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifa-
delerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
88 

        – Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
489:490 

        – Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet 
Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet dilediğine, 13 Ekim Ankara'nın 
başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne, Ahilik Haftası'na ve 
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
71:73 

        – İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
511:512 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Teklifi'nin 
görüşmelerine devam edileceğine, Anayasa Mahkemesinin bir 
üyesinin attığı "tweet"i kınadıklarına, görevi hukuku tesis et-
mek olan bir mahkemeden gelen "Kişinin ifadesi kurumumuzu 
bağlamaz." şeklindeki geçiştirme ifadesinin yanlış olduğu ka-
naatinde olduğuna, "tweet" atan kişi kadar bu açıklamayı ya-
panların da meseleye yanlış yaklaştığını düşündüğüne ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
420:421 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
90 

         (6) 491 
        Tekraren   (6) 492 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasın-
daki bazı ifadelerine ve Genel Kurul çalışmalarına ara vermek 
yerine yasama faaliyetlerine yoğunlaşacak usullerin öne çıka-
rılması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
54 

        – Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in yaptığı gündem 
dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
466 

        – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar Akar'ın 
yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
485 
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        – Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın AK PARTİ 
grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
100:101 

        – Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
102:104 

       TUTDERE Abdurrahman (Adıyaman) – Başta sosyal 
bilgiler öğretmenleri olmak üzere 138.393 öğretmenin atama-
sının bir an evvel yapılması gerektiği konusunda iktidara ve 
Millî Eğitim Bakanına çağrıda bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
897 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
58 

        – Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladığına, muh-
tarların pandemi sürecinde yaşadıkları mağduriyetin gideril-
mesi için yasal çalışmaların bir an evvel yapılmasını istedikle-
rine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
739 

       TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – 21 Ekim Dünya Gazete-
ciler Günü'nü kutladığına ve Ahmet Taner Kışlalı'yı ölümünün 
21'inci yıl dönümünde rahmetle andığına, Resmî Gazete'de ya-
yımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla buğday, arpa ve mısır 
ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin yıl sonuna kadar sı-
fırlanmasına, çiftçilerin sorunlarının çözümsüz kaldığına, ülke 
olarak yokluğa ve açlığa doğru gidildiğine, Iğdır ilinde sağlık 
hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşandığı gibi şehirlerarası oto-
garın da bulunmadığına ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
900:902 

        – Grip aşısıyla ilgili tam bir kaos yaşandığına ilişkin açık-
laması 50 (8) 

 
951 

        – Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın İYİ PARTİ  grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
756 

        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki Tarım Bakanlığıyla ilgili verilere ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
925:926 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a rah-
met dilediğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı seçilen Ersin Tatar'a görevinde başarılar dilediğine, 
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovgiç'i ve-
fatının 17'nci yılında rahmetle andığına, dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ettiğine, haya-
tını kaybeden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'a Allah'tan 
rahmet dilediğine, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladığına, 
Ergenekon davasının ilk duruşmasının on iki yıl önce bugün 
Silivri Cezaevinde başladığına, Sinop'ta gelişmiş bir liman ol-
madığına, ciddi trafik sorunu ile doktor ve sağlık personeli sı-
kıntısı olduğuna, Hükûmeti Sinop'un sesini duymaya davet et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
743:744 
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       ÜNLÜ Baha (Osmaniye) – Osmaniye ili Karaçay Mahal-
lesi'nde beton santrali nedeniyle yaşanılan mağduriyete ilişkin 
açıklaması 50 (6) 

 
498 

       YALIM Özkan (Uşak) – Tarım ve Orman Bakanının 
Türkiye'deki çiftçilerin mi yoksa başka ülkelerin mi Bakanı ol-
duğunu, buğday, arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük 
vergilerinin sıfırlanarak ne yapılmak istendiğini öğrenmek is-
tediğine, Uşak ili Eşme ilçesi Dereli köyünün su problemi ile 
Kayalı, Manavlı, Alahabalı ve Davutlar köylerindeki gölet so-
rununun çözülmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
898:899 

        – Uşaklı çiftçilerin Uşak Şeker Fabrikasından direkt ola-
rak küspe alabilme olanağının tekrar sağlanmasını istediğine 
ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
738 

       YILMAZ Ümit (Düzce) – Düzce ve ilçelerinde yaşanan 
yol problemlerine çözüm bulunması için Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanına seslenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
940:941 

        – Esnafın borçlarına ilişkin asıl yapılandırma yapılması 
gereken dönemin Covid-19 salgınının devam ettiği bu dönem 
olduğuna ve Hazine ve Maliye Bakanlığının gerekli tedbirleri 
bir an önce almasını ve esnafın beklentisini karşılamasını bek-
lediklerine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
408 

       YILMAZKAYA Bayram (Gaziantep) – Coronavirüs 
pandemisi sürecinde, yapılacak yasal düzenlemeyle kronik ra-
hatsızlığı olup prim ve gün sayısını doldurmuş olanların emek-
liliklerinin önündeki engelin kaldırılmasının beklentileri kar-
şılayacak bir adım olacağına ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
403 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
61 

        – İş bulamayan üniversite mezunu gençlerin öğrenim kre-
disi borcunu ödeyemediğine ve bu borçlarının silinmesi gerek-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
893:894 

       ZENGİN Özlem (Tokat) – 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü'ne ve Ahmet Taner Kışlalı'yı ölümünün 21'inci yıl dönü-
münde rahmetle yâd ettiğine, beyin kanaması geçiren Sağlık 
eski Bakanı Osman Durmuş'a şifa dilediğine, Kocaeli Millet-
vekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadele-
rine ve Genel Kurulun 20 Ekim 2020 tarihli 7'nci Birleşiminde 
yaptığı İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın vefatıyla ala-
kalı bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
907:908 
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        – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın vefatı nedeniyle 
her gruptan yapılan konuşmalara teşekkür ettiğine, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı teb-
rik ettiğine, vefatının 17'nci yılında Aliya İzzetbegoviç'i rah-
metle yâd ettiğine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Mustafa Şentop'un Azerbaycan Parlamentosunda bir konuşma 
yapmasını ve Gence şehrine gitmesini anlamlı bulduğuna, bu 
ziyarete İYİ PARTİ, MHP ve CHP'den yapılan üst düzeyde 
katılımlardan dolayı teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
749:751 

        – İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
921:922 

        – Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
756:757 

        – Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
772:773 

        – Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
923:924 

          (8) 928:929 
           
           
           

DENETİM    
A) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    

a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri     
           

Cumhurbaşkanı Yardımcısından    
       ARSLAN Ednan (İzmir) – 2002, 2010, 2015, 2018, 2019 
ve 2020 yıllarında nakliyecilik sektöründe faaliyet gösteren 
şirket ve esnaf sayısına ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/34359) 50 (7) 

 
856:857 

        – 2010, 2015, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında kamuda ve 
özel sektörde çalışan engelli sayılarına ve zorunlu engelli ko-
tasına uyulmaması nedeniyle verilen cezalara ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/34357) 50 (7) 

 
852:853 

       EMİR Murat (Ankara) – EKPSS'nin ertelenmesine iliş-
kin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/34358) 50 (7) 

 
854:855 

       KARABAT Özgür (İstanbul) – Ertuğrul Gemisinin ya-
pım sürecine ve gemide görev yapan personele dair bazı iddi-
alara ilişkin sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay'ın cevabı (7/34262) 50 (7) 

 
843:845 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Pandemi döne-
minde uzaktan eğitim yapma kararı alan üniversitelerin ikinci 
öğretim harçlarına ve öğrenciler için gerekli teknolojik dona-
nımın sağlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı (7/34266) 50 (7) 

 
848:849 
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       PAYLAN Garo (Diyarbakır) – İstanbul ilinde meydana 
gelecek olası bir depremde yaşanabilecek kayıplara ilişkin so-
rusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/34261) 50 (7) 

 
841:842 

       TURAN Rıdvan (Mersin) – Türkiye'de bulunan devlet 
hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine olan borçlarına ilişkin 
sorusu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevabı 
(7/34265) 50 (7) 

 
846:847 

           
           
           

Dışişleri Bakanından    
       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları İçin Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Bel-
gesi'nin içeriğine ve bu kapsamda yapılan çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı 
(7/31841) 50 (4) 

 
154:156 

       KASAP Ali Fazıl (Kütahya) – Koronavirüs salgını kap-
samında yardım gönderilen ülkelere ve gönderilen malzeme-
lerin içeriğine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu'nun cevabı (7/32076) 50 (4) 

 
168:169 

       ORUÇ Tulay HATIMOĞULLARI (Adana) – Fırat 
Nehri'ndeki suyun debisinin düşürüldüğü ve Kuzey ve Doğu 
Suriye'de su sıkıntısı yaşandığı iddialarına ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı (7/33077) 50 (4) 

 
270:274 

       YILMAZKAYA Bayram (Gaziantep) – Yabancı uy-
ruklu tutuklu ve hükümlü kişiler ile yurt dışında tutuklu ve hü-
kümlü olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayılarına ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevabı 
(7/33600) 50 (4) 

 
319:320 

           
           
           

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Kestelek Açık Ocağı ile 
Orhaneli Çayı arasında geçirimsiz duvar yapım işinde ortaya 
çıkan kurum zararının karşılanmasına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevabı (7/32827) 50 (5) 

 
424:425 

           
           
           

Hazine ve Maliye Bakanından    
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Ana faaliyetleri 
başka iş kolları olan şirketlere sigortacılık yapma hakkı veril-
mesine dair yönetmelik değişikliğine ilişkin sorusu ve Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın cevabı (7/34654) 50 (7) 

 
868:869 
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       İPEKYÜZ Necdet (Batman) – Yıllık ortalama eşdeğer 
hane halkı kullanılabilir fert geliri bakımından Türkiye'deki 
bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine yönelik çalışmalara iliş-
kin sorusu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ce-
vabı (7/34543) 50 (7) 

 
864:865 

           
           
           

İçişleri Bakanından     
       CİNİSLİ Muhammet Naci (Erzurum) – Türkiye Kızı-
lay Derneği'nin faaliyetlerine ve denetlenmesine ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı (7/32503) 50 (4) 

 
190:191 

       KILAVUZ Olcay (Mersin) – Ceza puanı bulunan ve eh-
liyetlerine el konulan kişiler için ehliyet affı yapılmasına yö-
nelik bir çalışma bulunup bulunmamasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı (7/31746) 50 (4) 

 
152:153 

           
           
           

Millî Eğitim Bakanından    
       ADIGÜZEL Mustafa (Ordu) – Ordu'nun Kabataş ilçe-
sinde bulunan Alankent Ana Sınıfı ve Ortaokulu oyun alanının 
halka açık spor sahasına dönüştürüleceği iddiasına ilişkin so-
rusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32607) 50 (4) 

 
195:199 

       ANTMEN Alpay (Mersin) – Mersin Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında mey-
dan gelen patlamaya ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk'un cevabı (7/32375) 50 (4) 

 
170:189 

       ARIK Çetin (Kayseri) – Bir partinin il başkanının o ilin 
il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin yerlerinin değişmesinde rol 
oynadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk'un cevabı (7/32605) 50 (4) 

 
195:199 

       AYTEKİN Ensar (Balıkesir) – Balıkesir ilinde ve Tür-
kiye genelinde 2011 yılından bu yana ataması yapılan öğret-
men sayısına ve branş dağılımına ilişkin sorusu ve Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32609) 50 (4) 

 
195:199 

       BÜLBÜL Kemal (Antalya) – Uzaktan eğitim araçlarının 
yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesine ilişkin sorusu ve Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32741) 50 (4) 

 
217:228 

       BÜLBÜL Süleyman (Aydın) – Bakanlıkça yürütülen 
olası bir depreme karşı okulların güvenilirliğine yönelik pro-
jenin çıktısına ve bu kapsamda Aydın ilindeki okullardan hak-
kında yıkım kararı alınanlara ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Ba-
kanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32376) 50 (4) 

 
170:189 
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       CEYLAN Özgür (Çanakkale) – Ücretli öğretmenlere 
dair bazı verilere ve önerilere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/31975) 50 (4) 

 
157:165 

       ERSOY Oya (İstanbul) – Ankara'da bir okulda görev ya-
pan bir öğretmen hakkında soruşturma açılmasına ilişkin so-
rusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32678) 50 (4) 

 
200:208 

        – LGS sınavına ait cevap kağıdı kaybolan bir öğrencinin 
mağduriyetinin giderilmesine ilişkin sorusu ve Milli Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32383) 50 (4) 

 
170:189 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Edirne ilinde bu-
lunan bir liseyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32510) 50 (4) 

 
157:165 

       GÖK Levent (Ankara) – Bazı özel okulların LGS sonuç-
ları açıklanmadan sınav birinciliği ilan etmelerine ve konuyla 
ilgili herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına iliş-
kin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı 
(7/32377) 50 (4) 

 
170:189 

       İLHAN Metin (Kırşehir) – Bakanlık tarafından 2019 yı-
lında ödüllendirilen personele ve bazı iddialara ilişkin sorusu 
ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32372) 50 (4) 

 
170:189 

       KABUKCUOĞLU Arslan (Eskişehir) – 2020 Liselere 
Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının önceki yıllardan düşük olması-
nın nedenlerine ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk'un cevabı (7/32677) 50 (4) 

 
200:208 

       KAYA Yıldırım (Ankara) – 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında okulların açılmasına ve okullarda Covid-19'a karşı alı-
nan önlemlere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk'un cevabı (7/32744) 50 (4) 

 
217:228 

        – Pandemi nedeniyle okullarda alınması gereken önlem-
lere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ce-
vabı (7/31966) 50 (4) 

 
157:165 

       OSMANAĞAOĞLU Tamer (İzmir) – Ücretli öğret-
menlerin yaşadıkları sorunların çözümüne ilişkin sorusu ve 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32381) 50 (4) 

 
170:189 

       ÖZCAN Suat (Muğla) – 2019-2020 eğitim öğretim yı-
lında Türkiye genelinde ve Muğla ilinde ortaokuldan mezun 
olan öğrenci sayılarına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk'un cevabı (7/32737) 50 (4) 

 
217:228 

        – 31 Ağustos 2020'de açılması planlanan okulların Co-
vid-19 kapsamındaki yeni düzenlemeler çerçevesinde hazır 
olup olmadığına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk'un cevabı (7/32378) 50 (4) 

 
170:189 

       ÖZKAN Ahmet Tuncay (İzmir) – Pandemi süreci son-
rasında açılması planlanan okullarda Bakanlık tarafından alı-
nan tedbirlere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk'un cevabı (7/32679) 50 (4) 

 
200:208 
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       ÖZTÜRK Yasin (Denizli) – Okulların açılma durumuna 
ve açılması halinde okullarda Covid-19'a karşı alınacak tedbir-
lere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ce-
vabı (7/32739) 50 (4) 

 
217:228 

       SERTEL Atila (İzmir) – Bakanlıkça yürütülen FATİH 
Projesinin akıbetine ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk'un cevabı (7/32379) 50 (4) 

 
170:189 

       SIDALI Zeki Hakan (Mersin) – Pandemi sürecinde 
okulların kapalı tutulması nedeniyle mağdur olan kantin çalı-
şanlarının sorunlarının çözümüne ilişkin sorusu ve Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32512) 50 (4) 

 
157:165 

       SÜMER Orhan (Adana) – 2020-2021 eğitim öğretim yı-
lında okulların açılmasına ve okullarda Covid-19'a karşı alınan 
önlemlere ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk'un cevabı (7/32743) 50 (4) 

 
217:228 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Diyarba-
kır'da bir özel okulun 2020-2021 öğretim yılı için ödenen üc-
retlerinin bankadan çekildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı (7/32611) 50 (4) 

 
195:199 

       TURAN Rıdvan (Mersin) – Mersin Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi'nde dezenfektan üretimi sırasında mey-
dan gelen patlamaya ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk'un cevabı (7/32380) 50 (4) 

 
170:189 

       YALIM Özkan (Uşak) – Suriye uyruklu çocukların eği-
timi için inşa edilen okul binalarının fiziki özelliklerine ilişkin 
sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı 
(7/32373) 50 (4) 

 
170:189 

       YILMAZKAYA Bayram (Gaziantep) – PIKTES kapsa-
mında çalışan öğretmenlere (7/32374) ve Gaziantep Lisesi 
kampüsünde bulunan farklı okullara (7/32382) ilişkin soruları 
ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevabı 50 (4) 

 
170:189 

           
           
           

Tarım ve Orman Bakanından    
       ARSLAN Ednan (İzmir) – 2010, 2015, 2018, 2019 ve 
2020 yıllarında yapılan kesme çiçek ve süs bitkisi üretim ve 
ithalat verilerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/34458) 50 (7) 

 
861:863 

        – 2019 ve 2020 yıllarında doğal afetler nedeniyle zarar 
gören tarım alanlarının ve hayvanların toplamı ve illere göre 
dağılımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/34457) 50 (7) 

 
858:860 

       BAŞEVİRGEN Bekir (Manisa) – Çıkrıkçı Barajı proje-
sine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli'nin cevabı (7/33925) 50 (4) 

 
357:360 
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        – Manisa ilinin Sarıgöl ilçesinde tarımsal sulama için baş-
latılan baraj ve gölet projelerinin akıbetine ilişkin sorusu ve 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/32918) 50 (4) 

 
235:236 

        – Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi projesi-
nin akıbetine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/32687) 50 (4) 

 
209:210 

       ÇELİK Behiç (Mersin) – Mersin iline yapılması planla-
nan Sorgun Barajının akıbetine ve bölgedeki üreticilerin su ge-
reksinimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/33761) 50 (4) 

 
343:344 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Hayvancılıkta ya-
şanan çoban sorununa ve çözümüne ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33675) 50 (4) 

 
325:326 

       GİRGİN Süleyman (Muğla) – Boğalar Seki Barajı inşa-
atının akıbetine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/33013) 50 (4) 

 
249:251 

       GÖK Levent (Ankara) – 2002-2020 yılları arasında tatil 
beldelerinde terkedilen hayvanlara ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33919) 50 (4) 

 
352:353 

       GÜLÜM Züleyha (İstanbul) – CİMER aracılığıyla Or-
man Genel Müdürlüğünden yapılan bir bilgi ve belge talebine 
verilen cevaba ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli'nin cevabı (7/33759) 50 (4) 

 
337:339 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Ağrı ilinde çiftçilere ya-
pılan arpa tohumu dağıtımı nedeniyle yaşandığı iddia edilen 
mağduriyetlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Be-
kir Pakdemirli'nin cevabı (7/33219) 50 (4) 

 
286:288 

        – Su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte Covid-
19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33918) 50 (4) 

 
350:351 

        – Venezuela'dan yapılacağı duyurulan peynir ithalatına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/34108) 50 (4) 

 
370:371 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Yozgat'ın Bo-
ğazlıyan ilçesinde yaşanan dolu yağışları nedeniyle zarar gö-
ren çiftçilerin zararlarının giderilmesi önerisine ve bazı iddia-
lara ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li'nin cevabı (7/33021) 50 (4) 

 
259:261 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahisar'ın 
Çay ilçesinde 08 Mart 2014 tarihinde yapımına başlanan bara-
jın ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33758) 50 (4) 

 
335:336 

       ORUÇ Tulay HATIMOĞULLARI (Adana) – Soğan 
üretimine ve ihracatına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Ba-
kanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33755) 50 (4) 

 
332:334 
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        – Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kuru-
lunda yapılan değişikliğe ve Amasya Şeker Fabrikasının arazi 
devrine ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli'nin cevabı (7/33158) 50 (4) 

 
275:277 

       OSMANAĞAOĞLU Tamer (İzmir) – Ege ve Akdeniz 
Bölgelerinde özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınları-
nın engellenmesine yönelik Bakanlıkça yürütülen çalışmalara 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/32787) 50 (4) 

 
229:230 

       ÖZDEMİR İsmail (Kayseri) – Pancar alım fiyatlarının 
açıklanmamasına ve pancar ile nişasta bazlı şeker ithalatına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/33760) 50 (4) 

 
340:342 

       ÖZGÜNEŞ Hasan (Şırnak) – Şırnak kırsalında bulunan 
Cudi Dağı ve Gabar Dağı bölgelerinde çıkan yangınlar sebe-
biyle yok olan ormanlık alanlara ve ağaçlandırma yapılmasına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/32689) 50 (4) 

 
211:214 

       POLAT Mahir (İzmir) – İzmir'in Bergama ilçesinde bu-
lunan Yukarı Kırıklar Göleti'nde yeterli su olmadığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/33923) 50 (4) 

 
354:356 

       SERTEL Atila (İzmir) – 2020 yılında Türkiye genelinde 
meydana gelen orman yangınlarına ve alınan önlemlere ilişkin 
sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/33670) 50 (4) 

 
321:322 

       ŞEVKİN Müzeyyen (Adana) – Son 10 yılda Türkiye ge-
nelinde ve Adana ilinde meydana gelen anız yangınlarında za-
rar gören alanlara ve alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33916) 50 (4) 

 
347:349 

        – Türkiye genelinde ve Adana ilinde sığınmacı olarak bu-
lunan ve mevsimlik tarımla uğraşan yabancı uyruklu kişilere 
kota uygulaması getirilmesi önerisine ilişkin sorusu ve Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33914) 50 (4) 

 
345:346 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Şanlıurfa'da tarım arazisi, 
mera, bağ ve bahçelerin yüzde ellisinden fazlasının tek bir şa-
hıs ya da ailenin elinde bulunduğu köy sayısına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/34346) 50 (7) 

 
850:851 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlık 
bütçesinden kâr amacı gütmeyen dernek, birlik, kurum ve ku-
ruluşlara ayrılan toplam bağış ve yardım ödeneği miktarına 
ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 
cevabı (7/33226) 50 (4) 

 
289:290 
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        – Bakanlık tarafından 2010-2020 yılları arasında kamu 
hizmeti için kiralanan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33674) 50 (4) 

 
323:324 

       TAŞDEMİR Dirayet Dilan (Ağrı) – Ağrı ilinin Patnos 
ilçesinde yazlık ekim yapacak olan çiftçilere kışlık arpa to-
humu dağıtıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33019) 50 (4) 

 
257:258 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Gaziantep'te bulunan 
Yesemek Açık Hava Müzesi'nin yanında yapımı süren sulama 
barajına ve bölgenin korunmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33498) 50 (4) 

 
307:309 

       TURAN Rıdvan (Mersin) – Ilısu Barajına ilişkin sorusu 
ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/32527) 50 (4) 

 
192:194 

       YILMAZKAYA Bayram (Gaziantep) – Bakanlığın 
2020 yılı yatırım programında Gaziantep ili için ayrılan öde-
nek miktarına ve yatırım projelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı (7/33018) 50 (4) 

 
252:256 

       ZEYBEK Rafet (Antalya) – Adrasan Göleti ve Sulama 
Tesisi'nin Kumluca Belediyesine devrinin iptaline ilişkin so-
rusu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin cevabı 
(7/34604) 50 (7) 

 
866:867 

           
           
           

Ticaret Bakanından    
       ADIGÜZEL Mustafa (Ordu) – Koronavirüs tedavisi 
için kullanılan bir ilacın ithalatına dair verilere ilişkin sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/34118) 50 (4) 

 
372:373 

       BUDAK Çetin Osman (Antalya) – Düğün salonu işlet-
mecilerine Covid-19 kapsamında çeşitli ödeme kolaylıkları 
sağlanması önerisine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan'ın cevabı (7/33927) 50 (4) 

 
361:364 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 2018-2020 yılları ara-
sında gümüş ve altın ithalat ve ihracatına ilişkin sorusu ve Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/33233) 50 (4) 

 
291:292 

       POLAT Mahir (İzmir) – Rekabet Kurumu tarafından fir-
malara yönelik yapılan soruşturmalara ilişkin sorusu ve Tica-
ret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın cevabı (7/33929) 50 (4) 

 
365:366 

           
           
           

Ulaştırma ve Altyapı Bakanından    
       ANTMEN Alpay (Mersin) – Heyelan nedeniyle kapanan 
Silifke-Mut karayoluna ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33689) 50 (6) 

 
626:627 
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       ARIK Çetin (Kayseri) – Kayseri Yüksek Hızlı Tren Pro-
jesine ve Kayseri Havalimanı'nın genişletilmesi talebine iliş-
kin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu'nun cevabı (7/33374) 50 (4) 

 
300:301 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Havaalanlarında yapılan Co-
vid-19 test ücretlerine ve öğrenciler için indirim yapılması ta-
lebine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu'nun cevabı (7/33259) 50 (4) 

 
293:294 

       BAŞARIR Ali Mahir (Mersin) – Karaman-Mut yolunda 
askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazaya 
ve yol üzerinde kaçış rampalarının yapılacağı tarihe ilişkin so-
rusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
cevabı (7/33168) 50 (4) 

 
282:283 

       BAŞEVİRGEN Bekir (Manisa) – Manisa ilinin Sarıgöl 
ilçesine bağlı bazı köy yollarında başlatılan yol çalışmasının 
akıbetine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu'nun cevabı (7/32926) 50 (4) 

 
241:242 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ili Yusufeli 
ilçesinde yapımına başlanan viyadük çalışmaları sırasında pat-
latılan dinamitlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/32929) 50 (4) 

 
243:245 

       BEKO Kani (İzmir) – İzmir ili Alsancak Garı'nda sergi-
lenen Beyaz Vagon'un kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı 
(7/33501) 50 (4) 

 
310:311 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – Filyos Liman Proje-
si'ne ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu'nun cevabı (7/32010) 50 (4) 

 
166:167 

       ERSOY Mustafa Baki (Kayseri) – Adana-Kayseri-İn-
cesu yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/32923) 50 (6) 

 
611:612 

        – Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Sarız Yedioluk 
köyüne alt geçit yapılması istemine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33025) 50 (4) 

 
262:263 

       ERSOY Oya (İstanbul) – Uçuş yasağının kaldırılmasın-
dan bu yana yurt dışına çıkan kişi sayısına ve bu kişilerin Co-
vid-19 testi olup olmadığına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33375) 50 (4) 

 
302:303 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Bitlis'in Ahlat il-
çesine bağlı Güzelsu köy yolunun yapılması talebine ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu'nun cevabı (7/34121) 50 (6) 

 
628:630 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – İstanbul-Edirne 
demiryolu hattı projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33261) 50 (4) 

 
295:297 
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       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde'nin Ulukışla ilçesi 
ile Adana'nın Pozantı ilçesi arasındaki E-90 karayolunun duble 
yol haline getirilmesi talebine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33380) 50 (6) 

 
618:619 

        – Niğde-Tepeköy-Çiftlik Yolu ile Kayseri-Niğde Devlet 
Yolu Garipçe, Yahyalı ve Bor ayrımları kavşak yapım çalış-
malarına (7/33557) ve Nevşehir-Niğde Yolu Projesi kapsa-
mındaki Yeşilgöcük çevre yolunun sıcak kaplama işinin akı-
betine (7/33558) ilişkin soruları ve Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı 50 (4) 

 
314:315 

       GÜZEL Semra (Diyarbakır) – Devlet Demiryolları ta-
rafından Diyarbakır'da yapılan bir projeye ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı 
(7/33678) 50 (6) 

 
620:622 

       GÜZELMANSUR Mehmet (Hatay) – Geçiş belgesi ko-
talarının yetersizliğine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33024) 50 (6) 

 
613:615 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Araç mua-
yene ücretlerinin yüksekliğinin yarattığı mağduriyete yönelik 
alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33167) 50 (4) 

 
278:281 

       KARABAT Özgür (İstanbul) – İstanbul Havalimanı'na 
dair bazı verilere ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33943) 50 (4) 

 
367:369 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Diyarbakır 
ilinde tren rayları boyunca yapımına başlanan beton duvara 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu'nun cevabı (7/33567) 50 (4) 

 
316:318 

       KAYA Yıldırım (Ankara) – Bir sendikanın taleplerine 
ve 27-29 Temmuz tarihlerinde başlatacağı yürüyüşe ilişkin so-
rusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
cevabı (7/32692) 50 (4) 

 
215:216 

       KOÇ Abdullah (Ağrı) – Ağrı il genelinde ve Tutak ilçe-
sine bağlı bazı köylerde bozuk olan yolların onarılması iste-
mine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu'nun cevabı (7/32924) 50 (4) 

 
237:238 

       KONCUK İsmail (Adana) – DHMİ Genel Müdürlüğü 
tarafından havalimanlarında kullanılmak amacıyla satın alınan 
genel ve özel maksatlı araçlara ve bu araçların satın alım sü-
reçlerine dair bazı iddialara ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/32933) 50 (4) 

 
246:248 

       ÖNLÜ Alican (Tunceli) – Tunceli'nin Nazımiye ilçe-
sinde bulunan bir mezrada yaşanan telefon altyapısı sorununa 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu'nun cevabı (7/32809) 50 (4) 

 
233:234 
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       ÖZCAN Suat (Muğla) – Muğla ilinde bulunan Milas il-
çesi ve Ören Mahallesi arasındaki yolun onarımına ilişkin so-
rusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
cevabı (7/32925) 50 (4) 

 
239:240 

       ÖZDEMİR İsmail (Kayseri) – Gölbaşı-Bala-Kaman-
Kırşehir yolunda devam eden yol yapım çalışmalarına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu'nun cevabı (7/32806) 50 (4) 

 
231:232 

       ÖZER Aydın (Antalya) – Antalya'nın Kemer ilçesi Ulu-
pınar Mahallesi'ndeki çınar ağaçlarının korunmasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu'nun cevabı (7/33171) 50 (4) 

 
284:285 

       SERTEL Atila (İzmir) – Alsancak Garı önünde sergile-
nen Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı Beyaz Vagon'un 
taşınma kararına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33262) 50 (4) 

 
298:299 

       SUNAT Şenol (Ankara) – Evrensel Hizmet Fonu'nda 
toplanan miktara ve bu fondan yapılan harcamalara ilişkin so-
rusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 
cevabı (7/33027) 50 (4) 

 
266:269 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Şanlıurfa'da köy statüsün-
den mahalle statüsüne alınan idari birimlere dair bazı verilere 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu'nun cevabı (7/34353) 50 (6) 

 
631:632 

        – Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki yol sorununa ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu'nun cevabı (7/33679) 50 (6) 

 
623:625 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 2002-2020 
yılları arasında Türkiye genelinde bulunan PTT şubelerine iliş-
kin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğ-
lu'nun cevabı (7/33377) 50 (4) 

 
304:306 

        – 2018-2020 yılları arasında RTÜK'e yapılan logo ve 
çağrı değişikliği talebi sayısına ve özel bir gazetenin logo de-
ğişikliği talebinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ce-
vabı (7/33376) 50 (5) 

 
426:427 

        – Bakanlık bütçesinden kâr amacı gütmeyen dernek, bir-
lik, kurum ve kuruluşlara ayrılan toplam bağış ve yardım öde-
neği miktarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33260) 50 (6) 

 
616:617 

        – Bakanlık tarafından 2010-2020 yılları arasında kamu 
hizmeti için kiralanan araçlara (7/33691) ve Bakanlık tarafın-
dan 2010-2020 yılları arasında kamu hizmeti için kiralanan ta-
şınmazlara (7/33692) ilişkin soruları ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı 50 (4) 

 
329:331 
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       TUTDERE Abdurrahman (Adıyaman) – Adıyaman'ın 
Gerger ilçesinde bulunan Ortaca köyünün iletişim sorununa ve 
köyde baz istasyonu kurulması talebine ilişkin sorusu ve Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı 
(7/33502) 50 (4) 

 
312:313 

       YAVUZYILMAZ Deniz (Zonguldak) – Bakanlığın 
uçak biletleri için tavan fiyat uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı 
(7/33026) 50 (4) 

 
264:265 

       YILMAZKAYA Bayram (Gaziantep) – Pandemi nede-
niyle gerçekleşmeyen havayolu seferleri için verilmiş olan 
yolcu garantilerine ilişkin sorusu ve Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu'nun cevabı (7/33687) 50 (4) 

 
327:328 

           
           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI KONUŞMALARI    

       ARKAZ Hayati (İstanbul) – Türk tıbbının coronavirüs 
salgınıyla mücadeledeki başarılarına ve sağlık çalışanlarının 
sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (8) 

 
885:886 

       ATAŞ Dursun (Kayseri) – Kayseri ilinin sorunlarına iliş-
kin gündem dışı konuşması 50 (7) 

 
729:731 

       ETYEMEZ Halil (Konya) – Aliya İzzetbegoviç'in 17'nci 
ölüm yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 50 (7) 

 
733:734 

       GERGERLİOĞLU Ömer Faruk (Kocaeli) – Kocaeli 
ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (8) 

 
886:888 

       GÖKÇEL Cengiz (Mersin) – Çiftçilerin sorunlarına iliş-
kin gündem dışı konuşması 50 (6) 

 
464:466 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Pandemi süre-
cinde üniversite öğrencilerinin yaşadığı problemlere ilişkin 
gündem dışı konuşması 50 (6) 

 
463:464 

       KAŞIKÇI Lütfi (Hatay) – Hatay ilinde yaşanan orman 
yangınlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (4) 

 
49:51 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Bursa ili-
nin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (7) 

 
731:732 

       KILIÇDAROĞLU Kemal (İzmir) – Adalet kavramına, 
Anayasa hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi kararlarının 
bağlayıcılığına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (4) 

 
47:49 

       KOÇYİĞİT Gülüstan KILIÇ (Muş) – Muş ilinde yaşa-
nan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması 50 (5) 

 
398:399 

       NERGİS Hülya (Kayseri) – Corona virüsüne yönelik 
dünyada, ülkede ve Kayseri ili Erciyes Üniversitesindeki aşı 
çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (8) 

 
888:889 

       ÖNAL Ahmet (Kırıkkale) – Kırıkkale ilinin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 50 (5) 

 
401:402 
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       ÖZÇELİK Bayram (Burdur) – Burdur Gölü ile Salda 
Gölü'ne ilişkin gündem dışı konuşması 50 (6) 

 
466:468 

       SUBAŞI Yavuz (Balıkesir) – İşgal altındaki Karabağ so-
runu ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine ilişkin gündem dışı 
konuşması 50 (5) 

 
400:401 

       YAYMAN Hüseyin (Hatay) – Hatay ilinde yaşanan or-
man yangınlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (4) 

 
51:53 

           
           
           

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Adı            
7254 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında  50 (4) 115, 120:151 
     

 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 

522:534, 535:546, 
548:554, 555:560, 
561:567, 567:571, 

572, 573:591, 
591:597, 598:610 

           
           
           

b- Konulara Göre Dizin    
1. Temel Kanunlar    

        – Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında (7254) 50 (4) 

 
115, 120:151 

         
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 

522:534, 535:546, 
548:554, 555:560, 
561:567, 567:571, 

572, 573:591, 
591:597, 598:610 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           



- 41 -

   C.   B. S a y f a  

– 41 – 

B) TEKLİFLER  (Görüşülenler)    
1. a- Temel Kanun Teklifleri    

       AYDIN İbrahim (Antalya) – Ve Ağrı Milletvekili Ek-
rem Çelebi ile 17 Milletvekilinin Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifine Dair (2/3113) (S. Sayısı: 228) 50 (4) 

 
115, 120:151 

         
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 

522:534, 535:546, 
548:554, 555:560, 
561:567, 567:571, 

572, 573:591, 
591:597, 598:610 

       YAVUZ Metin (Aydın) – Ve 60 Milletvekilinin Gıda, 
Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına 
Dair (2/2985) (S. Sayısı: 221) 50 

 
 

(7) 
 
 

 
 

777:795, 796:801, 
802:806, 807:812, 

812:840 
         

 
 

(8) 
 
 

941:946, 947:951, 
951:959, 962:985, 

987:993 
           
           
           

1. b- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – (2/808) esas numaralı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/92) 50 (7) 

 
775:777 

       TOPAL Serkan (Hatay) – (2/2307) esas numaralı 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/91) 50 (4) 

 
111:113 

           
           
           

C) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sıra Sayısı   
50 (4) 228   
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KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. Komisyon Raporları    

        – Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletve-
kili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifine İlişkin (2/3113) (S. Sayısı: 228) 50 (4) 

 
115, 120:151 

         
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 

522:534, 535:546, 
548:554, 555:560, 
561:567, 567:571, 

572, 573:591, 
591:597, 598:610 

           
           
           

b- Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu    
1. Komisyon Raporları    

        – Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve 60 Milletvekilinin 
Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifine İlişkin (2/2985) (S. Sayısı: 221) 

50 
 
 

(7) 
 
 

 
 
 

777:795, 796:801, 
802:806, 807:812, 

812:840 
         

 
 

(8) 
 
 

941:946, 947:951, 
951:959, 962:985, 

987:993 
           
           
           

B) ULUSLARARASI KOMİSYONLAR    
a- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi    

        – Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) Türk Grubunda, Ordu Milletvekili Cemal Engin-
yurt'tan boşalan üyelik için Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
Başkanlığınca bildirilen Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in 
üyeliğinin Başkanlık Divanında yapılan incelemede uygun bu-
lunduğuna ilişkin (3/1336) 50 (4) 

 
77 
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OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
       AKAR Haydar (TBMM Başkan Vekili) (Kocaeli) – 
Genel Kurulu demokratik ve tarafsız yönettiğine ilişkin konuş-
ması 50 (6) 

 
486 

        – Genel Kurulun 5'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanının beraberindeki Parlamento heyetiyle birlikte Azerbay-
can'a resmî ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresinin oylan-
ması sırasında yoklama talep edildiğine ve İç Tüzük'ün 57'nci 
maddesi ile 3620 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi gereğince ya-
pılan uygulamanın doğru olduğuna ilişkin konuşması 50 (6) 

 
484:485 

        – Hatay ilinde yaşanan orman yangınları nedeniyle Ha-
taylılara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, ormanlara ve 
her türlü canlıya zarar verenleri lanetlediğine, 13 Ekim Anka-
ra'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümünü kutladığına iliş-
kin konuşması 50 (4) 

 
53 

           
           
           

OYLAMALAR    
A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    

        – Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve Ağrı Milletve-
kili Ekrem Çelebi ile 17 Milletvekilinin Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi'nin oylaması (S. Sayısı: 228) 50 (6) 

 
598:610 

           
           
           

ÖLÜM, SAYGI DURUŞU VE TAZİYELER    
A) ÖLÜM VE SAYGI DURUŞU    

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan için 
saygı duruşu 50 (7) 

 
729 

           
           
           

ÖNERİLER    
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    

        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurul gündemi ile ça-
lışma gün ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine; 228 ve 229 
sıra sayılı Kanun Tekliflerinin kırk sekiz saat geçmeden Gün-
dem'in "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İş-
ler" kısmının 1'inci ve 3'üncü sıralarına alınmasına ve diğer iş-
lerin sırasının buna göre teselsül ettirilmesine; 228 ve 229 sıra 
sayılı Kanun Tekliflerinin İç Tüzük'ün 91'inci maddesine göre 
temel kanun olarak bölümler hâlinde görüşülmesine ilişkin 
önerisi 50 (4) 

 
98:100, 107:109 



- 44 -

   C.   B. S a y f a  

– 44 – 

        – CHP Grubunun, Karaman Milletvekili İsmail Atakan 
Ünver ve 24 milletvekili tarafından, başta Karaman'ın Erme-
nek ilçesindeki sorunlar olmak üzere madencilik sektörünün 
ve işçilerin yaşadığı sorunların tespit edilerek alınması gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 7/10/2020 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan 
(10/3276) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin ön 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 13 Ekim 2020 Salı günkü bir-
leşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 50 (4) 

 
92:97, 97 

        – CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi günde-
minin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, OHAL İşlemleri İnce-
leme Komisyonunun çalışmalarına ilişkin çeşitli iddiaların in-
celenmesi amacıyla verilmiş olan (10/2384) esas numaralı 
Meclis Araştırması Önergesi'nin ön görüşmelerinin, Genel 
Kurulun 21 Ekim 2020 Çarşamba günkü birleşiminde yapıl-
masına ilişkin önerisi 50 (8) 

 
930:936, 938 

        – CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi günde-
minin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, orman yolları ve yan-
gın emniyet yollarının durumunun incelenerek bu konuda alın-
ması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verilmiş olan 
(10/588) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin ön gö-
rüşmelerinin, Genel Kurulun 15 Ekim 2020 Perşembe günkü 
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 50 (6) 

 
514:521, 521 

        – CHP Grubunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi günde-
minin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair Öngörüşmeler" kısmında yer alan, yargının ve yargı men-
suplarının sorunlarının belirlenmesi ile çözüm yollarının tespit 
edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
verilmiş olan (10/2266) esas numaralı Meclis Araştırması 
Önergesi'nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 20 Ekim 2020 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 50 (7) 

 
766:771, 773, 775 

        – HDP Grubunun, 14/10/2020 tarihinde Grup Başkan Ve-
kili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Grup Başkan Ve-
kili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç tarafından, Ko-
bani protestolarıyla ilgili yargı sürecinin tüm boyutlarıyla araş-
tırılması amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesi-
nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 15 Ekim 2020 Per-
şembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 

50 
 

 
 
 
 
 
 

(6) 
 

 
 
 
 
 
 

499:500, 507:510, 
512:513 
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        – HDP Grubunun, 21/10/2020 tarihinde Grup Başkan Ve-
kili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Grup Başkan Ve-
kili İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç tarafından, 6-7 
Ekim olaylarının idari ve siyasi sorumlularının araştırılması 
amacıyla verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin ön gö-
rüşmelerinin, Genel Kurulun 21 Ekim 2020 Çarşamba günkü 
birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 

50 
 

 
 
 
 
 
 

(8) 
 

 
 
 
 
 
 

916:918, 920:921, 
926:927, 929 

        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekili Siirt Milletvekili 
Meral Danış Beştaş ve Grup Başkan Vekili İstanbul Milletve-
kili Hakkı Saruhan Oluç tarafından, 10 Ekim 2015 Ankara Gar 
katliamının tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla 
13/10/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı-
ğına verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin ön görüşme-
lerinin, Genel Kurulun 13 Ekim 2020 Salı günkü birleşiminde 
yapılmasına ilişkin önerisi 50 (4) 

 
84:87, 88:89, 91, 92 

        – HDP Grubunun, Grup Başkan Vekilleri Siirt Milletve-
kili Meral Danış Beştaş ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan 
Oluç tarafından, yoksulluğun kalıcı ve etkin bir hâl aldığı ve 
toplumun her kesimine yayılan bir durum hâlini almasının 
araştırılması amacıyla 20 Ekim 2020 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması 
önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 20 Ekim 2020 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 50 (7) 

 
758:762, 764:765 

        – İYİ PARTİ Grubunun, 14/10/2020 tarihinde Denizli 
Milletvekili Yasin Öztürk ve 21 milletvekili tarafından, kayıp 
kaçak elektrik kullanımı ve bu yönlü kullanım nedeniyle olu-
şan zararın maddi boyutunun araştırılması ile alacağın tahsili 
konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
verilmiş olan Meclis araştırması önergesinin ön görüşmeleri-
nin, Genel Kurulun 15 Ekim 2020 Perşembe günkü birleşi-
minde yapılmasına ilişkin önerisi 50 (6) 

 
493:497, 498 

        – İYİ PARTİ Grubunun, 21/10/2020 tarihinde Grup Baş-
kan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan tarafından, ata-
namayan öğretmenler ile 2019 KPSS mağduru atanamayan 
öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak gereken çözümlerin 
belirlenmesi ve uygulanması amacıyla verilmiş olan Meclis 
araştırması önergesinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 21 
Ekim 2020 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin 
önerisi 50 (8) 

 
909:914, 916 
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        – İYİ PARTİ Grubunun, İzmir Milletvekili Grup Başkan 
Vekili Dursun Müsavat Dervişoğlu tarafından, kamu-özel iş 
birliğiyle yapılan yatırımların orta ve uzun vadede kamuya 
verdiği zararın araştırılması amacıyla 14/10/2020 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan 
(10/3303) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi'nin ön 
görüşmelerinin, Genel Kurulun 20 Ekim 2020 Salı günkü bir-
leşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 50 (7) 

 
751:756, 757 

        – İYİ PARTİ Grubunun, Trabzon Milletvekili Hüseyin 
Örs ve 20 milletvekili tarafından, emeklilerin sorunlarının in-
celenerek bu sorunlara çözüm yollarının belirlenmesi ama-
cıyla 30/7/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanlığına verilmiş olan (10/3207) esas numaralı Meclis Araş-
tırması Önergesi'nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 13 
Ekim 2020 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin önerisi 50 (4) 

 
77:82, 84 

           
           
           

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       BİLGİÇ Süreyya Sadi (TBMM Başkan Vekili) (Is-
parta) – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar 
Akar'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nede-
niyle konuşması 50 (6) 

 
486:487 

       CAN Ramazan (Kırıkkale) – Antalya Milletvekili Ke-
mal Bülbül'ün HDP grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına 
yaptığı konuşması sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sa-
taşması nedeniyle konuşması 50 (8) 

 
918:919 

       OLUÇ Hakkı Saruhan (İstanbul) – Afyonkarahisar 
Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in HDP grup önerisi üze-
rinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması sırasında 
Halkların Demokratik Partisine sataşması nedeniyle konuş-
ması 50 (6) 

 
510:511 

       ÖRS Hüseyin (Trabzon) – Sinop Milletvekili Nazım 
Maviş'in İYİ PARTİ grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu 
adına yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 50 (8) 

 
915 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nede-
niyle konuşması 50 (6) 

 
487:488 

       ÖZTÜRK Yasin (Denizli) – Çanakkale Milletvekili Bü-
lent Turan'ın yerinden sarf ettiği bazı ifadelerinde İYİ PARTİ 
Grubuna sataşması nedeniyle konuşması 50 (6) 

 
488:489 
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TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şen-
top'un, beraberindeki Parlamento heyetiyle birlikte Azerbay-
can Cumhuriyeti Millî Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafaro-
va'nın vaki davetine icabetle 18-20 Ekim 2020 tarihlerinde 
Azerbaycan'a resmî ziyarette bulunmasına ilişkin (3/1337) 50 (5) 

 
422 

 
50 (6) 

 
493 

           
           
           

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
        – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar 
Akar'ın, 228 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı ol-
duğu gerekçesiyle Komisyona iade edilip edilmemesi hak-
kında 50 (4) 

 
116:120 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
50 (4) 83, 84, 91, 97   

 (5) 422, 423   
 (6) 497, 521, 534, 535, 571   
 (7) 774, 775, 801, 802, 806, 

812 
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SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

 

 
 C. B. Sayfa 

A) MİLLETVEKİLLERİ    
       AÇANAL Zemzem Gülender (Şanlıurfa) – 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
472 

       AĞBABA Veli (Malatya) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 50 (7) 

 
761:762 

       AKAR Haydar (TBMM Başkan Vekili) (Kocaeli) – 
Genel Kurulu demokratik ve tarafsız yönettiğine ilişkin konuş-
ması 50 (6) 

 
486 

        – Genel Kurulun 5'inci Birleşiminde Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Başkanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kanının beraberindeki Parlamento heyetiyle birlikte Azerbay-
can'a resmî ziyarette bulunmasına ilişkin tezkeresinin oylan-
ması sırasında yoklama talep edildiğine ve İç Tüzük'ün 57'nci 
maddesi ile 3620 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesi gereğince ya-
pılan uygulamanın doğru olduğuna ilişkin konuşması 50 (6) 

 
484:485 

        – Hatay ilinde yaşanan orman yangınları nedeniyle Ha-
taylılara geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, ormanlara ve 
her türlü canlıya zarar verenleri lanetlediğine, 13 Ekim Anka-
ra'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümünü kutladığına iliş-
kin konuşması 50 (4) 

 
53 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – Malatya Milletvekili Veli 
Ağbaba'nın HDP grup önerisi üzerinde CHP Grubu adına yap-
tığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
762 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a Al-
lah'tan rahmet dilediğine, 18 Ekimde yapılan seçimlerde Ku-
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin 
Tatar'ı tebrik ettiğine, 18 Ekim Azerbaycan'ın 29'uncu bağım-
sızlık yıl dönümüne, Ermenistan'ın 10 Ekim ile 18 Ekimde im-
zalanan ateşkeslere uymayarak uzlaşmaz tavrını ortaya koyan 
bir terör devleti ve PKK gibi terör örgütleriyle iş birliği yapan 
bir piyon olduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
744:745 

       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
126:130 

       ALTINTAŞ Ayhan (Ankara) – Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
777:780, 805:806 



- 49 -

   C.   B. S a y f a  

– 49 – 

       ARIK Çetin (Kayseri) – Kayseri Büyükşehir Belediyesi-
nin Erciyes Kayak Merkezinde bilet fiyatlarına yüzde 20 zam 
yaptığına ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
406:407 

        – UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kora-
maz Vadisi'nde taş ocağı kurulacağına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
739 

       ARKAZ Hayati (İstanbul) – 15 Ekim Dünya Kadın Çift-
çiler Günü'nü kutladığına, Ermenistan devletinin Azerbay-
can'ın Gence kentine düzenlediği saldırıyı kınadığına ve 13 
Ekim Kars Antlaşması'nın 99'uncu yıl dönümüne ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
473 

        – Türk tıbbının coronavirüs salgınıyla mücadeledeki ba-
şarılarına ve sağlık çalışanlarının sorunlarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 50 (8) 

 
885:886 

       ARSLAN Ahmet (Kars) – İYİ PARTİ Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 50 (7) 

 
755:756 

       ATAŞ Dursun (Kayseri) – 696 sayılı KHK'yle taşeron-
dan devlet kadrolarına veya kamuya ait şirketlere işçi statü-
sünde geçiş yapan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi gerek-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
57 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
147 

         (6) 536 
        – Kayseri ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş-
ması 50 (7) 

 
729:731 

        – Son yıllarda ciddi sorunlar yaşayan yerel televizyon ka-
nallarının TÜRKSAT'a ödedikleri kira bedellerinin Türk lirası 
üzerinden alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
513:514 

       AYCAN Sefer (Kahramanmaraş) – Covid-19 pandemi-
sinden etkilenen gençlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ge-
rektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
899 

        – Sağlık personeline yönelik şiddetin devam ettiğine iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
113:114 

        – Türk Tabipleri Birliğinin kuruluş kanununa aykırı faa-
liyetlerde bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
796 

        – Ülkede iş kazalarının en çok inşaatlarda ve madenlerde 
olduğuna, iş güvenliğinin öncelikli olması ve denetimlerin ar-
tırılması gerektiğine, sağlık sektöründe de hastane enfeksiyon-
larının iş kazası kapsamına alınması ve hastalanan veya vefat 
eden sağlık personeline tazminat verilmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
409 

       AYDEMİR İbrahim (Erzurum) – Erzurum ili Olur ve 
Karaçoban ilçelerinde altın rezervleri bulunması nedeniyle da-
daşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yatırım-
cılara minnettar olduklarına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
56 
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        – Kıskançlığın ruhun hastalığı olduğuna ve iktidarın ba-
şarılarına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
472 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Genel Kurulun 6 Ekim 2020 
tarihli 2'nci Birleşiminde yaptığı gündem dışı konuşmasında 
grip aşısının krize sebep olacağını ifade ettiğine ve grip aşısı 
krizinin başladığına ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
960 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
818:819 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
56 

        – Vefat eden Gazeteci Bekir Coşkun'u rahmetle andığına, 
iktidar partisini Erzurum'da çiftçi, esnaf ve KOBİ'lerin yaşa-
dığı sorunları çözmeye davet ettiklerine, muhtarların pandemi 
ve hayat pahalılığı nedeniyle yaşadıkları sorunların çözülmesi 
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve iktidara çağ-
rıda bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
740 

       AYDIN İbrahim (Antalya) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
148:150 

         (6) 531:532, 538:539 
       AYDOĞAN Turan (İstanbul) – İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla 
ilgili kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
61:62 

       AYGUN İlhami Özcan (Tekirdağ) – Gıda, Tarım ve Or-
man Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
782:785 

        – Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kara-
rıyla buğday, arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük ver-
gilerinin 1 Ocak 2021 tarihine kadar sıfırlandığına ilişkin açık-
laması 50 (8) 

 
895 

       AYRIM Şamil (İstanbul) – Vefat eden İstanbul Millet-
vekili Markar Eseyan'ın sevenlerine başsağlığı dilediğine, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile 4 siyasi partiye mensup 
milletvekillerinin 18-20 Ekim 2020 tarihlerinde Azerbaycan'a 
yaptığı resmî ziyarete ve Ermenistan devletinin Azerbaycan'ın 
Gence kentine düzenlediği saldırıya, Azerbaycan topraklarının 
Ermenistan tarafından işgal edilmesine dünya kamuoyunun 
kayıtsız kalmaması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
889:890 

       AYTEKİN Ensar (Balıkesir) – İYİ PARTİ Grubu öne-
risi münasebetiyle 50 (4) 

 
81:82 

       BAHŞİ Feridun (Antalya) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
825:826 
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        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
541:542 

       BAKIRLIOĞLU Ahmet Vehbi (Manisa) – Gıda, Tarım 
ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
966:967 

        – Meclis çatısı altında Uyar Madencilik mağdurlarına ve-
rilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğine ve işçilerin Ankara 
yürüyüşüne kolluk güçlerinin izin vermediğine ilişkin açıkla-
ması 50 (4) 

 
109 

       BALTACI Hasan (Kastamonu) – Kastamonu ili Daday 
ilçesinin yol sorununun giderilmediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
895 

       BANKOĞLU Aysu (Bartın) – İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla 
ilgili kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
60 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
537 

       BARUT Ayhan (Adana) – Buğday, arpa ve mısır ithala-
tında uygulanan gümrük vergilerinin yılbaşına kadar sıfırlan-
masının üreticileri ve besicileri zor durumda bırakacağına iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
891 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
828:830 

        – Pandemi döneminde sorunları daha da derinleşen sağlık 
emekçilerinin taleplerine yanıt verilmesi gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (6) 

 
469 

        – Pandemi sürecinin toplumun tüm kesimlerini olumsuz 
etkilediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
962 

        – Yaşanan pandemi döneminde tarımın insanlığın en te-
mel gereksinimi olduğunun bir kez daha görüldüğüne, yanlış 
politikalar sonucunda ülkenin ithalatçı konumunda olduğuna, 
desteğe ihtiyacı olan çiftçiye uygun bir destek paketi hazırlan-
ması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
742 

       BAŞARIR Ali Mahir (Mersin) – Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
569:570 

       BAŞEVİRGEN Bekir (Manisa) – Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
823:825 

        – İktidarın övündüğü sosyal koruma kalkanının açlık sı-
nırının 3 bin TL'ye ulaştığı ülkede vatandaşa kalkan olamadı-
ğına, iktidarın vatandaşa sabretmeyi tavsiye ettiğine, sosyal 
devletin vatandaşına tavsiye vermeyeceğine, refahını yüksel-
teceğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
409 
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       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ili Murgul il-
çesi Damar köyünde çıkan yangına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
546 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
76 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Siirt) – Afyonkarahisar Millet-
vekili Ali Özkaya'nın CHP grup önerisi üzerinde AK PARTİ 
Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
937 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 50 (4) 99:100 
        – Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in HDP grup önerisi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
91 

        – Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç'in HDP grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
927:928 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
74:75, 101:102 

        – Hatay ili Belen ilçesinde meydana gelen yangına, Elekt-
rik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşması hâlinde nelerin yaşa-
nacağına, Çorum ili İskilip ilçesindeki kömür madeninde mey-
dana gelen göçük nedeniyle 1 işçinin yaşamını yitirdiğine, do-
ğayı güvenceye alma kanunu konusunda ortak bir komisyon 
kurulması çağrısında bulunduklarına, Hatay Milletvekili Hü-
seyin Yayman'ın yaptığı gündem dışı konuşmasındaki bazı ifa-
delerine, gözaltında bulunan Barış Annelerinin serbest bırakıl-
ması gerektiğine, İstanbul ilinde sahnelenecek olan Kürtçe ti-
yatro oyununun yasaklanmasının kabul edilemez olduğuna, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından açıklanan ra-
pora ve bir yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesinin Enis 
Berberoğlu'yla ilgili verdiği kararı yok saymasına ilişkin açık-
laması 50 (4) 

 
66:68 

        – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın vefatı sebebiyle 
Adalet ve Kalkınma Partisi ile ailesine başsağlığı dilediğine, 
"askıda ekmek" açıklamasının halkın nasıl bir yoksulluk 
içinde olduğunun ispatı mahiyetinde olduğuna, 2020 yılında 
ülkede hâlâ kayıpların konuşulduğuna ve bu durumun kamuo-
yunda endişe ve kaygıya sebep olduğuna, Serkan Tumay'ın Kı-
rıkkale F Tipi Cezaevinde 17 Ekim tarihinde ölümü hakkında 
soruşturma açılması ve bu ölümün aydınlatılmasının kamuo-
yunun beklentisi olduğuna,  Diyarbakır'da Faris Türk isimli 
vatandaşa işkence iddalarıyla ilgili sorumluların yargılanaca-
ğına dair bir tutum beklediklerine, Kurtalan-Siirt arasındaki 
duble yolun hâlâ bitirilememesiyle ilgili resmî bir açıklama 
beklediklerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
746:747 
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        – Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıkla-
ması 50 (8) 

 
919 

        – Pendik İmamı Azam Caddesi Ay Sokak'ta Alevilere yö-
nelik nefret ve ırkçı işaretlemelerin sorumlularının bir an önce 
tespit edilip yargı önüne çıkarılmasını talep ettiklerine ilişkin 
açıklaması 50 (7) 

 
763 

        – Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin Diyarbakır 10. Ağır 
Ceza Mahkemesinde görülen davaya, taleplerinin faillerin bu-
lunması ve adil yargılama olduğuna, faili meçhulleri unutma-
dıklarına ve unutmayacaklarına, 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü'ne, Sur Belediyesinin başlattığı "Sur sokaklarını sağlık-
laştırma projesi" her bir sokak için 60 bin TL'ye mal oluyorken 
belediyeye kayyum atanmasıyla her bir sokak için 400 bin TL 
gider gösterildiğine, Şişecam işçilerinin ve maden işçilerinin 
mağduriyetinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
903:905 

        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
923, 924:925, 929 

        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine, Tekirdağ 1 No.lu F Tipi Hapishane-
sinde tutuklu bulunan ağır hasta Ali Osman Köse'nin ve aynı 
konumdaki mahpusların durumunun titizlikle değerlendiril-
mesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
908:909 

       BİLGİÇ Süreyya Sadi (TBMM Başkan Vekili) (Is-
parta) – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar 
Akar'ın yaptığı açıklaması sırasında şahsına sataşması nede-
niyle konuşması 50 (6) 

 
486:487 

       BİNGÖL Tekin (Ankara) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 50 (4) 

 
86:87 

       BULUT Burhanettin (Adana) – Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
147 

       BÜLBÜL Kemal (Antalya) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 50 (8) 

 
917:918 

       BÜLBÜL Muhammed Levent (Sakarya) – 13 Ekim 
Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne, Hatay 
ilinde yaşanılan orman yangınlarının ardından Osmaniye ve 
Trabzon illerinde meydana gelen orman yangınlarında dahli 
olanların hukuken en acı bedeli ödemelerini talep ettiklerine, 
11 Ekim Pazar günü Ermenistan devletinin Azerbaycan'ın 
Gence kentine düzenlediği 9 Azerbaycan vatandaşının haya-
tını kaybetmesine sebep olan füzeli saldırıyı nefretle kınadık-
larına ve geçici ateşkes sürecinde gerçekleştirilen bu saldırıla-
rın savaş suçu ve insanlık suçu olduğuna, Karabağ toprakla-
rında fiilen işgal sona ermedikçe herhangi bir diplomatik ça-
banın başarılı olamayacağına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
64:66 
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        – 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'ne, Dağlıca baskını-
nın 13'üncü yıl dönümüne, beyin kanaması geçiren 57'nci 
Hükûmette Sağlık Bakanı olarak görev yapan, 21'inci ve 
23'üncü Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'a şifa 
dilediklerine, Azerbaycan ordusunun Karabağ'ı Ermenistan iş-
galinden kurtarma yolunda hızla ilerlediğine, TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ile 4 siyasi partiye mensup milletvekillerinin 
18-20 Ekim 2020 tarihlerinde Azerbaycan'a yaptığı resmî zi-
yarete ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
902:903 

        – Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin HDP 
grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
500:501 

        – Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki'nin yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
502 

        – İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
504 

        Tekraren  (6) 505:506 
        – İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin 228 sıra sayılı 
Kanun Teklifi'nin 17'nci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
591 
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        – Ülkenin zor ve çetin zamanlardan geçtiğine, Libya, 
Doğu Akdeniz, Ege, Suriye, Kıbrıs, Irak, Güney Kafkasya ve 
Karabağ'daki çarpışmalar ile dengesizliklerin ülkenin büyük 
bir çevrelenme ve kuşatma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu 
gösterdiğine, bunun yanında ülke içinde faaliyetlerini sürdür-
meye çalışan PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ  gibi terör örgüt-
lerinin iç dinamikleri sarsmak ve ülkeye zarar vermek nokta-
sında fırsat kolladığına, Hatay, Osmaniye, Trabzon ve diğer 
illerde yaşanan orman yangınlarının terör odakları tarafından 
gerçekleştirildiği şüphelerinin her alanda teyakkuzda olunması 
gerektiği gerçeğini gösterdiğine, aynı zamanda küresel sal-
gında sadece ülke topraklarında değil dünya çapında bir mü-
cadeleye katkı sağlandığına, Anayasa Mahkemesinin Enis 
Berberoğlu'yla ilgili verdiği kararın hukuki sürecin hâlen de-
vam ettiği bir durumu gösterdiğine, Anayasa Mahkemesi üyesi 
bir hâkimin attığı "tweet"e şahit olunduğuna, Türkiye Cumhu-
riyeti devletinin ve demokrasinin yaşadığı travmalar göz 
önüne alındığında hiç de hafife alınmayacak bir durum karşı-
sında olunduğunu düşündüklerine, bunun şahsi olarak değer-
lendirilmesinin mümkün olmadığına, Anayasa Mahkemesinin 
bugüne kadar vermiş olduğu birçok kararın tartışmalı olduğu 
gibi bunun bundan sonra vereceği kararları da tartışmalı hâle 
getirecek bir gelişme olduğuna, herkesin bulunduğu mevkide 
elinde bulundurduğu gücü hukuka uygun bir şekilde hakkani-
yetle kullanmak durumunda olduğuna, ülkenin bir daha darbe, 
vesayet gibi ifadelerle veya birtakım girişimlerle karşılaşma-
ması noktasında hassasiyetlerini tekrar dile getirdiğine ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
412:414 

        – Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu'na katılan gü-
venlik güçlerine başarılar dilediğine, Ermenistan'ın Lahey 
Sözleşmeleri'ne ve Cenevre Sözleşmeleri'ne aykırı şekilde 
Azerbaycan'a düzenlediği füze atışlarında hayatını kaybeden 
Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet dilediklerine, Er-
menistan işgaline karşı Azerbaycan'ın haklı davasında yanında 
olduklarına, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Ak-
deniz'de yürüteceği sismik çalışmalara ve Türkiye'nin ulusla-
rarası hukukun gereğini yerine getirdiğine, Karadeniz'deki do-
ğal gaz rezervine, Genel Kurulun 5'inci Birleşiminde TBMM 
Başkanının beraberindeki Parlamento heyetiyle Azerbaycan'a 
resmî ziyarette bulunmasına ilişkin tezkerenin oylanması sıra-
sında CHP Grubu tarafından yoklama talep edilmesi üzerine 
toplantı yeter sayısı bulunamadığından birleşime son verildi-
ğine ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, bölgeyi, Azerbay-
can'ı ve Türkiye'yi alakadar eden bir meselede böyle bir dav-
ranış sergilemesinden üzüntü duyduklarına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
475:477 
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       BÜLBÜL Süleyman (Aydın) – Avukatlara yapılan bas-
kının asla kabul edilemeyeceğine ve Avukatlık Kanunu'na 
göre kurum avukatlarının bir baroya üye olma zorunluluğunun 
bulunmadığına ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
961 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
75 

        – Son üç günde coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 
6 hekime ve Aydın Tabip Odası Başkanı Doktor Esat Ülkü'ye 
Allah'tan rahmet dilediğine, sağlık çalışanlarının haklı taleple-
rinin mutlaka karşılanması  ve özlük haklarının iyileştirilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
421 

       CAN Ramazan (Kırıkkale) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 50 (4) 

 
99 

        – Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün HDP grup öne-
risi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşması sırasında 
Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması 50 (8) 

 
918:919 

        – Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın HDP grup önerisi 
üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifa-
delerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
763 

        – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar 
Akar'ın, 228 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı ol-
duğu gerekçesiyle Komisyona iade edilip edilmemesi hak-
kında usul görüşmesi münasebetiyle 50 (4) 

 
117 

        – Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün 
HDP Grubuna yönelttiği sorulara cevap verilmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
506:507 

       CESUR Aylin (Isparta) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (8) 

 
983:985 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
563:564 

       CEYLAN Nevzat (Ankara) – Ankara Milletvekili Ali 
Haydar Hakverdi'nin yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
554 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
790:791 

       CEYLAN Özgür (Çanakkale) – Çanakkale ilinde Sone 
Enerji tarafından RES yapmak için Lapseki Çamyurt, Dumanlı 
ve Beyçayırı köylerinde başka bir şirketin maden sahası işgal 
edilerek, şahıs arazileri usulsüz kiralanarak ve orman tahrip 
edilerek inşaat yapıldığına, mühürlenen inşaatlara mühürlerin 
sökülerek devam edildiğine, bu şirketin arkasında kimlerin ol-
duğunu öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
410 
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        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
989:990 

        – Pandemi sürecinin ekonomiyi sarstığına, devletin zor 
durumda olan esnafın BAĞ-KUR primlerini üstlenmesi gerek-
tiğine ve vatandaşların sicil affı çıkarılmasını beklediğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
895 

        – Ülke ekonomisine sağladığı değer ve kırsal kalkınma-
nın gerçekleştirilmesi açısından önemli olan süt ve süt ürünle-
rinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi gerektiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (6) 

 
572 

       CİNİSLİ Muhammet Naci (Erzurum) – Gıda, Tarım ve 
Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Ka-
nun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
832:834 

         (8) 957:959 
        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
586:587 

       COŞKUN Şevin (Muş) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
827:828 

        – Günlerdir kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Fı-
rat'ın nerede olduğunu İçişleri Bakanından öğrenmek istedik-
lerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
898 

       ÇAKIR Sami (Kocaeli) – Vefatının seneidevriyesinde 
Aliye İzzetbegoviç'i rahmetle yâd ettiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
735 

       ÇAKIRÖZER Utku (Eskişehir) – İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğ-
lu'yla ilgili kararını yok sayarak Anayasa suçu işlediğine iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
114 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a Al-
lah'tan rahmet dilediğine, hayatını kaybeden Gazeteci Bekir 
Coşkun'un ülke insanına, gazetecilik mesleğine, demokrasiye, 
basın özgürlüğüne katkılarını unutmayacaklarına ilişkin açık-
laması 50 (7) 

 
740 

       ÇALIK Öznur (Malatya) – Vefat eden Markar Eseyan'ın 
ailesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisine başsağlığı diledi-
ğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
740 

       ÇELEBİ Ekrem (Ağrı) – Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
141:144 

       ÇELİK Behiç (Mersin) – Beyin kanaması geçiren 57'nci 
Hükûmette Sağlık Bakanı olarak görev yapan, 21'inci ve 
23'üncü Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'a Al-
lah'tan şifa dilediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
938 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 50 (8) 932:933 
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        – Hatay ili Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde mey-
dana gelen orman yangınları nedeniyle Hatay halkına geçmiş 
olsun dileğinde bulunduğuna ve faillerinin cezalandırılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
110 

       ÇEPNİ Murat (İzmir) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 50 (4) 95:96 
        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
944:945 

        – Gözaltı ve tutuklamaların iktidarın yönetme biçimi ol-
duğuna ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
55 

        – İzmir ili Efemçukuru altın madeninde ağır metal kirlili-
ğine neden olunduğunun ortaya çıktığına ve 16 Ekim 2020'de 
yeni bilirkişi incelemesi yapıldığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
741 

        – Menemen Cezaevinde 6 kişinin pandemi nedeniyle has-
taneye kaldırıldığına ve ailelerin bilgilendirilmediğine, ceza-
evlerinde acilen önlemler alınması gerektiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (6) 

 
546:547 

       ÇULHAOĞLU Mehmet Metanet (Adana) – Adana ili 
Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nin hemen hemen tama-
mının 2/B arazisi konumunda olduğuna, atadan kalan yerleri 
nasıl satın alacaklarını düşünmeye başlayan hemşehrileri 
adına fiyatlandırmanın ödeme güçlüğüne göre tespit edilerek 
yapılmasını Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Hazine ve Maliye 
Bakanından talep ettiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
939:940 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
798:799 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (Ankara) – HDP 
Grubu önerisi münasebetiyle 50 (4) 

 
85:86 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
555:556 

       DEMİR Mustafa (İstanbul) – Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasiyi, anayasal düzeni, 
demokratik değerleri milletle omuz omuza, demokrasi karşıtı 
vesayetçilere karşı sonuna kadar korumaya kararlı olduklarına 
ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
407 

        – Depremin sıradan bir doğa olayı olmadığına ve tedbir-
lerle can kayıplarına engel olunabileceğine, AK PARTİ olarak 
yeni yapıların depreme dayanıklı olması ve eski binaların güç-
lendirilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların başlatıldığına ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
897 

        – Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm önlemler alına-
rak coronavirüs salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime 
ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflarda yeniden başlandığına ilişkin 
açıklaması 50 (4) 

 
60 
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        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın ya-
kınlarına başsağlığı dilediğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
736:737 

       DERVİŞOĞLU Dursun Müsavat (İzmir) – 13 Ekim 
Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne, TBMM 
Başkanlığına sunulan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 
3'üncü maddesine, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin dü-
şürülmesi hadisesinin başlı başına hukuki bir garabet içerdi-
ğine ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir yerel mah-
kemenin "Yeniden yargılanmasına mahal yoktur." kararını sa-
dece bir hukuki karar olarak telakki edebilmelerinin mümkün 
olmadığına, adalet duygusunun zedelenmesinin toplumdaki 
bütün müesseseleri zedeleyeceğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
62:64 

        – Hatay ilinin İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde 
meydana gelen yangınlar sırasında halkın panik yaşadığına, 
ormanların Hatay ilinin üç tarafını çevirecek şekilde yakıldı-
ğına, Kahramanmaraş'ta da durumun farklı olmadığına, gün-
lerdir alevleri söndürmek için çabalayan yangın söndürme 
ekiplerine teşekkür ettiklerine, İçişleri Bakanlığının soruştur-
mayı bir an önce tamamlaması ve faillerin yakalanması gerek-
tiğine, bölgedeki vatandaşlara ve millete bir kez daha geçmiş 
olsun dileklerini ilettiklerine, Azerbaycan ve Ermenistan ara-
sında insani bir ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan'ın 
Azerbaycan'ın Gence şehrine düzenlediği füze saldırısında 9 
kişinin hayatını kaybettiğine ve 39 kişinin de yaralandığına, 
Ermenistan'ın bir devlet gibi değil bir terör örgütü gibi davran-
makta ısrar ettiğine, dünyanın gözü önünde insanlık suçu işle-
yen Ermenistan'ı kınadıklarına, dost ve kardeş Azerbaycan'ın 
yanında olduklarını bir kez daha tekrarladığına, profesyonel 
futbol ligleri 11 Eylülde başlamasına rağmen amatör liglerin 
henüz başlatılmadığına, Türkiye Futbol Federasyonunun bu 
liglerle ilgili kararın Ekim ayı sonunda tekrar değerlendirmeye 
alınacağını açıkladığına, bu kararla amatör kulüp ve sporcula-
rın mağdur edildiğine, Federasyonun bu durumu görmezden 
gelmemesi gerektiğine, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordi-
nasyonunda İzmir ilinde yürütülen Ege Turizm Merkezi-
Çeşme Projesi'nin mimari ve teknik çalışmaları için tek bir şir-
ketin yetkili olduğunun kamuoyunun gündemine geldiğine, 
yüzde 97'si kamuya ait arazilerden oluşan bölgenin bir kıyıma 
maruz kalmaması için Bakanlığın süreci dikkatle ve ciddiyetle 
takip etmesini önerdiklerine ve kendilerinin de aynı dikkat ve 
ciddiyetle konunun peşinde olacaklarını bildirdiğine, Anayasa 
Mahkemesi üyesi bir hâkimin attığı "tweet"in maksadını aştı-
ğını fakat buradan bir darbe çığırtkanlığı çıkarmanın da abesle 
iştigal olduğuna, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin hukuk 
tanımaksızın Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kara-
rını reddetmesinin açık bir hukuk darbesi olduğuna ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
411:412 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü'ne ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
498:499 
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        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 50 (6) 520:521 
        – Osmaniye ilinin ülke ekonomisine katkısını her geçen 
gün artırdığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
736 

        – Yaşanılan pandemi sürecine rağmen gayrisafi yurt içi 
hasıla oranının yüzde 0,9 büyüdüğüne, Osmaniye ilinin 2019 
yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyen illerinden olmayı başar-
dığına ve Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 
istikrarın süreceğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
58 

       EKİNCİ Semiha (Sivas) – İstanbul Milletvekili Markar 
Eseyan'ı kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarına, Sivas ili 
merkez, Ulaş, Altınyayla, Şarkışla, Kangal, Yıldızeli, Gürün 
ilçelerinde yaşanan don, sel ve doludan etkilenen çiftçilere 8 
milyon TL ödendiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
741 

        – UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Villarreal takımıyla 
karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'a başarılar dilediğine 
ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladığına ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
900 

       EMECAN Emine Gülizar (İstanbul) – Kamu Mali Yö-
netimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
146 

         (6) 542:544 
       EMRE Yunus (İstanbul) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
589:591 

       EMRE Zeynel (İstanbul) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 50 (8) 

 
920 

        – Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yerinden sarf et-
tiği bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
921 

       ERBAY Burak (Muğla) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
147:148 

       ERDEM Arzu (İstanbul) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
544:546 

       EREL Ayhan (Aksaray) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 50 (7) 

 
768 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
809:810 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – AK PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 50 (4) 

 
107:109 

       EROZAN Ahmet Kamil (Bursa) – Gıda, Tarım ve Or-
man Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
838:839 

       ERSOY Mustafa Baki (Kayseri) – Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
525:526 
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       ESGİN Mustafa (Bursa) – Ülkenin her alanda olduğu 
gibi tarımda da büyümesini sürdürdüğüne ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
986 

       ETYEMEZ Halil (Konya) – 15 Ekim Dünya Kadın Çift-
çiler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
471 

        – Aliya İzzetbegoviç'in 17'nci ölüm yıl dönümüne ilişkin 
gündem dışı konuşması 50 (7) 

 
733:734 

       FENDOĞLU Mehmet Celal (Malatya) – Covid-19 vi-
rüsüne karşı ülke genelinde mücadele veren sağlık personeline 
teşekkür ettiğine ve cenaze hizmetleri çalışanlarının bir defaya 
mahsus ek ödenek talebine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
113 

        – Sultansuyu Harası'na ait kültürel miras niteliğindeki bi-
naların yıkılmasını asla kabul etmediklerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
961 

        – Ülkede yaşanan pandemi ve bölgede yaşanan deprem 
nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünün geciken kamu alacağını tahsil et-
mekte güçlük çektiğine ve vatandaşların su borçlarının yeni-
den yapılandırılması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
898 

       FİLİZ İmam Hüseyin (Gaziantep) – 21 Ekim Dünya 
Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
897 

        – Buğday üreticisinin desteklenmesi ile yerli ve millî bir 
tarım politikasıyla fırıncı esnafının sorunlarının çözüleceğine 
ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
739 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
977:978 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Gıda, Tarım ve 
Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Ka-
nun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
964:965 

        – İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 50 (6) 495:496 
         (7) 753:754 
       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Esnafın, çiftçinin, 
öğrencinin ödeyemediği borçlarının faizsiz yapılandırılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
405:406 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
792,  797:798 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
59 

        – Sayıştay raporlarına göre Tarım ve Orman Bakanlığının 
on yıldır elektrik dağıtım şirketlerinden alacaklarını almadı-
ğına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
735 

        – Ülkede risk grubundaki vatandaşlar değerlendirildi-
ğinde yeterli dozda grip aşısının getirilmediğine ve temmuz 
ayında grip aşısıyla ilgili vermiş olduğu soru önergesine Sağ-
lık Bakanlığı tarafından hâlâ cevap verilmediğine ilişkin açık-
laması 50 (8) 

 
896 
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       GERGERLİOĞLU Ömer Faruk (Kocaeli) – Adalet 
Bakanlığına bağlı cezaevlerinin Türkiye Büyük Millet Mecli-
sini ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu tanımadığına 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
939 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
834:835 

        – Kocaeli ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuş-
ması 50 (8) 

 
886:888 

        – Türkiye cezaevlerinde mahpuslara yönelik hak ihlalle-
rine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
471 

       GİRGİN Süleyman (Muğla) – Eğitim desteği olarak ve-
rilen kredilerin geri ödemesiz olması gerektiğine ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
472 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
145 

       GÖK Levent (Ankara) – Ankara ili Elmadağ ilçesindeki 
tarım arazilerinin sulanması amacıyla planlanan Çukurcak Ba-
rajı'nın yapımına hangi tarihte başlanılacağını öğrenmek iste-
diğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
947 

       GÖKÇEL Cengiz (Mersin) – Çanakkale Milletvekili 
Bülent Turan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine iliş-
kin açıklaması 50 (6) 

 
466 

        – Çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (6) 464:466 
        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
807:808 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
75:76 

        – İthal edilen canlı hayvanlardan bulaşan üç gün hastalı-
ğından dolayı büyükbaş hayvan üreticilerinin sıkıntı yaşadı-
ğına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
737 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
538 

        – Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üze-
rine grev haklarını kullanmak isteyen Mersin ili Soda Sanayii 
AŞ işçilerinin grev haklarının Cumhurbaşkanlığı kararname-
siyle engellendiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
892 

       GÖKER Mehmet (Burdur) – Salgının kış aylarında 
daha da artacağına, yoğun bakım yatak ve sağlık çalışanlarının 
sayılarının artırılması ve sağlıkçıların hak taleplerinin yerine 
getirilmesinin tam zamanı olduğuna ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
758 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – HDP Grubu öne-
risi münasebetiyle 50 (8) 

 
926:927 
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       GÜLER Abdullah (İstanbul) – Oturum Başkanı TBMM 
Başkan Vekili Haydar Akar'ın, 228 sıra sayılı Kanun Tekli-
fi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Komisyona iade 
edilip edilmemesi hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 50 (4) 

 
119 

       GÜLÜM Züleyha (İstanbul) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 50 (7) 

 
768:770 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
948:949 

       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – Ermenistan devletinin 
Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı düzenleyerek sivilleri he-
def almasının insanlık suçu ve uluslararası hukukun ihlali ol-
duğuna, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde şehit olanlara Al-
lah'tan rahmet dilediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
890:891 

       GÜNDOĞDU Vecdi (Kırklareli) – CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde halkın ve haklının adaleti için 
mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerine, Enis Berberoğlu'nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisine derhâl geri dönmesi gerekti-
ğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
110:111 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
803:804 

       GÜNEŞ İsmail (Uşak) – Hatay ilinde yaşanan orman 
yangınlarına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
468 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – (2/808) esas numaralı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/92) münasebetiyle 50 (7) 

 
776:777 

        – Kamuda çalışan taşeron işçiler ile 696 sayılı KHK'yle 
taşerondan devlet kadrolarına geçiş yapan işçilerin mağduri-
yetinin devam ettiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
469 

        – Patates ve pancar üreticilerinin mağduriyetine, buğday, 
arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin yılba-
şına kadar sıfırlanmasının tarıma bakışı yansıttığına ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
892 

        – Üniversite öğrencilerine verilen öğrenim kredisinin 
miktarının artırılmasına, bir nedenle üniversiteyle ilişiği kesi-
len gençler için af çıkarılması gerektiğine, atama bekleyen bin-
lerce üniversite mezunu gence kamuda iş verilmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
403:404 

       GÜZEL Semra (Diyarbakır) – Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
955:957 

       HAKVERDİ Ali Haydar (Ankara) – Ankara'nın tarihî 
mahallesi Saraçoğlu'nun yok edilmek istendiğine ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
546 
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        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
76 

       HANCIOĞLU Neslihan (Samsun) – Kamu Mali Yöne-
timi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
565 

       İLHAN Metin (Kırşehir) – Hükûmetin tarımsal üretimle 
ilgili politikalarının Kırşehir çiftçisini iflas noktasına getirdi-
ğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
893 

        – SAĞLIK-SEN Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan'ın 
Kırşehir ilindeki sağlık çalışanları adına dile getirdiği tespitle-
rin Hükûmetçe görülmesi ve ivedi olarak sağlık çalışanlarının 
kadro, döner sermaye ve diğer özlük haklarıyla ilgili çalışma-
ların başlatılması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
404 

       İPEKYÜZ Necdet (Batman) – İYİ PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 50 (4) 

 
79:81 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
540:541, 573:574 

       KABOĞLU İbrahim Özden (İstanbul) – Afyonkarahi-
sar Milletvekili Ali Özkaya'nın CHP grup önerisi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
936:937, 986 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 50 (8) 930:932 
        – Esas ayrışmanın Anayasa'nın 84'üncü maddesinin 
ikinci fıkrasındaki "kesin hüküm" kavramında olduğuna iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
110 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
551:552 

        – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar 
Akar'ın, 228 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı ol-
duğu gerekçesiyle Komisyona iade edilip edilmemesi hak-
kında usul görüşmesi münasebetiyle 50 (4) 

 
119:120 

       KABUKCUOĞLU Arslan (Eskişehir) – Gıda, Tarım ve 
Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Ka-
nun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
972:973 

       KAPLAN İrfan (Gaziantep) – Gaziantep ili Şehitkamil, 
Şahinbey, Nurdağı, İslâhiye, Karkamış, Araban, Oğuzeli, Ni-
zip ve Yavuzeli ilçelerinde zor durumda olan çiftçilerin mağ-
duriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
939 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
793 

         (8) 954:955 
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        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
60:61 

       KARABAT Özgür (İstanbul) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
584:586 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
575:576 

       KARADAĞ Yaşar (Iğdır) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
553:554 

       KARADENİZ Barış (Sinop) – Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
836:837 

       KARADUMAN Abdulkadir (Konya) – Ödenmeyen üc-
retleri ve kıdem tazminatları için Ankara'ya yürüme kararı alan 
Soma ve Ermenek maden işçilerinin gözaltına alınmalarının 
kabul edilemez olduğuna ve yöneticileri yaşanan mağduriyet-
leri gidermeye davet ettiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
916 

        – Pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin yaşadığı 
problemlere ilişkin gündem dışı konuşması 50 (6) 

 
463:464 

       KARAHOCAGİL Mustafa Levent (Amasya) – Adalet 
ve Kalkınma Partisinin 14 Ağustos 2001 tarihinde milletin 
umudu olarak kurulduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
514 

       KARASU Ulaş (Sivas) – Şeker pancarı üreticilerinin 
mağduriyetine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
470:471 

       KASAP Ali Fazıl (Kütahya) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
145 

        – Kütahya ili kara yolları ile ilçe bağlantı yollarında ciddi 
sıkıntılar yaşandığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
473 

        – Kütahya ili Osmangazi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm 
nedeniyle yaşanılan mağduriyete ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
55 

        – Tavşanlı ilçesinin bazı mahallelerinde yollarla ilgili sı-
kıntı olduğuna, Tavşanlı Belediyesinin küçük esnafı altyapısı 
tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşınmaya zorladığına, 
Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle andığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
735 

       KAŞIKÇI Lütfi (Hatay) – Hatay ilinde yaşanan orman 
yangınlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (4) 

 
49:51 

       KATIRCIOĞLU Erol (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
759:760 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
526:528, 583:584 
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       KAVUNCU Erol (Çorum) – 19 Ekim Aliya İzzetbego-
viç'i ölümünün 17'nci yıl dönümünde rahmetle andığına, Azer-
baycan'ı her alanda desteklemeye devam edeceklerine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
899 

       KAYA Ahmet (Trabzon) – 27'nci Dönem Dördüncü Ya-
sama Yılının hayırlı olmasını dilediğine ve gerçek gündeme 
odaklanarak millete verilen sözlerin tutulması gerektiğine iliş-
kin açıklaması 50 (6) 

 
469 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
792 

        – Mağduriyetin giderilebilmesi için Bölgesel Amatör Lig 
başta olmak üzere tüm amatör liglerin bir an önce başlatılması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
894 

       KAYA Mahmut Atilla (İzmir) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 50 (7) 

 
770:771 

       KAYA Yıldırım (Ankara) – İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili 
kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
62 

        – İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 50 (8) 912:913 
        – Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in İYİ PARTİ grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
915 

       KAYAN Türabi (Kırklareli) – 21 Ekim Ahmet Taner 
Kışlalı'nın ölümünün 21'inci yıl dönümüne ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
947 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
793 

         (8) 970:972 
       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Bursa ili 
Yenişehir ilçesinde su problemi yaşandığına, Yenişehirlilerin 
de temiz ve sağlıklı suya erişim hakkı olduğuna ilişkin açıkla-
ması 50 (6) 

 
567 

        – Bursa ilinde Ali Osman Sönmez Huzurevinin tadilatı-
nın 2019 yılında bitirileceğinin ilan edilmesine rağmen huzu-
revinin hâlâ açılmadığına, 2016 yılında bitirileceği söylenen 
Bursa-Ankara Hızlı Tren Projesi'nin sekiz yıldır bitirilemedi-
ğine, öncelikle mevcut projelerin bitirilmesi ve verilen sözle-
rin yerine getirilmesi için iktidara seslendiklerine ilişkin açık-
laması 50 (5) 

 
408 

        – Bursa ilinin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (7) 731:732 
        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
792 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
56 

       KENANOĞLU Ali (İstanbul) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
518:519 
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        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
532:534 

        – Ormanlar katledilirken İstanbul Büyükşehir Belediye-
sine "Yeşil alanlar yok ediliyor." diye tepki gösterilmesini sa-
mimi bulmadıklarını belirtmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
406 

       KEŞİR Ayşe (Düzce) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 50 (7) 764:765 
       KEVEN Ali (Yozgat) – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
537 

        – Şeker pancarı üreticilerinin yaşadığı mağduriyete iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
986 

       KILAVUZ Olcay (Mersin) – Aliya İzzetbegoviç'i rah-
metle andığına, TYP kapsamında görev yapan güvenlik görev-
lilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine ilişkin açık-
laması 50 (7) 

 
738 

        – Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ilişkin açıklaması 50 (6) 470 
       KILIÇ Ahmet (Bursa) – Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
594:595 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – Ahilik Haftası'na 
ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
110 

        – Günümüzde çevresel unsurların da terör örgütlerinin 
öncelikli hedeflerinden biri hâline geldiğinin görüldüğüne iliş-
kin açıklaması 50 (5) 

 
406 

        – Orman yangınlarının dünya ve ülke ormanları için bü-
yük sorun ve tehdit olmayı sürdürdüğüne ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
473 

        – Türkiye'de farklı inançlara sağlanan ibadet yeri sayısı-
nın Batı'dan 5 kat fazla olduğuna ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
938:939 

        – Vefat eden Markar Eseyan'ı ve vefat yıl dönümünde 
Aliya İzzetbegoviç'i saygıyla andığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
737 

       KILIÇ Yunus (Kars) – Gıda, Tarım ve Orman Alanında 
Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 50 (7) 

 
794:795 

       KILIÇDAROĞLU Kemal (İzmir) – Adalet kavramına, 
Anayasa hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi kararlarının 
bağlayıcılığına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (4) 

 
47:49 

       KOÇYİĞİT Gülüstan KILIÇ (Muş) – 19 Eylül 2020 ta-
rihinde yaşamını yitiren Takiyettin Özkahraman'ın cenazesini 
karşılamak için giden araçlara para cezası kesildiğine ve mu-
halifleri cezalarla yıldırma politikasına daha ne kadar devam 
edileceğini öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
961 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 50 (8) 933:934 
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        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
820:821 

         (8) 987:988 
        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
548:549 

        – Muş ilinde yaşanan sorunlara ilişkin gündem dışı ko-
nuşması 50 (5) 

 
398:399 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Afyonkarahisar 
Barosuna mensup bir avukatın asliye ceza mahkemesindeki 
duruşmasına hastanede coronavirüs tedavisi gördüğüne dair 
gönderdiği mazeretinin hâkim tarafından reddedildiğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
938 

        – Afyonkarahisar ili Çay Lisesi binasının Şehit Kamil 
Tuna Anadolu Lisesine tahsis edilmesine Çay halkının karşı 
olduğuna ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
894 

        – Afyonkarahisar ili merkez Dairecep, Kasımpaşa, Fa-
kıpaşa, Sümer Mahalleri ile Mecidiye Mahallesi'nin bir bölü-
münün kentsel  dönüşüme alınmasından kaynaklanan sorun-
lara ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
738 

        – Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir 
Demir Yolu Projesi'ne ait tutarların Cumhurbaşkanlığı yatırım 
programı ile Ulaştırma Bakanlığının yatırım programında 
farklı olduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
514 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
791 

         (8) 950:951 
        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
57 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
146 

       KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
134:138 

         (6) 595:596 
       MAÇİN Nusrettin (Şanlıurfa) – Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
780:782 

         (8) 968:969 
       MAVİŞ Nazım (Sinop) – İYİ PARTİ Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 50 (8) 

 
913:914 

       NERGİS Hülya (Kayseri) – Corona virüsüne yönelik 
dünyada, ülkede ve Kayseri ili Erciyes Üniversitesindeki aşı 
çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (8) 

 
888:889 
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       NUHOĞLU Hayrettin (İstanbul) – 18 Ekim Pazar günü 
yapılan seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 5'inci 
Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ettiğine ilişkin 
açıklaması 50 (7) 

 
742:743 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
990:992 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
537,  570:571 

       OLUÇ Hakkı Saruhan (İstanbul) – 15 Ekim Halkların 
Demokratik Partisinin kuruluşunun 8'inci yıl dönümüne, Tür-
kiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun cezaevlerinden gelen 
başvurulara ciddiyetle eğilmesi gerektiğine, Van ilinde Kasım 
2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı-
nın valilik kararıyla bir kez daha uzatıldığına, Resmî Gazete'de 
yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle terörle mücadelede gö-
rev alanların suç işlemesi durumunda seçecekleri avukatların 
ücretlerinin devlet kurumları tarafından ödeneceğinin karara 
bağlandığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
478:479 

        – Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in 
HDP grup önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı 
konuşması sırasında Halkların Demokratik Partisine sataşması 
nedeniyle konuşması 50 (6) 

 
510:511 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
104:105, 107 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 50 (6) 512:513, 513 
        – İtalyan oyun yazarı Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunu-
nun Kürtçe olarak oynanmasının İstanbul ili Gaziosmanpaşa 
Emniyet Müdürünün imzası ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı-
nın talebiyle yasaklandığının sanatçılara tebliğ edildiğine, Şe-
hir Tiyatrolarının Ekim 2020 programına alınan oyunun 
"Kamu düzenini bozabilir." gerekçesiyle yasaklanmasını nasıl 
değerlendireceklerini uzun süre düşündüklerine, bir hukuk 
devletinde kaymakamın ve valinin böyle bir açıklamasının as-
lında nefret suçu olduğuna ve yargının harekete geçeceğine, 
bu anlayıştan bir an evvel vazgeçilmesi gerektiğine, ülkede ya-
şayan Kürt yurttaşların dillerine, kültürlerine sahip çıkacakla-
rına ve geliştireceklerine, hiçbir açıklamanın ana dildeki çalış-
maları, kültürel ve sanatsal faaliyetleri engelleme imkânına sa-
hip olmayacağına,  bu kararın bir an evvel kaldırılmasını ve bu 
oyunun sahnelenmesini talep ettiklerine, Bağımsız Maden İş-
çileri Sendikası üyelerinin 12 Ekimde hak mücadelesi ve ses-
lerini duyurmak için Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya yürü-
yüşe başladıklarına ama önlerine polis barikatı konulduğuna, 
maden işçilerinin taleplerini ve yürüyüşlerini desteklediklerine 
ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
414:416 
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        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
130:134 

        – Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün ve 
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın yaptığı açıklamaların-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
507 

        – Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün 
yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
502:504, 504:505 

       ORAL İbrahim Halil (Ankara) – Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
813:814 

       ÖNAL Ahmet (Kırıkkale) – Kırıkkale ilinin sorunlarına 
ilişkin gündem dışı konuşması 50 (5) 

 
401:402 

       ÖRS Hüseyin (Trabzon) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (8) 

 
945:946 

        – İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 50 (4) 78:79 
         (8) 910:911 
        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
556:557 

        – Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in İYİ PARTİ grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşması 
sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 50 (8) 

 
915 

       ÖZÇELİK Bayram (Burdur) – Burdur Gölü ile Salda 
Gölü'ne ilişkin gündem dışı konuşması 50 (6) 

 
466:468 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla 
ilgili kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
57 

        – Osman Kavala'nın yargılama sürecindeki tutarsızlıkla-
rın ortadan kaldırılmasına ve adil yargılama hakkının hak, hu-
kuk, adalet, tarafsız ve bağımsız yargı arayan mağdur yurttaş-
ların ortak talebi olduğuna ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
407 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 13 Ekim Ankara'nın başkent 
oluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlamak, Hatay ilinde yaşanı-
lan orman yangınlarını ifade etmek, Azerbaycan'ın yanında 
yer aldıklarını tekrarlamak istediklerine ama bugün Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en kara kararlarından bir tanesine imza 
atıldığına, bir toplum sözleşmesi olan Anayasa'ya uyulmak zo-
runda olduğuna, Anayasa'ya uymamanın kanunlara uymamayı 
mümkün kılmasıyla devletin tartışılır hâle geleceğine, Ana-
yasa Mahkemesi kararlarının herkes için bağlayıcı olduğuna 
ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkeme-
sinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına ilişkin 
açıklaması 50 (4) 

 
68:71 
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        – 15 Ekim Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünün 12'nci, 
Erol Günaydın'ın ölümünün 8'inci yıl dönümüne, antrenman 
yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu vefat eden Karşıyaka 
Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan'a 
Allah'tan rahmet dilediğine, bisikletin güvenli bir ulaşım aracı 
olarak kabul görmesi için Meclis olarak gerekli adımların atıl-
ması, Sağlık Uygulama Tebliği'nin güncellenmesi gerektiğine, 
öğretmenlerin il dışı yer değiştirmede kontenjan artırımı yapıl-
masını ve ikinci bir başvuru hakkı verilmesini talep ettiğine, 
228 sıra sayılı Kanun Teklifi'ne ilişkin itirazlarına ve yıpranma 
payı olarak bilinen fiilî hizmet zammı ellerinden alınan gaze-
tecilerin mağduriyetinin giderilmediğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
480:481 

        – 228 sıra sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Komisyona 
iade edilmesi gerektiğine ve Başkanlığın tutumunun bu yönde 
olmaması hâlinde usul tartışması açılmasını talep ettiğine iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
115:116 

        – Ankara Milletvekili Orhan Yegin'in HDP grup önerisi 
üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
90 

        – Bir alt mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını tanı-
madığını ilan etmesiyle olağanüstü bir gün yaşandığına ve bu 
durumun değerlendirilebilmesi için Genel Kurulun ara verme-
sini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
53 

        – Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Aydın Tabip 
Odası Başkanı Esat Ülkü ve tüm sağlık emekçileri ile bu sal-
gında hayatını kaybeden bütün vatandaşlara rahmet diledikle-
rine, coronavirüsün sağlıkçılar açısından meslek hastalığı sa-
yılması için Meclisin adım atması gerektiğine, sağlık eğitimi 
almamış ama sağlık emekçisi olarak çalışanların ek ödeme ala-
bilmelerine yönelik bir çalışma yapılması gerektiğine, tüm 
grupları ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu bu konuya 
eğilmeye ve sorunu çözmeye davet ettiklerine, Bağımsız Ma-
den İşçileri Sendikası üyelerinin kendilerini ziyaretleri sıra-
sında partilerinin üzerine ne düşüyorsa onu yerine getirmeyi 
taahhüt ettiklerine, coronovirüs nedeniyle her gün 50 ila 60 va-
tandaşın öldüğüne, 44 vatandaşın da kaçak içki üretimi ve me-
tanol yüzünden zehirlenerek öldüğüne, ülkenin millî gelire 
oranlandığında dünyada alkollü içkilerden en yüksek vergi 
alan ülke olduğuna, son sekiz yılda Adalet ve Kalkınma Partisi 
hükûmetlerince alkollü içkilerden alınan verginin 10 kat artı-
rıldığına, içkiye uygulanan verginin yaşam biçimine müdahale 
maksatlı olduğunu, bir yandan da vatandaşın sağlığıyla oyna-
nan bir noktaya gelindiğini ifade etmek istediğine, İstanbul 14. 
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Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahkemesini yok saydı-
ğına, yapılan itirazın karara bağlanmasını beklediklerine, bu 
karara karşı susanların bugünlerinden utanç duyacaklarına, 
Anayasa Mahkemesi üyesinin attığı "tweet"i kabul etmelerinin 
mümkün olmadığına ilişkin açıklaması 

 
 
 
 

50 

 
 
 
 

(5) 

 
 
 
 

416:419 
        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın CHP Grubuna 
ithamda bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
492 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkla-
ması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 50 (6) 

 
487:488 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
73:74, 88 

         (6) 490, 491:492 
       ÖZER Aydın (Antalya) – Antalya ili Elmalı ilçesi Gök-
pınar köyünde kaza yapan 52 yaşındaki çiftçi Bayram Altın-
taş'ın BAĞ-KUR borcu nedeniyle sağlık hizmetinden faydala-
namadığına ve bu durumun ülkenin on sekiz yılda ne hâle gel-
diğinin fotoğrafı olduğuna ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
561 

       ÖZKAN Hacı (Mersin) – Ev sahipliğini Mersin ilinin ya-
pacağı 2020 Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası'na katıla-
cak sporculara başarılar dilediğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
468 

        – Milletin on sekiz yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a ve kadrolarına inandığına ve desteklediğine, ülke-
nin yarınlarına inanan ve güvenen milletin ümitsizliğe yatırım 
yapanlara prim vermeyeceğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
405 

        – Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak ülke için olduğu ka-
dar bölge için de güvenlik ve refah istendiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (4) 

 
59 

       ÖZKAYA Ali (Afyonkarahisar) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 50 (8) 

 
934:936 

       ÖZKOÇ Engin (Sakarya) – 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü'ne, Osman Kavala'nın eşi Profesör Doktor Ayşe Buğ-
ra'nın kamuoyuna ve siyasilere yaptığı çağrıya ilişkin açıkla-
ması 50 (8) 

 
905:906 

        – İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın CHP grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
771:772 

        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
773 

         (8) 922:923, 926 
    
    
    
    
    
    



- 73 -

   C.   B. S a y f a  

– 73 – 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a ve 
Gazeteci Bekir Coşkun'a Allah'tan rahmet dilediğine, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerin hayırlı olma-
sını dilediğine, ölüm yıl dönümünde Aliya İzzetbegoviç'i bir 
kez daha saygıyla andıklarına, Azerbaycan'ın kuruluş yıl dö-
nümünde Ermeni işgalinin son bulması ve Azerbaycan'ın re-
fah, huzur ve mutluluk içerisinde yaşamını devam ettirmesini 
arzu ettiklerine, eğitimde okullaşma oranlarının 2002'nin geri-
sine düştüğüne, ülkenin hem örgün eğitimde hem de akademik 
düzeyde uluslararası göstergelerde geriye gidişinin devam et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
748:749 

       ÖZTÜRK Yasin (Denizli) – Azerbaycan'da Ermenistan 
ordusunun sivillere yönelik vahşetinin devam ettiğine, Azer-
baycan ordusunun haklı davasında her daim yanında oldukla-
rına, Çin hükümetine toplama kamplarında zorla tutulan Uy-
gur Türklerinin serbest bırakılması çağrısı yapılan ve 39 ülke-
nin imzasını taşıyan mektupta Türkiye'nin imzasının bulunma-
dığına, engellilerin ücretsiz seyahat hakkının pandemiyi ge-
rekçe gösterilerek kısıtlanması sorunuyla Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanının ilgilenmesini beklediklerine, Vakıflar Genel Mü-
dürlüğünün Covid-19 pandemi sürecinde tarihî ve turistik ya-
pıların kira bedellerine yönelik uygulamasını tekrar gözden 
geçirmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
474:475 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın yerinden sarf 
ettiği bazı ifadelerinde İYİ PARTİ Grubuna sataşması nede-
niyle konuşması 50 (6) 

 
488:489 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
952:953 

        – İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 50 (6) 494:495 
       PEKGÖZEGÜ Serpil KEMALBAY (İzmir) – Gıda, 
Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hak-
kında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
830:831 

        – İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 50 (8) 911:912 
        – Uyar Maden işçilerinin Soma ve Ermenek'ten çıktıkları 
hak arama yürüyüşünün pandemi bahane edilerek engellendi-
ğine, maden işçilerinin patronların arkasında kimlerin oldu-
ğunu öğrenmek istediklerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
758 

       PEKÖZ Kemal (Adana) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
567:568 

       POLAT Mahir (İzmir) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
814:815 
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       SARIASLAN Faruk (Nevşehir) – Nevşehir ili Acıgöl ve 
Derinkuyu ilçeleri ile köylerindeki vatandaşların internet hiz-
metinden yararlanamadığına, interneti olmayan bir bölgede in-
ternet üzerinden eğitim verilmesinin de mümkün olmadığına 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
896 

       SERTER Bedri (İzmir) – Pandemiden bu yana CHP Ge-
nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun her ortamda esnafların 
sorunlarını dile getirdiğine ve 17 maddelik "esnaf önlemler pa-
keti" açıkladığına, esnafın sesinin duyulması gerektiğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
899:900 

       SEZGİN Aydın Adnan (Aydın) – Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
576:577 

       SIDALI Zeki Hakan (Mersin) – İYİ PARTİ Grubu öne-
risi münasebetiyle 50 (7) 

 
752:753 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
523:525 

       SINDIR Kamil Okyay (İzmir) – Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
528:531 

       SUBAŞI Hasan (Antalya) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
550:551 

       SUBAŞI Yavuz (Balıkesir) – İşgal altındaki Karabağ so-
runu ve Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine ilişkin gündem dışı 
konuşması 50 (5) 

 
400:401 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın aile-
sine ve AK PARTİ'ye başsağlığı dilediğine, Azerbaycan'ın Er-
menistan işgali altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini 
gönülden desteklediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
960 

       SÜLLÜ Jale Nur (Eskişehir) – Yüz yüze eğitimin başla-
masıyla Eskişehir ilinde okullarda Covid-19 vaka sayılarının 
hızla artmasının tedirginlik yarattığına ve bulaşın yayılma hı-
zının önüne geçilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile Millî Eği-
tim Bakanlığının gerekli önlemleri alması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
894 

       SÜMER Orhan (Adana) – İstanbul 14. Ağır Ceza Mah-
kemesinin Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili 
kararını yok saymasına ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
75 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
145:146 

        – Kamu Personel Seçme Sınavının mağdur yaratmaya de-
vam ettiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
470 
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        – Sayıştay raporlarına göre Millî Eğitim Bakanlığının 
Avrupa Birliği fonlarından 1 milyar 150 milyon euroluk kay-
nak elde ettiğine, 2019 yılı sonu itibarıyla bu kaynağın 510 
milyon euroluk kısmının harcandığına, Millî Eğitim Bakanlı-
ğının hesabında bulunması gereken paranın kimlerin hesa-
bında, nasıl işletildiğinin açıklanması gerektiğine ilişkin açık-
laması 50 (7) 

 
737 

       SÜRÜCÜ Ayşe (Şanlıurfa) – 15 Ekim Dünya Kadın 
Çiftçiler Günü'nü kutladığına ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
473:474 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
804:805 

         (8) 974:975 
        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
593:594 

        – Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargı-
lanan Çiçek Kobani'nin serbest bırakılması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 50 (8) 

 
896 

       ŞAHİN Fikret (Balıkesir) – Pandemi sürecinde zor gün-
ler geçiren sağlık çalışanlarının mağduriyetinin giderilmesi 
gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
471:472 

       ŞAHİN Suzan (Hatay) – CHP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 50 (6) 515:516 
        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
793 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
146:147 

         (6) 537 
       ŞATIROĞLU Nevzat (İstanbul) – İYİ PARTİ Grubu 
önerisi münasebetiyle 50 (6) 

 
497 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 50 (6) 

 
508 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – 19 Ekim Muhtarlar Günü'ne 
ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
891 

        – Kandıra ilçesinde tıbbi ve aromatik bitkiler işletme mer-
kezi kurulması için TÜBİTAK ve Kocaeli Büyükşehir Beledi-
yesi arasında imzalanan projeyle ilçe ekonomisine beş yılda 28 
milyon TL katkı sağlanacağına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
741 

        – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan 
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Teşviği Projesi'ne ve 15 
Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladığına ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
468:469 

        – Kocaeli ili Gebze ilçesinde Gebze Teknik Üniversitesi-
nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla 
2020-2021 akademik yılı açılış törenine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
403 
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       ŞENER Abdüllatif (Konya) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
139:141 

       ŞEVKİN Müzeyyen (Adana) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
147 

        – Ulaşım, akaryakıt, barınma ve beslenme ürünlerinde fa-
hiş zamların uygulandığı bir ortamda eski bakanlara lüks araç 
kullanımı, personel, yakıt serbestisi getirilmesini kamuoyunun 
dikkatine sunduklarına ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
405 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – 15 Ekim 21'inci Dönem Mer-
sin Milletvekili Ali Güngör'ün ölümünün 6'ncı yıl dönümüne, 
pandemi nedeniyle zor durumda olan okul servisi sahipleri ile 
çalışanlarının, kantin işletmecilerinin ve kahvehane esnafının 
BAĞ-KUR borçlarının devlet tarafından ödenmesi gerektiğine 
ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
498 

        – Pandemi sürecinin gıdanın önemini ortaya koyduğuna, 
yem fiyatlarındaki artışların besicileri zor durumda bıraktığına 
ve Yörüklerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine iliş-
kin açıklaması 50 (8) 

 
893 

        – Sadece Mersin ilinde değeri 300 milyon liraya yakın 
aracın yediemin depolarında çürümeye terk edildiğine, bu du-
ruma bir çözüm bulunmasının araç fiyatlarının ucuzlamasına 
neden olacağına ve millî ekonomiye katkı sağlayacağına iliş-
kin açıklaması 50 (7) 

 
742 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Düzce ilinde yaşanan sel 
felaketinin üzerinden uzun süre geçtiği hâlde Düzce ilini Sa-
karya iline bağlayan Uğurlu köyü Bezirgan Köprüsünün hâlen 
yapılmadığına, Düzce ili Melenağzı köyünün sahil kesiminde 
elektrik direkleri olduğu hâlde elektrik verilmediği için köylü-
lerin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi talebiyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiğine ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
407:408 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
59 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
144:145 

         (6) 558:559, 559 
        – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar 
Akar'ın, 228 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı ol-
duğu gerekçesiyle Komisyona iade edilip edilmemesi hak-
kında usul görüşmesi münasebetiyle 50 (4) 

 
118:119 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – İYİ PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 50 (6) 

 
496 
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       TAŞDEMİR Dirayet Dilan (Ağrı) – Gıda, Tarım ve Or-
man Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
810:812 

        – Hayvanların kimliği yerine geçen kulak küpeleri nede-
niyle hayvan yetiştiricilerinin yaşadığı mağduriyetin gideril-
mesi gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
940 

       TAŞDOĞAN Ali Muhittin (Gaziantep) – En İyi Narko-
tik Polisi: Anne Projesi kapsamında Gaziantep ilinde çalışma-
lara başlandığına ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
757 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
560 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 13-17 Ekim İmam-Ha-
tip Okulları Haftası'na ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
470 

        – 14 Ekimin Dünya Standartlar Günü olarak kutlandı-
ğına, ülkenin küresel pazarlarda güçlü olmak için uluslararası 
standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer aldığına ve al-
maya devam edeceğine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
409:410 

        – Ahilik Haftası'na ilişkin açıklaması 50 (4) 58 
        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
536 

        – TÜİK'in açıkladığı ağustos ayına ilişkin Sanayi Üretim 
Endeksi verilerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde AK PARTİ iktidarının aldığı ekonomik kararlar ve 
uygulanan tedbirler sayesinde başarılarının artarak devam et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
892 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın aile-
sine başsağlığı dilediğine, Azerbaycan'ın bağımsızlığının 
29'uncu yıl dönümüne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ettiğine ilişkin açıkla-
ması 50 (7) 

 
734 

       TAŞLIÇAY Nevin (Ankara) – Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (6) 

 
566:567 

       TİRYAKİ Mehmet Ruştu (Batman) – HDP Grubu öne-
risi münasebetiyle 50 (6) 

 
499:500 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
561:563 

        – Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün 
yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
501:502 

       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Gıda, Tarım ve Or-
man Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
799:801 
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       TOKDEMİR İsmet (Hatay) – Hatay ili Belen ilçesinde 
başlayıp Arsuz ve İskenderun ilçelerine sıçrayan orman yangı-
nının kontrol altına alındığına ve emeği geçenlere teşekkür et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
109 

       TOPAL Serkan (Hatay) – (2/2307) esas numaralı 6446 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin 
önergesi (4/91) münasebetiyle 50 (4) 

 
111:113 

        – Sağlıkta atama kılavuzunun ne zaman yayınlanacağına, 
paramedik personeliyle ilgili atama takviminin ne olduğuna, 
kılavuzun yayınlanmasındaki gecikmenin sebebini Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca'dan öğrenmek istediğine ve bu sorunun bir 
an önce çözülmesini talep ettiklerine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
404 

        – Suudi Arabistan'ın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren 
Türk mallarına ambargo uyguladığına, Suudi Arabistan'da ya-
şayan Türk vatandaşlarının can ve mal güvenliğiyle ilgili bir 
girişimde bulunulup bulunulmadığını Dışişleri Bakanından 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
736 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – AK PARTİ olarak görev-
lerinin taahhüt ettiklerini yerine getirmek olduğuna, Manisa 
Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki bazı ifade-
lerine, muhalefet olmadan demokrasi olmayacağına ancak mu-
halefetin iktidarın attığı her adımın karşısında olmaması ge-
rektiğine, Genel Kurulun 5'inci Birleşiminde TBMM Başkanı-
nın beraberindeki Parlamento heyetiyle birlikte Azerbaycan'a 
resmî ziyarette bulunmasına ilişkin oylaması olmayan tezke-
rede yoklama talep edilmesi üzerine toplantı yeter sayısı bulu-
namadığından birleşime son verildiğine ve belli meselelerde 
beraber hareket etmeyi teklif ettiğine, 15 Ekim Dünya Kadın 
Çiftçiler Günü'ne, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ölümünün 12'nci 
yıl dönümüne ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
482:484 

        – Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün HDP grup önerisi 
üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmasındaki bazı ifa-
delerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
88 

        – Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ün sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
489:490 

        – Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Mehmet 
Abdi Bulut'a Allah'tan rahmet dilediğine, 13 Ekim Ankara'nın 
başkent oluşunun 97'nci yıl dönümüne, Ahilik Haftası'na ve 
Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasındaki 
bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
71:73 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 50 (6) 513 
        – İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'un sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açık-
laması 50 (6) 

 
511:512 

    



- 79 -

   C.   B. S a y f a  

– 79 – 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Teklifi'nin 
görüşmelerine devam edileceğine, Anayasa Mahkemesinin bir 
üyesinin attığı "tweet"i kınadıklarına, görevi hukuku tesis et-
mek olan bir mahkemeden gelen "Kişinin ifadesi kurumumuzu 
bağlamaz." şeklindeki geçiştirme ifadesinin yanlış olduğu ka-
naatinde olduğuna, "tweet" atan kişi kadar bu açıklamayı ya-
panların da meseleye yanlış yaklaştığını düşündüğüne ilişkin 
açıklaması 50 (5) 

 
420:421 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
90 

         (6) 491, 492 
        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptığı açıklamasın-
daki bazı ifadelerine ve Genel Kurul çalışmalarına ara vermek 
yerine yasama faaliyetlerine yoğunlaşacak usullerin öne çıka-
rılması gerektiğine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
54 

        – Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in açıklaması üze-
rine konuşması 50 (6) 

 
466 

        – Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in yaptığı gündem 
dışı konuşmasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
466 

        – Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Haydar Akar'ın 
yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (6) 

 
485 

        – Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın AK PARTİ 
grup önerisi üzerinde HDP Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
100:101 

        – Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (4) 

 
102:104 

       TURAN Rıdvan (Mersin) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
816:817 

         (8) 979:980 
       TUTDERE Abdurrahman (Adıyaman) – Başta sosyal 
bilgiler öğretmenleri olmak üzere 138.393 öğretmenin atama-
sının bir an evvel yapılması gerektiği konusunda iktidara ve 
Millî Eğitim Bakanına çağrıda bulunduğuna ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
897 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
941:943 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
58 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
145 

         (6) 536:537 
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        – Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladığına, muh-
tarların pandemi sürecinde yaşadıkları mağduriyetin gideril-
mesi için yasal çalışmaların bir an evvel yapılmasını istedikle-
rine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
739 

       TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – 21 Ekim Dünya Gazete-
ciler Günü'nü kutladığına ve Ahmet Taner Kışlalı'yı ölümünün 
21'inci yıl dönümünde rahmetle andığına, Resmî Gazete'de ya-
yımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla buğday, arpa ve mısır 
ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin yıl sonuna kadar sı-
fırlanmasına, çiftçilerin sorunlarının çözümsüz kaldığına, ülke 
olarak yokluğa ve açlığa doğru gidildiğine, Iğdır ilinde sağlık 
hizmetlerinde ciddi eksiklikler yaşandığı gibi şehirlerarası oto-
garın da bulunmadığına ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
900:902 

        – Grip aşısıyla ilgili tam bir kaos yaşandığına ilişkin açık-
laması 50 (8) 

 
951 

        – Kars Milletvekili Ahmet Arslan'ın İYİ PARTİ  grup 
önerisi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmasın-
daki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
756 

        – Tokat Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklama-
sındaki Tarım Bakanlığıyla ilgili verilere ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
925:926 

        – Vefat eden İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'a rah-
met dilediğine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı seçilen Ersin Tatar'a görevinde başarılar dilediğine, 
Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegovgiç'i ve-
fatının 17'nci yılında rahmetle andığına, dost ve kardeş ülke 
Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ettiğine, haya-
tını kaybeden Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'a Allah'tan 
rahmet dilediğine, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladığına, 
Ergenekon davasının ilk duruşmasının on iki yıl önce bugün 
Silivri Cezaevinde başladığına, Sinop'ta gelişmiş bir liman ol-
madığına, ciddi trafik sorunu ile doktor ve sağlık personeli sı-
kıntısı olduğuna, Hükûmeti Sinop'un sesini duymaya davet et-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
743:744 

       TÜRKMEN Polat (Zonguldak) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 50 (4) 

 
96:97 

       USTA Erhan (Samsun) – Kamu Mali Yönetimi ve Kont-
rol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hak-
kında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (4) 

 
120:126 

       ÜNLÜ Baha (Osmaniye) – Osmaniye ili Karaçay Mahal-
lesi'nde beton santrali nedeniyle yaşanılan mağduriyete ilişkin 
açıklaması 50 (6) 

 
498 

       ÜNSAL Servet (Ankara) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
792 
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        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (4) 

 
144 

       ÜNVER İsmail Atakan (Karaman) – CHP Grubu öne-
risi münasebetiyle 50 (4) 

 
92:94 

       VARLI Muharrem (Adana) – Gıda, Tarım ve Orman 
Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
787:790 

       YALIM Özkan (Uşak) – Tarım ve Orman Bakanının 
Türkiye'deki çiftçilerin mi yoksa başka ülkelerin mi Bakanı ol-
duğunu, buğday, arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük 
vergilerinin sıfırlanarak ne yapılmak istendiğini öğrenmek is-
tediğine, Uşak ili Eşme ilçesi Dereli köyünün su problemi ile 
Kayalı, Manavlı, Alahabalı ve Davutlar köylerindeki gölet so-
rununun çözülmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
898:899 

        – Uşaklı çiftçilerin Uşak Şeker Fabrikasından direkt ola-
rak küspe alabilme olanağının tekrar sağlanmasını istediğine 
ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
738 

       YAŞAR Bedri (Samsun) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 50 (7) 

 
760:761 

        – Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi mü-
nasebetiyle 50 (6) 

 
591:593 

       YAVUZ Metin (Aydın) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
785:787 

       YAVUZYILMAZ Deniz (Zonguldak) – İYİ PARTİ 
Grubu önerisi münasebetiyle 50 (7) 

 
754:755 

       YAYMAN Hüseyin (Hatay) – Hatay ilinde yaşanan or-
man yangınlarına ilişkin gündem dışı konuşması 50 (4) 

 
51:53 

       YEGİN Orhan (Ankara) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 50 (4) 

 
88:89 

       YILDIZ Hüseyin (Aydın) – Gıda, Tarım ve Orman Ala-
nında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
münasebetiyle 50 (7) 

 
792:793 

         (8) 975:977 
       YILMAZ Ümit (Düzce) – Düzce ve ilçelerinde yaşanan 
yol problemlerine çözüm bulunması için Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanına seslenmek istediğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
940:941 

        – Esnafın borçlarına ilişkin asıl yapılandırma yapılması 
gereken dönemin Covid-19 salgınının devam ettiği bu dönem 
olduğuna ve Hazine ve Maliye Bakanlığının gerekli tedbirleri 
bir an önce almasını ve esnafın beklentisini karşılamasını bek-
lediklerine ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
408 
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       YILMAZKAYA Bayram (Gaziantep) – Coronavirüs 
pandemisi sürecinde, yapılacak yasal düzenlemeyle kronik ra-
hatsızlığı olup prim ve gün sayısını doldurmuş olanların emek-
liliklerinin önündeki engelin kaldırılmasının beklentileri kar-
şılayacak bir adım olacağına ilişkin açıklaması 50 (5) 

 
403 

        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (8) 

 
981:983 

        – İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Anayasa Mahke-
mesinin Enis Berberoğlu'yla ilgili kararını yok saymasına iliş-
kin açıklaması 50 (4) 

 
61 

        – İş bulamayan üniversite mezunu gençlerin öğrenim kre-
disi borcunu ödeyemediğine ve bu borçlarının silinmesi gerek-
tiğine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
893:894 

       YOKUŞ Fahrettin (Konya) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 50 (4) 

 
94:95 

         (6) 517:518 
        – Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle 50 (7) 

 
822:823 

         (8) 962:964 
       YURDUNUSEVEN İbrahim (Afyonkarahisar) – HDP 
Grubu önerisi münasebetiyle 50 (6) 

 
508:509 

       ZENBİLCİ Ahmet (Adana) – İYİ PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 50 (4) 

 
82 

       ZENGİN Özlem (Tokat) – 21 Ekim Dünya Gazeteciler 
Günü'ne ve Ahmet Taner Kışlalı'yı ölümünün 21'inci yıl dönü-
münde rahmetle yâd ettiğine, beyin kanaması geçiren Sağlık 
eski Bakanı Osman Durmuş'a şifa dilediğine, Kocaeli Millet-
vekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadele-
rine ve Genel Kurulun 20 Ekim 2020 tarihli 7'nci Birleşiminde 
yaptığı İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın vefatıyla ala-
kalı bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
907:908 

        – İstanbul Milletvekili Markar Eseyan'ın vefatı nedeniyle 
her gruptan yapılan konuşmalara teşekkür ettiğine, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı teb-
rik ettiğine, vefatının 17'nci yılında Aliya İzzetbegoviç'i rah-
metle yâd ettiğine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Mustafa Şentop'un Azerbaycan Parlamentosunda bir konuşma 
yapmasını ve Gence şehrine gitmesini anlamlı bulduğuna, bu 
ziyarete İYİ PARTİ, MHP ve CHP'den yapılan üst düzeyde 
katılımlardan dolayı teşekkür ettiğine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
749:751 

        – İstanbul Milletvekili Zeynel Emre'nin yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
921:922 

        – Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
756:757 

        – Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un yaptığı açıklama-
sındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (7) 

 
772:773 
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        – Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yaptığı açıkla-
masındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 50 (8) 

 
923:924, 928:929 

       ZEYBEK Rafet (Antalya) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 50 (7) 

 
766:767 

     
 

 
 


