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F i h r i s t 
 
 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açıklama  
 52 (110) 24.05.2013 1-66 -----  
 52 (111) 28.05.2013 67-282 Temel Kanun (Türk Petrol Kanunu)  
 52 (112) 29.05.2013 283-526 Söylevler (Tunus Cumhurbaşkanı Moncef 

Marzouki) /  
Temel Kanun (Türk Petrol Kanunu) / 
Usul Hakkında Görüşmeler 

 

 52 (113) 30.05.2013 527-678 Usul Hakkında Görüşmeler  
 52 (114) 31.05.2013 679-778 Gensoru Önergesi Ön Görüşmesi (11/28)  
 52 (115) 04.06.2013 779-1049 -----  
       
       

 C. B.   Sayfa 
AÇIKLAMALAR    

ACAR Gürkut (Antalya) – İktidar partisinin Türki-
ye’nin birliğini, düzenini bozmaya yönelik uygulamalar 
içinde olduğuna ilişkin  52 (114) 699:700 

AĞBABA Veli (Malatya) – 44 Malatyaspor şampiyon 
olmasına rağmen hakkının teslim edilmemesi ve hakemin 
yanlış penaltı kararı vererek Yeni Malatyaspor’un bir üst lige 
yükselmesini önlemesi nedeniyle Futbol Federasyonunu 
kınadığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine şikâyet ettiği-
ne ilişkin  52 (113) 545 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin  52 (115) 884 

ATALAY Orhan (Ardahan) – Ardahan’ın Göle ilçesi-
nin Yeniköy köyünde zorla cami yaptırılmasının söz konusu 
olmadığına ilişkin  52 (112) 303 

ATICI Aytuğ (Mersin) – Gezi Parkı’nda yapılan dü-
zenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan 
gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar karşısındaki 
tutumuna ilişkin  52 (115) 884 

– Sağlık Bakanlığının vatandaşları alkol kullanıp kul-
lanmadığı konusunda fişlediğine ilişkin  52 (114) 697 

– Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin  52 (113) 544 
BALUKEN İdris (Bingöl) – 27 Mayıs 1960 darbesi ile 

siyasi tarihimizden askerî darbelerin temizlenmesi ve mağdu-
riyetlerin giderilmesi noktasında Meclisin iradesinin kaçınıl-
maz olduğuna ilişkin  52 (111) 93 
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– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin  52 (115) 885:886 

– Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin  52 (113) 589:590 

– Mevsimlik tarım işçilerinin taşınması sırasında mey-
dana gelen trafik kazalarına ve bu işçilerin yaşadıkları sıkıntı-
lara ilişkin  52 (113) 547 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin Arha-
vi ilçesindeki Kamilet Vadisi’ne yapılacak hidroelektrik 
santraline ilişkin  52 (111) 90 

– Artvin’in Hopa ilçesindeki limanda kömür nakliyesi 
esnasında oluşan kömür tozu nedeniyle orada yaşayan halkın 
zor durumda bulunduğuna ilişkin  52 (113) 545:546 

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında 
TBMM Genel Sekreteri ve Genel Sekreter yardımcılarını 
ilgilendiren bir yönetmelik düzenlemesi yapıldığına ve bunu 
doğru bulmadığına ilişkin  52 (114) 699 

BULDAN Pervin (Iğdır) – Gezi Parkı’nda yapılan dü-
zenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan 
gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar karşısındaki 
tutumuna ilişkin  52 (115) 879:880 

– İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda yapılan baskıların bir 
an önce durdurulması gerektiğine ilişkin  52 (114) 697 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – Trab-
zon Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle başlanılan Zağnos Vadi-
si İyileştirme Projesi’ne ilişkin  52 (112) 304 

ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – Taksim’den ve Gezi 
Parkı’ndan Hükûmetin elini çekmesini istediğine ilişkin  52 (114) 698:699 

ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – Hatay Milletvekili 
Adem Yeşildal’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
ma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (111) 109 

DAĞOĞLU Türkan (İstanbul) – İstanbul’un fethinin 
560’ıncı yıl dönümüne ve üçüncü boğaz köprüsünün hayırlı 
olmasını dilediğine ilişkin  52 (112) 304 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Çiftçinin 
borcunu ödeyemez durumda olduğuna ve çiftçi borçlarının 
yeniden yapılandırılmasını dilediğine ilişkin  52 (115) 882:883 

– Kahramanmaraş ili Andırın ilçesinin Çokak-Çığşar 
köyündeki soğuk hava deposunun bir an önce faaliyete geçi-
rilmesini dilediğine ilişkin  52 (113) 544:545 

– Kahramanmaraş’ta olumsuz iklim şartlarından etkile-
nen çiftçilerimize destekleme primi verilmesini talep ettiğine 
ilişkin  52 (111) 92 
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DOĞRU Reşat (Tokat) – İstanbul’un fethinin 560’ıncı 
yıl dönümüne ve son günlerde Irak’ta Irak Türklerine yönelik 
saldırılarla ilgili Hükûmetin birtakım görüşmeler yapması 
gerektiğine ilişkin  52 (112) 304 

– Tokat ilindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin  52 (113) 544 
ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – AK PARTİ Grubu ola-

rak, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in eşi Naz-
miye Demirel’in vefatına ilişkin  52 (111) 94 

– Anayasa’nın 138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına gö-
re, görülmekte olan bir davayla ilgili Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde araştırma komisyonu kurulması istemiyle bir grup 
önerisi verilemeyeceğinden BDP grup önerisinin görüşüle-
meyeceğine ilişkin  52 (113) 556 

ERYILMAZ Refik (Hatay) – Hatay Milletvekili Meh-
met Öntürk’ün MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma 
sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (111) 116:117 

EYİDOĞAN Haluk (İstanbul) – Osman Gürbüz’ün İs-
tanbul Fatih Belediyesinin önünde neden kendisini yaktığını 
öğrenmek istediğine ve seyyar satıcı ve işportacıların sorun-
larının ciddiye alınması gerektiğine ilişkin  52 (111) 91 

GENÇ Kamer (Tunceli) – Ardahan’ın Göle ilçesinin 
Yeniköy köyüne cemevi yapılmasına müdahale edilmemesi 
gerektiğine ve AKP’nin çıkardığı kanun hükmünde kararna-
meyle açığa alınan bürokratların durumuna ilişkin  52 (111) 92 

GÜLER Muammer (İçişleri Bakanı) (Mardin) – Ay-
dın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yaptığı açıklama sırasında-
ki bazı ifadelerine ilişkin  52 (115) 877:878 

– Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın gündem dışı 
ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmaları sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (115) 867:868 

GÜNEŞ İsmail (Uşak) – 27 Mayıs 1960 darbesine iliş-
kin  52 (111) 92 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Başbakanın halkı 
dinleyip Taksim Gezi Parkı projesini askıya aldığını açıkla-
ması gerektiğine ilişkin  52 (115) 886:887 

– İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya’nın yeni-
den cami hâline getirilmesini dilediğine ve üçüncü boğaz 
köprüsünün adının “Yıldırım Bayezid Köprüsü” olması 
gerektiğine ilişkin  52 (112) 304:305 

HALAMAN Ali (Adana) – Adana’da buğday hasadının 
başlamasına ilişkin  52 (111) 89 

– Buğday hasadının başladığına ve taban fiyatının açık-
lanması gerektiğine ilişkin  52 (114) 697 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 3/6/2013 ta-
rihli “Gelen Kâğıtlar” listesinde yer alan Adana Milletvekili 
Faruk Loğoğlu’nun Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin Plan ve Bütçe Ko-
misyonuna tali komisyon olarak havale edilmesine itiraz 
ettiğine ilişkin  52 (115) 862:864 
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– 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in eşi 
Nazmiye Demirel’in vefatına ve Taksim Gezi Parkı’nın yeşil 
kalması için eylem başlatan grubu desteklediğine ilişkin  52 (111) 90 

– İstanbul’un fethinin 560’ıncı yıl dönümüne ve Taksim 
Gezi Parkı’nın yeşil kalması için gösteri yapanların uğradığı 
saldırıya ilişkin  52 (112) 306 

– Taksim Gezi Parkı’nda bir sıkıyönetim uygulaması 
başlatıldığına ve İçişleri Bakanını göreve davet ettiğine iliş-
kin  52 (114) 713:714 

–İstanbulluların Taksim Gezi Parkı’nın yeşil olarak kal-
masını istediğine, bu sese kulak verilmesi gerektiğine ve 31 
Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ne ilişkin  52 (114) 698 

IŞIK Alim (Kütahya) – KPSS 2012 sonuçlarına göre 
atama bekleyen öğretmen adaylarının haziran ayında da 
ikinci bir atamanın yapılmasını istediklerine ve 19/5/2011 
tarihinde meydana gelen Simav depremi nedeniyle oluşan 
mağduriyetlerin giderilmesi için verilen sözlerin yerine geti-
rilmesini talep ettiğine ilişkin  52 (113) 546 

IŞIK Muharrem (Erzincan) – TÜİK’in Erzincan’da 
yaptığı “Türkiye’de Dinî Hayatı Araştırma” anketine ve 
Erzincan’da şap hastalığıyla ilgili gerekli duyarlılığın göste-
rilmesi gerektiğine ilişkin  52 (113) 545 

KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – 14 Mayıs Dünya 
Çiftçiler Günü’ne ve Kocaelili çiftçilerin sorunlarına ilişkin  52 (111) 89 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin  52 (115) 881 

KORKMAZ S. Nevzat (Isparta) – Gezi Parkı’nda ya-
pılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye 
yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar 
karşısındaki tutumuna ilişkin  52 (115) 879 

– İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın MHP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (112) 327 

KÖPRÜLÜ Emre (Tekirdağ) – İstanbul Milletvekili 
Erol Kaya’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma 
sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (115) 922:923 

KÖSE Tufan (Çorum) – Ankara’da yaşanan olaylar sı-
rasında ateşli silahla yaralanan Ethem Sarısülük adlı vatanda-
şın beyin ölümünün gerçekleştiğine, bunun sorumlularının 
cezalandırılması gerektiğine ve üçüncü köprüye “Yavuz 
Sultan Selim” adının verilmesinin Alevi yurttaşları derinden 
yaraladığına ilişkin  52 (115) 885 

KURT Kazım (Eskişehir) – İstanbul Taksim Gezi Par-
kı’nda yapılan baskıların bir an önce durdurulması gerektiği-
ne ilişkin  52 (114) 697 

    



 C. B. S a y f a  

– 7 – 

MOROĞLU Mustafa (İzmir) – Gezi Parkı’nda yapılan 
düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayı-
lan gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar karşısın-
daki tutumuna ilişkin  52 (115) 882 

– İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımına başladığı 
fuar alanıyla ilgili karşılaştığı engellemelere ilişkin  52 (112) 305 

OĞAN Sinan (Iğdır) – Akil insanların Iğdır ve Kars’a 
ziyaretleri sırasında orada yaşayan insanların demokratik 
tepkilerini göstermelerine engel olunmasına ilişkin  52 (111) 93 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşler 
sırasında emniyet güçlerinin davranışlarıyla ilgili olarak 
İçişleri Bakanından bilgi almak istediğine ve Iğdır’da çocuk 
yuvasında çalışan bir öğretmenin görevden alınma sebebini 
öğrenmek istediğine ilişkin  52 (115) 885 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Gezi Parkı’nda ya-
pılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye 
yayılan gösteri ve yürüyüşlere, Hükûmetin bu olaylar karşı-
sındaki tutumuna ve Nazım Hikmet’in ölümünün 50’nci yıl 
dönümüne ilişkin  52 (115) 883:884 

ÖNDER Sırrı Süreyya (İstanbul) – İstanbul Milletve-
kili Erol Kaya’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
ma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (115) 919:922 

ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa’nın Sabuncubeli ve 
Gökçeler köyü civarında çıkan yangın nedeniyle oluşan 
zararların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını 
dilediğine ilişkin  52 (113) 546 

ÖZDEMİR Malik Ecder (Sivas) – Sivas ilinin Zara il-
çesinde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin  52 (112) 305 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – İstanbul Taksim Gezi 
Parkı’nda yapılan baskıların bir an önce durdurulması gerek-
tiğine ilişkin  52 (114) 699 

SAKIK Sırrı (Muş) – Kayseri Milletvekili Mustafa Eli-
taş’ın usul görüşmesinde Oturum Başkanı TBMM Başkan 
Vekili Meral Akşener’in tutumunun lehinde yaptığı konuşma 
sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (113) 562 

– Milletvekili Seçimi Kanunu’na ve yüzde 10’luk baraja 
ilişkin  52 (111) 142 

ŞANDIR Mehmet (Mersin) – Gezi Parkı’nda yapılan 
düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayı-
lan gösteri ve yürüyüşlere, Hükûmetin bu olaylar karşısındaki 
tutumuna ve Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 
79’uncu yıl dönümünü kutladığına ilişkin  52 (115) 880 

– MHP Grubu olarak, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in eşi Nazmiye Demirel’in vefatına ilişkin  52 (111) 93 
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TANAL Mahmut (İstanbul) – Genel Kurul görüşmele-
ri sırasında Kızılay’da olayların tekrar başladığına ve İçişleri 
Bakanının bu olayları ne zaman durduracağını öğrenmek 
istediğine ilişkin  52 (115) 883 

– İstanbul Taksim Meydanı Gezi Parkı’na sahip çıkılma-
sı gerektiğine ilişkin  52 (113) 544 

– Milletvekillerinin halkın arasında dolaşırken çok fazla 
biber gazıyla karşı karşıya kaldığına ve milletvekillerinin 
sağlığını, güvenliğini kollamanın Meclis Başkanlığının gö-
revleri arasında olduğundan kendilerine birer maske verilme-
si için gereken işlemin yapılmasını arz ettiğine ilişkin  52 (114) 696 

– Türk Hava Yolları adına TC-TUR tescilli bir uçak 
alındıysa bu uçakla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin  52 (112) 299 

TARHAN Emine Ülker (Ankara) – Gezi Parkı’nda 
yapılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülke-
ye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar 
karşısındaki tutumuna ilişkin  52 (115) 880:881 

– Türkiye’de son bir haftadır devam eden gösteri ve yü-
rüyüşlerde yaşanan olaylara ilişkin  52 (115) 861:862 

TEZCAN Bülent (Aydın) – 3/6/2013 tarihli “Gelen 
Kâğıtlar” listesinin 1’inci sırasında yer alan (1/782) esas 
numaralı kanun tasarısının Adalet Komisyonu ile Anayasa 
Komisyonuna da havale edilmesi gerektiğine ilişkin  52 (115) 873:874 

TOPCU Zühal (Ankara) – Gezi Parkı’nda yapılan dü-
zenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan 
gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar karşısındaki 
tutumuna ilişkin  52 (115) 883 

TOPRAK Binnaz (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Türkan Dağoğlu’nun CHP grup önerisi üzerinde yaptığı 
konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin  52 (112) 337:338, 339 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – Taksim Meydanı’nda 
Osmanlı Dönemi’nden kalma tek yapı olan bahçe düzenle-
mesinin yıkılmasını ve asırlık ağaçların kesilmesini kınadığı-
na ilişkin  52 (112) 307 

TUNÇ Yılmaz (Bartın) – Gezi Parkı bahane edilerek 
gerçekleştirilen gösterilerin amacından saparak şiddet boyu-
tuna ulaştığına ve iktidarıyla muhalefetiyle sağduyulu davra-
nılması gerektiğine ilişkin  52 (115) 886 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Taksim Gezi Parkı’nın 
yok edilmesine karşı çıkan vatandaşlara karşı polis tarafından 
orantısız güç uygulandığına ilişkin  52 (114) 696 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – Gezi Par-
kı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp 
tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere, Hükûmetin bu 
olaylar karşısındaki tutumuna ve EĞİTİM-BİR-SEN Osma-
niye Şube Başkanı Mahmut Kahraman’ın 4+4+4 eğitim 
modeliyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin  52 (115) 882 
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TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – Gezi Parkı’nda 
yapılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülke-
ye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar 
karşısındaki tutumuna ilişkin  52 (115) 881 

– Taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin  52 (111) 89 
– Üçüncü boğaz köprüsünün yapımının İstanbul’da yeni 

sorunlara yol açacağına ilişkin  52 (112) 332 
ÜÇER Özdal (Van) – Cumhuriyet Halk Partisinin terör-

le ilgili tutumuna ilişkin  52 (115) 930 
ÜNAL Mahir (Kahramanmaraş) – İstanbul’un fethi-

nin 560’ıncı yıl dönümüne ilişkin  52 (112) 306 
VURAL Oktay (İzmir) – Gezi Parkı’nda yapılan dü-

zenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan 
gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar karşısındaki 
tutumuna ilişkin  52 (115) 879 

– Taksim Gezi Parkı’nın yok edilmesine karşı çıkan va-
tandaşlara karşı yapılan eylemleri kınadığına ve Şırnak-
Hakkâri kara yolunun yanı başında, Balveren beldesinde, 
PKK ve KCK paçavralarının bir çadırda asılı olduğuna ve 
bunların neden yok edilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin  52 (114) 696 

– Türkiye’de son bir haftadır devam eden gösteri ve yü-
rüyüş eylemleriyle ilgili öncelikle Hükûmet adına gündem 
dışı konuşma yapılması ve bu konunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmesi gerektiğine ilişkin  52 (115) 858:859 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 1989 yılında Bulgaris-
tan’dan ülkemize göç eden soydaşlarımızın konut sorununa 
ilişkin  52 (111) 91 

– Arap ülkelerine nakliyat yapan tır şoförlerinin sorunla-
rına ilişkin  52 (113) 543 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin  52 (115) 878 

YILDIZ Taner (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı) 
(Kayseri) – 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine 
başlanırken Hükûmeti temsilen Genel Kurulda bulunmama-
sına ilişkin  52 (112) 347 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Adana ilindeki köy yol-
larının durumuna ilişkin  52 (112) 303 

– Orman yangın sezonuna girildiğinden çok dikkat edil-
mesi gerektiğine ve Başbakanın 2,5 milyar fidan dikildiği 
şeklinde verdiği bilginin yanlış olduğuna ilişkin  52 (114) 698 
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DENETİM    
A) GENSORU ÖNERGELERİ    
GÖK Levent (Ankara) – Ve 72 milletvekilinin, Baş-

kent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok 
altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak 
kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/28) 

- Ön Görüşmesi 

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 

(114) 

 
 
 
 
 

700:708, 710:713, 
714:725, 729, 
730:739, 740 

    
B) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    
ACAR Gürkut (Antalya) – Ve 24 milletvekilinin, ka-

dınları ve çocukları hedef alan şiddet olayları ile cinsel istis-
mar ve kadın intiharlarının nedenlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin (10/637) 

- Okunması 52 (111) 96:97 
AKAR Haydar (Kocaeli) – Ve 24 milletvekilinin, 2002 

yılından bu yana yaşanan ekonomik kriz ve geçim sıkıntısı 
nedeniyle artan şiddet ve intihar vakalarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin (10/646) 

- Okunması 52 (114) 693:694 
BİRTANE Mülkiye (Kars) – Ve 21 milletvekilinin, iş 

yerinde yaşanan psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, 
rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelen mob-
bing’in tüm boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken ön-
lemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin (10/649) 

- Okunması 52 (115) 889:891 
CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – Ve 24 

milletvekilinin, hava ulaşımı alanında faaliyet gösteren ku-
rum ve kuruluşlarda çalışan işçilerin sorunlarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin (10/648) 

- Okunması 52 (115) 888:889 
ÇETİN İzzet (Ankara) – Ve 21 milletvekilinin, sendi-

kal örgütlenmedeki sorunların araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılma-
sına ilişkin (10/638) 

- Okunması 52 (111) 98:99 
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DİBEK Turgut (Kırklareli) – Ve 24 milletvekilinin, 
GSM baz istasyonlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
(10/647) 

- Okunması 52 (114) 694:695 
DOĞRU Reşat (Tokat) – Ve 19 milletvekilinin, Amas-

ya ilinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin (10/641) 

- Okunması 52 (112) 311:312 
– Ve 20 milletvekilinin, Sivas ilindeki göçün ve ekono-

mik olarak küçülmenin nedenlerinin araştırılarak alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin (10/642) 

- Okunması 52 (113) 547:549 
EDİBOĞLU Mehmet Ali (Hatay) – Ve 22 milletveki-

linin, Hatay ili İskenderun ilçesinin Azganlık beldesinde 
2’nci Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlenen alanın doğu-
rabileceği sorunların araştırılarak alınması gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin (10/645) 

- Okunması 52 (114) 691:692 
EKŞİ Osman Oktay (İstanbul) – Ve 29 milletvekili-

nin, ülkemizde medyanın durumunun tüm boyutlarıyla araştı-
rılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/639) 

- Okunması 52 (112) 307:309 
HAVUTÇA Namık (Balıkesir) – Ve 21 milletvekilinin, 

geçici işçilerin sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılarak 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin (10/640) 

- Okunması 52 (112) 309:311 
TANAL Mahmut (İstanbul) – Ve 27 milletvekilinin, 

Siverek İlçe Tarım Müdürlüğünde meydana gelen yangın 
olayının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/636) 

- Okunması 52 (111) 94:96 
TANRIKULU Ahmet Kenan (İzmir) – Ve 21 millet-

vekilinin, Türk sporcularının ulusal ve uluslararası organi-
zasyonlarda yeterli başarıyı gösterememelerinin nedenlerinin 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/650) 

- Okunması 52 (115) 891:892 
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TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Ve 25 mil-
letvekilinin, ülkemizdeki basın özgürlüğü kısıtlamalarının ve 
gazetecilerin karşı karşıya bulunduğu siyasal sorunların 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/643) 

- Okunması 52 (113) 549:551 
TUNCEL Sebahat (İstanbul) – Ve 21 milletvekilinin, 

Türkiye’de üniversitelerde muhalif, farklı düşünen ve demok-
ratik tepkilerini gösteren öğrencilerin karşılaştıkları sorunla-
rın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/644) 

- Okunması 52 (113) 551:553 
    
    
C) SÖZLÜ SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    

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

Başbakandan    
DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – 2/B arazileri 

için yapılan başvurulara (6/2220), yapılan zamlara ve bütçe 
açığına (6/2472), ülkemizdeki gelir dağılımı bozukluğuna 
(6/2511), akaryakıt fiyatlarına ve tüketimlerinden alınan 
vergilere (6/2817), ticari araçlardaki ÖTV ve KDV’nin düşü-
rülmesine (6/2887), otomotiv sektöründen elde edilen vergi 
gelirine (6/2888) ve memurların emekli maaşı ve emekli 
ikramiyelerine (6/3522) ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 
 
 
 

144, 145, 146, 
147:163 

– Okul sütü nedeniyle yaşanan zehirlenmelere (6/1725), 
ilköğretim okullarında göz taraması yapılmasına (6/2000), 
Suriyeli mültecilere beyana dayalı üniversiteye gitme hakkı 
tanınmasına (6/2222), özel eğitim kurumlarında görev yapan 
öğretmenlerin ek ders ücretlerine (6/2655), bazı öğretmenev-
lerinin kapatılacağı iddialarına (6/2768) ve yabancı dil öğre-
nimini kolaylaştıracak çalışmalara (6/3273) ilişkin Başba-
kandan sözlü soru önergeleri ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’nın cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 

(115) 

 
 
 
 
 
 
 
 

931, 932, 933, 
934:946 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Kore ve Kıbrıs gazilerine ve-
rilen şeref aylığı miktarının artırılması için çalışma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/2363) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 52 (111) 144, 147:163 

HALAMAN Ali (Adana) – 2012 üniversite seçme ve 
yerleştirme sınavına ait bazı verilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/2487) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’nın cevabı 52 (115) 932, 934:946 
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İçişleri Bakanından    
ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Ağrı’ya yeni bir hal binası-

nın yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-
gesi (6/89) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı 52 (115) 931, 934:946 

– İşportacıların sorunlarının giderilmesine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in cevabı 52 (111) 143, 147:163 

    
    

Maliye Bakanından    
AKÇAY Erkan (Manisa) – Bakanlık personeli arasın-

daki ücret farklılıklarına (6/3272), aynı statüdeki personelin 
farklı atama yönetmeliklerine tabi olmasına (6/3566), Maliye 
Bakanlığı çalışanları ile diğer kamu kurumu çalışanları ara-
sındaki tazminat tutarı farklılığına (6/3567), personelin sosyal 
haklarına (6/3569), personelin izin haklarına (6/3571) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı 

 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 
 
 

146, 147, 147:163 
BULUT Arif (Antalya) – Korkuteli ilçesinde bir köyde 

yaşanan sel felaketi sonucu köy halkının mağduriyetine 
ilişkin sözlü soru önergesi (6/2715) ve Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek’in cevabı 

 
 
 

52 

 
 
 

(111) 145, 147:163 
BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Çeşitli kamu ku-

rum ve kuruluşlarında görevli sözleşmeli personelin kadroya 
geçirilmesi çalışmalarına (6/2815), otoyolların özelleştirilme-
sine (6/2856), 2002-2013 yılları arasında Bakanlıkta istihdam 
edilen engellilere (6/3126), Bakanlık istisnai kadrolarına 
yapılan atamalara (6/3131), Bakanlık tarafından kiralanan 
araçlara (6/3132), kamu kurum ve kuruluşlarının tanıtım 
faaliyetleri ile ilgili harcamalarına (6/3133), Bakanlık perso-
neline ve açılan davalara (6/3134), Bakan Yardımcısına, 
görevlerine ve çalışmalarına (6/3135), Bakanlık tarafından 
düzenlenen yurt dışı gezilerine (6/3143) ve 2002 yılından 
itibaren gerçekleştirilen temsil giderlerine (6/3224) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

145, 146, 147:163 
DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Mobil Tele-

komünikasyon sektöründe çifte vergilendirmeye (6/1348), 
150 metrekareden küçük evlerde KDV oranının artırılacağı 
iddialarına (6/1757) ve vergi kayıp ve kaçak denetimleri ile 
vergi kaçıran mükelleflere yönelik işlemlere (6/3304) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı 

 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 
 

143, 144, 146, 
147:163 
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ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Muğla’da 2/B kapsa-
mındaki arazilerin rayiç bedellerine ilişkin sözlü soru önerge-
si (6/1915) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 

52 

 
 

(111) 144, 147:163 
GENÇ Kamer (Tunceli) – Geçmişte özelleştirilen bazı 

limanların işletilmesine (6/1454), Hazine’ye ait taşınmazlar 
üzerinde bulunan ibadethanelere (6/2836) ve devlete ait 
taşınır ve taşınmazlardan bir derneğe tahsis edilenlere 
(6/2837) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

(111) 143, 145, 147:163 
HALAMAN Ali (Adana) – 2/B kapsamındaki araziler-

den ecrimisil vergisi talebine (6/1447), bütçe açığını kapat-
mak amacıyla yapılan zamlara (6/2171), kayıt dışı ekonomi-
nin önlenmesine (6/2490), memurların ek göstergesinin 
yükseltilmesine (6/2968), Adana ilindeki 2/B arazilerine 
(6/3353), KOBİ’lerin borçlarına (6/3354) ve Maliye Bakanlı-
ğının engellilere yönelik çalışmalarına (6/3355) ilişkin sözlü 
soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 
 
 

143, 144, 145, 146, 
147:163 

IŞIK Alim (Kütahya) – Kamuda çalışan avukatların ça-
lışma koşulları ile özlük ve sosyal haklarına (6/1721), bir 
kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili değerlendirmelerine 
(6/1723) ve 2012 yılı içinde akaryakıt, doğal gaz ve elektriğe 
yapılan zam oranlarına (6/2282) ilişkin sözlü soru önergeleri 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 

143, 144, 147:163 
ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Bakanlığın Ardahan’daki 

personel sayısının arttırılmasına (6/1401), 2003’ten itibaren 
yapılan lojman satışlarına ve gelirlerine (6/1403), THY’nin 
Bosna Havayollarındaki ortaklığını sonlandırmasına 
(6/2170), Van’da yaşayan esnafın borçlarının ertelenmesine 
(6/2245), maaş farklılıklarının ne zaman giderileceğine 
(6/2273), Van depreminden zarar görenlerin borçlarının 
ertelenmesine (6/2315), Göle’de bir köyde bulunan tapusuz 
arazilerin kullanıcılarına bedelsiz verilmesine (6/2367), 5084 
sayılı Kanun’un süresinin uzatılmasına (6/2441), Bakanlık 
tarafından borçları nedeniyle mükelleflere mektup gönderil-
mesi uygulamasına (6/2552), emeklilerin maaşlarının artırıl-
masına (6/2579), Türk TELEKOM’a devredilen taşınmazlara 
(6/2688), memur ve muhasebe denetim yardımcısı kadrola-
rında görev yapan personele üniversite ödeneği verilip veril-
mediğine (6/2875), afet riski altındaki alanların kentsel dönü-
şümüne (6/3081), e-haciz uygulamasına (6/3333), Türkiye’de 
dolaylı vergilere (6/3335), mali müşavirlerin tasdik edecekle-
ri defterlere (6/3342) ve özelleştirmelere (6/3700) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
143, 144, 145, 146, 

147, 147:163 
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ÖZ Ali (Mersin) – Bazı askerî personelin maaşlarına 
yapılan son zamma ilişkin sözlü soru önergesi (6/1737) ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 

52 

 
 

(111) 144, 147:163 
ŞİMŞEK Cemalettin (Samsun) – 2/B arazilerinin rayiç 

bedellerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/3026) ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 

52 

 
 

(111) 

 
 

146, 147:163 
TANAL Mahmut (İstanbul) – Cumhurbaşkanlığı bün-

yesinde bulunan araçlara (6/2209), Cumhurbaşkanlığı resmî 
konutunun bakım onarım ve yenileme çalışmalarına (6/2210), 
vergi gelirlerine (6/2485), kredi notunun artırılmasının etkile-
rine (6/2542), THY tarafından gerçekleştirilen bir uçak alı-
mına (6/2739) ve Türkiye’nin cari açığına (6/3745) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı 

 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 
 
 

144, 145, 147, 
147:163 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – Akaryakıt, do-
ğal gaz ve elektriğe yapılan zamlara ve resmî törenlerin 
maliyetine ilişkin sözlü soru önergesi (6/2267) ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 

 
 
 

52 

 
 
 

(111) 144, 147:163 
YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Hurda araç indirimine 

ilişkin sözlü soru önergesi (6/3658) ve Maliye Bakanı Meh-
met Şimşek’in cevabı 

 
 

52 

 
 

(111) 147, 147:163 
    
    

Millî Eğitim Bakanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Kapatılan askerlik şubesi 

binalarının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesine ilişkin 
sözlü soru önergesi (6/2057) ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’nın cevabı 52 (115) 932, 934:946 

BULUT Arif (Antalya) – FATİH Projesi kapsamında 
bilgisayar derslerine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1203) ve 
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı 52 (115) 931, 934:946 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bazı illerdeki öğ-
retmen açığına ilişkin sözlü soru önergesi (6/3248) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı 52 (115) 933, 934:946 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Kahraman-
maraş’taki öğretmen açığına (6/1195), köy okullarına öğret-
men lojmanı yapılmasına (6/1326), meslek lisesi öğrencileri-
nin okulu terk etme oranlarına (6/1844), taşımalı eğitim 
sistemine (6/2475), atama bekleyen teknik öğretmenlere 
(6/2498), yeni eğitim sistemi sonrasında ikili eğitim yapılan 
okullarda yaşanan sorunlara (6/2658) ve felsefe öğretmenle-
rinin sorunlarına (6/3182) ilişkin sözlü soru önergeleri ve 
Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 

(115) 

 
 
 
 
 
 
 
 

931, 932, 933, 
934:946 
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DİNÇER Celal (İstanbul) – Şehit ve gazi çocuklarının 
okul servislerinden ücretsiz yararlanabilmelerine yönelik 
çalışmalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/2448) ve Millî 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı 52 (115) 932, 934:946 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Yaşam boyu eğitimle ilgili 
çalışmalara (6/1294), eğitim için yurtdışında bulunan öğrenci 
sayısına ve bütçeden yurtdışı eğitim için ayrılan para miktarı-
na (6/1295), Tokat ilinde başarı belgesi verilen personele 
(6/1297), beden eğitimi öğretmeni sayısı ile ilgili verilere 
(6/2284), engelli öğretmenlere (6/2669), Bakanlık kadrola-
rında görev yapan eğitim uzmanı ve şube müdürlerinin ek 
göstergelerine (6/2670), son 5 yılda Bakanlık Merkez teşkila-
tında görevlendirilen ve görevlendirilmesi iptal edilen perso-
nel sayısına (6/3190), lise ve yüksek okul mezunu işsiz genç-
lere yönelik çalışmalara (6/3191) ve Halk Eğitim ve Mesleki 
Eğitim Merkezlerinin yeniden yapılandırılmasına (6/3192) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’nın cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(115) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

931, 932, 933, 
934:946 

HALAMAN Ali (Adana) – Bilgi ve iletişim teknolojisi 
derslerinin kaldırılmasına (6/1270), bilgisayar programcılığı 
mezunlarının istihdam sorununa (6/1597) ve Adana ve ilçele-
rindeki öğretmen sayısına (6/2492) ilişkin sözlü soru önerge-
leri ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı 

 
 
 
 

52 

 
 
 
 

(115) 

 
 
 
 

931, 932, 934:946 
ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – Gümüşhane ve Bayburt ille-

rinde eğitimde yeterliliğe (6/1212), bazı köy okullarında 
lavaboların okul dışında olmasına (6/1391), Bakanlığa şube 
müdürü olarak atanan bir kişi ile ilgili bazı iddialara (6/1552), 
Ağrı’daki okullarda yoğunluğa ve öğretmenlerin lojman 
ihtiyacına (6/1773), Ağrı’daki eğitim kurumlarının personel 
ihtiyacına (6/1775), Bakanlığa bağlı afet riski altındaki bina-
ların durumlarına (6/3056) ve eğitim harcamalarına (6/3371) 
ilişkin sözlü soru önergeleri ve Millî Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı’nın cevabı 

 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 

(115) 

 
 
 
 
 
 
 
 

931, 932, 933, 
934:946 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – Osmani-
ye’deki bir köye yeni bir okul yapılmasına (6/1153)  ve Os-
maniye’nin Düziçi ilçesindeki bir köyün okul ihtiyacına 
(6/3655) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Millî Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı’nın cevabı 52 (115) 931, 933, 934:946 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2012 yılları ara-
sında terör örgütleri tarafından kaçırılan öğretmenlere 
(6/2484), Ankara’da özel eğitime muhtaç engelli çocuk sayı-
sına (6/2908) ve öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla 
haklarında şikayette bulunulan öğretmenlere (6/3009) ilişkin 
sözlü soru önergeleri ve Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın 
cevabı 52 (115) 932, 933, 934:946 
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Ç) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- Cevaplanan Yazılı Soru Önergeleri    

(Bakanlıklara Göre) 
(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    

Başbakandan    
BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – 2002-2013 yılla-

rındaki dış ticaret açığı verilerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/22230) 52 (110) 55:57 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Kamu İhale Ku-
rumu Başkanı ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/22194) 52 (115) 962:965 

ÇELİK Demir (Muş) – Erzurum’un Hınıs ilçesinde ya-
pımı planlanan bölge hastanesine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/20106) 52 (110) 32:35 

GÖK Levent (Ankara) – TOKİ Park Eymir konutlarıy-
la ilgili sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/21757) 52 (110) 42:44 

IŞIK Alim (Kütahya) – Kentsel dönüşüm projelerine 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/21808) 52 (114) 743:745 

KALAYCI Mustafa (Konya) – Göçmen Konutları Pro-
jesi kapsamında konut sahibi olanların sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın cevabı (7/21821) 52 (114) 746:750 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlık-
lar tarafından kurulan ve kurulması planlanan televizyon 
kanallarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/21782) 52 (114) 741:742 

– Köşe yazarlarına baskı uygulandığı iddialarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
cevabı (7/21820) 52 (111) 228:230 

    
    

Başbakan Yardımcılarından    
BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bursa’da bağlı ku-

rum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin sorusu ve 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/21837) 52 (111) 240:242 

– Bursa’da resmî ilan yayınlama hakkına sahip yerel ga-
zetelere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/22251) 52 (114) 767:770 

DEVELİ Turgay (Adana) – Bir kişinin istisnai memu-
riyet kadrosuna atanarak TRT’de göreve başladığı iddiasına 
ve bu kişi hakkındaki diğer bazı iddialara ve TRT Türk Kana-
lı personeline ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç’ın cevabı (7/22252) 52 (111) 262:265 
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EKŞİ Osman Oktay (İstanbul) – Basın-Yayın ve En-
formasyon Genel Müdürlüğünün yurt dışı kadrolarına ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/21829) 52 (111) 231:233 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bağlı kurum ve kuruluşların bi-
lişim altyapısına ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazı-
lımların kullanımına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın cevabı (7/21830) 52 (111) 234:237 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bağlı kurum ve kuru-
luşlardaki personelin psikolojik taciz (mobbing) şikayetlerine 
ve yapılan işlemlere ilişkin soruları ve;  

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/23011) 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/23003) 

 
 
 

52 

 
 
 

(110) 
(111) 

 
 
 

63:65 
280:282 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bağlı ku-
rum ve kuruluşların temsil ve ikram harcamalarına ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/22250) 52 (114) 763:766 

– Deniz uçağı seferlerine ilişkin sorusu ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/21836) 52 (111) 238:239 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bağlı kurum ve kuru-
luşlara yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin 
sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 
(7/21838) 52 (114) 751:754 

– Karadeniz’de bilinenin dışında bir başka fay hattı bu-
lunduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Başbakan Yardımcısı 
Beşir Atalay’ın cevabı (7/21847) 52 (115) 953:956 

    
    

Çevre ve Şehircilik Bakanından    
ATA Ayla AKAT (Batman) – Afet riski altındaki alan-

ların belirlenmesinde kullanılan kriterlere ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/21934) 52 (112) 495:497 

– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2009 yılında 
yaptığı bir sınavın iptal edilmesinin doğurduğu sorunlara 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/21933) 52 (110) 52:54 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin’in bir kö-
yündeki çevre sorununa ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/22332) 52 (114) 771:773 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bursa’da Bakanlı-
ğa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlere ilişkin 
sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 
cevabı (7/21920) 52 (112) 466:469 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – Arkeolog kadroları 
ile Bakanlığın projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/21921) 52 (114) 757:759 



 C. B. S a y f a  

– 19 – 

DOĞRU Reşat (Tokat) – Tokat’taki katı ve sıvı atık te-
sislerine (7/22340) ve Tokat’taki tıbbi atık imha ve depolama 
tesislerine (7/22341) ilişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı  52 (114) 774:777 

DORA Erol (Mardin) – Artvin’de verilen maden arama 
ruhsatlarında ÇED raporu aranmamasına ilişkin sorusu ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 
(7/22336) 52 (112) 512:514 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığın bilişim altyapısına 
ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/21918) 52 (110) 48:51 

– Kütahya’da uygulanan kentsel dönüşüm projelerine 
(7/21922), Kütahya’da riskli yapı olarak belirlenen yapılara 
(7/21923), riskli yapı olarak belirlenen yapılara ve yapılan 
çalışmalara (7/21924), afet riski altındaki alanlara ve yapılan 
çalışmalara (7/21925), kentsel dönüşüm projelerine 
(7/21926), rezerv yapı alanı olarak belirlenen bölgelere 
(7/21927), Kütahya’daki afet riski altındaki alanlara ve yapı-
lan çalışmalara (7/21928) ve Kütahya’da rezerv yapı alanı 
olarak belirlenen bölgelere (7/21929) ilişkin soruları ve Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı 52 (112) 470:494 

ONUR Melda (İstanbul) –  Bakanlık bünyesinde kapa-
tılan bir daire başkanlığına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/22331) 52 (112) 509:511 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlığa yönelik siber 
saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/21931) 52 (114) 760:762 

– Foça Özel Çevre Koruma Bölgesinde 2012 yılında ya-
pılan gözlemlerde Akdeniz foku sayısında düşüş görülmesine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/21916) 52 (110) 45:47 

– Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı bir mahallede bu-
lunan deredeki balık ölümlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/22343) 52 (112) 518:520 

– Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı bir köydeki madenci-
lik şirketinin faaliyetlerinden kaynaklanan çevre kirliliğine 
ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayrak-
tar’ın cevabı (7/22342) 52 (112) 515:517 

– Pamukkale’nin doğal güzelliklerini korumak adına yü-
rütülen çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/21917) 52 (114) 755:756 
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Ekonomi Bakanından    
IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlık ve bağlı, ilgili ya da 

ilişkili kurum veya kuruluşlarca yapılan harcamalara ilişkin 
sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın ceva-
bı (7/22796) 52 (115) 1026:1029 

NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Bakanlık personelinin 
psikolojik taciz (mobbing) şikâyetlerine ve yapılan işlemlere 
ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın cevabı 
(7/23243) 52 (115) 1035:1037 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığın 
temsil ve ikram harcamalarına ilişkin sorusu ve Ekonomi 
Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/22357) 52 (110) 58:60 

– Yurt dışına gerçekleştirdiği ziyaretlere ve ziyaret ger-
çekleştirdiği ülkelerle Türkiye arasındaki dış ticaret dengesi-
ne ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağla-
yan’ın cevabı (7/22793) 52 (115) 1019:1025 

TÜRELİ Rahmi Aşkın (İzmir) – Yabancı sermaye ya-
tırımlarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer 
Çağlayan’ın cevabı (7/22356) 52 (111) 266:271 

    
    

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından    
BULUT Arif (Antalya) – Doğu Akdeniz’de yapılan 

petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/22363) 52 (115) 978:982 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlık hizmet 
binalarındaki yenileme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/22361) 52 (115) 972:974 

– Bursa’da Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yapı-
lan denetimlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21954) 52 (113) 663:665 

– Bursa’daki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/22362) 52 (115) 975:977 

DEMİREL Ruhsar (Eskişehir) – İstihdam edilen arke-
ologlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/21956) 52 (113) 670:672 

DEVELİ Turgay (Adana) – TEDAŞ Teftiş Kurulunca 
hazırlanan bazı raporlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21612) 52 (110) 39:41 

GÜMÜŞ Haluk Ahmet (Balıkesir) – Balıkesir’deki bir 
bor işletmesinde çalışan taşeron işçilerin yaşadığı iddia edilen 
sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/21953) 52 (113) 659:662 
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HAVUTÇA Namık (Balıkesir) – Balıkesir’in İvrindi il-
çesindeki bir köyün elektrik sorununa ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/22360) 52 (115) 969:971 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığın bilişim altyapısına 
ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/21952) 52 (113) 655:658 

KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – Kocaeli’de elekt-
rik dağıtım hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/21948) 52 (113) 642:645 

– Sayaç değişim işlemleri için tüketicilerden tahsil edi-
len bedellere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21949) 52 (113) 646:648 

KÖKTÜRK Ali İhsan (Zonguldak) – Çatalağzı Ter-
mik Elektrik Santralinde çalışan taşeron işçilerin tazminatla-
rına alt işveren tarafından el konulduğu iddiasına ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın 
cevabı (7/21330) 52 (110) 36:38 

ÖZBOLAT Durdu (Kahramanmaraş) – Yabancı bir 
firma yetkilileri ile yapılan görüşmeye ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 
(7/22358) 52 (113) 676:678 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlığın 
temsil ve ikram harcamalarına ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/22359) 52 (115) 966:968 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – TPAO’nun bir İngiliz 
şirketi tarafından sözleşmeye uyulmayarak zarara uğratıldığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız’ın cevabı (7/21955) 52 (113) 666:669 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – Bakanlığa yönelik siber 
saldırılara ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21957) 52 (113) 673:675 

– Okul bahçelerinde bulunan yüksek gerilim hatlarına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/21951) 52 (113) 652:654 

– Pamukkale’deki jeotermal kaynaklara yönelik projele-
re ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın cevabı (7/21950) 52 (113) 649:651 

– Şamran mercanlarının ekonomiye kazandırılmasına 
yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynak-
lar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/22364) 52 (115) 983:985 

YÜCEER Candan (Tekirdağ) – Tekirdağ’da elektrik 
dağıtım hizmetleri ile ilgili sorunlara ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/21947) 52 (113) 639:641 
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Gümrük ve Ticaret Bakanından    
AKÇAY Erkan (Manisa) – Şırnak’ın Uludere ilçesin-

deki bir köyde gerçekleştirildiği iddia edilen kaçakçılık faali-
yetlerine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın cevabı (7/21983) 52 (112) 502:504 

BALUKEN İdris (Bingöl) – Yunus Emre Halk Çarşı-
sı’nda meydana gelen yangın nedeniyle esnafın yaşadığı 
mağduriyete ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/20684) 52 (112) 462:465 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Orta Doğu’ya yapılan taşıma-
cılıkta yaşanan sıkıntıların çeşitli boyutlarına ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 
(7/21985) 52 (112) 505:508 

SAPAN Yıldıray (Antalya) – Berberlik mesleği ve so-
runlarına ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati 
Yazıcı’nın cevabı (7/21982) 52 (112) 498:501 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2002-2013 yılları ara-
sındaki köpek kaçakçılığı olaylarına ilişkin sorusu ve Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/22405) 52 (112) 523:525 

– 2008-2013 yılları arasında sınır kapılarındaki gümrük-
süz alışveriş noktalarından yapılan usulsüz satışlara ilişkin 
sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın ceva-
bı (7/22404) 52 (112) 521:522 

– Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazı-
cı’nın cevabı (7/21986) 52 (111) 243:245 

    
    

Maliye Bakanından    
AYNA Emine (Diyarbakır) – Kamu konutlarında otu-

ranlardan alınan işgaliye bedellerine ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/22511) 52 (115) 986:988 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – Özelleştirmeler, özelleş-
tirmelerden elde edilen gelirler ve bu gelirlerle yapılan yatı-
rımlara ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 
cevabı (7/22512) 52 (110) 61:62 

    
    

Millî Savunma Bakanından    
DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Yurt dışında yaşayan va-

tandaşlara uygulanan bedelli askerlik tarifesine ilişkin sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/22548) 52 (115) 989:990 

ORAN Umut (İstanbul) – Askeri harekat sırasında ya-
ralanan bir erin gazi sayılmamasından kaynaklanan mağduri-
yetine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz’ın cevabı (7/23190) 52 (115) 1033:1034 
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Orman ve Su İşleri Bakanından    
DORA Erol (Mardin) – Artvin’de başlatılacak maden 

arama faaliyetlerinin doğaya etkilerine ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 
(7/22558) 52 (115) 991:993 

IŞIK Alim (Kütahya) – Bakanlığın bilişim altyapısına 
ve PARDUS işletim sistemi ile yerli yazılımların kullanımına 
ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/22130) 52 (111) 253:255 

ÖREN Hasan (Manisa) – Manisa’daki ağaç dikim ça-
lışmalarına ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu’nun cevabı (7/22560) 52 (115) 994:997 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 2008-2013 yılları ara-
sında doğaya salınan kekliklere (7/22561), 2002-2013 yılları 
arasında yasa dışı kurak avcılığı vakalarına (7/22562), 2002-
2013 yılları arasında kaçak avcılık nedeniyle yakalanan 
yabancı uyruklu kişilere (7/22563), 2008-2013 yılları arasın-
daki yasa dışı sırtlan avcılığı vakalarına (7/22564), 2008-
2013 yılları arasındaki yasa dışı keklik avcılığı vakalarına 
(7/22565), 2002-2013 yılları arasındaki  ava yasak alanlara 
ve bu alanlardaki yasa dışı avcılık vakalarına (7/22566), 
Rize’deki atmaca ölümlerinin nedenlerine ve 2008-2013 
yılları arasındaki yasa dışı atmaca avcılığı vakalarına 
(7/22567), 2002-2013 yılları arasında imha edilen gümelere 
(7/22568), Avcılık ve Avlak Yönetimi Dairesi Başkanlığının 
bütçesine ve faaliyetlerine (7/22569), Karakulak sayısına ve 
türün yaşatılması amacıyla yapılan çalışmalara (7/22570), 
2002-2013 yılları arasında yasa dışı kirpi avcılığı vakalarına 
(7/22571), koruma altındaki hayvanlara zarar verilmesi nede-
niyle kesilen cezalara (7/22572), 2008-2013 yılları arasındaki 
Anadolu yaban koyunu sayısına ve türün korunması için 
yapılan çalışmalara (7/22573), 2012-2013 kış dönemi için 
yaban hayvanlarını yemleme çalışmalarına (7/22574), 2002-
2013 yılları arasındaki fahri av müfettişlerine (7/22575), 
Yaban hayvanları ile ilgili çalışmalara (7/22576), 2008-2013 
yılları arasında düzenlenen av suç kabahat tutanaklarına 
(7/22577), av turizmi uygulamalarından kaynaklanan sorun-
lara (7/22579), 2002-2013 yılları arasında yasa dışı yollarla 
yapılan bıldırcın avcılığı vakalarına (7/22580), 2002-2013 
yılları arasında avcılık belgesi eksikliği veya hayvanların 
yaşam alanlarının tahrip edilmesi nedeniyle kesilen cezalara 
(7/22581), 2008-2013 yılları arasında usulsüz avcılığın ön-
lenmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ve kesilen 
cezalara (7/22582), 2002-2013 yılları arasındaki yasa dışı 
vaşak avcılığı vakalarına ve türün korunması için yapılan 
çalışmalara (7/22583) ve 2002-2013 yılları arasında usulsüz 
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avcılık vakaları nedeniyle el konulan ve satılan tüfeklere 
(7/22584) ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Vey-
sel Eroğlu’nun cevabı  

 
 

52 

 
 

(115) 

 
 

998:1018 
– Bakanlığa yönelik siber saldırılara ve alınan önlemlere 

ilişkin sorusu ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı (7/22135) 52 (111) 256:258 

– Barajların doluluk oranlarına ilişkin sorusu ve Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/22127) 52 (111) 251:252 

– Yok olma tehlikesi altında bulunan endemik bitki tür-
lerine (7/22125), 2008-2013 yılları arasında kaçak avlandığı 
için ceza kesilen kişilere (7/22126) ve alageyik sayısı ile 
alageyiklerin korunması için yürütülen çalışmalara (7/22129) 
ilişkin soruları ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun cevabı  52 (111) 246:250 

    
    

Sağlık Bakanından    
BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – Bakanlığın Bur-

sa’daki yatırımlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu'nun cevabı (7/19622) 52 (110) 28:31 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Yurt dışı 
görevlendirmelere ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu'nun cevabı (7/20480) 52 (115) 948:952 

    
    

TBMM Başkanından    
ACAR Gürkut (Antalya) – Soru önergelerinin cevapla-

rına ve iade edilmesine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı 
(7/23245) 52 (115) 1038:1040 

BÜYÜKATAMAN İsmet (Bursa) – TBMM İdari Teş-
kilatında görev yapan idarecilerin özlük haklarına ve kampüs 
lojmanlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/22180) 52 (115) 957:961 

ÖZKES İhsan (İstanbul) – Bir soru önergesine verilen 
cevabın milletvekiline ulaşmadan önce basında yer almasına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/23531) 52 (115) 1047:1049 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bir ko-
misyon başkanının bir ürünün reklamını yaptığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/21505) 52 (111) 226:227 

– Sayıştay raporlarına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı 
(7/22952) 52 (115) 1030:1032 
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– TBMM lokantalarında satılan ürünlere ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet 
Sağlam’ın cevabı (7/23246) 52 (115) 1041:1043 

– TBMM’deki yemekhane ve sosyal tesislere ilişkin so-
rusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet 
Sağlam’ın cevabı (7/23247) 52 (115) 1044:1046 

– Yeni Halkla İlişkiler Binası, Genel Kurul Salonu ve 
Başkanlık Konutuna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı (7/22186) 52 (111) 259:261 

TOPRAK Binnaz (İstanbul) – Kamu Denetçiliği Ku-
rumunun faaliyetlerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam’ın cevabı 
(7/22635) 52 (111) 272:279 

    
    

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI  

KONUŞMALARI    
AYGÜN Hüseyin (Tunceli) – Cezaevlerindeki hasta 

mahkûmlara ilişkin  52 (113) 541:542 
BARUTÇU İhsan (İstanbul) – İstanbul’un fethinin 

560’ıncı yıl dönümüne ilişkin  52 (112) 297:298 
DOĞRU Reşat (Tokat) – Irak Türklerinin sorunları, 

beklentileri ve alınması gereken tedbirlere ilişkin  52 (113) 542:543 
GÜLER Muammer (İçişleri Bakanı) (Mardin) – Er-

zincan Milletvekili Muharrem Işık’ın göstericilere ve destek 
veren milletvekillerine güvenlik güçleri tarafından uygulanan 
şiddete ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 52 (115) 853:858 

IŞIK Muharrem (Erzincan) – Göstericilere ve destek 
veren milletvekillerine güvenlik güçleri tarafından uygulanan 
şiddete ilişkin  52 (115) 851:853 

KAHVECİ Osman (Karabük) – Orman Genel Müdür-
lüğünün kuruluşunun 76’ncı yıl dönümüne ilişkin  52 (115) 850:851 

KAYNARCA Tülay (İstanbul) – İstanbul’un fethinin 
560’ıncı yıl dönümüne ilişkin  52 (112) 298:299 

OĞAN Sinan (Iğdır) – 27/5/1992 tarihinde Iğdır’ın il 
olmasının yıl dönümüne ilişkin  52 (111) 85:86 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Kadıköy ve Ataşe-
hir’deki imar sorunlarına ilişkin  52 (115) 849:850 

TANAL Mahmut (İstanbul) – İstanbul’un Şile ilçesi-
nin sorunlarına ilişkin  52 (111) 88:89 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – İstanbul’un fethinin 
560’ıncı yıl dönümüne ilişkin  52 (112) 296:297 

ULUPINAR Özcan (Zonguldak) – Zonguldak iline ya-
pılan yatırımlara ilişkin  52 (113) 539:540 
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YAVİLİOĞLU Cengiz (Erzurum) – 27 Mayıs 1960 
darbesinin yıl dönümüne ve Darbeleri ve Muhtıraları Araş-
tırma Komisyonu ile bu Komisyon bünyesinde kurulan 27 
Mayıs Alt Komisyonundaki üyelik görevlerine ilişkin  52 (111) 86:87 

    
    

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
 Kanun    
    No.                                       Adı                                        .     

6488 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara-
sında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylan-
masının Uygun Bulunduğuna Dair 52 (111) 205:206, 210:225 

6489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhu-
riyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği An-
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair 52 (111) 206:207, 210:225 

6490 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıs-
ka-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır 
Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 52 (111) 207:209, 210:225 

6491 Türk Petrol Kanunu 52 
 

(111) 
(112) 

164:177, 178:205 
340:342, 348:382, 
382:412, 412:435, 
435:445, 446:451, 

452:461 
    
    

b- Konulara Göre Dizin    
1. Temel Kanunlar    

– Türk Petrol Kanunu (6491) 52 
 

(111) 
(112) 

164:177, 178:205 
340:342, 348:382, 
382:412, 412:435, 
435:445, 446:451, 

452:461 
    
    

2. Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar    
– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (6489) 52 (111) 206:207, 210:225 

– Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (6488) 52 (111) 205:206, 210:225 
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– Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-
Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik 
Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair (6490) 52 (111) 207:209, 210:225 

    
    
B) TASARILAR (GÖRÜŞÜLENLER)    

1. a- Çeşitli Kanun Tasarıları  
– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-

şiklik Yapılmasına Dair (1/759) (S. Sayısı: 453) 
 

52 
 

(113) 
 

598:613, 617:624, 
625:628, 629:638 

    
    

1. b- Temel Kanun Tasarıları  
– Türk Petrol Kanunu Tasarısına Dair (1/725) (S. Sayısı: 450) 52 

 
(111) 
(112) 

164:177, 178:205 
340:342, 348:382, 
382:412, 412:435, 
435:445, 446:451, 

452:461 
    
    

1. c- Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanun  
Tasarıları    

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/684) (S. Sayısı 360) 52 (111) 206:207, 210:225 

– Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (1/573) (S. Sayısı: 214) 52 (111) 205:206, 210:225 

– Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-
Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik 
Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair (1/632) (S. Sayısı: 371) 52 (111) 207:209, 210:225 

    
    
C) TEKLİFLER (GÖRÜŞÜLENLER)    

(Milletvekili Soyadı Alfabetik Sırasına Göre)    
1.a- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/1413) 
esas numaralı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin (4/113) 52 (111) 139:142, 143 

TÜRMEN Rıza (İzmir) –  (2/260) esas numaralı Top-
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi’nin doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin (4/114) 52 (115) 926:930, 930 
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Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ (GÖRÜŞÜLENLER)    
(Eklendiği Birleşimler)    

Cilt  Birleşim Sıra Sayısı    
52 (111) 214, 360, 371    
52 (113) 453    
      

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Dışişleri Komisyonu  
1. Komisyon Raporları    

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 
İlişkin (1/684) (S. Sayısı 360) 52 (111) 206:207, 210:225 

– Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanun Tasarısına İlişkin (1/573) (S. Sayısı: 214) 52 (111) 205:206, 210:225 

– Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-
Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik 
Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu-
ğuna Dair Kanun Tasarısına İlişkin (1/632) (S. Sayısı: 371) 52 (111) 207:209, 210:225 

    
    

b- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor  
Komisyonu  

1. Komisyon Raporları    
– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına İlişkin (1/759) (S. Sayısı: 453) 
 

52 
 

(113) 
 

598:613, 617:624, 
625:628, 629:638 

    
    

c- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,  
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu    

1. Komisyon Raporları    
– Türk Petrol Kanunu Tasarısına İlişkin (1/725) (S. Sayısı: 450) 52 

 
(111) 
(112) 

164:177, 178:205 
340:342, 348:382, 
382:412, 412:435, 
435:445, 446:451, 

452:461 
    

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
AKŞENER Meral (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) 

– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 138’inci 
maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle BDP 
grup önerisini işlemden kaldırdığına ilişkin  52 (113) 557 
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MUMCU Şükran Güldal (TBMM Başkan Vekili) 
(İzmir) – Ülkemizde son bir haftadır yaşanan gösteri ve 
yürüyüş eylemlerine ilişkin  52 (115) 848 

    
OYLAMALAR    

A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    
– Türk Petrol Kanunu Tasarısı’nın oylaması (S. Sayısı: 450) 52 (112) 452:461 
    
B) ULUSLARARASI ANLAŞMALARA İLİŞKİN  

KANUNLAR    
– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Tunus Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın 
oylaması (S. Sayısı 360) 52 (111) 210:225 

– Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması (S. Sayısı: 214) 52 (111) 210:225 

– Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-
Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik 
Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın oylaması (S. Sayısı: 371) 52 (111) 210:225 

    
ÖNERİLER    

A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    
– AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun çalışma gün ve 

saatleri ile gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine; 
(11/28) esas numaralı Gensoru Önergesi’nin 31 Mayıs 2013 
Cuma günkü gündemin “Özel Gündemde Yer Alacak İşler” 
kısmına alınmasına ve gündeme alınıp alınmayacağı husu-
sundaki görüşmelerin Genel Kurulun 31 Mayıs 2013 Cuma 
günkü birleşiminde yapılmasına; 4, 11, 18 ve 25 Haziran 
2013 Salı günkü birleşimlerinde bir saat süreyle sözlü sorula-
rın görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görü-
şülmeyerek gündemin “Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Ko-
misyonlardan Gelen Diğer İşler” kısmında yer alan işlerin 
görüşülmesine; 5, 12, 19 ve 26 Haziran 2013 Çarşamba 
günkü birleşimlerinde sözlü soruların görüşülmemesine 
ilişkin  52 (111) 128:138 

– BDP Grubunun, Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve 
arkadaşları tarafından Tuğgeneral Musa Çitil davasının araş-
tırılması amacıyla 7/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması öner-
gesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekleyen 
diğer önergelerin önüne alınarak sunuşlarda okunmasına ve 
görüşmelerinin Genel Kurulun 30 Mayıs 2013 Perşembe 
günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin  52 (113) 553:555 
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– BDP Grubunun, toplu mezarlar gerçeğinin araştırılma-
sı, sorunların tespit edilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi 
amacıyla verilen (10/595) esas numaralı  Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin görüşmelerinin Genel Kurulun 
29 Mayıs 2013 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına 
ilişkin  52 (112) 313:317, 318:320 

– CHP Grubunun, grup başkan vekilleri Ankara Millet-
vekili Emine Ülker Tarhan, İstanbul Milletvekili Mehmet 
Akif Hamzaçebi ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce 
tarafından Gezi Parkı olaylarında orantısız güç kullanımına 
ilişkin kanunsuz emir verenler ile bu emirleri yerine getiren-
lerin belirlenmesi ve siyasi iktidarın basın üzerindeki baskıla-
rının ortaya çıkarılması amacıyla 3/6/2013 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis 
araştırması önergesinin Genel Kurulun 4 Haziran 2013 Salı 
günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmeleri-
nin aynı tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(115) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

892:895, 900:903, 
908:910, 916:919, 

925:926 
– CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak 

ve 58 milletvekili tarafından lezbiyen, gey, biseksüel bireyle-
rin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla 14/2/2013 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması 
önergesinin, Genel Kurulun 29 Mayıs 2013 Çarşamba günkü 
birleşiminde sunuşlarda okunarak, görüşmelerinin aynı tarihli 
birleşiminde yapılmasına ilişkin  

 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 

(112) 

 
 
 
 
 
 
 

329:332, 332:337, 
339 

– CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin 
Tanrıkulu ve 26 milletvekili tarafından Uludere katliamının 
tekrar incelenmesi ve faillerinin araştırılarak yargı karşısına 
çıkarılması amacıyla 29/5/2013 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması 
önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere bekle-
yen diğer önergelerin önüne alınarak Genel Kurulun 30 
Mayıs 2013 Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okun-
masına ve görüşmelerinin aynı tarihli birleşiminde yapılma-
sına ilişkin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(113) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

571:575, 585:589, 
590:593, 597 

– CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve 
23 milletvekili tarafından FATİH Projesi’nde yaşanan sorun-
ların tespiti amacıyla 1/3/2013 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş olan genel görüşme 
önergesinin, Genel Kurulun 28 Mayıs 2013 Salı günkü birle-
şiminde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı 
tarihli birleşiminde yapılmasına ilişkin  52 (111) 118:127, 128 
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– MHP Grubunun, (10/149) esas numaralı, 3269 sayılı 
Yasa kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde 1986 yılından 
itibaren başlayan uzman erbaş uygulaması sonucunda ortaya 
çıkan sorunların araştırılarak alınabilecek tedbirlerin belir-
lenmesi; 16/5/2012 tarih, 4995 sayı ile Türk Silahlı Kuvvetle-
ri mensubu subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman 
erbaşlar ile geçici köy korucularının özlük hakları ile diğer 
hak ve imkânları konusunda yaşadıkları sorunların; 
12/2/2013 tarih, 9569 sayı ile terörle mücadele kapsamında 
en önde ve yüksek yoğunluklu terör tehdidi olan bölgelerde 
bulunan uzman erbaşların çalışma ve özlük hakları ile ilgili 
sorunların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Başkanlığına verilmiş olan Meclis araştırması önergeleri-
nin Genel Kurulun 29 Mayıs 2013 Çarşamba günkü birleşi-
minde sunuşlarda okunarak, görüşmelerinin aynı tarihli birle-
şiminde yapılmasına ilişkin  52 (112) 321:327, 327:329 

– MHP Grubunun, mesleki ve teknik eğitim sorunlarının 
araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilmiş 
olan Meclis araştırması önergesinin, Genel Kurulun bilgisine 
sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne alınarak 
Genel Kurulun 30 Mayıs 2013 Perşembe günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli birle-
şiminde yapılmasına ilişkin  52 (113) 564:571 

– MHP Grubunun, Reyhanlı’da meydana gelen patlama-
ların nedenleri ile saldırının önlenememesi konusunda istih-
barat kuruluşları arasında kopukluk olup olmadığının araştı-
rılması ve benzer saldırıların tekrarlanmaması için alınacak 
önlemlerin tespiti amacıyla verdiği Meclis araştırması öner-
gesinin, Genel Kurulun 28 Mayıs 2013 Salı günkü birleşi-
minde sunuşlarda okunmasına ve görüşmelerinin aynı tarihli 
birleşiminde yapılmasına ilişkin  52 (111) 101:106, 111:116, 118 

    
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
ATICI Aytuğ (Mersin) – Adıyaman Milletvekili Ahmet 

Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsı-
na sataşması nedeniyle  52 (115) 898:899 

AYDIN Ahmet (Adıyaman) – Ankara Milletvekili 
Emine Ülker Tarhan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı 
konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK 
PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle  52 (115) 895:897 

– Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yaptığı açıklama 
sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle  52 (115) 875, 876:877 

– İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine 
sataşması nedeniyle  52 (115) 860:861 
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– İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 
yaptığı açıklama sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sa-
taşması nedeniyle  52 (115) 864:865 

BALUKEN İdris (Bingöl) – İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ’ın BDP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında 
şahsına sataşması nedeniyle  52 (112) 317 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında Barış ve Demokrasi Partisine 
sataşması nedeniyle  52 (113) 580:581 

– Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında BDP Grubuna sataşması 
nedeniyle  52 (115) 910:911 

BOZKURT Nebi (Mersin) – Mersin Milletvekili Aytuğ 
Atıcı’nın görüşülen kanun tasarısının 1’inci maddesi üzerinde 
grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle  52 (113) 625 

CANİKLİ Nurettin (Giresun) – Ankara Milletvekili 
Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında 
AK PARTİ Grup Başkanına ve AK PARTİ Grubuna sataş-
ması nedeniyle  52 (114) 729:730 

DUDU Mevlüt (Hatay) – Hatay Milletvekili Adem Ye-
şildal’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasın-
da Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle  52 (111) 106:107 

ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – Hatay Milletvekili Mev-
lüt Dudu’nun sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında 
Adalet ve Kalkınma Partisine ve Hatay Milletvekili Adnan 
Şefik Çirkin’in yaptığı açıklama sırasında AK PARTİ Grup 
Başkanına sataşması nedeniyle  52 (111) 109:110 

– İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle  52 (114) 727:728 

– İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sa-
taşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup 
Başkanına sataşması nedeniyle  
 

 
 

52 

 
 

(113) 
(113) 

 
 

579:580 
614:616 

– İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun 
CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK 
PARTİ Grup Başkanına ve AK PARTİ Grubuna sataşması 
nedeniyle  52 (113) 575:576 

– İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun sa-
taşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle  52 (113) 582:583 

ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan’ın gensoru önergesi üzerinde Hükûmet adına 
yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle 52 (114) 739 

– Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin gensoru 
önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşma 
sırasında şahsına sataşması nedeniyle  52 (114) 726:727 
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ERYILMAZ Refik (Hatay) – Hatay Milletvekili Adem 
Yeşildal’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma 
sırasında şahsına sataşması nedeniyle  52 (111) 108 

GÖK Levent (Ankara) – Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında Cum-
huriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle  52 (114) 728 

– Ordu Milletvekili İhsan Şener’in CHP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nede-
niyle  52 (113) 593:594 

HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Bingöl Mil-
letvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptığı konuşma 
sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle  52 (115) 912:913 

– Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin gensoru 
önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşma 
sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle  52 (114) 725:726 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması 
nedeniyle  52 (113) 578 

– Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt’un görüşülen kanun 
tasarısının tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sıra-
sında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle  52 (113) 613:614 

– Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın sataşma nedeniyle yap-
tığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması 
nedeniyle  52 (115) 906:907 

İNCE Muharrem (Yalova) – Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasın-
da Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle  52 (115) 897:898 

– Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın CHP grup önerisi üze-
rinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşması nedeniyle  52 (115) 903:904 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – Ordu Milletvekili İhsan 
Şener’in CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasın-
da şahsına sataşması nedeniyle  52 (113) 594 

KAYA Erol (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Sırrı Sü-
reyya Önder’in yaptığı açıklama sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle  52 (115) 923:924 

ÖNDER Sırrı Süreyya (İstanbul) – İstanbul Milletve-
kili Erol Kaya’nın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sıra-
sında şahsına sataşması nedeniyle  52 (115) 924:925 

SAKIK Sırrı (Muş) – Yalova Milletvekili Muharrem 
İnce’nin sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına 
sataşması nedeniyle  52 (115) 904:906 

SERTER Fatma Nur (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
İsmet Uçma’nın görüşülen kanun tasarısının 1’inci maddesi 
üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sa-
taşması nedeniyle  52 (113) 629 
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ŞANDIR Mehmet (Mersin) – Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasın-
da Milliyetçi Hareket Partisine ve MHP Grup Başkanına 
sataşması nedeniyle  52 (111) 110:111 

ŞENER İhsan (Ordu) – Şırnak Milletvekili Hasip Kap-
lan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında 
ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle  52 (113) 594:595 

TANAL Mahmut (İstanbul) – İçişleri Bakanı Muam-
mer Güler’in gündem dışı konuşmaya cevabı sırasında şahsı-
na sataşması nedeniyle  52 (115) 859:860 

– İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yaptığı açıklama sı-
rasında şahsına sataşması nedeniyle  52 (115) 868:869 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nedeniyle yaptığı 
konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle  

Tekraren 
 

 
 

52 

 
 

(113) 
(113) 
(113) 

 
 

577 
581:582 
583:584 

TOPCU Zühal (Ankara) – İstanbul Milletvekili İsmet 
Uçma’nın görüşülen kanun tasarısının 1’inci maddesi üzerin-
de şahsı adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle  52 (113) 628 

ÜNAL Mahir (Kahramanmaraş) – Mersin Milletvekili 
Ertuğrul Kürkcü’nün gensoru önergesi üzerinde BDP Grubu 
adına yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup Başkanına 
sataşması nedeniyle  52 (114) 708:709 

    
SÖYLEVLER    

A) YABANCI ÜLKE DEVLET BAŞKANLARI    
MARZOUKİ Moncef (Tunus Cumhurbaşkanı) – Ge-

nel Kurula hitaben konuşması 52 (112) 300:302 
    

TBMM BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANI    
A) BAŞKANLIK AÇIKLAMA VE DUYURULARI    
– Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 

davetlisi olarak ülkemizi ziyaret edecek olan Tunus Cumhur-
başkanı Moncef Marzouki’nin 29 Mayıs 2013 Çarşamba 
günü Genel Kurula hitaben konuşma yapma isteğine ilişkin  52 (111) 101 

    
TEZKERELER    

A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    
a- Resmî Ziyaret Tezkereleri  

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Profesör 
Doktor Mehmet Sağlam’ın Azerbaycan Kültür ve Turizm 
Bakanı Ebülfes Garayev’in vaki davetine icabet etmek ve 
Kültürlerarası Diyalog 2. Dünya Forumu’na katılmak üzere 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye resmî bir ziyarette bulunma-
sına ilişkin (3/1234) 52 (111) 100 
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– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in 
başkanlığında Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Valeriu 
Stefan Zgonea ve Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı 
Laurent Mosar'ın vaki davetlerine icabetle 5-6 Haziran 2013 
tarihlerinde Romanya'ya ve 6-7 Haziran 2013 tarihlerinde 
Lüksemburg'a resmî bir ziyarette bulunacak heyeti oluştur-
mak üzere siyasi parti gruplarının bildirmiş olduğu isimlere 
ilişkin (3/1235) 52 (115) 887 

    
    

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 

138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 
işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağı hakkında 52 (113) 557:562, 562:563 

– Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşe-
ner’in 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine baş-
lanırken Hükûmetin bulunmaması nedeniyle ara vermesinin 
İç Tüzük’ün 62’nci maddesine uygun olup olmadığı hakkında 52 (112) 342:347, 348 

    
    

YOKLAMALAR    
 C. B. Sayfa  
 52 (111) 85, 127, 128, 143, 

177, 178 
 

 52 (112) 382, 412, 435, 445  
 52 (113) 539  
 52 (115) 848  
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SÖZ ALANLAR 
(Soyadı Sırasına Göre) 

 

 
 

 C. B. Sayfa 
A) YABANCI ÜLKE DEVLET BAŞKANLARI    
MARZOUKİ Moncef (Tunus Cumhurbaşkanı) – Ge-

nel Kurula hitaben konuşması 52 (112) 300:302 
   
B) MİLLETVEKİLLERİ    
ACAR Gürkut (Antalya) – (6/2057) sözlü soru önerge-

sine Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın cevabı münasebetiyle 52 (115) 945:946 
– İktidar partisinin Türkiye’nin birliğini, düzenini boz-

maya yönelik uygulamalar içinde olduğuna ilişkin açıklaması 52 (114) 699:700 
– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 411:412, 421 
AĞBABA Veli (Malatya) – 44 Malatyaspor şampiyon 

olmasına rağmen hakkının teslim edilmemesi ve hakemin 
yanlış penaltı kararı vererek Yeni Malatyaspor’un bir üst lige 
yükselmesini önlemesi nedeniyle Futbol Federasyonunu 
kınadığına ve Türkiye Büyük Millet Meclisine şikâyet ettiği-
ne ilişkin açıklaması 52 (113) 545 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 884 

AKAR Haydar (Kocaeli) – Türk Petrol Kanunu Tasarı-
sı münasebetiyle 

 
52 

 
(112) 

 
420, 421:422, 

429:431 
AKSÜNGER Erdal (İzmir) – CHP Grubu önerisi mü-

nasebetiyle 52 (111) 118:121 
AKŞENER Meral (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) 

– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 138’inci 
maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle BDP 
grup önerisini işlemden kaldırdığına ilişkin konuşması 52 (113) 557 

ASLANOĞLU Ferit Mevlüt (İstanbul) – Yükseköğre-
tim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 625:626 

ATALAY Orhan (Ardahan) – Ardahan’ın Göle ilçesi-
nin Yeniköy köyünde zorla cami yaptırılmasının söz konusu 
olmadığına ilişkin açıklaması 52 (112) 303 

ATICI Aytuğ (Mersin) – Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsı-
na sataşması nedeniyle konuşması 52 (115) 898:899 
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– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 884 

– Sağlık Bakanlığının vatandaşları alkol kullanıp kul-
lanmadığı konusunda fişlediğine ilişkin açıklaması 52 (114) 697 

– Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin açıklaması 52 (113) 544 
– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 619:621 
AVCI Nabi (Millî Eğitim Bakanı) (Eskişehir) – Arda-

han Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İçişleri Bakanından (6/89); 
Millî Eğitim Bakanından (6/1212), (6/1391), (6/1552), 
(6/1773), (6/1775), (6/3056) ve (6/3371),  

Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Baş-
bakandan (6/1725), (6/2000), (6/2222), (6/2655), (6/2768) ve 
(6/3273); Millî Eğitim Bakanından (6/1195), (6/1326), 
(6/1844), (6/2475), (6/2498), (6/2658) ve (6/3182),  

Adana Milletvekili Ali Halaman’ın, Başbakandan 
(6/2487); Millî Eğitim Bakanından (6/1270), (6/1597) ve 
(6/2492),  

Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun 
(6/1153) ve (6/3655),  

Antalya Milletvekili Arif Bulut’un (6/1203),  
Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun (6/1294), (6/1295), 

(6/1297), (6/2284), (6/2669), (6/2670), (6/3190), (6/3191) ve 
(6/3192),  

Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın (6/2057),  
İstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in (6/2448),  
Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin (6/2484), 

(6/2908) ve (6/3009), 
Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın (6/3248),  
sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle 52 (115) 934:945, 946 
AYDIN Ahmet (Adıyaman) – Ankara Milletvekili 

Emine Ülker Tarhan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı 
konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve AK 
PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması 52 (115) 895:897 

– Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yaptığı açıklama 
sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle 
konuşması 52 (115) 875, 876:877 

– İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 52 (115) 860:861 

– İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin 
yaptığı açıklama sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sa-
taşması nedeniyle konuşması 52 (115) 864:865 
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AYGÜN Hüseyin (Tunceli) – BDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 52 (112) 318:320 

– Cezaevlerindeki hasta mahkûmlara ilişkin gündem dışı 
konuşması 52 (113) 541:542 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 188:189 
AYHAN Emin Haluk (Denizli) – Türk Petrol Kanunu 

Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 377:378 
BABACAN Ali (Başbakan Yardımcısı) (Ankara) – 

Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değerinin çok 
altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylayarak 
kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
(11/28) ön görüşmeleri münasebetiyle 52 (114) 730:737 

BALUKEN İdris (Bingöl) – 27 Mayıs 1960 darbesi ile 
siyasi tarihimizden askerî darbelerin temizlenmesi ve mağdu-
riyetlerin giderilmesi noktasında Meclisin iradesinin kaçınıl-
maz olduğuna ilişkin açıklaması 52 (111) 93 

– BDP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (112) 313:315 
– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 

138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 
işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağı hakkında usul görüş-
mesi münasebetiyle 52 (113) 557:558, 561 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 885:886 

– İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin, 
Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle yaptı-
ğı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması 
nedeniyle konuşması üzerine açıklaması 52 (115) 914 

– İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın BDP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nede-
niyle konuşması 52 (112) 317 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında Barış ve Demokrasi Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 52 (113) 580:581 

– Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 52 (113) 589:590 

– Mevsimlik tarım işçilerinin taşınması sırasında mey-
dana gelen trafik kazalarına ve bu işçilerin yaşadıkları sıkıntı-
lara ilişkin açıklaması 52 (113) 547 

– Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında BDP Grubuna sataşması 
nedeniyle konuşması 52 (115) 910:911 
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– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 621:624 

BARUTÇU İhsan (İstanbul) – İstanbul’un fethinin 
560’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 52 (112) 297:298 

BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin Arha-
vi ilçesindeki Kamilet Vadisi’ne yapılacak hidroelektrik 
santraline ilişkin açıklaması 52 (111) 90 

– Artvin’in Hopa ilçesindeki limanda kömür nakliyesi 
esnasında oluşan kömür tozu nedeniyle orada yaşayan halkın 
zor durumda bulunduğuna ilişkin açıklaması 52 (113) 545:546 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 403:405 
– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanında 

TBMM Genel Sekreteri ve Genel Sekreter yardımcılarını 
ilgilendiren bir yönetmelik düzenlemesi yapıldığına ve bunu 
doğru bulmadığına ilişkin açıklaması 52 (114) 699 

BİRTANE Mülkiye (Kars) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 52 (111) 121:123 

BOZKURT Nebi (Mersin) – Mersin Milletvekili Aytuğ 
Atıcı’nın görüşülen kanun tasarısının 1’inci maddesi üzerinde 
grubu adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 52 (113) 625 

– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 609:613 

BULDAN Pervin (Iğdır) – BDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 52 (113) 553:555 

– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 
138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 
işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağı hakkında usul görüş-
mesi münasebetiyle 52 (113) 559 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 879:880 

– İstanbul Taksim Gezi Parkı’nda yapılan baskıların bir 
an önce durdurulması gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (114) 697 

CANALİOĞLU Mehmet Volkan (Trabzon) – Trab-
zon Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle başlanılan Zağnos Vadi-
si İyileştirme Projesi’ne ilişkin açıklaması 52 (112) 304 

CANİKLİ Nurettin (Giresun) – Ankara Milletvekili 
Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında 
AK PARTİ Grup Başkanına ve AK PARTİ Grubuna sataş-
ması nedeniyle konuşması 52 (114) 729:730 

– Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değeri-
nin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylaya-
rak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
(11/28) ön görüşmeleri münasebetiyle 52 (114) 718:725 
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ÇAM Musa (İzmir) – Türk Petrol Kanunu Tasarısı mü-
nasebetiyle 52 (112) 449:450 

ÇELEBİ Süleyman (İstanbul) – Taksim’den ve Gezi 
Parkı’ndan Hükûmetin elini çekmesini istediğine ilişkin 
açıklaması 52 (114) 698:699 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 370:371 
ÇİRKİN Adnan Şefik (Hatay) – Hatay Milletvekili 

Adem Yeşildal’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
ma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 52 (111) 109 

– MHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (111) 102:104 
DAĞ Hamza (İzmir) – BDP Grubu önerisi münasebe-

tiyle 52 (112) 315:316 
DAĞOĞLU Türkan (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 

münasebetiyle 52 (112) 336:337 
– İstanbul’un fethinin 560’ıncı yıl dönümüne ve üçüncü 

boğaz köprüsünün hayırlı olmasını dilediğine ilişkin açıkla-
ması 52 (112) 304 

DEDEOĞLU Mesut (Kahramanmaraş) – Çiftçinin 
borcunu ödeyemez durumda olduğuna ve çiftçi borçlarının 
yeniden yapılandırılmasını dilediğine ilişkin açıklaması 52 (115) 882:883 

– Kahramanmaraş ili Andırın ilçesinin Çokak-Çığşar 
köyündeki soğuk hava deposunun bir an önce faaliyete geçi-
rilmesini dilediğine ilişkin açıklaması 52 (113) 544:545 

– Kahramanmaraş’ta olumsuz iklim şartlarından etkile-
nen çiftçilerimize destekleme primi verilmesini talep ettiğine 
ilişkin açıklaması 52 (111) 92 

DEĞİRMENDERELİ Kemal (Edirne) – Türk Petrol 
Kanunu Tasarısı münasebetiyle 

 
52 

 
(111) 
(112) 

 
172, 174, 180 

364:365 
DEVELİ Turgay (Adana) – Türk Petrol Kanunu Tasa-

rısı münasebetiyle 52 (112) 374:375, 440:441 
DİBEK Turgut (Kırklareli) – Türk Petrol Kanunu Ta-

sarısı münasebetiyle 
 

52 
 

(111) 
(112) 

 
174 

350:351 
DOĞRU Reşat (Tokat) – Irak Türklerinin sorunları, 

beklentileri ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem 
dışı konuşması 52 (113) 542:543 

– İstanbul’un fethinin 560’ıncı yıl dönümüne ve son 
günlerde Irak’ta Irak Türklerine yönelik saldırılarla ilgili 
Hükûmetin birtakım görüşmeler yapması gerektiğine ilişkin 
açıklaması 52 (112) 304 

– Tokat ilindeki çiftçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması 52 (113) 544 
– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 362:363, 389:391 
DORA Erol (Mardin) – Türk Petrol Kanunu Tasarısı 

münasebetiyle 52 (111) 167:168 
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DUDU Mevlüt (Hatay) – Hatay Milletvekili Adem Ye-
şildal’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasın-
da Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 52 (111) 106:107 

DÜZGÜN Orhan (Tokat) – Türk Petrol Kanunu Tasa-
rısı münasebetiyle 52 (112) 397 

ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – AK PARTİ Grubu ola-
rak, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in eşi Naz-
miye Demirel’in vefatına ilişkin açıklaması 52 (111) 94 

– AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 52 (111) 130:132 
– Anayasa’nın 138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına gö-

re, görülmekte olan bir davayla ilgili Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde araştırma komisyonu kurulması istemiyle bir grup 
önerisi verilemeyeceğinden BDP grup önerisinin görüşüle-
meyeceğine ilişkin açıklaması 52 (113) 556 

– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 
138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 
işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağı hakkında usul görüş-
mesi münasebetiyle 52 (113) 558:559, 560 

– Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu’nun sataşma nedeniy-
le yaptığı konuşma sırasında Adalet ve Kalkınma Partisine ve 
Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in yaptığı açıklama 
sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle 
konuşması 52 (111) 109:110 

– İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun sataşma ne-
deniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniy-
le konuşması 52 (114) 727:728 

– İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin sa-
taşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında AK PARTİ Grup 
Başkanına sataşması nedeniyle konuşması 

 
 

52 

 
 

(113) 
(113) 

 
 

579:580 
614:616 

– İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun, 
CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasında AK 
PARTİ Grup Başkanına ve AK PARTİ Grubuna sataşması 
nedeniyle konuşması 52 (113) 575:576 

– İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun sa-
taşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması 
nedeniyle konuşması 52 (113) 582:583 

– Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün yapmış oldu-
ğu açıklama nedeniyle konuşması 52 (113) 596 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 202 
– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 624 
ERCOŞKUN Ali (Bolu) – MHP Grubu önerisi münase-

betiyle 52 (112) 328 
ERDEM Mustafa (Ankara) – Yükseköğretim Kurum-

ları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 617:619 
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ERDEMİR Avni (Amasya) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 52 (111) 125:127 

ERDEMİR Aykan (Bursa) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 52 (112) 332:334 

ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Başbakan Yardımcısı 
Ali Babacan’ın gensoru önergesi üzerinde Hükûmet adına 
yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması nedeniyle 
konuşması 52 (114) 739 

– Başkent Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketinin değeri-
nin çok altında bir ihale bedeli ile özelleştirilmesini onaylaya-
rak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
(11/28) ön görüşmeleri münasebetiyle 52 (114) 700:703 

– Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin gensoru 
önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşma 
sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 52 (114) 726:727 

ERYILMAZ Refik (Hatay) – Hatay Milletvekili Adem 
Yeşildal’ın MHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma 
sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 52 (111) 108 

– Hatay Milletvekili Mehmet Öntürk’ün MHP grup öne-
risi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 52 (111) 116:117 

EYİDOĞAN Haluk (İstanbul) – Osman Gürbüz’ün İs-
tanbul Fatih Belediyesinin önünde neden kendisini yaktığını 
öğrenmek istediğine ve seyyar satıcı ve işportacıların sorun-
larının ciddiye alınması gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (111) 91 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 198 
GENÇ Kamer (Tunceli) – (6/1454), (6/2836) ve 

(6/2837) sözlü soru önergelerine Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in cevabı münasebetiyle 52 (111) 159 

– Ardahan’ın Göle ilçesinin Yeniköy köyüne cemevi ya-
pılmasına müdahale edilmemesi gerektiğine ve AKP’nin 
çıkardığı kanun hükmünde kararnameyle açığa alınan bürok-
ratların durumuna ilişkin açıklaması 52 (111) 92 

– Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşe-
ner’in 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine baş-
lanırken Hükûmetin bulunmaması nedeniyle ara vermesinin 
İç Tüzük’ün 62’nci maddesine uygun olup olmadığı hakkında 
usul görüşmesi münasebetiyle 52 (112) 341, 342:343, 347 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 172:173 
GÖK Levent (Ankara) – Başkent Doğalgaz Dağıtım 

Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli ile 
özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı iddia-
sıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında gensoru 
açılmasına ilişkin önergenin (11/28) ön görüşmeleri münase-
betiyle 52 (114) 714:718 
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– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 52 (114) 728 

– Ordu Milletvekili İhsan Şener’in CHP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nede-
niyle konuşması 52 (113) 593:594 

GÜLER Muammer (İçişleri Bakanı) (Mardin) – Ay-
dın Milletvekili Bülent Tezcan’ın yaptığı açıklama sırasında-
ki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 52 (115) 877:878 

– Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın göstericilere 
ve destek veren milletvekillerine güvenlik güçleri tarafından 
uygulanan şiddete ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla 52 (115) 853:858 

– Erzincan Milletvekili Muharrem Işık’ın gündem dışı 
ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşmaları sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açık-
laması 52 (115) 867:868 

GÜLŞEN Mustafa Gökhan (Kastamonu) – BDP Gru-
bu önerisi münasebetiyle 52 (112) 320 

GÜNAL Mehmet (Antalya) – Türk Petrol Kanunu Ta-
sarısı münasebetiyle 52 (112) 356:357, 415:417 

GÜNEŞ İsmail (Uşak) – 27 Mayıs 1960 darbesine iliş-
kin açıklaması 52 (111) 92 

HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Başbakanın halkı 
dinleyip Taksim Gezi Parkı projesini askıya aldığını açıkla-
ması gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (115) 886:887 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (113) 587:589 
– İstanbul’un fethinin sembolü olan Ayasofya’nın yeni-

den cami hâline getirilmesini dilediğine ve üçüncü boğaz 
köprüsünün adının “Yıldırım Bayezid Köprüsü” olması 
gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (112) 304:305 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 179 
HALAMAN Ali (Adana) – Adana’da buğday hasadının 

başlamasına ilişkin açıklaması 52 (111) 89 
– Buğday hasadının başladığına ve taban fiyatının açık-

lanması gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (114) 697 
HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – 3/6/2013 ta-

rihli “Gelen Kâğıtlar” listesinde yer alan Adana Milletvekili 
Faruk Loğoğlu’nun Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin Plan ve Bütçe Ko-
misyonuna tali komisyon olarak havale edilmesine itiraz 
ettiğine ilişkin açıklaması 52 (115) 862:864 

– 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in eşi 
Nazmiye Demirel’in vefatına ve Taksim Gezi Parkı’nın yeşil 
kalması için eylem başlatan grubu desteklediğine ilişkin 
açıklaması 52 (111) 90 
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– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 
138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 
işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağı hakkında usul görüş-
mesi münasebetiyle 52 (113) 559:560 

– Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataş-
ması nedeniyle konuşması 52 (115) 912:913 

– Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin gensoru 
önergesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşma 
sırasında CHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuş-
ması 52 (114) 725:726 

– İstanbul’un fethinin 560’ıncı yıl dönümüne ve Taksim 
Gezi Parkı’nın yeşil kalması için gösteri yapanların uğradığı 
saldırıya ilişkin açıklaması 52 (112) 306 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında CHP Grubuna sataşması 
nedeniyle konuşması 52 (113) 578 

– Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt’un görüşülen kanun 
tasarısının tümü üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sıra-
sında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuş-
ması 52 (113) 613:614 

– Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın sataşma nedeniyle yap-
tığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine sataşması 
nedeniyle konuşması 52 (115) 906:907 

– Taksim Gezi Parkı’nda bir sıkıyönetim uygulaması 
başlatıldığına ve İçişleri Bakanını göreve davet ettiğine iliş-
kin açıklaması 52 (114) 713:714 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 380:381, 426 
– İstanbulluların Taksim Gezi Parkı’nın yeşil olarak 

kalmasını istediğine, bu sese kulak verilmesi gerektiğine ve 
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’ne ilişkin açıklaması 52 (114) 698 

HAVUTÇA Namık (Balıkesir) – MHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 52 (113) 568:570 

IŞIK Alim (Kütahya) – KPSS 2012 sonuçlarına göre 
atama bekleyen öğretmen adaylarının haziran ayında da 
ikinci bir atamanın yapılmasını istediklerine ve 19/5/2011 
tarihinde meydana gelen Simav depremi nedeniyle oluşan 
mağduriyetlerin giderilmesi için verilen sözlerin yerine geti-
rilmesini talep ettiğine ilişkin açıklaması 52 (113) 546 

– MHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (113) 564:566 
– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 

(112) 
174, 184:185 

352:353, 418:419, 
420, 448:449 

IŞIK Muharrem (Erzincan) – Göstericilere ve destek 
veren milletvekillerine güvenlik güçleri tarafından uygulanan 
şiddete ilişkin gündem dışı konuşması  52 (115) 851:853 



 C. B. S a y f a  

– 45 – 

– TÜİK’in Erzincan’da yaptığı “Türkiye’de Dinî Hayatı 
Araştırma” anketine ve Erzincan’da şap hastalığıyla ilgili 
gerekli duyarlılığın gösterilmesi gerektiğine ilişkin açıklama-
sı 52 (113) 545 

İNCE Muharrem (Yalova) – Adıyaman Milletvekili 
Ahmet Aydın’ın sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasın-
da Cumhuriyet Halk Partisine sataşması nedeniyle konuşması 52 (115) 897:898 

– Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın CHP grup önerisi üze-
rinde yaptığı konuşma sırasında Cumhuriyet Halk Partisine 
sataşması nedeniyle konuşması 52 (115) 903:904 

İŞLER Emrullah (Ankara) – Yükseköğretim Kurumla-
rı Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 636:637 

KAHVECİ Osman (Karabük) – Orman Genel Müdür-
lüğünün kuruluşunun 76’ncı yıl dönümüne ilişkin gündem 
dışı konuşması 52 (115) 850:851 

KAPLAN Hasip (Şırnak) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 52 (113) 585:587 

– Ordu Milletvekili İhsan Şener’in CHP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nede-
niyle konuşması 52 (113) 594 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 355:356 
– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 631:633 
KAPLAN Mehmet Hilal (Kocaeli) – 14 Mayıs Dünya 

Çiftçiler Günü’ne ve Kocaelili çiftçilerin sorunlarına ilişkin 
açıklaması 52 (111) 89 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 881 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 173 
KARAAHMETOĞLU Selahattin (Giresun) – Türk 

Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 385:386 
KAYA Erol (İstanbul) – CHP Grubu önerisi münasebe-

tiyle 52 (115) 916:919 
– İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yaptığı 

açıklama sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 52 (115) 923:924 
KAYATÜRK Burhan (Van) – MHP Grubu önerisi 

münasebetiyle 52 (113) 566:568 
KAYNARCA Tülay (İstanbul) – İstanbul’un fethinin 

560’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 52 (112) 298:299 
KORKMAZ S. Nevzat (Isparta) – Gezi Parkı’nda ya-

pılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye 
yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar 
karşısındaki tutumuna ilişkin açıklaması 52 (115) 879 
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– İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın MHP grup önerisi 
üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin 
açıklaması 52 (112) 327 

– MHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (112) 321:323 
KORUTÜRK Osman Taney (İstanbul) – MHP Grubu 

önerisi münasebetiyle 52 (111) 111:113 
KÖKTÜRK Ali İhsan (Zonguldak) – Türk Petrol Ka-

nunu Tasarısı münasebetiyle 
 

52 
 

(111) 
(112) 

 
173 
420 

KÖPRÜLÜ Emre (Tekirdağ) – İstanbul Milletvekili 
Erol Kaya’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma 
sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 52 (115) 922:923 

KÖSE Tufan (Çorum) – Ankara’da yaşanan olaylar sı-
rasında ateşli silahla yaralanan Ethem Sarısülük adlı vatanda-
şın beyin ölümünün gerçekleştiğine, bunun sorumlularının 
cezalandırılması gerektiğine ve üçüncü köprüye “Yavuz 
Sultan Selim” adının verilmesinin Alevi yurttaşları derinden 
yaraladığına ilişkin açıklaması 52 (115) 885 

KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – Oturum Başkanı 
TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in 450 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine başlanırken Hükûmetin 
bulunmaması nedeniyle ara vermesinin İç Tüzük’ün 62’nci 
maddesine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi 
münasebetiyle 52 (112) 343:345 

KURT Kazım (Eskişehir) – İstanbul Taksim Gezi Par-
kı’nda yapılan baskıların bir an önce durdurulması gerektiği-
ne ilişkin açıklaması 52 (114) 697 

KUŞOĞLU Bülent (Ankara) – Türk Petrol Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 

 
52 

 
(111) 
(112) 

 
174, 182:183 
388:389, 421 

KUTLUATA Münir (Sakarya) – Türk Petrol Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 169:170 

KÜRKCÜ Ertuğrul (Mersin) – Başkent Doğalgaz Da-
ğıtım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli 
ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı 
iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında genso-
ru açılmasına ilişkin önergenin (11/28) ön görüşmeleri müna-
sebetiyle 52 (114) 703:708 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (112) 335:336 
– Ordu Milletvekili İhsan Şener’in, Şırnak Milletvekili 

Hasip Kaplan’ın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuşma 
sırasında ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün sataşma 
nedeniyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nede-
niyle konuşması üzerine açıklaması 52 (113) 595 

MOROĞLU Mustafa (İzmir) – Gezi Parkı’nda yapılan 
düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayı-
lan gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar karşısın-
daki tutumuna ilişkin açıklaması 52 (115) 882 
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– İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapımına başladığı 
fuar alanıyla ilgili karşılaştığı engellemelere ilişkin açıklama-
sı 52 (112) 305 

– MHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (112) 325:327 
MUMCU Şükran Güldal (TBMM Başkan Vekili) 

(İzmir) – Ülkemizde son bir haftadır yaşanan gösteri ve 
yürüyüş eylemlerine ilişkin konuşması 52 (115) 848 

OĞAN Sinan (Iğdır) – 27/5/1992 tarihinde Iğdır’ın il 
olmasının yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 52 (111) 85:86 

– Akil insanların Iğdır ve Kars’a ziyaretleri sırasında ora-
da yaşayan insanların demokratik tepkilerini göstermelerine 
engel olunmasına ilişkin açıklaması 52 (111) 93 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşler 
sırasında emniyet güçlerinin davranışlarıyla ilgili olarak 
İçişleri Bakanından bilgi almak istediğine ve Iğdır’da çocuk 
yuvasında çalışan bir öğretmenin görevden alınma sebebini 
öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 52 (115) 885 

OYAN Oğuz (İzmir) – Yükseköğretim Kurumları Teş-
kilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı-
sı münasebetiyle 52 (113) 633:635 

ÖĞÜT Ensar (Ardahan) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 52 (111) 132:134 

ÖĞÜT Kadir Gökmen (İstanbul) – Gezi Parkı’nda ya-
pılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye 
yayılan gösteri ve yürüyüşlere, Hükûmetin bu olaylar karşı-
sındaki tutumuna ve Nazım Hikmet’in ölümünün 50’nci yıl 
dönümüne ilişkin açıklaması 52 (115) 883:884 

– Kadıköy ve Ataşehir’deki imar sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması 52 (115) 849:850 

ÖNDER Sırrı Süreyya (İstanbul) – İstanbul Milletve-
kili Erol Kaya’nın CHP grup önerisi üzerinde yaptığı konuş-
ma sırasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması 52 (115) 919:922 

– İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın sataşma nedeniyle 
yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle ko-
nuşması 52 (115) 924:925 

ÖNTÜRK Mehmet (Hatay) – MHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 52 (111) 114:116 

ÖZ Sakine (Manisa) – Manisa’nın Sabuncubeli ve 
Gökçeler köyü civarında çıkan yangın nedeniyle oluşan 
zararların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını 
dilediğine ilişkin açıklaması 52 (113) 546 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 408:409 
– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 629:631 
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ÖZBOLAT Durdu (Kahramanmaraş) – Türk Petrol 
Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 413:415, 433:435 

ÖZCAN Tanju (Bolu) – İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sezgin Tanrıkulu’nun, (2/1413) esas numaralı Milletvekili 
Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi 
(4/113) münasebetiyle 52 (111) 141:142 

– İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, (2/260) esas numa-
ralı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi’nin 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/114) müna-
sebetiyle 52 (115) 928:930 

ÖZDEMİR Malik Ecder (Sivas) – Sivas ilinin Zara il-
çesinde yaşanan içme suyu sorununa ilişkin açıklaması 52 (112) 305 

ÖZEL Özgür (Manisa) – Türk Petrol Kanunu Tasarısı 
münasebetiyle 52 (111) 201:202, 202:203 

ÖZENSOY Necati (Bursa) – Başkent Doğalgaz Dağı-
tım Anonim Şirketinin değerinin çok altında bir ihale bedeli 
ile özelleştirilmesini onaylayarak kamuyu zarara uğrattığı 
iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında genso-
ru açılmasına ilişkin önergenin (11/28) ön görüşmeleri müna-
sebetiyle 52 (114) 710:713 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 171, 187, 203:204 
– Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-

Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik 
Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu-
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 207:208 

ÖZGÜNDÜZ Ali (İstanbul) – İstanbul Taksim Gezi 
Parkı’nda yapılan baskıların bir an önce durdurulması gerek-
tiğine ilişkin açıklaması 52 (114) 699 

ÖZTÜRK Ali Rıza (Mersin) – Türk Petrol Kanunu Ta-
sarısı münasebetiyle 52 (111) 192:193 

SAKIK Sırrı (Muş) – AK PARTİ Grubu önerisi müna-
sebetiyle 52 (111) 135:136 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (115) 900:903 
– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın usul görüşme-

sinde Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşe-
ner’in tutumunun lehinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı 
ifadelerine ilişkin açıklaması 52 (113) 562 

– Milletvekili Seçimi Kanunu’na ve yüzde 10’luk baraja 
ilişkin açıklaması 52 (111) 142 

– Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle 
konuşması 52 (115) 904:906 

SERTER Fatma Nur (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
İsmet Uçma’nın görüşülen kanun tasarısının 1’inci maddesi 
üzerinde şahsı adına yaptığı konuşma sırasında şahsına sa-
taşması nedeniyle konuşması 52 (113) 629 
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– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 602:605 

SUSAM Mehmet Ali (İzmir) – Oturum Başkanı 
TBMM Başkan Vekili Meral Akşener’in 450 sıra sayılı 
Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine başlanırken Hükûmetin 
bulunmaması nedeniyle ara vermesinin İç Tüzük’ün 62’nci 
maddesine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi 
münasebetiyle 52 (112) 345 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 
(112) 

165:166 
358:359 

ŞAFAK Doğan (Niğde) – Türk Petrol Kanunu Tasarısı 
münasebetiyle 52 (112) 392:393 

ŞAHİN İdris (Çankırı) – BDP grup önerisinin görü-
şülmesinin Anayasa’nın 138’inci maddesinin üçüncü fıkrası-
na aykırı olması nedeniyle işlemden kaldırılıp kaldırılamaya-
cağı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 52 (113) 563 

ŞANDIR Mehmet (Mersin) – AK PARTİ Grubu öneri-
si münasebetiyle 52 (111) 137:138 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (115) 908:910 
– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-

sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere, 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ve Orman Genel 
Müdürlüğünün kuruluşunun 79’uncu yıl dönümünü kutladı-
ğına ilişkin açıklaması 52 (115) 880 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında Milliyetçi Hareket Partisine 
ve MHP Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuşması 52 (111) 110:111 

– MHP Grubu olarak, 9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in eşi Nazmiye Demirel’in vefatına ilişkin açıklama-
sı 52 (111) 93 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 399:400, 420:421 
ŞANLI Nurdan (Ankara) – MHP Grubu önerisi müna-

sebetiyle 52 (113) 570:571 
ŞENER İhsan (Ordu) – CHP Grubu önerisi münasebe-

tiyle 52 (113) 590:593 
– Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın CHP grup önerisi 

üzerinde yaptığı konuşma sırasında ve Ankara Milletvekili 
Levent Gök’ün sataşma nedeniyle yaptığı konuşma sırasında 
şahsına sataşması nedeniyle konuşması 52 (113) 594:595 

ŞİMŞEK Cemalettin (Samsun) – Türk Petrol Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 384:385 

ŞİMŞEK Mehmet (Maliye Bakanı) (Batman) – Kah-
ramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun, Başbakandan 
(6/2220), (6/2472), (6/2511), (6/2817), (6/2887), (6/2888) ve 
(6/3522); Maliye Bakanından (6/1348), (6/1757) ve (6/3304), 

Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Başbakandan 
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(6/2363), 
Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İçişleri Bakanından 

(6/87); Maliye Bakanından (6/1401), (6/1403), (6/2170), 
(6/2245), (6/2273), (6/2315), (6/2367), (6/2441), (6/2552), 
(6/2579), (6/2688), (6/2875), (6/3081), (6/3333), (6/3335), 
(6/3342) ve (6/3700), 

Adana Milletvekili Ali Halaman’ın (6/1447), (6/2171), 
(6/2490), (6/2968), (6/3353), (6/3354) ve (6/3355),  

Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in (6/1454), (6/2836) 
ve (6/2837)  

Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1721), (6/1723) ve 
(6/2282),  

Mersin Milletvekili Ali Öz’ün (6/1737),  
Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan’ın (6/1915),  
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın (6/2209), 

(6/2210), (6/2485), (6/2542), (6/2739) ve (6/3745),  
İstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in (6/2267), 
Antalya Milletvekili Arif Bulut’un (6/2715),  
Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın (6/2815), 

(6/2856), (6/3126), (6/3131), (6/3132), (6/3133), (6/3134), 
(6/3135), (6/3143) ve (6/3224),  

Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek’in (6/3026),  
Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın (6/3272), (6/3566), 

(6/3567), (6/3569) ve (6/3571),  
Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin (6/3658),  
sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(111) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147:157, 160:162 
TANAL Mahmut (İstanbul) – (6/2209), (6/2210), 

(6/2485), (6/2542), (6/2739) ve (6/3745) sözlü soru önergele-
rine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı münasebetiyle 52 (111) 160 

– Genel Kurul görüşmeleri sırasında Kızılay’da olayların 
tekrar başladığına ve İçişleri Bakanının bu olayları ne zaman 
durduracağını öğrenmek istediğine ilişkin açıklaması 52 (115) 883 

– İçişleri Bakanı Muammer Güler’in gündem dışı ko-
nuşmaya cevabı sırasında şahsına sataşması nedeniyle ko-
nuşması 52 (115) 859:860 

– İçişleri Bakanı Muammer Güler’in yaptığı açıklama sı-
rasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 52 (115) 868:869 

– İstanbul Taksim Meydanı Gezi Parkı’na sahip çıkılma-
sı gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (113) 544 

– İstanbul’un Şile ilçesinin sorunlarına ilişkin gündem 
dışı konuşması 52 (111) 88:89 

– Milletvekillerinin halkın arasında dolaşırken çok fazla 
biber gazıyla karşı karşıya kaldığına ve milletvekillerinin 
sağlığını, güvenliğini kollamanın Meclis Başkanlığının gö-
revleri arasında olduğundan kendilerine birer maske verilme-
si için gereken işlemin yapılmasını arz ettiğine ilişkin açık-
laması 52 (114) 696 
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– Türk Hava Yolları adına TC-TUR tescilli bir uçak 
alındıysa bu uçakla ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açık-
laması 52 (112) 299 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 400:401, 422, 
437:438, 442:443 

TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/1413) 
esas numaralı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin doğrudan gündeme 
alınmasına ilişkin önergesi (4/113) münasebetiyle 52 (111) 139:141 

– BDP grup önerisinin görüşülmesinin Anayasa’nın 
138’inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olması nedeniyle 
işlemden kaldırılıp kaldırılamayacağı hakkında usul görüş-
mesi münasebetiyle 52 (113) 563 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (113) 572:575 
– İzmir Milletvekili Rıza Türmen’in, (2/260) esas numa-

ralı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Teklifi’nin 
doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/114) müna-
sebetiyle 52 (115) 926:928 

– Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın sataşma nede-
niyle yaptığı konuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle  

Tekraren 

 
52 

 
(113) 
(113) 
(113) 

 
577 

581:582 
583:584 

TARHAN Emine Ülker (Ankara) – CHP Grubu öneri-
si münasebetiyle 52 (115) 893:895 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 880:881 

– Türkiye’de son bir haftadır devam eden gösteri ve yü-
rüyüşlerde yaşanan olaylara ilişkin açıklaması 52 (115) 861:862 

TEZCAN Bülent (Aydın) – 3/6/2013 tarihli “Gelen 
Kâğıtlar” listesinin 1’inci sırasında yer alan (1/782) esas numa-
ralı kanun tasarısının Adalet Komisyonu ile Anayasa Komis-
yonuna da havale edilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (115) 873:874 

– Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın,  İstanbul Mil-
letvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin yaptığı açıklama 
sırasında AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle 
konuşması üzerine açıklaması 52 (115) 866 

TOPCU Zühal (Ankara) – Gezi Parkı’nda yapılan dü-
zenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan 
gösteri ve yürüyüşlere ve Hükûmetin bu olaylar karşısındaki 
tutumuna ilişkin açıklaması 52 (115) 883 

– İstanbul Milletvekili İsmet Uçma’nın görüşülen kanun 
tasarısının 1’inci maddesi üzerinde şahsı adına yaptığı ko-
nuşma sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 52 (113) 628 
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– Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 598:601 

TOPRAK Binnaz (İstanbul) – CHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 52 (112) 329:332 

– İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu’nun CHP grup 
önerisi üzerinde yaptığı konuşma sırasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması 52 (112) 337:338, 339 

TORLAK D. Ali (İstanbul) – İstanbul’un fethinin 
560’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması 52 (112) 296:297 

– Taksim Meydanı’nda Osmanlı Dönemi’nden kalma tek 
yapı olan bahçe düzenlemesinin yıkılmasını ve asırlık ağaçla-
rın kesilmesini kınadığına ilişkin açıklaması 52 (112) 307 

TUNÇ Yılmaz (Bartın) – Gezi Parkı bahane edilerek 
gerçekleştirilen gösterilerin amacından saparak şiddet boyu-
tuna ulaştığına ve iktidarıyla muhalefetiyle sağduyulu davra-
nılması gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (115) 886 

TÜRKKAN Lütfü (Kocaeli) – Taksim Gezi Parkı’nın 
yok edilmesine karşı çıkan vatandaşlara karşı polis tarafından 
orantısız güç uygulandığına ilişkin açıklaması 52 (114) 696 

TÜRKOĞLU Hasan Hüseyin (Osmaniye) – Gezi Par-
kı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Taksim’de başlayıp 
tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere, Hükûmetin bu 
olaylar karşısındaki tutumuna ve EĞİTİM-BİR-SEN Osma-
niye Şube Başkanı Mahmut Kahraman’ın 4+4+4 eğitim 
modeliyle ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin açıklaması 52 (115) 882 

TÜZEL Abdullah Levent (İstanbul) – (6/2267) sözlü 
soru önergesine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı 
münasebetiyle 52 (111) 158, 159 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 881 

– Taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin açıklaması 52 (111) 89 
– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 361:362 
– Üçüncü boğaz köprüsünün yapımının İstanbul’da yeni 

sorunlara yol açacağına ilişkin açıklaması 52 (112) 332 
UÇMA İsmet (İstanbul) – Yükseköğretim Kurumları 

Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 626:628 

ULUPINAR Özcan (Zonguldak) – Zonguldak iline ya-
pılan yatırımlara ilişkin gündem dışı konuşması 52 (113) 539:540 

ÜÇER Özdal (Van) – Cumhuriyet Halk Partisinin terör-
le ilgili tutumuna ilişkin açıklaması 52 (115) 930 

ÜNAL Mahir (Kahramanmaraş) – İstanbul’un fethi-
nin 560’ıncı yıl dönümüne ilişkin açıklaması 52 (112) 306 
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– Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkcü’nün gensoru 
önergesi üzerinde BDP Grubu adına yaptığı konuşma sırasın-
da AK PARTİ Grup Başkanına sataşması nedeniyle konuş-
ması 52 (114) 708:709 

ÜNAL Şirin (İstanbul) – MHP Grubu önerisi münase-
betiyle 52 (112) 323:325 

ÜZÜLMEZ Hüseyin (Konya) – Türk Petrol Kanunu 
Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 417:418 

VURAL Oktay (İzmir) – BDP grup önerisinin görü-
şülmesinin Anayasa’nın 138’inci maddesinin üçüncü fıkrası-
na aykırı olması nedeniyle işlemden kaldırılıp kaldırılamaya-
cağı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 52 (113) 561:562 

– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-
sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 879 

– Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Meral Akşe-
ner’in 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine baş-
lanırken Hükûmetin bulunmaması nedeniyle ara vermesinin 
İç Tüzük’ün 62’nci maddesine uygun olup olmadığı hakkında 
usul görüşmesi münasebetiyle 52 (112) 346:347 

– Taksim Gezi Parkı’nın yok edilmesine karşı çıkan va-
tandaşlara karşı yapılan eylemleri kınadığına ve Şırnak-
Hakkâri kara yolunun yanı başında, Balveren beldesinde, 
PKK ve KCK paçavralarının bir çadırda asılı olduğuna ve 
bunların neden yok edilmediğini öğrenmek istediğine ilişkin 
açıklaması 52 (114) 696 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (112) 394:395 
– Türkiye’de son bir haftadır devam eden gösteri ve yü-

rüyüş eylemleriyle ilgili öncelikle Hükûmet adına gündem 
dışı konuşma yapılması ve bu konunun Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görüşülmesi gerektiğine ilişkin açıklaması 52 (115) 858:859 

YAVİLİOĞLU Cengiz (Erzurum) – 27 Mayıs 1960 
darbesinin yıl dönümüne ve Darbeleri ve Muhtıraları Araş-
tırma Komisyonu ile bu Komisyon bünyesinde kurulan 27 
Mayıs Alt Komisyonundaki üyelik görevlerine ilişkin gün-
dem dışı konuşması 52 (111) 86:87 

YENİÇERİ Özcan (Ankara) – 1989 yılında Bulgaris-
tan’dan ülkemize göç eden soydaşlarımızın konut sorununa 
ilişkin açıklaması 52 (111) 91 

– Arap ülkelerine nakliyat yapan tır şoförlerinin sorunla-
rına ilişkin açıklaması 52 (113) 543 

– CHP Grubu önerisi münasebetiyle 52 (111) 123:125 
– Gezi Parkı’nda yapılan düzenleme dolayısıyla Tak-

sim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan gösteri ve yürüyüşlere ve 
Hükûmetin bu olaylar karşısındaki tutumuna ilişkin açıkla-
ması 52 (115) 878 
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YEŞİLDAL Adem (Hatay) – MHP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 52 (111) 104:106 

YILDIZ Taner (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı) 
(Kayseri) – 450 sıra sayılı Kanun Tasarısı’nın görüşmelerine 
başlanırken Hükûmeti temsilen Genel Kurulda bulunmama-
sına ilişkin açıklaması 52 (112) 347 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 
(112) 

175:176 
422:425 

YILMAZ Seyfettin (Adana) – Adana ilindeki köy yol-
larının durumuna ilişkin açıklaması 52 (112) 303 

– Orman yangın sezonuna girildiğinden çok dikkat edil-
mesi gerektiğine ve Başbakanın 2,5 milyar fidan dikildiği 
şeklinde verdiği bilginin yanlış olduğuna ilişkin açıklaması 52 (114) 698 

– Türk Petrol Kanunu Tasarısı münasebetiyle 52 (111) 
 

(112) 

173, 190:191, 
196:197 
368:369 

ZOZANİ Adil (Hakkâri) – Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı münasebetiyle 52 (113) 605:609 
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