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F i h r i s t 
 

 

BİRLEŞİMLER 
 C. B. Tarih Sayfa Açklama  
 32 (59) 15.01.2017 1-102 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-

kanlğ Hükûmet Sistemi)  / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 32 (60) 17.01.2017 103-322 Temel Kanun (Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmas)  

 

 32 (61) 18.01.2017 323-490 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi)  / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 32 (62) 19.01.2017 491-678 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi)  / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 32 (63) 20.01.2017 679-872 Anayasa Değişikliği Kanunu (Cumhurbaş-
kanlğ Hükûmet Sistemi)  / 
Usul Hakknda Görüşmeler  

 

 32 (64) 21.01.2017 873-908 -----   
 32 (65) 22.01.2017 909-934 -----   
 32 (66) 07.02.2017 935-1126 Temel  Kanun (Serbest Bölgeler Kanunu ile 

Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-
melerde Değişiklik Yaplmas)  

 

           
           
           
        C. B. Sayfa 

AÇIKLAMALAR    
       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – Ankara 
Küçükesat'ta 3 katl bir binada doğal gazdan kaynaklandğ 
düşünülen bir patlama meydana geldiğine ve gerekli tedbirle-
rin alnmş olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
235 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Erzurum Milletvekili Mus-
tafa Ilcal'nn yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
139:140 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – Sarkamş şehitlerini 
anma töreninde anorağnn kolunda İngiliz bayrağ taşyan 
Ulaştrma Bakan Ahmet Arslan' knadğna ve yeni müfredat 
çalşmalarn bir oldubittiye getirme hevesindeki Millî Eğitim 
Bakanlğn aklselime davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
143 
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       AKÇAY Erkan (Manisa) – 13 Mays gününün "Maden 
İşçisinin Can Güvenliği Günü" ilan edilmesi hakkndaki 
kanun teklifinin gündeme alnmasna olumlu oy verecekleri-
ne ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1072 

        – 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü'de Kzl Ordu ve Ermenis-
tan'n birlikte tertiplediği insanlk dş katliamn 27'nci yl dönü-
müne, İsmet İnönü'nün lise müfredatndan çkarldğ iddialarna 
karş Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n yaptğ açklamasna 
ve tarihî şahsiyetlerin ve devlet adamlarnn müfredattan çkarl-
masnn kabul edilemez olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
716:718 

        – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan 
deprem nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaş-
lara geçmiş olsun dileğinde bulunduklarna, depremle müca-
delede can kaybn azaltmak, ekonomik kayb minimum 
düzeye indirmek için stratejiler geliştirilmesi ve uygulanmas 
gerektiğine ve 6 Şubat Osman Bölükbaş'nn vefatnn 15'inci 
yl dönümüne ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1028 

        – Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasnda sataşma söz konusu 
olmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
772 

        – Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'e geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1054 

        – Diyarbakr'n Sur ilçesindeki bombal saldrda şehit 
olan polislere Allah'tan rahmet dilediğine, Türk milleti ve 
Türk devletinin terör karşsnda asla diz çökmeyeceğine, 
Reina katliamn yapan teröristi yakalayan Emniyet teşkilat-
nn başarsndan memnuniyet duyduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
145:146 

        – İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
710 

        – Kürsü işgali eyleminin demokratik bir tepki değil 
kürsü gasb olduğuna ve tasvip edilemeyeceğine, bu kürsü 
etrafnda meydana gelen kavgay üzülerek karşladğna, 
TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'a, Antalya Milletvekili 
Gökcen Özdoğan Enç'e ve İstanbul Milletvekili Şafak 
Pavey'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve İstanbul 
Milletvekili Engin Altay'a yönelik olayn da tasvip edileme-
yeceğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
610:611 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
356 

        – MHP Grubu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve 
Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna yaplan 
saldrlar knadklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
806 

        – Yaptğ açklamas srasnda kullandğ baz ifadelerini 
geri aldğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
774 
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       AKIN Ahmet (Balkesir) – On dört yldr tek başna 
ülkeyi yöneten AK PARTİ'nin Türkiye'yi getirdiği noktann 
ortada olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
15 

        – Reina katliamnn katilini canl olarak yakalayan polisle-
ri kutladğna ve tüm milletvekillerine ülkenin geleceğini 
karartmamalar çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
140 

        – Türkiye Cumhuriyeti'nin güçler ayrlğ üzerine inşa 
edilmiş, çağdaş, laik ve hukukun üstünlüğüne dayal bir rejim 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özelliklerini ortadan 
kaldracak Anayasa değişikliğinin bir ykm projesi olduğuna 
ilişkin açklamas 32 (61) 

 
344 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem'in annesinin evinin önünde kurşun atlmasna ve 
Anayasa görüşmeleri srasnda günde ortalama on iki saat 
çalşma süresinin hem İş Kanunu ve Devlet Memurlar Ka-
nunu'na hem de Anayasa ve uluslararas sözleşmelere aykr 
olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
187 

       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Kapatlan Gemerek Çiftçi 
Mallar Koruma Başkanlğ üyelerinden bazlarna icra takibi 
başlatlmasna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci 
maddesi üzerinde yaplan soru-cevap işleminde yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
90:91 

        – Hiç kimsenin milletten korkusunun olmadğna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
849 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik ifadelerle ilgili görüş bil-
dirmesinin hukuki olmadğna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
41 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn her oylama işleminden önce gizli oylamann 
nasl olacağna dair okunan metne riayet etmeyen milletvekil-
leriyle ilgili tutumuna ve 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tümünün oylamasnda bu 
konuya titizlik göstermesini talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
845:846 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiline yap-
lan saldrnn asla kabul edilemeyeceğine ve mutlaka ceza 
verilmesi gerektiğine, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e 
yaplan saldrnn da ayn ölçüde kabul edilemez olduğuna 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
601:602 

       ARAS Nurettin (Iğdr) – Azerbaycan için kara bir gün 
olarak adlandrlan 20 Yanvarn ayn zamanda bir kahraman-
lk günü olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
714 

       ARIK Çetin (Kayseri) – AKP'nin hiçbir şeyinin yerli ve 
millî olmadğna ve istediğini aldktan sonra milliyetçiliği 
yeniden ayaklar altna alacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 
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        – Başkanlk hayali kuranlarn cumhuriyet değerlerine 
karş açk bir savaş başlatmş durumda olduğuna ilişkin 
açklamas 32 (60) 

 
144 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Anayasa değişiklik tekli-
fiyle getirilen cumhurbaşkan yardmclğyla ilgili bilgi 
almak istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – Anayasa'da yaplacak değişikliklerle cumhuriyet 
ortadan kaldrlp başkanlk rejimi getirileceğine ve bu tür 
otoriterleşmeye giden ve sonunda diktatörlük olan birçok 
üçüncü dünya ülkesi olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
548 

        – Mecliste kadn milletvekillerine yaplan saldry 
knadğna, millî eğitim müfredatnda Atatürk'ü unutturmaya, 
İnönü'yü yok saymaya yönelik çalşma yaplmasna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
712 

        – Tütün üreticisiyle yaplan sözleşmeye uymayan tüc-
carlara gerekli yaptrmn uygulanmasn istediğine, pamuk, 
pancar, fndk, zeytin, üzüm gibi ürünlerin stratejik sanayi 
ürünü olarak ilan edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini ve 
hayvanclğn desteklenmesi için yeni çalşmalar olup olma-
dğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
143 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Cumhurbaşkanlğ sistemi ve 
rejim değişikliği konusunda parti ayrm yapmadan herkese 
seslenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
346 

        – Gambiya'da yaşananlardan ders alnmas gerektiğine, 
özgürlük ve bağmszlğ karakteri hâline getiren millete tek 
adam yönetiminin uymayacağna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
543 

        – Kbrs meselesinin başkanlk sisteminden çok daha 
acil ve önemli olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Anayasa'ya aykr, demokratik 
rejimi tek adam rejimine dönüştüren, hukuk dş Anayasa 
değişikliği teklifinin ikinci turuna başlanacağna ve milletvekil-
lerini bir kez daha düşünmeye davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 

        – Hükûmetin daha referandum olmadan başkann bütçe-
sini hazrladğna ve devletin en önemli kurumlarnn Varlk 
Yönetim Fonu'na devredilmesine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1022 

        – Meclis çats altnda uygulanan şiddet karşsnda utan-
dğna, şiddete maruz kalan Şafak Pavey'e, Pervin Buldan'a, 
Melike Basmac'ya ve Aylin Nazlaka'ya da geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna ve yurttaşlarn umutsuzluğa kapl-
mamas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
706 

        – Mecliste herkesin gerçekmiş gibi gördüğü demokrasi-
cilik oyunu oynandğna ve bu oyunun kaybedeninin Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk halk olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
543 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – Hrant Dink'in ölümü-
nün 10'uncu yl dönümüne ilişkin açklamas 32 (62) 

 
548 
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1022 

        – Meclis çats altnda uygulanan şiddet karşsnda utan-
dğna, şiddete maruz kalan Şafak Pavey'e, Pervin Buldan'a, 
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cilik oyunu oynandğna ve bu oyunun kaybedeninin Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk halk olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 
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        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübü-
nün eski Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923 

       BALUKEN İdris (Diyarbakr) – Üç aylk tutukluluk 
süresi içerisindeki skntlardan dolay herhangi bir kin, öfke, 
nefret duygusu taşmadğna, barş, demokrasiyi ve kardeşli-
ği savunmaya devam edeceğine ve Parlamentodaki üçüncü 
büyük siyasi parti grubunun eş başkanlarnn ve 10 milletve-
kilinin tutuklu olmasnn ülkenin demokrasi tarihine yakş-
madğna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1053 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – TRT'de 
yaynlanan bir belgeselde Milis Yarbay Osman Ağa'yla ilgili 
kullanlan baz ifadeleri knadğna ve bu belgeselin yayndan 
kaldrlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1033 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – Anayasa değişikliğinin 
Türkiye için tarihî bir dönemeç noktas oluşturduğuna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
543:544 

        – Öğrencilerin karne gününü tebrik ettiğine ve Anayasa 
değişikliğiyle darbe dönemlerinin Anayasa'daki en önemli 
izlerini ortadan kaldran düzenlemeler yapldğna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
714:715 

       BİRKAN Zekeriya (Bursa) – Çok daha güçlü ve istik-
rarl bir Türkiye inşa etmenin amaçlandğna ve yürütmedeki 
çift başllğn ortadan kaldrlmas için Cumhurbaşkanlğ 
yönetim sisteminin görüşüldüğüne ilişkin açklamas 32 (62) 

 
544 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 20 Ocak 
1990'da Azerbaycan'da yaşanan katliam knadğna ve Ana-
yasa değişiklik teklifinin ikinci görüşmesinin usullere uygun 
bir şekilde devam etmesini temenni ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
723 

        – CHP Grubunun Genel Kurul çalşmalar srasnda 
toplu bir eylemde bulunmasna ve Anayasa oylamalarnn 
usulüne ve İç Tüzük hükümlerine uygun bir şekilde gerçek-
leştirildiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
173:174 

        – Diyarbakr'da şehit olan 4 polise ve bütün şehitlere 
Allah'tan rahmet dilediğine, 19-20 Ocak 1990'da Sovyetler 
Birliği tarafndan Azerbaycan halkna karş yaplan katliamn 
27'nci ve Hrant Dink'in ölümünün 10'uncu yl dönümüne 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
551:552 

        – El Bab'da şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi-
ğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in 447 ve 447'ye 1'inci 
Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci maddesiyle 
ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ve 
oylamalarn usulüne uygun yapldğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
782 
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        – Genel Kurul ara verdiğinde yaşanan olaylardan dolay 
İç Tüzük hükümlerinin işlemediğine, incinen, kendisini kötü 
hisseden, onurunun çiğnendiğini düşünen her bir milletveki-
linin acsn paylaştğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
605:606 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
92 

        – Mecliste kabul edilmesi mümkün olmayan hadiseler 
yaşandğna, Genel Kurulun ara verdiği srada yaşanan olaylar 
nedeniyle ceza işlemi uygulanamayacağna ve kaba davranş 
ve şiddeti gerçekleştirenleri knadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
597:598 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
766 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne, hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübünün 
eski  Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine ve 
sosyal medyada yaplan paylaşmlar Mecliste dile getirmeyi 
uygun görmediğine ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923:924 

       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – Bir milletvekili-
nin Anayasa'ya "evet" oyu veren 339 milletvekilini hain 
olarak ilan ettiğine ve bu ifadesini düzeltmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
924 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – İstanbul 
Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
91 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Anayasa değişikliği kabul 
edilirse Meclisin kendi varlğn tek kişiye ve tek siyasi parti-
ye teslim edeceğine ve ülkenin geleceği için hayrl olmaya-
cak bu değişikliğe "hayr" dememenin gelecekte vicdanlar 
szlatacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – Mersin'de can kayplarna ve milyarlarca lira zarara 
mal olan frtna ve sel felaketinin üzerinden günler geçmesine 
rağmen hâlen yaralarn sarlmadğna ve çiftçilerin acil maddi 
destek beklediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1027 

        – Mersin'de yaşanan frtna ve sel felaketi sonrasnda 
elle tutulur hiçbir yardm yaplmadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
546 

        – Okul Sosyal Hizmeti Projesi'nin bir an önce hayata 
geçmesinin hem toplumsal bir ihtiyaca yant vereceğine hem 
de sosyal hizmet uzmanlarnn istihdam sorununa ksmi de 
olsa çözüm getireceğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – Manisa Milletveki-
li Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
192:193 
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        – Genel Kurul ara verdiğinde yaşanan olaylardan dolay 
İç Tüzük hükümlerinin işlemediğine, incinen, kendisini kötü 
hisseden, onurunun çiğnendiğini düşünen her bir milletveki-
linin acsn paylaştğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
605:606 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
92 

        – Mecliste kabul edilmesi mümkün olmayan hadiseler 
yaşandğna, Genel Kurulun ara verdiği srada yaşanan olaylar 
nedeniyle ceza işlemi uygulanamayacağna ve kaba davranş 
ve şiddeti gerçekleştirenleri knadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
597:598 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
766 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne, hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübünün 
eski  Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine ve 
sosyal medyada yaplan paylaşmlar Mecliste dile getirmeyi 
uygun görmediğine ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923:924 

       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – Bir milletvekili-
nin Anayasa'ya "evet" oyu veren 339 milletvekilini hain 
olarak ilan ettiğine ve bu ifadesini düzeltmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
924 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – İstanbul 
Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
91 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Anayasa değişikliği kabul 
edilirse Meclisin kendi varlğn tek kişiye ve tek siyasi parti-
ye teslim edeceğine ve ülkenin geleceği için hayrl olmaya-
cak bu değişikliğe "hayr" dememenin gelecekte vicdanlar 
szlatacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – Mersin'de can kayplarna ve milyarlarca lira zarara 
mal olan frtna ve sel felaketinin üzerinden günler geçmesine 
rağmen hâlen yaralarn sarlmadğna ve çiftçilerin acil maddi 
destek beklediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1027 

        – Mersin'de yaşanan frtna ve sel felaketi sonrasnda 
elle tutulur hiçbir yardm yaplmadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
546 

        – Okul Sosyal Hizmeti Projesi'nin bir an önce hayata 
geçmesinin hem toplumsal bir ihtiyaca yant vereceğine hem 
de sosyal hizmet uzmanlarnn istihdam sorununa ksmi de 
olsa çözüm getireceğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – Manisa Milletveki-
li Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
192:193 
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       ÇONKAR Ahmet Berat (İstanbul) – Bat dünyasnda 
Türkiye'ye ve AK PARTİ'ye yönelik ön yarglaryla bilinen 
baz siyasi çevrelerin ve tarafl basn-yayn organlarnn 
Anayasa değişikliği üzerinde negatif bir alg oluşturma çabas 
içerisinde olduklarna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Anayasa değişiklik 
teklifinde MHP Grubuna ve Devlet Bahçeli'ye sağduyulu ve 
istikrarl duruşlarndan dolay teşekkür ettiğine, CHP Grubu-
nu da "evet" demeye çağrdğna ve bütün milletvekillerini 
12-17 Şubat arasnda Erzurum'da yaplacak olan Avrupa 
Gençlik ve Olimpik Kş Festivali'ne davet ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
712:713 

        – Reina saldrsn gerçekleştiren teröristi yakalayarak 
büyük bir başarya imza atan İçişleri Bakanna ve Emniyet 
güçlerine teşekkür ettiğine ve AK PARTİ ile MHP'nin ortak 
teklifi olan Anayasa değişikliğine CHP'nin de destek verece-
ğini ümit ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Genel 
Kurulda yaşanan şiddet olaylar nedeniyle ceza işlemi yapl-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
596:597 

        – HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'n duruş-
masnda sarf ettiği baz ifadelerine, Türkiye için çok önemli 
bir konu görüşülürken tutuklu HDP milletvekillerinin bulun-
mamasnn demokrasi için büyük bir ayp olduğuna ve Hrant 
Dink'i saygyla andklarna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
550:551 

        – Hiç kimsenin Mecliste yaşanan şiddeti önlemek gibi 
bir niyeti ve davranş biçimi olmadğna, metal işçilerinin 
taleplerini ve grev kararlarn desteklediklerine ve öğrencilere 
iyi tatiller dilediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
722:723 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin Anayasa değişiklik 
teklifinde oy kullanamadklarna ve bir televizyon kanalnda 
bir ilkokul çocuğuyla yaplan röportajdaki baz ifadelere 
ilişkin açklamas 32 (63) 

 
784:785 

       DOĞAN Celal (İstanbul) – Özerk bölgelerin demokra-
tik ülkelerde anayasal bütünlük içerisinde ele alnmas gere-
ken bir konu olduğuna ve bu nedenle Anayasa'ya dercedil-
memiş bir konunun fiilen hayata geçirilmesinin söz konusu 
olmayacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
69 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Aralarnda 
Osmaniyeli Mahmut Ava'nn da bulunduğu Diyarbakr'da 
şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dilediğine, Reina sald-
rsn gerçekleştiren teröristin yakalanmas nedeniyle İçişleri 
Bakann ve Emniyet mensuplarn kutladğna ve Anayasa 
değişikliğine, siyasi istikrar, daha fazla temsil hakk, hzl ve 
etkili bir yürütme ve yargnn bağmszlğ için "evet" dedik-
lerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
346:347 
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       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin oylamalarnda 
görev yapan Meclis Başkan Vekillerinin usulüne uygun oy 
kullanmak için gerekli ihtarlarda bulunduğuna ve bütün 
siyasi partilerin de usulüne uygun oy kullanmay gerçekleş-
tirdiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
848 

        – Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur oylamalarnn 
ve ikinci turda şu ana kadar yaplan 5 oylamann İç Tüzük'ün 
148'inci maddesine uygun yapldğna ve oylamann gizliliği-
ni kameralarla çekim yapan Cumhuriyet Halk Partisinin ihlal 
ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
462:463 

        – Genel Kurulda yaşanan hadiseleri tasvip etmenin 
mümkün olmadğna, Anayasa değişikliğini engelleyebilmek 
için gayret edildiğine ama milletin bu konuda kararn vere-
ceğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
600:601 

       ENGİN Didem (İstanbul) – Toplumsal barş imha 
edecek, ekonomik sorunlar derinleştirecek, demokrasiyi rafa 
kaldracak bir Anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçi-
rilmeye çalşldğna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – AK PARTİ'nin gücü-
nü Allah'a olan inancndan ve milletin güveninden aldğna 
ve kendilerini yollarndan döndürecek hiçbir tehdit ve silahn 
icat edilmediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
711 

        – Yeni Türkiye oluşum sürecinin mevcut sistemin provo-
kasyonlara açk olmas sebebiyle sekteye uğradğna ve kavga 
siyasetinden medet umarak ilerleyişi sekteye uğratabilecekleri-
ni düşünenlerin bu ülkenin menfaatini değil kendi siyasi çkar-
larn düşünerek hareket ettiklerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
145 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç'in CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1066 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Çanakkale'nin Ay-
vack ilçesinde yaşanan deprem ve yine ksa bir süre önce 
Küçükkuyu beldesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bu böl-
genin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – Diyarbakr Milletvekili 
Sibel Yiğitalp'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
37 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Alpullu Şeker 
Fabrikasnn durumuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – Hükûmetin gündemi ile halkn gündeminin farkl 
olduğuna ve halkn yoksulluk, işsizlik ve borç batağ içinde 
kvrandğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713 

        – Maliye Bakanlğna at antrenörü ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna çizgi film mezunu birisinin atanmalar konusunda 
bir açklama beklediğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
345 
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       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin oylamalarnda 
görev yapan Meclis Başkan Vekillerinin usulüne uygun oy 
kullanmak için gerekli ihtarlarda bulunduğuna ve bütün 
siyasi partilerin de usulüne uygun oy kullanmay gerçekleş-
tirdiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
848 

        – Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur oylamalarnn 
ve ikinci turda şu ana kadar yaplan 5 oylamann İç Tüzük'ün 
148'inci maddesine uygun yapldğna ve oylamann gizliliği-
ni kameralarla çekim yapan Cumhuriyet Halk Partisinin ihlal 
ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
462:463 

        – Genel Kurulda yaşanan hadiseleri tasvip etmenin 
mümkün olmadğna, Anayasa değişikliğini engelleyebilmek 
için gayret edildiğine ama milletin bu konuda kararn vere-
ceğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
600:601 

       ENGİN Didem (İstanbul) – Toplumsal barş imha 
edecek, ekonomik sorunlar derinleştirecek, demokrasiyi rafa 
kaldracak bir Anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçi-
rilmeye çalşldğna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – AK PARTİ'nin gücü-
nü Allah'a olan inancndan ve milletin güveninden aldğna 
ve kendilerini yollarndan döndürecek hiçbir tehdit ve silahn 
icat edilmediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
711 

        – Yeni Türkiye oluşum sürecinin mevcut sistemin provo-
kasyonlara açk olmas sebebiyle sekteye uğradğna ve kavga 
siyasetinden medet umarak ilerleyişi sekteye uğratabilecekleri-
ni düşünenlerin bu ülkenin menfaatini değil kendi siyasi çkar-
larn düşünerek hareket ettiklerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
145 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç'in CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1066 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Çanakkale'nin Ay-
vack ilçesinde yaşanan deprem ve yine ksa bir süre önce 
Küçükkuyu beldesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bu böl-
genin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – Diyarbakr Milletvekili 
Sibel Yiğitalp'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
37 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Alpullu Şeker 
Fabrikasnn durumuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – Hükûmetin gündemi ile halkn gündeminin farkl 
olduğuna ve halkn yoksulluk, işsizlik ve borç batağ içinde 
kvrandğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713 

        – Maliye Bakanlğna at antrenörü ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna çizgi film mezunu birisinin atanmalar konusunda 
bir açklama beklediğine ilişkin açklamas 32 (61) 
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        – Yatlarda ve gezi teknelerinde KDV ve ÖTV'nin sfr-
lanmasna, beyaz eşya, mobilya ve elektrikli ev aletlerinde 
KDV'nin düşürülmesine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1022 

       GİDER Ayhan (Çanakkale) – 6 Şubatta Çanakkale'nin 
Ayvack ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlara 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, bölgede bulunan tüm 
belediyelere ve kamu kurumlarna teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1039 

       GÖK Levent (Ankara) – Diyarbakr'da 4 polisin şehit 
olduğu olayda yaralanan polisin de şehit olduğuna ve kendi-
sine Allah'tan rahmet dilediğine, Hrant Dink'in ölümünün 
10'uncu yl dönümüne ve İtalya'da depremlerin ardndan 
yaşanan çğ felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulun-
duğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
550 

        – Frat Kalkan Harekât çerçevesinde, El Bab'da IŞİD'in 
Türk askerlerine saldrmas sonucu şehit olan 5 askere Allah'tan 
rahmet, 9 yaralya acil şifalar dilediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – İran'da bir binada çkan yangnda çok sayda insann 
hayatn kaybettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
552 

        – Önceki birleşimde siyasi etik açsndan son derece 
yersiz ve iktidar partisinin gerektiğinde bütün etik değerleri 
nasl çiğneyeceğini gösteren bir davranşla karşlaştklarna 
ilişkin açklamas 32 (64) 

 
892 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübü-
nün eski Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
922 

       GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisi eski Başkan Vekili Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç'in ölümünün 1'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – Milletin daha 
güçlü bir Türkiye için "evet" diyeceğine inandğna ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1026 

        – Teklif edilen Anayasa değişikliğiyle ülkenin çok daha 
hzl ilerleyeceğine ve güçleneceğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 

        – Tüm milletvekillerini ve tüm seçmenleri, millet irade-
sini esas alan, güven ve huzur ortamn kalc olarak tesis 
edecek, devlet-millet kaynaşmasn kurumsallaştracak Ana-
yasa değişiklik teklifine "evet" demeye çağrdğna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
545 

       GÜL Abdulhamit (Gaziantep) – İzmir Milletvekili 
Zekeriya Temizel'in 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle ilgili önerge 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
819 
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       GÜNDOĞDU Ahmet (Ankara) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem ve ailesinin hedef gösterilmesi olayna ve kendisi 
tarafndan hiçbir milletvekiline itme ve darp uygulanmadğ-
na ilişkin açklamas 32 (62) 

 
552 

       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle ülke ve millet için yeni bir sayfa açlacağna ve 
darbecilerin dayattğ anlayşn, vesayet ve siyasi krizlerin, 
statükocu anlayşn, çift başllğn son bulacağna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
546 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 2016 ylnda snavlara 
giren ve hak ettikleri atamay bekleyen astsubay adaylarnn 
daha sonra kanun hükmünde kararnameyle bu haklarndan 
mahrum kaldklarna ve bu konuyu Hükûmetin dikkatine 
sunduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
712 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle halkn hiçbir sorununa 
çözüm getirilmediğine ancak rejimin değiştirildiğine ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
542:543 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu'nun işsizlikle ilgili baz açklamalarna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 

        – Hükûmetten atama bekleyen öğretmenlerin atamalar-
nn yaplmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

        – Niğde'de geçen yl don ve dolu nedeniyle zarar gören 
çiftçilere ve Niğde-Gölcük arasnda otoyol inşaatyla tarm 
alanlar alnan Pnarck köylülerine gereken ödemelerin 
yaplmas çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokrasinin güç 
merkezi olarak güçlendirilmesi doğru iken tüm yetkilerin tek 
kişiye devrinin ülkede ciddi tahribat yaratan sorunlar üretme-
sinin olas olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Müteahhidin altyap 
çalşmalarn eksik ve kusurlu yapmas ve yağan yağmurlar 
sebebiyle Misakça köyünde köylülerin tarlalarnn sular 
altnda kaldğna ve Gönen, Manyas ve Bandrma kara yolla-
rnn durumuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1025 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Başkanlk 
kavgasnn kazanannn millet olmayacağna, sadece bir kişi 
olacağna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

        – Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağl KENT 
KONUT AŞ'de 50 milyonu aşan zarar ve skandallarn ortaya 
çktğna ve İçişleri Bakanlğnn bir işlem yapp yapmayaca-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – HDP milletvekillerinin tutuklu 
olmasnn ve Anayasa değişikliği çalşmalarnn dşnda 
tutulmasnn Anayasa Mahkemesinin vekillerle ilgili vermiş 
olduğu karara aykrlk teşkil ettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
554 
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       GÜNDOĞDU Ahmet (Ankara) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem ve ailesinin hedef gösterilmesi olayna ve kendisi 
tarafndan hiçbir milletvekiline itme ve darp uygulanmadğ-
na ilişkin açklamas 32 (62) 

 
552 

       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle ülke ve millet için yeni bir sayfa açlacağna ve 
darbecilerin dayattğ anlayşn, vesayet ve siyasi krizlerin, 
statükocu anlayşn, çift başllğn son bulacağna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
546 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 2016 ylnda snavlara 
giren ve hak ettikleri atamay bekleyen astsubay adaylarnn 
daha sonra kanun hükmünde kararnameyle bu haklarndan 
mahrum kaldklarna ve bu konuyu Hükûmetin dikkatine 
sunduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
712 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle halkn hiçbir sorununa 
çözüm getirilmediğine ancak rejimin değiştirildiğine ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
542:543 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu'nun işsizlikle ilgili baz açklamalarna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 

        – Hükûmetten atama bekleyen öğretmenlerin atamalar-
nn yaplmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

        – Niğde'de geçen yl don ve dolu nedeniyle zarar gören 
çiftçilere ve Niğde-Gölcük arasnda otoyol inşaatyla tarm 
alanlar alnan Pnarck köylülerine gereken ödemelerin 
yaplmas çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokrasinin güç 
merkezi olarak güçlendirilmesi doğru iken tüm yetkilerin tek 
kişiye devrinin ülkede ciddi tahribat yaratan sorunlar üretme-
sinin olas olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Müteahhidin altyap 
çalşmalarn eksik ve kusurlu yapmas ve yağan yağmurlar 
sebebiyle Misakça köyünde köylülerin tarlalarnn sular 
altnda kaldğna ve Gönen, Manyas ve Bandrma kara yolla-
rnn durumuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1025 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Başkanlk 
kavgasnn kazanannn millet olmayacağna, sadece bir kişi 
olacağna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

        – Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağl KENT 
KONUT AŞ'de 50 milyonu aşan zarar ve skandallarn ortaya 
çktğna ve İçişleri Bakanlğnn bir işlem yapp yapmayaca-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – HDP milletvekillerinin tutuklu 
olmasnn ve Anayasa değişikliği çalşmalarnn dşnda 
tutulmasnn Anayasa Mahkemesinin vekillerle ilgili vermiş 
olduğu karara aykrlk teşkil ettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
554 
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       İRGİL Ceyhun (Bursa) – İktidar milletvekillerini Ana-
yasa değişikliğini ve sonuçlarn bir kez daha düşünmek 
konusunda uyarmak istediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713:714 

       KALKAN Necip (İzmir) – Ulaştrma Bakan Ahmet 
Arslan'n, İzmir'de yaplacak Alaçat havaliman için kamu-
laştrma ve tahsis işlemlerinin tamamlandğ, fizibilite ile 
çevresel etki değerlendirmesi çalşmalarnn devam ettiğini 
belirttiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
715 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – Anayasa değişik-
liğini bir rejim değişikliği olarak ifade etmenin ve bununla 
alakal "diktatörlük", "darbe" kelimelerini kullanmann halk 
yanltmak olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
545 

        – Mecliste kürsünün işgali akabinde hoş olmayan görün-
tüler yaşandğna, çkan karmaşada zarar gören bütün millet-
vekillerine acil şifalar dilediğine ve baz milletvekillerinin, 
prosedüre uygun oy kullanlmasna rağmen bask kurmaya 
çalşmalarnn rahatsz edici olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
714 

        – Milletvekilleri olarak kin ve nefret dilinden uzak 
durmann çok önemli olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Getirilen anayasal dü-
zenlemeyle pek çok konuda yllarca geriye gidildiğine ve 
istikrar konusunda sorun yaşanabileceğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – İki yüzyl aşkn bir süredir sürdürülen modernleşme 
hareketinin topyekûn imhas demek olan Anayasa değişikli-
ğinin toplumun binlerce yldan beri takip ettiği uygarlaşma 
çabalaryla taban tabana zt olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
144 

        – Krklareli'nin Demirköy ilçesinde orman köylülerinin 
topraklarnn 2/B kapsamnda satlmasnn köylülere büyük 
bir ihanet olduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Bursa'da 
halkn sağlk konusundaki hizmetleri nedeniyle iktidara 
teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – İnsann dilinin 
kalbine bağl olduğuna, güzel ve anlaml söz söyleyebilmenin 
akleden bir kalbe, tertemiz bir gönle sahip olmay gerektirdi-
ğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713 

        – İslam dininin, sahip olduğu hoşgörüyle çeşitli rk, 
inanç ve geleneğe mensup insanlarn birlikte yaşamalarna 
imkân tanyan bir vatan anlayşna sahip olduğuna ve buna 
"birlikte yaşama ahlak" dendiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 

       KIŞLA İsrafil (Artvin) – Artvin Milletvekili Uğur 
Bayraktutan'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1019 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – Daha referandum 
süreci başlamadan "hayr" yönünde görüş bildiren ve çalşma 
yapan insanlara karş acmaszca bir linç girişimi başlatldğ-
na ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1026 
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       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Diyarbakr'da alçak bir terör 
saldrs neticesinde şehit olan 4 polise Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Reina'daki kanl terör eylemini gerçekleştiren teröristi 
canl ele geçiren polis teşkilatn tebrik ettiğine, Anayasa deği-
şiklik teklifiyle cumhuriyet değerlerinin yok sayldğ gibi 
haksz ithamlarda bulunulduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti 
devletine hakarette bulunulmas hâlinde İç Tüzük'ün amir 
hükümlerinin uygulanacağna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
148:149 

        – İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Adalet ve Kalknma 
Partisi İstanbul İl Başkanlğna DHKP-C terör örgütü tarafn-
dan bir saldr gerçekleştirildiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
357:358 

        – Yoğun bir gündemle çalşan Parlamentoda emeği 
geçen herkese teşekkür ettiğine, iktidar partisi olarak etik 
değerler noktasnda her zaman uygun davrandklarna, Ana-
yasa değişikliği konusunda alnan kararn millet için hayrl 
olmasn temenni ettiğine ve yoğun bir çalşma temposundan 
sonra ara vermek konusunda gerekenin yaplacağna ilişkin 
açklamas 32 (64) 

 
892:893 

       NAZLI Mustafa Şükrü (Kütahya) – Kocaeli Milletve-
kili Saffet Sancakl'ya ve ailesine geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ve içinde bulunulan tarihî anlar Halil Cibran'n 
baz dizeleriyle ifade etmek istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
19 

        – Muhalefetin Anayasa değişikliği teklifiyle rejimin 
değiştiği iddialarnn arkasnda muhtelif unsurlardan oluşan 
bir ittifak bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
546 

       NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Oturum Başkan 
TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapl'nn baz ifade-
lerine ve bu ülkeyi, bu cumhuriyeti aydnlğa kavuşturacak 
olanlarn teslimiyetçi kadnlar değil, özgürlükçü, eşitlikçi, 
mücadeleci kadnlar olacağna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
786:787 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Genel Kurulda üst 
üste yaralayc olaylar yaşandğna, "benim kadnm", "senin 
kadnn" şeklindeki kavramsallaştrmann kadn vekillerin 
maruz kaldğ şiddetten daha utanç verici olduğuna ve de-
mokratik bir bilinci içselleştirmek için tahammül ve hoşgörü-
nün anahtar kavramlar olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
607:610 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayva-
ck ilçesinin Gülpnar köyü açklarnda 5,3 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldiğine, Çanakkale Valiliği, AFAD, Kz-
lay başta olmak üzere bölgeye acil yardm ekiplerini gönderen 
belediyelere teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1027:1028 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n yaptğ açk-
lamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1031:1032 
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       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Diyarbakr'da alçak bir terör 
saldrs neticesinde şehit olan 4 polise Allah'tan rahmet diledi-
ğine, Reina'daki kanl terör eylemini gerçekleştiren teröristi 
canl ele geçiren polis teşkilatn tebrik ettiğine, Anayasa deği-
şiklik teklifiyle cumhuriyet değerlerinin yok sayldğ gibi 
haksz ithamlarda bulunulduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti 
devletine hakarette bulunulmas hâlinde İç Tüzük'ün amir 
hükümlerinin uygulanacağna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
148:149 

        – İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Adalet ve Kalknma 
Partisi İstanbul İl Başkanlğna DHKP-C terör örgütü tarafn-
dan bir saldr gerçekleştirildiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
357:358 

        – Yoğun bir gündemle çalşan Parlamentoda emeği 
geçen herkese teşekkür ettiğine, iktidar partisi olarak etik 
değerler noktasnda her zaman uygun davrandklarna, Ana-
yasa değişikliği konusunda alnan kararn millet için hayrl 
olmasn temenni ettiğine ve yoğun bir çalşma temposundan 
sonra ara vermek konusunda gerekenin yaplacağna ilişkin 
açklamas 32 (64) 

 
892:893 

       NAZLI Mustafa Şükrü (Kütahya) – Kocaeli Milletve-
kili Saffet Sancakl'ya ve ailesine geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ve içinde bulunulan tarihî anlar Halil Cibran'n 
baz dizeleriyle ifade etmek istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
19 

        – Muhalefetin Anayasa değişikliği teklifiyle rejimin 
değiştiği iddialarnn arkasnda muhtelif unsurlardan oluşan 
bir ittifak bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
546 

       NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Oturum Başkan 
TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapl'nn baz ifade-
lerine ve bu ülkeyi, bu cumhuriyeti aydnlğa kavuşturacak 
olanlarn teslimiyetçi kadnlar değil, özgürlükçü, eşitlikçi, 
mücadeleci kadnlar olacağna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
786:787 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Genel Kurulda üst 
üste yaralayc olaylar yaşandğna, "benim kadnm", "senin 
kadnn" şeklindeki kavramsallaştrmann kadn vekillerin 
maruz kaldğ şiddetten daha utanç verici olduğuna ve de-
mokratik bir bilinci içselleştirmek için tahammül ve hoşgörü-
nün anahtar kavramlar olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
607:610 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayva-
ck ilçesinin Gülpnar köyü açklarnda 5,3 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldiğine, Çanakkale Valiliği, AFAD, Kz-
lay başta olmak üzere bölgeye acil yardm ekiplerini gönderen 
belediyelere teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1027:1028 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n yaptğ açk-
lamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1031:1032 
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       ÖZCAN Tanju (Bolu) – Meclisin Çankaya Kaps 
girişindeki bariyerin zamansz açlmas nedeniyle bir kaza 
geçirdiklerine ve bu konuda önlem alnmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
164 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Cumhurbaşkannn taraf-
szlk yeminini yok sayarak Anayasa değişikliği görüşmeleri 
sürecine dâhil olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

        – Millî Eğitim Bakanlğnn EĞİTİM-BİR-SEN'in önerile-
rini temel alarak hazrladğ taslak müfredata ilişkin açklamas 32 (60) 

 
143:144 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Tarafszlk yemini etmiş bir 
Cumhurbaşkannn referandumda nasl taraf olabildiğini 
öğrenmek istediğine ve Hükûmetten bu konuda bir açklama 
beklediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 13 Mays Soma maden facia-
snn yl dönümünün "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" 
olarak ilan edilmesine ilişkin kanun teklifine karş çklma-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1071:1072 

        – 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'a karş yaplan katliam 
knadğna, eğitim sisteminde pek çok değişiklik yapldğna, 
PISA sonuçlar ile tüm bağmsz ölçümlerde görüldüğü üzere 
verilen eğitimle amaçlanan sonuçlarn, evrensel hedeflerin 
tutturulamadğna ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
718:719 

        – 446 sra sayl Kanun Tasars'nn baz maddelerinde 
af niteliğinde düzenlemeler olmas nedeniyle nitelikli çoğun-
luk aranmas gerektiğine ve bu düzenlemelerin oylamasnn 
yarna brakldğ takdirde anayasal bir eksiklik olmayacağna 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
283 

        – 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik 
Teklifi'nin 8'inci maddesinin oy saym işlemi srasnda kürsüde 
bulunan Kâtip Üye Ali Haydar Hakverdi'nin kürsüdeki tutana-
ğa şerh koymasna izin verilmediğine ve Divana yapmak iste-
diği başvurunun kayda alnmadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
624:625 

        – Anayasa değişiklik teklifinin oylamalarnda pullar 
dşarda atma, kabinlere girmeme, başkalarna gösterme gibi 
gizli oylama kurallarna uymayan durumlar yaşandğna ve 
Başkanlk Divanndan bu konuda daha hassas olmasn rica 
ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
462 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn bir gün önce 
Mecliste yaptğ eylemin eski Genel Başkanlar Deniz Baykal 
tarafndan örgütlendiğine ilişkin açklamalar ve paylaşmlar 
yapldğna ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu açklama-
lardan rahatsz olduklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
776 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
611:612 
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        – CHP Grubunu tüm Türkiye'yle birlikte "rejim değişikli-
ğine karş ayaktayz" eylemine davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
390 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak olağanüstü hâlin ilan 
edilmiş olduğu, korku, endişe, kayg ve tehditlerin egemen 
olduğu bir süreçte Anayasa görüşmelerini ve bir referandumu 
sağlkl bulmadklarna ve Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun, 
tam bir gizlilik hâli içinde oylar kullanldğ takdirde oturum-
larn bu Meclisin millete vermesi gereken mesaja uygun 
olarak seyredeceğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
348 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan süreçte Mec-
lisin tatiline imza atamayacaklarna ve her türlü asimetrik 
yetki ve güç kullanmn zaman zaman şiddete de vardran 
AK PARTİ Grubuyla uzlaşmalarnn ve grup önerilerinin 
toplant yeter says bile olmadan geçmesine göz yummalar-
nn mümkün olmadğna ilişkin açklamas 32 (64) 

 
891 

        – Demokratik kitle örgütlerinin yapmş olduğu sivil bir 
çağryla "rejimi değiştiren Anayasa değişikliğine karş ayak-
tayz" eyleminde Cumhuriyet Halk Partisinin yalnz olmad-
ğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
176 

        – Diyarbakr'n Sur ilçesinde hain bir terör saldrsnda 
şehit olan 4 polise ve Bişkek yaknlarnda kargo uçağnn 
düşmesi sonucu hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, Reina saldrsn gerçekleştiren teröristi canl 
yakalayan İstanbul Emniyetini tebrik ettiğine ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Ilcal'nn yaptğ gündem dş konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
147:148 

        – Gizli oylamalarda bakanlarn vekâletle oy kullanama-
yacaklarna, Başkanlk Divanndan ilk turda hangi bakann 
kimin yerine, hangi vekâletle oy kullandğ bilgilerini ve 
vekâletleri almak istediklerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
380:381 

        – İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Adalet ve Kalkn-
ma Partisi İstanbul İl Başkanlğna gerçekleştirilen saldrlar 
nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve terörün bir 
insanlk suçu olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'a yönelik davranşn 
açkça cezay gerektirdiğine, TBMM Başkan Vekili Pervin 
Buldan ile İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e yaplan sald-
ry knadğna, yaşananlara sebep olan herkesi ve bu atmos-
feri yaratan tüm şartlar knadğna ve herkesi düşünmeye 
davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
606:607 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik davranşla-
ra ve bir milletvekilini hedef göstermenin doğru olmadğna 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
191:192 

        – Maliye Bakan Naci Ağbal'n 446 sra sayl Kanun 
Tasars'na 25'inci madde olarak yeni bir madde ihdasna dair 
önerge üzerinde yaplan soru-cevap işlemi srasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
216:217 
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        – CHP Grubunu tüm Türkiye'yle birlikte "rejim değişikli-
ğine karş ayaktayz" eylemine davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
390 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak olağanüstü hâlin ilan 
edilmiş olduğu, korku, endişe, kayg ve tehditlerin egemen 
olduğu bir süreçte Anayasa görüşmelerini ve bir referandumu 
sağlkl bulmadklarna ve Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun, 
tam bir gizlilik hâli içinde oylar kullanldğ takdirde oturum-
larn bu Meclisin millete vermesi gereken mesaja uygun 
olarak seyredeceğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
348 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan süreçte Mec-
lisin tatiline imza atamayacaklarna ve her türlü asimetrik 
yetki ve güç kullanmn zaman zaman şiddete de vardran 
AK PARTİ Grubuyla uzlaşmalarnn ve grup önerilerinin 
toplant yeter says bile olmadan geçmesine göz yummalar-
nn mümkün olmadğna ilişkin açklamas 32 (64) 

 
891 

        – Demokratik kitle örgütlerinin yapmş olduğu sivil bir 
çağryla "rejimi değiştiren Anayasa değişikliğine karş ayak-
tayz" eyleminde Cumhuriyet Halk Partisinin yalnz olmad-
ğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
176 

        – Diyarbakr'n Sur ilçesinde hain bir terör saldrsnda 
şehit olan 4 polise ve Bişkek yaknlarnda kargo uçağnn 
düşmesi sonucu hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, Reina saldrsn gerçekleştiren teröristi canl 
yakalayan İstanbul Emniyetini tebrik ettiğine ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Ilcal'nn yaptğ gündem dş konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
147:148 

        – Gizli oylamalarda bakanlarn vekâletle oy kullanama-
yacaklarna, Başkanlk Divanndan ilk turda hangi bakann 
kimin yerine, hangi vekâletle oy kullandğ bilgilerini ve 
vekâletleri almak istediklerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
380:381 

        – İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Adalet ve Kalkn-
ma Partisi İstanbul İl Başkanlğna gerçekleştirilen saldrlar 
nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve terörün bir 
insanlk suçu olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'a yönelik davranşn 
açkça cezay gerektirdiğine, TBMM Başkan Vekili Pervin 
Buldan ile İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e yaplan sald-
ry knadğna, yaşananlara sebep olan herkesi ve bu atmos-
feri yaratan tüm şartlar knadğna ve herkesi düşünmeye 
davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
606:607 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik davranşla-
ra ve bir milletvekilini hedef göstermenin doğru olmadğna 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
191:192 

        – Maliye Bakan Naci Ağbal'n 446 sra sayl Kanun 
Tasars'na 25'inci madde olarak yeni bir madde ihdasna dair 
önerge üzerinde yaplan soru-cevap işlemi srasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 
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        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n ifadelerine katl-
dğna ve kendisinin de baz ifadelerinden dolay üzüntü 
duyduğuna ve geri aldğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
774 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadeleri ile Oturum Başkan TBMM Başkan 
Vekili Ayşe Nur Bahçekapl'nn baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
772:773 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
710:711 

        – Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n konuşmasnn İç 
Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna göre değerlen-
dirilerek gruplara söz hakk tannmasna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
529:531 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn Genel Kurul salonunda yaşanan olaylarla 
ilgili açklamasndaki baz ifadelerine ve Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak yaşanan vahşeti knadklarna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
593:594 

        Tekraren  (62) 595 
        – Tahliye edilen Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'e 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancakl'ya eşinin vefat nedeniyle başsağlğ dilediğine, 
6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan deprem 
nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlara geçmiş 
olsun dileğinde bulunduklarna ve Başbakann "hayr" diyenle-
ri terörizmle yaftalamasn knadklarna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1029 

       SANCAKLI Saffet (Kocaeli) – Yaşadğ ac olay nede-
niyle kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
840:841 

       SANCAR Mithat (Mardin) – İzmir Milletvekili Hamza 
Dağ'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmasndaki baz ifade-
lerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1046:1047 

       SERTEL Atila (İzmir) – Hrant Dink'in ölümünün 
10'uncu yl dönümüne ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde srarla 
bir orkinos çiftliği yaplmak istenmesinin arkasnda kimler 
olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
553 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – Devlet Bahçeli'nin daha önce 
başkanlk sistemine karş olduğuna dair açklamalar varken 
kendisini bir davranş değişikliğine iten tutumun sebebini 
açklamasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
706:707 

        – Tutuklu bulunan Hüsnü Mahalli'nin durumuna ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
344 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Kocaeli Gazeteciler Cemiye-
tinin 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 
İzmit'te basn toplants yaptğ günü Basn Onur Günü olarak 
kutladğna ve Kayseri'deki hain terör saldrsnda şehit olan 
Abdulsamet Özen'in yerel bir gazetede çalşan babasna 
plaket vermesini takdir ettiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 
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       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Türk milliyetçilerinin vatan 
sevgisini hiç kimsenin ölçemeyeceğine ve hiç kimsenin 
Genel Kurulda çekim yaparak insanlarn özgürlüğünü kst-
lamaya hakk olmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
711 

       TAN Ahmet (Kütahya) – Anayasa değişiklik teklifiyle 
Cumhuriyetin niteliklerinde hiçbir değişiklik olmadğna, 
Cumhuriyet Halk Partisinin halka gitmemek için her türlü 
engellemeyi yaptğna ve demokrasilerde son sözü söyleyenin 
millet olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
716 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Dövizlere el konulacağ-
na ilişkin söylentilerle ilgili bilgi almak istediğine ve getirilen 
Anayasa değişikliğiyle getirilen rejimle gerginlik ve çatşma 
kültürünün artacağna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in yaptğ gün-
dem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1021 

        – Koalisyon dönemlerinde işsizlik oran rakamlar tek hane-
liyken tek başna iktidar olmasna rağmen AK PARTİ döneminde 
işsizlik oranlarnda rekor krldğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

        – Meclis Kütüphanesinin okuma bölümünde çok gürül-
tülü bir ortam olduğuna ve Meclis Başkanlğnn bu konuda 
tedbir almas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
802 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli-
oğlu'nun Anayasa değişikliğiyle ilgili baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (65) 

 
922:923 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Son günlerde Türk spo-
rundaki rekabeti centilmenlik, barş ve dostluk anlayşnn 
dşna çkaran olaylar yaşandğna ve Gençlik ve Spor Bakan-
lğnn konuyla ilgilenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
344 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 16 Ocak Refah Parti-
sinin kapatlmasnn 19'uncu yl dönümüne ve istikrarn, 
verimin artacağ, parti kapatmann tarih olacağ Anayasa 
değişikliğine "evet" dediğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
140 

        – 950 kilometre snrmz bulunan bölgede tarihî sorumlu-
luğumuzu yerine getirmek için mücadelenin kararllkla sürdü-
rüldüğüne ve snr dşnda görev yapan askerlere başarlar, 
şehit olanlara da Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
544 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 17'nci maddesinin Anayasa yazm tekni-
ğine aykr olduğuna ve usulüne uygun düzenlenmesi için 
Komisyona iade edilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
57 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancakl'nn eşine acil şifalar dilediğine ve Anayasa 
değişikliği görüşmeleri devam ederken Cumhuriyet Halk 
Partisinin çarşamba gecesi Türkiye'ye, Türk milletine yakş-
mayan bir görüntüye neden olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
20 
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       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Türk milliyetçilerinin vatan 
sevgisini hiç kimsenin ölçemeyeceğine ve hiç kimsenin 
Genel Kurulda çekim yaparak insanlarn özgürlüğünü kst-
lamaya hakk olmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
711 

       TAN Ahmet (Kütahya) – Anayasa değişiklik teklifiyle 
Cumhuriyetin niteliklerinde hiçbir değişiklik olmadğna, 
Cumhuriyet Halk Partisinin halka gitmemek için her türlü 
engellemeyi yaptğna ve demokrasilerde son sözü söyleyenin 
millet olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
716 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Dövizlere el konulacağ-
na ilişkin söylentilerle ilgili bilgi almak istediğine ve getirilen 
Anayasa değişikliğiyle getirilen rejimle gerginlik ve çatşma 
kültürünün artacağna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in yaptğ gün-
dem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1021 

        – Koalisyon dönemlerinde işsizlik oran rakamlar tek hane-
liyken tek başna iktidar olmasna rağmen AK PARTİ döneminde 
işsizlik oranlarnda rekor krldğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

        – Meclis Kütüphanesinin okuma bölümünde çok gürül-
tülü bir ortam olduğuna ve Meclis Başkanlğnn bu konuda 
tedbir almas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
802 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli-
oğlu'nun Anayasa değişikliğiyle ilgili baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (65) 

 
922:923 

       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Son günlerde Türk spo-
rundaki rekabeti centilmenlik, barş ve dostluk anlayşnn 
dşna çkaran olaylar yaşandğna ve Gençlik ve Spor Bakan-
lğnn konuyla ilgilenmesi gerektiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
344 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 16 Ocak Refah Parti-
sinin kapatlmasnn 19'uncu yl dönümüne ve istikrarn, 
verimin artacağ, parti kapatmann tarih olacağ Anayasa 
değişikliğine "evet" dediğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
140 

        – 950 kilometre snrmz bulunan bölgede tarihî sorumlu-
luğumuzu yerine getirmek için mücadelenin kararllkla sürdü-
rüldüğüne ve snr dşnda görev yapan askerlere başarlar, 
şehit olanlara da Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
544 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 17'nci maddesinin Anayasa yazm tekni-
ğine aykr olduğuna ve usulüne uygun düzenlenmesi için 
Komisyona iade edilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
57 

       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancakl'nn eşine acil şifalar dilediğine ve Anayasa 
değişikliği görüşmeleri devam ederken Cumhuriyet Halk 
Partisinin çarşamba gecesi Türkiye'ye, Türk milletine yakş-
mayan bir görüntüye neden olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 
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       TURAN Bülent (Çanakkale) – 7 Şubat "MİT krizi" 
olarak adlandrlan sürecin yl dönümüne, 6 Şubatta Çanakka-
le'nin Ayvack ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle Çanakka-
le halkna geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve devletin 
ilgili bütün kurumlarnn deprem bölgesinde bulunduğuna 
ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1030:1031 

       TURAN Hasan (İstanbul) – Reina'daki terör saldrsyla 
39 kişinin hayatna kasteden teröristin yakalanmş olmasn-
dan dolay başta İçişleri Bakan olmak üzere Emniyet Genel 
Müdürlüğünü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti-
ğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
144:145 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Balkesir Büyükşehir Bele-
diyesinin Bandrma'nn 1/5.000'lik plann bir türlü yapmad-
ğna ve Bandrma Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olduğu 
için ayrmclk m yapldğn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
341 

        – Nazm Hikmet'in doğum günü ansna bir şiirini oku-
mak istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
19:20 

       USTA Erhan (Samsun) – 19-20 Ocak 1990'da Sovyet-
ler Birliği tarafndan Azerbaycan halkna karş yaplan katli-
amn 27'nci, 20 Ocak 1989'da Samsunspor'un trafik kazas 
geçirmesinin 28'inci yldönümüne ve Samsun Millî Eğitim 
Müdürlüğünün hazrladğ Türk büyüklerini tantc projeye 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
549 

       UYSAL Burhanettin (Karabük) – Karne alan öğrenci-
leri tebrik ettiğine ve 20 Ocak Bakü katliamnn 27'nci yl 
dönümüne ilişkin açklamas 32 (63) 

 
715 

       YALIM Özkan (Uşak) – Bursa Milletvekili İsmail 
Aydn' 58'inci Birleşimde yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadeleri nedeniyle knadğna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
15 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
371:372 

        – Uşak çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için bütçe tahsis 
edilmesi gerektiğine ve yolun geçtiği yerlerde istimlak edilen 
arazilerin bedellerinin hâlâ ödenmediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1025 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – 446 sra sayl Kanun 
Tasars'nn 24'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
201 

        – Başkanlk sisteminin cumhuriyeti ykacağna, Türki-
ye'yi ykma götüreceğine ve insanlar mağdur edeceğine 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü ders kitap-
larndan çkaran Millî Eğitim Bakanlğn knadğna ve 
Anayasa değişiklik teklifinin yasalaşmas hâlinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve hukuk devleti olma 
niteliğini yitireceğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
345 
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       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'ne Hakkâri ilinin 3 vekilinin 
de tutuklu olmas nedeniyle bu ilin hiçbir milletvekilinin 
iradesinin yansmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
846:847 

        – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan 
depreme, Roboski'de meydana gelen elim olayla ilgili köylü-
lerin anma törenlerinin OHAL nedeniyle yasaklanmasna, 
iktidar bu anlamsz uygulamasndan vazgeçmeye ve bu 
ailelerin aclarn hafifletecek olan bir adaletin tesis edilmesi 
hususunda gereğini yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1032 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – Ankara Küçükesat'ta gaz nedeniyle olduğu iddia edi-
len patlamayla ilgili Bakandan bilgi vermesini talep ettiğine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
233 

        – Cumhurbaşkannn Halklarn Demokratik Partisini 
hedef gösteren baz ifadelerde bulunduğuna, BİRLEŞİK 
METAL-İŞ'in grevinin millî güvenlik gerekçesiyle altmş 
gün ertelenmesine, yargnn HDP'ye dönük siyasi soykrm 
operasyonlarn sürdürdüğüne ve DAİŞ'liler sabit ikametgâh-
tan ötürü serbest braklrken 63 yaşndaki kanser hastas 
Mehmet Ekici'nin bir basn açklamasna katldğ için Ma-
lazgirt'te gözaltna alnmasna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
347 

        – Diyarbakr'daki bombal saldrda hayatn kaybeden 4 
polise Allah'tan rahmet dilediğine, yaklaşk seksen gündür 
tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanlar ve milletvekilleri-
nin yarglandklar dosyalarn tamamnn kürsü dokunulmaz-
lğ, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamnda değerlendiril-
mesi gereken ifadeler olduğuna ve geçen hafta bir arkadaşla-
rnn kürsüde düşünce ve ifade hürriyetinin 3 parti tarafndan 
engellendiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
146:147 

        – Gizli oylamalarda sonucu etkileyecek kadar gizliliğe 
uyulmamas söz konusu ise ve bu ispatlanrsa iptal gerekçesi 
olduğuna ve Başkanlğn gizliliği sağlamakla yükümlü oldu-
ğuna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
463:464 

        – HDP Grubu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve 
Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna yaplan 
saldrlar knadklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – Kürt diline, kültürüne, folkloruna dair çalşma yapan-
larn çoğunun kamudan atldğna ve kurumlarn kapatldğ-
na ilişkin açklamas 32 (61) 

 
477 

        – Mali olanaklar açsndan diğer partilerden çok daha 
skntl, güvenlik güçlerinin basks altnda, siyasi operas-
yonlar eşliğinde seçim çalşmas yürüten ve aldklar her 
oyun oy verenlerin anasnn ak sütü kadar helal olduğu bir 
parti olduklarna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
363 
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       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'ne Hakkâri ilinin 3 vekilinin 
de tutuklu olmas nedeniyle bu ilin hiçbir milletvekilinin 
iradesinin yansmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
846:847 

        – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan 
depreme, Roboski'de meydana gelen elim olayla ilgili köylü-
lerin anma törenlerinin OHAL nedeniyle yasaklanmasna, 
iktidar bu anlamsz uygulamasndan vazgeçmeye ve bu 
ailelerin aclarn hafifletecek olan bir adaletin tesis edilmesi 
hususunda gereğini yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1032 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – Ankara Küçükesat'ta gaz nedeniyle olduğu iddia edi-
len patlamayla ilgili Bakandan bilgi vermesini talep ettiğine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
233 

        – Cumhurbaşkannn Halklarn Demokratik Partisini 
hedef gösteren baz ifadelerde bulunduğuna, BİRLEŞİK 
METAL-İŞ'in grevinin millî güvenlik gerekçesiyle altmş 
gün ertelenmesine, yargnn HDP'ye dönük siyasi soykrm 
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347 

        – Diyarbakr'daki bombal saldrda hayatn kaybeden 4 
polise Allah'tan rahmet dilediğine, yaklaşk seksen gündür 
tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanlar ve milletvekilleri-
nin yarglandklar dosyalarn tamamnn kürsü dokunulmaz-
lğ, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamnda değerlendiril-
mesi gereken ifadeler olduğuna ve geçen hafta bir arkadaşla-
rnn kürsüde düşünce ve ifade hürriyetinin 3 parti tarafndan 
engellendiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
146:147 

        – Gizli oylamalarda sonucu etkileyecek kadar gizliliğe 
uyulmamas söz konusu ise ve bu ispatlanrsa iptal gerekçesi 
olduğuna ve Başkanlğn gizliliği sağlamakla yükümlü oldu-
ğuna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
463:464 

        – HDP Grubu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve 
Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna yaplan 
saldrlar knadklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – Kürt diline, kültürüne, folkloruna dair çalşma yapan-
larn çoğunun kamudan atldğna ve kurumlarn kapatldğ-
na ilişkin açklamas 32 (61) 

 
477 

        – Mali olanaklar açsndan diğer partilerden çok daha 
skntl, güvenlik güçlerinin basks altnda, siyasi operas-
yonlar eşliğinde seçim çalşmas yürüten ve aldklar her 
oyun oy verenlerin anasnn ak sütü kadar helal olduğu bir 
parti olduklarna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
363 
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        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile İstanbul Millet-
vekili Mehmet Muş'un yaptklar açklamalarndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
359:360 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn Genel Kurulda yaşanan olaylar üzgün oldu-
ğunu belirterek geçiştirmemesi ve tutumunu gözden geçirme-
si gerektiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
599:600 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin oy kullanma sürecine 
katlabilmeleri için bir çözüm bulunmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 32 (61) 

 
389:390 

        – Tutuklu HDP milletvekillerinin Anayasa değişiklik 
teklifinin tümü üzerinde yaplacak oylamada oy kullanma 
haklarn yerine getirmek istediklerine ilişkin dilekçelerinin 
Başkanlğa ulaştğna ve bunun sağlanmasnn Başkanlğn 
sorumluluğunda olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
579:581 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Anayasa değişikliği 
ad altnda bir dikta rejimi inşa edilmeye çalşldğna, seçil-
miş iradenin tutuklu olduğu bir yerde demokratik Anayasa 
değişikliğinden söz edilemeyeceğine ve tutuklu milletvekille-
rinin yasama faaliyetlerine katlmas için Meclisi göreve 
davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
21 

        – Cizre vahşet bodrumunda öldürülüp yaklan 103 sivil 
vatandaşn ölüm yl dönümüne ve vicdanlar szlatan bu 
vahşetin aydnlatlmas, faillerin yarg önüne çkarlmas için 
Meclisi göreve davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1025:1026 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin Anayasa değişikliği 
görüşmelerine katlamamalarnn tam bir garabet olduğuna ve 
HDP Grubu olarak kuvvetler ayrlğn ortadan kaldran bu 
sistemden yana olmalarnn mümkün olmadğna ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
346 

        – Türkiye'deki tüm halklarn ve inançlarn umudu olma 
iddiasyla Türk siyaset sahnesine çkan AKP'nin on beş yldr 
tek başna iktidar olmasna rağmen hayal krklğ yarattğna 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
545 

       YILDIRIM Hurşit (İstanbul) – Siyaset ve Meclis 
tarihinde çok önemli bir değişikliğin arifesinde olunduğuna 
ve bu denli önemli değişikliklerde milletin görüşünü almann 
millî iradenin gereği olduğuna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
341 

       YİĞİT Ali (İzmir) – 9756 sayl Kanun Hükmünde 
Kararname'yle büyük kamu kuruluşlarnn hazineye ait hisse-
lerinin tamamnn Varlk Fonu'na aktarldğna ve İşsizlik 
Fonu'nun Varlk Fonu'na devredilip devredilmeyeceğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1026 

        – Meclisin Çankaya Kaps girişindeki bariyerin zaman-
sz açlmas nedeniyle bir kaza geçirdiklerine ve bu konuda 
önlem alnmas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
164:165 



.
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        – Nazm Hikmet'in 115'inci doğum gününe ve Başbaka-
nn İzmir'e vadettiği 35 projeden biri olan Alaçat havaalany-
la ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
20 

       ZEYBEK Kemal (Samsun) – Samsun Valiliğince "bir 
dakikalk ayağa kalkma" eylemine izin verilmemesine ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
553 

           
           
           

DENETİM    
A) MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ    

       ADIGÜZEL Onursal (İstanbul) – Ve 24 milletvekili-
nin, atk sularn Melen Çay'na boşaltldğ iddialarnn araşt-
rlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/448)   

 
 

        – Okunmas 32 (64) 884:885 
       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – Ve 23 milletvekilinin, 
üniversite hastanelerinden yasal alacaklarn tahsil edemeyen 
tbbi malzeme üretici ve tedarikçisi kuruluşlarn maruz kald-
ğ sorunlarn araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin öner-
gesi (10/449)   

 
 

        – Okunmas 32 (64) 885:887 
       BALUKEN İdris (Diyarbakr) – (HDP Grubu Başkan 
Vekili Diyarbakr Milletvekili) Şrnak'n Cizre ilçesinin Cudi 
Mahallesi'nde 23 Ocak 2016 günü ağr saldr olmas nede-
niyle bir bodrum katna sğnmş bulunan 31 sivil yurttaşn 
durumunun araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belir-
lenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin öner-
gesi (10/443)   

 
 

        – Okunmas 32 (62) 557:558 
       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – Ve 21 milletvekilinin, 
kat atk ve kâğt toplayclğ konusunda yaplmas gereken-
lerin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/447)   

 
 

        – Okunmas 32 (64) 882:884 
       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Ve 21 milletvekili-
nin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlğ ile il müdür-
lüklerinde çalşanlarn sorunlarnn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/434)   

 
 

        – Okunmas 32 (59) 28:30 
    
    
    



.
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   C.   B. S a y f a  
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        – Ve 21 milletvekilinin, Artvin genelinde yaplmas 
planlanan HES projelerinin bazlarnn iptal edilme kriterleri-
nin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/432)   

 
 

        – Okunmas 32 (59) 25:26 
        – Ve 21 milletvekilinin, Artvin Hopa Dağ (Cankurta-
ran) Tüneli'nin taahhüt edilen süre zarfnda tamamlanmama-
snn nedenlerinin ve inşaatta yaşanan aksaklklarn araştrla-
rak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Mec-
lis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/454)   

 
 

        – Okunmas 32 (66) 1036:1037 
        – Ve 21 milletvekilinin, Artvin ili ve ilçelerinde millî 
eğitimde yaşanan hukuksuzluk ve hakszlk iddialarnn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/436)   

 
 

        – Okunmas 32 (60) 152:153 
        – Ve 21 milletvekilinin, İller Bankasnn belediyeler 
adna yaptğ ihalelerde ihaleyi alan firmalara bankann kul-
lanm için lüks araçlar aldrdğ ve bu usulsüzlüklerin Sayş-
tay raporlarnca tespit edildiği iddialarnn araştrlarak aln-
mas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araş-
trmas açlmasna ilişkin önergesi (10/435)   

 
 

        – Okunmas 32 (60) 150:151 
        – Ve 21 milletvekilinin, inşaat sektöründe iş güvenliği 
konusunda uygulanmakta olan politikalarn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/442)   

 
 

        – Okunmas 32 (62) 556:557 
        – Ve 21 milletvekilinin, kamuda çalşan mühendis ve 
mimarlarn özlük haklarnda yaşanan mağduriyetlerin araşt-
rlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/433)   

 
 

        – Okunmas 32 (59) 26:28 
        – Ve 21 milletvekilinin, özel idareye ait mallarnn 
AKP'nin belediyelerine devredildiğini ancak diğer belediye-
lere ayn uygulamann yaplmadğ iddialarnn araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/439)   

 
 

        – Okunmas 32 (61) 350:351 
        – Ve 21 milletvekilinin, TOKİ'de iş güvenliği konusun-
da uygulanmakta olan politikalarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/438)   

 
 

        – Okunmas 32 (61) 349 
    



.
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        – Ve 22 milletvekilinin, İşsizlik Sigortas Fonu'na işçi-
lerden kesilen milyonlarca lirann aktarlmadğ ve İŞKUR'un 
da bu durumu takip etmediği iddialarnn araştrlarak aln-
mas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araş-
trmas açlmasna ilişkin önergesi (10/437)   

 
 

        – Okunmas 32 (60) 153:155 
        – Ve 23 milletvekilinin, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlğ bünyesinde ek ders karşlğ çalşan personelin özlük 
haklarnda ve çalşma koşullarnda yaşanan sorunlarn araşt-
rlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/450)   

 
 

        – Okunmas 32 (65) 915:917 
       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – Ve 22 milletvekili-
nin, son dönemlerde Cizre'de sokağa çkma yasağ uygulama-
laryla başlayan sürecin araştrlarak alnmas gereken önlem-
lerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/445)   

 
 

        – Okunmas 32 (63) 725:727 
       EMRE Zeynel (İstanbul) – Ve 22 milletvekilinin, ço-
cuk işçilerin yaşadğ sorunlarn araştrlarak alnmas gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/440)   

 
 

        – Okunmas 32 (61) 351:352 
       ERDEM Eren (İstanbul) – Ve 21 milletvekilinin, bas-
na yönelik saldrlarn arkasndaki güçlerin ve bunlarn nihai 
hedefinin araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlen-
mesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi 
(10/453)   

 
 

        – Okunmas 32 (66) 1035:1036 
       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Ve 22 milletvekilinin, 
fndk sektöründe yaşanan sorunlarn araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/452)   

 
 

        – Okunmas 32 (65) 919:921 
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Ve 30 
milletvekilinin, kâğt toplayclğnda yaşanan sorunlarn 
araştrlarak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi ama-
cyla Meclis araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/451)   

 
 

        – Okunmas 32 (65) 917:919 
       TÜRKMEN Elif Doğan (Adana) – Ve 21 milletvekili-
nin, Toplu Konut İdaresi Başkanlğnn (TOKİ) satşn yap-
tğ 40 bin konut ve iş yerini geç teslim etmesi nedeniyle 
vatandaşlarn uğradğ mağduriyetlerin araştrlarak alnmas 
gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/444)   

 
 

        – Okunmas 32 (63) 723:725 
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       YALIM Özkan (Uşak) – Ve 26 milletvekilinin, çocuk 
istismarlarnn ve yaşam standartlarnn ihlalleri hakkndaki 
sorunlarn ve çözüm önerilerinin araştrlarak alnmas gere-
ken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas 
açlmasna ilişkin önergesi (10/455)   

 
 

        – Okunmas 32 (66) 1038:1039 
       YİĞİT Ali (İzmir) – Ve 22 milletvekilinin, çocuk işçili-
ğinin azaltlmas için yaplmas gerekenlerin araştrlarak 
alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla Meclis 
araştrmas açlmasna ilişkin önergesi (10/441)   

 
 

        – Okunmas 32 (62) 554:556 
       YÜKSEL Cemal Okan (Eskişehir) – Ve 31 milletveki-
linin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin son on yllk bütçe 
denetim raporlarnn araştrlarak alnmas gereken önlemle-
rin belirlenmesi amacyla Meclis araştrmas açlmasna 
ilişkin önergesi (10/446)   

 
 

        – Okunmas 32 (63) 727:729 
           
           
           

B) YAZILI SORU ÖNERGELERİ VE CEVAPLARI    
a- CEVAPLANAN YAZILI SORU ÖNERGELERİ    

           
Adalet Bakanndan    

       BAŞARAN Ayşe ACAR (Batman) – 6284 sayl Kanun 
kapsamnda koruma talebinde bulunan kadnlara ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakan Bekir Bozdağ'n cevab (7/189) 32 (66) 

 
1096:1103 

           
           
           

Avrupa Birliği Bakanndan    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açlş törenlerine 
ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakan Ömer Çelik'in cevab 
(7/10284) 32 (66) 

 
1173:1174 

        – Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlarda boş bulunan 
engelli kadrolarna ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakan 
Ömer Çelik'in cevab (7/10050) 32 (66) 

 
1113:1115 

        – İstanbul'da olas bir depremin etkilerinden korunmak 
için yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği 
Bakan Ömer Çelik'in cevab (7/10286) 32 (66) 

 
1175:1176 

        – Mevzuatn engellilere yönelik ayrmclğn önlenmesi 
bakmndan taranmasna ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği 
Bakan Ömer Çelik'in cevab (7/10169) 32 (66) 

 
1139:1142 
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Başbakan Yardmclarndan    
       ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – OECD'nin bir raporuna 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in 
cevab (7/10590) 32 (66) 

 
1225:1229 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Türkiye Vakflar Bankasn-
ca yaplandrlan borçlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dmcs Mehmet Şimşek'in cevab (7/10265) 32 (66) 

 
1158:1160 

        – Ziraat Bankasnca yaplandrlan borçlara ilişkin soru-
su ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in cevab 
(7/10264) 32 (66) 

 
1154:1157 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bağl 
kurum ve kuruluşlarca Adyaman'a yönelik hizmetler için 
ayrlan ödeneklere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Mehmet Şimşek'in cevab (7/10267) 32 (64) 

 
903:904 

        – Bağl kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açlş 
törenlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet 
Şimşek'in cevab (7/10262) 32 (63) 

 
870:871 

        – Bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm yoluyla 
çalşan personele (7/10268), bağl kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen açlş törenlerine (7/10269), İstanbul'da olas 
bir depremin etkilerinden korunmak için yaplan çalşmalara 
(7/10270) ve bağl kurum ve kuruluşlarca Adyaman'a yöne-
lik hizmetler için ayrlan ödeneklere (7/10271) ilişkin sorular 
ve Başbakan Yardmcs Yldrm Tuğrul Türkeş'in cevab 32 (66) 

 
1161:1172 

        – Sorumluluk alanndaki kurum ve kuruluşlarda boş 
bulunan engelli kadrolarna ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dmcs Yldrm Tuğrul Türkeş'in cevab (7/10036) 32 (64) 

 
896:898 

           
           
           

Başbakandan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Bankalar lehine hacizli 
bulunan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/9925) 32 (66) 

 
1110:1112 

       TAN Altan (Diyarbakr) – KHK'lar ile ihraç edilen 
kamu görevlilerine ve kapatlan dernekler ile yayn organla-
rna ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Nurettin Canikli'nin cevab (7/10234) 32 (62) 

 
670:672 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Moskova Deklarasyo-
nu'na ve Frat Kalkan operasyonuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab 
(7/10218) 32 (66) 

 
1149:1153 

        – Türk Kzlay Derneğinin işe alm sürecine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin Canik-
li'nin cevab (7/10155) 32 (66) 

 
1136:1138 
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Başbakan Yardmclarndan    
       ÖZTRAK Faik (Tekirdağ) – OECD'nin bir raporuna 
ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in 
cevab (7/10590) 32 (66) 

 
1225:1229 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Türkiye Vakflar Bankasn-
ca yaplandrlan borçlara ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dmcs Mehmet Şimşek'in cevab (7/10265) 32 (66) 

 
1158:1160 

        – Ziraat Bankasnca yaplandrlan borçlara ilişkin soru-
su ve Başbakan Yardmcs Mehmet Şimşek'in cevab 
(7/10264) 32 (66) 

 
1154:1157 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bağl 
kurum ve kuruluşlarca Adyaman'a yönelik hizmetler için 
ayrlan ödeneklere ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Mehmet Şimşek'in cevab (7/10267) 32 (64) 

 
903:904 

        – Bağl kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açlş 
törenlerine ilişkin sorusu ve Başbakan Yardmcs Mehmet 
Şimşek'in cevab (7/10262) 32 (63) 

 
870:871 

        – Bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm yoluyla 
çalşan personele (7/10268), bağl kurum ve kuruluşlarca 
gerçekleştirilen açlş törenlerine (7/10269), İstanbul'da olas 
bir depremin etkilerinden korunmak için yaplan çalşmalara 
(7/10270) ve bağl kurum ve kuruluşlarca Adyaman'a yöne-
lik hizmetler için ayrlan ödeneklere (7/10271) ilişkin sorular 
ve Başbakan Yardmcs Yldrm Tuğrul Türkeş'in cevab 32 (66) 

 
1161:1172 

        – Sorumluluk alanndaki kurum ve kuruluşlarda boş 
bulunan engelli kadrolarna ilişkin sorusu ve Başbakan Yar-
dmcs Yldrm Tuğrul Türkeş'in cevab (7/10036) 32 (64) 

 
896:898 

           
           
           

Başbakandan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Bankalar lehine hacizli 
bulunan gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan Yardmcs Nurettin Canikli'nin cevab (7/9925) 32 (66) 

 
1110:1112 

       TAN Altan (Diyarbakr) – KHK'lar ile ihraç edilen 
kamu görevlilerine ve kapatlan dernekler ile yayn organla-
rna ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs 
Nurettin Canikli'nin cevab (7/10234) 32 (62) 

 
670:672 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Moskova Deklarasyo-
nu'na ve Frat Kalkan operasyonuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab 
(7/10218) 32 (66) 

 
1149:1153 

        – Türk Kzlay Derneğinin işe alm sürecine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardmcs Nurettin Canik-
li'nin cevab (7/10155) 32 (66) 

 
1136:1138 
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       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – 18 yaş 
altnda ve engelli çocuklara yönelik cinsel istismar vakalar 
hakknda sürmekte olan davalara ve tutuksuz yarglanan 
şüpheli saysna ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakan 
Bekir Bozdağ'n cevab (7/9226) 32 (66) 

 
1104:1107 

        – Banka aidatlarna ve tüketici hakem heyetleriyle ilgili 
iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10004) 32 (62) 

 
661:662 

           
           
           

Dşişleri Bakanndan    
       TAN Altan (Diyarbakr) – Dş politikayla ilgili baz 
iddialara ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğ-
lu'nun cevab (7/10607) 32 (66) 

 
1230:1232 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Yurt dşnda bulunan 
konsolosluk ve büyükelçiliklerin güvenliğine ilişkin sorusu 
ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/10175) 32 (64) 

 
899:902 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm yoluyla çalşan 
personele ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğ-
lu'nun cevab (7/10330) 32 (66) 

 
1177:1180 

        – İstanbul'da olas bir depremin etkilerinden korunmak 
için yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Dşişleri Bakan 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevab (7/10331) 32 (66) 

 
1181:1183 

           
           
           

Ekonomi Bakanndan    
       SARIBAL Orhan (Bursa) – Moldova'dan yaplacak 
domuz eti ithalatna ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/9935) 32 (62) 

 
658:660 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Ekonominin durumuna 
ve değişimine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat Zey-
bekci'nin cevab (7/10608) 32 (66) 

 
1233:1234 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarca Adyaman'a yönelik hizmetler 
için ayrlan ödeneklere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan 
Nihat Zeybekci'nin cevab (7/10770) 32 (66) 

 
1235:1236 

        – Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen 
açlş törenlerine ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan Nihat 
Zeybekci'nin cevab (7/10332) 32 (66) 

 
1184:1185 

        – Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm 
yoluyla çalşan personele ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan 
Nihat Zeybekci'nin cevab (7/10333) 32 (66) 

 
1186:1187 
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        – İstanbul'da olas bir depremin etkilerinden korunmak 
için yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan 
Nihat Zeybekci'nin cevab (7/10334) 32 (66) 

 
1188:1190 

           
           

Gençlik ve Spor Bakanndan    
       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Giresun'a 
spor salonu yaplmasna yönelik bir çalşma olup olmadğna 
ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay K-
lç'n cevab (7/9257) 32 (64) 

 
894:895 

           
           
           

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanndan    
       BASMACI Melike (Denizli) – Bodrum'da mandalina 
üreticilerinin sorunlarna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab (7/10360) 32 (66) 

 
1198:1200 

        – Stratejik ürünler listesine ve pamuk ithalatna ilişkin 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in 
cevab (7/10359) 32 (66) 

 
1195:1197 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Patates tüketimine 
ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk 
Çelik'in cevab (7/10357) 32 (66) 

 
1191:1192 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Çiftçilerin tarm kredi 
kooperatifi borçlarna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab (7/10361) 32 (66) 

 
1201:1202 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Kütahya'nn 
Simav ilçesinde seraclğn geliştirilmesine yönelik çalşma-
lara ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Faruk Çelik'in cevab (7/10358) 32 (66) 

 
1193:1194 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Tarmsal ve Krsal Kal-
knmay Destekleme Kurumu hakkndaki çeşitli iddialara 
ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk 
Çelik'in cevab (7/10364) 32 (66) 

 
1203:1207 

           
           
           

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       ARSLAN Kazm (Denizli) – Yurt dşndan sağlanan 
kredilerin kaynak kullanm destekleme fonu kesintisine tabi 
tutulmamas neticesinde gümrüklerde eksik tahakkuk eden 
KDV miktarna ve bu konuda yaplan işlemlere ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/9794) 32 (62) 

 
653:654 
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        – İstanbul'da olas bir depremin etkilerinden korunmak 
için yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakan 
Nihat Zeybekci'nin cevab (7/10334) 32 (66) 

 
1188:1190 

           
           

Gençlik ve Spor Bakanndan    
       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – Giresun'a 
spor salonu yaplmasna yönelik bir çalşma olup olmadğna 
ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Bakan Akif Çağatay K-
lç'n cevab (7/9257) 32 (64) 

 
894:895 

           
           
           

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanndan    
       BASMACI Melike (Denizli) – Bodrum'da mandalina 
üreticilerinin sorunlarna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve 
Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab (7/10360) 32 (66) 

 
1198:1200 

        – Stratejik ürünler listesine ve pamuk ithalatna ilişkin 
sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk Çelik'in 
cevab (7/10359) 32 (66) 

 
1195:1197 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Patates tüketimine 
ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk 
Çelik'in cevab (7/10357) 32 (66) 

 
1191:1192 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Çiftçilerin tarm kredi 
kooperatifi borçlarna ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hay-
vanclk Bakan Faruk Çelik'in cevab (7/10361) 32 (66) 

 
1201:1202 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Kütahya'nn 
Simav ilçesinde seraclğn geliştirilmesine yönelik çalşma-
lara ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan 
Faruk Çelik'in cevab (7/10358) 32 (66) 

 
1193:1194 

       SARIBAL Orhan (Bursa) – Tarmsal ve Krsal Kal-
knmay Destekleme Kurumu hakkndaki çeşitli iddialara 
ilişkin sorusu ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Faruk 
Çelik'in cevab (7/10364) 32 (66) 

 
1203:1207 

           
           
           

Gümrük ve Ticaret Bakanndan    
       ARSLAN Kazm (Denizli) – Yurt dşndan sağlanan 
kredilerin kaynak kullanm destekleme fonu kesintisine tabi 
tutulmamas neticesinde gümrüklerde eksik tahakkuk eden 
KDV miktarna ve bu konuda yaplan işlemlere ilişkin sorusu 
ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab 
(7/9794) 32 (62) 

 
653:654 
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       BASMACI Melike (Denizli) – Denizli'de engelli bir 
kadnn fazla kilolu olduğu gerekçesiyle minibüsten indiril-
mesi olayna ve engellilere yönelik haksz uygulamalarla 
ilgili çalşmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9781) 32 (62) 

 
651:652 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Sarp Snr Kap-
s'nda yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9799) 32 (62) 

 
655:657 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Güvenli olmayan krta-
siye ürünlerinin denetimine ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/9959) 32 (60) 

 
319:320 

        – Marketlerde bir kuruş tutarndaki para üstlerinin iade 
edilmemesine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan 
Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10367) 32 (62) 

 
675:676 

        – Mermer ihracatna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tica-
ret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10368) 32 (62) 

 
677:678 

        – Ülkemizde 2016 ylnda üretimi yaplp tüketilen 
deterjan miktarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Baka-
n Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10853) 32 (66) 

 
1244:1245 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açlş törenlerine 
ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret Bakan Bülent Tü-
fenkci'nin cevab (7/10365) 32 (62) 

 
673:674 

        – Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlarda boş bulunan 
engelli kadrolarna ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10091) 32 (62) 

 
665:666 

        – Bakanlğa bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm 
yoluyla çalşan personele ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10366) 32 (66) 

 
1208:1209 

        – İstanbul'da olas bir depremin etkilerinden korunmak 
için yaplan çalşmalara ilişkin sorusu ve Gümrük ve Ticaret 
Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10369) 32 (66) 

 
1210:1211 

        – Sosyal medya paylaşmlar sebebiyle hakknda işlem 
yaplan kurum personeline ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Ticaret Bakan Bülent Tüfenkci'nin cevab (7/10780) 32 (66) 

 
1237:1238 

           
           
           

Kalknma Bakanndan    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarna 
ilişkin sorusu ve Kalknma Bakan Lütfi Elvan'n cevab 
(7/10110) 32 (62) 

 
663:664 
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Maliye Bakanndan    
       ARSLAN Kazm (Denizli) – Türk Hava Yollarnn 
Bosna-Hersek Hava Yollar hisseleriyle ilgili işlemlerine ve 
uğranan zararn soruşturulmasna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/10195) 32 (66) 

 
1143:1144 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Türk Hava Yollar'nn Tu-
nus'tan lüks bir uçak satn almasna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/9822) 32 (66) 

 
1108:1109 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Gelir İdaresi Başkanl-
ğnca hazrlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağ'na 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab 
(7/10114) 32 (66) 

 
1116:1117 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Mardin ilindeki vergi tahsi-
latna ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab 
(7/10408) 32 (66) 

 
1212:1213 

        – Son on yl içinde Van, Şrnak ve Hakkâri illerinde 
yaplan kamu yatrm miktarna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/9973) 32 (61) 

 
484:485 

           
           
           

Orman ve Su İşleri Bakanndan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde Milletvekili 
Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir 
köyün sulama sorununa (7/9892), Niğde'nin Bor ilçesine 
bağl bir köyün sulama sistemi sorununa (7/9893), Niğde'nin 
Ulukşla ilçesine bağl bir köyün sulama ihtiyacna (7/9894), 
Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün sulama göleti ve 
içme suyu deposu ihtiyacna (7/9896), Niğde'nin merkez 
ilçesine bağl bir köyün sulama sorununa (7/9897), Niğde'nin 
Çamard ilçesine bağl bir köyün sulama ihtiyacna (7/9898), 
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağl bir köyün sulama göleti 
ihtiyacna (7/9903), Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağl bir köyün 
sulama göleti ihtiyacna (7/9904) ve Niğde'nin Çiftlik ilçesine 
bağl bir köyün sulama ihtiyacna (7/9906) ilişkin sorular ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 32 (60) 

 
310:318 

        – Niğde'de çkan orman yangnlarna ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 
(7/10446) 32 (66) 

 
1219:1220 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açlş törenlerine 
(7/10444) ve İstanbul'da olas bir depremin etkilerinden 
korunmak için yaplan çalşmalara (7/10448) ilişkin sorular 
ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 32 (66) 

 
1214:1218 
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Maliye Bakanndan    
       ARSLAN Kazm (Denizli) – Türk Hava Yollarnn 
Bosna-Hersek Hava Yollar hisseleriyle ilgili işlemlerine ve 
uğranan zararn soruşturulmasna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/10195) 32 (66) 

 
1143:1144 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Türk Hava Yollar'nn Tu-
nus'tan lüks bir uçak satn almasna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/9822) 32 (66) 

 
1108:1109 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Gelir İdaresi Başkanl-
ğnca hazrlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağ'na 
ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab 
(7/10114) 32 (66) 

 
1116:1117 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Mardin ilindeki vergi tahsi-
latna ilişkin sorusu ve Maliye Bakan Naci Ağbal'n cevab 
(7/10408) 32 (66) 

 
1212:1213 

        – Son on yl içinde Van, Şrnak ve Hakkâri illerinde 
yaplan kamu yatrm miktarna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakan Naci Ağbal'n cevab (7/9973) 32 (61) 

 
484:485 

           
           
           

Orman ve Su İşleri Bakanndan    
       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – Niğde Milletvekili 
Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir 
köyün sulama sorununa (7/9892), Niğde'nin Bor ilçesine 
bağl bir köyün sulama sistemi sorununa (7/9893), Niğde'nin 
Ulukşla ilçesine bağl bir köyün sulama ihtiyacna (7/9894), 
Niğde'nin merkez ilçesine bağl bir köyün sulama göleti ve 
içme suyu deposu ihtiyacna (7/9896), Niğde'nin merkez 
ilçesine bağl bir köyün sulama sorununa (7/9897), Niğde'nin 
Çamard ilçesine bağl bir köyün sulama ihtiyacna (7/9898), 
Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağl bir köyün sulama göleti 
ihtiyacna (7/9903), Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağl bir köyün 
sulama göleti ihtiyacna (7/9904) ve Niğde'nin Çiftlik ilçesine 
bağl bir köyün sulama ihtiyacna (7/9906) ilişkin sorular ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 32 (60) 

 
310:318 

        – Niğde'de çkan orman yangnlarna ilişkin sorusu ve 
Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 
(7/10446) 32 (66) 

 
1219:1220 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açlş törenlerine 
(7/10444) ve İstanbul'da olas bir depremin etkilerinden 
korunmak için yaplan çalşmalara (7/10448) ilişkin sorular 
ve Orman ve Su İşleri Bakan Veysel Eroğlu'nun cevab 32 (66) 

 
1214:1218 
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Sağlk Bakanndan    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – Bakanlğa 
bağl kurum ve kuruluşlarda boş bulunan engelli kadrolarna 
ilişkin sorusu ve Sağlk Bakan Recep Akdağ'n cevab 
(7/10138) 32 (66) 

 
1118:1119 

           
           
           

TBMM Başkanndan    
       BALUKEN İdris (Diyarbakr) – Tutuklu milletvekille-
rinin durumuna ve cezaevi koşullarna ilişkin sorusu ve Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n 
cevab (7/10728) 32 (64) 

 
905:908 

       BASMACI Melike (Denizli) – TBMM TV çalşmalar-
nn engellilerin erişimine uygun hale getirilmesine yönelik 
çalşmalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/10816) 32 (66) 

 
1239:1240 

       BİÇER Tur YILDIZ (Manisa) – 2002 ylndan itibaren 
Cumhuriyet Halk Partisine mensup milletvekillerince yönelti-
len yazl soru önergelerine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/11039) 32 (66) 

 
1246:1249 

        – 2007 ylndan itibaren Cumhuriyet Halk Partisine 
mensup milletvekillerince yöneltilen yazl soru önergelerine 
ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili 
Ahmet Aydn'n cevab (7/10145) 32 (59) 

 
99:101 

       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Soru önergelerinin 
iadesi kapsamnda yaplan işlemlere ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10817) 32 (66) 

 
1241:1243 

       TAN Altan (Diyarbakr) – İstiklal Mahkemeleri zabt-
lar ve kaytlar ile ilgili çalşmalara ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10212) 32 (62) 

 
667:669 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – 4/C kapsamndaki per-
sonele toplu sözleşme ile tannan ücret hakkna ilişkin sorusu 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n cevab (7/10208) 32 (60) 

 
321:322 

        – Anayasa Komisyonu toplantlarna ilişkin sorusu ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n 
cevab (7/10210) 32 (66) 

 
1145:1148 

        – Halkla İlişkiler Binasnn aydnlatmasna ve 
TBMM'nin enerji sarfiyatna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10147) 32 (61) 

 
486:488 

    



.
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        – Personele yönelik farkl nöbet uygulamalarna ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ah-
met Aydn'n cevab (7/10211) 32 (61) 

 
489:490 

        – TBMM binalar girişlerinde görev yapan polis memur-
larnn snma sorunlarna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10149) 32 (63) 

 
859:860 

        – TBMM bünyesinde hizmet veren Meclis Devlet Has-
tanesinin snma sorununa ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10146) 32 (66) 

 
1120:1121 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – TBMM ile 
bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm yoluyla çalşan 
personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/10148) 32 (66) 

 
1122:1135 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – İstanbul Beşiktaş'ta 
TBMM'ye ait bir otoparkn tahsisine ilişkin sorusu ve Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n 
cevab (7/10562) 32 (66) 

 
1221:1222 

       YILDIRIM Nadir (Van) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin 
oylamasnda gizli oylama kurallarna riayet edilmediğine 
yönelik iddialarla ilgili incelemeye ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10564) 32 (66) 

 
1223:1224 

       YİĞİT Ali (İzmir) – Kamu Denetçiliği Kurumuna 
yaplan başvurulara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/10209) 32 (63) 

 
861:869 

           
           
           
GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR    
        – Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, 
14/1/2017 tarihli 58'inci Birleşimdeki baz ifadelerini düzelt-
tiğine ilişkin konuşmas 32 (59) 

 
23:25 

           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    

       ADIYAMAN Mehmet Emin (Iğdr) – Iğdr ilinin 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
133:134 

       AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Hatay 
ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
336:337 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  

– 32 – 

        – Personele yönelik farkl nöbet uygulamalarna ilişkin 
sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ah-
met Aydn'n cevab (7/10211) 32 (61) 

 
489:490 

        – TBMM binalar girişlerinde görev yapan polis memur-
larnn snma sorunlarna ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10149) 32 (63) 

 
859:860 

        – TBMM bünyesinde hizmet veren Meclis Devlet Has-
tanesinin snma sorununa ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10146) 32 (66) 

 
1120:1121 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – TBMM ile 
bağl kurum ve kuruluşlarda hizmet alm yoluyla çalşan 
personele ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/10148) 32 (66) 

 
1122:1135 

       TÜMER Zülfikar İnönü (Adana) – İstanbul Beşiktaş'ta 
TBMM'ye ait bir otoparkn tahsisine ilişkin sorusu ve Türki-
ye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n 
cevab (7/10562) 32 (66) 

 
1221:1222 

       YILDIRIM Nadir (Van) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi'nin 
oylamasnda gizli oylama kurallarna riayet edilmediğine 
yönelik iddialarla ilgili incelemeye ilişkin sorusu ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab 
(7/10564) 32 (66) 

 
1223:1224 

       YİĞİT Ali (İzmir) – Kamu Denetçiliği Kurumuna 
yaplan başvurulara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydn'n cevab (7/10209) 32 (63) 

 
861:869 

           
           
           
GEÇEN TUTANAK HAKKINDA KONUŞMALAR    
        – Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt’un, 
14/1/2017 tarihli 58'inci Birleşimdeki baz ifadelerini düzelt-
tiğine ilişkin konuşmas 32 (59) 

 
23:25 

           
           

GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR    
A) MİLLETVEKİLLERİNİN GÜNDEM DIŞI 
KONUŞMALARI    

       ADIYAMAN Mehmet Emin (Iğdr) – Iğdr ilinin 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
133:134 

       AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Hatay 
ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
336:337 
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       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin sorun-
lar ile Artvin-Hopa (Cankurtaran) Tüneli'ne ilişkin gündem 
dş konuşmas 32 (66) 

 
1018:1019 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Anayasa 
değişikliği sürecine ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
339:340 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Cazibe Merkezleri 
Program'na ilişkin gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
136:139 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – Bitlis ilinin sorunlarna ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (62) 

 
512:513 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Anayasa değişik-
liğinin kabul edilmesi hâlinde toplumsal etkilerine ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
135:136 

       PURÇU Özcan (İzmir) – Türkiye'nin genel sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 32 (62) 

 
514:516 

       TAŞKESENLİOĞLU Zehra (Erzurum) – Türkiye'nin 
istiklali, istikbali ve istikrar için cumhurbaşkanlğ sistemi-
nin önemine ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
337:338 

       ÜNÜVAR Necdet (Adana) – Azerbaycan'n 20 Ocak 
(20 Yanvar) Hüzün Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 32 (62) 

 
516:517 

       YILMAZ İsmet (Millî Eğitim Bakan) (Sivas) – İzmir 
Milletvekili Özcan Purçu'nun Türkiye'nin genel sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas dolaysyla 32 (62) 

 
520:528 

       YÖNTER İzzet Ulvi (İstanbul) – İstanbul'un Şile ilçe-
sinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (66) 

 
1020:1021 

       YÜCE Sait (Isparta) – Millî eğitim müfredatna ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (66) 

 
1016:1017 

           
           
           

KANUNLAR    
A) KABUL EDİLEN KANUNLAR    

a- Numerik Dizin    
  Kanun 

No   
 

        Ad            
6770 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile 

Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler-
de Değişiklik Yaplmasna Dair  

 
 

32 
 
 
 
 
 
 

(60)
 
 
 
 
 
 

193, 194:201, 
202:213, 213:216, 
217:226, 226:227, 

228:232, 233, 
233:235, 236:276, 
277:283, 284:288, 
289:295, 297:309 
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6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik 
Yaplmasna Dair  

 
32 
 
 

(59)
 
 

55:56, 58:68, 69:85, 
86, 86:90, 92:96, 

97:98 
     

 
 
 

(61)
 
 
 

379:380, 391:401, 
401:438, 441:455, 
459:461, 464:477, 

477:483 
     

 
 

(62)
 
 

578, 588:592, 603, 
612:617, 618:624, 
625:632, 632:650 

     
 
 
 
 
 
 

(63)
 
 
 
 
 
 

775, 776:780, 
782:784, 787:794, 
795:802, 803:804, 
806:810, 810:812, 
812:819, 820:838, 

840, 841:845, 
849:858 

           
b- Konulara Göre Dizin    

1. Anayasa Değişikliği Kanunlar    
        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair (6771) 32 

 
 

(59)
 
 

 
55:56, 58:68, 69:85, 

86, 86:90, 92:96, 
97:98 

         
 
 
 

(61)
 
 
 

379:380, 391:401, 
401:438, 441:455, 
459:461, 464:477, 

477:483 
         

 
 

(62)
 
 

578, 588:592, 603, 
612:617, 618:624, 
625:632, 632:650 

         
 
 
 
 
 
 

(63)
 
 
 
 
 
 

775, 776:780, 
782:784, 787:794, 
795:802, 803:804, 
806:810, 810:812, 
812:819, 820:838, 

840, 841:845, 
849:858 

           
2. Temel Kanunlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair (6770) 

 
 

32 
 
 
 
 
 
 

 
 

(60)
 
 
 
 
 
 

 
 

193, 194:201, 
202:213, 213:216, 
217:226, 226:227, 

228:232, 233, 
233:235, 236:276, 
277:283, 284:288, 
289:295, 297:309 



.
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6771 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik 
Yaplmasna Dair  

 
32 
 
 

(59)
 
 

55:56, 58:68, 69:85, 
86, 86:90, 92:96, 

97:98 
     

 
 
 

(61)
 
 
 

379:380, 391:401, 
401:438, 441:455, 
459:461, 464:477, 

477:483 
     

 
 

(62)
 
 

578, 588:592, 603, 
612:617, 618:624, 
625:632, 632:650 

     
 
 
 
 
 
 

(63)
 
 
 
 
 
 

775, 776:780, 
782:784, 787:794, 
795:802, 803:804, 
806:810, 810:812, 
812:819, 820:838, 

840, 841:845, 
849:858 

           
b- Konulara Göre Dizin    

1. Anayasa Değişikliği Kanunlar    
        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair (6771) 32 

 
 

(59)
 
 

 
55:56, 58:68, 69:85, 

86, 86:90, 92:96, 
97:98 

         
 
 
 

(61)
 
 
 

379:380, 391:401, 
401:438, 441:455, 
459:461, 464:477, 

477:483 
         

 
 

(62)
 
 

578, 588:592, 603, 
612:617, 618:624, 
625:632, 632:650 

         
 
 
 
 
 
 

(63)
 
 
 
 
 
 

775, 776:780, 
782:784, 787:794, 
795:802, 803:804, 
806:810, 810:812, 
812:819, 820:838, 

840, 841:845, 
849:858 

           
2. Temel Kanunlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair (6770) 

 
 

32 
 
 
 
 
 
 

 
 

(60)
 
 
 
 
 
 

 
 

193, 194:201, 
202:213, 213:216, 
217:226, 226:227, 

228:232, 233, 
233:235, 236:276, 
277:283, 284:288, 
289:295, 297:309 
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B) TASARILAR (Görüşülenler)    
1. a- Temel Kanun Tasarlar    

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
(1/666) (S. Says: 443) 32 (66) 

 
1072:1095 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair (1/796) (S. Says: 446) 32 

 
 
 
 
 
 

(60)
 
 
 
 
 
 

 
 

193, 194:201, 
202:213, 213:216, 
217:226, 226:227, 

228:232, 233, 
233:235, 236:276, 
277:283, 284:288, 
289:295, 297:309 

           
           
           

C) TEKLİFLER  (Görüşülenler)    
1. a- Anayasa Değişikliği Kanun Teklifleri    

        YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – (Adalet ve 
Kalknma Partisi Genel Başkan) Ve Grup Başkanvekilleri 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc, Aksaray Milletvekili İlknur İn-
ceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi (2/1504) (S. Says: 447) 

 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(59)
 
 

 
 
 
 
 
 
 

55:56, 58:68, 69:85, 
86, 86:90, 92:96, 

97:98 
         

 
 
 

(61)
 
 
 

379:380, 391:401, 
401:438, 441:455, 
459:461, 464:477, 

477:483 
         

 
 

(62)
 
 

578, 588:592, 603, 
612:617, 618:624, 
625:632, 632:650 

         
 
 
 
 
 
 

(63)
 
 
 
 
 
 

775, 776:780, 
782:784, 787:794, 
795:802, 803:804, 
806:810, 810:812, 
812:819, 820:838, 

840, 841:845, 
849:858 
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1. b- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/196) 
esas numaral 13 Mays Gününün Maden İşçisinin Can Gü-
venliği Günü İlan Edilmesi Hakknda Kanun Teklifi'nin 
doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/83) 32 (66) 

 
1068:1071, 1072 

        – (2/98) esas numaral 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin 
Yolaçtğ Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Tek-
lifi'nin doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/81) 32 (60) 

 
188:191, 193 

           
           
           

Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
32 (66) 443   

           
           
           

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Anayasa Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Adalet ve Kalknma Partisi Genel Başkan İzmir Mil-
letvekili Binali Yldrm ve Grup Başkanvekilleri Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifine İlişkin 
(2/1504) (S. Says: 447) 

 
 
 

32 
 
 

 
(59)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

55:56, 58:68, 69:85, 
86, 86:90, 92:96, 

97:98 
         

 
 
 

(61)
 
 
 

379:380, 391:401, 
401:438, 441:455, 
459:461, 464:477, 

477:483 
         

 
 

(62)
 
 

578, 588:592, 603, 
612:617, 618:624, 
625:632, 632:650 

         
 
 
 
 
 
 

(63)
 
 
 
 
 
 

775, 776:780, 
782:784, 787:794, 
795:802, 803:804, 
806:810, 810:812, 
812:819, 820:838, 

840, 841:845, 
849:858 



.
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1. b- Doğrudan Gündeme Alma Önergeleri    
       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/196) 
esas numaral 13 Mays Gününün Maden İşçisinin Can Gü-
venliği Günü İlan Edilmesi Hakknda Kanun Teklifi'nin 
doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/83) 32 (66) 

 
1068:1071, 1072 

        – (2/98) esas numaral 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin 
Yolaçtğ Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Tek-
lifi'nin doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/81) 32 (60) 

 
188:191, 193 

           
           
           

Ç) SIRA SAYILARI DİZİNİ(GÖRÜŞÜLENLER)    
            (Eklendiği Birleşimler)    
Cilt Birleşim Sra Says   
32 (66) 443   

           
           
           

KOMİSYONLAR    
A) İHTİSAS KOMİSYONLARI    

a- Anayasa Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Adalet ve Kalknma Partisi Genel Başkan İzmir Mil-
letvekili Binali Yldrm ve Grup Başkanvekilleri Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet 
Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifine İlişkin 
(2/1504) (S. Says: 447) 

 
 
 

32 
 
 

 
(59)

 
 

 
 
 
 
 
 
 

55:56, 58:68, 69:85, 
86, 86:90, 92:96, 

97:98 
         

 
 
 

(61)
 
 
 

379:380, 391:401, 
401:438, 441:455, 
459:461, 464:477, 

477:483 
         

 
 

(62)
 
 

578, 588:592, 603, 
612:617, 618:624, 
625:632, 632:650 

         
 
 
 
 
 
 

(63)
 
 
 
 
 
 

775, 776:780, 
782:784, 787:794, 
795:802, 803:804, 
806:810, 810:812, 
812:819, 820:838, 

840, 841:845, 
849:858 
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b- Plan ve Bütçe Komisyonu    
1. Komisyon Raporlar    

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Tasarsna İlişkin (1/796) (S. Says: 446) 32 

 
 
 
 
 
 

(60)
 
 
 
 
 
 

 
 

193, 194:201, 
202:213, 213:216, 
217:226, 226:227, 

228:232, 233, 
233:235, 236:276, 
277:283, 284:288, 
289:295, 297:309 

           
           

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

1. Komisyon Raporlar    
        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasarsna İlişkin (1/666) (S. Says: 443) 32 (66) 

 
1072:1095 

           
           
           

OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI    
       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
İfade edilen baz bölgesel tanmlamalarn Türkiye Cumhuri-
yeti'nin üniter yaps içerisinde gerçekçi olmadğna ilişkin 
konuşmas 32 (59) 

 
40 

       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 446 sra sayl Kanun Tasars'nn 6'nc ve 36'nc 
maddelerinin af ihtiva ettiğinden bahisle oylamada nitelikli 
çoğunluğun gerektiğine dair bir itiraz olduğuna, bu maddelerin 
ceza hukuku anlamnda bir af içermediğine ve bu nedenle nite-
likli çoğunluk aramaya gerek olmadğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
283:284 

        – 8/12/2016 tarihinde 4 siyasi parti Grup Başkan Veki-
liyle yaplan toplantda Başkan tarafndan söz verilen hatibin 
elektronik ses ve görüntü kaydn dinletmesinin çalşma 
usullerine aykr olacağna dair bir mutabakata varldğna 
ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
838:839 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn kendisini 
kürsüye kelepçelemesi üzerine yaşanan olaylara ilişkin ko-
nuşmas 32 (62) 

 
592:593 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn, yaptğ eylem 
öncesinde gündem dş ve önerge üzerinde konuşma talepleri-
nin yerine getirilemediğine ancak kendisine verilen yerinden üç 
dakikalk konuşmay kabul etmediğine ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
780:782 

    



.
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        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğüne ve Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna 
yaplan saldrlar nefretle knadklarna ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
806 

        – Başkanlk Divan olarak, El Bab'da şehit olan askerle-
re Allah'tan rahmet, yarallara acil şifalar dilediklerine ilişkin 
konuşmas 32 (63) 

 
768 

        – Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile İzmir Milletvekili 
Ali Yiğit'e Meclis kapsnda geçirdikleri kaza nedeniyle 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
164 

        – Diyarbakr'daki saldrda şehit olanlara Allah'tan rah-
met dilediğine ve Reina'da 39 kişiyi katleden caniyi canl 
olarak yakalayan Emniyet teşkilat ile İçişleri Bakanna te-
şekkür ettiğine ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
133 

        – Genel Kurul salonunda TBMM Başkan Vekili Pervin 
Buldan'a, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e yaplan şiddeti, 
ayn şekilde Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'e 
yaplan şiddeti knadğna ilişkin konuşmas 32 (62) 

 
603:604 

        – Hrant Dink'i sevgi ve saygyla andğna ilişkin konuşmas 32 (62) 566 
        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik davranş 
kabul etmenin mümkün olmadğna ve konunun takipçisi 
olacağna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
191 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'ya "Hoş geldiniz." 
dediğine ve eşine acil şifalar dilediğine ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
840 

        – Kurtuluş Savaş'nn bütün millet omuz omuza verildi-
ğine ve milletin her zaman ülkesine, cumhuriyetine, demok-
rasisine sahip çkacağna inandğna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
202 

        – Meclis çalşrken Genel Kurul içinde eylem yaplma-
snn İç Tüzük'ün ihlali anlamna geldiğine ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
176 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Kamer Genç ile Gençlerbirliği eski Başkan İlhan Cavcav'a 
Allah'tan rahmet dilediğine konuşmas 32 (65) 

 
924 

       BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Başkanlk Divan olarak Çanakkale ve çevresinde yaşanan 
depremden dolay Çanakkale halkna geçmiş olsun dileğinde 
bulunduklarna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1031 

        – Halklarn Demokratik Partisinin tüm tutuklu milletve-
killerine bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 
basnda Şanlurfa Milletvekili Dilek Öcalan'n gözaltna 
alndğna dair bilgiler yer aldğna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1052:1053 

        – Tahliye edilen Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken 
ile Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, Kars 
Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral 
Danş Beştaş'n tutuklanmalarn üzüntüyle karşladğna ve 
Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'ya eşinin yaşamn yitir-
mesi nedeniyle başsağlğ dileğinde bulunduğuna ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1021:1022 



.
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        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğüne ve Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna 
yaplan saldrlar nefretle knadklarna ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
806 

        – Başkanlk Divan olarak, El Bab'da şehit olan askerle-
re Allah'tan rahmet, yarallara acil şifalar dilediklerine ilişkin 
konuşmas 32 (63) 

 
768 

        – Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile İzmir Milletvekili 
Ali Yiğit'e Meclis kapsnda geçirdikleri kaza nedeniyle 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
164 

        – Diyarbakr'daki saldrda şehit olanlara Allah'tan rah-
met dilediğine ve Reina'da 39 kişiyi katleden caniyi canl 
olarak yakalayan Emniyet teşkilat ile İçişleri Bakanna te-
şekkür ettiğine ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
133 

        – Genel Kurul salonunda TBMM Başkan Vekili Pervin 
Buldan'a, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e yaplan şiddeti, 
ayn şekilde Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'e 
yaplan şiddeti knadğna ilişkin konuşmas 32 (62) 

 
603:604 

        – Hrant Dink'i sevgi ve saygyla andğna ilişkin konuşmas 32 (62) 566 
        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik davranş 
kabul etmenin mümkün olmadğna ve konunun takipçisi 
olacağna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
191 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'ya "Hoş geldiniz." 
dediğine ve eşine acil şifalar dilediğine ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
840 

        – Kurtuluş Savaş'nn bütün millet omuz omuza verildi-
ğine ve milletin her zaman ülkesine, cumhuriyetine, demok-
rasisine sahip çkacağna inandğna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
202 

        – Meclis çalşrken Genel Kurul içinde eylem yaplma-
snn İç Tüzük'ün ihlali anlamna geldiğine ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
176 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Kamer Genç ile Gençlerbirliği eski Başkan İlhan Cavcav'a 
Allah'tan rahmet dilediğine konuşmas 32 (65) 

 
924 

       BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Başkanlk Divan olarak Çanakkale ve çevresinde yaşanan 
depremden dolay Çanakkale halkna geçmiş olsun dileğinde 
bulunduklarna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1031 

        – Halklarn Demokratik Partisinin tüm tutuklu milletve-
killerine bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 
basnda Şanlurfa Milletvekili Dilek Öcalan'n gözaltna 
alndğna dair bilgiler yer aldğna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1052:1053 

        – Tahliye edilen Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken 
ile Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, Kars 
Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral 
Danş Beştaş'n tutuklanmalarn üzüntüyle karşladğna ve 
Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'ya eşinin yaşamn yitir-
mesi nedeniyle başsağlğ dileğinde bulunduğuna ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1021:1022 
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OYLAMALAR    
A) ÇEŞİTLİ KANUNLAR    

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
plmasna Dair Kanun Tasars'nn oylamas (S. Says: 446) 32 (60) 

 
297:309 

           
           
           

ÖNERİLER    
A) SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ    

        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 22, 23, 24, 25, 
26 ve 31 Ocak 2017 ile 1 ve 2 Şubat 2017 günleri toplanma-
masna ilişkin önerisi 32 (64) 

 
887:890 

        – AK PARTİ Grubunun, Genel Kurulun 22, 23, 24, 25, 
26 ve 31 Ocak 2017 ile 1 ve 2 Şubat 2017 günleri toplanma-
masna, İkinci Yasama Yl sonuna kadarki birleşimlerinde 
saat 24.00'e kadar çalşmalarna devam etmesine ilişkin 
önerisi 32 (65) 

 
921, 924:931, 933 

        – CHP Grubunun, 11/2/2016 tarihinde Manisa Milletve-
kili Mazlum Nurlu ve arkadaşlar tarafndan, kamu kurum ve 
kuruluşlarndaki snavlardaki usulsüzlük iddialarnn araştr-
larak alnmas gereken önlemlerin belirlenmesi amacyla 
verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 
bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne 
alnarak 19 Ocak 2017 Perşembe günkü birleşiminde sunuş-
larda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşi-
minde yaplmasna ilişkin önerisi 32 (62) 

 
568:577 

        – CHP Grubunun, Genel Kurulun 17, 18 ve 19 Ocak 
Sal, Çarşamba ve Perşembe günleri 15.00-21.00 saatleri 
arasnda çalşmalarn sürdürmesine ilişkin önerisi 32 

 
(60)

 

 
 

168:173, 176:179, 
181:185, 187, 188 

        – CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Didem Engin ve 
arkadaşlar tarafndan, ülkemizde faaliyet gösteren esnaflarn 
sorunlar ve çözüm yollarnn araştrlmas amacyla 
19/12/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 20 Ocak 2017 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 

32 
 

 
(63)

 

 
 
 
 
 
 
 

756:766, 768:770, 
773, 774 

        – CHP Grubunun, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş 
İlgezdi ve arkadaşlar tarafndan, özgürlük ve demokrasi 
mücadelesine olan katklar nedeniyle "dördüncü güç" olarak 
anlan medyann daha fazla bask altna alnmamas, basn 
emekçilerinin karş karşya kaldklar sorunlarn tespit edil-
mesi, tutuklu ve hükümlü gazetecilerin durumlarnn incele-
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nerek basn özgürlüğünün önündeki sorunlarn kaldrlmas 
amacyla 13/1/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun 18 Ocak 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 

32 
 

 
 
 
 
 

(61)
 

 
 
 
 
 

368:371, 372:377, 
378 

        – CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 
ve arkadaşlar tarafndan, Ziraat Bankas, Türkiye Petrolleri, 
PTT, BOTAŞ, Borsa İstanbul, TÜRKSAT, TÜRK TELE-
KOM'un hazine hisseleri, Eti Maden ile ÇAYKUR'un Varlk 
Fonu'na devredilmesiyle ilgili 7/2/2017 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan genel gö-
rüşme önergesinin, Genel Kurulun 7 Şubat 2017 Sal günkü 
birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin 
ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 32 

 
(66)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1052, 1054:1064, 
1067 

        – HDP Grubunun, 17/1/2017 tarihinde İstanbul Millet-
vekili Garo Paylan ve arkadaşlar tarafndan, Hrant Dink 
cinayet davasnda soruşturma etkin bir şekilde yürütülmedi-
ğinden cinayetin on yldr aydnlatlamamas nedeniyle, 
adaletin tecelli etmesi ve bu cinayetin tüm bağlantlaryla 
beraber araştrlmas amacyla verilmiş olan Meclis araştr-
mas önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere 
bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak 19 Ocak 2017 
Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 32 

 
(62)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

558:565, 566:567, 
568 

        – HDP Grubunun, 2/3/2016 tarihinde Diyarbakr Millet-
vekili Çağlar Demirel ve Diyarbakr Milletvekili İdris Balu-
ken tarafndan, basn özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü ihlal 
eden uygulamalara son verilmesi ve basn özgürlüğünün tesis 
ile tahkim edilmesinin yol haritasnn belirlenmesi amacyla 
verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 
bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne 
alnarak 15 Ocak 2017 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 32 (59) 

 
30:34, 51:54 

    
        – HDP Grubunun, Adana Milletvekili Meral Danş 
Beştaş ve arkadaşlar tarafndan, "10 Aralk İnsan Haklar 
Günü" vesilesiyle, uzun bir süredir devam eden ancak OHAL 
döneminde boyutlar bir hayli artan mesnetsiz gözalt, tutuk-
lama ve sivil vatandaşlarn ölümlerinin neden ve sonuçlarnn 
araştrlmas, hak ihlallerinin tespiti amacyla 4/1/2017 tari-
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nerek basn özgürlüğünün önündeki sorunlarn kaldrlmas 
amacyla 13/1/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, 
Genel Kurulun 18 Ocak 2017 Çarşamba günkü birleşiminde 
sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli 
birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 

32 
 

 
 
 
 
 

(61)
 

 
 
 
 
 

368:371, 372:377, 
378 

        – CHP Grubunun, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke 
ve arkadaşlar tarafndan, Ziraat Bankas, Türkiye Petrolleri, 
PTT, BOTAŞ, Borsa İstanbul, TÜRKSAT, TÜRK TELE-
KOM'un hazine hisseleri, Eti Maden ile ÇAYKUR'un Varlk 
Fonu'na devredilmesiyle ilgili 7/2/2017 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan genel gö-
rüşme önergesinin, Genel Kurulun 7 Şubat 2017 Sal günkü 
birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin 
ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 32 

 
(66)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1052, 1054:1064, 
1067 

        – HDP Grubunun, 17/1/2017 tarihinde İstanbul Millet-
vekili Garo Paylan ve arkadaşlar tarafndan, Hrant Dink 
cinayet davasnda soruşturma etkin bir şekilde yürütülmedi-
ğinden cinayetin on yldr aydnlatlamamas nedeniyle, 
adaletin tecelli etmesi ve bu cinayetin tüm bağlantlaryla 
beraber araştrlmas amacyla verilmiş olan Meclis araştr-
mas önergesinin, Genel Kurulun bilgisine sunulmak üzere 
bekleyen diğer önergelerin önüne alnarak 19 Ocak 2017 
Perşembe günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna ve ön 
görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin 
önerisi 32 

 
(62)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

558:565, 566:567, 
568 

        – HDP Grubunun, 2/3/2016 tarihinde Diyarbakr Millet-
vekili Çağlar Demirel ve Diyarbakr Milletvekili İdris Balu-
ken tarafndan, basn özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü ihlal 
eden uygulamalara son verilmesi ve basn özgürlüğünün tesis 
ile tahkim edilmesinin yol haritasnn belirlenmesi amacyla 
verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 
bilgisine sunulmak üzere bekleyen diğer önergelerin önüne 
alnarak 15 Ocak 2017 Pazar günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 32 (59) 

 
30:34, 51:54 

    
        – HDP Grubunun, Adana Milletvekili Meral Danş 
Beştaş ve arkadaşlar tarafndan, "10 Aralk İnsan Haklar 
Günü" vesilesiyle, uzun bir süredir devam eden ancak OHAL 
döneminde boyutlar bir hayli artan mesnetsiz gözalt, tutuk-
lama ve sivil vatandaşlarn ölümlerinin neden ve sonuçlarnn 
araştrlmas, hak ihlallerinin tespiti amacyla 4/1/2017 tari-
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hinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş 
olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 18 Ocak 
2017 Çarşamba günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 

 
 
 
 

32 
 

 
 
 
 

(61)
 

 
 
 
 

353:356, 360:363, 
363:367, 368 

        – HDP Grubunun, Diyarbakr Milletvekili Çağlar Demi-
rel tarafndan, OHAL kapsamnda demokratik siyaset kurum-
larn devre dş brakmaya yönelik başlatlan yoğun bask, 
engelleme, gözalt ve tutuklamalarn araştrlmas ve tespit 
edilmesi amacyla 30/11/2016 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlğna verilmiş olan Meclis araştrmas 
önergesinin, Genel Kurulun 17 Ocak 2017 Sal günkü birle-
şiminde sunuşlarda okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn 
tarihli birleşiminde yaplmasna ilişkin önerisi 32 (60) 

 
155:160, 165:168 

        – HDP Grubunun, Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken 
tarafndan, AKP Hükûmetinin Türkiye dş politikasnda 
sergilediği tutarsz ve ilkesiz yaklaşmlarnn Türkiye'deki iç 
ve bölgesel siyasal alandaki olumsuz sonuçlarnn açğa 
çkarlmas ve ilkeli bir dş politikann oluşturulmas amacy-
la 28/6/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lğna verilmiş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel 
Kurulun 20 Ocak 2017 Cuma günkü birleşiminde sunuşlarda 
okunmasna ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde 
yaplmasna ilişkin önerisi 32 

 
(63)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

729:743, 748:755, 
756 

        – HDP Grubunun, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü ve 
arkadaşlar tarafndan, OHAL kapsamnda Türkiye Cumhuri-
yeti'nin yurttaşlarna karş uluslararas sorumluluklarn 
yerine getirip getirmediğini incelemek amacyla 18/10/2016 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlğna veril-
miş olan Meclis araştrmas önergesinin, Genel Kurulun 7 
Şubat 2017 Sal günkü birleşiminde sunuşlarda okunmasna 
ve ön görüşmelerinin ayn tarihli birleşiminde yaplmasna 
ilişkin önerisi 

 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(66)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1040:1045, 1047:1051, 
1051:1052 

           
    
           

SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR    
       AKÇAY Erkan (Manisa) – İstanbul Milletvekili Ali 
Şeker'in yaptğ açklamas srasnda MHP Grup Başkanna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
707:708 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
46:47 



.
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        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
44:45 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklamas 
srasnda Milliyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (63) 

 
719:720 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
45:46 

        – Mersin Milletvekili Ylmaz Tezcan'n yaptğ açkla-
mas srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
21:22 

       BAK Osman Aşkn (Rize) – Manisa Milletvekili Özgür 
Özel'in, yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
288:289 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
163 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda HDP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (62) 

 
586:587 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Bursa Milletve-
kili Nurhayat Altaca Kayşoğlu'nun 447 ve 447'ye 1'inci Ek 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesiyle ilgili 
önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Gru-
buna ve Cumhurbaşkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
455:456 

        – Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grup Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
85 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel 
Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
47 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
39 

       BÖKE Selin SAYEK (İzmir) – Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç'in CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1065:1066 

       DAĞ Hamza (İzmir) – Muş Milletvekili Ahmet Yld-
rm'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1046 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – Manisa Milletvekili 
Özgür Özel'in 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 5'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
438:439 



.

   C.   B. S a y f a  

– 42 – 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
44:45 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklamas 
srasnda Milliyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (63) 

 
719:720 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
45:46 

        – Mersin Milletvekili Ylmaz Tezcan'n yaptğ açkla-
mas srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
21:22 

       BAK Osman Aşkn (Rize) – Manisa Milletvekili Özgür 
Özel'in, yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
288:289 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda 
şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
163 

       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un usul görüşmesi nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda HDP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (62) 

 
586:587 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – Bursa Milletve-
kili Nurhayat Altaca Kayşoğlu'nun 447 ve 447'ye 1'inci Ek 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 6'nc maddesiyle ilgili 
önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Gru-
buna ve Cumhurbaşkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
455:456 

        – Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grup Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
85 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel 
Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
47 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
39 

       BÖKE Selin SAYEK (İzmir) – Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç'in CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1065:1066 

       DAĞ Hamza (İzmir) – Muş Milletvekili Ahmet Yld-
rm'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1046 

       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – Manisa Milletvekili 
Özgür Özel'in 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 5'inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grubuna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
438:439 
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       ENGİN Didem (İstanbul) – Denizli Milletvekili Emin 
Haluk Ayhan'n CHP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşma-
s srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
770:771 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn, yerinden sarf ettiği baz ifadeleri 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
227:228 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Amasya 
Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (61) 

 
457:458 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
174:175 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Diyarbakr Milletvekili 
Sibel Yiğitalp'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nede-
niyle konuşmas 32 (59) 

 
34:35 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas 
srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
458 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'n CHP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
179:180 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (61) 

 
439:440 

        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
185:186 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 447 ve 447'ye 
1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
839 

       SANCAR Mithat (Mardin) – İstanbul Milletvekili Meh-
met Muş'un yaptğ açklamas srasnda şahsna sataşmas 
nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
358:359 

       ŞEKER Ali (İstanbul) – Manisa Milletvekili Erkan Ak-
çay'n sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Cumhu-
riyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
708:709 

       USTA Erhan (Samsun) – Mardin Milletvekili Mithat 
Sancar'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda 
Milliyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
96:97 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu'nun HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
755:756 



.
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        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1045 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un yaptğ açklamas 
srasnda HDP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
38:39 

        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1051 

        – Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
161:162 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasn-
da Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 32 (59) 

 
35:37 

           
           
TBMM BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANI    

A) TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİNDEN  
       ÇEKİLMELER    

        – Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Başkanlk 
Divan üyeliğinden istifasna ilişkin önerge yazs (4/82) 32 (66) 

 
1039 

           
           

TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – 30 Ocak-1 Şubat 2017 tarihlerinde Belçika'nn Başkenti 
Brüksel'de Malta Temsilciler Meclisi ve Avrupa Parlamentosu 
ile ortaklaşa olarak düzenlenecek olan Avrupa Sömestri Konfe-
rans'na ve "Avrupa Birliği içinde İstikrar, Ekonomik Koordi-
nasyon ve Yönetişim" konulu parlamentolar aras konferansa 
katlmas Genel Kurulun 18/1/2017 tarihli 61'inci Birleşiminde 
kabul edilen heyetleri oluşturmak üzere siyasi parti gruplarnn 
bildirmiş olduğu isimlere ilişkin (3/908) 32 (66) 

 
1034 

    
        – Avrupa Birliği Konseyi Malta Dönem Başkanlğ 
tarafndan, 30 Ocak-1 Şubat 2017 tarihlerinde Belçika'nn 
başkenti Brüksel'de Malta Temsilciler Meclisi ve Avrupa 
Parlamentosu tarafndan ortaklaşa olarak düzenlenecek olan 
"Avrupa Sömestri Konferans" ve "Avrupa Birliği İçinde 
İstikrar, Ekonomik Koordinasyon ve Yönetişim" konulu 
parlamentolar aras konferansa katlm sağlanmasna ilişkin 
(3/869) 32 (61) 

 
353 
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        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1045 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un yaptğ açklamas 
srasnda HDP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
38:39 

        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1051 

        – Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
161:162 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş'un sataşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasn-
da Halklarn Demokratik Partisine sataşmas nedeniyle konuş-
mas 32 (59) 

 
35:37 

           
           
TBMM BAŞKANLIĞI VE BAŞKANLIK DİVANI    

A) TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİNDEN  
       ÇEKİLMELER    

        – Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Başkanlk 
Divan üyeliğinden istifasna ilişkin önerge yazs (4/82) 32 (66) 

 
1039 

           
           

TEZKERELER    
A) TBMM BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ    

a- Resmî Ziyaret Tezkereleri    
        – 30 Ocak-1 Şubat 2017 tarihlerinde Belçika'nn Başkenti 
Brüksel'de Malta Temsilciler Meclisi ve Avrupa Parlamentosu 
ile ortaklaşa olarak düzenlenecek olan Avrupa Sömestri Konfe-
rans'na ve "Avrupa Birliği içinde İstikrar, Ekonomik Koordi-
nasyon ve Yönetişim" konulu parlamentolar aras konferansa 
katlmas Genel Kurulun 18/1/2017 tarihli 61'inci Birleşiminde 
kabul edilen heyetleri oluşturmak üzere siyasi parti gruplarnn 
bildirmiş olduğu isimlere ilişkin (3/908) 32 (66) 

 
1034 

    
        – Avrupa Birliği Konseyi Malta Dönem Başkanlğ 
tarafndan, 30 Ocak-1 Şubat 2017 tarihlerinde Belçika'nn 
başkenti Brüksel'de Malta Temsilciler Meclisi ve Avrupa 
Parlamentosu tarafndan ortaklaşa olarak düzenlenecek olan 
"Avrupa Sömestri Konferans" ve "Avrupa Birliği İçinde 
İstikrar, Ekonomik Koordinasyon ve Yönetişim" konulu 
parlamentolar aras konferansa katlm sağlanmasna ilişkin 
(3/869) 32 (61) 

 
353 
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        – Avrupa Parlamentosu (AP) Katlm Öncesi Eylem 
Birimi tarafndan 30-31 Ocak 2017 tarihinde Belçika'nn 
Başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan "Genişleme Bölge-
sinde Yerel ve Bölgesel Yönetimler ve AB Bölgesel Politika-
s" başlkl parlamentolar aras konferansa katlmas Genel 
Kurulun 18/1/2017 tarihli 61'inci Birleşiminde kabul edilen 
heyetleri oluşturmak üzere siyasi parti gruplarnn bildirmiş 
olduğu isimlere ilişkin (3/906) 32 (66) 

 
1033 

        – Avrupa Parlamentosu (AP) Katlm Öncesi Eylem 
Birimi tarafndan, 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde Belçika'nn 
başkenti Brüksel'de düzenlenecek olan "Genişleme Bölgesin-
de Yerel ve Bölgesel Yönetimler ve AB Bölgesel Politikas" 
başlkl parlamentolar aras konferansa katlm sağlanmasna 
ilişkin (3/868) 32 (61) 

 
352 

        – Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) Doha Kalknma 
Gündemi Küresel Emanet Fonu'nun mali desteğiyle Merkezî 
ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin millet-
vekilleri için 21-23 Şubat 2017 tarihleri arasnda Avustur-
ya'nn Başkenti Viyana'da düzenlenecek olan Parlamenterler 
İçin Dünya Ticaret Örgütü Bölgesel Ticaret Çalştay'na 
katlmas Genel Kurulun 3/1/2017 tarihli 49'uncu Birleşimin-
de kabul edilen heyetleri oluşturmak üzere siyasi parti grupla-
rnn bildirmiş olduğu isimlere ilişkin (3/907) 32 (66) 

 
1034 

           
           
           

USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER    
        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik baz ifadelerle ilgili görüş 
bildirmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda 32 (59) 

 
42:44, 48:51 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarnda bakanlarn vekâle-
ten oy kullanmalar ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili 
tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda 32 (61) 

 
383:389 

    
        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a 
sataşma nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hüküm-
lerine uygun olup olmadğ hakknda 32 (63) 

 
743:748 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n ko-
nuşmasn İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna 
göre değerlendirmemesi hakknda 32 (62) 

 
535:542 



.
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        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda 32 (62) 

 
582:586 

           
           
           

YOKLAMALAR    
C. B. Sayfa   
32 (59) 86   
 (60) 187, 188, 194, 213, 226, 

232, 276 
  

 (61) 367, 378, 401   
 (62) 567, 577, 617, 632   
 (63) 773, 794, 810, 812   
 (65) 932   
 (66) 1015, 1016   
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        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda 32 (62) 
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   C.   B. S a y f a  

– 47 – 

SÖZ ALANLAR 
(Soyad Srasna Göre)

 

 C. B. Sayfa 
A) MİLLETVEKİLLERİ    

       AÇIKKAPI Ejder (Elazğ) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
291:292 

       ADIYAMAN Mehmet Emin (Iğdr) – Iğdr ilinin 
sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
133:134 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
811:812 

       AĞBABA Veli (Malatya) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
265:268 

       AĞBAL Naci (Maliye Bakan) (Bayburt) – Ankara 
Küçükesat'ta 3 katl bir binada doğal gazdan kaynaklandğ 
düşünülen bir patlama meydana geldiğine ve gerekli tedbirle-
rin alnmş olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
235 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
215:216 

       AHRAZOĞLU Mehmet Necmettin (Hatay) – Hatay 
ilinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
336:337 

       AKAR Haydar (Kocaeli) – Erzurum Milletvekili Mus-
tafa Ilcal'nn yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
139:140 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1089 

       AKAYDIN Mustafa (Antalya) – Sarkamş şehitlerini 
anma töreninde anorağnn kolunda İngiliz bayrağ taşyan 
Ulaştrma Bakan Ahmet Arslan' knadğna ve yeni müfredat 
çalşmalarn bir oldubittiye getirme hevesindeki Millî Eğitim 
Bakanlğn aklselime davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
143 

       AKBAŞOĞLU Muhammet Emin (Çankr) – CHP 
Grubu önerisi münasebetiyle 32 (62) 

 
575:577 

       AKÇAY Erkan (Manisa) – 13 Mays gününün "Maden 
İşçisinin Can Güvenliği Günü" ilan edilmesi hakkndaki 
kanun teklifinin gündeme alnmasna olumlu oy verecekleri-
ne ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1072 
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        – 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü'de Kzl Ordu ve Erme-
nistan'n birlikte tertiplediği insanlk dş katliamn 27'nci yl 
dönümüne, İsmet İnönü'nün lise müfredatndan çkarldğ 
iddialarna karş Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n yaptğ 
açklamasna ve tarihî şahsiyetlerin ve devlet adamlarnn 
müfredattan çkarlmasnn kabul edilemez olduğuna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
716:718 

        – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan 
deprem nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaş-
lara geçmiş olsun dileğinde bulunduklarna, depremle müca-
delede can kaybn azaltmak, ekonomik kayb minimum 
düzeye indirmek için stratejiler geliştirilmesi ve uygulanmas 
gerektiğine ve 6 Şubat Osman Bölükbaş'nn vefatnn 15'inci 
yl dönümüne ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1028 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 32 (65) 926:928 
        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (61) 372:374 
        – Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasnda sataşma söz konusu 
olmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
772 

        – Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'e geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1054 

        – Diyarbakr'n Sur ilçesindeki bombal saldrda şehit 
olan polislere Allah'tan rahmet dilediğine, Türk milleti ve 
Türk devletinin terör karşsnda asla diz çökmeyeceğine, 
Reina katliamn yapan teröristi yakalayan Emniyet teşkilat-
nn başarsndan memnuniyet duyduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
145:146 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (62) 561:562 
        – İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
710 

        – İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in yaptğ açklamas 
srasnda MHP Grup Başkanna sataşmas nedeniyle konuş-
mas 32 (63) 

 
707:708 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
46:47 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
44:45 

        – Kürsü işgali eyleminin demokratik bir tepki değil 
kürsü gasb olduğuna ve tasvip edilemeyeceğine, bu kürsü 
etrafnda meydana gelen kavgay üzülerek karşladğna, 
TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'a, Antalya Milletvekili 
Gökcen Özdoğan Enç'e ve İstanbul Milletvekili Şafak 
Pavey'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve İstanbul 
Milletvekili Engin Altay'a yönelik olayn da tasvip edileme-
yeceğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
610:611 
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        – 20 Ocak 1990 tarihinde Bakü'de Kzl Ordu ve Erme-
nistan'n birlikte tertiplediği insanlk dş katliamn 27'nci yl 
dönümüne, İsmet İnönü'nün lise müfredatndan çkarldğ 
iddialarna karş Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n yaptğ 
açklamasna ve tarihî şahsiyetlerin ve devlet adamlarnn 
müfredattan çkarlmasnn kabul edilemez olduğuna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
716:718 

        – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan 
deprem nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatandaş-
lara geçmiş olsun dileğinde bulunduklarna, depremle müca-
delede can kaybn azaltmak, ekonomik kayb minimum 
düzeye indirmek için stratejiler geliştirilmesi ve uygulanmas 
gerektiğine ve 6 Şubat Osman Bölükbaş'nn vefatnn 15'inci 
yl dönümüne ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1028 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 32 (65) 926:928 
        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (61) 372:374 
        – Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmasnda sataşma söz konusu 
olmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
772 

        – Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'e geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1054 

        – Diyarbakr'n Sur ilçesindeki bombal saldrda şehit 
olan polislere Allah'tan rahmet dilediğine, Türk milleti ve 
Türk devletinin terör karşsnda asla diz çökmeyeceğine, 
Reina katliamn yapan teröristi yakalayan Emniyet teşkilat-
nn başarsndan memnuniyet duyduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
145:146 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (62) 561:562 
        – İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
710 

        – İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in yaptğ açklamas 
srasnda MHP Grup Başkanna sataşmas nedeniyle konuş-
mas 32 (63) 

 
707:708 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket Partisine 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
46:47 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
44:45 

        – Kürsü işgali eyleminin demokratik bir tepki değil 
kürsü gasb olduğuna ve tasvip edilemeyeceğine, bu kürsü 
etrafnda meydana gelen kavgay üzülerek karşladğna, 
TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'a, Antalya Milletvekili 
Gökcen Özdoğan Enç'e ve İstanbul Milletvekili Şafak 
Pavey'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve İstanbul 
Milletvekili Engin Altay'a yönelik olayn da tasvip edileme-
yeceğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
610:611 
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        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yaptğ açklamas 
srasnda Milliyetçi Hareket Partisine sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (63) 

 
719:720 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
356 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n sataşma nedeniy-
le konuşmas üzerine açklamas 32 (61) 

 
359 

        – MHP Grubu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve 
Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna yaplan 
saldrlar knadklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
806 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 32 (60) 

 
149:150 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçe-
kapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a sataşma 
nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun 
olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (63) 

 
747:748 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
80:82 

        – Yaptğ açklamas srasnda kullandğ baz ifadelerini 
geri aldğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
774 

       AKIN Ahmet (Balkesir) – On dört yldr tek başna 
ülkeyi yöneten AK PARTİ'nin Türkiye'yi getirdiği noktann 
ortada olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
15 

        – Reina katliamnn katilini canl olarak yakalayan polis-
leri kutladğna ve tüm milletvekillerine ülkenin geleceğini 
karartmamalar çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
140 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
87 

        – Türkiye Cumhuriyeti'nin güçler ayrlğ üzerine inşa 
edilmiş, çağdaş, laik ve hukukun üstünlüğüne dayal bir rejim 
olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bu özelliklerini ortadan 
kaldracak Anayasa değişikliğinin bir ykm projesi olduğuna 
ilişkin açklamas 32 (61) 

 
344 

       AKKAYA Yakup (İstanbul) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem'in annesinin evinin önünde kurşun atlmasna ve 
Anayasa görüşmeleri srasnda günde ortalama on iki saat 
çalşma süresinin hem İş Kanunu ve Devlet Memurlar Ka-
nunu'na hem de Anayasa ve uluslararas sözleşmelere aykr 
olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
187 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
272:273 

       AKSU İsmail Faruk (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
200:201 
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       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Kapatlan Gemerek Çiftçi 
Mallar Koruma Başkanlğ üyelerinden bazlarna icra takibi 
başlatlmasna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

       ALPARSLAN Murat (Ankara) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
366:367 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci 
maddesi üzerinde yaplan soru-cevap işleminde yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
90:91 

        – Hiç kimsenin milletten korkusunun olmadğna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
849 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
45:46 

        – Mersin Milletvekili Ylmaz Tezcan'n yaptğ açkla-
mas srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
21:22 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik baz ifadelerle ilgili görüş 
bildirmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (59) 

 
42:44 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik ifadelerle ilgili görüş bil-
dirmesinin hukuki olmadğna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
41 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn her oylama işleminden önce gizli oylamann 
nasl olacağna dair okunan metne riayet etmeyen milletvekil-
leriyle ilgili tutumuna ve 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tümünün oylamasnda bu 
konuya titizlik göstermesini talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
845:846 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiline yap-
lan saldrnn asla kabul edilemeyeceğine ve mutlaka ceza 
verilmesi gerektiğine, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e 
yaplan saldrnn da ayn ölçüde kabul edilemez olduğuna 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
601:602 

       ARAS Nurettin (Iğdr) – Azerbaycan için kara bir gün 
olarak adlandrlan 20 Yanvarn ayn zamanda bir kahraman-
lk günü olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
714 

       ARIK Çetin (Kayseri) – AKP'nin hiçbir şeyinin yerli ve 
millî olmadğna ve istediğini aldktan sonra milliyetçiliği 
yeniden ayaklar altna alacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 

        – Başkanlk hayali kuranlarn cumhuriyet değerlerine 
karş açk bir savaş başlatmş durumda olduğuna ilişkin 
açklamas 32 (60) 

 
144 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Anayasa değişiklik tekli-
fiyle getirilen cumhurbaşkan yardmclğyla ilgili bilgi 
almak istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 
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       AKYILDIZ Ali (Sivas) – Kapatlan Gemerek Çiftçi 
Mallar Koruma Başkanlğ üyelerinden bazlarna icra takibi 
başlatlmasna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

       ALPARSLAN Murat (Ankara) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
366:367 

       ALTAY Engin (İstanbul) – Adalet Bakan Bekir Boz-
dağ'n 447 sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci 
maddesi üzerinde yaplan soru-cevap işleminde yaptğ ko-
nuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
90:91 

        – Hiç kimsenin milletten korkusunun olmadğna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
849 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
45:46 

        – Mersin Milletvekili Ylmaz Tezcan'n yaptğ açkla-
mas srasnda CHP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
21:22 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik baz ifadelerle ilgili görüş 
bildirmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (59) 

 
42:44 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik ifadelerle ilgili görüş bil-
dirmesinin hukuki olmadğna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
41 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn her oylama işleminden önce gizli oylamann 
nasl olacağna dair okunan metne riayet etmeyen milletvekil-
leriyle ilgili tutumuna ve 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tümünün oylamasnda bu 
konuya titizlik göstermesini talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
845:846 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekiline yap-
lan saldrnn asla kabul edilemeyeceğine ve mutlaka ceza 
verilmesi gerektiğine, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e 
yaplan saldrnn da ayn ölçüde kabul edilemez olduğuna 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
601:602 

       ARAS Nurettin (Iğdr) – Azerbaycan için kara bir gün 
olarak adlandrlan 20 Yanvarn ayn zamanda bir kahraman-
lk günü olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
714 

       ARIK Çetin (Kayseri) – AKP'nin hiçbir şeyinin yerli ve 
millî olmadğna ve istediğini aldktan sonra milliyetçiliği 
yeniden ayaklar altna alacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 

        – Başkanlk hayali kuranlarn cumhuriyet değerlerine 
karş açk bir savaş başlatmş durumda olduğuna ilişkin 
açklamas 32 (60) 

 
144 

       ARSLAN Kazm (Denizli) – Anayasa değişiklik tekli-
fiyle getirilen cumhurbaşkan yardmclğyla ilgili bilgi 
almak istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 
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        – Anayasa'da yaplacak değişikliklerle cumhuriyet 
ortadan kaldrlp başkanlk rejimi getirileceğine ve bu tür 
otoriterleşmeye giden ve sonunda diktatörlük olan birçok 
üçüncü dünya ülkesi olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
548 

        – Mecliste kadn milletvekillerine yaplan saldry 
knadğna, millî eğitim müfredatnda Atatürk'ü unutturmaya, 
İnönü'yü yok saymaya yönelik çalşma yaplmasna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
712 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
88 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 

 
(60)

 

 
 

210:211, 214,  
262:263 

        – Tütün üreticisiyle yaplan sözleşmeye uymayan tüc-
carlara gerekli yaptrmn uygulanmasn istediğine, pamuk, 
pancar, fndk, zeytin, üzüm gibi ürünlerin stratejik sanayi 
ürünü olarak ilan edilmesinin düşünülüp düşünülmediğini ve 
hayvanclğn desteklenmesi için yeni çalşmalar olup olma-
dğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
143 

       ATALAN Ali (Mardin) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
261 

       ATICI Aytuğ (Mersin) – Cumhurbaşkanlğ sistemi ve 
rejim değişikliği konusunda parti ayrm yapmadan herkese 
seslenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
346 

        – Gambiya'da yaşananlardan ders alnmas gerektiğine, 
özgürlük ve bağmszlğ karakteri hâline getiren millete tek 
adam yönetiminin uymayacağna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
543 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (61) 363:366 
        – Kbrs meselesinin başkanlk sisteminden çok daha 
acil ve önemli olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
88 

       AYATA Süleyman Sencer (İstanbul) – Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
791:792 

       AYDIN Ahmet (TBMM Başkan Vekili) (Adyaman) – 
İfade edilen baz bölgesel tanmlamalarn Türkiye Cumhuri-
yeti'nin üniter yaps içerisinde gerçekçi olmadğna ilişkin 
konuşmas 32 (59) 

 
40 

       AYDIN Erkan (Bursa) – Anayasa'ya aykr, demokratik 
rejimi tek adam rejimine dönüştüren, hukuk dş Anayasa 
değişikliği teklifinin ikinci turuna başlanacağna ve milletve-
killerini bir kez daha düşünmeye davet ettiğine ilişkin açk-
lamas 32 (61) 

 
343 



.

   C.   B. S a y f a  

– 52 – 

        – Hükûmetin daha referandum olmadan başkann bütçe-
sini hazrladğna ve devletin en önemli kurumlarnn Varlk 
Yönetim Fonu'na devredilmesine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1022 

        – Meclis çats altnda uygulanan şiddet karşsnda utan-
dğna, şiddete maruz kalan Şafak Pavey'e, Pervin Buldan'a, 
Melike Basmac'ya ve Aylin Nazlaka'ya da geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna ve yurttaşlarn umutsuzluğa kapl-
mamas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
706 

        – Mecliste herkesin gerçekmiş gibi gördüğü demokrasi-
cilik oyunu oynandğna ve bu oyunun kaybedeninin Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk halk olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
543 

       AYDIN Ertan (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
82:83 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
280:281 

       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
759:761 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1073:1076, 1090 

       AYHAN İbrahim (Şanlurfa) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
459:460 

       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 446 sra sayl Kanun Tasars'nn 6'nc ve 36'nc 
maddelerinin af ihtiva ettiğinden bahisle oylamada nitelikli 
çoğunluğun gerektiğine dair bir itiraz olduğuna, bu maddelerin 
ceza hukuku anlamnda bir af içermediğine ve bu nedenle 
nitelikli çoğunluk aramaya gerek olmadğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
283:284 

        – 8/12/2016 tarihinde 4 siyasi parti Grup Başkan Veki-
liyle yaplan toplantda Başkan tarafndan söz verilen hatibin 
elektronik ses ve görüntü kaydn dinletmesinin çalşma 
usullerine aykr olacağna dair bir mutabakata varldğna 
ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
838:839 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn kendisini 
kürsüye kelepçelemesi üzerine yaşanan olaylara ilişkin ko-
nuşmas 32 (62) 

 
592:593 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn, yaptğ eylem 
öncesinde gündem dş ve önerge üzerinde konuşma talepleri-
nin yerine getirilemediğine ancak kendisine verilen yerinden üç 
dakikalk konuşmay kabul etmediğine ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
780:782 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğüne ve Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna 
yaplan saldrlar nefretle knadklarna ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
806 



.

   C.   B. S a y f a  

– 52 – 

        – Hükûmetin daha referandum olmadan başkann bütçe-
sini hazrladğna ve devletin en önemli kurumlarnn Varlk 
Yönetim Fonu'na devredilmesine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1022 

        – Meclis çats altnda uygulanan şiddet karşsnda utan-
dğna, şiddete maruz kalan Şafak Pavey'e, Pervin Buldan'a, 
Melike Basmac'ya ve Aylin Nazlaka'ya da geçmiş olsun 
dileğinde bulunduğuna ve yurttaşlarn umutsuzluğa kapl-
mamas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
706 

        – Mecliste herkesin gerçekmiş gibi gördüğü demokrasi-
cilik oyunu oynandğna ve bu oyunun kaybedeninin Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk halk olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
543 

       AYDIN Ertan (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
82:83 

       AYDIN Kamil (Erzurum) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
280:281 

       AYHAN Emin Haluk (Denizli) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
759:761 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1073:1076, 1090 

       AYHAN İbrahim (Şanlurfa) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
459:460 

       BAHÇEKAPILI Ayşe Nur (TBMM Başkan Vekili) 
(İstanbul) – 446 sra sayl Kanun Tasars'nn 6'nc ve 36'nc 
maddelerinin af ihtiva ettiğinden bahisle oylamada nitelikli 
çoğunluğun gerektiğine dair bir itiraz olduğuna, bu maddelerin 
ceza hukuku anlamnda bir af içermediğine ve bu nedenle 
nitelikli çoğunluk aramaya gerek olmadğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
283:284 

        – 8/12/2016 tarihinde 4 siyasi parti Grup Başkan Veki-
liyle yaplan toplantda Başkan tarafndan söz verilen hatibin 
elektronik ses ve görüntü kaydn dinletmesinin çalşma 
usullerine aykr olacağna dair bir mutabakata varldğna 
ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
838:839 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn kendisini 
kürsüye kelepçelemesi üzerine yaşanan olaylara ilişkin ko-
nuşmas 32 (62) 

 
592:593 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn, yaptğ eylem 
öncesinde gündem dş ve önerge üzerinde konuşma talepleri-
nin yerine getirilemediğine ancak kendisine verilen yerinden üç 
dakikalk konuşmay kabul etmediğine ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
780:782 

        – Başkanlk Divan olarak İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğüne ve Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna 
yaplan saldrlar nefretle knadklarna ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
806 

   C.   B. S a y f a  

– 53 – 

        – Başkanlk Divan olarak, El Bab'da şehit olan askerle-
re Allah'tan rahmet, yarallara acil şifalar dilediklerine ilişkin 
konuşmas 32 (63) 

 
768 

        – Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile İzmir Milletvekili 
Ali Yiğit'e Meclis kapsnda geçirdikleri kaza nedeniyle 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
164 

        – Diyarbakr'daki saldrda şehit olanlara Allah'tan rah-
met dilediğine ve Reina'da 39 kişiyi katleden caniyi canl 
olarak yakalayan Emniyet teşkilat ile İçişleri Bakanna te-
şekkür ettiğine ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
133 

        – Genel Kurul salonunda TBMM Başkan Vekili Pervin 
Buldan'a, İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e yaplan şiddeti, 
ayn şekilde Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'e 
yaplan şiddeti knadğna ilişkin konuşmas 32 (62) 

 
603:604 

        – Hrant Dink'i sevgi ve saygyla andğna ilişkin konuşmas 32 (62) 566 
        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik davranş 
kabul etmenin mümkün olmadğna ve konunun takipçisi 
olacağna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
191 

        – Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'ya "Hoş geldiniz." 
dediğine ve eşine acil şifalar dilediğine ilişkin konuşmas 32 (63) 

 
840 

        – Kurtuluş Savaş'nn bütün millet omuz omuza verildi-
ğine ve milletin her zaman ülkesine, cumhuriyetine, demok-
rasisine sahip çkacağna inandğna ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
202 

        – Meclis çalşrken Genel Kurul içinde eylem yaplma-
snn İç Tüzük'ün ihlali anlamna geldiğine ilişkin konuşmas 32 (60) 

 
176 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Kamer Genç ile Gençlerbirliği eski Başkan İlhan Cavcav'a 
Allah'tan rahmet dilediğine konuşmas 32 (65) 

 
924 

       BAK Osman Aşkn (Rize) – Manisa Milletvekili Özgür 
Özel'in, yerinden sarf ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
288:289 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
287:288 

       BAKAN Murat (İzmir) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
638:639 

       BALBAY Mustafa Ali (İzmir) – Hrant Dink'in ölümü-
nün 10'uncu yl dönümüne ilişkin açklamas 32 (62) 

 
548 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bah-
çekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n konuşmasn 
İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna göre değer-
lendirmemesi hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
539:541 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübü-
nün eski Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923 



.

   C.   B. S a y f a  

– 54 – 

       BALUKEN İdris (Diyarbakr) – Üç aylk tutukluluk 
süresi içerisindeki skntlardan dolay herhangi bir kin, öfke, 
nefret duygusu taşmadğna, barş, demokrasiyi ve kardeşli-
ği savunmaya devam edeceğine ve Parlamentodaki üçüncü 
büyük siyasi parti grubunun eş başkanlarnn ve 10 milletve-
kilinin tutuklu olmasnn ülkenin demokrasi tarihine yakş-
madğna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1053 

       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
734:735 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a 
sataşma nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hüküm-
lerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi müna-
sebetiyle 32 (63) 

 
744:746 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (60) 

 
155:157 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (60) 

 
163 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
58:60 

         (61) 400:401 
       BAYIR Tacettin (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1088 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin sorun-
lar ile Artvin-Hopa (Cankurtaran) Tüneli'ne ilişkin gündem 
dş konuşmas 32 (66) 

 
1018:1019 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
629:630 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Türkiye Cumhu-
riyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
281:283 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – TRT'de 
yaynlanan bir belgeselde Milis Yarbay Osman Ağa'yla ilgili 
kullanlan baz ifadeleri knadğna ve bu belgeselin yayndan 
kaldrlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1033 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – Anayasa değişikliğinin 
Türkiye için tarihî bir dönemeç noktas oluşturduğuna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
543:544 

        – Öğrencilerin karne gününü tebrik ettiğine ve Anayasa 
değişikliğiyle darbe dönemlerinin Anayasa'daki en önemli 
izlerini ortadan kaldran düzenlemeler yapldğna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
714:715 

    



.
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       BALUKEN İdris (Diyarbakr) – Üç aylk tutukluluk 
süresi içerisindeki skntlardan dolay herhangi bir kin, öfke, 
nefret duygusu taşmadğna, barş, demokrasiyi ve kardeşli-
ği savunmaya devam edeceğine ve Parlamentodaki üçüncü 
büyük siyasi parti grubunun eş başkanlarnn ve 10 milletve-
kilinin tutuklu olmasnn ülkenin demokrasi tarihine yakş-
madğna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1053 

       BAYDAR Metin Lütfi (Aydn) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
734:735 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a 
sataşma nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hüküm-
lerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi müna-
sebetiyle 32 (63) 

 
744:746 

       BAYDEMİR Osman (Şanlurfa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (60) 

 
155:157 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yerinden sarf 
ettiği baz ifadeleri srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (60) 

 
163 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
58:60 

         (61) 400:401 
       BAYIR Tacettin (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1088 

       BAYRAKTUTAN Uğur (Artvin) – Artvin ilinin sorun-
lar ile Artvin-Hopa (Cankurtaran) Tüneli'ne ilişkin gündem 
dş konuşmas 32 (66) 

 
1018:1019 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
629:630 

       BEKAROĞLU Mehmet (İstanbul) – Türkiye Cumhu-
riyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
281:283 

       BEKTAŞOĞLU Bülent Yener (Giresun) – TRT'de 
yaynlanan bir belgeselde Milis Yarbay Osman Ağa'yla ilgili 
kullanlan baz ifadeleri knadğna ve bu belgeselin yayndan 
kaldrlmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1033 

       BENLİ Fatma (İstanbul) – Anayasa değişikliğinin 
Türkiye için tarihî bir dönemeç noktas oluşturduğuna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
543:544 

        – Öğrencilerin karne gününü tebrik ettiğine ve Anayasa 
değişikliğiyle darbe dönemlerinin Anayasa'daki en önemli 
izlerini ortadan kaldran düzenlemeler yapldğna ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
714:715 
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       BEŞTAŞ Meral DANIŞ (Adana) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
374:376 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 32 (62) 

 
586:587 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
582:583 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
410:411 

       BİLGEN Ayhan (Kars) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 32 (62) 

 
640:641 

       BİLGİÇ Süreyya Sadi (Isparta) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (66) 

 
1061:1064 

       BİLGİN Hilmi (Sivas) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 32 (60) 

 
157:160 

       BİRKAN Zekeriya (Bursa) – Çok daha güçlü ve istik-
rarl bir Türkiye inşa etmenin amaçlandğna ve yürütmedeki 
çift başllğn ortadan kaldrlmas için Cumhurbaşkanlğ 
yönetim sisteminin görüşüldüğüne ilişkin açklamas 32 (62) 

 
544 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (62) 566:567 
       BİRLİK Leyla (Şrnak) – CHP Grubu önerisi münase-
betiyle 32 (62) 

 
573:575 

       BOSTANCI Mehmet Naci (Amasya) – 20 Ocak 
1990'da Azerbaycan'da yaşanan katliam knadğna ve Ana-
yasa değişiklik teklifinin ikinci görüşmesinin usullere uygun 
bir şekilde devam etmesini temenni ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
723 

        – AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle 32 (65) 928:929 
        – Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayşoğlu'nun 447 
ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
6'nc maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas 
srasnda AK PARTİ Grubuna ve Cumhurbaşkanna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
455:456 

        – CHP Grubunun Genel Kurul çalşmalar srasnda 
toplu bir eylemde bulunmasna ve Anayasa oylamalarnn 
usulüne ve İç Tüzük hükümlerine uygun bir şekilde gerçek-
leştirildiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
173:174 

        – Diyarbakr'da şehit olan 4 polise ve bütün şehitlere 
Allah'tan rahmet dilediğine, 19-20 Ocak 1990'da Sovyetler 
Birliği tarafndan Azerbaycan halkna karş yaplan katliamn 
27'nci ve Hrant Dink'in ölümünün 10'uncu yl dönümüne 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
551:552 



.
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        – El Bab'da şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi-
ğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in 447 ve 447'ye 
1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ve oylamalarn usulüne uygun yapldğna 
ilişkin açklamas 32 (63) 

 
782 

        – Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grup Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
85 

        – Genel Kurul ara verdiğinde yaşanan olaylardan dolay 
İç Tüzük hükümlerinin işlemediğine, incinen, kendisini kötü 
hisseden, onurunun çiğnendiğini düşünen her bir milletveki-
linin acsn paylaştğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
605:606 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (63) 732:733 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel 
Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
47 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
92 

        – Mecliste kabul edilmesi mümkün olmayan hadiseler 
yaşandğna, Genel Kurulun ara verdiği srada yaşanan olay-
lar nedeniyle ceza işlemi uygulanamayacağna ve kaba dav-
ranş ve şiddeti gerçekleştirenleri knadğna ilişkin açklama-
s 32 (62) 

 
597:598 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
766 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
39 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne, hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübünün 
eski  Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine ve 
sosyal medyada yaplan paylaşmlar Mecliste dile getirmeyi 
uygun görmediğine ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923:924 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
474 

       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – Bir milletvekili-
nin Anayasa'ya "evet" oyu veren 339 milletvekilini hain 
olarak ilan ettiğine ve bu ifadesini düzeltmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
924 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  

– 56 – 

        – El Bab'da şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet diledi-
ğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in 447 ve 447'ye 
1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 12'nci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmasndaki 
baz ifadelerine ve oylamalarn usulüne uygun yapldğna 
ilişkin açklamas 32 (63) 

 
782 

        – Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci maddesi üzerinde şahs 
adna yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ Grup Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
85 

        – Genel Kurul ara verdiğinde yaşanan olaylardan dolay 
İç Tüzük hükümlerinin işlemediğine, incinen, kendisini kötü 
hisseden, onurunun çiğnendiğini düşünen her bir milletveki-
linin acsn paylaştğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
605:606 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (63) 732:733 
        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n usul görüşmesi 
nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel 
Başkanna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
47 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
92 

        – Mecliste kabul edilmesi mümkün olmayan hadiseler 
yaşandğna, Genel Kurulun ara verdiği srada yaşanan olay-
lar nedeniyle ceza işlemi uygulanamayacağna ve kaba dav-
ranş ve şiddeti gerçekleştirenleri knadğna ilişkin açklama-
s 32 (62) 

 
597:598 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n CHP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
766 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda AK PARTİ eski Genel Başkan-
na sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
39 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne, hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübünün 
eski  Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine ve 
sosyal medyada yaplan paylaşmlar Mecliste dile getirmeyi 
uygun görmediğine ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923:924 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
474 

       BOYNUKARA Adnan (Adyaman) – Bir milletvekili-
nin Anayasa'ya "evet" oyu veren 339 milletvekilini hain 
olarak ilan ettiğine ve bu ifadesini düzeltmesi gerektiğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
924 

    
    

   C.   B. S a y f a  

– 57 – 

       BOZDAĞ Bekir (Adalet Bakan) (Yozgat) – İstanbul 
Milletvekili Engin Altay'n yaptğ açklamasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
91 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
64:65, 89:90 

       BOZKURT Mustafa Hüsnü (Konya) – 14/1/2017 
tarihli 58'inci Birleşimdeki baz ifadelerini düzelttiğine ilişkin 
geçen tutanak hakknda konuşmas 32 (59) 

 
23:24 

       BÖKE Selin SAYEK (İzmir) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (66) 

 
1054:1056 

        – Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1065:1066 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
78:80 

       BULDAN Pervin (TBMM Başkan Vekili) (İstanbul) – 
Başkanlk Divan olarak Çanakkale ve çevresinde yaşanan 
depremden dolay Çanakkale halkna geçmiş olsun dileğinde 
bulunduklarna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1031 

        – Halklarn Demokratik Partisinin tüm tutuklu milletve-
killerine bir kez daha geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve 
basnda Şanlurfa Milletvekili Dilek Öcalan'n gözaltna 
alndğna dair bilgiler yer aldğna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1052:1053 

        – Tahliye edilen Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken 
ile Ahmet Türk'e geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, Kars 
Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral 
Danş Beştaş'n tutuklanmalarn üzüntüyle karşladğna ve 
Kocaeli Milletvekili Saffet Sancakl'ya eşinin yaşamn yitir-
mesi nedeniyle başsağlğ dileğinde bulunduğuna ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1021:1022 

       CAN Ramazan (Krkkale) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (65) 

 
924:925 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (60) 183:185 
        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (59) 54 
       CİHANER İlhan (İstanbul) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (66) 

 
1047:1050 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
799:800 

       ÇAM Musa (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1090 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
204:206, 292:294 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  

– 58 – 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Anayasa değişikliği kabul 
edilirse Meclisin kendi varlğn tek kişiye ve tek siyasi parti-
ye teslim edeceğine ve ülkenin geleceği için hayrl olmaya-
cak bu değişikliğe "hayr" dememenin gelecekte vicdanlar 
szlatacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – Mersin'de can kayplarna ve milyarlarca lira zarara 
mal olan frtna ve sel felaketinin üzerinden günler geçmesine 
rağmen hâlen yaralarn sarlmadğna ve çiftçilerin acil maddi 
destek beklediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1027 

        – Mersin'de yaşanan frtna ve sel felaketi sonrasnda 
elle tutulur hiçbir yardm yaplmadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
546 

        – Okul Sosyal Hizmeti Projesi'nin bir an önce hayata 
geçmesinin hem toplumsal bir ihtiyaca yant vereceğine hem 
de sosyal hizmet uzmanlarnn istihdam sorununa ksmi de 
olsa çözüm getireceğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – Manisa Milletveki-
li Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
192:193 

       ÇAVUŞOĞLU Hakan (Bursa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
748:755 

       ÇELİK Burcu (Muş) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 32 (63) 

 
793:794 

       ÇONKAR Ahmet Berat (İstanbul) – Bat dünyasnda 
Türkiye'ye ve AK PARTİ'ye yönelik ön yarglaryla bilinen 
baz siyasi çevrelerin ve tarafl basn-yayn organlarnn 
Anayasa değişikliği üzerinde negatif bir alg oluşturma çabas 
içerisinde olduklarna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

       DAĞ Hamza (İzmir) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 32 (66) 1042:1044 
        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (66) 

 
1046 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Anayasa değişiklik 
teklifinde MHP Grubuna ve Devlet Bahçeli'ye sağduyulu ve 
istikrarl duruşlarndan dolay teşekkür ettiğine, CHP Grubu-
nu da "evet" demeye çağrdğna ve bütün milletvekillerini 
12-17 Şubat arasnda Erzurum'da yaplacak olan Avrupa 
Gençlik ve Olimpik Kş Festivali'ne davet ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
712:713 

        – Reina saldrsn gerçekleştiren teröristi yakalayarak 
büyük bir başarya imza atan İçişleri Bakanna ve Emniyet 
güçlerine teşekkür ettiğine ve AK PARTİ ile MHP'nin ortak 
teklifi olan Anayasa değişikliğine CHP'nin de destek verece-
ğini ümit ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 

    



.

   C.   B. S a y f a  

– 58 – 

       ÇAMAK Hüseyin (Mersin) – Anayasa değişikliği kabul 
edilirse Meclisin kendi varlğn tek kişiye ve tek siyasi parti-
ye teslim edeceğine ve ülkenin geleceği için hayrl olmaya-
cak bu değişikliğe "hayr" dememenin gelecekte vicdanlar 
szlatacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – Mersin'de can kayplarna ve milyarlarca lira zarara 
mal olan frtna ve sel felaketinin üzerinden günler geçmesine 
rağmen hâlen yaralarn sarlmadğna ve çiftçilerin acil maddi 
destek beklediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1027 

        – Mersin'de yaşanan frtna ve sel felaketi sonrasnda 
elle tutulur hiçbir yardm yaplmadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
546 

        – Okul Sosyal Hizmeti Projesi'nin bir an önce hayata 
geçmesinin hem toplumsal bir ihtiyaca yant vereceğine hem 
de sosyal hizmet uzmanlarnn istihdam sorununa ksmi de 
olsa çözüm getireceğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

       ÇAMLI Ahmet Hamdi (İstanbul) – Manisa Milletveki-
li Özgür Özel'in yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
192:193 

       ÇAVUŞOĞLU Hakan (Bursa) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
748:755 

       ÇELİK Burcu (Muş) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 32 (63) 

 
793:794 

       ÇONKAR Ahmet Berat (İstanbul) – Bat dünyasnda 
Türkiye'ye ve AK PARTİ'ye yönelik ön yarglaryla bilinen 
baz siyasi çevrelerin ve tarafl basn-yayn organlarnn 
Anayasa değişikliği üzerinde negatif bir alg oluşturma çabas 
içerisinde olduklarna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

       DAĞ Hamza (İzmir) – HDP Grubu önerisi münasebe-
tiyle 32 (66) 1042:1044 
        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (66) 

 
1046 

       DELİGÖZ Orhan (Erzurum) – Anayasa değişiklik 
teklifinde MHP Grubuna ve Devlet Bahçeli'ye sağduyulu ve 
istikrarl duruşlarndan dolay teşekkür ettiğine, CHP Grubu-
nu da "evet" demeye çağrdğna ve bütün milletvekillerini 
12-17 Şubat arasnda Erzurum'da yaplacak olan Avrupa 
Gençlik ve Olimpik Kş Festivali'ne davet ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
712:713 

        – Reina saldrsn gerçekleştiren teröristi yakalayarak 
büyük bir başarya imza atan İçişleri Bakanna ve Emniyet 
güçlerine teşekkür ettiğine ve AK PARTİ ile MHP'nin ortak 
teklifi olan Anayasa değişikliğine CHP'nin de destek verece-
ğini ümit ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 

    

   C.   B. S a y f a  

– 59 – 

       DEMİR Filiz KERESTECİOĞLU (İstanbul) – Genel 
Kurulda yaşanan şiddet olaylar nedeniyle ceza işlemi yapl-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
596:597 

        – HDP Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'n duruş-
masnda sarf ettiği baz ifadelerine, Türkiye için çok önemli 
bir konu görüşülürken tutuklu HDP milletvekillerinin bulun-
mamasnn demokrasi için büyük bir ayp olduğuna ve Hrant 
Dink'i saygyla andklarna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
550:551 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (62) 559:560, 563 
        – Hiç kimsenin Mecliste yaşanan şiddeti önlemek gibi 
bir niyeti ve davranş biçimi olmadğna, metal işçilerinin 
taleplerini ve grev kararlarn desteklediklerine ve öğrencilere 
iyi tatiller dilediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
722:723 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin Anayasa değişiklik 
teklifinde oy kullanamadklarna ve bir televizyon kanalnda 
bir ilkokul çocuğuyla yaplan röportajdaki baz ifadelere 
ilişkin açklamas 32 (63) 

 
784:785 

       DEMİRTAŞ Ünal (Zonguldak) – İstanbul Milletvekili 
Mustafa Sezgin Tanrkulu'nun, (2/196) esas numaral 13 
Mays Gününün Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü İlan 
Edilmesi Hakknda Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme 
alnmasna ilişkin önergesi (4/83) münasebetiyle 32 (66) 

 
1070:1071 

       DOĞAN Celal (İstanbul) – Özerk bölgelerin demokra-
tik ülkelerde anayasal bütünlük içerisinde ele alnmas gere-
ken bir konu olduğuna ve bu nedenle Anayasa'ya dercedil-
memiş bir konunun fiilen hayata geçirilmesinin söz konusu 
olmayacağna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
69 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
429:430 

       DOĞAN Müslüm (İzmir) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 32 (59) 

 
75:78 

       DOĞAN Selina (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
88 

       DORA Erol (Mardin) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 32 (63) 

 
829:830 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
238:239 

       DURMAZ Kadim (Tokat) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
234:235, 240:241 

    



.

   C.   B. S a y f a  

– 60 – 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Aralarnda 
Osmaniyeli Mahmut Ava'nn da bulunduğu Diyarbakr'da 
şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dilediğine, Reina sald-
rsn gerçekleştiren teröristin yakalanmas nedeniyle İçişleri 
Bakann ve Emniyet mensuplarn kutladğna ve Anayasa 
değişikliğine, siyasi istikrar, daha fazla temsil hakk, hzl ve 
etkili bir yürütme ve yargnn bağmszlğ için "evet" dedik-
lerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
346:347 

       ELDEMİR Halil (Bilecik) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 32 (59) 

 
51 

         (60) 167 
       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin oylamalarnda 
görev yapan Meclis Başkan Vekillerinin usulüne uygun oy 
kullanmak için gerekli ihtarlarda bulunduğuna ve bütün 
siyasi partilerin de usulüne uygun oy kullanmay gerçekleş-
tirdiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
848 

        – Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur oylamalarnn 
ve ikinci turda şu ana kadar yaplan 5 oylamann İç Tüzük'ün 
148'inci maddesine uygun yapldğna ve oylamann gizliliği-
ni kameralarla çekim yapan Cumhuriyet Halk Partisinin ihlal 
ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
462:463 

        – Genel Kurulda yaşanan hadiseleri tasvip etmenin 
mümkün olmadğna, Anayasa değişikliğini engelleyebilmek 
için gayret edildiğine ama milletin bu konuda kararn vere-
ceğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
600:601 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 447 ve 447'ye 1'inci 
Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 5'inci maddesiy-
le ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda AK 
PARTİ Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
438:439 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
konuşmas üzerine açklamas 32 (61) 

 
440 

       EMİR Murat (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 32 (61) 

 
473:474, 474:475 

       EMRE Zeynel (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 32 (61) 

 
428:429 

       ENGİN Didem (İstanbul) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 32 (63) 

 
757:759 

        – Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
770:771 

        – Toplumsal barş imha edecek, ekonomik sorunlar 
derinleştirecek, demokrasiyi rafa kaldracak bir Anayasa 
değişikliği teklifinin Meclisten geçirilmeye çalşldğna 
ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 



.

   C.   B. S a y f a  

– 60 – 

       DURMUŞOĞLU Mücahit (Osmaniye) – Aralarnda 
Osmaniyeli Mahmut Ava'nn da bulunduğu Diyarbakr'da 
şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dilediğine, Reina sald-
rsn gerçekleştiren teröristin yakalanmas nedeniyle İçişleri 
Bakann ve Emniyet mensuplarn kutladğna ve Anayasa 
değişikliğine, siyasi istikrar, daha fazla temsil hakk, hzl ve 
etkili bir yürütme ve yargnn bağmszlğ için "evet" dedik-
lerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
346:347 

       ELDEMİR Halil (Bilecik) – HDP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 32 (59) 

 
51 

         (60) 167 
       ELİTAŞ Mustafa (Kayseri) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek 
sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin oylamalarnda 
görev yapan Meclis Başkan Vekillerinin usulüne uygun oy 
kullanmak için gerekli ihtarlarda bulunduğuna ve bütün 
siyasi partilerin de usulüne uygun oy kullanmay gerçekleş-
tirdiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
848 

        – Anayasa değişiklik teklifinin birinci tur oylamalarnn 
ve ikinci turda şu ana kadar yaplan 5 oylamann İç Tüzük'ün 
148'inci maddesine uygun yapldğna ve oylamann gizliliği-
ni kameralarla çekim yapan Cumhuriyet Halk Partisinin ihlal 
ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
462:463 

        – Genel Kurulda yaşanan hadiseleri tasvip etmenin 
mümkün olmadğna, Anayasa değişikliğini engelleyebilmek 
için gayret edildiğine ama milletin bu konuda kararn vere-
ceğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
600:601 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in 447 ve 447'ye 1'inci 
Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 5'inci maddesiy-
le ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda AK 
PARTİ Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
438:439 

        – Manisa Milletvekili Özgür Özel'in sataşma nedeniyle 
konuşmas üzerine açklamas 32 (61) 

 
440 

       EMİR Murat (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 32 (61) 

 
473:474, 474:475 

       EMRE Zeynel (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 32 (61) 

 
428:429 

       ENGİN Didem (İstanbul) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 32 (63) 

 
757:759 

        – Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
770:771 

        – Toplumsal barş imha edecek, ekonomik sorunlar 
derinleştirecek, demokrasiyi rafa kaldracak bir Anayasa 
değişikliği teklifinin Meclisten geçirilmeye çalşldğna 
ilişkin açklamas 32 (61) 

 
343 

   C.   B. S a y f a  

– 61 – 

       ERDEM Eren (İstanbul) – İstanbul Milletvekili Musta-
fa Sezgin Tanrkulu'nun, (2/98) esas numaral 12 Eylül 1980 
Darbe Sürecinin Yolaçtğ Mağduriyetlerin Giderilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alnmasna 
ilişkin önergesi (4/81) münasebetiyle 32 (60) 

 
190:191 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
290:291 

       ERDOĞAN Hüsnüye (Konya) – AK PARTİ'nin gücü-
nü Allah'a olan inancndan ve milletin güveninden aldğna 
ve kendilerini yollarndan döndürecek hiçbir tehdit ve silahn 
icat edilmediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
711 

        – Yeni Türkiye oluşum sürecinin mevcut sistemin provo-
kasyonlara açk olmas sebebiyle sekteye uğradğna ve kavga 
siyasetinden medet umarak ilerleyişi sekteye uğratabilecekleri-
ni düşünenlerin bu ülkenin menfaatini değil kendi siyasi çkar-
larn düşünerek hareket ettiklerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
145 

       ERDOĞAN Mehmet (Muğla) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
263:264 

       ERDOĞDU Aykut (İstanbul) – Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç'in CHP grup önerisi üzerinde yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1066 

       ERKEK Muharrem (Çanakkale) – Çanakkale'nin Ay-
vack ilçesinde yaşanan deprem ve yine ksa bir süre önce 
Küçükkuyu beldesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle bu böl-
genin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
398:399 

       ERSOY Ruhi (Osmaniye) – Diyarbakr Milletvekili 
Sibel Yiğitalp'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
masndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
37 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (61) 360:362 
       ERTAN Bedia ÖZGÖKÇE (Van) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 32 (61) 

 
441:443 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
242:243 

       GAYDALI Mahmut Celadet (Bitlis) – Türkiye Cum-
huriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
71:72 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
198:199 



.

   C.   B. S a y f a  

– 62 – 

       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Alpullu Şeker 
Fabrikasnn durumuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – Hükûmetin gündemi ile halkn gündeminin farkl 
olduğuna ve halkn yoksulluk, işsizlik ve borç batağ içinde 
kvrandğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713 

        – Maliye Bakanlğna at antrenörü ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna çizgi film mezunu birisinin atanmalar konusunda 
bir açklama beklediğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
345 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
87 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
211:212, 215 

        – Yatlarda ve gezi teknelerinde KDV ve ÖTV'nin sfr-
lanmasna, beyaz eşya, mobilya ve elektrikli ev aletlerinde 
KDV'nin düşürülmesine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1022 

       GEVERİ Adem (Van) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
249:250 

       GİDER Ayhan (Çanakkale) – 6 Şubatta Çanakkale'nin 
Ayvack ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlara 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, bölgede bulunan tüm 
belediyelere ve kamu kurumlarna teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1039 

       GÖK Levent (Ankara) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (65) 

 
929:931 

        – Diyarbakr'da 4 polisin şehit olduğu olayda yaralanan 
polisin de şehit olduğuna ve kendisine Allah'tan rahmet 
dilediğine, Hrant Dink'in ölümünün 10'uncu yl dönümüne ve 
İtalya'da depremlerin ardndan yaşanan çğ felaketi nedeniyle 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
550 

        – Frat Kalkan Harekât çerçevesinde, El Bab'da IŞİD'in 
Türk askerlerine saldrmas sonucu şehit olan 5 askere Allah'tan 
rahmet, 9 yaralya acil şifalar dilediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – İran'da bir binada çkan yangnda çok sayda insann 
hayatn kaybettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
552 

        – Önceki birleşimde siyasi etik açsndan son derece 
yersiz ve iktidar partisinin gerektiğinde bütün etik değerleri 
nasl çiğneyeceğini gösteren bir davranşla karşlaştklarna 
ilişkin açklamas 32 (64) 

 
892 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübü-
nün eski Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
922 



.
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       GAYTANCIOĞLU Okan (Edirne) – Alpullu Şeker 
Fabrikasnn durumuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – Hükûmetin gündemi ile halkn gündeminin farkl 
olduğuna ve halkn yoksulluk, işsizlik ve borç batağ içinde 
kvrandğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713 

        – Maliye Bakanlğna at antrenörü ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna çizgi film mezunu birisinin atanmalar konusunda 
bir açklama beklediğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
345 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
87 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
211:212, 215 

        – Yatlarda ve gezi teknelerinde KDV ve ÖTV'nin sfr-
lanmasna, beyaz eşya, mobilya ve elektrikli ev aletlerinde 
KDV'nin düşürülmesine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1022 

       GEVERİ Adem (Van) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
249:250 

       GİDER Ayhan (Çanakkale) – 6 Şubatta Çanakkale'nin 
Ayvack ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle vatandaşlara 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, bölgede bulunan tüm 
belediyelere ve kamu kurumlarna teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1039 

       GÖK Levent (Ankara) – AK PARTİ Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (65) 

 
929:931 

        – Diyarbakr'da 4 polisin şehit olduğu olayda yaralanan 
polisin de şehit olduğuna ve kendisine Allah'tan rahmet 
dilediğine, Hrant Dink'in ölümünün 10'uncu yl dönümüne ve 
İtalya'da depremlerin ardndan yaşanan çğ felaketi nedeniyle 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
550 

        – Frat Kalkan Harekât çerçevesinde, El Bab'da IŞİD'in 
Türk askerlerine saldrmas sonucu şehit olan 5 askere Allah'tan 
rahmet, 9 yaralya acil şifalar dilediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – İran'da bir binada çkan yangnda çok sayda insann 
hayatn kaybettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
552 

        – Önceki birleşimde siyasi etik açsndan son derece 
yersiz ve iktidar partisinin gerektiğinde bütün etik değerleri 
nasl çiğneyeceğini gösteren bir davranşla karşlaştklarna 
ilişkin açklamas 32 (64) 

 
892 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve hayatn kaybeden Gençlerbirliği Spor Kulübü-
nün eski Başkan İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet dilediğine 
ilişkin açklamas 32 (65) 

 
922 

   C.   B. S a y f a  

– 63 – 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
93:94 

       GÖKDAĞ Mehmet (Gaziantep) – Türkiye Büyük 
Millet Meclisi eski Başkan Vekili Tunceli Milletvekili Kamer 
Genç'in ölümünün 1'inci yl dönümüne ilişkin açklamas 32 (65) 

 
923 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
827:829 

       GÖZGEÇ Emine YAVUZ (Bursa) – Milletin daha 
güçlü bir Türkiye için "evet" diyeceğine inandğna ilişkin 
açklamas 32 (66) 

 
1026 

        – Teklif edilen Anayasa değişikliğiyle ülkenin çok daha 
hzl ilerleyeceğine ve güçleneceğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 

        – Tüm milletvekillerini ve tüm seçmenleri, millet irade-
sini esas alan, güven ve huzur ortamn kalc olarak tesis 
edecek, devlet-millet kaynaşmasn kurumsallaştracak Ana-
yasa değişiklik teklifine "evet" demeye çağrdğna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
545 

       GÜL Abdulhamit (Gaziantep) – İzmir Milletvekili 
Zekeriya Temizel'in 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Ana-
yasa Değişiklik Teklifi'nin 16'nc maddesiyle ilgili önerge 
üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
819 

       GÜNDOĞDU Ahmet (Ankara) – İstanbul Milletvekili 
Eren Erdem ve ailesinin hedef gösterilmesi olayna ve kendisi 
tarafndan hiçbir milletvekiline itme ve darp uygulanmadğ-
na ilişkin açklamas 32 (62) 

 
552 

       GÜNDOĞDU Metin (Ordu) – Anayasa değişikliği 
teklifiyle ülke ve millet için yeni bir sayfa açlacağna ve 
darbecilerin dayattğ anlayşn, vesayet ve siyasi krizlerin, 
statükocu anlayşn, çift başllğn son bulacağna ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
546 

       GÜRER Ömer Fethi (Niğde) – 2016 ylnda snavlara 
giren ve hak ettikleri atamay bekleyen astsubay adaylarnn 
daha sonra kanun hükmünde kararnameyle bu haklarndan 
mahrum kaldklarna ve bu konuyu Hükûmetin dikkatine 
sunduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
712 

        – Anayasa değişiklik teklifiyle halkn hiçbir sorununa 
çözüm getirilmediğine ancak rejimin değiştirildiğine ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
542:543 

        – Çalşma ve Sosyal Güvenlik Bakan Mehmet Müezzi-
noğlu'nun işsizlikle ilgili baz açklamalarna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 

        – Hükûmetten atama bekleyen öğretmenlerin atamalar-
nn yaplmasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
342 

    
    
    



.
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– 64 – 

        – Niğde'de geçen yl don ve dolu nedeniyle zarar gören 
çiftçilere ve Niğde-Gölcük arasnda otoyol inşaatyla tarm 
alanlar alnan Pnarck köylülerine gereken ödemelerin 
yaplmas çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokrasinin güç 
merkezi olarak güçlendirilmesi doğru iken tüm yetkilerin tek 
kişiye devrinin ülkede ciddi tahribat yaratan sorunlar üretme-
sinin olas olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
63 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
254:255 

       HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Oturum Başkan 
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydn'n Cumhurbaşkanna 
yönelik baz ifadelerle ilgili görüş bildirmesinin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
48:49, 50 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Anayasa 
değişikliği sürecine ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
339:340 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Müteahhidin altyap 
çalşmalarn eksik ve kusurlu yapmas ve yağan yağmurlar 
sebebiyle Misakça köyünde köylülerin tarlalarnn sular 
altnda kaldğna ve Gönen, Manyas ve Bandrma kara yolla-
rnn durumuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1025 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Başkanlk 
kavgasnn kazanannn millet olmayacağna, sadece bir kişi 
olacağna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

        – Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağl KENT 
KONUT AŞ'de 50 milyonu aşan zarar ve skandallarn ortaya 
çktğna ve İçişleri Bakanlğnn bir işlem yapp yapmayaca-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1088 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
214 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Cazibe Merkezleri 
Program'na ilişkin gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
136:139 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – Bitlis ilinin sorunlarna ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (62) 

 
512:513 

        – HDP milletvekillerinin tutuklu olmasnn ve Anayasa 
değişikliği çalşmalarnn dşnda tutulmasnn Anayasa 
Mahkemesinin vekillerle ilgili vermiş olduğu karara aykrlk 
teşkil ettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
554 



.

   C.   B. S a y f a  

– 64 – 

        – Niğde'de geçen yl don ve dolu nedeniyle zarar gören 
çiftçilere ve Niğde-Gölcük arasnda otoyol inşaatyla tarm 
alanlar alnan Pnarck köylülerine gereken ödemelerin 
yaplmas çağrsnda bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisinin demokrasinin güç 
merkezi olarak güçlendirilmesi doğru iken tüm yetkilerin tek 
kişiye devrinin ülkede ciddi tahribat yaratan sorunlar üretme-
sinin olas olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
63 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
254:255 

       HALAÇOĞLU Yusuf (Kayseri) – Oturum Başkan 
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydn'n Cumhurbaşkanna 
yönelik baz ifadelerle ilgili görüş bildirmesinin İç Tüzük 
hükümlerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
48:49, 50 

       HAMZAÇEBİ Mehmet Akif (İstanbul) – Anayasa 
değişikliği sürecine ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
339:340 

       HAVUTÇA Namk (Balkesir) – Müteahhidin altyap 
çalşmalarn eksik ve kusurlu yapmas ve yağan yağmurlar 
sebebiyle Misakça köyünde köylülerin tarlalarnn sular 
altnda kaldğna ve Gönen, Manyas ve Bandrma kara yolla-
rnn durumuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1025 

       HÜRRİYET Fatma KAPLAN (Kocaeli) – Başkanlk 
kavgasnn kazanannn millet olmayacağna, sadece bir kişi 
olacağna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
142 

        – Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağl KENT 
KONUT AŞ'de 50 milyonu aşan zarar ve skandallarn ortaya 
çktğna ve İçişleri Bakanlğnn bir işlem yapp yapmayaca-
ğn öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1088 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
214 

       ILICALI Mustafa (Erzurum) – Cazibe Merkezleri 
Program'na ilişkin gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
136:139 

       IRGAT Mizgin (Bitlis) – Bitlis ilinin sorunlarna ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (62) 

 
512:513 

        – HDP milletvekillerinin tutuklu olmasnn ve Anayasa 
değişikliği çalşmalarnn dşnda tutulmasnn Anayasa 
Mahkemesinin vekillerle ilgili vermiş olduğu karara aykrlk 
teşkil ettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
554 

   C.   B. S a y f a  

– 65 – 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
646:647 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
252:253 

       İLGEZDİ Gamze AKKUŞ (İstanbul) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 32 (61) 

 
369:371 

       İNCE Muharrem (Yalova) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 32 (62) 

 
568:570 

       İRGİL Ceyhun (Bursa) – İktidar milletvekillerini Ana-
yasa değişikliğini ve sonuçlarn bir kez daha düşünmek 
konusunda uyarmak istediğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713:714 

       KALAYCI Mustafa (Konya) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
207:209, 228:229 

       KALKAN Necip (İzmir) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1083:1086 

        – Ulaştrma Bakan Ahmet Arslan'n, İzmir'de yaplacak 
Alaçat havaliman için kamulaştrma ve tahsis işlemlerinin 
tamamlandğ, fizibilite ile çevresel etki değerlendirmesi 
çalşmalarnn devam ettiğini belirttiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
715 

       KAN Ravza KAVAKCI (İstanbul) – Anayasa değişik-
liğini bir rejim değişikliği olarak ifade etmenin ve bununla 
alakal "diktatörlük", "darbe" kelimelerini kullanmann halk 
yanltmak olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
545 

        – Mecliste kürsünün işgali akabinde hoş olmayan görün-
tüler yaşandğna, çkan karmaşada zarar gören bütün millet-
vekillerine acil şifalar dilediğine ve baz milletvekillerinin, 
prosedüre uygun oy kullanlmasna rağmen bask kurmaya 
çalşmalarnn rahatsz edici olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
714 

        – Milletvekilleri olarak kin ve nefret dilinden uzak 
durmann çok önemli olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

       KARABIYIK Lale (Bursa) – Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostanc'nn, yerinden sarf ettiği baz ifadeleri 
srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
227:228 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 

 
(60)

 

 
 

214,  223:225, 
277:279 

       KAYA Hüda (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 32 (63) 

 
801:802 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  

– 66 – 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Getirilen anayasal dü-
zenlemeyle pek çok konuda yllarca geriye gidildiğine ve 
istikrar konusunda sorun yaşanabileceğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – İki yüzyl aşkn bir süredir sürdürülen modernleşme 
hareketinin topyekûn imhas demek olan Anayasa değişikli-
ğinin toplumun binlerce yldan beri takip ettiği uygarlaşma 
çabalaryla taban tabana zt olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
144 

        – Krklareli'nin Demirköy ilçesinde orman köylülerinin 
topraklarnn 2/B kapsamnda satlmasnn köylülere büyük 
bir ihanet olduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Amasya 
Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (61) 

 
457:458 

        – Bursa'da halkn sağlk konusundaki hizmetleri nede-
niyle iktidara teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1089 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
453:455 

       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
376:377 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – İnsann dilinin 
kalbine bağl olduğuna, güzel ve anlaml söz söyleyebilmenin 
akleden bir kalbe, tertemiz bir gönle sahip olmay gerektirdi-
ğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713 

        – İslam dininin, sahip olduğu hoşgörüyle çeşitli rk, 
inanç ve geleneğe mensup insanlarn birlikte yaşamalarna 
imkân tanyan bir vatan anlayşna sahip olduğuna ve buna 
"birlikte yaşama ahlak" dendiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 

       KIŞLA İsrafil (Artvin) – Artvin Milletvekili Uğur 
Bayraktutan'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1019 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Anayasa değişik-
liğinin kabul edilmesi hâlinde toplumsal etkilerine ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
135:136 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
243:245 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
174:175 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (60) 168:169, 170:172 
       KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 32 (60) 

 
176:179 



.

   C.   B. S a y f a  

– 66 – 

       KAYAN Türabi (Krklareli) – Getirilen anayasal dü-
zenlemeyle pek çok konuda yllarca geriye gidildiğine ve 
istikrar konusunda sorun yaşanabileceğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
17 

        – İki yüzyl aşkn bir süredir sürdürülen modernleşme 
hareketinin topyekûn imhas demek olan Anayasa değişikli-
ğinin toplumun binlerce yldan beri takip ettiği uygarlaşma 
çabalaryla taban tabana zt olduğuna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
144 

        – Krklareli'nin Demirköy ilçesinde orman köylülerinin 
topraklarnn 2/B kapsamnda satlmasnn köylülere büyük 
bir ihanet olduğuna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

       KAYIŞOĞLU Nurhayat ALTACA (Bursa) – Amasya 
Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (61) 

 
457:458 

        – Bursa'da halkn sağlk konusundaki hizmetleri nede-
niyle iktidara teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1024 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1089 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
453:455 

       KAYNARCA Tülay (İstanbul) – CHP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
376:377 

       KILIÇ İmran (Kahramanmaraş) – İnsann dilinin 
kalbine bağl olduğuna, güzel ve anlaml söz söyleyebilmenin 
akleden bir kalbe, tertemiz bir gönle sahip olmay gerektirdi-
ğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
713 

        – İslam dininin, sahip olduğu hoşgörüyle çeşitli rk, 
inanç ve geleneğe mensup insanlarn birlikte yaşamalarna 
imkân tanyan bir vatan anlayşna sahip olduğuna ve buna 
"birlikte yaşama ahlak" dendiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
18 

       KIŞLA İsrafil (Artvin) – Artvin Milletvekili Uğur 
Bayraktutan'n yaptğ gündem dş konuşmasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1019 

       KÖKSAL Burcu (Afyonkarahisar) – Anayasa değişik-
liğinin kabul edilmesi hâlinde toplumsal etkilerine ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (60) 

 
135:136 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
243:245 

       KÖSE Tufan (Çorum) – Amasya Milletvekili Mehmet 
Naci Bostanc'nn yaptğ açklamas srasnda şahsna sataş-
mas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
174:175 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (60) 168:169, 170:172 
       KUBAT Mehmet Doğan (İstanbul) – CHP Grubu 
önerisi münasebetiyle 32 (60) 

 
176:179 

   C.   B. S a y f a  

– 67 – 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarnda bakanlarn vekâle-
ten oy kullanmalar ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili 
tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (61) 

 
383:384 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
582 

       KURT Hasan Basri (Samsun) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (66) 

 
1050 

       KUYUCUOĞLU Serdal (Mersin) – Daha referandum 
süreci başlamadan "hayr" yönünde görüş bildiren ve çalşma 
yapan insanlara karş acmaszca bir linç girişimi başlatldğ-
na ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1026 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1086:1088, 1089 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
63 

       MİT Mustafa (Ankara) – Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
236:237 

       MUŞ Mehmet (İstanbul) – Diyarbakr Milletvekili 
Sibel Yiğitalp'in HDP grup önerisi üzerinde yaptğ konuş-
mas srasnda Adalet ve Kalknma Partisine sataşmas nede-
niyle konuşmas 32 (59) 

 
34:35 

        – Diyarbakr'da alçak bir terör saldrs neticesinde şehit 
olan 4 polise Allah'tan rahmet dilediğine, Reina'daki kanl 
terör eylemini gerçekleştiren teröristi canl ele geçiren polis 
teşkilatn tebrik ettiğine, Anayasa değişiklik teklifiyle cum-
huriyet değerlerinin yok sayldğ gibi haksz ithamlarda 
bulunulduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti devletine hakarette 
bulunulmas hâlinde İç Tüzük'ün amir hükümlerinin uygula-
nacağna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
148:149 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (63) 736 
        – İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Adalet ve Kalknma 
Partisi İstanbul İl Başkanlğna DHKP-C terör örgütü tarafn-
dan bir saldr gerçekleştirildiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  

– 68 – 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
357:358 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 32 (61) 

 
360 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşmas nede-
niyle konuşmas üzerine açklamas 32 (60) 

 
161:162 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik baz ifadelerle ilgili görüş 
bildirmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (59) 

 
42 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarnda bakanlarn vekâle-
ten oy kullanmalar ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili 
tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (61) 

 
386:387 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a 
sataşma nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hüküm-
lerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi müna-
sebetiyle 32 (63) 

 
743:744 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n ko-
nuşmasn İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna 
göre değerlendirmemesi hakknda usul görüşmesi münasebe-
tiyle 32 (62) 

 
535:536 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
583:584 

        – Yoğun bir gündemle çalşan Parlamentoda emeği 
geçen herkese teşekkür ettiğine, iktidar partisi olarak etik 
değerler noktasnda her zaman uygun davrandklarna, Ana-
yasa değişikliği konusunda alnan kararn millet için hayrl 
olmasn temenni ettiğine ve yoğun bir çalşma temposundan 
sonra ara vermek konusunda gerekenin yaplacağna ilişkin 
açklamas 32 (64) 

 
892:893 

       NAZLI Mustafa Şükrü (Kütahya) – Kocaeli Milletve-
kili Saffet Sancakl'ya ve ailesine geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ve içinde bulunulan tarihî anlar Halil Cibran'n 
baz dizeleriyle ifade etmek istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
19 

    



.
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        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
357:358 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n açklamas üzeri-
ne konuşmas 32 (61) 

 
360 

        – Muş Milletvekili Ahmet Yldrm'n sataşmas nede-
niyle konuşmas üzerine açklamas 32 (60) 

 
161:162 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik baz ifadelerle ilgili görüş 
bildirmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (59) 

 
42 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarnda bakanlarn vekâle-
ten oy kullanmalar ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili 
tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (61) 

 
386:387 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a 
sataşma nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hüküm-
lerine uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi müna-
sebetiyle 32 (63) 

 
743:744 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n ko-
nuşmasn İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna 
göre değerlendirmemesi hakknda usul görüşmesi münasebe-
tiyle 32 (62) 

 
535:536 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
583:584 

        – Yoğun bir gündemle çalşan Parlamentoda emeği 
geçen herkese teşekkür ettiğine, iktidar partisi olarak etik 
değerler noktasnda her zaman uygun davrandklarna, Ana-
yasa değişikliği konusunda alnan kararn millet için hayrl 
olmasn temenni ettiğine ve yoğun bir çalşma temposundan 
sonra ara vermek konusunda gerekenin yaplacağna ilişkin 
açklamas 32 (64) 

 
892:893 

       NAZLI Mustafa Şükrü (Kütahya) – Kocaeli Milletve-
kili Saffet Sancakl'ya ve ailesine geçmiş olsun dileğinde 
bulunduğuna ve içinde bulunulan tarihî anlar Halil Cibran'n 
baz dizeleriyle ifade etmek istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
19 

    

   C.   B. S a y f a  

– 69 – 

        – Muhalefetin Anayasa değişikliği teklifiyle rejimin 
değiştiği iddialarnn arkasnda muhtelif unsurlardan oluşan 
bir ittifak bulunduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
546 

       NAZLIAKA Aylin (Ankara) – Oturum Başkan 
TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapl'nn baz ifade-
lerine ve bu ülkeyi, bu cumhuriyeti aydnlğa kavuşturacak 
olanlarn teslimiyetçi kadnlar değil, özgürlükçü, eşitlikçi, 
mücadeleci kadnlar olacağna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
786:787 

       ÖNDER Srr Süreyya (Ankara) – Genel Kurulda üst 
üste yaralayc olaylar yaşandğna, "benim kadnm", "senin 
kadnn" şeklindeki kavramsallaştrmann kadn vekillerin 
maruz kaldğ şiddetten daha utanç verici olduğuna ve de-
mokratik bir bilinci içselleştirmek için tahammül ve hoşgörü-
nün anahtar kavramlar olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
607:610 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
820:821 

       ÖZ Bülent (Çanakkale) – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayva-
ck ilçesinin Gülpnar köyü açklarnda 5,3 büyüklüğünde bir 
deprem meydana geldiğine, Çanakkale Valiliği, AFAD, Kz-
lay başta olmak üzere bölgeye acil yardm ekiplerini gönderen 
belediyelere teşekkür ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1027:1028 

        – Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'n yaptğ açk-
lamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1031:1032 

       ÖZCAN Tanju (Bolu) – Meclisin Çankaya Kaps 
girişindeki bariyerin zamansz açlmas nedeniyle bir kaza 
geçirdiklerine ve bu konuda önlem alnmas gerektiğine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
164 

       ÖZDAĞ Ümit (Gaziantep) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
83:84 

       ÖZDEMİR Sibel (İstanbul) – Cumhurbaşkannn taraf-
szlk yeminini yok sayarak Anayasa değişikliği görüşmeleri 
sürecine dâhil olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
16 

        – Millî Eğitim Bakanlğnn EĞİTİM-BİR-SEN'in önerile-
rini temel alarak hazrladğ taslak müfredata ilişkin açklamas 32 (60) 

 
143:144 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1089 

       ÖZDİŞ İbrahim (Adana) – Tarafszlk yemini etmiş bir 
Cumhurbaşkannn referandumda nasl taraf olabildiğini 
öğrenmek istediğine ve Hükûmetten bu konuda bir açklama 
beklediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1023 

       ÖZEL Özgür (Manisa) – 13 Mays Soma maden facia-
snn yl dönümünün "Maden İşçisinin Can Güvenliği Günü" 
olarak ilan edilmesine ilişkin kanun teklifine karş çklma-
mas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1071:1072 



.
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        – 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'a karş yaplan katliam 
knadğna, eğitim sisteminde pek çok değişiklik yapldğna, 
PISA sonuçlar ile tüm bağmsz ölçümlerde görüldüğü üzere 
verilen eğitimle amaçlanan sonuçlarn, evrensel hedeflerin 
tutturulamadğna ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
718:719 

        – 446 sra sayl Kanun Tasars'nn baz maddelerinde 
af niteliğinde düzenlemeler olmas nedeniyle nitelikli çoğun-
luk aranmas gerektiğine ve bu düzenlemelerin oylamasnn 
yarna brakldğ takdirde anayasal bir eksiklik olmayacağna 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
283 

        – 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik 
Teklifi'nin 8'inci maddesinin oy saym işlemi srasnda kürsüde 
bulunan Kâtip Üye Ali Haydar Hakverdi'nin kürsüdeki tutana-
ğa şerh koymasna izin verilmediğine ve Divana yapmak iste-
diği başvurunun kayda alnmadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
624:625 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
458 

        – Anayasa değişiklik teklifinin oylamalarnda pullar 
dşarda atma, kabinlere girmeme, başkalarna gösterme gibi 
gizli oylama kurallarna uymayan durumlar yaşandğna ve 
Başkanlk Divanndan bu konuda daha hassas olmasn rica 
ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
462 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn bir gün önce 
Mecliste yaptğ eylemin eski Genel Başkanlar Deniz Baykal 
tarafndan örgütlendiğine ilişkin açklamalar ve paylaşmlar 
yapldğna ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu açklama-
lardan rahatsz olduklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
776 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
611:612 

        – CHP Grubunu tüm Türkiye'yle birlikte "rejim değişikli-
ğine karş ayaktayz" eylemine davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
390 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak olağanüstü hâlin ilan 
edilmiş olduğu, korku, endişe, kayg ve tehditlerin egemen 
olduğu bir süreçte Anayasa görüşmelerini ve bir referandumu 
sağlkl bulmadklarna ve Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun, 
tam bir gizlilik hâli içinde oylar kullanldğ takdirde oturum-
larn bu Meclisin millete vermesi gereken mesaja uygun 
olarak seyredeceğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
348 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan süreçte Mec-
lisin tatiline imza atamayacaklarna ve her türlü asimetrik 
yetki ve güç kullanmn zaman zaman şiddete de vardran 
AK PARTİ Grubuyla uzlaşmalarnn ve grup önerilerinin 
toplant yeter says bile olmadan geçmesine göz yummalar-
nn mümkün olmadğna ilişkin açklamas 32 (64) 

 
891 



.

   C.   B. S a y f a  

– 70 – 

        – 20 Ocak 1990'da Azerbaycan'a karş yaplan katliam 
knadğna, eğitim sisteminde pek çok değişiklik yapldğna, 
PISA sonuçlar ile tüm bağmsz ölçümlerde görüldüğü üzere 
verilen eğitimle amaçlanan sonuçlarn, evrensel hedeflerin 
tutturulamadğna ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n 
yaptğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
718:719 

        – 446 sra sayl Kanun Tasars'nn baz maddelerinde 
af niteliğinde düzenlemeler olmas nedeniyle nitelikli çoğun-
luk aranmas gerektiğine ve bu düzenlemelerin oylamasnn 
yarna brakldğ takdirde anayasal bir eksiklik olmayacağna 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
283 

        – 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik 
Teklifi'nin 8'inci maddesinin oy saym işlemi srasnda kürsüde 
bulunan Kâtip Üye Ali Haydar Hakverdi'nin kürsüdeki tutana-
ğa şerh koymasna izin verilmediğine ve Divana yapmak iste-
diği başvurunun kayda alnmadğna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
624:625 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn sa-
taşma nedeniyle yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
458 

        – Anayasa değişiklik teklifinin oylamalarnda pullar 
dşarda atma, kabinlere girmeme, başkalarna gösterme gibi 
gizli oylama kurallarna uymayan durumlar yaşandğna ve 
Başkanlk Divanndan bu konuda daha hassas olmasn rica 
ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
462 

        – Ankara Milletvekili Aylin Nazlaka'nn bir gün önce 
Mecliste yaptğ eylemin eski Genel Başkanlar Deniz Baykal 
tarafndan örgütlendiğine ilişkin açklamalar ve paylaşmlar 
yapldğna ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu açklama-
lardan rahatsz olduklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
776 

        – Ankara Milletvekili Srr Süreyya Önder'in yaptğ 
açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
611:612 

        – CHP Grubunu tüm Türkiye'yle birlikte "rejim değişikli-
ğine karş ayaktayz" eylemine davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
390 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak olağanüstü hâlin ilan 
edilmiş olduğu, korku, endişe, kayg ve tehditlerin egemen 
olduğu bir süreçte Anayasa görüşmelerini ve bir referandumu 
sağlkl bulmadklarna ve Anayasa'ya ve İç Tüzük'e uygun, 
tam bir gizlilik hâli içinde oylar kullanldğ takdirde oturum-
larn bu Meclisin millete vermesi gereken mesaja uygun 
olarak seyredeceğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
348 

        – Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşanan süreçte Mec-
lisin tatiline imza atamayacaklarna ve her türlü asimetrik 
yetki ve güç kullanmn zaman zaman şiddete de vardran 
AK PARTİ Grubuyla uzlaşmalarnn ve grup önerilerinin 
toplant yeter says bile olmadan geçmesine göz yummalar-
nn mümkün olmadğna ilişkin açklamas 32 (64) 

 
891 
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        – Demokratik kitle örgütlerinin yapmş olduğu sivil bir 
çağryla "rejimi değiştiren Anayasa değişikliğine karş ayak-
tayz" eyleminde Cumhuriyet Halk Partisinin yalnz olmad-
ğna ilişkin açklamas 32 (60) 

 
176 

        – Diyarbakr'n Sur ilçesinde hain bir terör saldrsnda 
şehit olan 4 polise ve Bişkek yaknlarnda kargo uçağnn 
düşmesi sonucu hayatn kaybedenlere Allah'tan rahmet 
dilediğine, Reina saldrsn gerçekleştiren teröristi canl 
yakalayan İstanbul Emniyetini tebrik ettiğine ve Erzurum 
Milletvekili Mustafa Ilcal'nn yaptğ gündem dş konuşma-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
147:148 

        – Gizli oylamalarda bakanlarn vekâletle oy kullanama-
yacaklarna, Başkanlk Divanndan ilk turda hangi bakann 
kimin yerine, hangi vekâletle oy kullandğ bilgilerini ve 
vekâletleri almak istediklerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
380:381 

        – İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Adalet ve Kalkn-
ma Partisi İstanbul İl Başkanlğna gerçekleştirilen saldrlar 
nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve terörün bir 
insanlk suçu olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – İstanbul Milletvekili Engin Altay'a yönelik davranşn 
açkça cezay gerektirdiğine, TBMM Başkan Vekili Pervin 
Buldan ile İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e yaplan sald-
ry knadğna, yaşananlara sebep olan herkesi ve bu atmos-
feri yaratan tüm şartlar knadğna ve herkesi düşünmeye 
davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
606:607 

        – İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e yönelik davranşla-
ra ve bir milletvekilini hedef göstermenin doğru olmadğna 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
191:192 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat'n CHP 
grup önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
179:180 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n açklamas 
üzerine konuşmas 32 (61) 

 
440 

        – Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'n sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle 
konuşmas 32 (61) 

 
439:440 

        – Krkkale Milletvekili Ramazan Can'n CHP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda CHP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
185:186 

        – Maliye Bakan Naci Ağbal'n 446 sra sayl Kanun 
Tasars'na 25'inci madde olarak yeni bir madde ihdasna dair 
önerge üzerinde yaplan soru-cevap işlemi srasndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
216:217 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n ifadelerine katl-
dğna ve kendisinin de baz ifadelerinden dolay üzüntü 
duyduğuna ve geri aldğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
774 



.
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        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadeleri ile Oturum Başkan TBMM Başkan 
Vekili Ayşe Nur Bahçekapl'nn baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
772:773 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
710:711 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 447 ve 447'ye 
1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
839 

        – Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n konuşmasnn İç 
Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna göre değerlen-
dirilerek gruplara söz hakk tannmasna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
529:531 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn Genel Kurul salonunda yaşanan olaylarla 
ilgili açklamasndaki baz ifadelerine ve Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak yaşanan vahşeti knadklarna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
593:594, 595 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
585:586 

        – Tahliye edilen Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'e 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancakl'ya eşinin vefat nedeniyle başsağlğ dilediğine, 
6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan deprem 
nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlara geçmiş 
olsun dileğinde bulunduklarna ve Başbakann "hayr" diyenle-
ri terörizmle yaftalamasn knadklarna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1029 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
437:438 

       ÖZKAN Ahmet Tuncay (İzmir) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
52:54 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
808:810 

       ÖZSOY Hişyar (Bingöl) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 32 (63) 

 
729:732 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
631:632 

       ÖZTÜRK Berdan (Ağr) – Türkiye Cumhuriyeti Emek-
li Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
269:270 

    



.

   C.   B. S a y f a  

– 72 – 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadeleri ile Oturum Başkan TBMM Başkan 
Vekili Ayşe Nur Bahçekapl'nn baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
772:773 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n yaptğ açklama-
sndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
710:711 

        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 447 ve 447'ye 
1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci 
maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
839 

        – Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n konuşmasnn İç 
Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna göre değerlen-
dirilerek gruplara söz hakk tannmasna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
529:531 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn Genel Kurul salonunda yaşanan olaylarla 
ilgili açklamasndaki baz ifadelerine ve Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak yaşanan vahşeti knadklarna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
593:594, 595 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 
447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 
tümünün oylamasnda oy haklarn kullanabilmelerinin sağ-
lanmasyla ilgili dilekçeleri hakknda bir işlem yapmamasnn 
Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
585:586 

        – Tahliye edilen Diyarbakr Milletvekili İdris Baluken'e 
geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna, Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancakl'ya eşinin vefat nedeniyle başsağlğ dilediğine, 
6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan deprem 
nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlara geçmiş 
olsun dileğinde bulunduklarna ve Başbakann "hayr" diyenle-
ri terörizmle yaftalamasn knadklarna ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1029 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (61) 

 
437:438 

       ÖZKAN Ahmet Tuncay (İzmir) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
52:54 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
808:810 

       ÖZSOY Hişyar (Bingöl) – HDP Grubu önerisi münase-
betiyle 32 (63) 

 
729:732 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
631:632 

       ÖZTÜRK Berdan (Ağr) – Türkiye Cumhuriyeti Emek-
li Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
269:270 
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       PAVEY Şafak (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 32 (61) 

 
408:409 

       PEKŞEN Haluk (Trabzon) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
66:68 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
215,  218:219 

       PİR Ziya (Diyarbakr) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 32 (63) 

 
783:784 

       PURÇU Özcan (İzmir) – Türkiye'nin genel sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas 32 (62) 

 
514:516 

       SALICI Oğuz Kaan (İstanbul) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
285:286 

       SANCAKLI Saffet (Kocaeli) – Yaşadğ ac olay nede-
niyle kendisine destek olan herkese teşekkür ettiğine ilişkin 
açklamas 32 (63) 

 
840:841 

       SANCAR Mithat (Mardin) – HDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 32 (61) 

 
354:356 

         (66) 1040:1042 
        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un yaptğ açkla-
mas srasnda şahsna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (61) 

 
358:359 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1046:1047 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarnda bakanlarn vekâle-
ten oy kullanmalar ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili 
tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (61) 

 
384:385 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
95:96 

         (63) 837:838 
       SARIHAN Şenal (Ankara) – HDP Grubu önerisi mü-
nasebetiyle 32 (60) 

 
165:167 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1088 

       SERTEL Atila (İzmir) – Hrant Dink'in ölümünün 
10'uncu yl dönümüne ve İzmir'in Seferihisar ilçesinde srarla 
bir orkinos çiftliği yaplmak istenmesinin arkasnda kimler 
olduğunu öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
553 
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       ŞEKER Ali (İstanbul) – Devlet Bahçeli'nin daha önce 
başkanlk sistemine karş olduğuna dair açklamalar varken 
kendisini bir davranş değişikliğine iten tutumun sebebini 
açklamasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
706:707 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
708:709 

        – Tutuklu bulunan Hüsnü Mahalli'nin durumuna ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
344 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Kocaeli Gazeteciler Cemiye-
tinin 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 
İzmit'te basn toplants yaptğ günü Basn Onur Günü olarak 
kutladğna ve Kayseri'deki hain terör saldrsnda şehit olan 
Abdulsamet Özen'in yerel bir gazetede çalşan babasna 
plaket vermesini takdir ettiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1090 

        – Türk milliyetçilerinin vatan sevgisini hiç kimsenin 
ölçemeyeceğine ve hiç kimsenin Genel Kurulda çekim yapa-
rak insanlarn özgürlüğünü kstlamaya hakk olmadğna 
ilişkin açklamas 32 (63) 

 
711 

       TAN Ahmet (Kütahya) – Anayasa değişiklik teklifiyle 
Cumhuriyetin niteliklerinde hiçbir değişiklik olmadğna, 
Cumhuriyet Halk Partisinin halka gitmemek için her türlü 
engellemeyi yaptğna ve demokrasilerde son sözü söyleyenin 
millet olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
716 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 32 (61) 

 
420:421 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Dövizlere el konulacağ-
na ilişkin söylentilerle ilgili bilgi almak istediğine ve getirilen 
Anayasa değişikliğiyle getirilen rejimle gerginlik ve çatşma 
kültürünün artacağna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 32 (66) 

 
1021 

        – Koalisyon dönemlerinde işsizlik oran rakamlar tek 
haneliyken tek başna iktidar olmasna rağmen AK PARTİ 
döneminde işsizlik oranlarnda rekor krldğna ilişkin açk-
lamas 32 (60) 

 
142 

        – Meclis Kütüphanesinin okuma bölümünde çok gürül-
tülü bir ortam olduğuna ve Meclis Başkanlğnn bu konuda 
tedbir almas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
802 

    
    



.
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       ŞEKER Ali (İstanbul) – Devlet Bahçeli'nin daha önce 
başkanlk sistemine karş olduğuna dair açklamalar varken 
kendisini bir davranş değişikliğine iten tutumun sebebini 
açklamasn talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
706:707 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay'n sataşma nedeniyle 
yaptğ konuşmas srasnda Cumhuriyet Halk Partisine sa-
taşmas nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
708:709 

        – Tutuklu bulunan Hüsnü Mahalli'nin durumuna ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
344 

       ŞEKER İlyas (Kocaeli) – Kocaeli Gazeteciler Cemiye-
tinin 16 Ocak 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 
İzmit'te basn toplants yaptğ günü Basn Onur Günü olarak 
kutladğna ve Kayseri'deki hain terör saldrsnda şehit olan 
Abdulsamet Özen'in yerel bir gazetede çalşan babasna 
plaket vermesini takdir ettiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
141 

       ŞİMŞEK Baki (Mersin) – Serbest Bölgeler Kanunu ile 
Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1090 

        – Türk milliyetçilerinin vatan sevgisini hiç kimsenin 
ölçemeyeceğine ve hiç kimsenin Genel Kurulda çekim yapa-
rak insanlarn özgürlüğünü kstlamaya hakk olmadğna 
ilişkin açklamas 32 (63) 

 
711 

       TAN Ahmet (Kütahya) – Anayasa değişiklik teklifiyle 
Cumhuriyetin niteliklerinde hiçbir değişiklik olmadğna, 
Cumhuriyet Halk Partisinin halka gitmemek için her türlü 
engellemeyi yaptğna ve demokrasilerde son sözü söyleyenin 
millet olduğuna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
716 

       TAN Altan (Diyarbakr) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 32 (61) 

 
420:421 

       TANAL Mahmut (İstanbul) – Dövizlere el konulacağ-
na ilişkin söylentilerle ilgili bilgi almak istediğine ve getirilen 
Anayasa değişikliğiyle getirilen rejimle gerginlik ve çatşma 
kültürünün artacağna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in yaptğ 
gündem dş konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açkla-
mas 32 (66) 

 
1021 

        – Koalisyon dönemlerinde işsizlik oran rakamlar tek 
haneliyken tek başna iktidar olmasna rağmen AK PARTİ 
döneminde işsizlik oranlarnda rekor krldğna ilişkin açk-
lamas 32 (60) 

 
142 

        – Meclis Kütüphanesinin okuma bölümünde çok gürül-
tülü bir ortam olduğuna ve Meclis Başkanlğnn bu konuda 
tedbir almas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
802 
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        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarnda bakanlarn vekâle-
ten oy kullanmalar ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili 
tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup 
olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (61) 

 
387:388 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1090 

        – Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili 
Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in ölümünün 1'inci yl 
dönümüne ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli-
oğlu'nun Anayasa değişikliğiyle ilgili baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (65) 

 
922:923 

       TANRIKULU Mustafa Sezgin (İstanbul) – (2/196) 
esas numaral 13 Mays Gününün Maden İşçisinin Can Gü-
venliği Günü İlan Edilmesi Hakknda Kanun Teklifi'nin 
doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/83) müna-
sebetiyle 32 (66) 

 
1068:1069 

        – (2/98) esas numaral 12 Eylül 1980 Darbe Sürecinin 
Yolaçtğ Mağduriyetlerin Giderilmesine İlişkin Kanun Tek-
lifi'nin doğrudan gündeme alnmasna ilişkin önergesi (4/81) 
münasebetiyle 32 (60) 

 
188:189 

        – HDP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (62) 563:565 
       TARHAN Tahsin (Kocaeli) – Serbest Bölgeler Kanunu 
ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-
şiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1076:1079, 1090 

        – Son günlerde Türk sporundaki rekabeti centilmenlik, 
barş ve dostluk anlayşnn dşna çkaran olaylar yaşandğ-
na ve Gençlik ve Spor Bakanlğnn konuyla ilgilenmesi 
gerektiğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
344 

       TAŞDEMİR Dirayet (Ağr) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
70:71 

       TAŞKESENLİOĞLU Zehra (Erzurum) – Türkiye'nin 
istiklali, istikbali ve istikrar için cumhurbaşkanlğ sistemi-
nin önemine ilişkin gündem dş konuşmas 32 (61) 

 
337:338 

       TAŞKIN Ali Cumhur (Mersin) – 16 Ocak Refah Parti-
sinin kapatlmasnn 19'uncu yl dönümüne ve istikrarn, 
verimin artacağ, parti kapatmann tarih olacağ Anayasa 
değişikliğine "evet" dediğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
140 

        – 950 kilometre snrmz bulunan bölgede tarihî sorumlu-
luğumuzu yerine getirmek için mücadelenin kararllkla sürdü-
rüldüğüne ve snr dşnda görev yapan askerlere başarlar, 
şehit olanlara da Allah'tan rahmet dilediğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
544 

    



.
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       TEMİZEL Zekeriya (İzmir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
818:819 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 17'nci maddesinin Anayasa yazm tekni-
ğine aykr olduğuna ve usulüne uygun düzenlenmesi için 
Komisyona iade edilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
57 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
615:616 

         (63) 836 
       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancakl'nn eşine acil şifalar dilediğine ve Anayasa 
değişikliği görüşmeleri devam ederken Cumhuriyet Halk 
Partisinin çarşamba gecesi Türkiye'ye, Türk milletine yakş-
mayan bir görüntüye neden olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
20 

       TİN Şahin (Denizli) – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (63) 768:769 
       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Türkiye Cumhuriye-
ti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
475:476 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
222:223, 275:276 

       TOPCU Zühal (Ankara) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 32 (62) 

 
571:572 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n ko-
nuşmasn İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna 
göre değerlendirmemesi hakknda usul görüşmesi münasebe-
tiyle 32 (62) 

 
538:539 

       TORUN Seyit (Ordu) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 32 (59) 

 
64 

       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 32 (59) 

 
87 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – 7 Şubat "MİT krizi" 
olarak adlandrlan sürecin yl dönümüne, 6 Şubatta Çanakka-
le'nin Ayvack ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle Çanakka-
le halkna geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve devletin 
ilgili bütün kurumlarnn deprem bölgesinde bulunduğuna 
ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1030:1031 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
245:246 
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       TEMİZEL Zekeriya (İzmir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
818:819 

       TEZCAN Bülent (Aydn) – 447 sra sayl Anayasa 
Değişiklik Teklifi'nin 17'nci maddesinin Anayasa yazm tekni-
ğine aykr olduğuna ve usulüne uygun düzenlenmesi için 
Komisyona iade edilmesini talep ettiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
57 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (62) 

 
615:616 

         (63) 836 
       TEZCAN Ylmaz (Mersin) – Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancakl'nn eşine acil şifalar dilediğine ve Anayasa 
değişikliği görüşmeleri devam ederken Cumhuriyet Halk 
Partisinin çarşamba gecesi Türkiye'ye, Türk milletine yakş-
mayan bir görüntüye neden olduğuna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
20 

       TİN Şahin (Denizli) – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (63) 768:769 
       TOĞRUL Mahmut (Gaziantep) – Türkiye Cumhuriye-
ti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (61) 

 
475:476 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
222:223, 275:276 

       TOPCU Zühal (Ankara) – CHP Grubu önerisi müna-
sebetiyle 32 (62) 

 
571:572 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n ko-
nuşmasn İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna 
göre değerlendirmemesi hakknda usul görüşmesi münasebe-
tiyle 32 (62) 

 
538:539 

       TORUN Seyit (Ordu) – Türkiye Cumhuriyeti Anayasa-
snda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münasebe-
tiyle 32 (59) 

 
64 

       TUNÇ Ylmaz (Bartn) – Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi münase-
betiyle 32 (59) 

 
87 

       TURAN Bülent (Çanakkale) – 7 Şubat "MİT krizi" 
olarak adlandrlan sürecin yl dönümüne, 6 Şubatta Çanakka-
le'nin Ayvack ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle Çanakka-
le halkna geçmiş olsun dileğinde bulunduğuna ve devletin 
ilgili bütün kurumlarnn deprem bölgesinde bulunduğuna 
ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1030:1031 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
245:246 
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       TURAN Hasan (İstanbul) – Reina'daki terör saldrsyla 
39 kişinin hayatna kasteden teröristin yakalanmş olmasn-
dan dolay başta İçişleri Bakan olmak üzere Emniyet Genel 
Müdürlüğünü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti-
ğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
144:145 

       TURPCU Şerafettin (Zonguldak) – Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tekli-
fi münasebetiyle 32 (59) 

 
63 

       TÜM Mehmet (Balkesir) – Balkesir Büyükşehir Bele-
diyesinin Bandrma'nn 1/5.000'lik plann bir türlü yapmad-
ğna ve Bandrma Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili olduğu 
için ayrmclk m yapldğn öğrenmek istediğine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
341 

        – Nazm Hikmet'in doğum günü ansna bir şiirini oku-
mak istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
19:20 

        – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yapl-
masna Dair Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
63,  88 

       USLUER Gaye (Eskişehir) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (63) 

 
778:780 

       USTA Erhan (Samsun) – 19-20 Ocak 1990'da Sovyet-
ler Birliği tarafndan Azerbaycan halkna karş yaplan katli-
amn 27'nci, 20 Ocak 1989'da Samsunspor'un trafik kazas 
geçirmesinin 28'inci yldönümüne ve Samsun Millî Eğitim 
Müdürlüğünün hazrladğ Türk büyüklerini tantc projeye 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
549 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (66) 1056:1059 
        – Mardin Milletvekili Mithat Sancar'n 447 sra sayl 
Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 18'inci maddesiyle ilgili öner-
ge üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Milliyetçi Hareket 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
96:97 

       UYSAL Burhanettin (Karabük) – Karne alan öğrenci-
leri tebrik ettiğine ve 20 Ocak Bakü katliamnn 27'nci yl 
dönümüne ilişkin açklamas 32 (63) 

 
715 

       ÜNÜVAR Necdet (Adana) – Azerbaycan'n 20 Ocak 
(20 Yanvar) Hüzün Günü'ne ilişkin gündem dş konuşmas 32 (62) 

 
516:517 

       ÜSTÜNDAĞ Akn (Muğla) – Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
60:62 

         (62) 645 
       YALÇINKAYA Muhammet Rza (Bartn) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (59) 

 
64 

         (61) 419:420 
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       YALIM Özkan (Uşak) – Bursa Milletvekili İsmail 
Aydn' 58'inci Birleşimde yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadeleri nedeniyle knadğna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
15 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
371:372 

        – Uşak çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için bütçe 
tahsis edilmesi gerektiğine ve yolun geçtiği yerlerde istimlak 
edilen arazilerin bedellerinin hâlâ ödenmediğine ilişkin açk-
lamas 32 (66) 

 
1025 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
247:248 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – 446 sra sayl Kanun 
Tasars'nn 24'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
201 

        – Başkanlk sisteminin cumhuriyeti ykacağna, Türki-
ye'yi ykma götüreceğine ve insanlar mağdur edeceğine 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü ders kitap-
larndan çkaran Millî Eğitim Bakanlğn knadğna ve 
Anayasa değişiklik teklifinin yasalaşmas hâlinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve hukuk devleti olma 
niteliğini yitireceğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
345 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
195:197, 213:214 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'ne Hakkâri ilinin 3 vekilinin 
de tutuklu olmas nedeniyle bu ilin hiçbir milletvekilinin 
iradesinin yansmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
846:847 

        – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan 
depreme, Roboski'de meydana gelen elim olayla ilgili köylü-
lerin anma törenlerinin OHAL nedeniyle yasaklanmasna, 
iktidar bu anlamsz uygulamasndan vazgeçmeye ve bu 
ailelerin aclarn hafifletecek olan bir adaletin tesis edilmesi 
hususunda gereğini yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1032 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – Ankara Küçükesat'ta gaz nedeniyle olduğu iddia edi-
len patlamayla ilgili Bakandan bilgi vermesini talep ettiğine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
233 

        – Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
755:756 
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       YALIM Özkan (Uşak) – Bursa Milletvekili İsmail 
Aydn' 58'inci Birleşimde yaptğ konuşmasndaki baz 
ifadeleri nedeniyle knadğna ilişkin açklamas 32 (59) 

 
15 

        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un HDP grup öneri-
si üzerinde yaptğ konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
371:372 

        – Uşak çevre yolunun bir an önce bitirilmesi için bütçe 
tahsis edilmesi gerektiğine ve yolun geçtiği yerlerde istimlak 
edilen arazilerin bedellerinin hâlâ ödenmediğine ilişkin açk-
lamas 32 (66) 

 
1025 

       YARAYICI Hilmi (Hatay) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
247:248 

       YEDEKCİ Gülay (İstanbul) – 446 sra sayl Kanun 
Tasars'nn 24'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yaptğ 
konuşmasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
201 

        – Başkanlk sisteminin cumhuriyeti ykacağna, Türki-
ye'yi ykma götüreceğine ve insanlar mağdur edeceğine 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
547 

        – Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü ders kitap-
larndan çkaran Millî Eğitim Bakanlğn knadğna ve 
Anayasa değişiklik teklifinin yasalaşmas hâlinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve hukuk devleti olma 
niteliğini yitireceğine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
345 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
195:197, 213:214 

       YILDIRIM Ahmet (Muş) – 447 ve 447'ye 1'inci Ek sra 
sayl Anayasa Değişiklik Teklifi'ne Hakkâri ilinin 3 vekilinin 
de tutuklu olmas nedeniyle bu ilin hiçbir milletvekilinin 
iradesinin yansmadğna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
846:847 

        – 6 Şubatta Çanakkale'nin Ayvack ilçesinde yaşanan 
depreme, Roboski'de meydana gelen elim olayla ilgili köylü-
lerin anma törenlerinin OHAL nedeniyle yasaklanmasna, 
iktidar bu anlamsz uygulamasndan vazgeçmeye ve bu 
ailelerin aclarn hafifletecek olan bir adaletin tesis edilmesi 
hususunda gereğini yapmaya davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1032 

        – Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostanc'nn yapt-
ğ açklamasndaki baz ifadelerine ilişkin açklamas 32 (63) 

 
767 

        – Ankara Küçükesat'ta gaz nedeniyle olduğu iddia edi-
len patlamayla ilgili Bakandan bilgi vermesini talep ettiğine 
ilişkin açklamas 32 (60) 

 
233 

        – Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda şahsna sataşma-
s nedeniyle konuşmas 32 (63) 

 
755:756 

   C.   B. S a y f a  

– 79 – 

        – CHP Grubu önerisi münasebetiyle 32 (60) 181:183 
         (63) 764:766 
         (66) 1059:1061 
        – Cumhurbaşkannn Halklarn Demokratik Partisini 
hedef gösteren baz ifadelerde bulunduğuna, BİRLEŞİK 
METAL-İŞ'in grevinin millî güvenlik gerekçesiyle altmş 
gün ertelenmesine, yargnn HDP'ye dönük siyasi soykrm 
operasyonlarn sürdürdüğüne ve DAİŞ'liler sabit ikametgâh-
tan ötürü serbest braklrken 63 yaşndaki kanser hastas 
Mehmet Ekici'nin bir basn açklamasna katldğ için Ma-
lazgirt'te gözaltna alnmasna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
347 

        – Diyarbakr'daki bombal saldrda hayatn kaybeden 4 
polise Allah'tan rahmet dilediğine, yaklaşk seksen gündür 
tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanlar ve milletvekilleri-
nin yarglandklar dosyalarn tamamnn kürsü dokunulmaz-
lğ, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamnda değerlendiril-
mesi gereken ifadeler olduğuna ve geçen hafta bir arkadaşla-
rnn kürsüde düşünce ve ifade hürriyetinin 3 parti tarafndan 
engellendiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
146:147 

        – Gizli oylamalarda sonucu etkileyecek kadar gizliliğe 
uyulmamas söz konusu ise ve bu ispatlanrsa iptal gerekçesi 
olduğuna ve Başkanlğn gizliliği sağlamakla yükümlü oldu-
ğuna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
463:464 

        – HDP Grubu olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve 
Adalet ve Kalknma Partisi İstanbul İl Başkanlğna yaplan 
saldrlar knadklarna ilişkin açklamas 32 (63) 

 
805 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un açklamas 
üzerine konuşmas 32 (60) 

 
149 

        – İzmir Milletvekili Hamza Dağ'n HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1045 

        – Kürt diline, kültürüne, folkloruna dair çalşma yapan-
larn çoğunun kamudan atldğna ve kurumlarn kapatldğ-
na ilişkin açklamas 32 (61) 

 
477 

        – Mali olanaklar açsndan diğer partilerden çok daha 
skntl, güvenlik güçlerinin basks altnda, siyasi operas-
yonlar eşliğinde seçim çalşmas yürüten ve aldklar her 
oyun oy verenlerin anasnn ak sütü kadar helal olduğu bir 
parti olduklarna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
363 

        – Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile İstanbul Millet-
vekili Mehmet Muş'un yaptklar açklamalarndaki baz 
ifadelerine ilişkin açklamas 32 (61) 

 
359:360 

        – Olağanüstü hâl koşullarna ilişkin açklamas 32 (61) 441 
        – Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un yaptğ açkla-
mas srasnda HDP Grubuna sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
38:39 

    



.

   C.   B. S a y f a  

– 80 – 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik baz ifadelerle ilgili görüş 
bildirmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (59) 

 
49,  50 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, ifade edilen baz bölgesel tanmlamalarn Türkiye 
Cumhuriyeti'nin üniter yaps içerisinde gerçekçi olmadğna 
ilişkin konuşmas üzerine açklamas 32 (59) 

 
40 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn Genel Kurulda yaşanan olaylar üzgün oldu-
ğunu belirterek geçiştirmemesi ve tutumunu gözden geçirme-
si gerektiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
599:600 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bah-
çekapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a sataşma 
nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (63) 

 
746:747 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bah-
çekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n konuşmasn 
İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna göre değer-
lendirmemesi hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
536:538 

        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1051 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1079:1083 

        – Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
161:162 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin oy kullanma sürecine 
katlabilmeleri için bir çözüm bulunmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 32 (61) 

 
389:390 

        – Tutuklu HDP milletvekillerinin Anayasa değişiklik 
teklifinin tümü üzerinde yaplacak oylamada oy kullanma 
haklarn yerine getirmek istediklerine ilişkin dilekçelerinin 
Başkanlğa ulaştğna ve bunun sağlanmasnn Başkanlğn 
sorumluluğunda olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
579:581 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
209:210 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Anayasa değişikliği 
ad altnda bir dikta rejimi inşa edilmeye çalşldğna, seçil-
miş iradenin tutuklu olduğu bir yerde demokratik Anayasa 
değişikliğinden söz edilemeyeceğine ve tutuklu milletvekille-
rinin yasama faaliyetlerine katlmas için Meclisi göreve 
davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (59) 
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.

   C.   B. S a y f a  

– 80 – 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n Cumhurbaşkanna yönelik baz ifadelerle ilgili görüş 
bildirmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadğ 
hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (59) 

 
49,  50 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ahmet Ay-
dn'n, ifade edilen baz bölgesel tanmlamalarn Türkiye 
Cumhuriyeti'nin üniter yaps içerisinde gerçekçi olmadğna 
ilişkin konuşmas üzerine açklamas 32 (59) 

 
40 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur 
Bahçekapl'nn Genel Kurulda yaşanan olaylar üzgün oldu-
ğunu belirterek geçiştirmemesi ve tutumunu gözden geçirme-
si gerektiğine ilişkin açklamas 32 (62) 

 
599:600 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bah-
çekapl'nn, Aydn Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a sataşma 
nedeniyle söz hakk vermemesinin İç Tüzük hükümlerine 
uygun olup olmadğ hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (63) 

 
746:747 

        – Oturum Başkan TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bah-
çekapl'nn, Millî Eğitim Bakan İsmet Ylmaz'n konuşmasn 
İç Tüzük'ün 59'uncu maddesinin ikinci fkrasna göre değer-
lendirmemesi hakknda usul görüşmesi münasebetiyle 32 (62) 

 
536:538 

        – Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt'un HDP grup 
önerisi üzerinde yaptğ konuşmas srasnda HDP Grubuna 
sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (66) 

 
1051 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1079:1083 

        – Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin'in HDP grup önerisi 
üzerinde yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (60) 

 
161:162 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin oy kullanma sürecine 
katlabilmeleri için bir çözüm bulunmasn talep ettiğine 
ilişkin açklamas 32 (61) 

 
389:390 

        – Tutuklu HDP milletvekillerinin Anayasa değişiklik 
teklifinin tümü üzerinde yaplacak oylamada oy kullanma 
haklarn yerine getirmek istediklerine ilişkin dilekçelerinin 
Başkanlğa ulaştğna ve bunun sağlanmasnn Başkanlğn 
sorumluluğunda olduğuna ilişkin açklamas 32 (62) 

 
579:581 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
209:210 

       YILDIRIM Behçet (Adyaman) – Anayasa değişikliği 
ad altnda bir dikta rejimi inşa edilmeye çalşldğna, seçil-
miş iradenin tutuklu olduğu bir yerde demokratik Anayasa 
değişikliğinden söz edilemeyeceğine ve tutuklu milletvekille-
rinin yasama faaliyetlerine katlmas için Meclisi göreve 
davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
21 

   C.   B. S a y f a  

– 81 – 

        – Cizre vahşet bodrumunda öldürülüp yaklan 103 sivil 
vatandaşn ölüm yl dönümüne ve vicdanlar szlatan bu 
vahşetin aydnlatlmas, faillerin yarg önüne çkarlmas için 
Meclisi göreve davet ettiğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1025:1026 

        – Tutuklu 11 HDP milletvekilinin Anayasa değişikliği 
görüşmelerine katlamamalarnn tam bir garabet olduğuna ve 
HDP Grubu olarak kuvvetler ayrlğn ortadan kaldran bu 
sistemden yana olmalarnn mümkün olmadğna ilişkin 
açklamas 32 (61) 

 
346 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
231:232 

        – Türkiye'deki tüm halklarn ve inançlarn umudu olma 
iddiasyla Türk siyaset sahnesine çkan AKP'nin on beş yldr 
tek başna iktidar olmasna rağmen hayal krklğ yarattğna 
ilişkin açklamas 32 (62) 

 
545 

       YILDIRIM Binali (Başbakan) (İzmir) – Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Teklifi münasebetiyle 32 (63) 

 
857:858 

       YILDIRIM Hurşit (İstanbul) – Siyaset ve Meclis 
tarihinde çok önemli bir değişikliğin arifesinde olunduğuna 
ve bu denli önemli değişikliklerde milletin görüşünü almann 
millî iradenin gereği olduğuna ilişkin açklamas 32 (61) 

 
341 

       YILDIRIM Kadri (Siirt) – Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasnda Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Teklifi müna-
sebetiyle 32 (62) 

 
616:617 

       YILDIZ Hüseyin (Aydn) – Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars 
münasebetiyle 32 (60) 

 
219:221 

       YILMAZ İsmet (Millî Eğitim Bakan) (Sivas) – İzmir 
Milletvekili Özcan Purçu'nun Türkiye'nin genel sorunlarna 
ilişkin gündem dş konuşmas dolaysyla 32 (62) 

 
520:528 

       YİĞİT Ali (İzmir) – 9756 sayl Kanun Hükmünde 
Kararname'yle büyük kamu kuruluşlarnn hazineye ait hisse-
lerinin tamamnn Varlk Fonu'na aktarldğna ve İşsizlik 
Fonu'nun Varlk Fonu'na devredilip devredilmeyeceğini 
öğrenmek istediğine ilişkin açklamas 32 (66) 

 
1026 

        – Meclisin Çankaya Kaps girişindeki bariyerin zaman-
sz açlmas nedeniyle bir kaza geçirdiklerine ve bu konuda 
önlem alnmas gerektiğine ilişkin açklamas 32 (60) 

 
164:165 

        – Nazm Hikmet'in 115'inci doğum gününe ve Başbaka-
nn İzmir'e vadettiği 35 projeden biri olan Alaçat havaalany-
la ilgili bilgi almak istediğine ilişkin açklamas 32 (59) 

 
20 

    
    



.

   C.   B. S a y f a  

– 82 – 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
257:258 

       YİĞİTALP Sibel (Diyarbakr) – HDP Grubu önerisi 
münasebetiyle 32 (59) 

 
31:34 

        – İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un sataşma nede-
niyle yaptğ konuşmas srasnda Halklarn Demokratik 
Partisine sataşmas nedeniyle konuşmas 32 (59) 

 
35:37 

        – Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz 
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yaplmasna Dair Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
258:259 

       YÖNTER İzzet Ulvi (İstanbul) – İstanbul'un Şile ilçe-
sinin sorunlarna ilişkin gündem dş konuşmas 32 (66) 

 
1020:1021 

       YURDAKUL Ahmet Selim (Antalya) – Türkiye Cum-
huriyeti Emekli Sandğ Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (60) 

 
270:271 

       YÜCE Sait (Isparta) – Millî eğitim müfredatna ilişkin 
gündem dş konuşmas 32 (66) 

 
1016:1017 

       ZEYBEK Kemal (Samsun) – Samsun Valiliğince "bir 
dakikalk ayağa kalkma" eylemine izin verilmemesine ilişkin 
açklamas 32 (62) 

 
553 

        – Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair 
Kanun Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1089 

       ZEYBEKCİ Nihat (Ekonomi Bakan) (Denizli) – 
Serbest Bölgeler Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yaplmasna Dair Kanun 
Tasars münasebetiyle 32 (66) 

 
1091:1094 

     
 

 
 


