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Açılışının 
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24. Dönem 
Sona Erdi



“Klasik Türk Sanatları Defilesi” ve 
“TBMM 95 Yaşında” İsimli Karma Sergi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 95. yılı etkinlikleri 
kapsamında Mustafa Necati Kültür 
Evi’nde “Klasik Türk Sanatları 
Defilesi” gerçekleştirildi ve “TBMM 
95 Yaşında” isimli karma sergi açıldı
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur 
Bahçekapılı, TBMM’nin açılışının 95. 
yılını kutladıklarını belirtti. 
Etkinlik kapsamında Ankara 
Olgunlaşma Enstitüsü ve Turizm 
Geliştirme Vakfı’nca “İzler” başlıklı 
Türk kültürünü yansıtan bir de defile 
hazırlandığını belirten Bahçekapılı, 
“23 Nisan 1920 bizim için çok önemli 
bir tarih. Kurtuluşumuzun ilan edildiği 
tarih. Bizim çok saygıyla, çocuk 
bayramı olması nedeniyle sevgiyle 
baktığımız bir gün. Bu vesile ile 23 
Nisan’ı ve bugünleri bize hediye eden 
başta Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere tüm şehitlerimizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum.” diye konuştu. 
Bahçekapılı’nın konuşmasının 
ardından Ankara Olgunlaşma 
Enstitüsü ve Turizm Geliştirme 
Vakfı’nca hazırlanan ve geçmişten 
bugüne Türk giyim kültürünün izlerini 
taşıyan kıyafetlerin sergilendiği bir 
defile gerçekleştirildi. 

Defilenin ardından Meclis 
Başkanvekili Bahçekapılı, Ankara 
Olgunlaşma Enstitüsü Tasarım 
Tanıtım Şefi Süheyla Önen ve Turizm 
Geliştirme Vakfı Başkanı Ayça 
Adalılar’a katkılarından dolayı birer 
plaket verdi. 
Daha sonra “TBMM 95 Yaşında” 
temalı karma serginin açılışını da 
gerçekleştiren Bahçekapılı, sergiyi 

gezerek eser sahipleriyle sohbet etti ve 
sergide yer alan eserlerin sahiplerine 
emekleri ve katkıları için teşekkür etti. 
“TBMM 95 Yaşında” temalı karma 
sergi, geçtiğimiz iki yıl içinde TBMM 
Mustafa Necati Kültür Evi’nde sergi 
açan sanatçıların gönüllü katılımlarıyla 
ortaya koydukları eserler derlenerek 
oluşturuldu.

TBMM Başkanvekili Ayşe 
Nur Bahçekapılı, “23 Nisan 
1920 bizim için çok önemli 
bir tarih. Kurtuluşumuzun 
ilan edildiği tarih. Bizim çok 
saygıyla, çocuk bayramı 
olması nedeniyle sevgiyle 
baktığımız bir gün. Bu vesile 
ile 23 Nisan’ı ve bugünleri 
bize hediye eden başta 
Mustafa Kemal Atatürk olmak 
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Atatürk Anıtı’nda Tören Düzenlendi 

TBMM’nin açılışının 95. yılı dolayısıyla ilk tören TBMM’deki Atatürk 
Anıtı’nda düzenlendi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz 
karanfillerden oluşan bir çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu.
Törene, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Kenan İpek, 
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, TBMM İdare Amirleri Salim 
Uslu, Ali Uzunırmak, Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Grup Başkanvekili 
Ahmet Aydın, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, milletvekilleri, 
TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, Genel Sekreter Yardımcıları, 
TBMM İdari Teşkilatı üst düzey yöneticileri ve Meclis personeli katıldı.

TBMM’nin
Açılışının   Yılı
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Anıtkabir’i Ziyaret

Meclis Atatürk Anıtı’ndaki 
törenin ardından, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek 
başkanlığındaki devlet erkanı, 
Anıtkabir’i ziyaret etti. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, 
Başbakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan, bazı bakanlar, 
Başkanlık Divanı Üyeleri ile 
milletvekilleri Aslanlı Yol’dan 
yürüyerek, Atatürk’ün mozolesine 
geldi. 
Çiçek’in, Atatürk’ün mozolesine 
“TBMM Başkanı” yazılı çelengi 
koymasının ardından, saygı 
duruşunda bulunularak İstiklal 
Marşı okundu. 
Heyet daha sonra, Misak-ı Milli 
Kulesi’ne geçti. 
Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzalayan TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, deftere şunları 
yazdı: 

“Büyük Atatürk, açılışını 
yaptığınız, ilk başkanlığını 
yaptığınız Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 95 yaşında. Bugün 
vesilesiyle manevi huzurunuzda 
bulunmaktan büyük bir onur 
duyuyorum. Liderliğinizde, 
devletimiz, bağımsızlığına, 
milletimiz hürriyetine 
kavuşmuştur. Bugün, huzur 
ve güven içinde yaşadığımız 
bir ülkemiz varsa, bunu size 
ve milli mücadelemizin aziz 
kahramanlarına borçluyuz. 
TBMM olarak yegane hedefimiz, 
sizin açılışını yaptığınız çatı 

altında devletimizi ve milletimizi, 
muasır medeniyetler seviyesine 
eriştirmektir. Devletimiz, 
devletler ailesinin güçlü bir 
üyesi; milletimiz, milletler 
ailesinin onurlu bir üyesi olarak 
ebediyen yaşayacaktır. Hedefimiz, 
ülkemizin milli egemenliğine 
dayalı, çoğulcu, demokratik, 
laik vasfını güçlendirmektir. 
Emanetiniz emin ellerdedir. 
Sizden aldığımız ilham ile 
gelecek daha güzel olacaktır. Bize 
bıraktığınız eserlerinizle iftihar 
ediyor ve size minnet duyuyoruz. 
Ruhunuz şad olsun.”

HABER
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Birinci Meclis’te Anma Töreni

TBMM’nin açılışının 95. 
yıldönümü dolayısıyla 
Ulus’taki Birinci Meclis’te 
tören düzenlendi. Törene, 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel, Başbakan 
Yardımcısı Yalçın Akdoğan, 
Milli Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Başkanlık 
Divanı Üyeleri, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet 
komutanları ile milletvekilleri 
katıldı. 
Tören, Birinci Meclis’te ilk 
konuşmayı yapan Sinop Mebusu 
Şerif Bey’in konuşmasının 
seslendirilmesi, saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. TBMM Başkanı Çiçek, 

törende yaptığı konuşmada, 
23 Nisan 1920’nin Türkiye’nin 
tarihinde bir dönüm noktası 
olduğunu vurguladı. 
Çiçek, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün liderliğinde Heyet-i 
Temsiliye üyelerinin Ankara’ya 
ulaştığını, dört aylık bir hazırlık 
döneminin ardından Hacı 
Bayram Cami’sinde kılınan cuma 
namazından sonra “tam istiklal 
tam hürriyet” hedefiyle 23 Nisan 
1920’de TBMM’nin açıldığını 
hatırlattı. 
TBMM’nin açılışıyla Türkiye 
tarihinde yeni bir dönem 
başladığını belirten Çiçek, 
“Böylece binlerce yıllık tarihi 
boyunca devletsiz kalmamış 
milletin evlatları Anadolu 
Selçuklu Devleti, Osmanlı 
Devleti’nden sonra Anadolu’da 

genç Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurmak için tarihi bir adım attı” 
diye konuştu 
Çiçek, Türk Milletinin tarih 
sahnesinden silinmek istendiği 
yıllarda, Ankara’nın, Anadolu’nun 
ortasında 20 bin nüfuslu küçük 
bir şehir olduğunu anımsatarak, 
“TBMM’nin çatısındaki 
kiremitler, milletvekillerinin 
oturduğu sıralar, yakılan soba ve 
zabıt tutulan kağıtlar milletin 
dayanışmasıyla temin edilmiştir.
TBMM açıldığı andan itibaren 
milletin yegâne temsilcidir. 
Meclis bu vasfıyla milli 
mücadeleyi zafere ulaştırarak 
hem Gazi Meclis unvanını hem 
de kurucu meclis unvanını aldı” 
ifadesini kullandı. 
Türkiye’nin bağımsızlığını 
canlarından aziz bilen kurucu 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Onlar yaptıkları görevle milli tarihimize altın harflerle kaydedilmişler, 
gönüllerimizde müstesna bir yer edinmişlerdir. Onlar düşman toplarının sesi Polatlı’dan duyulurken bile hiç 
bir yılgınlık göstermemişler, teslim olmayı da asla düşünmemişlerdir. Türk Milleti 23 Nisan 1920’de TBMM’yi 
açarak tarih sahnesine yeniden geri döndüğünü tüm dünyaya ilan etmiştir.”
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büyüklerin bu salonda 
yaptıkları çalışmalarla milleti 
tarih sahnesinden silinmekten 
kurtardıklarını vurgulayan 
Çiçek, “Onlar yaptıkları görevle 
milli tarihimize altın harflerle 
kaydedilmişler, gönüllerimizde 
müstesna bir yer edinmişlerdir. 
Onlar düşman toplarının sesi 
Polatlı’dan duyulurken bile hiç 
bir yılgınlık göstermemişler, 
teslim olmayı da asla 
düşünmemişlerdir. Türk Milleti 
23 Nisan 1920’de TBMM’yi 
açarak tarih sahnesine yeniden 
geri döndüğünü tüm dünyaya 
ilan etmiştir. 
Düşmanın hedefi, İstanbul 
dahil Anadolu’yu batıdan 
kuzeyden güneyden işgal 
ederek bizi Anadolu’nun 
ortasına hapsetmekti.” diyen 
Çiçek, “Ancak bunlar, bizim 
milletimizin tarih boyunca hiçbir 
istilacıya boyun eğmediğini 
hesaba katmamışlardı. Bu 
millette esareti kabul ettirmek 
için genetik hafızasının silinmesi 

gerekiyordu. Aksi takdirde 
son ocak sönene kadar direniş 
kaçınılmazdı. Bunun için milli 
mücadeleyi yükleyecek ve milli 
mücadeleyi yürütecek kadroya 
ihtiyaç vardı. O kadroların 
liderliğini Büyük Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
üstlenmiştir. 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’dan başlattığı kutlu 
yürüyüşle önce Amasya’ya 
ulaşmış, ardından Erzurum 
ve Sivas’tan mücadelenin tüm 
ilkeleri karara bağlanmıştır. Nihai 
hedefe ulaşma için mücadele 
karargahı Ankara’ya taşınmıştır.” 
değerlendirmesini yaptı.
TBMM Başkanı Çiçek, bir 
milletin birliği ve dirliği 
bozulduğunda birliğini yeniden 
tesis etmenin mukavemet 
güçlerini oluşturmanın son 
derece güç olduğuna dikkati 
çekerek, “Bu sebepledir ki İstiklal 
Savaşı’nın en zor safhası dağıtılan 
ordunun yeniden teşkil edilmesi 
olmuştur. Bir zamanlar Basra 
Körfezi’nden Adriyatik Denizi’ne 

hükmeden milletin çocukları 
başlattıkları mücadele ile ezilen 
ve istilaya uğrayan tüm mazlum 
milletlere kurtuluşun yolunu bu 
mücadeleyle göstermişlerdir” 
dedi. 
Çiçek, “İstiklal Marşı’nı 
göğsümüzü gere gere 
söylememize vesile olan tam 
inanmış büyüklerimizdi. O yüce 
insanlar sayesinde 95 yıl önce 
bugün bağımsızlık meşalesi 
burada yakılmıştır. O yüce 
insanlar sayesinde zorbalığa 
boyun eğilmemiş, büyük 
emperyalist oyun bozulmuştur. 
Ülkemize milletimize yönelik 
oyunlar, saldırılar ve kurulan 
tuzaklar bitmemiştir, öyle 
anlaşılıyor ki bitmeyecek. Değişik 
adlarla, değişik senaryolarla 
bugün de yenileri sahneye 
konmaktadır” diye konuştu. 
Çiçek, son günlerde bazı 
şahısların ve parlamentoların 
Ermeni diasporasının ve 
arkasındaki güçlerin yürüttükleri 

HABER

Mart-Nisan 2015  �  5



bir iftira ve karalama 
kampanyasının parçası olduğuna 
işaret etti. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
şöyle devam etti: 
“Tek yanlı, ön yargılı, tarihi 
gerçeklikten ve objektiflikten 
uzak, yok hükmünde olan bu 
söylem ve kararlarla bir tezgah 
kurulmaktadır. Bu yüce çatı 
altında Milletin Meclisi’nin 
Başkanı olarak belirtmek isterim 
ki, 1915’te Ermeni çetecilerin 
eline silahı tutuşturanlar, on 
binlerce vatan evladının masum 
kanının akıtılmasını teşvik ve 
tahrik edenler, her türlü desteği 
sağlayanlar ile günümüzde 
ülkemizi kana bulayan binlerce 
vatandaşımızın kanını akıtıp, 
yüreğimizi dağlayan teröristlere 
silah veren, eğiten, teşvik eden 
her türlü desteği veren aynı 
adrestir, aynı çevrelerdir.” 
Türkiye’nin 40 yıldır kanlı terör 
eylemleri nedeniyle maddi, 
manevi çok şey kaybettiğini 
belirten Çiçek, “Şimdi de 
sözde soykırım yalanlarıyla 
yeni bir saldırı başlattılar. Bunu 
iyi anlamamız lazım. Bir şey 
daha bilmemiz gerekir ki, bu 

söylemleri ve kararları alanların 
bazılarının elleri kirlidir ve 
kanlıdır. Bunu bizim üzerimizde 
temizlemeye çalışıyorlar. 
Anadolu’yu kendine yurt edinen 
milletlerin her zaman uyanık 
durması gerekir. Birliğini bozan, 
düşmanın oyununa gelen 
milletler, tarih sahnesinden 
çekilip gitmişlerdir. Enerjisini 
koruyan milletler tarihin öznesi 
olmaya devam etmişlerdir. Bizim 
de her zaman dik ve uyanık 
olmamız gerekir. Birliğimize ve 
dirliğimize kastedenlere fırsat 
vermememiz icap eder” diye 
konuştu. 
Çiçek, milletin sen ben kavgasına 
girmesi halinde hürriyet ve 
istikbalin tehlikeye düşmesinin 
kaçınılmaz olduğunu belirterek 
şu ifadeleri kullandı: 
“Milli uyum bozulduğunda dirlik 
ve düzenimize kastedenlerin 
amaçlarına ulaşacaklarına şüphe 
duyulmamalıdır. Anadolu 
bizim bin yıllık emeğimiz ve 
ebedi vatanımızdır. Burada da 
hür ve bağımız bir şekilde bir 
şekilde yaşadıysak, devletimiz ve 
milletimiz sayesindedir. Güçlü 
devletler, güçlü ordularla kurulur. 

Tarih boyunca da böyle olmuştur. 
Bu yüzdendir ki Anadolu’yu 
işgal eden müstevliler ve 
onların işbirlikçileri Mondros 
Mütarekesi’nden sonra ilk iş 
olarak ordumuzu dağıtmışlardı.” 
Vatanın birliğinin, milletin 
geleceğinin ve devletin 
bağımsızlığının söz konusu 
olması halinde herkesin 
kader birliği yapmak zorunda 
olduğunu bildiren Çiçek, bu 
duyarlılığı 95 yıl önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışını gerçekleştirenlerin 
gösterdiğini vurguladı. Bugün 
de devletin bağımsızlığına, 
milletin hürriyetine kastedenler 
olduğunda aynı duyarlılığın 
gösterilmesi gerektiğinin altını 
çizen Çiçek, şöyle devam etti: 
“Milletimizin menfaatleri 
için, gerektiğinde kişisel 
menfaatlerimizden feragat etmek 
gibi bir sorumluluğumuz var. 
Birinci Meclis’in sahip olduğu 
yüce ruha, bugüne kadar sahip 
çıktığımız gibi daha çok sahip 
çıkmaya devam etmeliyiz. 
Çünkü varlığımızı ülkemize 
ve milletimize borçluyuz. 
Milletimizin ve devletimizin 
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çıkarlarını kendi çıkarlarımızın 
üstünde tutmalıyız. Allah devlete 
de millete de zeval vermesin. 
Şartlar ne olursa olsun, Birinci 
Meclis bize her zaman örnek 
olmalı ve olağanüstü şartlar 
altında bile hukuku ve adaleti 
üstün tutmalıyız. İlk Meclis’in 
kuruluş ilkelerinden sapmadan, 
demokrasimizi yaşatmalı, istikbal 
ve hürriyetimizi hiçbir şeyle 
değişmemeliyiz. Bilinmelidir ki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
iradesi, milletin iradesidir. 
Bu iradeye her zaman saygı 
göstermeliyiz.” 
Çocuklara bayram armağan eden 
tek ülke olmanın gururunu ve 
coşkusunu yaşadıklarını belirten 
Çiçek, şunları kaydetti: 
“Çocuklarımızın başarılı 
olmalarını dünyada saygın 
bir yer edinmelerini istiyoruz. 
Kendimize karşı yozlaşmadan, 
yabancılaşmadan, kültürümüzle 
iç içe onları yetiştirmeyi 
hepimiz görev bilmeliyiz. Yunus 
Emre’lerin, Mevlana’ların Hacı 
Bektaş-ı Veli gibi Anadolu 
erenlerinin bu toprakların 

mayasına çaldığı sevgi felsefesini 
öğrenerek, kardeşlik duygularının 
daha da yeşermesini istiyoruz. 
Ekilmeye çalışılan düşmanlık 
tohumlarına rağmen bu ülkenin 
değerlerine ve kültürüne 
sahip çıkarak çocuklarımızın 
yetişmelerini amaçlıyoruz. Çünkü 
bizim birbirimizi sevmekten ve 
kucaklaşmaktan başka çaremiz 
yoktur. Birbirimizi sevmekten ve 
birbirimize güvenmekten başka 
çıkış yolumuz yoktur. Tarihimiz, 
kültürümüz, geleneklerimiz 
ve bu çağın gerçekleri bunu 
emretmektedir.” 
Birinci Meclis Özel Defteri’ni de 
imzalayan Çiçek, deftere şunları 
yazdı:
“Aziz Atatürk ve Kurucu 
Milletvekillerimiz; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin 
açılışının 95. yılında sizleri 
minnet ve şükranla anıyoruz. 
Sizler varlığını Türk Milletine 
adamış, feragat ve fedakarlık 
abidesi insanlarsınız. 
Devletimizi istiklaline 
kavuşturmak, milletimizin 

istikbalini kurtarmak için hiçbir 
paye gözetmeksizin sorumluluk 
üstlendiniz. Türk ve İslam 
dünyasının yegane ümidi olarak 
başlattığınız mücadele sonucunda 
elde ettiğiniz zafer ile modern 
Türkiye’nin inşacısı oldunuz. 
Sizler, bizlere hür ve bağımsız 
bir ülkede yaşamanın sevincini 
yaşattınız. Emanetiniz, 
emanetimizdir. Hedefimiz 
devleti ve milleti ile bütünleşmiş 
güçlü ve müreffeh bir Türkiye 
meydana getirmektir. Bu 
hedefe ulaşmak için sizlerin 
açtığı yoldan yürümeye devam 
edeceğiz. Geleceğe ilişkin en 
büyük güvencemiz gençlerimiz 
ve çocuklarımızdır. Onlar, barış 
içinde birlikte yaşayabilecekleri 
bir dünya meydana getirmek 
için bizlerden daha çok gayret 
göstereceklerdir. 
Sizlerden aldığımız inanç ve 
ilham ile Türkiye hep bağımsız, 
Türk Milleti hep hür kalacaktır. 
Sizleri minnet ve şükranla 
anıyoruz.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Meclis’in açılışının 95. yıl 
dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla, kutlamaları kabul etti. 
Meclis Başkanı Çiçek’in 
TBMM Tören Salonu’nda yerini 
almasının ardından, İstiklal 
Marşı okundu. Çiçek, daha 
sonra kutlamaları kabul etti. 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Necdet Özel, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Başbakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan ve bazı bakanlar, 
kuvvet komutanları, TBMM 
Başkanlık Divanı üyeleri, grup 
başkanvekilleri ve milletvekilleri, 
Saadet Partisi Genel Başkanı 

Mustafa Kamalak, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, DSP 
Genel Başkanı Masum Türker, 
Sayıştay Başkanı Recai Akyel, 
YSK Başkanı Sadi Güven, Kamu 
Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu, TBMM üst 
düzey yöneticileri, bürokratlar 
ve bazı meslek örgütlerinin 
temsilcileri, Çiçek’e tebriklerini 
sundu.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek Kutlamaları Kabul Etti
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurulu, 
TBMM’nin açılışının 95. 
Yıldönümü nedeniyle özel 
gündemle toplandı. Birleşimi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 
TBMM Başkanvekili Ayşe 
Nur Bahçekapılı ve TBMM 
Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu 
askeri törenle karşıladı.  
Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Alayı kıtasını selamlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeref 
Kapısı önünde de TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek tarafından 
karşılandı. Erdoğan buradan özel 
birleşimi izlemek üzere Genel 
Kurul’daki locasına geçti.
Genel Kurul’da konuşma yapan 
TBMM Başkanı Çiçek, 1919’da 
Samsun’dan başlayan kutlu 
yolculuğun, 9 Eylül 1922’de 
İzmir’de zaferle sonuçlandığını, 
dönemin emperyalist güçlerine 
karşı Türk Milletinin kahraman 
evlatlarının yeni bir destan 
yazdığını ifade etti.

Günümüzden 716 yıl önce 
Söğüt’te göndere çekilen 
bayrağın bir daha yere 
düşmemesi için yeni ufuklar 
açıldığını vurgulayan Çiçek, 
“Devletimizi yıkılma, 
milletimizi dağılma noktasına 
getiren sebepler üzerinde kafa 
yorulmuş ve yenilenmenin alt 
yapısı kurulmuştur. Hürriyet 
ve bağımsızlığımızı bir daha 
tehlikeye düşürmemek için 
modern Türkiye’nin temelleri 95 
yıl önce atılmıştır” dedi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
95 yıldır milli iradenin tecelli 
ettiği kurum olduğunu belirten 
Cemil Çiçek, millet iradesinin, 
95 yıl önce, yokluk, yoksunluk 
içindeki bir imparatorluğun 
yıkıntılarından modern gelişmiş 
bir devlet inşa ettiğini söyledi. 
Çiçek, “O irade ki hiçbir işgali, 
dayatmayı, kısıtlılığı kabul 
etmemiş; emperyalistlerin 
kendisine biçtiği gömleği yırtıp 
atmış ve kendi kaderini tayin 
etmek için en zor şartlara göğüs 
germiştir. O nedenledir ki biz 
bu yüce Meclise ‘Gazi Meclis’ 

diyoruz. Tarihsel anlamı, sıradan 
bir demokratik kurumdan ya 
da temsil makamından çok 
daha fazladır. Bu milletin 
sadece düşünce ve görüşlerinin 
temsil edildiği bir kurum değil 
doğrudan varlığının vücut 
bulduğu bir kurumdur. Böyle 
ayrıcalıklı bir Mecliste görev 
yapmak hem hepimiz için haklı 
bir gurur kaynağı, hem de ağır bir 
sorumluluktur “ diye konuştu. 
TBMM’nin açılması ile 
Türk tarihinde bir dönemin 
kapandığını ve yeni bir dönemin 
açıldığını söyleyen TBMM 
Başkanı Çiçek, konuşmasına 
şöyle devam etti: 
“Büyük Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, 
‘Bütün cihan bilmelidir ki 
artık bu devletin ve bu milletin 
başında hiçbir kuvvet yoktur, 
hiçbir makam yoktur. Yalnız 
bir kuvvet vardır; o da milli 
egemenliktir. Yalnız bir makam 
vardır. O da milletin kalbi, 
vicdanı ve mevcudiyetidir.’
O sebeple TBMM açıldığı andan 
itibaren Türk Milletinin yegane 

Genel Kurul, TBMM’nin Açılışının 95. Yıl Dönümü Dolayısıyla 
Özel Gündemle Toplandı

TBMM Başkanı Çiçek, “Hürriyet ve bağımsızlığımızı bir daha tehlikeye düşürmemek için modern 
Türkiye’nin temelleri 95 yıl önce atılmıştır.”
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temsilcisi olmuştur. Ülkemizin 
bağımsızlığını canlarından aziz 
bilen kurucu büyüklerimiz, 
yaptıkları çalışmalarla, 
milletimizi tarih sahnesinden 
çekilmekten kurtarmışlardır. 
Onlar yaptıkları görevle milli 
tarihimize altın harflerle 
kaydedilmişlerdir. 
Türk Milleti, 23 Nisan 1920’de 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
açarak, tarih sahnesine yeniden 
döndüğünü bütün dünyaya 
ilan etmiştir. Bu nedenle 
bugün bizlerin coşku günüdür. 
Hepimize kutlu olsun.” 
Cemil Çiçek, bir milletin 
birliği ve dirliği bozulduğunda, 
birliği yeniden tesis etmenin, 
mukavemet güçlerini 
oluşturmanın son derece güç 
olduğunu ifade ederek, “O yüce 
insanlar sayesinde, zorbalığa 
boyun eğilmemiş ve büyük 
emperyalist oyun bozulmuştur. 
Şunu iyi bilmeli ve her zaman 
hatırda tutmalıyız ki, ülkemize, 
milletimize yönelik oyunlar, 
saldırılar, kurulan tuzaklar 
bitmemiştir. Bundan sonra da 
bitmeyecektir. Değişik adlarla, 
değişik senaryolarla bu gün de 
devam etmektedir” dedi. 

Birinci Cihan Savaşı’nın, 
insanlığın yaşadığı en kanlı 
savaşlardan biri olarak 
hatırlandığını, 20 milyondan 
fazla değişik dinlerden, etnik 
kökenlerden ve milletlerden 
insanın hayatını kaybettiğini 
söyleyen Çiçek, “Ocaklara 
ateş düşmüş, ülkeler harabeye 
dönmüştür. Ölenlerin hangi 
etnik kökenden olduğunun 
önemi yok. Biz hepsinin acısını 
paylaşıyoruz. Kaldı ki Ermeniler 
bizim tarihimizde, kültürümüzde 
önemli bir yere sahiptir. İnsan 
acılar üzerinden siyaset de 
yapmaz ayrım da yapmaz. 
20 milyon içinden sadece bir 
etnik kökene mensup olanları 
yücelterek diğer milyonları göz 
ardı ederek ayrımcılık yapılamaz” 
diye konuştu. 
Çiçek, “Irkçılığın, ayrımcılığın, 
nefret söylemlerinin ve 
İslamofobinin tırmandığı bir 
dönemde kisvesi ve sıfatı ne 
olursa olsun, sorumluluk taşıyan 
kişilere tek yanlı suçlamalar ve 
iftiralar yakışmaz. Bu söylemler 
her geçen gün daha çok ihtiyacını 
duyduğumuz barışa da hizmet 
etmez. Hele hele hukuku hiçe 
sayan ve kendini hukukun 
üstünde görerek acılardan 

husumet çıkarmaya ve bunun 
üzerinden ülkemize karşı bir 
siyasi karalamaya kapı açanlar, 
kendilerini uluslararası bir ceza 
mahkemesi ya da tarihçiler 
kurulu yerine koyarak karar alan 
parlamentolar, sorumsuz bir iş 
yapmış olurlar. Bundan böyle 
herkes bilmelidir ki milletimize, 
özellikle de yurt dışında yaşayan 
vatandaşlarımıza, onların 
çocuklarına bu kararlar ve bu 
söylemler sebebiyle, okullarda, 
sokaklarda ve iş yerlerinde 
bir ayrımcılık yapılırsa, nefret 
söylemleri giderek artarsa, o 
takdirde bu sorumluluk, bu 
kararı alanlara, bu söylemlerde 
bulunanlara aittir” uyarısında 
bulundu. 
Anadolu’yu kendine yurt edinen 
milletlerin her zaman uyanık 
durması gerektiğine işaret eden 
Çiçek, birliğini bozan, düşmanın 
oyununa gelen milletlerin tarih 
sahnesinden silindiğini söyledi. 
Enerjisini koruyan milletlerin 
tarihin öznesi olmaya devam 
ettiğini belirten Çiçek, “Bizim 
de her zaman dinç ve uyanık 
olmamız gerekir. Birliğimize ve 
dirliğimize kastedenlere fırsat 
vermememiz gerekir. Geçmişimiz 

Çiçek, “1915’te Ermeni 
çetecilerinin eline silah 
tutuşturanlar, binlerce, on 
binlerce masum Osmanlı 
vatandaşının, kardeşlerimizin 
kanının akıtılmasını teşvik eden, 
tahrik eden her türlü desteği 
sağlayanlarla, günümüzde 
ülkemizi kana bulayan, binlerce 
vatandaşımızın kanını akıtıp 
yüreğimizi dağlayan teröristlere 
silah veren, eğiten, teşvik eden 
her türlü desteği veren aynı 
adreslerdir, aynı çevrelerdir.” 
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geleceğimizin referansıdır ama 
teminatı değildir. Millet, senlik 
benlik kavgasına girdiğinde, 
adalet mülkün temeli olmaktan 
çıktığında, devleti yönetenler 
vurdumduymaz olduğunda, 
hürriyet ve istiklalin tehlikeye 
düşmesi kaçınılmazdır. Milli 
uyum bozulduğunda, dirlik 
ve düzenimize kastedenlerin 
amaçlarına ulaşacaklarından 
şüphe duyulmamalıdır” diye 
konuştu. 
Vatanın birliği, milletin hürriyeti, 
devletin bağımsızlığı söz konusu 
olunca kader birliği edilmesi 
gerektiğini ifade eden Çiçek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bu duyarlılığı 95 yıl önce 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışını 
gerçekleştiren büyüklerimiz 
gösterdi. Bugün de bizler, 
devletimizin bağımsızlığına, 
milletimizin hürriyetine 
kastedenler olduğunda aynı 
duyarlılığı göstermeliyiz. 
Milletimizin menfaatleri söz 
konusu olduğunda kişisel 
menfaatlerimizden feragat etmek 
gibi bir sorumluluğumuz vardır. 
Birinci Meclis’in sahip olduğu 
yüce ruha bugüne kadar sahip 
çıktığımız gibi, bugünden 
sonra da sahip çıkmaya devam 

etmeliyiz. Çünkü varlığımızı 
ülkemize ve milletimize 
borçluyuz. Milletimizin 
ve devletimizin çıkarlarını 
kendi çıkarlarımızın üstünde 
tutmalıyız”. 
“Şartlar ne olursa olsun, Birinci 
Meclis bize her zaman örnek 
olacak ve olağanüstü şartlar 
altında bile hukuku ve adaleti 
üstün tutacağız. İlk Meclis’in 
kuruluş ilkelerinden sapmamalı, 
demokrasimizi yaşatmalı, istiklal 
ve hürriyetimizi hiçbir şeyle 
değişmemeliyiz” diyen Cemil 
Çiçek, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin iradesi, milletin 
iradesidir. Bu iradeye her zaman 
sahip çıkacağız. Unutulmamalıdır 
ki, 23 Nisan 1920 herhangi 
bir gün değildir. Taşıdığı mana 
itibarıyla bu tarihi çocuklarımız, 
gençlerimiz en doğru şekilde 
öğrenmelidir. Onlar bu ülkünün 
neferleridir. Çocuklarımız 
ve gençlerimizin yaşadıkları 
toprakların değerini anlamaları 
için, dedelerinin, ninelerinin 
geçmişte verdikleri mücadeleyi 
bilmeleri gerekmektedir. Bu kutlu 
gün vesilesiyle çocuklarımızın 
ve gençlerimizin 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutluyorum. Onlar, 
yarınlarımızın güvencesidir. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin doğum günü sayılan 
bu günü, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, 
Meclisimizin Kurucu Üyelerine 
borçluyuz. Onları rahmet, minnet 
ve şükranla anıyorum.”
Çiçek’in konuşmasının ardından 
AK Parti Genel Başkanı ve 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli,  HDP 
Grup Başkanvekili İdris Baluken, 
Elektronik Demokrasi Partisi 
Eş Genel Başkanı Emrehan 
Halıcı, Anadolu Partisi Genel 
Başkanı Emine Ülker Tarhan 
birer konuşma yaptılar. Yapılan 
konuşmaların ardından TBMM 
Başkanı Çiçek, 7 Haziran Pazar 
günü yapılacak Milletvekili 
Genel Seçimine ilişkin kesin 
sonuçların YSK tarafından 
ilanını takip eden 5’inci gün, 
saat 15.00’te toplanmak üzere 
birleşimi kapattı.
Aynı zamanda 24. Dönemin son 
toplantısı olan özel birleşimi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra Yüksek 
Yargı Organı başkanları, Kamu 
Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Necdet Özel ve kuvvet 
komutanları, DSP Genel Başkanı 
Masum Türker de izledi.

Çiçek, “Şartlar ne olursa olsun, 
Birinci Meclis bize her zaman 
örnek olacak ve olağanüstü 
şartlar altında bile hukuku ve 
adaleti üstün tutacağız. İlk 
Meclis’in kuruluş ilkelerinden 
sapmamalı, demokrasimizi 
yaşatmalı, istiklal ve hürriyetimizi 
hiçbir şeyle değişmemeliyiz.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı ve 
beraberindeki öğrencileri kabul 
etti.
Kabule torunlarıyla gelen Çiçek, 
koltuğunu Feride Bekçioğlu 
Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 
12 yaşındaki Tuğrulhan 
Şeyihoğlu’na bıraktı. 
Çocukların bayramını kutlayan 
Çiçek, “Bugün iki bayram 
yapıyoruz; biri çocuk bayramı... 
Dünyada yalnız bizde var, 
bununla övünüyoruz. Bize bu 
bayramı armağan eden başta 
aziz Atatürk olmak üzere bütün 
büyüklerimizi saygıyla, minnetle, 
şükranla anıyoruz. Öbür taraftan 
da bugün biz milletvekillerinin, 
siyasetçilerin ve milletimizin de 
bayramı... Çünkü 95 yıl evvel 
TBMM, bugün açıldı. Biz de 
bunu her sene özel oturumla 

anıyoruz, şükran duygularımızı 
büyüklerimize ifade etmek için... 
Bugünün millet hayatımızda ne 
kadar önemli olduğunu, siyasi 
partilerimizin genel başkanları ya 
da onlar adına konuşanlar Genel 
Kurul’da ifade ediyorlar” dedi. 
Meclis Başkanlığı Mazbatasını 
Şeyihoğlu’na veren Çiçek, 
“Meclis Başkanı olduğunu da 
resmileştirelim. Söz senin. Basın 
mensupları da burada. Bize ne 
söyleyeceksin bakalım” diyerek 
sözü kendisine bıraktı. 
Şeyihoğlu, Meclis’te bulunduğu 
için çok mutlu olduğunu 
belirterek, kendisine koltuğunu 
devrettiği için Çiçek’e teşekkür 
etti. 
Şeyihoğlu’nun, gazetecilere, 
“Baştan söyleyeyim, bana siyasi 
sorular sormayın, çünkü Meclis 
Başkanı tarafsızdır” sözü, Çiçek 
ve salondakileri güldürdü. 

Yeni Anayasa’da çocuklar için 
neler olması gerektiği sorusuna 
Şeyihoğlu, çocuklar için daha 
çok oyun alanları ve parkların 
olmasını, ayrıca çocuklara yönelik 
suçların artması nedeniyle özel 
polisler görevlendirilmesini 
istedi. 
Bir gazetecinin, “Torunlarınıza 
sormak isterim, nasıl bir dededir 
Cemil Çiçek? Bize birazcık 
anlatsınlar” demesi üzerine 
Çiçek’in torunu Rana, “Bence 
çok iyi bir dede...” yanıtını verdi. 
Şeyihoğlu’na da siyasete girmeyi 
isteyip istemediğini soran Çiçek, 
“hayır” yanıtını alması üzerine ne 
olacağını sordu. Şeyihoğlu’ndan 
“bilgisayar mühendisi olmak 
istiyorum” yanıtını alan Çiçek, 
“Bilgisayar mühendisi de 
milletvekili olabilir. Üstelik çok 
da iyi olur” dedi.

Çiçek, Koltuğunu, 12 Yaşındaki Tuğrulhan Şeyihoğlu’na Bıraktı

Çiçek, “Bugün iki bayram yapıyoruz; biri çocuk bayramı... Dünyada yalnız bizde var, bununla övünüyoruz. 
Bize bu bayramı armağan eden başta aziz Atatürk olmak üzere bütün büyüklerimizi saygıyla, minnetle, 
şükranla anıyoruz. Öbür taraftan da bugün biz milletvekillerinin, siyasetçilerin ve milletimizin de bayramı... 
Çünkü 95 yıl evvel TBMM, bugün açıldı.”

HABER

12  �  Mart-Nisan 2015



TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
ve eşi Gülten Çiçek, Meclisin 
Açılışının 95. Yıl Dönümü 
dolayısıyla resepsiyon verdi. 
Şeref Salonu’ndaki resepsiyona, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu,  

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Başbakan 
Yardımcısı Yalçın Akdoğan 
ve bazı bakanlar, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet 
komutanları, Sayıştay Başkanı 

Recai Akyel, Kamu Başdenetçisi 
Nihat Ömeroğlu, milletvekilleri, 
bürokratlar ile bazı meslek ve 
sivil toplum örgütü temsilcileri 
katıldı. Resepsiyon boyunca 
TBMM ana binada lazer 
gösterisi yapıldı.

TBMM’nin Açılışının 95. Yıl Dönümü Resepsiyonu
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
TRT Uluslararası Çocuk 
Şenliğine katılmak üzere 
Türkiye’de bulunan çocuklarla 
21 Nisan’da bir araya geldi. 
Cemil Çiçek, yaptığı konuşmada, 
TRT’nin çok doğru ve yerinde 
bir karar alarak yıllardır dünya 
çocuklarını 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
sevincine ortak etmek için 
programlar düzenlediğini belirtti. 
Her yıl dost ve kardeş ülkelerden 
yüzlerce çocuğun bu vesileyle 
Türkiye’ye geldiğini kaydeden 
Çiçek, 23 Nisan sevincini hep 
birlikte yaşadıklarını dile getirdi. 

Dünyada barışın, kardeşliğin 
önemine dikkati çeken Çiçek, 
şöyle devam etti: 
“Maalesef, tüm dünya çocukları 
sizler kadar şanslı değil. 
Dünyanın önemli bir bölümünde 
özellikle Türkiye’nin yakın 
çevresinde birçok insanî sıkıntılar, 
acılar yaşanıyor. 
İç savaşlar, çatışmalar ve terör 
nedeniyle pek çok çocuk hayatını 
kaybediyor, sakat kalıyor. Sizin 
yaşınızdaki çocuklar yeteri kadar 
beslenemediği, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinden yoksun kaldığı 
için hayatlarını kaybediyor. 

Silaha, çatışmaya, savaşa ayrılan 
para, çocukların eğitim, sağlık 
ihtiyaçlarına ayrılsaydı, dünya 
bugün başka türlü olurdu. Bunun 
için her ülkede barışa ihtiyaç 
var. O nedenle bayramı hem 
bizim çocuklarımıza hem dünya 
çocuklarına armağan eden aziz 
Atatürk, yurtta ve dünyada sulh 
arzu etmiştir. Barış konusunda 
çocukların önemini vurgulamak 
için bu bayramı çocuklara 
armağan etmiştir. 
Maalesef sizlere iyi bir dünya 
bırakamadık. Uzaya gidiyoruz, 
elektronikte devrim yapıyoruz 
ama buna rağmen dünyada savaş, 
açlık, yoksulluk devam ediyor. İyi 
bir hayat için dünyanın önemli 
bölgelerinde olumlu şartlar söz 
konusu değil. İnanıyoruz ki 
bunları siz tesis edeceksiniz.” 
Çiçek, konuşmasının ardından 
35 ülkeden gelen 190 çocukla 
tek tek tokalaşarak, sohbet 
etti; çocuklara hediyeler verdi. 
Çocuklar da Cemil Çiçek’e 
hediyeler sundu. Çiçek, tören 
sonunda çocuklarla fotoğraf 
çektirdi.

TBMM Başkanı Çiçek, 
Dünya Çocuklarını Kabul Etti
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
TBMM’nin 24. Yasama 
Dönemine İlişkin Faaliyetleri 
Hakkında Bilgi Verdi

TBMM’nin 24. Yasama 
Döneminde acı-tatlı, ‘keşke 
olmasaydı’ denilecek olaylar 
yaşandığını ifade eden Çiçek, 
“Ümit ederim bunlar 25. 
Dönemde yaşanmaz. Bu 
hepimizi üzmüştür. Meclisin 
itibarı açısından olumsuz bakışa 
sebebiyet vermiştir” diye konuştu. 
TBMM’nin her konunun 
olgunlukla tartışıldığı ve karara 
bağlandığı yer olduğunun 
altını çizen Çiçek, “Meclisler 
eylem yeri değildir, genel 
kurullar hakaret ve benzeri 
sözlerin, tasvip edilmeyen 
davranışların yaşandığı yerler 
değildir, olmaması gerekiyor. 
Bunlar geride kaldı, 8 Haziran 
sabahından itibaren yeni sayfalar 
açılacağına göre ümit ederiz bu 
sıkıntılar yaşanmaz” dedi.
Türkiye’nin sahip olduklarına 
ve kazanımlarına en büyük 
katkıyı veren kurumun TBMM 

olduğunu vurgulayan Çiçek, 
Türkiye’de en çok çalışan 
kurumların başında Meclis’in 
geldiğini söyledi.
Vatandaşın başı dara düştüğünde 
ilk olarak Meclis’e ve siyasetçiye 
başvurduğunu dile getiren 
Çiçek, 24. Dönemde Dilekçe 
Komisyonuna 35 bin 290 
başvuru yapıldığını, 1 milyon 
445 bin 137 kişinin başvurulara 
imza attığını belirtti. Çiçek, 
komisyona, önemli kısmı 
Almanya’dan olmak üzere 25 
farklı ülkeden 302 başvuru 
yapıldığını da kaydetti. 
İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu’na 7 bin 594 başvuru 
yapıldığını anlatan Çiçek, 
komisyonun bu sürede 44 rapor 
yayınladığını ifade etti. Çiçek, 
komisyonun Almanya’da işlenen 
cinayetler dahil yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarla Türk 
soyluların sorunlarını yakından 
izlediğini söyledi.
Çiçek, Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu’nun da 
cinsiyete dayalı ayrımcılıkla ilgili 
önemli çalışmalar yürüttüğünü 

belirterek, “Toplumda en çok 
sıkıntı yaşadığımız konulardan 
biri kadına yönelik şiddet ve 
eşitsizlik. Komisyona 86 bireysel 
başvuru yapıldı” diye konuştu.
Cemil Çiçek, genel seçim 
öncesinde yeni anayasanın 
tartışıldığına dikkati çekerek, 
“Maalesef bu dönem bunu 
sonlandıramadık. Önemli tecrübe 
oldu. Herkes yeni anayasa 
talebini gündeme getirirken bu 
çalışmalardan azami yararlanması 
lazım” dedi.
Yeni anayasa için, dünyada ve 
özellikle AB üyesi ülkelerde 
takdir toplayan yöntemle 
işe başladıklarını ifade eden 
Çiçek, sivil toplum, kurum 
ve kuruluşlar, siyasi partiler, 
yüksek yargı ve toplumun tüm 
kesimlerinin görüşünü aldıklarını 
ve 18 bin sayfalık doküman 
hazırladıklarını anlattı.
Siyasi çevrelerde özeleştiri 
geleneği olmadığını ifade eden 
Çiçek, şunları söyledi: 
“Bu Anayasanın, Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına neden cevap 

24. Dönem Değerlendirme Toplantısı
TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, ulusal 
yayın yapan basın-
yayın kuruluşlarının 
temsilcileri ve 
parlamento 
muhabirleriyle 17 
Nisan’da bir toplantı 
gerçekleştirdi. 
Toplantıda ayrıca 
“İstiklal Mahkemeleri” 
kitaplarının tanıtımı da 
yapıldı. 
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vermediğini sık sık dile getiren 
biz siyasetçiler ya da kuruluşların 
söylemediğimiz laf kalmadı. Bu 
Anayasa belki bunların çoğunu 
da hak etti. Bu işin ayrı kısmı. 
‘Yeni anayasa nasıl olmalı’ 
dediğimizde bir iki parti dışında 
kimsenin hazırlığı olmadığını 
gördük. Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunu kurduğumuzda 
hiçbir partinin birinci maddeden 
yürütme ve yürürlük maddesine 
kadar anayasa taslağı yoktu. Eğer 
hâlâ o fikirlerinde duruyorsa 
çalışmalara katılan dört siyasi 
partiyle Meclis dışındaki iki 
partinin iyi kötü anayasa taslağı 
var. Madem anayasa bu seçimde 
öncelikli gündem maddesiyse, 
sadece başlığı konuşmak yerine, 
kim nasıl anayasa istiyor birinci 
maddeden yürürlük maddesine 
kadar taslağı halkın önüne 
koymalı ki karanlığa kurşun 
sıkmış olmayalım. ‘Gözüme 
bak anlarsın’ olmasın. 30 yıldır 
yaptığımız  suçlamaları geride 
bırakalım, kimin ne düşündüğü 
ortaya çıksın. Özgürlükler, 
sistem, sistemin dengeleri 
konusunda hiç olmazsa neyi 
tartıştığımızı, neyi tercih 
ettiğimizi bilerek bunu yapalım. 
Toplumun önündeki en önemli, 
güncel konularla ilgili seçime 
giderken siyasi partiler daha 
somut öneriler ortaya koyarsa, 
siyaset daha kaliteli ve anlamlı 
hale gelir. Halbuki biz konuları 
değil, konuşanları tartışarak 
siyasette mesafe alamıyoruz. 
Bu beraberinde gerginlikleri ve 
sıkıntıları getiriyor.” 
Siyasi Etik Uzlaşma Komisyonu 
kurulduğunu anımsatan 
Çiçek, parlamentoda etik 
yükümlülüklerin uygulanabilir 
hale getirilemediğini söyledi.
Meclis’te en çok sıkıntı çekilen 
konulardan birinin iç tüzük 
olduğunu dile getiren Çiçek, 
“Resmen TBMM’nin iç tüzüğü 
var, fiilen iç tüzüğü yok. Herkes 
kendi talebini, görüşünü iç tüzük 
hükmü gibi tartışma konusu 

yaparak, gereksiz tartışmalara 
sebebiyet verdik” dedi.
Çiçek, yeni iç tüzük için 4-5 
madde dışında anlaşıldığını 
anımsatarak, “Son defa 
gayret etmemize rağmen iç 
tüzük yapılamadı. ‹Keşke 
olmasaydı’ dediğimiz 
görüntüler önümüzdeki 
dönemde yaşanmak istenmiyorsa 
iç tüzüğün bir an evvel yürürlüğe 
konulması lazım” diye konuştu. 
Meclis’in 24. Dönemde yasama 
faaliyetleri bakımından 
verimli çalışma yaptığının 
söylenebileceğini belirten Çiçek, 
sunulan 772 kanun tasarısından 
383’ünün kanunlaştığını 
kaydetti. Çiçek, 2 bin 828 
kanun teklifinden de 336’sının 
kanunlaştığını söyledi. 
Bu dönem önemli yasal 
düzenlemeler yapıldığını dile 
getiren Çiçek, “Tek başına yasal 
düzenlemeler, gerekli değişim ve 
dönüşümü sağlamaya yetmiyor. 
Özellikle hak ve özgürlüklerle 
ilgili yargı, zaman zaman 
TBMM’nin iradesine rağmen 
eski alışkanlıklarını sürdürdü, 
haksız ve uzun tutuklamalarla 
siyasetin gergin ortamda 
sürdürülmesine zemin hazırlamış 
oldu. Kanunları uygulayacak 
olanların gerekçeleri iyi okuyup 
o istikamette uygulama yapması, 
toplumsal barış ve kamu 
düzeni, gereksiz gerginliklerin 
çıkmaması açısından önemlidir” 
dedi. 
Çiçek, 24. Yasama Döneminde 8 
bin 635 sözlü soru önergesi 
verildiğini, bunlardan 2 bin 
134’ünün cevaplandığını söyledi.
Bu dönemde “yazılı soru 
önergesi patlaması” olduğunu 
ifade eden Çiçek, 68 bin 784 
yazılı soru önergesinin 24 bin 
771’inin süresi geçtikten sonra, 
13 bin 970’inin süresi içinde 
cevaplandığını, önemli kısmının 
cevaplanmadığını belirtti.

Denetimin muhalefet açısından 
önemli görev olduğuna değinen 
Çiçek, “Her konuyu her vesileyle 
sormak, yeterince cevap almak 
mümkün olmuyorsa bu yöntemi 
değiştirip batı ülkelerinde 
uygulanan etkin denetim 
faaliyetini TBMM gündemine 
getirmek gerekir” diye konuştu. 
Çiçek, TBMM Başkanlığı’nın 
yanıtlaması istemiyle verilen 
soru önergelerinin tamamını 
cevapladıklarını, bununla da 
iftihar ettiklerini söyledi.
418 araştırma önergesi verildiğini 
anlatan Çiçek, kurulan araştırma 
komisyonlarının raporlarındaki 
önerilerin uygulanıp 
uygulanmadığının denetimini 
yapmanın mümkün olmadığına 
işaret etti. 
Çiçek, 24. Yasama Döneminde 
Meclis’i, 1 milyon 668 bin 773 
kişinin ziyaret ettiğini kaydetti. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek 
basın toplantısında, Avrupa 
Parlamentosu’nun 1915 
olayları ile ilgili aldığı kararı da 
değerlendirdi. Cemil Çiçek, son 
günlerde Türklerin Ermenilere 
karşı soykırım icra ettiğine 
dair sürdürülen bir karalama 
kampanyası yürütüldüğünü, buna 
en son Avrupa Parlamentosu’nun 
da katıldığını ifade ederek, “Bu 
konuda dört siyasi partimizin 
grup başkanvekilleri ile şahsen 
telefonla görüştüm. Bir metin 
hazırlandı, bilgilerine sunuldu. 
AK Parti, CHP ve MHP 
Grup Başkanvekilleri ve benim 
imzamla bu konuyla ilgili 
düşüncelerimizi ifade ettik. 
Basında da yer aldı, teşekkür 
ederiz” dedi. 
Çiçek, 4 Temmuz 2011’de 
Meclis Başkanı seçildikten 
sonra, 4 yıl boyunca, bıkmadan 
usanmadan, 2015’e giderken 
tüm dünyada Türkiye ile 
ilgili bir karalama ve iftira 
kampanyasının sürdürüleceği 
belli olduğu için; ilgili ülkelerin 
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yetkililerini, Meclis Başkanlarını, 
Cumhurbaşkanlarını, 
Başbakanlarını bu konuda 
bilgilendirmek, Türkiye’nin 
tutumunu anlatmak ve bu 
konuda istismara, karalama 
kampanyasına alet olmamasını 
temin bakımından yoğun bir 
çaba içerisinde olduklarını 
söyledi. 
TBMM Başkanı Çiçek, 4 sene 
içerisinde 112 ülkeye bu konuyu 
anlatmaya çalıştıklarını ifade 
ederek, şunları söyledi: 
“Ayrıca Dışişleri Bakanlığı ile 
de yakın bir ilişki içerisinde 
bazı ülkelerin parlamento 
başkanlarına, bu konuya ilgi 
duyabileceğini, bu kampanyada 
muhatap ülke olarak bir yanlış 
adım atılmaması bakımından, 
konuyu dikkatlerine getirmek 
için 40’tan fazla ülkenin 
Parlamento başkanına da 
mektup yazdık, bu karalama 
kampanyasına parlamentoları alet 
etmemek bakımından. En son 
ise beni şahsen üzen ve gerçekten 
de çok rahatsızlık duyduğum 
Avrupa Parlamentosu (AP) 
Başkanı, geçen hafta Türkiye’de 
idi. Görüştüğümüz konuların 
çok önemli bir kısmı, AP’de 
ayın 15’inde böyle bir konunun 
gündeme geleceğini hesaba 
katarak, neden parlamentoların 
bu işe alet olmaması gerektiğini 
uzun uzun anlatmaya çalıştık. 
Ama netice itibariyle ortaya 
çıkan bir durum var.” 
Açıklamayı, TBMM Başkanlık 
Divanı’nın 17 üyesinden 14’ünün 
imzaladığını belirten Çiçek, 
Avrupa Parlamentosu’nun 
1915 olaylarıyla ilgili aldığı 
kararın her bakımdan talihsiz ve 
Türk Milletine karşı insafsızca 
yapılmış bir suçlama olduğunu 
ifade ederek şöyle devam etti: 
“Tarihin en kanlı savaşlarından 
birisi olan 1. Cihan Harbi’nde 
hayatlarını kaybetmiş değişik 
ırklara, inançlara, milletlere 
mensup 20 milyondan fazla 

insanın acısını göz ardı ederek, 
haksızca ve insafsızca sadece 
bu savaşta Ermeniler hayatını 
kaybetmiş, sadece onlar acı 
çekmiş diğerleri acı çekmemiş 
gibi önyargıya dayalı bir açıklama 
yapılmıştır. Bu eğer adalet bir 
anlam ifade ediyorsa -ki Avrupa 
Parlamentosu’nun en çok vurgu 
yaptığı konulardan biri budur- 
son derece adaletsiz ve tek 

yanlı bir tutumdur, tavırdır. 20 
milyondan fazla insan hayatını 
kaybetmiştir. Kim olursa olsun, 
biz millet olarak bunların 
hepsinin acısını paylaşıyoruz. 
Ölen insandır; ırkı, dini inancı 
ne olursa olsun, hangi millete 
mensup olursa olsun, hepsi 
hayatını kaybetmiştir ve tarihin 
en kanlı savaşlarından birisidir.” 
Kararın tek yanlı ve önyargılı 
olduğunun altını çizen Çiçek, 
“Doğrusu hakka, hukuka, 
adalete sıkça vurgu yapan 
hele hele Türkiye ile ilgili 
ilerleme raporlarında Türkiye’yi 
bu kriterler, kavramlar 
açısından yargılayan Avrupa 
Parlamentosu’nun böyle bir 
tutum takınması evvela ileri 
sürdüğü kavramlarla, değerlerle 
de çelişmiştir. Onun için hukukla 
alakası olmayan, hukuk dışı, keyfi 
önyargılı bu kararı biz hiçbir 
şekilde kabul etmiyoruz ve bunu 
yok hükmünde telakki ediyoruz” 
diye konuştu. 
Kararın uluslararası hukuka da 
aykırı olduğunu belirten Çiçek, 
parlamentoların her konuyu 
konuşup tartışabileceğini ancak 
karar alırken hukuk sınırları 
içinde kalmaları gerektiğini, 
hukukun dışında sorumsuzca 
kararlar alamayacaklarını söyledi. 
TBMM Başkanı Çiçek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Çünkü parlamentolar hukuk 
üreten kurumların başında 
geliyor. Bunlar çoğu zaman 
evrensel hukuk kuralı niteliğini 
taşıyor. Bunlardan bir tanesi 
masumiyet karinesidir. Sıkça, 
Türkiye, eleştirilirken buraya 
vurgu yapar. Bir kişi ya da bir 
toplum aksi ispat edilinceye 
kadar masumdur. Kanaatler, 
dedikodular üzerinden siyasi 
amaçlarla karar verilemez. 
Verildiği takdirde, bu, 
parlamentonun kendisini inkar 
anlamına gelir. Kendi ürettiği 
hukuku yok sayma anlamına 
gelir. Peki, 1915 olayları ile ilgili 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Tarihin en kanlı savaşlarından 

birisi olan 1. Cihan Harbi’nde 
hayatlarını kaybetmiş değişik 

ırklara, inançlara, milletlere 
mensup 20 milyondan fazla 
insanın acısını göz ardı ederek, 
haksızca ve insafsızca sadece 
bu savaşta Ermeniler hayatını 
kaybetmiş, sadece onlar acı 

çekmiş diğerleri acı çekmemiş 
gibi önyargıya dayalı bir açıklama 

yapılmıştır. Bu; eğer adalet bir 
anlam ifade ediyorsa -ki Avrupa 
Parlamentosu’nun en çok vurgu 

yaptığı konulardan biri budur- 
son derece adaletsiz ve tek yanlı 

bir tutumdur, tavırdır.”
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verilmiş bir karar var mı? Yok. 
Bugüne kadar böyle bir karar 
olmadı. 1948 şartlarında, 1948 
Sözleşmesi’ndeki şartları bu 
olay taşıyor mu? Yok. Avrupa 
Parlamentosu bunlar üzerinde 
durmuyor. Bunları duymaya 
gerek de görmüyor. Hukuki 
bir kavramı siyasallaştırarak 
Türkiye’ye karşı karalama 
kampanyasına zemin teşkil 
ediyor.” 
Bu kararın bugün ve gelecekte 
doğurabileceği pek çok olumsuz 
yansıması olabileceğine dikkati 
çeken Çiçek, Avrupa’da ve tüm 
dünyada ırkçılık, radikalizm ve 
nefret söylemlerinin arttığına 
işaret etti. Çiçek, “Avrupa 
Parlamentosu hiçbir hukuk 
kararına dayanmadan böyle bir 
karalama kampanyasını kabul 
edip, Türkiye’yi suçladığına 
göre bundan sonra nefret 
söylemlerine milletimizle ilgili, 
milletimizin çocukları -ki 
bunların önemli bir kısmı kendi 
vatandaşlarıdır -yarın okullarda, 
sokakta, işyerlerinde bir nefret 
söylemine, ayrımcılığa ve 
benzeri bir kısım çağ dışı, hukuk 
dışı, ahlak dışı kampanyalara 
muhatap olursa bunun 
sorumlusu hiç şüpheniz olmasın 
ki Avrupa Parlamentosu’nun, 
hiç şüphesiz ondan evvel de 
Papa’nın yaptığı açıklamalardır” 
değerlendirmesinde bulundu. 
1915 olaylarının tüm yönleriyle 
ortaya çıkarılmasını en çok 
isteyen ülkenin Türkiye olduğunu 
dile getiren Çiçek, olayın 
ayrıntılarını ortaya çıkaracak 
olanın ise parlamentolar değil, 
tarihçiler olduğunu söyledi. 
Çiçek, şunları söyledi: 
“Biz onun için dedik ki 
2005’te TBMM olarak, 
iktidarıyla, muhalefetiyle tüm 
dünyaya yaptığımız açıklama, 
Meclisimizden aldığımız karar; 
biz arşivlerimizi açtık, Ermeniler 
de açsın, Ruslar da açsın, 
İngilizler de açsın, Boston’daki 

arşivler de açılsın. Ya da kimin 
elinde ne bilgi, belge varsa bunlar 
ortaya çıksın biz de sonuca 
razıyız.” 
Parlamentoların görevinin barışa 
katkı sağlamak olduğunun altını 
çizen Çiçek, husumet kanallarını 
açmak gibi bir yol izlenmesinin 
söz konusu olamayacağını 
kaydetti. 

Çiçek, Gazetecilerin Sorularını 
Yanıtladı

Başkanlık sistemiyle ilgili bir 
soru üzerine, konular ve ilkeler 
yerine konuyu gündeme getirenin 
tartışıldığını ve bundan da bir 
sonuç alınamadığını ifade eden 
Çiçek, Türkiye’de Anayasa’dan 
sonra en çok tartışılan konunun 
Başkanlık Sistemi olduğunu ifade 
etti.
Turgut Özal ve Süleyman 
Demirel zamanında da bu 
konunun gündeme getirildiğini, 
ancak başkanlık sistemi yerine 
Özal ve Demirel’in tartışıldığını 
belirten Çiçek, parlamenter 
sistemin de birçok çeşidi 
olduğunu kaydetti.
“Bugünkü durum iyi bir durum 
değil. Türkiye’nin bugünkü 
durumunu netleştirmesi lazım” 
diyen Çiçek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Erkler arasında yetki gaspları, 
müdahaleler var. Burada da en 
fazla yetkisi sınırlanan organ 
yasamadır. Yargının çıkardığı 
problemleri 4 senedir yüreğimiz 
yanarak takip etmeye çalıştık. 
Siyasete müdahalelerini, bunun 
getirdiği bunalımları biliyoruz. 
İster parlamenter sistem ister 
yarı başkanlık ister başkanlık 
sistemi açısından Türkiye’nin 
bir an evvel karar vermesi 
gerekiyor. Biraz ondan biraz 
bundan biraz şundan karma 
bir sistemle Türkiye’nin işlerini 
daha fazla götürme imkanımız 
yok. Bunu net olarak söylüyorum. 
Bugünkü Anayasa çatışmaya 

imkan veriyor. Cumhurbaşkanı, 
Başbakan kim olursa olsun. Bu 
sistemin yürütülmesi sistemin iyi 
işlediğinden değil kişisel başarıya, 
vesaireye kalıyor.
TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek’in basın toplantısının 
ardından, İstiklal Mahkemeleri 
tutanaklarına ilişkin belgeler 
gazetecilere dağıtıldı. 
Toplantıya, TBMM 
Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Kemal Kaya 
ile İstiklal Mahkemelerine 
ilişkin çalışmanın proje 
koordinatörlüğünü yürüten 
TBMM Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkan Yardımcısı 
Abdulhekim Koçin de katıldı.

“İstiklal Mahkemeleri” 
Kitapları Tanıtıldı

Türkiye’nin siyasi, tarihi ve 
bilimsel birikimine büyük katkı 
vereceğine inandıkları çalışmaları 
belli noktaya getirdiklerini ifade 
eden Çiçek, arşivdeki 95 yıllık 
İstiklal Mahkemesi belgelerini 
kamuoyuyla paylaşacaklarını 
söyledi. 
Meclis arşivlerinde, üzerinde 
en çok tartışılan belgelerin 
İstiklal Mahkemeleriyle ilgili 
dokümanlar olduğunu anlatan 
Çiçek, şunları söyledi: 
“İstiklal Mahkemeleri, milli 
mücadelede, ölüm kalım savaşı 
verildiği dönemde, öncelikli 
olarak asker kaçaklarının 
önlenmesi amacıyla kurulmuştur. 
Bugünün şartlarından o günü 
değerlendirmek zor olabilecektir. 
Onun için bu mahkemelerin 
neden kurulduğunu, o günün 
şartlarını çok iyi bilmek 
gerekmektedir. Yoksa bugünün 
kolaycılığıyla geçmişi suçlamak 
çok doğru, çok ahlaki, çok 
da insaflı tutum olmaz. 
Cumhuriyetin ilanından önce 
olduğu gibi sonra da ihtiyaca 
binaen İstiklal Mahkemeleri 
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kuruldu. İstiklal Mahkemesi 
evrakını araştırmacıların ve 
tarihçilerin hizmetine sunarken, 
amacımız, geçmişimizde yaşanan 
olayları tartışma malzemesi, 
suçlama malzemesi haline 
getirmek değildir. Kim bunu 
yaparsa bu çalışmalara en 
büyük saygısızlığı yapmış olur. 
Geçmişte olup bitenleri o günün 
şartları içinde değerlendirmek, 
günümüzü ve geleceğimizi daha 
sağlıklı teminata bağlamak 
açısından bu arşiv kayıtlarının 
açılmasında fayda gördük.” 
Çiçek, mahkemelerin tutanak 
ve evraklarını olduğu gibi 
yayınladıklarını vurgulayarak, 
“Bir tek cümle eklemedik. 
Maksadımız tarihimizin bu 
dönemini de sıkça yapıldığı 
gibi dedikodu malzemesi 
olmaktan çıkarmaktır. Her 
şey ortaya çıkmadığı takdirde, 
‘tarihçiyim’ diyen, eline kalem 
alan, kürsüye çıkanın, çok önemli 
başarılarımızı dahi nasıl karalama 
kampanyasına, önyargılarla 
dedikodu malzemesine 
dönüştürdüğünü biliyoruz” dedi. 
İstiklal Mahkemelerinin 12’sine 
ait belgelerin tasnif edildiğini, 
elektronik ortama aktarıldığını ve 
indekslendiğini, kitapta İstiklal 

Mahkemesi kararlarının orijinal 
hali, çevirisi, zabıtları ve diğer 
belgelerin yer aldığını ifade eden 
Çiçek, “Bu belgelerin internetten 
araştırmacıların kullanımına 
açılması ve kitap olarak basılması, 
büyük devlet olarak tarihimize 
sahip çıkmanın gereği olduğu 

kadar, geçmişimizden ders 
çıkararak geleceğe barış ve huzur 
içinde güvenle yürüdüğümüzü de 
göstermektedir” diye konuştu. 
Çalışmaya birçok kurumun 
destek olduğunu dile getiren 
Çiçek, emeği geçenlere teşekkür 
etti.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 
Merkezi (ESAM) tarafından 
18 Nisan’da düzenlenen 
Emperyalizm ve Ermeni 
Meselesi Sempozyumu’nun 
açılışına katıldı. 
Çiçek, “Şimdi, biz kendi 
sorunlarımızı çok önceden 
konuşmaz, tartışmaz, kendi iç 
kamuoyumuzu hazırlamazsak 
başkalarının tahriki ve teşviki 
üzerinden bir planlama 
yapmaya kalkıştığımızda birçok 

şeyin zamanı geçmiş oluyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Çiçek, “Şimdi 100 yıllık mesele. 
1915 yılı bizim son yüz yıllık 
tarihimizin en kanlı, en uzun, 
en çok acıların yaşandığı bir 
yıl. Dolayısıyla bu acıların, bu 
sıkıntıların 100. yılı. Evvela 
Çanakkale Savaşlarımızın 100. 
yılı. 100 binlerce insanımızı 
orada kaybettik” diye konuştu. 
Çanakkale savaşlarının 100. 
yıldönümünde uluslararası 
katılımla etkinlikler 
gerçekleştirildiğini anımsatan 
Çiçek, bu savaş vesilesiyle bazı 
konuların dile getirilmesi ve tüm 
yönleriyle aydınlanmasına bir 
katkı sunmak istediklerini dile 
getirdi. 
Bu yıl Sarıkamış 
Muharebeleri’nde 100. yılı 
olduğunu ve şehitlerin anıldığını 
aktaran Çiçek, “Bu sene aynı 
zamanda Ermeni iddialarının, 
milletimizin soykırım suçunu 
işlediği, Ermenileri soykırıma 

tabi tuttuğu şeklinde ifade edilen 
bir karalama kampanyasının 
yoğunluk kazandığı bir yıl. Bu yıl 
sebebiyle tüm dünyada Ermeni 
lobisine ve Ermeni lobisini 
yönlendiren, bunun arkasındaki 
güçlerin tüm dünyada yapmakta 
olduğu birçok çalışma var. Bu 
çalışmaların hedef kurumu 
parlamentolar, hedef kitlesi de 
kamuoylarıdır” ifadesini kullandı. 
Papa Franciscus’un açıklamaları 
ve AP’de alınan kararın ardından 
dünya kamuoyunun bu meseleye 
biraz daha ilgi duymaya 
başladığını belirtti.
AP’nin 1915 olaylarına ilişkin 
kararından önceki günlerde 
parlamento başkanının, 
Türkiye’deki temasları sırasında 
kendisiyle görüştüklerini ve bu 
iddiaların neden parlamentolarda 
karara bağlanmaması gerektiğine 
ilişkin konuştuklarını anımsatan 
Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Parlamentolar hukukun 
üstünde ve dışında değil. 

TBMM Başkanı Çiçek, “Emperyalizm ve 
Ermeni Meselesi Sempozyumu”na Katıldı

Çiçek, “Dışa dönük olarak 
da devlet olarak birçok şeyi 
yapmaya çalışıyoruz. Keşke bu 
çabalara, gayretlere 50, 60 sene 
evvel başlasaydık. Belki bugün 
geldiğimiz nokta biraz daha farklı 
olurdu.”
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Hukukun dışında bir karar da 
alamaz. Parlamentolar her şeyi 
konuşur, ama karar alacaksa 
evrensel hukuku dikkate almak 
durumunda. Gerçek ortaya 
çıkmadan, deliller tümüyle 
toplanmadan nasıl hüküm tesis 
edilecek. Hani bir de masumiyet 
karinesi vardır diyoruz. Aksi 
ispat edilene kadar kişiler 
de toplumlar da suçsuzdur. 
Gerçek ortaya çıktı mı? Hayır. 
Gerçek ortaya çıkmadan, fiili 
nasıl tavsif edeceksiniz? Bu 
nedir, ne değildir? Dolayısıyla 
Avrupa Parlamentosu aldığı 
kararla kendi ürettiği hukuku 
da çiğnemiştir. Tek yanlı, adil 
olmayan, önyargılara dayalı bir 
kararı almıştır. Ama bu kararın 
alınacağı da belli. Burada 
söylenenler farklı, o tarafa gidince 
söylenenler farklı.” 
Ermeni diasporasının bu konuyu 
ticari bir meta haline getirdiğini 

belirten Çiçek, “İkincisi, bu 
kampanya üzerinden, soykırım 
kampanyası üzerinden Türkiye’ye 
yönelik bir kısım hesaplar var. 
Bu önemli ve büyük bir proje. 
Sadece Ermeni meselesi olarak 
kabul etmek bence konuyu biraz 
eksik bir zeminde tartışmak olur” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Türkiye’nin, bu konudaki 
bilimsel gerçeği ortaya çıkarması 
gerektiğini kaydeden Çiçek, “Bu 
olmadığı takdirde, bu kampanya 
giderek yoğunlaşacak. 100. yıl; 
24 Nisan, 25 Nisan sabahı bu 
konu dünyada bitmeyecek. 101. 
senesinde bugünkünden daha 
büyük kampanyalarla biz her 
defasında bu işle karşı karşıya 
kalmış olacağız. Onun için bizim 
ciddi bir hazırlık yapmamız, 
bilimsel bir hazırlık, onun 
ötesinde de bu konuyu devamlı 
gündemimizde tutmamız lazım” 
diye konuştu. 

Bu konunun devamlı 
gündemde tutulması ve bunun 
arkasındakilerin gerçek yüzünün 
ortaya çıkartılması gerektiğini 
vurgulayan Çiçek, şunları söyledi: 
“Başımızda Hükümet var, 
yapsın” anlayışını doğru 
bulmadığını belirten Çiçek, 
“Yapsın Hükümet. Üzerine ne 
düşüyorsa yapsın ve yapacak. 
Yapmaya çalışıyor. Ama her 
konuda bildiri yayınlayan meslek 
odalarımızdan bir tek ses çıkıyor 
mu? Allah’ını seven söylesin. 
Her konuda, dünyanın öbür 
tarafında bizi ilgilendirmeyen 
konuda bile sempozyum 
tertipleyen, tertiplesin eyvallah; 
bildiri yayınlayan anlı şanlı 
meslek kuruluşlarımız, meslek 
odalarımız nerede? Sivil toplum 
kuruluşlarımız nerede?” ifadesini 
kullandı.

Çiçek, “Şunu bizim görmemiz lazım. Artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önünde bir devlet sorunu olarak 
bu mesele vardır. Bunu görmezlikten gelemeyiz. Bundan sonra bu işin üzerinde daha çok durmamız lazım. 
Bu mesele sadece bir Ermeni meselesi değil. Ermeniler bana göre burada kullanılıyor.” 
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Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 
Demirkıran’ın Yazılı Açıklaması

Türkiye-AB KPK Eş Başkanı 
Afif Demirkıran, 17 Nisan’da 
yaptığı yazılı açıklamada, 
AP’nin 15 Nisan’daki kararının 
tarihi ve hukuki gerçeklerle 
bağdaşmadığını belirtti. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
son yıllarının tüm Osmanlı 
halkları için çok acıklı geçtiğini, 
sadece Ermenilerin değil, 
Türkler ve diğer toplulukların 
da çok büyük acılar yaşadığını 
ifade eden Demirkıran, “Bu 
dönemi bütün gerçeklikleriyle 
ortaya koyup anlamadan, tarihi 
gerçeklerden bağımsız bir şekilde 
acıları yarıştırma yoluna giderek 
bazı siyasi kazanımlar elde 
etmeye çalışmak en hafif ifade 
ile yakışıksız bir davranıştır” 
ifadesini kullandı. 
Türkiye’nin 2005 yılından 
beri sürekli olarak Ermenistan 
ile ortak bir tarih komisyonu 
kurulması, ilgili üçüncü ülkelerin 
arşivleri de dahil olmak üzere 
bütün arşivlerin incelenerek tarihi 
gerçeklerin ortaya konmasının 
önemine vurgu yaptığına 
dikkati çeken Demirkıran, 
“Tarihi gerçekler ortaya 
konmadan, ülkemiz aleyhinde 
kara propaganda yaparak sözde 
soykırımı Türkiye’ye kabul 

ettirmeye çalışmak, ancak 
gerçeklerle yüzleşmekten korkan 
bir ruh halinin aciz çabaları 
olabilir” dedi. 
Türkiye’nin 1915 olaylarına 
ilişkin savlarının tamamen 
arşivlerde mevcut belgelere 
ve birçok akademisyenin 
çalışmalarına dayandığını 
belirten Demirkıran, şöyle devam 
etti: 
“Türkiye bir inkar politikası 
yürütmemektedir. Bu, çözüm 
için sunduğumuz tekliflerden, 
attığımız adımlardan açıkça 
görülebilir. Ancak her fırsatta 
yüksek sesle dile getirdiğimiz 
bilgi ve belgelere dayanan 
tezlerimizin Avrupalı 
muhataplarımız tarafından bazı 
siyasi saiklerle duymazlıktan 
gelinmesi de kabul edilemez 
bir durumdur. Yıllardır tarihi 
gerçeklerin ortaya çıkarılması 
gerektiğini savunan, bu yönde 
tekliflerde bulunan ve adımlar 
atan Türkiye’den gerçeklerle 
yüzleşme talebinde bulunmak 
oldukça gülünç bir istektir. 
Avrupalı muhataplarımızın 
Türkiye aleyhinde yürütülen 
yoğun kara propagandanın 
etkisinde kalarak böyle iddialarda 
bulunması anlaşılamaz bir 
durumdur. 

Bilinmelidir ki Türkiye, 
Ermenilerin Birinci Dünya 
Savaşı sırasında yaşadığı acıları 
inkar etmemektedir. Ancak 
aynı dönemde diğer Osmanlı 
topluluklarının da büyük acılara 
maruz kaldığı da bilinen bir 
gerçektir. Avrupa Parlamentosu 
aldığı bu kararla geçmişte 
çekilen acılar arasında seçici bir 
bakış açısıyla ayrımcılık yapmış, 
Birinci Dünya Savaşı’nda 
hayatını kaybeden Türk ve 
Müslüman halkların uğradığı 
mezalimi görmezden gelmiş, 
sadece Ermenilerin acılarını öne 
çıkarmıştır. 
‘Soykırım’ uluslararası hukukta 
açıkça tanımlanmış ve ispat 
koşullarına tabi tutulmuş ağır bir 
suçtur. 1915 olaylarının ‘soykırım’ 
olduğuna dair hukuki herhangi 
bir karar olmadığı gibi, genel bir 
konsensüs de bulunmamaktadır. 
Biz tarihimizle yüzleşmekten 
asla çekinmeyiz, ancak tarihi 
gerçeklerle ilgili araştırmaların 
ve kararların biz politikacıların 
değil, tarihçilerin işi 
olduğuna inanıyoruz. Avrupa 
Parlamentosu’nun almış olduğu 
bu karar hiçbir şekilde konunun 
çözümüne katkı sağlamaz, bilakis 
zarar verir.”

Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı Afif 
Demirkıran, “Tarihi gerçekler 
ortaya konmadan, ülkemiz 
aleyhinde kara propaganda 
yaparak sözde soykırımı 
Türkiye’ye kabul ettirmeye 
çalışmak, ancak gerçeklerle 
yüzleşmekten korkan bir ruh 
halinin aciz çabaları olabilir.” 
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TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek ile AK Parti, CHP 
ve MHP Grupları, Avrupa 
Parlamentosu’nun (AP) 1915 
olaylarıyla ilgili aldığı karara 
karşı 16 Nisan’da ortak bir basın 
açıklaması yayımladı. 
“TBMM olarak, Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurulu’nun 
1915 olayları konusunda 15 
Nisan 2015 tarihinde kabul ettiği 
kararı, her bakımdan fevkalade 
talihsiz buluyor ve esefle 
karşılıyoruz” denilen açıklamada, 
Avrupa Parlamentosu’nun 
Osmanlı İmparatorluğu’nun tüm 
imparatorluk halkı için trajik 
olan bir dönemine yönelik seçici 
ve tek taraflı yaklaşımını bir kez 
daha ortaya koyduğu, Birinci 
Dünya Savaşı koşullarında 
Anadolu’daki tüm halkların 
çektiği acıya duyarsız kalarak 
sadece Ermenilerin acılarını 
yücelttiği bu yakışıksız kararın 
kabulünün mümkün olmadığı ve 
yok hükmünde bir karar olduğu 
vurgulandı. 

Bu kararıyla Avrupa 
Parlamentosu’nun, Avrupa 
Birliği adına hukuka aykırı 
şekilde adeta yargılama yetkisini 
eline alarak, Türkiye’ye ilişkin 
tarihsel gerçekle bağdaşmayan 
haksız suçlamalarda bulunduğu 
ve kanaat üzerinden insafsızca 
hüküm verdiği ifade edilen 
açıklamada şunlar kaydedildi: 
“Parlamentonun, kendini 
tarihçilerin ve uluslararası 
mahkemelerin yerine koyarak 
tarih yazması ve soykırım gibi 
çok ciddi bir suç hakkında 
hüküm vermesi, hem insan 
haklarını, hem adaleti, hem de 
tarih ve hukuku hiçe sayması 
anlamına gelmektedir. 
Ermenilerin Birinci Dünya 
Savaşı sırasında, diğer Osmanlı 
İmparatorluğu vatandaşı herkes 
gibi yaşadıkları acıları paylaşmak 
tabiatıyla bir insanlık vazifesidir. 
Ancak bu acıları, evrensel 
değerleri göz ardı ederek ve 

uluslararası hukuku çarpıtarak, 
siyasi amaçlarla ve Türkiye 
karşıtlığı için istismar etmek 
kesinlikle kabul edilemez. 
Avrupa Parlamentosu, 
çağrılarımıza rağmen, sorunu 
derinleştirmeyi tercih etmekte, 
konunun tarafsız ve bilimsel 
şekilde araştırılmasından kaçınan 
Ermeni tarafını bu yönde 
diyaloğa teşvik etmek yerine iki 
toplum arasındaki uçurumu daha 
da derinleştirmektedir. 
Avrupa Parlamentosu’nun 
varoluş nedenini teşkil eden, 
savaş ve çatışma yerine barış, 
hoşgörü ve ortak geleceğin 
oluşturulması fikri hilafına 
benimsediği bu tarafgir yaklaşımı 
şiddetle kınıyoruz.”
TBMM Başkanlık Divanı da 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek 
ile AK Parti, CHP ve MHP 
Gruplarının imzaladığı bildiriyi 
aynen benimsedi.

AP’nin 1915 Olaylarına İlişkin Kararı
“TBMM olarak, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nun 1915 olayları konusunda 15 Nisan 2015 tarihinde 

kabul ettiği kararı, her bakımdan fevkalade talihsiz buluyor ve esefle karşılıyoruz.”
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TBMM Genel Kurulu, 18 
Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. 
yıl dönümü için özel gündemle 
toplandı. 
Özel oturumda bir konuşma 
yapan TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Türk Milletinin tarihe 
altın harflerle yazdığı muhteşem 
zaferin 100. yılı olduğunu 
anımsatarak, milletçe tarihi bir 
gün yaşandığını söyledi. 
Cemil Çiçek, bu zaferle; sadece 
Çanakkale’de, Gelibolu’da, 
Anafartalar’da düşman 
gemilerinin boğazın derin 
sularına gömülmediğini, merhum 
Mehmet Akif ’in “hani tauna da 
zuldür bu rezil istila” diye tarif 
ettiği rezil istilaya, müstevlilerin 
dehşet saçan saldırılarına karşı 
kahramanlık destanı yazıldığını 
bildirdi. 

Çiçek, şunları kaydetti: 
“Bu zafer gerçekten de asrın 
destanıdır. Aziz milletimizin, 
7’den 77’ye müslim, gayrimüslim 
tüm fertlerimizin, kahraman 
Mehmetçiğin, şehit ve 
gazilerimizin mübarek kanlarıyla 
yazdığı emsalsiz bir destandır. 
Bu zafer bize istiklalimizin ve 
istikbalimizin yolunu açmıştır. 
Bu yoldan giderek çok şükür 
cumhuriyete ve demokrasiye 
ulaştık. Bu zafer Anadolu’yu 
ebediyete dek bize vatan 
yapmıştır. Bu zafer sadece bizim 
için değil, tüm insanlık için derin 
izler bırakmış, tarihin seyrini 
değiştiren bir zafer olmuştur. 
Bu zafer, Aziz Atatürk’ün en 
veciz ifadesiyle, Anzaklara 
verdiği mesajda da ifade edildiği 
şekliyle, savaştan dostluk çıkaran 
bir anlam taşımaktadır. 1915’te 
Çanakkale’de, Gelibolu’da sadece 

bir zafer kazanmadık. Milletçe 
yeniden dirildik, yeniden güç 
ve özgüven kazandık. Bu 
özgüven bize milli mücadeleyi 
ve bağımsızlığımızı kazandırdı. 
Tarihten silinmek istenen 
milletimize yeniden can verdi, 
yeniden hayat verdi, yeniden 
bir olduk, birlik olduk. Bu zafer 
müstevlilerin bütün planlarını 
bozdu. Tarih yön değiştirdi. 
Bu zafer hiç şüphesiz bizlerin 
sorumluluklarını da artırdı. 
Bize düşen aziz şehitlerimizin 
ve kahraman gazilerimizin bize 
kanları pahasına miras bıraktığı 
bu mübarek vatan topraklarını 
korumak, mamur hale getirmek, 
devletimizi güçlü kılmak, 
onların ebedi miraslarına sahip 
çıkmak, birliğimizi ve dirliğimizi, 
kardeşliğimizi koruyarak 
onların ruhlarını şad etmektir. 
Bu vesileyle başta bu savaşın 
büyük komutanı ve kahramanı 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
100. Yıl Dönümü İçin Özel Oturum

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Bu zafer bize istiklalimizin ve istikbalimizin yolunu açmıştır. Bu yoldan 
giderek çok şükür cumhuriyete ve demokrasiye ulaştık. Bu zafer Anadolu’yu ebediyete dek bize vatan 
yapmıştır. Bu zafer sadece bizim için değil, tüm insanlık için derin izler bırakmış, tarihin seyrini değiştiren bir 
zafer olmuştur.” 
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Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, bütün şehitlerimizi ve 
gazilerimizi, devletimize ve 
milletimize büyük hizmetler 
vermiş değerli büyüklerimizi 
minnet ve şükranla anıyorum. 
Allah’tan hepsine rahmet 
diliyorum, aziz ruhları şad olsun. 
Allah milletimizi bir daha darda 
ve zorda bırakmasın.” 

Bostancı, “Çanakkale’ye 
bakarken, Anadolu’dan 
Rumeli’ye, Kafkas cephesinden 
Orta Doğu’ya kadar uzanan 
o sosyokültürel devamlılık 
içinde kan kardeşi olduğumuz 
insanlarla birlikte bir geleceğe, 
insanlığın ufkuna bakarız.”

AK Parti Grubu adına konuşan 
Grup Başkanvekili Naci 
Bostancı, 250 bini Osmanlı 
askeri olmak üzere yaklaşık 500 
bin kişinin hayatını kaybettiğini 
söyledi. 
Bostancı, “Çanakkale Savaşı 
bu milletin kan kardeşi olduğu, 
oradaki 250 bin kişinin kanı 
üzerinden geçmişten geleceğe 
ortak iradenin bir ok gibi ileriye 
fırlatıldığı çok önemli bir tarihsel 
bölümdür. O bakımdan, bu kan 
kardeşliği Anadolu’nun her 
tarafından gelmiş insanların 
hep birlikte kanı üzerine 
oluşturdukları bir kardeşliktir. O 
yüzden, Çanakkale’ye bakarken 
sadece geçmişe bakmayız. 
Çanakkale’ye bakarken, 
Anadolu’dan Rumeli’ye, Kafkas 
cephesinden Orta Doğu’ya 

kadar uzanan o sosyokültürel 
devamlılık içinde kan kardeşi 
olduğumuz insanlarla birlikte 
bir geleceğe, insanlığın ufkuna 
bakarız” dedi. 
Zaferlerin önemli olduğunu 
ancak yenilgileri de bilmek ve 
dersler çıkarmak gerektiğini 
vurgulayan Bostancı, şöyle 
konuştu: 
“Hayatın bir tarafı zafer, bir 
tarafı yenilgidir; bir tarafı hayat, 
bir tarafı ölümdür. Kahramanlık 
anlatılarının bir tarafında da 
kanın ve dehşetin olduğunu 
unutmayalım. Çanakkale’ye 
ilişkin hatıraları dinlerken, 
insanların gündelik hayatı 
içerisinde olağan bir şekilde 
yaşam parçalarının bize 
anlatıldığı hatıralar olmadığını 
biliriz; şarapneller uçar, toplar 
atılır, insanlar parçalanır, bir 
mahşer yeridir. Bir tarafıyla 
insani dramlar, bir tarafıyla insani 
soyluluk, asalet, kahramanlık 
vardır. Ama kahramanlığın 
bir tarafı acıdır, dramdır. 250 
bin kişinin hayatını yitirdiği 
bir savaştan bahsediyoruz. O 
savaşa gelinceye kadar yaşanmış 
kimi kayıplardan, yenilgilerden, 
mağlubiyetlerden bahsediyoruz. 
Balkan Savaşı, hemen 
Çanakkale’nin önünde kolektif 
hafızamıza mıh gibi çakılmış bir 
savaştır. Altı tane Balkan ülkesi 
birleşti, kendilerinden kat ve kat 
üstün Osmanlı kuvvetlerine karşı 
bir savaş kazandı. Biz, şan ve 
şerefle gittiğimiz Balkanlardan 
yenik, mahzun, perişan şekilde 
geri döndük. Mağlubiyetlerden 
de çıkartmamız gereken dersler 
var. Ama herhalde millet o dersi 
çıkarttığı için olsa gerek, iki sene 
sonra yedi düvelin yığmış olduğu 
kuvvete karşı, kendisinin altıda 
biri kadar olan kuvvetine yenilen 
Osmanlı İmparatorluğu, yedi 
düvele kafa tuttu, yedi cephede 
kafa tuttu ve birçok yerde 
zaferler kazandı. Demek ki ders 
çıkartmak da mühim.” 
Bostancı, Atatürk’ün tarihte çok 
büyük işler yaptığını belirterek, 

tarihi kendi gerçekliği içinde 
her yönüyle görmek gerektiğini, 
zaferin kazanılmasında Atatürk, 
generaller ve Mehmetçiğin 
başarısının olduğunu vurguladı. 
Bostancı, “Bu kahramanlık 
hepsinindir ve hepsinin hatırası 
olarak bizlere intikal etmiştir” 
dedi. 

Özkes, “Çanakkale Savaşı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ön 
sözüdür. Çanakkale’yi geçilmez 
kılan, Çanakkale’de yatan 
şehitlerdir. Çanakkale’yi geçilmez 
kılan, Çanakkale’nin o deha, o 
zeki, o askeri bilgesi Ulu Önder 
Atatürk’tür.”

CHP Grubu adına konuşan 
İstanbul Milletvekili İhsan 
Özkes de Çanakkale’de ölüm 
kalım savaşı verildiğini ifade 
ederek, “Atatürksüz Çanakkale 
Savaşı tarihi yazılamaz. 
Çanakkale Zaferi önce Yüce 
Allah’ın, sonra ulu önder Atatürk 
ve nice isimsiz kahramanların 
eseridir. Çanakkale’de, 
Atatürk’ün oynadığı askeri 
rolü unutmamamız gerekir. 
Atatürk isteseydi pekala kanlı 
Çanakkale Savaşı sırasında 
Sofya Ataşemiliterliğine devam 
edebilirdi. Gerçek kahramanlık 
ve vatanseverlik bu olsa gerek, 
bilerek ve isteyerek ölümün 
kucağına atlamak. Atatürk’ün 
sadece bu davranışı bile 
onun nasıl bir kahraman ve 
vatansever olduğunu anlatmaya 
yeter de artar bile. Atatürk’ün 
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Çanakkale’de verdiği kararlar 
savaşın kazanılmasında önemli 
roller üstlenmiştir” diye konuştu. 
Mehmet Akif Ersoy’un “Bedr’in 
aslanları ancak bu kadar şanlıydı” 
dizesinde benzetme ve incelik 
bulunduğunu belirten Özkes, 
“Hz. Muhammed, ‘eğer 313 kişi 
burada yok olursa, sana kulluk 
yapacak tek bir insan kalmayacak’ 
diyerek Allah’a yalvarıyordu 
Bedir Savaşı’nda. Bugün 
yeryüzünde Türk kalmayacak 
ve dolayısıyla müstevliler 
emellerini gerçekleştirmiş 
olacaktı Çanakkale’de. O şanlı 
zaferin komutanı, Çanakkale’deki 
askerimize ‘ben size taarruzu 
değil, ölmeyi emrediyorum’ 
diyerek bir tarih yazıyordu. 
Kendisi yaralanıyor ama bunu 
kimseye haber vermiyordu” dedi. 
Çanakkale Savaşı ve İstiklal 
Harbi’nin, milletin, Türkü, 
Kürdü, Alevisi, Sünnisi ile 
birlik ve beraberlik içinde 
olması nedeniyle kazanıldığını 
vurgulayan Özkes, “Çanakkale 
Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir ön sözüdür. Çanakkale’yi 
geçilmez kılan, Çanakkale’de 
yatan şehitlerdir. Çanakkale’yi 
geçilmez kılan, Çanakkale’nin o 
dahi, o zeki, o askeri bilgesi Ulu 
Önder Atatürk’tür” diye konuştu. 

 
İslam, “Çanakkale Savaşları’nın 
tartışmasız en önemli sonucu, bu 
toprakları hepimiz ama hepimiz 
için bir ebedi vatan yapmasıdır.” 

TBMM Genel Kurulu’nun, 
18 Mart Şehitleri Anma ve 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
100. yıl dönümü nedeniyle 
gerçekleştirilen özel oturumunda 
hükümet adına söz alan Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Ayşenur İslam, 20. Yüzyılın 
dünya savaşlarının yüzyılı 
olduğuna işaret ederek, İslam, 
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı 
İmparatorluğu’nun o dönemdeki 
durumuna değindi. 
Çanakkale Savaşı’na gelinen 
süreci anlatan İslam, 100 yıl önce 
bugün Çanakkale’nin geçilemez 
olduğunun görüldüğünü 
söyledi. 250 bin şehit verilen 
Çanakkale Savaşı’nın, eşine 
daha rastlanmamış bir mücadele 
olduğunu vurgulayan İslam, şöyle 
devam etti: 
“Çanakkale Savaşları’nın 
tartışmasız en önemli sonucu, 
bu toprakları hepimiz ama 
hepimiz için bir ebedi vatan 
yapmasıdır. Çanakkale, Osmanlı 
coğrafyasının bir manzumesidir. 
Osmanlı topraklarının dört bir 
tarafından gelen genç, yaşlı, 
kadın, erkek yüz binlerce insan, 
yaşadıkları coğrafyaya sahip 
çıktılar. Gerçek manasıyla yedi 
düvele karşı, muazzam bir direnç 
göstererek Çanakkale ruhunu 
ortaya çıkardılar. 
Sözlerimi bundan 85 yıl önce bu 
kürsüden söylenen cümlelerle 
tamamlamak istiyorum; 
‘Çanakkale topraklarında bir 
Mehmed vardır, Dumlupınar’da 
bir Mehmed vardır. Sakarya’da 
bir Mehmed vardır, İnönü’nde bir 
Mehmed vardır, Tarihin içinde 
bir Mehmed vardır, Bu Meclis’in 
havasında bir Mehmed vardır... 
İşte bu Mehmedi isterseniz şu 
esnafın şahsında, isterseniz bütün 
memleketin şahsında, bütün 
tarihin şahsında görürsünüz. 
Fakat Mehmed dediğimiz, bu 
günleri, bu muvaffakiyetleri bu 
muahedeleri getiren Mehmedin 
ruhudur. O kaynaktır. Ey 
göklerde toz olan, ey siperde 
toprak olan süngülü Mehmed. 
Ey denizlerde kaynayan su gibi 

eriyen Mehmed. Asker Mehmed, 
denizci Mehmed, zabit Mehmed, 
Türk tarihi Mehmed, senden 
sonra biz varız. Bizden sonra 
yine sen varsın, Mehmed vardır.’ 
Ebediyete intikal eden bütün 
Mehmed’lerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Gazilerimize, 
kahramanlarımıza şükranlarımı 
bir kez daha ifade ediyorum.” 

Halaçoğlu, “Çanakkale’de 
sadece cesaret örneği 
gösterilmemiş, aynı zamanda 
insan onur ve haysiyetinin 
zirve yaptığı bir nitelik de 
sergilenmiştir.”

MHP Grubu adına konuşan 
Grup Başkanvekili Yusuf 
Halaçoğlu, tarihin tozlu 
raflarından çıkarılıp insanlığın 
önüne serilen birçok dokümanın 
Çanakkale’de akıl almaz 
hadiselerden bahsettiğini 
belirterek, “Bu dokümanlara 
baktığımızda binlerce kilometre 
uzaklardan gelmiş 7 düvelin, 
Müslüman Türkleri Anadolu 
tarihinden silmek uğruna, haç 
adına ölüm kustuklarını ortaya 
koyuyor” diye konuştu. 
Çanakkale’nin, savaş yolu ile 
geçilemeyeceğinin bütün dünya 
tarafından görüldüğünü ve kabul 
edildiğini belirten Halaçoğlu, 
şöyle konuştu: 
“O dönemin süper güçleri, 
İngiliz ve Fransız orduları, 
onların isimlendirmesi ile 
‘yenilmez armada’ olarak bilinen 
orduların dahi yenilebilir olduğu 
bütün dünyaya ispat edilmiştir. 
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Tarihin hemen her döneminde 
dünyanın dört bir tarafında 
problem çıkaran, baş ağrıtan, 
adeta çıban başı durumundaki 
üzerinden güneş batmayan 
imparatorluk, tarihindeki en 
büyük hezimet ve asker kaybıyla 
büyük bir prestij kaybına uğradı. 
Çanakkale geçilemeyince 1. 
Dünya Harbi uzadı. Sıcak 
denizlere inme, yıkılan Osmanlı 
pastasından pay alma ümidiyle 
savaşa katılan Çarlık Rusyası 
da Çanakkale’den geçip 
kendisine ulaşacak kuvvetlerin 
yardımını elde edemediği için, 
iç karışıklıkların üstesinden 
gelemeyerek Bolşevik ihtilaline 
boyun eğmiştir. Doğusundaki son 
karakolunda kardeşlerinin ölüm 
kalım mücadelesine seyirci kalan 
alem-i İslam, Türk ordusunun 
muzafferiyetiyle bayram 
yapmıştır. 
Çanakkale Zaferi, dünya 
tarihinde bir dönüm noktası 
olmuş, tarihin akışı üzerinde 
Türk Milleti belirleyici bir rol 
oynamış, millet olma bilincinin 
tohumları atılarak, Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılmasına zemin 
hazırlayan bir prestij ve azmin 
mücadelesinin adı olmuştur. 
Çanakkale’yi geçilmez yapan, 
Çanakkale Savaşı’nda şehit 
olan insanların torunları olan 
bizler, bu savaşın tarihi, siyasi, 
askeri ve diplomatik yönlerini 
iyi bilmeli, günümüze ulaşan 
etkilerini iyi değerlendirmeliyiz. 
Çanakkale Cephesi Savaşları 
sonucu, Anadolu’daki her üç 

evin birinden şehit çıkmıştır, üç 
kadından birisi ise dul kalmıştır. 
Arıburnu ve Conkbayırı’nda 
şehit olan üniversite 
öğrencilerinin büyük bir kısmı 
Darülfünun Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane öğrencisidir. Fakülte, 
öğrenciler ordu hizmetine 
alındığı için 1915 yılında mezun 
verememiştir.” 
Yusuf Halaçoğlu, Çanakkale 
Zaferi’nin özellikle genç nesillere 
iyi anlatılmasının, ecdada ve 
şehitlere bir borç olduğu gibi 
geleceğin de teminatı olduğunu 
ifade etti.

Tüzel, “Tarih bizim tarihimiz, o 
tarih de gerçekleri ile bilinmeli. 
Birtakım çarpıtmalar yapmadan, 
dersler çıkartarak, günümüzdeki 
ihtiyaçlara işaret ederek 
Çanakkale’yi anmak, bizim 
onlara karşı borcumuzdur ve 
görevimizdir.”

HDP Grubu adına konuşan 
İstanbul Milletvekili Levent 

Tüzel, emperyalistlere karşı 
verilen mücadelede hayatını 
kaybedenleri bir kez daha saygı 
ve hürmetle andıklarını söyledi. 
Kendisinden önce konuşanların; 
Çanakkale’de kahramanlık 
eserleri sergileyen, Anadolu’nun 
dört bir tarafından cepheye 
sürülenlerle ilgili, onları anan 
konuşmalar yaptığını belirten 
Tüzel, “Tarih bizim tarihimiz, o 
tarih de gerçekleri ile bilinmeli. 
Birtakım çarpıtmalar yapmadan, 
dersler çıkartarak, günümüzdeki 
ihtiyaçlara işaret ederek 
Çanakkale’yi anmak, bizim 
onlara karşı borcumuzdur ve 
görevimizdir” dedi. 
Tüzel, İngiliz ve Alman 
emperyalistlerinin 100 yıl önceki 
paylaşım mücadelesinde Osmanlı 
Devleti’ni kullandığını ifade 
ederek, Osmanlı’nın da toprakları 
ve boğazların kaybedilmesi 
pahasına böyle bir savaşa 
girdiğini söyledi. 
Çanakkale’deki törenlerde 
konuşan Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun, bir kez daha, 
“vatan, onur, şeref, haysiyet” gibi 
kelimelere başvurarak konuşma 
yaptığını, Türkiye’nin IMF’ye 
tek kuruş borcunun kalmadığını 
söylediğini kaydeden Tüzel, 
“Bugün ekonomi ile ilgili 
gensoru önergesi görüşülecek. 
IMF’ye tek kuruş borç kalmamış 
olmasının, bugünkü durum 
karşısında bir önemi yok” diye 
konuştu.
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Çiçek 18. Zafer Koşusu’na Katılanları Kabul Etti

Çiçek: “O savaş bize 
bağımsızlığımızı, öz güvenimizi, 
milli mücadeleyi kazandırdı. 
O kazanımın sonucudur ki 
Türkiye’de cumhuriyet var, 
Türkiye’de demokrasi var ve 
Türkiye Cumhuriyeti devleti var. 
Bunu bilmemiz lazım.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
18 Mart Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 100. yıl kutlama 
programı dahilinde yapılan “18. 
Zafer Koşusu”na katılanları 
kabul etti. Milli atletler Gelibolu 
Yarımadası’ndan alınan Türk 
bayrağı, toprak ve deniz suyunu, 
Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e 
sundu.
Çiçek, kabulde yaptığı 
konuşmada, bugünün Türk tarihi 
için önemli bir gün olduğunu 
vurgulayarak, “Hem Çanakkale 
Savaşları’nın, kara ve deniz 
savaşlarının 100. yılı hem de 
aynı zamanda 18 Mart’ı Şehitler 
Günü olarak kutluyoruz ve 
şehitlerimizi anıyoruz” dedi. 

Şehitlerin sadece anmakla 
yetinilmemesi gerektiğinin altını 
çizen Çiçek, şöyle devam etti: 
“Aslında sadece anmakla 
yetinmemeliyiz, aynı zamanda 
da anlamalıyız. Anlamadan 
anmak çok sembolik olur, 
çok şekli bir durum olur. 
Gerçekten şehitlerin bize 
bıraktığı emanetleri, mirasları, 
değerleri iyi korumamız lazım, 
onları anlamamız lazım, onları 
yaşatmamız lazım. Şunu 
kesinlikle bilmemiz gerekiyor ki 
eğer biz Çanakkale Savaşları’nı 
kazanmamış olsaydık, bugün 
hiçbirimiz burada olmazdık. 
Çünkü bu savaşların asıl sebebi 
Türkleri tarihten silmek, 
Anadolu’dan Orta Asya’ya 
sürmek. Dolayısıyla o savaş bize 
bağımsızlığımızı kazandırdı, 
o savaş bize öz güvenimizi 
kazandırdı, Çanakkale Savaşları 
milli mücadeleyi kazandırdı. 
O kazanımın sonucudur ki 
Türkiye’de cumhuriyet var, 
Türkiye’de demokrasi var ve 
Türkiye Cumhuriyeti devleti var. 
Bunu bilmemiz lazım. 
Bazen yaşadığımız toprakların 
nelerin karşılığı elde edildiğini 
yeteri kadar idrak edemiyoruz, 
onun farkına varamıyoruz. 

Bu türlü etkinliklerde belki 
sorumluluklarımızı hatırlamak, 
gelecek nesillere aktarmak ve 
bu aziz vatan toprağı üzerinde 
ülkemizi mamur etmek, 
devletimizi daha güçlü kılmak, 
kardeşliğimizi güçlendirmek 
bakımından bu anma günlerinde 
yeni dersler çıkarmalıyız. Yeni 
bir kısım değerlendirmeleri 
yapmak suretiyle gerçekten bize 
bu günleri, bu zaferleri armağan 
eden, bu ülkeyi armağan eden 
başta aziz Atatürk olmak üzere 
Çanakkale şehitlerimizi, tüm 
şehitlerimizi, Anadolu’ya ayak 
bastığımız 1071’den günümüze 
kadar bu vatan için, bu millet 
için hepimizin birliği, dirliği, 
huzuru için hayatlarını feda 
eden şehitlerimizi, gazilerimizi 
rahmetle anıyoruz, anmamız 
gerekiyor.” 
Türkiye Atletizm Federasyonu 
Başkanı Fatih Çintimar da, 18. 
Zafer Koşusu’nun Gençlik ve 
Spor Bakanlığı himayesinde 
tamamlandığını söyledi. 
21 Mayıs’ta federasyon olarak 
bütün dünya ülkelerinin 
katılımıyla Çanakkale’de halk 
koşusu düzenleyeceklerini, 10 
kilometre, yarı maraton ve tam 
maraton yarışları yapılacağını 
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belirten Çintimar, şu an yurt 
dışından 5 bin civarında 
başvuru olduğunu, Türkiye’den 
katılımlarla 10 bin kişinin 
katılımıyla Çanakkale şehitlerini 
anmaya devam edeceklerini 
aktardı. 
Daha sonra Ankara’dan 
milli sporcu Esra Ekin Kalır, 

“Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
100. yıl kutlama programı 
dahilinde 18. Zafer Koşusu’nu 
tamamlamış bulunmaktayız. Bu 
sebeple şehitler diyarı Çanakkale 
Gelibolu Yarımadası’ndan 
alınan şanlı Türk Bayrağı, 
kutsal toprak ve deniz suyu 
Çanakkale, Balıkesir, Bilecik, 

Bursa, Eskişehir ve Ankara 
atletlerimizce huzurunuza 
getirilmiştir” dedi ve Türk 
Bayrağı’nı öperek Meclis Başkanı 
Çiçek’e sundu. Başkan Çiçek de 
bayrağı öperek aldı. 
Milli sporcu Batuhan Altıntaş 
da Çiçek’e, deniz suyu ve toprağı 
sundu.
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TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı tarafından, Çanakkale 
Zaferi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla 80 
tarihi fotoğrafın yer aldığı “100. Yılında 
Fotoğraflarla Çanakkale” kataloğu hazırlandı. 
Katalogda; bayrağı ve vatanı uğruna, genç 
hatta çocuk yaşta Çanakkale’de savaşan 
Mehmetçiklerin ve cephe ardında tüm 
zorluklara göğüs gererek mücadele veren 
cesur kadınların fotoğrafları yer alıyor. 
Katalog, cephedeki günlük hayattan 
siperlere, sıhhiye çadırlarından gazileri 
İstanbul’a taşıyan gemilere uzanan tarihi 
kareleri, gelecek nesillere aktarmak amacıyla 
hazırlandı. 
Katalogda yer alan fotoğraflardan bir görsel 
sunum hazırlanarak TBMM internet 
sitesinde (www.tbmm.gov.tr) ve TBMM 
yeni Halkla İlişkiler Binasında bulunan 
elektronik panolarda yayımlandı.

“100. Yılında Fotoğraflarla Çanakkale” Kataloğu
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TBMM Başkanı Çiçek, Yaşar Kemal’in Cenaze Törenine Katıldı

TBMM Başkanı Çiçek, Şehit Pilot Tanış’ın Cenaze Törenine Katıldı

28 Şubat’ta hayatını kaybeden 
Türk edebiyatının büyük ismi 
Yaşar Kemal, 2 Mart’ta kılınan 
cenaze namazının ardından 
ebediyete uğurlandı.
Teşvikiye Camii’nde kılınan 
cenaze namazına, TBMM 

Başkanı Cemil Çiçek, CHP 
Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Kültür ve Turizm 
Bakanı Ömer Çelik, HDP Eş 
Genel Başkanları Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, 

İstanbul Valisi Vasip Şahin ile 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş’ın da 
aralarında yer aldığı siyasetçiler 
ve çok sayıda isim katıldı. 
Cenaze namazı öncesinde Yaşar 
Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, 
yeğeni Sadık Gökçeli, manevi 
oğlu Ahmet Güneştekin, yakın 
dostu Zülfü Livaneli ile diğer 
yakınları taziyeleri kabul etti. 
Cenaze namazını İstanbul 
Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. 
Namazın ardından Yaşar 
Kemal’in cenazesi, sevenleri ve 
yakınları tarafından omuzlara 
alınarak alkışlar eşliğinde 
cenaze aracına taşındı. Bu sırada 
Kemal’in tabutuna vatandaşlar 
tarafından karanfil atıldı. 
Yaşar Kemal’in cenazesi, 
Zincirlikuyu Mezarlığı’nda 
defnedildi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Konya’da düşen askeri uçakta 
şehit olan Hava Pilot Kurmay 
Yüzbaşı Mustafa Tanış’ın 6 
Mart’ta Kocatepe Camii’nde 
kılınan cenaze namazına katıldı. 
Cenaze namazına, şehidin ailesi 
ve yakınları ile TBMM Başkanı 

Cemil Çiçek, Başbakan Vekili 
Bülent Arınç, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Akın Öztürk, Deniz Kuvvetleri 

Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Abdullah 
Atay, CHP Grup Başkanvekili 
Levent Gök, MHP Grup 
Başkanvekili Oktay Vural, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici 
de katıldı. 
Cenaze namazını kıldıran 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Hasan Kamil Yılmaz, iki haftadır 
yürek yakan kötü haberler 
geldiğini belirterek, “Ancak bu 
düşmanlarımızı sevindirmesin. 
Biz bir ölür, bin diriliriz. 
Şehitlerimizin maneviyatı 
kahraman ordumuzun 
maneviyatına katılacaktır. 
Yüreğimiz acılı ama ümitsiz 
değiliz” dedi. 
Namazın ardından Şehit Tanış’ın 
naaşı Cebeci Askeri Şehitliği’ne 
defnedildi.
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Çiçek, Yargıtay Başkanını Ziyaret Etti

Çiçek, Yargıtay Başkanı İsmail 
Rüştü Cirit’e 5 Mart’ta iade-i 
ziyarette bulundu. Basına kapalı 
olarak gerçekleşen ve yaklaşık 45 
dakika süren ziyarette, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Abdülkadir 
Aksu da yer aldı. 
Ziyaretin ardından basın 
mensuplarının sorularını 
yanıtlayan Çiçek, zaman zaman 
Meclis Genel Kurulu’nda 
gerginlikler olduğunu, 
yaşananların tasvip edilmesinin 
mümkün olmadığını söyledi. 
Genel Kurulun müzakere 
yeri olduğunu ve söz 
konusu müzakerelerin de 
nasıl yapılacağının bugüne 
kadarki teamüller ve Meclis 
İçtüzüğü’nde yazılı olduğuna 
dikkati çeken Çiçek, “Bunların 

dışına çıkıldığında, bu türlü 
gerginlikler oluyor. Tabii 
mesainin uzun sürmesi, artık 
işin sonuna gelinmiş olması 
başkaca sebeplerdir. Maalesef 
tansiyonu yükseltiyor. Tavsiye 
etmekten başka yapacağımız 
bir şey yok. Bunu da müteaddit 
defa yaptık. Ümit ederiz, son 
müzakerelerde daha sükunet 
içerisinde bu işler yürütülsün. 
Temenni ederiz, herkes Meclis’e 
gelsin ama gerginlik içerisinde 
olanların bir kısmı da Meclis’te 
olamayabilecektir. Daha hoş 
seda bırakarak bu müzakereleri 
yapmak varken, gerginlik bu 
sürece de uygun düşmüyor” diye 
konuştu. 
Çiçek, bir gazetecinin, “CHP 
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 

CHP’yi kapatma yönünde 
çalışmalar olduğunu iddia 
etti. MHP yönetiminde de bu 
tarz iddialar var. Bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?” sorusuna 
şu cevabı verdi: 
“Parti kapatma dönemi artık 
geride kaldı. Bunlar çok eski 
dönemin kalıntılarıdır. Partilerin 
kapatılması hiçbir zaman 
demokrasiyle bağdaşır hususlar 
değildir. Çok istisnai hallerde 
bu yola başvurulabilir ama 
artık Türkiye o kadar çok parti 
kapattı ki, partisi kapatılmayan 
toplumsal kesim kalmadı. 
Bunun hiçbir faydası da olmadı. 
Dolayısıyla böyle bir çalışma var 
mı yok mu bilmiyorum, bir iddia 
üzerine bunu yapamam ama parti 
kapatmaları doğru bulmam.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Parti kapatma dönemi artık 
geride kaldı. Bunlar çok eski 
dönemin kalıntılarıdır. Partilerin 
kapatılması hiçbir zaman 
demokrasiyle bağdaşır hususlar 
değildir.”

HABER

32  �  Mart-Nisan 2015



Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı’ndan 
İstiklal Marşı’nın 94. Yılı Kitapçığı

TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı, “İstiklal 
Marşı’nın Kabulünün 94. 
Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü” isimli bir kitapçık 
yayımladı. 
Kitapçıkta, Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı, İstiklal 
Marşı’nın yazılma süreci, 
Mehmet Akif ’in öğrencilik 
yıllarından itibaren çekilen 
fotoğrafları da yer alıyor. 
TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı tarafından 
hazırlanan kitapçık 43 sayfadan 
oluşuyor. TBMM Genel 
Sekreteri İrfan Neziroğlu’nun 
sunuş yazısıyla başlayan kitapçık, 
Dr. Nihan Altınbaş tarafından 
kaleme alındı. 
Kitapçıkta, Milli Şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, 
Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı 
ve Mehmet Akif Ersoy, İstiklal 
Marşı’nın yazılması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisince seçimi, 
İstiklal Marşı’nın bestelenmesi 
gibi başlıklar ve Mehmet Akif ’in 
fotoğrafları yer alıyor. 

Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı 
ve Mehmet Akif başlığı altında 
ise şu satırlara yer veriliyor: 
“Mehmet Akif, Milli 
Mücadele’nin başlangıcında 
İstanbul’da bir kısım çevrelerin 
vatanın kurtuluşu için İngiliz 
veya Amerikan mandasından 
medet ummasından büyük 
rahatsızlık duyuyordu. Mustafa 
Kemal Paşa ve diğer askerler, 
sivil aydınlar gibi Akif de 
vatanın kurtulacağından ve 
yeniden bağımsız olunacağından 
ümitliydi. Akif şöyle diyordu: 
‘Türklerin 25 asırdan beri 
özgürlüğünü muhafaza etmiş 
bir millet olduğu hakikattir. 
Hâlbuki Avrupa’da bile 
özgürlüğünün kaynağı bu kadar 
eskiye dayanan bir millet yoktur. 
Tarih de göstermiştir ki Türkler 
özgürlüksüz yaşayamaz.’” 
İstiklal Marşı’nın yazılması 
sürecinin de anlatıldığı kitapçıkta 
Mehmet Akif ’in İstiklal Marşı’nı 
yazarken adeta dünya ile ilişkisini 
kestiği, Tacettin Dergâhı’nda 
ikamet eden Konya Milletvekili 
Hafız Bekir Efendi tarafından 
şöyle anlatılır: 

“Üstat bir gece birden uyanır. 
Kâğıt arar. Bulamayınca kalemi 
ile yattığı yer yatağının yanındaki 
duvara, marşın, ‘Ben ezelden 
beridir hür yaşadım hür yaşarım 
/ Hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış şaşarım’ mısraları 
ile başlayan kıtasını yazar. Ben 
sabah namazına kalktığımda 
üstadı çakısıyla duvardaki yazısını 
kazırken gördüm.” 
İstiklal Marşı’nın yazılışına dair 
kitapçıkta yer alan şu satırlar da 
dikkat çekici: 
“Dostları, Akif ’in İstiklal 
Marşı’nı yazarken derin 
tefekküre daldığını, saatlerce 
düşünüp yazdığını anlatmışlardır. 
Herkesin sabırsızlıkla beklediği 
şiir, 10 gün içinde tamamlanır 
ve 17 Şubat 1921 tarihinde 
Sebilürreşad Dergisi’nin ilk 
sayfasında kahraman ordumuza 
ithaf edilerek yayımlanır.” 
TBMM Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığı 
tarafından hazırlanan kitapçıkta 
Cumhuriyetin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
İstiklal Marşı’nın önemini şu 
sözlerle anlattığına yer veriliyor: 
“Bu marş bizim inkılabımızın 
ruhudur. İstiklal Marşı’nda 
davamızı anlatması bakımından 
büyük manası olan mısralar 
vardır. En beğendiğim yeri şu 
mısralardır: Hakkıdır hür yaşamış 
bayrağımın hürriyet/ Hakkıdır 
Hakk’a tapan milletimin istiklal” 
“İstiklal Marşı’nın Kabulünün 
94. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u 
Anma Günü” isimli kitapçığa 
aşağıdaki linkten ulaşılabiliyor: 
http://www.tbmm.gov.tr/
yayinlar/brosurler/m_akif.pdf

“Üstat bir gece birden uyanır. 
Kâğıt arar. Bulamayınca kalemi 
ile yattığı yer yatağının yanındaki 
duvara, marşın, ‘Ben ezelden 
beridir hür yaşadım hür yaşarım 
/ Hangi çılgın bana zincir 
vuracakmış şaşarım’ mısraları 
ile başlayan kıtasını yazar. Ben 
sabah namazına kalktığımda 
üstadı, çakısıyla duvardaki 
yazısını kazırken gördüm.” 
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TBMM Başkanı Çiçek, Sosyalist 
Enternasyonal Genel Sekreteri 
Ayala’yı Kabul Etti 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Sosyalist Enternasyonal Genel 
Sekreteri Luis Ayala’yı, 13 
Mart’ta kabul etti. 
Kabul, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı 
gerçekleşti. Kabulde ayrıca 
Sosyalist Enternasyonal Başkan 
Yardımcısı CHP İstanbul 
Milletvekili Umut Oran da hazır 
bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Levent 
Gök, Ayala ile görüştü. 

Levent Gök’ün makamında 13 
Mart’ta gerçekleşen görüşmede 

konuşan Ayala, Türkiye ve 
CHP’nin kendilerinin öncelikleri 
arasında yer aldığını belirterek, 
“Eğer CHP’ye bir saldırı 
varsa biz o saldırıda CHP ile 
dayanışma içinde oluruz” dedi. 
Ayala, Anayasa’da ve TBMM 
İçtüzüğünde, siyasi partilerin 
ülkede özgür bir şekilde 
sorgulama ve denetim 
faaliyetlerini yapmalarının 
belirtildiğini kaydederek, 
“Türkiye’de bunu yaptığınız 
zaman size karşı bir refleks, yok 
etme anlayışı ile karşı karşıya 
kalıyorsunuz” diye konuştu. 
CHP Grup Başkanvekili 
Levent Gök de iç güvenlik 
paketinin Türkiye’de 

tartışmalara neden olduğunu 
ifade ederek, bu yasanın temel 
hak ve özgürlüklerine, insan 
haklarına ağır darbe vurduğuna 
inandıklarını vurguladı. 
CHP olarak “daha çok 
demokrasi, insan hakları” 
derken, bu tasarıyla bu hakların 
geriye götürüldüğünü, polise ve 
valilere aşırı yetki verildiğini dile 
getiren Gök, “ Bu düzenlemeler 
Anayasa’ya aykırı iken, 
iktidarın bunu yasalaştırmak 
istemesini anlayamıyoruz” 
değerlendirmesini yaptı.
Görüşmede, Sosyalist 
Enternasyonal Başkan Yardımcısı 
CHP İstanbul Milletvekili Umut 
Oran da hazır bulundu.

Sosyalist Enternasyonel Genel Sekreteri, Ayala TBMM’de
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İspanya Senato Başkanı Pio 
Garcia-Escudero ile 16 Mart’ta 
TBMM’de görüşen Çiçek, 
İspanya ile Türkiye’nin geçmişe 
dayanan ilişkilerinin daha da 
geliştirilmesi için önemli imkan 
ve fırsatların olduğunu belirterek, 
hükümetler arası ilişkilere paralel 
olarak parlamentolar arasındaki 
ilişkilerin de önemli olduğunu 
vurguladı. 
Türkiye ile İspanya ilişkilerinin 
sadece iki ülke açısından 
değil, tesir katsayısı açısından 
önemli ilişkiler olduğunu 
kaydeden Çiçek, iki ülkenin 
uluslararası kuruluşlarda 
barışa katkı anlamında birçok 
girişimde birlikte sorumluluk 
taşıdıkları gibi Medeniyetler 
İttifakı Projesi’nde eş başkanlık 
yaptıklarını söyledi. Dünyanın 
birçok yerinde iç çatışmalar, 
kavgalar yaşandığını, her gün 
insanların öldüğünü ve terörün 
uluslararası boyut kazanmaya 
devam ettiğini ifade eden 

Çiçek, nefret söylemleri, ırkçılık, 
aşırıcılık, İslamofobi gibi birçok 
olumsuz gelişmenin yaşandığı 
ortamda barışı, diyaloğu, 
farklılığı, farklılıklara saygıyı 
esas alan Medeniyetler İttifakı 
Projesi’nin daha anlamlı hale 
geldiğini kaydetti. 
Çiçek, özellikle mezhepsel, 
etnik, kültür ve medeniyet 
farklılıklarının çatışmaya 
dönüştüğü ortamda Medeniyetler 
İttifakı’nın çok önemli bir 
süreç olduğunu, bunun tarihi 
sorumluluklarını taşıdıklarını 
ve gelecek yıl Azerbaycan’da 
yapılacak Medeniyetler İttifakı 
7. Küresel Forumu’nda konuyla 
ilgili güçlü mesajları vermek 
gerektiğini söyledi. Dünyanın her 
geçen gün daha yaşanmaz hale 
geldiğine dikkati çeken Çiçek, 
şöyle konuştu: 
“Farklılıklara dayalı çatışmaların 
artması sebebiyle, bunun 
önemli kısmı artık terör 
boyutuna ulaşmış vaziyette. 

Terör konusunun nasıl can 
yakıcı, insanlık suçu, insanlığa 
karşı işlenmiş suç olduğunu, 
bunun acı sonuçlarını dünyada 
yaşayan iki ülkeyiz. Siz de 
biz de terörden çok çektik. 
Hala biz bunun acılarını 
yaşamaya devam ediyoruz. 
Bu bizim bakımımızdan çok 
önemli işbirliği alanı... Sizin 
yaşadığınız tecrübeler var, 
bizimkiler var. Temenni ederiz 
ki bu acılar yaşanmasın ama 
dün olmayan bugün yeni terör 
örgütleri çıktı. Yarın yenilerinin 
çıkmayacağını kimse garanti 
edemez. Yakın coğrafyamızda 
adı DAEŞ, PKK, DHKP-C 
olmak üzere birçok terör 
örgütüyle halen Türkiye olarak 
mücadeleye devam ediyoruz. 
Bu sizinle önemli bir işbirliği 
alanımız. Sizin tecrübelerinizi 
biliyorum. Ülkemizin terör 
konusundaki yaklaşımı şudur; 
terörün dini, milliyeti yok. 
Sebebi ne olursa olsun, ne 
maksatla işlenirse işlensin terör 

Çiçek, İspanya Senato Başkanı Escudero ile Görüştü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Terörün dini, milliyeti yok. 
Sebebi ne olursa olsun, ne maksatla işlenirse işlensin, terör 
terördür. Örgütler arasındaki ayrım ve derecelendirme yapmak, 
teröre en büyük desteği sağlamaktır. İster etnik, ister mezhepsel 
temelli, ister dini amaçlarla, ne olursa olsun terörün hepsine 
karşı uluslararası toplumun ortak tavır koyması gerekiyor.”

İspanya Senato Başkanı Pio Garcia-
Escudero, “İspanya, Ermeni soykırımını 
tanımayan bir ülke. Tarih tarihtir, 
geçmişte kalmıştır. Bu konu üzerinde 
çalışması ve araştırması gereken de işin 
uzmanı olan tarihçilerdir.”
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terördür, bu noktada ayrım 
yapmak, örgütler arasındaki 
ayrım ve derecelendirme 
yapmak bence teröre en büyük 
desteği sağlamaktır. Bizim 
bakımımızdan ister etnik temelli, 
ister mezhepsel temelli, ister 
dini amaçlarla, ne olursa olsun 
terörün hepsine karşı uluslararası 
toplumun ortak tavır koyması 
gerekiyor. 
Son zamanlarda şöyle bir şey 
görüyorum; Türkiye’nin 30 yılı 
aşkın uğraştığı, 40 binden fazla 
insanımızın hayatına mal olan 
PKK terör örgütü DAEŞ ile 
savaşıyor düşüncesiyle neredeyse 
uluslararası toplum bunu bir 
hayır kurumu gibi mütalâa etmek 
bahtsızlığına düşüyorlar. Bu 
noktada bir ayrım doğru değil. 
Terör örgütlerinin hepsi akreptir, 
fırsat buldu mu sokarlar. Bunun 
iyisi olmaz. Terör konusunda 
yeterli bir uluslararası işbirliği 
yok. Burada bir ayrıma gidiliyor. 
Mesela Fransa’da bir dergiye 
yapılan saldırı ve orada 17 
insanın hayatını kaybetmesi bir 
terör eylemidir. Bunun önüne, 
arkasına cümle koymaya gerek 
yok. Bu bir terör eylemidir ve 
tavır alınması gerekir. Ama aynı 
günlerde Boko Haram, Nijerya’da 
iki binden fazla insan öldürüyor, 
aynı şiddette, aynı tavrı orada 
gösteremiyoruz. Türkiye olarak 
diyoruz ki PKK, DHKP-C, 
DAEŞ, Boko Haram, El Kaide 
terör örgütüdür. Benzeri birçok 
örgüt var. Onlarla bir ülkenin 
tek başına mücadelesi yetmiyor, 
mutlaka işbirliği yapmamız 
gerekiyor. Bu manada Türkiye 
ve İspanya, tecrübelere sahip iki 
ülkedir...” 
Escudero da yaptığı konuşmada, 
iki ülke arasındaki ilişkileri hem 
ekonomik hem siyasi anlamda 
geliştirmeyi amaçladıklarını 
ve parlamentolar arasında 
belli seviyeye ulaştırmayı 
hedeflediklerini belirtti. Türkiye 
ile İspanya’nın ortak tarihe 
sahip iki ülke olarak çok fazla 
paylaşımda bulunabileceklerine 
işaret eden Escudero, “Akdeniz’in 

başını ve sonunu işgal ediyoruz. 
İspanya Akdeniz’e giriş ülkesiyle, 
Türkiye de Akdeniz’den çıkış 
ülkesi olarak addedilebilir. Bu 
noktada da insanlık kültürü, 
tarihi için iki ortak kültüre ve 
geçmişe sahip iki önemli ülkeyiz. 
Bu da bizim yakınlaşmamız için 
çok önemli sebeptir. İspanya 
olarak kendimizi Türkiye’ye çok 
yakın hissediyoruz ve her konuda 
destekliyoruz” dedi. 
Escudero, Suriye ve Irak’tan 
gelen sığınmacılar meselesinde 
Türkiye’nin çok önemli rol 
üstlendiğine işaret ederek, 
“İspanya halkı olarak Türkiye’nin 
gösterdiği özverinin öneminin 
farkındayız, diğer ülkelerin 
yardım etmemesi ve yardımda 
eksik kalması konusunda da 
Türkiye’nin yanında yer alıyoruz, 
aynı düşünceyi paylaşıyoruz. 
Bu uluslararası bir sorun. Tüm 
ülkeler bu anlamda üzerine 
düşeni yapmak zorunda diye 
düşünüyoruz. Diğer ülkelerin de 
yardımı konusunda Türkiye’yi 
destekliyoruz” diye konuştu. 
İspanya’nın uzun yıllar terörle 
mücadele ettiğini, bölücü terör 
nedeniyle yaklaşık bin kayıp 
verdiklerini anlatan Escudero, 
Türkiye’nin neyle mücadele 
ettiğini çok iyi anladıklarını 
vurguladı. Tecrübelerini Türkiye 
ile paylaşmaya ve ortak bir 
platformda bir araya gelmeye 
hazır olduklarını kaydeden 
Escudero, şöyle konuştu: 
“Böyle bir sorunla mücadele 
etmek, uzmanlık, kalite ve 
donanım gerektiriyor. Terörle 
mücadele, tek başına bir 
ülkenin sorunu olmamalı, bütün 
kurumlar, örgütler ve uluslararası 
dayanışma da buna dahil olmalı 
ve bunlar kendi içinde işbirliği 
yaparak terörle mücadele eden 
ülkeye destek vermeli. Terörün 
soy ismi ya da tanımı yok. 
Terör her yerde terördür, hiçbir 
şekilde mazur gösterilemez. 
Türkiye’nin terör karşısındaki 
mücadelesini kendi başına 
yapmasını istemiyoruz. Onun 

yanında yer almak istiyoruz. 
Terör sadece Türkiye’de değil, 
günün birinde her yerde olabilir. 
Türkiye’ye her alanda destek 
olmamız gerekiyor. Destek için 
buradayız. İspanya’da İslamofobi 
diye bir kavramın mevcut 
olmadığını bilmenizi istiyorum. 
Bunun en önemli nedenlerinden 
biri, İspanya’nın 700 yıl boyunca 
İslamı kendi içinde barındıran 
ülke olmasıdır. Bizim belki 
yarımızın kanında Arap kanı 
mevcut. Biz bu mirası gururla 
taşıyoruz, bize çok şey kattığını 
ifade ediyoruz. İspanyolcada 
Arapça’dan geçmiş 7-8 bin 
kelime ve ses var. Terör terördür, 
hiçbir şekilde desteklenmemeli, 
başka şekilde adlandırılmamalı. 
İspanya, bu düşüncesini 
Avrupa forumlarında ifade 
ediyor, edecek. Bu kavramların 
başka şeylerle karıştırılmaması 
ve çok net şekilde ortaya 
konulması gerekiyor. Bize 
düşen, düşüncemizi uluslararası 
alanlarda net şekilde ortaya 
koymamızdır. Medeniyetler 
İttifakı bizim için gerçekten çok 
büyük anlam teşkil etmektedir. 
Ancak bu şekilde kültürel, 
ortak, birlikte yaşamayla gelen 
zenginliğin elde edileceğine 
inanıyoruz. Her zaman da bunun 
arkasında duracağız.” 
İspanya’nın, Türkiye’nin AB 
üyeliği konusunda verdiği 
desteğe teşekkür eden Çiçek, 
1915 olayları konusunda 
parlamentolara düşen görev ve 
sorumluluklara işaret etti. “Bu 
konudaki dengeli tutumunuza 
teşekkür ediyoruz” diyen Çiçek, 
1. Dünya Savaşı ve Çanakkale 
Savaşlarının 100. yılı olduğunu 
hatırlattı. 
Çiçek, “Savaş varsa acı vardır, o 
acıyı da toplumun her kesimi 
çeker. 1. Cihan Savaşı ise insanlık 
tarihinin yaşadığı en acı savaştır; 
çok büyük acılar yaşandı, 26 
milyon insan hayatını kaybetti. 
Türkler, Araplar, Kürtler, 
Ermeniler, Müslüman toplumlar 
çok büyük acılar çekti. Ama 
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‘sadece Ermeniler acı çekti’ deyip 
bunu soykırımla nitelemek, 
soykırım tanımına da uymuyor. 
Biz gerçeklerin tümüyle ortaya 
çıkmasından yanayız, hiçbir şeyin 
üstünün örtülmesini, hiçbir şey 
tarihin karanlığında kalmasını 
istemiyoruz. Bunu kim açığa 
çıkaracak? Parlamentolar mı? 
Parlamentoların böyle bir işlevi 
olamaz, çünkü parlamentolar 
bugünü ve geleceği inşa eder. 

Geçmiş, tarihçilerin işidir. 
Parlamentoların uluslararası ceza 
mahkemesi gibi davranması, 
uluslararası barışa da ilişkilere 
de çok büyük zarar verir. Avrupa 
Parlamentosu’nda bu yönde bir 
kısım hareketlilik var, sizin yerel 
parlamentolarınızda bir kısım 
gelişmeler var. Dost bir ülke 
olarak objektif tutumunuzun 
devam ettirilmesini ve konunun 
tarihçilere bırakılmasını arzu 

ettiğimizi bilmenizi isterim” diye 
konuştu. 
Escudero da Çiçek’in 
sözlerine katıldığını belirterek, 
“İspanya’nın bu konudaki duruşu 
çok bellidir. İspanya,  Ermeni 
soykırımını tanımayan bir ülke. 
Tarih tarihtir, geçmişte kalmıştır. 
Bu konu üzerinde çalışması 
ve araştırması gerekenler de 
işin uzmanı olan tarihçilerdir” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu Eş 
Başkanı Afif Demirkıran, 
Türkiye İspanya Dostluk 
Grubu yönetim kurulu üyesi 
milletvekilleri ile birlikte İspanya 
Parlamento heyetine 16 Mart’ta 
TBMM’de yemek verdi. 
Yemekte bir konuşma yapan 
Afif Demirkıran, Türkiye’nin 
52 yıldan fazla bir zamandır 
AB’ye tam üye olmak için 
çaba sarf ettiğinin altını 
çizerek bu gecikmenin zaman 
zaman AB tarafından, zaman 
zaman da Türkiye tarafından 
kaynaklandığına vurgu yaptı. 
Demirkıran şöyle konuştu: 
“Şunu açıkça belirtmeliyim ki 
her on yılda bir askeri bir ihtilalle 
karşı karşıya gelen bir ülkenin 
AB tarafından kabul görmesi 
mümkün değildi. Ancak son 13 
yıldır Türkiye’de bir tek parti 
iktidarı var. İstikrarlı bir politika 
var. Buna bağlı olarak istikrarlı 

ekonomi var. Türkiye buna bağlı 
olarak büyümektedir.” 
2005 yılında AB ile 
müzakerelerin başladığını 
hatırlatan Demirkıran, 35 
fasıldan 14’ünün açıldığını, bir 
faslın geçici olarak kapatıldığını 
söyledi. 
Müzakerelerin teknik olması 
gerekirken zaman zaman 
politik sebeplerle tıkanma 
noktasına geldiğini belirten 
Demirkıran, fasılların Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi ve Fransa 
tarafından bloke edildiğini, 
Fransa’nın blokesini kaldıracağını 
açıklamasına rağmen AB’nin 
halen yeni fasılları açmadığını 
ifade etti. 
Gümrük Birliği anlaşmasının 
getirdiği faydalara da değinen 
Demirkıran, Türkiye’nin 
ihracatının yüzde elliye yakınını 
AB üyesi ülkelere yaptığını, 
son 12 senedir Türkiye’ye gelen 

yabancı sermayenin de yüzde 
yetmişten fazlasının doğrudan 
AB ülkelerinden geldiğini, 
bunun büyük bir kısmının da 
İspanya’dan geldiğini belirterek 
konuk heyete teşekkür etti. 
Türkiye’de üretilen ürünlerin 
AB’ye geçişinin çok kolay 
olduğunu ama bu ürünleri 
üreten iş adamlarının vize 
engeline takıldığı için Avrupa’ya 
geçemediğini, gerekli bağlantıları 
kuramadığını ve seminerlere 
katılamadığını kaydeden 
Demirkıran, bunun bir çifte 
standart olduğunu belirtti. 
Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak da 
Birleşmiş Milletler liderliğinde 
daha dirayetli bir çözüm 
bulunması gereğine dikkat çeken 
Demirkıran, “Kıbrıs meselesi 
mutlaka çözülmelidir” dedi. 
Demirkıran, Avrupa Birliği ile 
ilgili tüm konulardan bağımsız 
olarak Türkiye’nin AB kurumu 
altında oluşmuş olan ortak akıl 
doğrultusunda, fasıllar devam 
ediyormuş gibi kriterleri yerine 
getirmek için çalıştığını kaydetti. 
“Akdeniz’in iki ucundaki iki 
kardeş ülkenin” ticaret hacminin 
arttırılması gerektiğini belirten 
Demirkıran, iki ülkenin karşılıklı 
olarak turist sayısının arttırılması 
ve iki ülke halklarının birbirlerini 
daha iyi anlayarak bağlarını 
güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

İspanya Parlamento Heyeti TBMM’de
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Avrupa Parlamentosu (AP) Dış 
İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar 
Brok ve beraberindeki heyeti 
TBMM Divan Salonu’nda 17 
Mart’ta kabul etti. 
TBMM Başkanı Çiçek, burada 
yaptığı konuşmada Türkiye’nin 
AB ilişkilerine çok önem 
verdiğini söyledi. Türkiye’nin 
AB tercihinin stratejik olduğunu 
söyleyen Çiçek, 52 yıldır bu 
hedef peşinde koştuklarını ifade 
etti. 
Çiçek şöyle devam etti: 
“Türkiye’nin bir devlet politikası 
olarak biz AB’ye tam üye olmak 
istiyoruz. Bu kararımızda bir 
değişiklik yok. 52 yıl sonra 

geldiğimiz noktada biz şu an 
müzakere eden ülkeyiz ancak 14 
başlık müzakere edilmiş. Halen 
açılacak pek çok başlık var ama 
bunlar ne zaman açılacak burada 
da bir belirsizlik var. Açılmış olan 
başlıklardan biri hariç kapanış 
kriterleri yok. Açılacak olanların 
da açılış kriteri yok. Müzakere 
edilecek de başlık yok neredeyse. 
Tabiri caizse motor çalışıyor ama 
biz kırmızı ışıkta benzin yakmaya 
devam ediyoruz ve mesafe 
alamıyoruz. Acaba tüm kabahat 
Türkiye’de mi? Gerekli şartları 
yerine getirmedi de ondan dolayı 
mı ilerleme sağlanamıyor. Bunu 
soğukkanlı ve karşılıklı bir öz 
eleştiri yaparak cevaplamamız 
gerekir diye düşünüyorum.” 

Türkiye’nin henüz müzakere 
eden, tam üye olamamış 
ama buna rağmen Gümrük 
Birliği’ne tam üye bir ülke 
olduğunu hatırlatan Çiçek, “Bu 
ve benzeri ilave edilebilecek 
başka özelliklere bakıldığında 
Türkiye dışında kendisine bu 
türlü engeller çıkarılan başka 
bir AB üyesi ya da aday ülke 
var mı” sorusunu yönelterek, bu 
çerçevede daha evvel Türkiye’de 
halkın yüzde 80’e varan oranının 
tam üyeliği arzu ederken, yapılan 
açıklamalar ve başkaca sebeplerle 
bu desteğin yüzde 50’nin altına 
düştüğünü vurguladı. 
Çiçek, “Böyle bir müzakere 
sürecinden netice alabilir miyiz? 
Kamuoyu, Türkiye’nin oyalandığı 

TBMM Başkanı Çiçek, AP Dış İlişkiler 
Komitesi Başkanı Brok’u Kabul Etti

Meclis Başkanı Çiçek: “Kamuoyu, Türkiye’nin oyalandığı kanaatinde. Bunu ben tek başına değiştiremem. 
Kapanış, açılış kriterlerinin bildirilmesi, en azından 23 ve 24. fasılların açılması gerekir ki müzakereler 
bakımından bir ümit olabilsin.”
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kanaatinde. Bunu ben tek 
başına değiştiremem. Kapanış, 
açılış kriterlerinin bildirilmesi, 
en azından 23 ve 24. fasılların 
açılması gerekir ki müzakereler 
bakımından bir ümit olabilsin” 
diye konuştu. 
Türkiye’nin eksikliklerini açık 
yüreklilikle kabul ettiğini ancak 
iki tarafın da samimi bir öz 
eleştiriye ihtiyacı olduğunu dile 
getiren Çiçek, Adalet Bakanı 
olduğu dönemde Kopenhag 
kriterlerinin yerine getirilmesinde 
aktif rol almış biri olarak üye 
ülkelerin bazılarının Türkiye’nin 
yerine getirdiği bazı şartları 
yerine getirmediği halde üye 
olduğunu hatırlattı. Çiçek, AB 
terazisinin Türkiye’yi farklı 
tarttığını belirtti. 
Cemil Çiçek, Türkiye’nin 
herhangi bir alanda temel ya da 
özel düzenlemeleri yaparken AB 
üyesi ülkelerin mevzuatlarının 
dikkate alındığını belirterek, 
“Sizin bazı ülkelerinizin 
uyguladığı kuralları Türkiye de 
uygulamaya çalışıyorsa, koro 
halinde ‘bu hukuka aykırıdır’ 
derseniz, o zaman diğer 
ülkelerdeki bu hukuka aykırılıklar 
için ne demek gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. 
Tarafların ortak paydasının 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
olduğunu dile getiren Çiçek, bir 
ülkeyle ilgili sorunları, sözleşme 
ve onun yorumunu yapan Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarını merkeze koymadan 
değerlendirmenin siyasi bir 
tutum olacağını vurguladı. 
Cemil Çiçek, “Zaman zaman 
Türkiye ile ilgili değerlendirmeler 
hukuki olmaktan çok siyasi 
değerlendirmeler oluyor. O 
zaman da hukukun üstünlüğü 
sözünün altı boş kalıyor” diye 
konuştu. 
Günümüzün en önemli 
gerçeklerinden bir tanesinin 
terör olduğunu ve her ülkenin 
buna karşı belli tedbirler aldığını 

söyleyen Çiçek, bazı ülkelerin 
gözaltı süresini 28 güne kadar 
çıkarabildiğini, buna karşılık 
bu sürenin Türkiye’de 4 güne 
indirilmesinin bile tartışma 
konusu olabildiğini vurguladı. 
Türkiye’de bir düzenleme 
yapıldığında bütün dikkatlerin 
Ankara’ya çevrildiğini aktaran 
Çiçek, “Biz bir veya birden 
fazla AB ülkesinin mevzuatında 
olmayan bir şeyi bugüne kadar 
yapmadık” görüşünü dile getirdi. 
Demokrasi, insan hakları, 
hukukun üstünlüğü ve 
özgürlükler gibi konuların 
kazanılmasında en temel 
kurumun parlamentolar 
olduğunu ve parlamentoların 
öncelikli konusunun bu 
konuların kurumsallaşmasını 
egemen kılmak olduğunun altını 
çizen Çiçek, şunları kaydetti: 
“Bu değerlerin omurgasını 
uluslararası hukuk oluşturur. 
Dolayısıyla bir değerlendirme 
yaparken uluslararası hukukun 

kriterlerini benimsemek 
mecburiyetindeyiz. Parlamentolar 
bu değerler için vardır ve 
uluslararası bir ceza mahkemesi, 
hele hele bir bilim kurumu 
değildir. Geçmişte yaşanmış 
bir kısım olaylarla ilgili 
parlamentolar kendilerini ortada 
bir mahkeme kararı olmadan 
bir kısım karar alırlarsa o zaman 
hukukun üstünlüğü sözünün 
hiçbir anlamı kalmaz. Söylemek 
istediğim, şu günlerde sözde 
soykırım iddialarıyla ilgili 
AP’deki çabalardır. 
Biz 1915 olaylarının tüm 
yönleriyle açığa çıkmasını en 
çok isteyen ülkeyiz ama bu 
parlamentoların değil tarihçilerin 
görevidir. Gelin, siz de buna 
yardımcı olun, bu tarihi gerçek 
siyasi istismar konusu yapılmak 
yerine tüm boyutlarıyla ortaya 
çıksın ama bunu çıkaracak 
kurum parlamentolar değildir. 
Ortada yargı kararı yokken 
parlamentolar sırf bir iddia 
üzerine böyle bir istismara 

AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brok: “AB diğer ülkelerle serbest 
ticaret anlaşmaları yaparken, bu anlaşmaların Türkiye üzerinde 
olumsuz etkisi olmaması için bir çözüm yolu bulmak gerektiğinin 
farkındayız.”
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aracılık ederse, korkarım, barışa 
katkı sağlamış olmaz.” 
Türkiye’nin Suriyeli mültecilere 
yaptığı yardımlara da değinen 
Çiçek, bu konularda tüm 
dünyanın çekmesi gereken yükün 
Türkiye’nin üzerine yüklenmiş 
durumda olduğunu ve ülkelerin 
Türkiye’ye takdir etmekten öte 
bir katkı sunmadığına dikkati 
çekti. 
AP Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Elmar Brok da, 
Ankara’da bulunmalarının 
AP’nin Türkiye ile iyi ilişkilere 
verdiği önemin bir göstergesi 
olduğunu dile getirdi.
“Brüksel’de herkes Gümrük 
Birliği ekonomik açıdan bir 
başarı hikayesi olduğu için bunu 
devam ettirmek konusunda 
istekli” ifadelerini kullanan Brok, 
AB’nin diğer ülkelerle serbest 
ticaret anlaşmaları yaparken, bu 
anlaşmaların Türkiye üzerinde 
olumsuz etkisi olmaması için bir 
çözüm yolu bulmak gerektiğinin 
farkında olduklarının altını çizdi. 
Elmar Brok, “Şu anda hem 
AB hem de Türkiye’nin içinde 
yaşadığı çok da dostane olmayan 
dünyada Türkiye ile ilişkilerimiz 
soğuk savaş döneminde 
olduğundan çok daha önemli. 
Ama şunu da biliyoruz ki 
halklarımız da artık birbirlerine 
daha fazla destek olmak 
gerektiğini fark ettiler” şeklinde 
konuştu. 
Ortak çıkarlar üzerinde daha 
iyi durup her iki tarafta da 
vatandaşlara bunu daha iyi 
anlatmak gerektiğini vurgulayan 
Brok, üyelik müzakereleri 
konusunda Kıbrıs, Ankara 
Protokolü gibi eski engellerin 
farkında olduklarını, öte yandan 
konsey, fasılların açılması gibi 
sorunların da masada olduğunu 
ve bu konularda ilerleme 
sağlamayı umduklarını dile 
getirdi. 
AP Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Brok, şunları söyledi: 

“Bunların yanı sıra yeni sorunlar 
da var. AB ve AP’de iç güvenlik 
paketine ilişkin hukukun 
üstünlüğü ve insan hakları 
yönünde birtakım tartışmalar da 
yapıldı. Müzakerelerle ilgili bizim 
tarafımızda da sıkıntılar var. Sizin 
de bildiğiniz gibi AB çok zor 
koşullarda bir genişleme yaşadı. 
Şu anda da aşmamız gereken 
bir ekonomik kriz var ve bizim 
için genişleme şu an oldukça zor 
görünüyor. Umuyoruz ki Yunan 
dostlarımızın da yardımıyla bu 
sorunları aşabileceğiz. 
Kopenhag kriterlerinin yanı sıra 
AB’nin entegrasyon kapasitesine 
bakmak lazım. Bu nedenle 
genişlemenin zor bir durum 
olduğunu söyleyebilirim.” 
Brok, Akdeniz’deki aramaların 
bir süreliğine durdurulacağını 
ve Kıbrıs’ta taraflar arasında 
daha iyi koşullarda görüşmeler 
başlayacağını umduklarını 
söyleyerek, “Ama üyelik olsun 
olmasın bizim için önemli olan 
enerji politikasıyla ilgili olarak 
ortak bir anlaşmaya varabilmek. 
Bunun, Türkiye için de yüksek 
gelir ifade etmesi açısından 
önemli olduğunu biliyoruz. 
Çünkü Türkiye bir geçiş ülkesi 
olduğundan, bir boru hattının 
başlatılması kendisi açısından da 
önemli” dedi. 
Elmar Brok, Türkiye’ye “İç 
Güvenlik Paketi”yle ilgili 
eleştirilerinin tek tek maddelerle 
değil, genel olarak kanunun 
oluşturulma şekli ve kontrolün 
dengede olmayacağıyla ilgili 
olduğunu vurguladı. 
Çiçek’e, dikkati çektiği konular 
için teşekkürlerini sunan Brok, 
“AB’nin eleştirilerini de olumlu 
katkı olarak görebilirsiniz diye 
düşünüyorum” diye konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 1915 olaylarıyla 
ilgili olarak söylediklerinin 
cesaretlendirici olduğunu 

hatırlatan Brok, bundan sonra 
daha pozitif yolda ilerleyen bir 
süreç olacağını umut ettiklerini 
belirtti. 
Brok’un sözleri üzerine Çiçek, 
Ermenistan Parlamentosu’nun 
protokolleri gündemden 
çektiğini hatırlatarak, “Şimdi 
siz de cesaretlendirici çabaların 
içinde olamazsanız bundan 
Ermenistan da zarar görüyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 
Elmar Brok’un bu yılın 100. 
yıl olması nedeniyle tekrar 
düşünmek ve ilerlemeyi sağlamak 
için doğru zaman olmayabileceği 
yolundaki sözlerine karşılık 
da Çiçek, “Herkese düşen 
sorumluluk var. Parlamentolar 
bu işi kolaylaştırmalı, kendilerini 
ceza mahkemesi yerine 
koymamalıdır. Aksi takdirde 
filanca ülke soykırım yaptı diye 
bir karar da ben çıkarırım. Bu 
doğru olmaz ki” ifadelerini 
kullandı. 
AP Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Brok da tekrar söz 
alarak, kendi ülkesinin soykırım 
yaptığını kabul ettiğini hatırlattı. 
Buna karşılık Çiçek, ortada 
bir mahkeme kararı olduğunu 
ancak Ermenistan meselesinde 
bir mahkeme kararından söz 
edilemeyeceğini vurgulayarak, 
“Acının yaşanması ayrıdır, bir 
ülkeyi mahkeme kararı olmadan 
soykırım yaptı diye suçlamak 
ayrıdır. Sorunun daha objektif 
anlaşılmasını temin için sizden 
çaba bekliyoruz” dedi. 
Brok, üye ülkelerde bu konuların 
ele alınış şeklinin farklı olduğunu 
ve bu konunun AP’de sadece 
siyasi bir konu değil aynı 
zamanda bir vicdan meselesi 
olarak görüldüğünü belirtti. 
Cemil Çiçek de uluslararası 
hukukun esas alınması halinde 
vicdanları da belli bir yerde 
buluşturmanın mümkün 
olduğunu sözlerine ekledi.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Taner Uran ve 
beraberindeki heyeti 17 Mart’ta 
kabul etti. 
Şehitler Haftası’nın Türk 
Milleti için son derece önemli 
ve anlamlı olduğunu ifade eden 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Şehitler Haftası, bu topraklarda 
bizim varlık sebebimiz olan 
şehitlerimizi rahmetle anmak, 
gazilerimize şükranlarımızı ifade 
etmek ve nasıl bir coğrafyada 
yaşadığımızı aklımızda, 
beynimizde, vicdanımızda canlı 
tutabilmek bakımından son 
derece önemli” diye konuştu. 
Türkler’in Anadolu’ya ayak 
bastığı 1071’ten bu yana çok 
sayıda vatan evladını şehit 
verdiğini anlatan Çiçek, “Belki 
dünyanın hiçbir coğrafyası bizim 
kadar bedeli kanla ödenmiş 
coğrafya değil. Dolayısıyla bu 
aziz varlıklarımız sayesinde 
coğrafyayı vatan yaptık. Hepsine 
şükran borcumuz var. Her 
vesileyle hatırlamamız gerekiyor” 
dedi. 
TBMM’nin Gazi Meclis 
olduğuna dikkati çeken Çiçek, 
dünyadaki tüm parlamentoların 
devletler var olduktan sonra 
kurulduğunu, TBMM’nin milli 
mücadeleyi yürütmesinden sonra 
ordu ve devletin kurulduğunu 
söyledi. 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
şehit yakınları ve gazilerin 
sorunlarını çözmek için 
bütün partilerin çaba içinde 
olduğunu belirterek, önemli 
düzenlemelerin kendi başkanlığı 
döneminde yapılmasını şans ve 
gurur olarak telakki ettiğini dile 
getirdi. Şehit yakını ve gazilerin 
başka ihtiyaçları da olabileceğini 
söyleyen Çiçek, bunların çözüme 
kavuşması için de gayret içinde 
olacaklarını vurguladı. 
Türkiye’nin, dünyanın en sıcak 
çatışmalarının yaşandığı bölgenin 
ortasında olduğuna işaret eden 
Çiçek, şöyle devam etti: 
“Bu geçmişte böyle olduğu 
gibi bugün de böyledir. Tarihe 
baktığımızda bizden evvel 
başka toplumlar, kavimler, 
medeniyetler vardı. Biz burayı 
ebedi vatan tuttuk. Bu coğrafyada 
ancak güçlü olanlar ayakta 
kalabiliyor, varlığını sürdürüyor. 
Güçlü olmaya mecburuz. 
Bunu yapamadığımız takdirde 
birçok sıkıntılarla karşı karşıya 
kalırız. Bunun için de birlik ve 
beraberlik içinde olmamız lazım. 
Şehitlerimizin ve gazilerimizin 
mirasına sahip çıkmamız, 
her türlü saygıyı yüreğimizde 
hissetmemiz lazım. Bu haftalar 
vesilesiyle bunları bir defa daha 
hatırlama imkanı oluyor.” 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Taner Uran da 

18 Mart Şehitleri Anma 
Günü münasebetiyle Gazi 
Meclis’te bulunmanın onurunu 
yaşadıklarını söyledi. Çiçek’in her 
zaman derneğe kapılarını açan 
devlet büyüklerinden olduğunu 
ifade eden Uran, “Siz de şehit 
ailesisiniz, camiamızın bir 
mensubusunuz” dedi. 
Cumhuriyetin kurulması, 
korunması ve muhafazasında, 
terörle mücadelede binlerce şehit 
ve gazi verildiğini dile getiren 
Uran, “Eğer biz ülkemizde huzur 
ve güven içindeysek, bunu, şehit 
ve gazilerimize borçluyuz” diye 
konuştu. 
Devletin şehit ve gazisine 
gereken önemi gösterdiğini 
belirten Uran, Anayasada şehit 
ve gazilerle ilgili iki madde 
bulunmasının bunun göstergesi 
olduğunu ifade etti. Uran, 
son iki yılda şehit ve gazilerle 
ilgili yasal iyileştirmelerle 
sorunların yaklaşık yüzde 90’ının 
çözüldüğünü söyleyerek, Çiçek 
ve milletvekillerine teşekkür etti, 
eksikliklerin ileride giderileceğine 
inandıklarını belirtti. 
Uğruna kan ve can verdikleri 
değerlere sahip çıkılmasının 
kendileri için önemli olduğunu 
dile getiren Uran, şöyle devam 
etti: 
“Biz terörün bitmesini istiyoruz, 
terörün bitmesi için atılacak 
adımları canı gönülden 
destekliyoruz. Bizim olmazsa 
olmaz temel isteklerimiz var. 
Eli kanlı bebek katilinin barış 
güvercini gibi gösterilmesine, 
genel affın çıkmasına şiddetle 
karşıyız, terör örgütünün siyasi 
taleplerinin yerine getirilmesine 
karşıyız. Elbette terör bitmelidir, 
akan kan durmalıdır. Atılacak her 
adımda şehit aileleri ve gazilerin 
hassasiyetine özen gösterilmeli, 
onları incitecek hiçbir adım 
atılmamalı.”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği TBMM’de
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TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Güney Kore-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Hankoo Lee 
başkanlığındaki heyeti 10 Mart’ta 
kabul etti. 
TBMM Başkanı Çiçek, kabulde 
yaptığı konuşmada, iki ülkenin 
coğrafi olarak uzak ancak 
ilişkilerinin sıcak olduğunu 
söyledi. 
2017’nin iki ülke ilişkilerinin 60. 
yıldönümü olduğunu anımsatan 
Çiçek, bunun, iki ülke arasındaki 
ilişkileri daha da geliştireceğini 
ifade etti. 
2002’de Güney Kore’nin ev 
sahipliğinde yapılan Dünya 
Futbol Şampiyonası’nda oynanan 
Türkiye-Kosta Rika maçını 
Güney Koreli askerlerin Türk 
bayraklı şapka takarak izlediğini 
ve Türk Milli Takımı’na destek 
verdiğini hatırlatan Çiçek, 
“Bize moral verdiniz, biz o maçı 
kazandık” dedi.
Kore savaşından bu yana 
memnuniyet verici ilişkilerin 

bulunduğunu belirten Çiçek, 
şunları kaydetti: 
“Siyasi ilişkilerimiz dengeli 
gidiyor ama ekonomik 
ilişkilerde bir dengesizlik var. 
Bu dengesizliğin giderilmesi 
gerekiyor. Adil bir ticari 
ilişki olmadığı takdirde, bu, 
sıkıntı çıkarır. Sizin yurt dışı 
yatırımlarınız 160 milyar 
doların üzerinde ama Türkiye’ye 
yaptığınız yatırım bir milyar 
dolar. Bu dengesizliği gidermenin 
yolu Türkiye’ye daha fazla 
doğrudan yatırım imkanlarını 
bulmaktır. Türkiye istikrarlı bir 
ülke, yatırımlara açık bir ülke. 
Size daha da açık. İkinci olarak 
savunma sanayiinde işbirliği 
yapabiliriz. Bu konuda verilmiş 
teklifler var. Bunları olumlu 
değerlendirdiğiniz takdirde bu 
makası kısmen kapatma imkanı 
olabilecektir. Bunları bir an evvel 
hayata geçirmek lazım. Yine 
kültürel ilişkilerde de karşılıklı 
kurumsal yapılaşmaya gitme 
ihtiyacı var. Türkiye, Kore’de 
Yunus Emre Kültür Merkezi 

açmak istiyor. Orada küçük 
bir sorun var gibi görünüyor. 
Dostluğun bundan daha kuvvetli 
olduğunu düşünüyorum. Bu 
engelin kalkması kültürel ilişkiler 
açısından da önemli.“
Güney Kore-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Hankoo Lee 
de iki ülke ilişkilerinin çok özel 
olduğunu kaydetti. 
2002’deki Türkiye-Kosta Rika 
maçını kendisinin de stadyumda 
izlediğini belirten Lee, “Orada 
olduğunuzu bilseydim sizin 
yanınızda otururdum” diye 
konuştu. 
Ekonomi alanında iki ülkenin 
arasında bir dengesizlik 
olduğunu, bunların yapılacak sık 
görüşmelerle çözülebileceğini 
kaydeden Lee, “Bu konu 
üzerinde çalışıyoruz” dedi. 
Kabulde, Türkiye-Güney Kore 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanvekili AK Parti 
Şanlıurfa Milletvekili Yahya 
Akman da hazır bulundu.

Çiçek, Güney Kore Heyetini Kabul Etti
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Güney Kore Parlamento heyeti, 
TBMM’de temaslarda bulundu. 
Konuk heyet Türkiye-Güney 
Kore Dostluk Grubu Başkanı 
Yahya Akman’ın 10 Mart’ta 
verdiği yemeğin ardından 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Ahmet Berat Çonkar ile 
görüştü. 
Görüşmede bir konuşma yapan 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Çonkar, Türkiye - Güney 
Kore ilişkilerini parlamentolar 
arasında ve komisyonlar arasında 
geliştirmenin çok önemli 
olduğuna vurgu yaparak şöyle 
konuştu: 
“Ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin her geçen gün 
daha da gelişmekte olduğunu 
memnuniyetle izliyoruz. 
İki ülke halkları arasında 

karşılıklı saygı, dayanışma ve 
dostluk bağları, gücünü, Kore 
Savaşı’ndaki dayanışmamızdan 
alıyor. 2012 yılında Türkiye 
ve Kore, ilişkilerini stratejik 
ortaklık seviyesine yükseltti. 
Tabii ki bu seviyede bir ilişki 
hepimizin üzerine daha fazla 
sorumluluklar yükledi. Bu 
ilişkiyi kuvvetlendirmek için 
her alanda somut projelerle, 
ortak çalışmalarla daha güçlü bir 
ilişkiyi kurmamız çok önemlidir. 
Günümüz güncel gelişmelerine 
baktığımızda gerek Asya’da, 
gerek Ortadoğu ve Türkiye’nin 
çevresinde yaşanan hadiseler 
barış ve istikrar odaklı iş 
birliğinin ne kadar önemli 
olduğunu bize gösteriyor. 
G-20 içerisinde iki önemli güç 
olan Türkiye ve Güney Kore’nin 

dünya barışına, istikrarına ve 
ekonomik gelişmeye katkı 
açısından yakın iş birliği içinde 
geleceğe yürümeleri ümidi 
içindeyiz. 
Sayın Hankoo Lee ‘nin ve 
heyetinin bu ziyaretinin de 
hayırlı gelişmelere vesile olmasını 
temenni ediyorum.” 
Kore Cumhuriyeti - Türkiye 
Dostluk Grubu Başkanı 
Hankoo Lee deTBMM’nin 
yoğun gündemine rağmen 
kendilerine vakit ayrıldığı 
ve sıcak karşılandıkları için 
Çonkar’a teşekkür etti. Türkiye 
ve Kore halklarının birbirlerini 
çok sevdiklerine dikkat çeken 
Hankoo Lee, Türkiye ve 
Güney Kore’nin kardeş iki ülke 
olduğuna vurgu yaptı.

Güney Kore Parlamento Heyeti TBMM’de

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Çonkar, “İki ülke halkları arasında karşılıklı saygı, dayanışma ve 
dostluk bağları, gücünü, Kore Savaşı’ndaki dayanışmamızdan alıyor.”
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Cemil Çiçek, “Biz kendi 
üzerimize düşen eksiklikleri 
giderelim ama AB’nin de kendi 
eksikliklerini gözden geçirmesine 
ihtiyaç var.”

Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu’nun (KPK) 76. 
Toplantısı, TBMM’nin ev 
sahipliğinde, 19-20 Mart 
tarihleri arasında Meclis Tören 
Salonunda yapıldı. 
Toplantının açış konuşmasını 
yapan TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Ankara Antlaşması’nın 
üzerinden 52 yıl geçtiğini ve 
bu tarihin bile Türkiye’nin 
AB üyeliği meselesinin geçici 
bir heves olmadığını ortaya 
koyduğunu söyledi. 
“Türkiye 52 yıl bu işin peşinde 
koşup da üye olamadıysa 
gündeminizde çok önemli 
konular var sanırım” şeklinde 
konuşan Çiçek, samimi bir 
özeleştiri yapılması halinde 

işin içinde doğru olmayan bir 
yan olduğunun fark edileceğini 
vurguladı. Cemil Çiçek, 
“Biz kendi üzerimize düşen 
eksiklikleri giderelim ama 
AB’nin de kendi eksikliklerini 
gözden geçirmesine ihtiyaç var” 
görüşünü dile getirdi. 
Türkiye’nin müzakere yapan bir 
ülke olmasına rağmen müzakere 
yapacak bir başlık bulamadığını 
ifade eden Çiçek, bunca 
zamandır tahmin edilebilecek 
sebeplerden dolayı başlıkların 
açılmadığını ve çabalardan bir 
sonuç elde edilemediğinde de 
halk desteğinin büyük ölçüde 
azaldığını anlattı. Çiçek, “AB’ye 
ne kadar önem verdiğimizi 
göstermek bakımından müstakil 
bir bakanlık da kurduk ama 
bakanlık da neredeyse işlevsiz bir 
hale geliyor” dedi. 
Konuşmasında 1915 olaylarına 
da yer veren Çiçek, AP’de bu yıl 
bu konuda çok sayıda girişimin 
yapıldığını hatırlatarak, tarihi 
gerçeklik ve hukuki dayanaktan 
yoksun bu adımları sorunlu 
bulduklarını bildirdi. TBMM 

Başkanı Çiçek, şu ifadeleri 
kullandı: 
“Bu girişimler Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tüm halkı için 
trajik olan bir dönemini seçici bir 
adalet duygusu ve tek taraflı bir 
yaklaşımla yorumlamaktadır. Bu 
tür tarafgir adımlar Türk-Ermeni 
dostluğuna hizmet etmemekte, 
aksine Türkler ile Ermenilerin 
ortak geleceklerini birlikte 
inşa edebilmelerini sekteye 
uğratmaktadır.” 
Soykırımın toplu ölümlerin 
olduğu her olayda 
kullanılabilecek jenerik bir 
terim olmadığını ve uluslararası 
hukukta tanımlanmış ağır bir 
suç olduğunu dile getiren Çiçek, 
1915 olaylarının soykırım 
olduğuna dair hukuki bir karar ve 
genel bir uzlaşı olmadığının da 
altını çizdi. 
Türkiye’nin bu konuda gösterdiği 
olumlu yaklaşımı Ermeni 
tarafından da beklediklerini 
söyleyen Çiçek, AP’nin bu 
konuda tek yanlı duruşunu 
1980’li yıllarda verdiği bir 
kararda sergilediğini hatırlattı ve 

Türkiye AB KPK 76. Toplantısı
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bu yöndeki kararların tarafları 
birbirine yaklaştırmadığının bir 
gerçek olduğunu vurguladı. 
Suriye’de yaşanan gelişmeleri 
de değerlendiren Cemil Çiçek, 
bölgede tehditlerin giderek 
arttığını ve bu ülkedeki ihtilafın 
sebep- sonuç ilişkisinde sebebin 
rejim olduğunu belirtti. 
DAEŞ’in Suriye ve Irak 
sınırında kaydettiği ilerlemeyle 
uluslararası toplumun öncelikli 
hedefi haline geldiğini 
hatırlatan Çiçek, “DAEŞ ile 
mücadele ancak Suriye’ye 
yeniden istikrarın getirilmesiyle 
mümkün olabilir. Türkiye DAEŞ 
karşıtı uluslararası koalisyonu 
desteklemektedir ve bu 
koalisyonun bir parçasıdır” diye 
konuştu. 
Türkiye’nin DAEŞ’e karşı ve 
yabancı savaşçıların Suriye’ye 
geçişini durdurmak için 
olağanüstü bir çalışma sarf 
ettiğini anlatan Çiçek, “AB’den 
bu çabalarımıza destek olmasını 
ve makamlarımıza daha kapsamlı 
ve zamanlı bilgi paylaşımında 
bulunmasını bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
AB için çözülmesi gereken bir 
konunun da Kıbrıs olduğuna 
işaret eden Çiçek, tek yanlı 
AB üyeliğinin Rumları çözüm 
hedefinden uzaklaştıran bir 
neden olduğunu dile getirdi. 
Türk tarafının hala müzakere 
masasında olduğunu kaydeden 
Çiçek, Rum tarafının da bir 
an önce masaya dönmesini 
beklediklerini sözlerine ekledi. 
AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Volkan Bozkır ise AB’nin 
her zaman Türkiye’nin önde 
gelen hedefi olduğunu belirtti. 
Bozkır, Türkiye’nin 1963 
Ankara Antlaşması’nı imzalayan 
konumuyla şimdiki konumunun 
farklı olduğunu, bugünkü 
Türkiye’de AB üyeliğinin 
maddi değerlere ulaşmaktan 

çok öteye geçtiğinin altını 
çizdi. Türkiye’nin geçen 52 
yıldır ne kadar kararlı ve sabırlı 
olduğunu dile getiren Bozkır, 
“Bizim için ekonomik açıdan 
elzem olmamasına rağmen bu 
ilişkiyi sürdürmek, Türkiye’yi 
insan hakları, demokrasi, temel 
hak ve özgürlüklerde; çevre, 
gıda güvenliği, sosyal haklar ve 
başlıkları içeren tüm konularda 
AB seviyesine getirmek 
arzusudur” ifadelerini kullandı. 
AB’nin de bu ilişkileri 
sürdürmesinde ortak çıkarları 
olduğunu söyleyen Bozkır, büyük 
piyasalar, genç ve çalışkan bir 
nüfus, güçlü bir silahlı kuvvet 
ve enerji hatlarının güvenliği 
açılarından Türkiye’nin önemine 
dikkati çekti. 
Bakan Bozkır, Avrupa ülkelerinin 
hem radikalizm hem de 
terörizmle baş etmek durumunda 
olduğunu da hatırlatarak, burada 
AB’nin kültürleri paylaşmak ve 
yeni dinlerle işbirliği yapmak 
açısından Türkiye’ye büyük 
ihtiyacı olduğu bir dönemin 
yaşandığını belirtti. 
Türkiye’nin, hiçbir ülke AB üyesi 
olmadan Gümrük Birliği’ne 
girmeye cesaret edemezken, 
önemli bir kararla bu birliğe 
girdiğini hatırlatan Bozkır, 
şunları kaydetti: 
“Bu Gümrük Birliği’ni tarım, 
hizmet sektörü ve kamu 
alımlarıyla renklendirmeyi arzu 
ediyoruz. Bu yıl sonunda da 
inşallah yeniden yapılandırma 
müzakerelerine başlayacağız. 
Böylelikle 300 milyar dolarlık 
bir ticaret hacmine ulaşılacak. 
Bu gerçekleştiği ve geri kabul 
anlaşmasıyla ilişkilendirdiğimiz 
vizeler tamamen kalktığı 
zaman, inşallah standartlarını 
AB seviyesine yükseltmiş bir 
Türkiye, bütün bu çıkarları 
AB’ye sağlayacak bir Türkiye 
tablosunda, Türkiye’nin AB 

üyeliğine karşı çıkılacağını 
düşünmüyorum.” 
Gelecek dönemde Türkiye ile 
ilişkinin sürdürülmesi açısından 
AB ve AP’ye düşen bazı 
görevler de olduğuna işaret eden 
Volkan Bozkır, bu ilişkiye zarar 
verebilecek tüm unsurlardan 
kaçınmak için ayrı bir çaba sarf 
edilmesi gerektiğinin altını çizdi. 
Türkiye’ye ilişkin ilerleme 
raporunun AP’nin değil, iki 
tarafın ortak raporu olduğunu 
söyleyen Bozkır, raporun 
bugünkü haliyle, olumlu 
değişikliklerle düzenlenmemesi 
halinde “eldeki fırsatın” kaçırılmış 
olacağını belirtti. Bakan 
Bozkır, değişiklik önerilerine 

Bozkır, “Bizim için ekonomik 
açıdan elzem olmamasına 
rağmen bu ilişkiyi sürdürmek, 
Türkiye’yi insan hakları, 
demokrasi, temel hak ve 
özgürlüklerde, çevre, gıda 
güvenliği, sosyal haklar ve 
başlıkları içeren tüm konularda 
AB seviyesine getirmek 
arzusudur.”
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ilişkin olarak ise “400’den fazla 
değişiklik önergesi vardır ama 
bunların rapora katkısında 
olumlu bir tavır olacağına 
inancım tamdır” ifadelerini 
kullandı. 
Bu yıl 1915 olaylarının 
yüzüncü yıl dönümü olduğunu 
hatırlatan Bozkır, Ermenistan 
ile ilişkilerin düzelmesi ve 1915 
olaylarının tarihçiler tarafından 
araştırılması için imzalanan 
protokollerin Türkiye’de hala 
Meclis gündeminde olduğunu 
ve bu konuda en doğru 
kararın bu protokollerin tekrar 
canlandırılmasına yapılacak 
atıf olacağını kaydetti. Bozkır, 
“AP’den bu hassas konuda 
önümüzdeki günlerde doğru bir 
yaklaşım içinde olmasını, amaca 
hizmet etmesini ve gerçekten bu 
sorunla ilgili olarak içlerinde bazı 
hissiyat olan arkadaşlara yardımcı 
olacak kararlar almasını temenni 
ediyoruz” dedi. 
Avrupa Birliği üyeliğinin 
kendileri için sadece bir dış 
politika hedefi olmadığını 
ifade eden Türkiye-AB KPK 

Eş Başkanı Afif Demirkıran, 
halkın huzur ve refahını 
artırmayı, ekonomik ve sosyal 
durumunu iyileştirmeyi, daha 
fazla demokrasi, insan hakları 
seviyesinde olan bir ülkede 
yaşamayı hedef aldıklarını dile 
getirdi. “O nedenledir ki şartlar 
ne olursa olsun, fasıllar açılsın 
ya da açılmasın biz kararlı 
bir şekilde AB hedefindeki 
çalışmalarımızı yapmaktayız ve 
yapmaya devam edeceğiz” diye 
konuşan Demirkıran, 2005’te 
başlayan müzakere sürecinin 
arzu edilen şekilde yürümediğini 
vurguladı. Demirkıran, şöyle 
devam etti: 
“Biz eğer AB ile bütünleşeceksek, 
AB’nin global bir aktör olmasını 
istiyorsak bu sürece bir ivme 
kazandırmamız lazım. Son 1,5 
yıldır herhangi bir fasıl açılmadı. 
Şimdi 17. faslın açılması 
bekleniyor. Yeterli mi? Hayır. 
23 ve 24. fasılların da bir an 
evvel açılması lazım. Avrupa’nın 
enerji güvenliği Türkiye’nin 
konumuna bağlıdır. Dolayısıyla 
enerji faslının bir an önce 
açılması gerekiyor. Bunun için ise 
AB’nin bir irade göstermesi ve 
Türkiye’nin önündeki engelleri 
kaldırması gerekiyor. Ancak o 
zaman süreç arzu edilen şekilde 
ilerler.” 
AP Türkiye Raportörü Kati 
Piri’nin hazırlamakta olduğu 
2014 yılı Türkiye ilerleme 
raporuna da değinen Demirkıran, 
bu raporun içeriğinin genelinde 
dengeli, yapıcı bir üslupla 
hazırlandığını ancak rapor 
hazırlandıktan sonra 442 
değişiklik önergesi verildiğini 
ve bunların bir kısmının 
önyargı ve yanlış bilgilere dayalı 
olduğunu anlattı. Demirkıran, 
“Bu önergeler raporun ruhunu 
zedelerse, rapordan elde 
edeceğimiz faydayı ortadan 
kaldırır, bir hiç mesafesine 
koyar” ifadelerini kullandı. Bu 
durumun Türkiye’de AB’ye 

karşı olan kişi ve kurumların 
elini güçlendirdiğini söyleyen 
Demirkıran, Mayıs ayı 
ortalarında AP’de görüşülecek 
raporun mevcut halinden 
daha da iyileştirilerek 
nihayetlendirilmesinin ilişkilere 
daha çok katkı sağlayacağını 
kaydetti. 
Diğer Eşbaşkan Manolis 
Kefalogiannis de Ankara 
ziyaretlerinde enerji, Ermeni 
sorunu, yabancı düşmanlığı, 
göç, dış ilişkiler, fasılların 
açılması, kriterler, medya 
özgürlüğü, hukukun üstünlüğü 
konularının masaya yatırıldığını 
ifade etti. Kefalogiannis, 
KPK Toplantısında yapılacak 
tartışmaların da Türkiye’nin 
ilerlemesi ve AB kurumlarına 
tam üyelikle sonuçlanacağına 
inancını dile getirdi. 
20 Mart 2015 tarihinde yapılan 
son oturumda ise “Türkiye-AB 
Gümrük Birliği, Serbest Ticaret 
Anlaşmaları ve Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” ve 
“Türkiye ile AB’nin Dış Politika 
Alanında İşbirliği” konuları 
görüşüldü.
AB Komisyonu adına Türkiye 
Masası Şefi, Komşuluk 
Politikaları ve Genişleme 
Müzakereleri Genel Müdürü 
Jean-Christophe Filori ve 
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Hüsnü Dilemre, 
“Türkiye-AB Gümrük Birliği, 
Serbest Ticaret Anlaşmaları ve 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı”na ilişkin görüşlerini 
KPK üyeleriyle paylaştı. 
Daha sonra Avrupa Dış Faaliyet 
Servisi adına AB Türkiye 
Delegasyonu Maslahatgüzarı 
Bela Szombati ve Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Büyükelçi Murat Salim Esenli 
arasında “Türkiye ile AB’nin 
Dış Politika Alanında İşbirliği” 
konusu hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

Demirkıran, “Biz eğer AB ile 
bütünleşeceksek, AB’nin global 
bir aktör olmasını istiyorsak bu 
sürece bir ivme kazandırmamız 
lazım.”
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TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut, Türkiye - AB KPK 76. 
Toplantısı katılımcılarına 19 
Mart’ta, TBMM Mermerli 
Salon’da öğle yemeği verdi. 
Yakut, AB üyeliğinin Türkiye 
için bir dış politika tercihi 
olmasının ötesinde, Türk 
insanının hak ettiği ekonomik ve 
sosyal düzeye erişmesine, halkın 
refah seviyesinin artırılmasına, 
hukukun üstünlüğüne ve insan 
haklarına dayanan demokratik 
bir toplum olarak yaşanılmasına 
imkân sağlayacak bir hedef 
olduğunu belirtirken bu hedefe 
kısa süre içinde ulaşmayı arzu 
ettiklerini söyledi. 
TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut, yemekte yaptığı 
konuşmada şunları kaydetti: 
“TBMM ve AP tarafından 1965 
yılında tesis edilen KPK, Avrupa 
Birliği ile parlamentolararası 
ilişkilerimizin kurumsal temelini 
oluşturan önemli bir platformdur. 
Bu platform vasıtasıyla, başta 
üyelik sürecimiz olmak üzere, 
Türkiye-AB ilişkilerini tüm 
boyutlarıyla düzenli olarak 
ele alıyor ve geleceğe ilişkin 
değerlendirmelerimiz için 
paylaşma fırsatı buluyoruz. 
AB üyeliği bizim için bir dış 
politika tercihi olmanın ötesinde, 
insanımızın hak ettiği ekonomik 
ve sosyal düzeye erişmesine, 
halkımızın refah seviyesinin 
arttırılmasına, hukukun 
üstünlüğüne ve insan haklarına 
dayanan demokratik bir toplum 
olarak yaşanılmasına imkân 
sağlayacak bir hedeftir. Bu hedefe 
kısa süre içinde ulaşmayı arzu 
ediyoruz. 
Türkiye’nin, üye olması 
durumunda, Avrupa Birliği’ne 

ekonomi, sosyo-kültürel ve 
siyasi alanda sağlayacağı faydalar 
ortadadır. 
Türkiye, yük olmak için değil, 
Avrupa’nın yükünü azaltmak için 
Birliğe katılmak istemektedir. 
Türkiye, küresel ekonomik 
ve mali krizden asgari ölçüde 
etkilenmiş, Avrupa’da en hızlı 
büyüyen ekonomiye sahip bir 
ülke konumundadır. 
Ülkemizdeki kapsamlı 
dönüşüme rağmen bazı üye 
ülkelerin ve siyasi liderlerin 
olumsuz yaklaşımları nedeniyle 
Türkiye’nin müzakere sürecinin 
tıkanma aşamasına geldiği 
malumunuzdur. 
AB’den, ülkemize yönelik 
taahhütlerine bağlı kalmasını 
bekliyoruz. İkili sorunların 
katılım müzakerelerini 
engellemesine ve katılım 
sürecimizin iç politika malzemesi 
yapılmasına müsaade edilmemesi 
gerekir. 
Mevcut durum, AB 
bakımından ahde vefa ilkesiyle 
bağdaşmamakta ve AB’nin 
güvenilirliğini de zedelemektedir. 
Ülkemizin üyelik süreci 
konusunda oy birliği ile aldığı 
kararlar temelinde, AB, vermiş 
olduğu sözleri tutmalıdır. 

Türkiye’nin önüne yapay engeller 
çıkarmak yerine, müzakerelerin 
başarıyla tamamlanması için 
imkânlar engellenmemelidir. 
Türkiye olarak biz, gerekli tüm 
adımların atılması için siyasi 
iradeye sahibiz. 
AB tarafından bu yönde atılacak 
adımlar hem üyeliğimizin 
önünü açacak hem de Türk 
kamuoyunun AB üyeliğine olan 
inancını tazeleyecektir. Dünyada 
AB’nin gerçek bir medeniyetler 
projesi olduğu ancak bu şekilde 
anlaşılacaktır. 
Sürecin ivme kazanması hem 
Türkiye’nin hem de Avrupa 
Birliği’nin çıkarına olacaktır. 
Türkiye ve AB, birlikte daha da 
güçlenebilir, paylaştıkları değerler 
temelinde geleceği birlikte 
şekillendirebilir. 
Türkiye’nin üyeliği, Avrupa 
Birliği’ni zenginleştirecek, 
küresel duruşunu güçlendirecek, 
AB’ye çeşitlilik ve dinamizm 
kazandıracaktır. 
KPK üyeleri olarak Türkiye-
AB ilişkilerinin ilerletilmesi 
konusunda vereceğimiz olumlu 
mesajlar, sürecin görünürlüğünün 
artırılması ve bu yöndeki 
gayretleri teşvik etmek açısından 
etkili olacaktır.”

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut Türkiye-AB KPK 
76. Toplantısı Katılımcılarına Yemek Verdi
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 
beraberindeki milletvekili heyeti, 
23-27 Mart tarihleri arasında 
ABD’nin başkenti Washington’a 
resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.
Cemil Çiçek’e, ziyaretinde, eşi 
Gülten Çiçek ile Türkiye-ABD 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı AK Parti 
Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, 
AK Parti Ankara Milletvekili 
Reha Denemeç, CHP Bursa 
Milletvekili Kemal Ekinci ve 
MHP Ankara Milletvekili 
Yıldırım Tuğrul Türkeş’ten 
oluşan bir parlamento heyeti 
eşlik etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“21. Yüzyılda Türkiye-ABD 
İlişkileri” başlıklı konferansta 
konuşma yaptı. 

Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Merkezi’nde 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 

güney coğrafyasında “terörizmin 
etkinliğinin arttığı, etnik 
ve mezhepsel fay hatlarının 
derinleştiği ve bölgesel işbirliği 
dinamiklerinin çalıştırılamadığı 
talihsiz bir konjonktürün ortaya 
çıktığını” ifade eden TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, bölgedeki 
sancılı değişimde Suriye’deki 
mevcut durumun temel etken 
olduğunu bildirdi. 
Çiçek, Suriye’deki ihtilafın 
yarattığı yıkım ve insanlık 
dramının artık vahim boyutlara 
ulaştığını belirterek, şunları 
söyledi: 
“DAEŞ ile mücadele ancak ve 
ancak Suriye’ye yeniden istikrar 
getirilerek kazanılabilir. Esed 
rejimi yerinde durdukça, tarihin 
en acımasız terör örgütü olan 
DAEŞ’in kökünden kazılması 
mümkün olmayacak ve Suriye 
kaynaklı başka tehditler de 
birbirini takip edecektir. 

Bu ülkedeki ihtilafın sona 
erdirilmesinin ve DAEŞ ve 
benzeri tehditlerin bertaraf 
edilmesinin yolu, yaşayabilir ve 
gerçek bir siyasi dönüşümden 
geçmektedir.” 
Türkiye’nin DAEŞ’in etkin 
olduğu coğrafyayla bin 300 
kilometre sınırı bulunduğunu, 
bu nedenle örgütün her 
şeyden önce Türkiye’ye tehdit 
oluşturduğunu vurgulayan Çiçek, 
Türkiye’nin terör örgütü olarak 
gördüğü DAEŞ’la mücadele için 
uluslararası koalisyona her açıdan 
destek verdiğini ve bu noktada 
daha fazlasını da yapmak 
istediğini anlattı. 
Çiçek, Türkiye’nin, gerek yabancı 
savaşçıların Suriye’ye geçişinin 
önlenmesi gerek DAEŞ’in 
yönettiği petrol kaçakçılığıyla 
mücadele edilmesi gerekse 
Suriyeli muhaliflere eğit-donat 
programının hayata geçirilmesi 

TBMM Başkanı Çiçek Washington’da

“Türkiye, sınır kapılarını da kapatarak DAEŞ ile mücadelede daha kontrollü alan tesis edebilmek için elden 
gelen çabayı göstermektedir.”
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noktasında üzerine düşen tüm 
sorumlulukları eksiksiz yerine 
getirdiğini kaydetti. “Türkiye’nin 
DAEŞ ile mücadelesiyle ilgili 
en azından kamuoyunda 
bilgi eksikliği, hatta önyargılı 
çevreler bakımından da bilgi 
kirliliği yaşandığını” söyleyen 
Çiçek, Türkiye’nin bu konudaki 
çabalarına dair bazı rakamlar 
verdi. 
Çiçek, Suriye ve Irak’ta 80’den 
fazla ülkeden gelen 20 bin 
civarındaki DAEŞ mensubu 
terörist olduğuna dikkati çekerek, 
Türkiye’nin kendi imkanları ve 
bilgi kaynaklarıyla şu ana kadar 
93 ülkeye ait 12 bin 550 kişinin 
Türkiye’ye girişini yasakladığını 
anımsattı. 
Türkiye’nin 78 ülkeden, 16’sı da 
ABD vatandaşı bin 200 kişiyi 
de sınır dışı ettiğine kaydeden 
Çiçek, Türkiye’nin, ayrıca, bu 
bölgedeki 13 gümrük kapısından 
8’ini kapattığını, kalanların 
2’sinin ticari amaçlı, 3’ünün de 
insani geçişler için kullanıldığını 
aktardı. 
Çiçek, “Böylece Türkiye, sınır 
kapılarını da kapatarak DAEŞ 
ile mücadelede daha kontrollü 
alan tesis edebilmek için elden 
gelen çabayı göstermektedir” diye 
konuştu. 
Bölgedeki tek terör örgütünün 
DAEŞ’ten ibaret olmadığını 
belirten Çiçek, Türkiye’nin 30 
yıldan bu yana 40 bin insanın 
hayatına mal olan PKK terörüyle 
mücadele ettiğini hatırlattı. 
Çiçek, “DAEŞ’e karşı 
mücadelenin, bölgede PKK 
ve saklı grupların meşru 
görülmesine hizmet etmemesi 
gerektiğine” vurgu yaparak, 
şunları kaydetti: 
“Terör örgütü PKK’nin, son 
zamanlarda DAEŞ ile mücadele 
ediyor olması onu terör örgütü 
olmaktan çıkarmaz. Dolayısıyla 
son zamanlarda bazı ülkelerde, 
bazı yayın organlarında PKK’nın 

bu terörist örgüt niteliği gözardı 
edilerek adeta bir insani yardım 
kuruluşu gibi takdim edilmeye 
çalışıldığını ve bir illüzyona 
maruz kalındığını da görmek 
gerekiyor. Onun için uluslararası 
toplumun hiçbir ayrım 
yapmadan, PKK, DAEŞ dahil 
tüm terör örgütlerinin karşısında 
beraber dayanışma içinde olması 
gerekiyor. 
Terör; dini, etnik kökeni ve 
ideolojik duruşu ne olursa olsun 
hiçbir ayrım yapılmaksızın 
koşulsuz kınanmalı ve ortak 
tavır alınmalıdır. Uluslararası 
toplum, terör örgütleri arasında 
bir derecelendirme ve ayrım 
yapmamalı, birini diğerine tercih 
etmemeli ve terör örgütüyle 
ilgili olarak bu örgütlerin önüne 
ve arkasına başka da cümle 
konulmadan yaptıkları tüm 
eylemler kınanmalı ve ortak tavır 
geliştirilmelidir.” 
Suriye ve Irak’taki gelişmeler 
nedeniyle Türkiye’ye farklı etnik 
köken ve dini inançtan 2 milyon 
kişinin sığındığını hatırlatan 
Çiçek, tüm dünyanın ise sadece 
130 bin kişiye kapısını açtığına 
işaret etti. 
Türkiye’deki 2 milyon 
sığınmacının sadece insani ve 
ekonomik değil eğitim, sağlık 
ve kamu düzeni gibi birçok 
boyutta problemleri beraberinde 

getirdiğini anlatan Çiçek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Türkiye böylesine çok boyutlu 
bir meseleyle uğraşmaktadır 
ve açıkça belirtmek gerekirse 
DAEŞ’e karşı mücadelede 
uluslararası dayanışma esas 
olmalıdır. Bu dayanışma 
olmadan bütün sorumluluğun 
Türkiye’ye yüklenmesi ve her 
şeyin Türkiye’den beklenmesi 
çok adil değildir. Bununla 
birlikte kimi zaman ancak olaylar 
patlak verdikten sonra gerekli 
eşgüdümün başlayabildiğini 
görüyoruz. Türkiye, DAEŞ 
ile mücadelede sahip 
olduğu yüzde 100 kararlılığı 
tüm müttefiklerinden de 
beklemektedir.” 
Irak’ta önceki yönetimin 
mezhepçi yaklaşımının 
yaratacağı krize dair Türkiye’nin 
öngörülerinin ve önceden yaptığı 
uyarıların gerçek çıktığını 
bildiren Çiçek, DAEŞ’in bir 
mezhep ve etnik grup için ortak 
tehdit kabul edildiği mevcut 
konjonktürün Irak için fırsat 
teşkil etmesi ve geniş ve kapsayıcı 
ortamın tesis edilmesi gerektiğini 
söyledi. 
Çiçek, Irak’ın terör yuvalarından 
kurtarılmasının sadece komşusu 
olan Türkiye değil, küresel 
ve bölgesel istikrar açısından 
da hayati önemde olduğunu 
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belirterek, “Ancak bunun yolu her 
şeyden önce dışlanmış kesimlerin 
sisteme eklemlenmesi ve 
yapısal reformların gecikmeden 
uygulanmasından geçmektedir. 
Bizim Türkiye olarak hiçbir 
kimse ve kesime yönelik 
önyargımız bulunmamaktadır. 
İsimlerin değil zihniyetlerin 
önemli olduğuna inanıyoruz. 
Bu anlayışla Irak’taki yeni 
hükümete en başından beri tam 
destek verdik. Yeni hükümete 
geçmişin hatalarından sıyrılma 
ve uluslararası toplumla gerçek 
anlamda bütünleşme yönünde 
bir şans verilmesi gerektiğine 
inanıyoruz” diye konuştu. 
Çiçek, Kafkasya’daki etnik 
çatışmaların ve donmuş 
ihtilafların bu bölgenin 
potansiyelini kullanmasını 
önlediğini kaydetti. 
Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın bölgede diyalog, 
etkileşim ve dayanışmanın tesis 
edilmesi için somut adımlar 
attığını ama daha fazla ilerleme 
için Dağlık Karabağ gibi 
problemlere adil ve kalıcı çözüm 

bulmak gerektiğini belirten 
Çiçek, bu noktada Ermenistan’ın 
da bu bölgesel plana dahil olması 
gerektiğini söyledi. 
Türkiye’nin Ermenistan 
ile ilişkileri normalleştirme 
iradesinde değişiklik olmadığını 
ve Ermenistan’a samimi ve 
açık yüreklilikle yaklaştığını 
dile getiren Çiçek, “Ancak 
Ermenistan’ın 24 Nisan’a giden 
süreçte, ülkemizden gelen tüm 
iyi niyetli girişimlere olumlu 
yanıt vermemeyi seçtiğini, 
enerjisini normalleştirme 
sürecini ileriye taşıma hedefi 

yerine 1915 yılı olaylarının 
yıldönümü kapsamındaki Türkiye 
karşıtı faaliyetlerinin üzerine 
yoğunlaştırmayı tercih ettiğini 
görüyoruz” dedi. 
Çiçek, Türk-Ermeni ilişkilerini 
normalleştirmek için daha umut 
olduğuna da işaret ederek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve Sayın 
Başbakanımızın bu olaylarla 
ilgili vermiş olduğu taziye mesajı 
ve yaptığı açıklamalar bu yönde 
atılmış önemli adımlardır” diye 
konuştu. 
Çiçek, 1. Dünya Savaşı’nda 
1915’in Anadolu tarihinde acılı 
ve hüzünlü olayların yaşandığı yıl 
olduğuna işaret ederek, şunları 
kaydetti: 
“Çünkü savaş varsa acı vardır ve 
bu her toplum için, toplumun 
her kesimi için vardır, sadece 
Ermeniler için değil. 1. Dünya 
Savaşı’nda 20 milyon insan 
ölmüştür ve bu savaşın önemli 
kısımları bizim coğrafyamızda 
cereyan etmiştir. Elbette bu 
savaşın acılarından Ermeniler, 
Türkler, Kürtler, Araplar, 

Çiçek, “Rum tarafının müzakere 
masasına geri dönerek 
görüşmelerin yeniden başlaması 
Kıbrıs’ta çözüme yönelik umudu 
yeniden yeşertecektir ve 
temennimiz Kıbrıs’ta 50 yıldır 
süren bu ihtilafın sona ermesi ve 
2015’in çözüm yılı olmasıdır.”
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Anadolu’daki tüm değişik gruplar 
nasibini almıştır. Bütün Anadolu 
halkları için böyledir ve bunun 
bir sebebi vardır. Bu dönemi 
adil bir hafıza perspektifinden 
değerlendirmek, insani ve ilmi 
bir sorumluluktur. Bu amaçla biz 
arşivlerimizi tüm araştırmacılara 
açtık. Temenni ederiz ki 
Ermeniler de, Boston’daki arşivler 
de dahil, kimin elinde ne bilgi ne 
belge varsa bunu ortaya koymalı 
ve bilim adamları, tarihçiler 
ortaya çıkarmalıdır.” 
1915 olaylarının tüm yönleriyle 
açığa çıkarılmasını en fazla 
Türkiye’nin istediğine dikkati 
çeken Çiçek, “Ne varsa bu işlerin 
önünde ve arkasında, kim bu 
olayları kışkırttı, kim teşvik etti 
ve sonuçta ne olduysa bunun 
tüm yönleriyle belgelere dayalı 
olarak ortaya çıkarılmasını 
istiyoruz. İstiyoruz ki istismar 
ortadan kalksın, tarihi gerçekler 
gün ışığına çıkarılmak suretiyle 
barışa katkı sağlayalım. Biz her 
türlü araştırmaya katkı vermeye 
hazırız” ifadesini kullandı. 
Çiçek, Kıbrıs meselesinin de adil, 
kalıcı ve siyasi eşitlik temelinde 
kapsamlı çözüme kavuşması 
yönündeki kararlılıklarının 
devam ettiğini, ancak Rum 
tarafının Akdeniz’de tek taraflı 
sondaj çalışmalarına başlaması ve 

Kıbrıslı Türklerin bu kaynaklar 
üzerindeki asli haklarını korumak 
için aldığı önlemleri gerekçe 
göstererek müzakere sürecinde 
görüşmelere katılmama kararı 
almasının son derece talihsiz 
olduğunu söyledi. 
Çiçek, “Rum tarafının müzakere 
masasına geri dönerek 
görüşmelerin yeniden başlaması 
Kıbrıs’ta çözüme yönelik 
umudu yeniden yeşertecektir ve 
temennimiz Kıbrıs’ta 50 yıldır 
süren bu ihtilafın sona ermesi 
ve 2015’in çözüm yılı olmasıdır” 
dedi. 
Küresel ekonomik krizin 
ardından Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’daki halk hareketleri ve 
sonrasında bazı ülkelerde ortaya 
çıkan iç çatışmalar ile Rusya’nın 
Ukrayna’daki hamlesinin 
mevcut dönemi daha çalkantılı 
hale getirdiğini aktaran Çiçek, 
“Türkiye bahsettiğimiz yeni ve 
risklerle dolu küresel denklemin 

içinde, demokratik ve laik siyasal 
sistemi, dinamik ekonomisi, 
nüfus yapısı ve özgün kültürel 
mirasıyla çağdaşlığı bağdaştıran, 
sosyal geleneğiyle kendi 
bölgesinde ve ötesinde barış ve 
istikrarı teşvik eden merkezi bir 
aktördür” dedi. 
Çiçek, “İşte bu ortamda 
çeşitli fırsatlar ve zorlukların 
oluşturduğu arka planda 
Türkiye ve ABD, insan hakları, 
demokrasi, hukukun üstünlüğü, 
serbest piyasa ekonomisi gibi 
ortak paydalar temelinde ikili 
işbirliği konularının zeminini 
genişletmiş, kırılgan ve yayılma 
riski bulunan coğrafyada yer 
alan Türkiye, bölgede istikrarı 
arzulayan her ülke için 
vazgeçilmez bir ortak konumuna 
gelmiştir” diye konuştu. 
ABD ve Türkiye’nin dış politika 
gündemlerinin büyük ölçüde 
örtüştüğünü belirten Çiçek, 
bunun da ortak konularda 
işbirliğini hem karşılıklı çıkarlar 
hem de uluslararası barış ve 
istikrar açısından vazgeçilmez 
kıldığını kaydetti. Çiçek, “Bu 
noktada Türkiye ve ABD’nin, 
ortak amaç ve ideallerini, bazen 
farklı araçlarla da olsa etkili 
biçimde savunup ilerletebilen, 
her zaman aynı düşünmeseler de 
hayati meselelerin çözümünde 

Çiçek, “Türk-Amerikan 
ilişkilerinin model ortaklık 
kavramına uygun biçimde daha 
da ileri aşamalara taşınmasını 
arzu ediyoruz.”
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ortak paydada buluşabilen, 
uluslararası düzene pozitif katkı 
yapabilme yeteneğine sahip iki 
yakın müttefik olduklarının” 
altını çizdi. 
Çiçek, ABD ile ticaretin ve 
ABD firmalarının Türkiye’deki 
yatırımlarının artmasını 
beklediklerini, özellikle Ar-
Ge alanında ABD ile daha 
fazla işbirliği yapılabileceğini 
kaydetti. ABD ile AB arasındaki 
görüşmeleri yapılan Transatlantik 
Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’na 
değinen Çiçek, Türkiye-ABD 
ikili ticaretinin liberasyonu 
sağlayacak düzenlemelere 
ulaşmasının Türkiye açısından 
önemini anlattı. 
TBMM Başkanı Çiçek, 
Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili 
bir soru üzerine, “Avrupa Birliği 
bizim 52 yıllık maceramız. Koş 
Allah koş ama bir türlü belli bir 
noktaya gelemedik” dedi. 
AB üyeliğinin Türkiye’nin 
stratejik tercihi ve devlet 
politikası olduğunu ve 
Türkiye’nin AB’ye girmek 
istediğini ama AB’nin de adil 

davranması ve çifte standart 
uygulamaması gerektiğini dile 
getiren Çiçek, “Bazı ülkeler 
bazı başlıkları bloke ediyor, bazı 
ülkeler de bazı başlıkları bloke 
etmiş, şimdi müzakere edilecek 
başlık kalmamış. Şu an bazı 
müzakerelerin başlıklarının açılış 
kriterleri, bazılarının kapanış 
kriterleri yok. Biz neyi nasıl 
müzakere edeceğiz? Ortada 
ciddi büyük bir belirsizlik var. 
Dolayısıyla tablo ortadadır. 
Biz istiyoruz ama önümüzde 
ciddi engeller var. Tek taraflı 
aşk olmuyor. Onun için bizim 
samimi arzumuz bu engellerin 
ortadan kalkması, en azından 
3 başlıkta müzakerelerin 
canlandırılması gerekiyor” diye 
konuştu. 
Başkanlık sistemine dair soru 
üzerine, geçmişteki koalisyonlar 
döneminin Türkiye için çok 
sancılı ve sıkıntılı geçtiğini 
belirten Çiçek, başkanlık 
sisteminin Türkiye için daha iyi 
bir tercih olacağını söyledi. 
Çiçek, yeni anayasa sürecinde 
muhalefet partilerinin başkanlık 

sistemi yerine parlamenter 
sistemin doğru olacağı görüşünü 
savunduklarını ifade ederek, 
“Kanaat olarak ifade edeyim 
ki en kötüsü bugünkü haldir. 
Bugünkü halden Türkiye’nin 
kurtulması lazım. Çünkü 
bugünkü durumda Türkiye 
kurumlar arası çatışmadan 
kendisini kurtaramaz, geçmişte 
de kurtaramadı. Onun için 
bugünkü durum bizim açımızdan 
daha uzun süre sürdürülebilir bir 
durum değildir” dedi. 
Çiçek, Haziran’daki seçimlerin 
ardından Türkiye’nin 
üzerinde duracağı önemli 
konulardan birinin bu olacağını 
düşündüğünü söyledi.
TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, ABD’nin başkenti 
Washington’daki temasları 
kapsamında Bahçeşehir 
Üniversitesinde öğrencilerle de 
bir araya geldi.

Çiçek, Washington temasları 
çerçevesinde, Kore Savaşı 
Gazileri Anıtı ile Lincoln 
Anıtı’nı da ziyaret etti.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
ABD Kongresi’nin Temsilciler 
Meclisi ve Senato kanatlarının 
başkanlarıyla bir araya geldi.

Çiçek, ABD’nin başkenti 
Washington’daki temasları 
kapsamında ABD Kongresi’nde 
görüşmeler yaptı. Senato Başkanı 
Orrin Hatch ile görüşen Çiçek, 
beraberindeki heyetle Kongre 
binasını gezerek yetkililerden 
bilgi aldı. 
Çiçek, daha sonra Temsilciler 
Meclisi Başkanı John Boehner 
ile de basına kapalı bir görüşme 
gerçekleştirdi. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Amerika Türk Koalisyonu (TCA) 
Başkanı Lincoln McCurdy ve 
Türk-Amerikan İş Adamları 
Derneği üyeleriyle de bir araya 
geldi. Basın mensuplarının 
başından görüntü aldığı toplantı, 
daha sonra basına kapalı olarak 
devam etti. 

TBMM Başkanı Çiçek, 
Washington’da Gazetecilerin 
Sorularını Cevapladı 

TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Washington’daki 
resmi temaslarının ardından 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
ABD Temsilciler Meclisi 
Başkanı Boehner’in geçen yılki 
Türkiye ziyaretine karşılık olarak 
TBMM’den üç siyasi partiden 
milletvekilleriyle Washington’a 
geldiklerini belirten Çiçek; 
Suriye, Ukrayna ve Irak gibi 
bölgedeki birçok gelişmenin, 
iki ülkenin parlamentolarının 
işbirliğinin artırılmasını önemli 
kıldığını kaydetti. 
Çiçek, bu nedenle Kongre’deki 
muhataplarıyla görüşmelerinde 
öncelikle bölgedeki özellikle 
DAEŞ ve diğer terör örgütleriyle 
sürdürülen mücadeleler ve bu 
noktada Türkiye’nin gördüğü 
eksiklikleri değerlendirme fırsatı 
bulduklarını bildirdi. 

Bu yılın birçok bakımdan önemli 
olduğuna işaret eden Çiçek, 
Çanakkale Savaşlarının 100. yılı 
nedeniyle 24 Nisan’da program 
düzenleneceğini hatırlatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“1915 yılı bizim tarihimizde en 
kanlı yıl, 1. Dünya Savaşı’nda en 
çok kanın aktığı ve çok acıların 
yaşandığı bir yıl. Bunu bir de 
kendi yönümüzden dünyaya 
duyurmakta fayda var. Ama 1915 
yılı olaylarıyla ilgili tek yanlı ve 
uluslararası hukuka da uygun 
olmayan bir tarzda Ermeniler 
bunu bir karalama kampanyasına 
dönüştürdü. Özel bir çaba, gayret 
var. Bunların hedefi de kamuoyu 
meydana getirmek, var olan 
kamuoyunu biraz daha artırmak. 
İkincisi de hedef kurum 
olarak parlamentolardan karar 
çıkarmak.” 
TBMM olarak parlamentoların 
bu tür karalama kampanyalarına 
girmemesi, iftiralara alet 
olmaması, tarihi olayları 
tarihçilere bırakması ve 
kendisini bir uluslararası bir 
ceza mahkemesi yerine koyarak 
kararlar almaması yönünde 
bugüne kadar 100’den fazla 
ülkenin meclisiyle görüştüklerini 
dile getiren Çiçek, buradaki 
ziyaretin diğer bir amacının da 
bu olduğunu söyledi. 
Çiçek, Ermeni lobisinin 24 
Nisan öncesinde ABD’de 
adım atma çabası içinde 
olduğunu anımsatarak, “Bunun 
Türk-Amerikan ilişkilerine 
ne ölçüde zarar vereceğini 
muhataplarımızın dikkatine 
getirmek istedik. Biz bu 
konudaki beklentilerimizi, 
bunlar karşılanmadığında Türk-
Amerikan ilişkilerinin ne kadar 
zarar göreceğini ifade etmeye 
çalıştık. Umarız beklentilerimize 
uygun bir süreç gelişmiş olur” 
diye konuştu. 
ABD Kongresi’ndeki 
görüşmelerinde, muhataplarına, 
parlamentoların “bu işe 

alet olmaması” gerektiğini 
söylediklerini kaydeden 
Çiçek, “Eğer parlamentolar, 
tarihçilerin veya uluslararası ceza 
mahkemesinin rolüne soyunursa, 
bu barışa katkı sağlamaz. Bunu 
Türkiye’deyken de konuşmuştuk. 
(Boehner ile) Buradayken de 
muhataplarımıza ifade etme 
imkanı bulduk” dedi. 

DAEŞ ile mücadelede 
Türkiye’nin, birçok çaba ve 
fedakarlığı ortaya koyduğu halde, 
eksik ve yanlış bilgilendirme ve 
bilgi kirliliği nedeniyle zaman 
zaman zan altında kaldığını 
belirten Çiçek, DAEŞ’in bir terör 
örgütü olduğunu ama bölgedeki 
tek terör örgütü olmadığını, 
bunların başında da PKK’nın 
geldiğini kaydetti. 
Çiçek, “Eğer bu bataklık 
kurutulamazsa, bölgede istikrar 
sağlanamazsa, yeni terör örgütleri 
ortaya çıkar, biri azalır diğeri 
çoğalır. Bölge terör açısından çok 
verimli coğrafya haline geldi. Bu 
nedenle bu konuda evvela doğru 
bilgilenmeye ihtiyaç var” dedi. 
Çiçek, ABD’nin DAEŞ 
politikasındaki belirsizliğin karşı 
cephenin işini kolaylaştırdığını, 
direnme gücünü artırdığını 
ve Şii yayılmacılığını daha da 
kolaylaştırdığını anlattı. Çiçek, 

Çiçek, “1. Dünya Savaşı’nda en 
çok kanın aktığı ve çok acıların 
yaşandığı bir yıl. Bunu bir de 
kendi yönümüzden dünyaya 
duyurmakta fayda var. Ama 1915 
yılı olaylarıyla ilgili tek yanlı ve 
uluslararası hukuka da uygun 
olmayan bir tarzda Ermeniler 
bunu bir karalama kampanyasına 
dönüştürdü.”
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“Bu durum, o bölgede nüfuz elde 
etmek ve kendi nüfuzunu orada 
tahkim etmek isteyen ülkelere 
fırsat veriyor” diye konuştu. 
Ayrıca, terörle mücadelenin 
bir ülkenin gayretiyle sona 
eremeyeceğine dikkati çeken 
Çiçek, diğer ülkelerin Türkiye ile 
yeterli işbirliğinde bulunmadığını 
kaydetti. 
Çiçek, Türkiye’nin kendi 
imkanlarıyla önemli adımlar 
attığını, 12 bin 550 kişinin 
girişini reddettiğini, bin 200 
kişinin de sınır dışı edildiğini 
anımsattı. 
Ancak kaynak ülkelerin de 
Türkiye’ye bilgi aktarımında 
bulunması gerektiğini ifade eden 
Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Terörle mücadele konusunda 
uluslararası toplumda yeterli 
ciddiyet, yeterli işbirliği yok. 
Kaynak ülkeler bu yönde çaba 
göstermezse, kendi vatandaşları 
üzerinde gerekli denetimleri 
sağlamazsa, sonra üzücü olaylar 
meydana geldiğinde bu ülkelerin 

Türkiye’yi suçlamaya hakları yok, 
çünkü Türkiye elinden geleni 
yapıyor.” 
Çiçek, bin 300 kilometrelik 
bir sınırın korunmasının çok 
kolay bir mesele olmadığına 
işaret ederek, ABD’nin 
milyarlarca dolar harcamasına, 
tüm teknolojik imkanları 
kullanmasına rağmen Meksika 
ile sınırından yüz binlerce geçişi 
önleyemediğini örnek gösterdi. 
Türkiye’nin petrol kaçakçılığıyla 
mücadelede elinden gelen desteği 
göstererek şu ana kadar 150 
milyon litrenin üzerindeki kaçak 
petrolü engellediğini anlatan 
Çiçek, “Türkiye gerçekten 
canhıraş bir çabanın ve gayretin 
içinde ama dünyanın birlikte 
sorumluluk taşıması gereken 
bir sorunun tek başına çaresi 
Türkiye olamaz. Onun için 
(görüşmelerimizde) bu gerçeğin 
bilinmesini ifade ettik” diye 
konuştu. 
Öte yandan, ABD ile ekonomik 
ilişkilerin siyasi ilişkiler seviyesine 
ulaşamadığını belirten Çiçek, 

bunu da artırmak istediklerini 
söyledi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Maryland’de inşaatı devam 
eden Türk-Amerikan Kültür ve 
Medeniyet Merkezi’ni gezdi.

Çiçek, başkent Washington’daki 
resmi temaslarının son gününde 
ilk önce sabah saatlerinde 
ABD Kongresi’nde Temsilciler 
Meclisi Türkiye Dostluk Grubu 
eşbaşkanları ve “Türkiye Çalışma 
Grubu” tarafından verilen 
kahvaltıya katıldı. 
Toplantıya Temsilciler Meclisi 
Türkiye Dostluk Grubu 
eşbaşkanlarından Cumhuriyetçi 
Parti Kentucky milletvekili 
Ed Whitfield’in yanı sıra bazı 
Kongre üyeleri katıldı. 
Çiçek, ardından Maryland 
eyaletine geçerek Türk-
Amerikan Kültür ve Medeniyet 
Merkezi’ni ziyaret etti. İnşaatı 
devam eden merkezi gezen 
Çiçek, yetkililerden merkezle 
ve merkeze kurulmakta olan 
camiyle ilgili bilgi aldı.
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TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, İstanbul Adliyesi’ndeki 
terör saldırısında şehit olan 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz için 1 Nisan’da 
düzenlenen cenaze törenine 
katıldı. 
Çağlayan’daki İstanbul Adalet 
Sarayı’nda yapılan resmi törende, 
Kiraz’ın Türk Bayrağına sarılı 
tabutu, polisler eşliğinde alana 
getirildi. 
Törende, Kiraz’ın babası 
Muhammet Hakkı Kiraz, 
taziyeleri kabul etti. Saygı 
duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından törende, Kiraz’ın öz 
geçmişi okundu. 
Kiraz’ın naaşı polisler tarafından 
omuzlara alınarak, dışarıya 
taşındı. Bando eşliğinde cenaze 

aracına konulan  naaş, Eyüp 
Sultan Camisi’ne götürüldü. 
Törene, Kiraz’ın babası 
Muhammet Hakkı Kiraz’ın 
yanı sıra aynı adliyede hakim 
olarak görev yapan eşi Yasemin 
Kiraz ve yakınları ile TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan 
Yardımcıları Yalçın Akdoğan, 
Bülent Arınç ve Numan 
Kurtulmuş; Adalet Bakanı Kenan 

İpek, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Ayşenur İslam, eski 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, 
İstanbul İl Jandarma Komutanı 
Kurmay Albay Gürcan Sercan, 
İstanbul Barosu Başkanı Ümit 
Kocasakal, hakimler, savcılar, 
avukatlar ve adliye çalışanlarının 
da aralarında bulunduğu çok 
sayıda kişi katıldı. 

TBMM Başkanı Çiçek 
Şehit Savcı Kiraz’ın Cenaze Törenine Katıldı
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TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı “Bir Projem Var! 
Bir Önerim Var!” 3. Dönem 
Ödül Töreni 19 Mart’ta 
gerçekleştirildi. Törene TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti 
Adana Milletvekili Necati 
Çetinkaya, AK Parti Diyarbakır 
Milletvekili ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanı Oya Eronat, TBMM 
Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu 
ve Meclis personeli katıldı. 
Ödül töreninde konuşan 
TBMM Başkanı Çiçek, Proje 
yarışmasının üç yıldır yürütülen 

önemli bir uygulama olduğunu 
ifade etti. Çiçek, şunları söyledi: 
“Buna devam etmek lazım. 
Eskiden memurla ilgili çok 
olumsuz bir imaj vardı, ‘salla 
başını, al maaşını’. Başımızı 
sallayıp maaşımızı alırsak, 
aldığımızı helal ettiremeyiz. 
Hepimizin maaşını millet veriyor, 
milletimize hizmet borcumuz 
var. Bizim yaşadıklarımızı 
yaşamamış insanlar hayatlarını 
vererek bugünleri bize emanet 
etti. Devletimizi daha güçlü, 
milletimizi daha mutlu yapmak 
istiyorsak, kamu görevlileri 
amir korkusuyla, kanun 

korkusuyla değil, içlerinden ve 
vicdanlarından gelerek daha iyi, 
daha güzel hizmeti milletimize 
sunmalıdır. Milletimiz bunu 
hak ediyor. TBMM, Türkiye’nin 
en temel kurumudur. Burada 
ne kadar güzel işler yaparsak 
başka tarafa da güzel yansımaları 
olacaktır. Emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum, ödül alanları 
tebrik ediyorum.” 
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu da TBMM’nin 
kurumsal dönüşümünün en 
önemli adımının yeni teşkilat 
kanunu olduğunu belirterek, 
“O gün hem kendimize hem 

“Bir Projem Var! Bir Önerim Var!” 3. Dönem 
Ödül Töreni ve Türk Halk Müziği Konseri

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Bizim 
yaşadıklarımızı yaşamamış insanlar hayatlarını 
vererek bugünleri bize emanet etti. Devletimizi 
daha güçlü, milletimizi daha mutlu yapmak 
istiyorsak, kamu görevlileri amir korkusuyla, kanun 
korkusuyla değil, içlerinden ve vicdanlarından 
gelerek daha iyi, daha güzel hizmeti milletimize 
sunmalıdır. Milletimiz bunu hak ediyor.”
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Meclis Başkanımıza TBMM’nin 
Türkiye’de en iyi kamu kurumu, 
dünyada en iyi parlamento olma, 
diğer kamu kurumlarına ve 

kuruluşlarına örnek olma sözü 
verdik” dedi. 
Meclis çalışanlarının idari 
teşkilatta karar alma süreçlerine 
etkin katılımının sağlanması için 
2012 yılında “Bir Projem Var! 
Bir Önerim Var!” uygulamasını 
başlattıklarını anlatan Neziroğlu, 
3 yılda 800 proje ve öneri 
geldiğini söyledi. 
Neziroğlu, vatandaşlardan 
da görüş ve öneri almaya 
başladıklarını ifade ederek, 
isteyen her vatandaşın Meclis’in 
internet sitesi aracılığıyla 
görüşlerini iletebildiğini kaydetti. 
Meclis’te yapılan bir işin 
en iyi şekilde yapılması için 
çalıştıklarını vurgulayan 

Neziroğlu, “Bizim yasama 
uzmanımız da garsonumuz da 
bahçıvanımız da en iyi olacak. 
Diğer kurumlara ancak bu 
şekilde örnek olabiliriz” diye 
konuştu. 
Meclis’in kalite politikasına 
ilişkin çalışmalar hakkında bilgi 
veren Neziroğlu, birçok konuda 
ilklere imza atıldığını dile getirdi. 
Konuşmaların ardından, ilk beşe 
giren proje ve öneri sahiplerine 
ödülleri verildi.
Ödül töreni sonrasında TBMM 
Türk Halk Müziği korosu bir 
konser verdi. Konseri, Gaziler 
ve Yaşlılar Haftası nedeniyle 
Meclise gelen huzurevlerinde 
kalan konuklar da izledi.

TBMM Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu, “Bizim yasama 
uzmanımız da garsonumuz da 
bahçıvanımız da en iyi olacak. 
Diğer kurumlara ancak bu şekilde 
örnek olabiliriz” 
Neziroğlu, “‘Bir Projem Var! Bir 
Önerim Var!’ uygulamasına 3 
yılda 800 proje ve öneri geldi.”
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Meclis Başkanı Cemil Çiçek, 
“Avrasya coğrafyasından aynı 
kültürü paylaştığımız, birçoğu 
ile de kardeş olduğumuz, aynı 
toplumun, milletin parçaları 
olarak, Nevruz Bayramı nedeniyle 
bir gelenek haline geldi, hep 
burada buluşuyoruz. Bunlar 
son derece önemli ve güzel 
buluşmalar.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov ve 
beraberindeki TÜRKSOY üyesi 
ülkelerin kültür ve sanat elçileri 
heyetini 20 Mart’ta TBMM 
Başkanlık Divanı Salonu’nda 
kabul etti. 
Meclis Başkanı Çiçek’in Nevruz 
Bayramı’nı kutlayan Kaseinov, 
bu yılın özel bir yıl olduğunu 
belirterek, Türkiye’ye 15 
devletten 700’den fazla sanatçı 
geldiğini söyledi. 

İstanbul’da konser verdiklerini, 
Ankara’da da Gençlik Parkı’nda 
büyük Nevruz Şöleni’ne 
katılacaklarını belirten Kaseinov, 
Avrupa’da da Paris, Köln ve 
Viyana’da konser vereceklerini 
kaydetti. 
Cemil Çiçek de “Avrasya 
coğrafyasından aynı kültürü 
paylaştığımız, birçoğu ile 
de kardeş olduğumuz, aynı 
toplumun, milletin parçaları 
olarak, Nevruz Bayramı 
nedeniyle bir gelenek haline 
geldi, hep burada buluşuyoruz. 

Çiçek TÜRKSOY Heyetini Kabul Etti
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Bunlar son derece önemli ve 
güzel buluşmalar” dedi. 
Avrasya coğrafyasında pek 
çok toplum, millet ve ülkenin 
Nevruz’u bayram olarak 
kutladığını belirten Çiçek, şöyle 
konuştu: 
“Bu masanın etrafındaki değerli 
misafirlerin kompozisyonu da 
gösteriyor ki Nevruz konusu 
sadece Türkiye’de belli bir 
bölgenin ya da etnik grubun 
kutladığı, sadece onlara mahsus, 
biraz da siyasi maksatla 
değerlendiği gün değil. Nevruz’u 
bayram olarak kutlayanların çok 
önemli bir kısmı Türk kökenli 
olan toplumlardır, topluluklardır, 
devletlerdir ama bunun dışında 
Tacikler gibi ülkeler de bu 
bayramı kutluyor. Bir ölçüde 
Avrasya coğrafyasının önemli 
buluşması ve önemli günüdür. 
Bu aynı zamanda TÜRKSOY 
üyesi ülkelerin en önemli 
kültür değerlerinden, ortak 
paydalarından birisidir. Böyle 
olduğu içindir ki TÜRKSOY 
böylesine önemli buluşmaya, 
kaynaşmaya ve önemli bir 
günün anlamına uygun olarak 
kutlanmasına öncülük ediyor, 
kendilerine teşekkür ediyoruz. 

TÜRKSOY teşkilatı, doğru 
bir kararla 1993’te kuruldu. 
Çok önem ve değer verdiğimiz, 
faaliyetlerini de büyük ölçüde 
desteklediğimiz bir kuruluş, 
bunun da maksadı Türk dilini, 
kültürünü, sanatını yaşatmak, 
korumak, buna yenilerini ilave 
etmek ve bu kültürü gelecek 
kuşaklara aktarmak bakımından 
çok hayati ve önemli rol oynuyor. 
Türk dünyasının UNESCO’su. 
Bu sıfatıyla Türk kültürünü, 
Nevruz’u Avrasya dışına da 
taşımak bakımından, Avrupa 
ülkelerinde geçmişte BM’de bu 
kültürün tanıtılması bakımından 
çok önemli çabaları oldu. 
Bunlar önemli faaliyetlerdir, 
inanıyoruz ki bu buluşmalar her 

sene daha da canlı bir şekilde 
hem ülkemizde hem de diğer 
Avrasya ülkelerinde kutlanacak. 
Bu çerçevede, çok başarılı bir 
program başlattı. Her yıl bu 
coğrafyadaki ülkelerden birinde 
kültür başkenti ilanı oldu; evvelsi 
yıl Türkiye’de Eskişehir kültür 
başkenti idi, bu sene Kazan, 
şimdi Türkmenistan’ın Merv 
Şehri. Sultan Sencer’in; bizim 
kültürümüzün, tarihimizin çok 
önemli şahsiyetlerinden birinin 
bağrında misafir olduğu bir 
kültür şehri. Merv Şehri bu 
bayrağı taşıyacaktır, inanıyoruz ki 
bu da TÜRKSOY’un ve bu türlü 
buluşmaların önemli bir adresi 
olacak.” 
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Meclis’te 1 Nisan’da düzenlediği 
basın toplantısında, İstanbul 
Adliyesi’nde terör saldırısında 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz’ın şehit edilmesiyle 
ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. Çiçek, İstanbul’da 
herkesin yüreğini yakan bir 
vahşet yaşandığını ve bunu 
nefretle kınadığını kaydetti. 
“Allah şehit savcımıza ve bütün 
şehitlerimize rahmet eylesin” 
diyen Çiçek, şunları söyledi: 
“Türkiye 30 yılı aşkın bir 
zamandan beri terörün her 
türlüsünden acı çekmiş, büyük 
ıstıraplar duymuş, büyük 
imkanlarını ve 40 binden fazla 

insanını da kaybetmiş bir ülke. 
Terörün her türlüsünden bu 
kadar acı çeken bir başka ülke 
de yok. Her ilden, her bölgeden, 
meslekten insanımızı kaybettik. 
Cereyan eden her terör olayı, 
işlenen her vahşet, cinayet, netice 
itibariyle bizim insanımızın 
yüreğinde derin acılar bıraktı. 
Bugün de bu acıyı yaşıyoruz. 
İnşallah bu yaşadığımız son acı 
olsun, bunu temenni ediyoruz. 
Türkiye, terörün hedefi olan 
bir ülke. Bugün aynı zamanda 
İnönü Zaferi’nin de yıldönümü. 
Düzenli ordularla varlığımıza 
son veremeyen dış güçlerin 30 
yıldan beri başvurdukları yöntem 
terör olayları ve terör örgütleri. 
Milletimizin birliğini, dirliğini 

bozmak, gelişmemizi engellemek 
ve bu coğrafyada zayıf bir 
ülke olarak yaşamamızı temin 
etmek için en uygun buldukları 
enstrüman terör örgütleri.” 
Terörün insanlığa karşı işlenmiş 
bir suç olduğunu ve uluslararası 
boyutları bulunduğunu ifade 
eden Çiçek, “Sadece dün 
öldürmüş olan iki kişinin ortaya 
koyduğu bir eylem değil; bunu 
öylesine daraltarak, küçülterek 
değerlendirmeye çalışırsak bütün 
boyutlarıyla terör olgusunu 
anlamamış oluruz. Hiçbir terör 
örgütü bir destek olmadan 
bir haftadan fazla yaşayamaz. 
Türkiye’deki terör örgütlerinin 
dış bağlantıları kesinlikle vardır. 

TBMM Başkanı Çiçek’in Basın Toplantısı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Terör bir insanlık suçu ve uluslararası boyutları olan suçlardır. Hiçbir terör 
örgütü dış destek olmadan bir hafta yaşayamaz. Bir defa daha, uluslararası topluma, terör konusunda 
işbirliği çağrısında bulunuyoruz.”
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Zaten liderleri hangi ülkelerde 
ölüyor biliyorsun, neden 
iade edilmedi biliyorsunuz. 
Milletimize değil onlara hizmet 
ediyorlar, onların taşeronları. 
Hangi ülkelerden geldikleri 
bellidir. Bunların takibi yapılıyor 
ama bütün bunlara rağmen 
yeterli işbirliğinin olmadığı bir 
olayı konuşmuş oluyoruz. ‘Neden 
bu örgütlerin kökü kazınamıyor?’ 
diyorsanız büyük bir dış destek 
ve himaye gördükleri, başka 
ülkelerde eğitilip Türkiye’ye 
yönlendirildikleri içindir. İşbirliği 
yok bunu bilmemiz lazım. 
Bunları başkalarını suçlamak 
için söylemiyorum ‘koskoca bir 
ülke, bu kadar güvenlik güçleri 
var, neden bu iş sonlanmıyor da 
bu acıları yaşıyoruz’ diyorsanız, 
Türkiye bir örgütle değil birçok 
örgütle ve onların arkasındaki 
güçlerle mücadele ediyor” diye 
konuştu. 
Terörün dini, imanı, ahlakı 
olmadığını belirten Çiçek, 
“Dolayısıyla terör terördür, 
bunun önüne ve arkasına 
meşrulaştırmak için cümle 
koymaya gerek yoktur. Kim 
tarafından kim için hangi 
gerekçeyle işlenirse işlensin, 
tüm insanlık bu asrın vebası 
ve belasına karşı ortak bir tavır 
sergilemediği takdirde, bu 
bela, aymazlık yapan ülkeleri 
de toplumları da vuruyor ve 
vuracaktır. Bu asrın belasına 
karşı uluslararası bir işbirliği 
olmadığı takdirde hiçbir 
ülkenin yüzde yüz korunması 
olmaz. Nitekim yaşanan 
olaylar bu söylediklerimizi teyit 
eder niteliktedir. Bu üzücü 
olay sebebiyle bir defa daha 
uluslararası topluma işbirliği 
çağrısında bulunuyoruz. Altına 
imza koyduğumuz terörle 
mücadele sözleşmesinin gereği 
olarak ya teröristler yargılanmalı 
ya da ilgili ülkeye iade 
edilmelidir” dedi. 
Dünyanın birçok ülkesinde terör 
örgütlerinin eylem koymaya 

devam ettiğini belirten Çiçek, 
“Bir taraftan teröre destek 
çıkarken öbür taraftan siyasi 
söylem olarak teröre karşıyız 
derken bir başka aymazlık daha 
yapılıyor. O da terör örgütleri 
arasında derecelendirmedir. Bu 
çok büyük yanlıştır” görüşünü 
dile getirdi. 
Türkiye’nin 30 yıldan bu yana 
terör eylemleri dolayısıyla 
birliğine ve dirliğine yönelik 
tuzaklara düşmediğini anlatan 
Çiçek, şunları kaydetti: 
“Her defasında verdiğimiz 
şehitler bizi birbirimize daha 
fazla yaklaştırdı, kardeşliğimizi 
daha fazla derinleştirdi, bugün 
de böyle olmalıdır. Çünkü 
terörle mücadelenin birinci yolu 
bu oyunlara alet olmamak bu 
tuzaklara düşmemek, birliğimizi, 
beraberliğimizi ve kardeşliğimizi 
tesis etmektir. Bugüne kadar 
istenilen sonuç istedikleri 
boyutta elde edilemediyse 
bunda milletimizin fedakarlığı, 
sağduyusu önemlidir, ikincisi 
de devletimizin ve güvenlik 
birimlerimizin bu yönde 

yaptığı çaba, gayret, hakikaten 
teşekkürle, şükranla ifade 
edilecek bir mücadeledir. 
Türk yargısı bu acıyla ilk defa 
karşılaşıyor değil. Türk yargısı 
her defasında bunun üstesinden 
geldi. Şimdi bize düşen, 
acılarımızı içimize gömerek, 
kardeşliğimizi, birliğimizi 
muhafaza ederek, birbirimizle 
dayanışma içerisinde teröre karşı 
ortak tavrımızı sürmeliyiz. 
İkincisi, Türkiye’nin bir terör 
sorunu var. Dün vardı bugün de 
var. Bu ülke coğrafya maalesef 
teröre açık bir coğrafya; 
yanıbaşımızda cereyan eden 
olayları değerlendirdiğimizde 
bu sözümün haklılığını ortaya 
çıkacaktır. Bize düşen hukukun 
içinde kalarak, hukuku egemen 
kılarak ve hukuk devletinin 
kuralları içerisinde bu sorunların 
üstesinden gelmektir. İnanıyorum 
ki kaybettiğimiz insan Türk 
yargısının çok değerli bir 
mensubuydu. İçimizden 
biri, bizden biri, değerli bir 
arkadaşımızdı. Yargının büyük 
bir üzüntü içinde olduğunu 

“Terör örgütleri arasında ayrım yapılıyor. Terör örgütü Fransa’da eylem 
koyduğu zaman hepimiz ayağa kalkıyoruz, doğrudur ama Boko Haram 
iki binden fazla çocuk, genç, kadın katlettiği zaman aynı toplumu, 
topluluğu, bir safta yürüyüşte görmüyoruz.”
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biliyoruz ama yargımız, devlete, 
millete, hukuka olan bağlılığını 
göstererek mücadelesini hukuk 
çerçevesinde sürdürecektir. 
Türkiye’nin ihtiyacı da budur.” 
Çiçek, “İstihbarat ve güvenlik 
zaafiyeti var mı?” sorusu üzerine, 
“Hepimizin yüreği yanıyor. 
Yazdıklarınıza, söylediklerinize 
dikkat edilmesi gerekir. 
Üzüntümüzü ifade ettik ama ateş 
düştüğü yeri yakıyor. İnsanların 
hafızasında, öncelikle ailesinin 
hafızasında kafasına tabanca 
dayanmış bir savcı fotoğrafı. 
Ailesinin ve çocuklarının 
hiçbir zaman unutmayacağı bir 
fotoğraf ” dedi. 
Olayı bütün sonuçları itibariyle 
yargının aydınlatacağını 
kaydeden Çiçek, “Güvenlik 
birimleri, yargı, bu olayın 
araştırmasını yapacak ve 
çıkarılması gereken dersler varsa 
çıkaracaktır. Güvenlik eksikliği 
varsa bunu dikkate alacaktır” diye 
konuştu. 
Bu tür olaylardan sonra hemen 
bir düzenleme ihtiyacının 
gündeme geldiğini belirten 
Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu ihtiyaç var mıdır, olabilir 
ama bizim esas sıkıntımız 
çıkardığımız yasaları bir 
şekliyle uygulayamamaktan 
kaynaklanıyor. Herkesin tabi 
olduğu kurallara bir kısım 
sıfatları, konumları olanlar 
da uyuverse belki bir kısım 
sıkıntıları yaşamayacağız. Uzağa 
gitmeye gerek yok, TBMM’de, 
kurallar, yönetmelikler belli, 
buraya giren herkes aranacaktır 
ama yeteri kadar arayabiliyor 
muyuz? Herkesin sıfatı öne 
çıkıyor, arkasındakiler ya yeteri 
kadar aranmıyor ya da lüzumsuz 
tartışmalarla burada zaman 
kaybediyoruz. 
X-ray cihazından geçmek 
gerekiyorsa hepimiz geçelim. 
Sıfatımız niye buradan geçmeye 
engel teşkil etsin ki? Burada 
geçersek sıfatımız mı X-ray 
cihazına katılacak, bir yerimiz 
mi eksilecek? Ancak maalesef 
kuralları uygulamaya geldiğinde 
‘ben filancayım, ben potansiyel 
suçlu muyum?’ Hayır arkadaş, 
hepimiz yurt dışına gidip 
geliyoruz. En son geldiğim 
ülkede, hiç ayrım yok. Bunu bir 
gurur, kibir meselesi yapmaya 

gerek yok. Neden bir Meclis 
Başkanı X-ray cihazından 
geçmeyi gurur, kibir meselesi 
yapsın, ‘benim ülkemde bu yok’ 
desin. Orada da geçelim, burada 
da geçelim. Avukatsak, hakimsek, 
savcıysak, milletvekiliysek lütfen 
kimliğimizi gösterelim. Seni 
potansiyel suçlu kabul etmiyoruz 
ama senin alnında da filanca 
olduğun yazılı değil. Benimle 
on dakika münakaşa yapacağına 
kimliğini göstermek 30 saniye 
sürer. Bu keyfiliklerimizden ve 
alışkanlıklarımızdan vazgeçelim. 
Ne zaman burada bir olay olur 
‘Meclis’te güvenlik zaafı var...’ 
Vallahi güvenlik zaafı yok 
zihniyet zaafımız var. Bu açığı 
kapatmamız lazım. Kimsenin 
sıfatı, kuralların istisnası haline 
gelmemelidir. 
“Operasyon böyle sonuçlanmalı 
mıydı?” sorusuna Çiçek, 
“Onu ben bilemem. Bu 
olayın ayrıntıları delil olarak 
mevcut. Polisin elinde önemli 
dokümanların olduğunu 
düşünüyorum. Bu, uzmanların 
yapacağı değerlendirme” 
karşılığını verdi.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
İçişleri Bakanı Sebahattin 
Öztürk ve beraberindeki heyeti 
3 Nisan’da kabul etti. Öztürk, 
kabulde Çiçek’e, Türk Polis 
Teşkilatının kuruluşunun 170. 
yılı münasebetiyle düzenlenecek 
etkinliklerin davetiyesini takdim 
etti. 
Bakan Öztürk, yaptığı 
konuşmada, “10 Nisan 
günü; meslek dayanışması, 
meslek kültürü oluşturulması 
bakımından, Türkiye’nin en 
önemli kurumlarından bir tanesi 
olan emniyet teşkilatımızın özel 
günü olarak düşünüldü. Bizi 
kabul ettiğiniz için teşekkür 
ediyorum” dedi. 
TBMM Başkanı Çiçek de polis 
haftasını kutlayarak, “Daha nice 
yıllar bu kutlamaları ağız tadıyla 
inşallah yapmak kısmet olur. 
Polis teşkilatı devletimizin en 
önde gelen gözde kurumlarından 
bir tanesidir. Huzurumuzu, 
güvenliğimizi, özgürlüklerimizi 
büyük ölçüde polisimizin 
çabasına, gayretine, çalışmalarına 

borçluyuz. Bu vesileyle hayatını 
kaybeden bütün meslek 
mensuplarına Allah’tan rahmet 
diliyoruz, bütün şehitlerimize 
rahmet diliyoruz, sizlere de 
başarılar diliyoruz” diye konuştu. 
Devletlerin olmazsa olmaz 
teşkilatlarının başında güvenlik 
kuvvetlerinin geldiğine işaret 
eden Çiçek, şöyle konuştu: 
“Türkiye her geçen gün daha 
fazla şehirleştiğine göre, 
güvenlik güçleri içerisinde en 
büyük sorumluluk da polis 
teşkilatımıza ait. Memnuniyetle 
ifade etmeliyim ki bizim 

polis teşkilatımız dünya 
polis teşkilatları içerisindeki 
güvenlik güçlerinden en başarılı 
olanlardan birisidir. Özellikle 
terörün hedefi olan bir ülkede, 
teröre açık olan bir ülkede, 
çevremizde terörün yeşermesi ve 
eylem koyması bakımından her 
türlü şartların mevcut olduğu bir 
bölgede polisimiz canını dişine 
takarak gece gündüz demeden 
huzurumuzu ve güvenliğimizi 
sağlıyor. Bundan dolayı teşekkür 
ediyoruz, tebrik ediyoruz. 
Başarılı olduğuna da ben şahsen 
inanıyorum, kim ne derse desin.” 

Türk Polis Teşkilatının 170. Kuruluş Yıldönümü
TBMM Başkanı Çiçek İçişleri Bakanı Öztürk ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Çiçek, “Polis teşkilatı, devletimizin en önde gelen 
gözde kurumlarından bir tanesidir. Huzurumuzu, 
güvenliğimizi, özgürlüklerimizi büyük ölçüde polisimizin 
çabasına, gayretine, çalışmalarına borçluyuz.”
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Polis Teşkilatı’nın 170. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla 10 
Nisan’da verilen resepsiyona 
katıldı. 
Emniyet Genel Müdürü 
Celalettin Lekesiz, Polis 

Teşkilatı’nın 170. kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla resepsiyon 
verdi. 
Resepsiyona TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’in yanı sıra İçişleri 
Bakanı Sebahattin Öztürk, 
BBP Genel Başkanı Mustafa 

Destici, DSP Genel Başkanı 
Masum Türker, eski İçişleri 
Bakanı Muammer Güler, Ankara 
Valisi Mehmet Kılıçlar, bazı 
milletvekilleri, Emniyet Genel 
Müdür Yardımcıları, daire 
başkanları, şube müdürleri ile çok 
sayıda davetli katıldı. 

Türk Polis Teşkilatı’nın 
170. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu

HABER

64  �  Mart-Nisan 2015



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Polis Teşkilatı’nın 170. Kuruluş 
Yıldönümü nedeniyle, TBMM 
Koruma Daire Başkanı Mehmet 
Ali Keskinkılıç ve beraberindeki 
heyeti 10 Nisan’da kabul etti. 
Çiçek, polis teşkilatına mensup 
tüm polislerin bugününü 
kutladığını söyleyerek, 
“Ülkemizin birliği, bütünlüğü ve 
huzuru için hayatlarını kaybeden, 
şehit ve gazi olmuş herkesi 
şükranla ve saygıyla anıyorum, 
bütün şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum” dedi. 
Cemil Çiçek, bir yerde devlet 
varsa, mutlaka onun güvenlik 
biriminin de olduğunu ifade 
ederek, “Bir devletin olmazsa 

olmazı, en başta güvenlik 
teşkilatıdır. Onun için, bizim 
polis teşkilatımız da 170 senedir 
hepimizin huzurunu sağlamak 
için canla başla çalışıyor. Biz 
de bundan büyük bir gurur 
duyuyoruz. Şunu memnuniyetle 
ifade ederim ki Türk Polis 
Teşkilatı dünyadaki polis 
teşkilatları içerisinde imkan 
ve kabiliyeti itibariyle en başta 
gelen polis teşkilatlarından 
birisidir. Bunu iltifat olsun diye 
söylemiyorum, gerçekler bunu 
gösteriyor. Bununla da gurur 
duyuyoruz” diye konuştu. 
Türkiye’yi kuran bu yüce çatının 
güvenliğinin polislere emanet 
olduğunu belirten Çiçek, 
“Türkiye çapında olduğu gibi 

burada da bu görevinizi başarıyla 
sürdürüyorsunuz. Bundan dolayı, 
sizlere, geçmişte görev yapanlara 
ve gelecekte görev yapacaklara 
teşekkür ediyorum. Polis günü 
hepinize, hepimize kutlu olsun” 
dedi. 
TBMM Koruma Daire Başkanı 
Keskinkılıç da, güvenlik hizmeti 
vermenin zor bir iş olduğuna 
işaret ederek, “ Meclis’te 
650, İstanbul’da 220 olmak 
üzere toplam 870 personelle 
hizmet veriyoruz. Bu hizmeti 
verirken, özgürlük ve güvenlik 
dengesinden ödün vermemeye 
çalışıyoruz. Biz TBMM’nin, 
milletin iradesini ve egemenliğini 
temsil ettiği bilinciyle görev 
yapıyoruz.” diye konuştu.

Polis Teşkilatı’nın 170. Kuruluş 
Yıldönümü dolayısıyla AK Parti 
Grup Başkanvekili Mustafa 
Elitaş ve TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu, TBMM Koruma 
Daire Başkanı Mehmet Ali 
Keskinkılıç’ı 10 Nisan’da 
makamında ziyaret etti.
AK Parti Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş, Polis Teşkilatı’nın 
170. Kuruluş Yıldönümünü 
kutladı. Elitaş, fedakârca çalışan 
emniyet teşkilatı mensuplarına 
teşekkür etti ve başarılar diledi. 

Elitaş, polis teşkilatının korku 
kapısı değil güven kapısı 
olmasında iktidarın ve polis 
teşkilatının çok önemli katkıları 
olduğunu ifade etti. 

TBMM’nin polisler açısından 
çalışması en zor yerlerden 
biri olduğunu belirten Elitaş, 
TBMM’deki faaliyetlerin sürekli 
göz önünde olmasından dolayı 

Çiçek Koruma Daire Başkanı Keskinkılıç ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Elitaş ve Uslu, 
Keskinkılıç’ı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Şunu memnuniyetle ifade 
ederim ki Türk Polis Teşkilatı 
dünyadaki polis teşkilatları 
içerisinde imkan ve kabiliyeti 
itibariyle en başta gelen polis 
teşkilatlarından birisidir.”
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Meclis’te görev yapan polislerin 
çok büyük hassasiyet göstererek 
güvenliği sağladığına dikkat çekti 
ve olumlu çalışmalarından dolayı 
Keskinkılıç’ı tebrik etti. 
TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu da konuşmasında, Emniyet 
Teşkilatının 170 yıldır, 1845 
tarihinden beri çalışmalarını 
sürdürdüğünü anımsatarak çok 
başarılı hizmetler verdiklerini 
söyledi. 
Uslu, son çıkan iç güvenlik 
yasasının polise önemli yetkiler 
verdiğini ifade ederek polisin 

arkasında milletin olduğunu 
belirtti ve bundan kimsenin 
kuşkusu olmaması gerektiğini 
vurguladı. 
Uslu, TBMM’nin polisler 
açısından çalışması en zor 
yerlerden biri olduğuna da 
dikkat çekerek, özveri içinde 
çalıştıklarını, özgürlük ve 
güvenlik dengesi içinde 
çalışmaları sürdürmeye gayret 
ettiklerini bildiğini ifade ederek 
Keskinkılıç’a teşekkür etti. 
TBMM Koruma Daire Başkanı 
Mehmet Ali Keskinkılıç ise 

güvenliğin olmadığı yerlerde 
başka unsurlardan bahsetmenin 
mümkün olamayacağını 
belirterek polisin gecesini 
gündüzüne katarak güvenliği 
sağlamaya çalıştığını söyledi. 
Özgürlük ve güvenlik dengesi 
içinde çalıştıklarını ifade eden 
Keskinkılıç, güvenliği sağlarken 
özgürlüklere de dikkat ettiklerini 
ve yasama faaliyetlerinin hızlı bir 
şekilde işlemesi ve çalışması için 
her türlü tedbiri almaya gayret 
ettiklerini söyledi.

Neziroğlu, TBMM Koruma Daire Başkanı Keskinkılıç’ı Kabul Etti

TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu, Polis 
Teşkilatı’nın 170. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla, TBMM 
Koruma Daire Başkanı Mehmet 
Ali Keskinkılıç ve beraberindeki 
heyeti 10 Nisan’da kabul etti. 
Neziroğlu kabulde yaptığı 
konuşmada, polis teşkilatının 
170. kuruluş yılı dolayısıyla 
Meclis’te görevli polis 
memurlarını kutladı. 
Neziroğlu, Parlamento’nun 
güvenliğinin en iyi şekilde 
işlemesi için herkesin elinden 

gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştığını belirtti. 
Meclis adına polislere teşekkür 
eden Neziroğlu, “25. Dönem 
Parlamentosu’nda, burada 
olduğumuz süre içerisinde en 
iyi şekilde hizmet vermeye 
çalışacağız. Sizin eksikliklerinizi 
elimizden geldiğince giderme 
gayreti içerisindeyiz. Her türlü 
isteğinizi bize iletebilirsiniz. 
Burada olduğumuz sürece, 
elimizden geldiği kadar çözme 
çabası içerisinde oluruz. Birlikte 
burayı örnek kurum yapmaya 
çalışacağız. Bizim buradaki 

arkadaşlarımızın hepsinin iyi 
olması lazım. Temizlikçilere 
de, matbaada çalışanlara da, 
garsona da, yasama uzmanına 
da en iyi olması gerektiğini 
söylüyorum. Biz birlikte takımız. 
Zaman zaman, takım içerisinde 
paslaşmalarda hatalar olabilir, 
top kayıpları olabilir, kendi 
kalenize gol atabilirsiniz ama 
takım ruhunu kaybetmemek 
önemli. Takım ruhunu 
kaybetmezsek başarılı oluruz. 
Ufak tefek olumsuzlukların 
bizleri etkilememesi lazım” diye 
konuştu. 
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Kutlu Doğum Haftası Açılış Programı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Diyanet İşleri 
Başkanlığınca “Hazreti Peygamber ve Birlikte 
Yaşama Ahlakı” temasıyla İstanbul Kongre 
Merkezi’nde 12 Nisan’da düzenlenen Kutlu Doğum 
Haftası’nın açılış programına katıldı. 
Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil 

Çiçek ile eşi Gülten Çiçek, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve çok sayıda davetli 
katıldı. 
Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Diyanet 
İşleri Başkanı Görmez birer konuşma yaptı.
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TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Martin Schulz ile Meclis’te 8 
Nisan’da bir araya geldi. 
Türkiye’nin AB’ye tam üye olmak 
istediğini dile getiren Çiçek, “Bu, 
stratejik tercihimiz ama 52 yıldır 
bu hedef için koşuşturuyoruz. 
Daha ne kadar koşacağız bunu 
bilmek istiyoruz” diye konuştu. 
Cemil Çiçek, halkın Türkiye’nin 
AB üyeliğine desteğinin 
yüzde 50’nin altına düştüğüne 
işaret ederek, “Ben siyasi 
hayata başladığımda bu işler 
konuşuluyordu. Siyasi hayatımız 
bitti hâlâ konuşuluyor. Ömrümüz 
bittiğinde AB’ye girecek miyiz 
onu bile merak eder hale geldim” 
ifadesini kullandı. 
Kıbrıs sorununun da 50 yılı 
aşkın geçmişi olmasına rağmen 

çözülemediğini belirten 
Çiçek, bu durumun Türkiye-
AB ilişkilerini de olumsuz 
etkilediğini söyledi. 
Sorunun çözülememesinin 
sorumlusunun ne Türkiye ne 
KKTC olduğunu vurgulayan 
Çiçek, “Türkiye ve KKTC 2004 
referandumunu destekledi, Rum 
tarafı desteklemedi. Buna rağmen 
AB’ye alınınca sorun çözülemez 
hale geldi. Ümit ederiz tekrar 
müzakere masasına dönecekler” 
diye konuştu. 
Doğu Akdeniz’de kaynakların 
tek yanlı kullanımı için atılan 
adımların yeni bir güvenlik 
problemi ortaya çıkardığına 
işaret eden Çiçek, “Sizlerden 
beklentimiz öncelikle 
izolasyonların kalkması, Rumlar’ı 
müzakereye teşvik edici gayretin 

içinde olunmasıdır. Daha adil ve 
objektif bir yaklaşım bekliyoruz” 
dedi. 
Cemil Çiçek, AB’nin 2004 
yılında söz vermesine rağmen 
izolasyonların kalkmadığını 
anımsatarak, “Tecrit politikaları 
nedeniyle Kuzey Kıbrıs yarı açık 
hapishaneye döndü. Barışa ‘hayır’ 
diyenler mükafatlandırılıyor, 
‘evet’ diyenler cezalandırılıyor. 
Bu çarpık durumun bir an evvel 
giderilmesi gerekiyor” diye 
konuştu. 
Türkiye’nin terörle mücadelede 
işbirliğini önemsediğini 
kaydeden Çiçek, şunları söyledi: 
“Özellikle Suriye ve Irak’ta 
yaşananları dikkate aldığımızda, 
bölge, eskisinden çok daha fazla 
teröre ve terör örgütlerine açık 
hale geldi. Bir ülkenin tek başına 

TBMM Başkanı Çiçek Avrupa Parlamentosu 
Başkanı Schulz ile Görüştü

Çiçek, “Ben siyasi hayata başladığımda bu işler konuşuluyordu. Siyasi hayatımız bitti hâlâ konuşuluyor. 
Ömrümüz bittiğinde AB’ye girecek miyiz onu bile merak eder hâle geldim.”
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terörle mücadelede her şeyi 
çözmesi mümkün gözükmüyor. 
DAEŞ başta olmak üzere 93 
ülkenin burada savaşçıları var. Bu 
konuda çok daha yakın işbirliğine 
ihtiyaç var. Tüm ülkeler artık bu 
tür örgütlerin eylem yapacağı 
ülkeler durumuna geldi. 
Avrupa’da nefret söylemleri, 
ırkçılık, göç karşıtlığı ve 
İslamofobi yaygınlaşıyor, siyasi 
güç haline geliyor. Bu konuda 
Türkiye’nin ciddi rahatsızlığı 
var. Çünkü bizim 5 milyondan 
fazla insanımız Avrupa’da 
yaşıyor. Bu konuda Avrupa 
Parlamentosu’nun tavrı bizim 
için son derece önemlidir. 
Şehit edilen Cumhuriyet 
Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 
katillerinin üyesi olduğu 
DHKP-C örgütünün birçok 
Avrupa ülkesinde üyeleri 
var. DHKP-C ve PKK terör 
örgütüdür. Bunlara karşı daha 
yakın işbirliğine ihtiyaç var.” 
Birinci Dünya Savaşı’nın 
dünyanın en kanlı savaşlarından 
olduğunu, 20 milyon insanın 
hayatını kaybettiğini ve savaşın 
büyük bölümünün Türkiye’nin 
coğrafyasında yaşandığını 
anlatan Çiçek, “Savaş varsa acı 

vardır. Acıyı herkes yaşamıştır. 
20 milyon insanın içinde her 
toplumdan insanlar var” dedi. 
Yaşananları tarihçilerin ortaya 
çıkaracağını belirten Çiçek, 
“Gerçeğin ortaya çıkarılmasında 
parlamentoların rolü olamaz. Bu 
yola gidilirse, bundan en fazla 
barış ve istikrar zarar görür” diye 
konuştu. Çiçek, parlamentoların 
her konuyu konuşabileceğini, 
ancak karar alırken hukukun 
merkezinde oldukları için 
hukuku dışlayamayacağını dile 
getirdi. 
Türkiye’nin masumiyet 
karinesine göre 
suçlanamayacağını ifade eden 
Çiçek, 1948 yılında imzalanan 
Soykırım Sözleşmesi’nde 
bu suçun unsurlarının açık 
olduğunu, suçun oluştuğuna 
da ceza mahkemelerinin karar 
vereceğini söyledi. Çiçek, 1915 
olaylarıyla ilgili mahkeme kararı 
olmadığına, anlaşmanın 1948 yılı 
öncesi için geçerli olmadığına 
dikkati çekti. 
Parlamentoların, hukuku gözardı 
ederek siyaset yapamayacağının, 
bunun barış ve istikrara katkı 
sağlamayacağının altını çizen 
Çiçek, “Sizden beklentimiz, 15 

Nisan’da, birlikte ürettiğimiz 
hukuka en evvel parlamentolar 
olarak biz uyalım” diye konuştu. 
Ermenistan ile imzalanan 
protokollerin Türkiye’nin 
gündeminde durduğunu, ancak 
Ermenistan’ın protokolleri 
gündeminden çıkardığını anlatan 
Çiçek, “Biz, Ermenistan ile 
ilişkileri geliştirmek istiyoruz 
ama sıkacağımız el gözükmüyor. 
Tam tersi hasmane tavırlar 
devam ediyor. Bu konuda Avrupa 
Parlamentosu’ndan adil tavır 
bekliyoruz” dedi. 
Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Schulz da, Çiçek’in, “Türkler’in 
formunu AB peşinde koşmaya 
borçlu olduğunu” söylemesinin, 
eleştirel bir konuyu diplomatik 
bir şekilde dile getirmesini 
gösterdiğini söyledi. Schulz, “Size 
sağlıklı ve uzun ömür diliyorum 
ama AB katılım müzakerelerinin 
30 yıl daha sürmesini 
dilemiyorum” diye espri yaptı. 
AB ve Türkiye’nin karşılıklı 
olarak birbirine ihtiyacı olduğunu 
ve hedeflerin ortak olduğunu 
ifade eden Schulz, iyimserliğini 
koruduğunu belirtti.
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Avrupa Parlamentosu Başkanı 
Martin Schulz, 8 Nisan’da 
TBMM’de temaslarda bulundu. 
Schulz, ilk olarak HDP Eş 
Başkanı Selahattin Demirtaş ile 
bir araya geldi. 
Basına kapalı görüşmenin 
başlangıcında gazetecilerin 
görüntü almasına izin verildi. 
Görüşmede HDP Van 
Milletvekili Nazmi Gür de hazır 
bulundu. 
AP Başkanı Schulz daha sonra 
MHP Grup Başkanvekili Oktay 
Vural ile görüştü. MHP’nin 
dış politikadan sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş 
de görüşmede hazır bulundu.
AP Başkanı Schulz ardından, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile görüştü. 
TBMM’de gerçekleşen 
görüşmenin başında 
Kılıçdaroğlu ve Schulz kısa bir 
değerlendirmede bulundu. 
Kılıçdaroğlu, Schulz ve 
beraberindeki heyeti 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduklarını belirterek, 
Schulz’un başarılı çalışmalarını 
yakından izlediklerini söyledi. 

Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz TBMM’de
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Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet Komitesi Başkanı 

Kurbanlı’nın TBMM’deki Temasları

Türkiye’de resmi temaslarda 
bulunan Azerbaycan 
Cumhuriyeti Dini Kurumlarla 
İş Üzere Devlet Komitesi 
Başkanı Mübariz Kurbanlı ve 
beraberindeki heyet, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek tarafından 
kabul edildi. Kabul, görüntü 
alınmasının ardından basına 
kapalı olarak gerçekleşti. Heyet 
daha sonra, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Ayhan Sefer Üstün ve 
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Necdet Ünüvar ile ayrı ayrı 
görüştü. 
Kurbanlı ile bir araya gelen 
TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Ayhan Sefer Üstün, ziyaretin 
Hocalı Katliamı’nın yıl 
dönümüne denk geldiğini 
belirtti. Üstün, “Hocalı’da 
hayatlarını kaybeden ortak 
şehitlerimizi bir kez daha 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 

İnşallah Yukarı Karabağ’ın 
Azerbaycan’ın hâkimiyetine 
geçtiğini göreceğimizi ümit 
ediyoruz. Bu konunun ortak 
davamız olduğunu düşünüyorum. 
En kısa zamanda oradan 
göçen göçmenlerimiz kendi 
topraklarına yerleşerek özgürce 
hayatlarına devam ederler.” diye 
konuştu. 
Üstün, daha sonra, 
komisyonlarının çalışmaları 
hakkında Kurbanlı’ya bilgi verdi. 
Kurbanlı ise kendilerini 
TBMM’de ağırlamalarından 
dolayı Üstün’e teşekkür ederek, 
Azerbaycan ile Türkiye’nin dost 
ve kardeş ülke olduğuna vurgu 
yaptı. Türkiye’nin Azerbaycan’a 
her konuda destek verdiğini dile 
getiren Kurbanlı, Türkiye’nin 
göstermiş olduğu destekten 
dolayı teşekkür etti. 
Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Necdet Ünüvar 

da, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Dini Kurumlarla İş Üzere Devlet 
Komitesi Başkanı Mübariz 
Kurbanlı ve beraberindeki heyet 
ile bir araya geldi. 
Azerbaycan’ın Türkiye için çok 
önemli bir ülke olduğuna vurgu 
yapan Ünüvar “Etle tırnak 
gibiyiz. Birimizin derdi diğerinin 
derdi, birimizin sevinci diğerinin 
sevinci”  dedi.
Türkiye ile Azerbaycan’ın, 
ayrısı gayrısı olmayan,  iki farklı 
coğrafyada bulunan tek bir 
milletin iki bağımsız devleti 
olduğunu belirten Ünüvar, “Aynı 
soydan geliyoruz. Dinimiz, 
dilimiz ve kültürümüz bir.” diye 
konuştu. 
Ünüvar, Azerbaycan’ın ekonomik 
açıdan güçlü bir devlet olduğunu,  
ülkede güçlü bir siyasi irade 
olması nedeniyle, küresel 
ekonomik krizden de fazla 
etkilenmediğine işaret etti.
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TBMM Başkanı Çiçek Sırbistan Ulusal Meclisi 
Başkanı Gojkovic ile Görüştü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Sırbistan Ulusal Meclisi 
Başkanı Maja Gojkovic ile 13 
Nisan’da bir araya geldi. Türkiye-
Sırbistan ilişkilerinin ayrı bir 
önemi olduğunu belirten Çiçek, 
Sırbistan’ın bölgede barış, istikrar, 
huzur açısından kilit bir ülke 
olduğunu söyledi. 
Çiçek ve Gojkovic’in baş başa 
görüşmelerinin ardından heyetler 
arası görüşmelere geçildi. 
Çiçek, “Türk tarihini iyi anlamak 
için Sırp tarihini iyi bilmek 
lazım, Sırp tarihini iyi anlamak 
için de Türk tarihini iyi bilmek 
lazım. Bizim tarihimizde Sırp 
kökenli sadrazamlar, devlet 
adamları önemli bir yer tutuyor” 
dedi. 
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin 
gelişmesinin sadece iki ülke 
değil bölge ülkeleri bakımından 
da önemli olacağını ifade eden 
Çiçek, “Meclis Başkanları olarak 
ilişkilerimizi daha kurumsal 
hale getirmemiz lazım.” 
değerlendirmesini yaptı.
Sırbistan’ın uluslararası 
platformlarda Türkiye’ye 
desteğinden dolayı teşekkür eden 
Çiçek, şunları söyledi: 
“Ekonomik ilişkiler ne kadar 
gelişirse, bu, siyasi ilişkileri 
de anlamlı hale getiriyor. Bu 

ilişkilerimizde önemli gelişme 
var ama bu potansiyeli biraz daha 
ileriye götürmemiz gerekiyor. 
Yapılacak ziyaretlerle bu rakam 
daha da yukarıya çıkacaktır. Biz 
ekonomik ilişkileri, doğrudan 
yatırımları da artırmak istiyoruz. 
Bunun için gösterilecek her 
kolaylık bizim yatırımcılarımızı 
oraya yönlendirecek. Biz de bunu 
teşvik ediyoruz. 
Enerji arz güvenliği bakımından 
Türkiye giderek bir enerji 
koridoru haline geliyor. 
Gündemde olan projelerin 
hayata geçirilmesinin hem 
bize faydası olacak hem de 
Avrupalı dostlarımızın refahı, 
kalkınması açısından da bunlar 
önemli projeler. Umut ederim el 
birliğiyle bunları hayata geçiririz. 
İki ülke ilişkilerini hem 
geliştirmeyi hem de 
çeşitlendirmeyi samimi olarak 
arzu ediyoruz. Gerek altyapı 
yatırımları, diğer taraftan 
doğrudan yatırımlar ve ticari 
ilişkiler bizim de çok önem ve 
öncelik verdiğimiz konular. Ümit 
ederim üst düzey ziyaretlerle 
bu konular daha da hızlanmış 
olacak.” 
Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı 
Maja Gojkovic de yaptığı üst 
düzey görüşmelerin iki ülke 

ilişkileri için özel bir önem 
taşıdığını bildirdi. 
Türkiye’nin, sınırı olmamasına 
rağmen “Sırbistan’ın en yakın 
komşusu” olduğunu belirten 
Gojkovic, iki ülkenin birçok 
ortak noktası bulunduğunu dile 
getirdi. 
Parlamentolar arası ilişkilerin 
son derece iyi olduğunu anlatan 
Gojkovic, işbirliği protokolüyle 
bu ilişkilerin daha da gelişeceğini 
söyledi. 
Türkiye’nin uzun bir parlamento 
deneyimi bulunduğunu 
ifade eden Gojkovic, tecrübe 
alışverişinde bulunmanın da çok 
önemli olduğunu kaydetti. 
Gojkovic, 250 üyeli 
parlamentolarında 84 kadın 
milletvekili bulunduğunu ve 
bunun en büyük gurur kaynakları 
olduğunu anlattı. 
Konuşmaların ardından Çiçek ve 
Gojkovic, iki ülke parlamentoları 
arasında işbirliği protokolünü 
imzaladı. 
Ziyaretin anısına Gojkovic’e, 
1910 yılında Sırp Kralı Petar’ın 
İstanbul ziyaretine ilişkin 
fotoğraflardan oluşan bir tablo 
hediye eden TBMM Başkanı 
Çiçek, daha sonra konukları 
onuruna akşam yemeği verdi.

TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, “Meclis Başkanları 
olarak ilişkilerimizi daha 
kurumsal hale getirmemiz 
lazım. İmzalayacağımız 
işbirliği protokolü bu 
açıdan çok önemli.”
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TBMM Başkanı Çiçek Rusya’da

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
13-16 Nisan tarihleri arasında 
Rusya’ya resmi bir ziyarette 
bulundu. 
Rusya ziyaretinde Çiçek’e, 
eşi Gülten Çiçek, TBMM 

Başkanvekili ve AK Parti Kayseri 
Milletvekili  Sadık Yakut, 
TBMM İdare Amiri ve CHP 
Sivas Milletvekili Malik Ecder 
Özdemir, AK Parti Ankara 
Milletvekili ve Türkiye-Rusya 
Federasyonu  Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Salih Kapusuz, AK Parti Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ile 
MHP Manisa Milletvekili Erkan 
Akçay eşlik etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Rusya’nın başkenti Moskova’da, 
Rusya Parlamentosu’nun alt 
kanadı Duma Başkanı Sergey 
Narışkin’le görüştü. 

Moskova’daki Duma binasında 
yapılan görüşmede konuşan 
Çiçek, Türkiye-Rusya arasındaki 
ilişkilerin memnuniyet verici 
düzeyde geliştiğini söyledi. 

Çiçek, Moskova ziyaretine büyük 
önem verdiklerini ifade ederek 
“İçinde bulunduğumuz sene 
TBMM’nin açılışının 95. yılı, 
aynı zamanda Rusya Federasyonu 
ile diplomatik ilişkilerimizin de 
95’inci yılı, güzel bir tesadüf. 
Bizim açımızdan anlamlı ve 
önemli bir yıl. Türkiye-Rusya 
ilişkileri memnuniyet verici 
bir düzeyde gelişiyor. Biz 
bundan büyük memnuniyet 
duyuyoruz çünkü Rusya bizim 
bakımımızdan sadece komşu bir 
ülke değil, gerek bölgesel gerek 
küresel planda ilişkilerine son 
derece önem verdiğimiz bir ülke” 
dedi. 
Çiçek; “Birlikte paylaştığımız 
yakın coğrafyamızda, Güney 
Kafkasya’da, Türkiye’nin 
güneyinde, Karadeniz’de gelişen 
olaylar, iki ülke ilişkilerini 
daha anlamlı ve önemli hale 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, “Birlikte paylaştığımız yakın coğrafyamızda, Güney Kafkasya’da, Türkiye’nin 
güneyinde, Karadeniz’de gelişen olaylar, iki ülke ilişkilerini daha anlamlı ve önemli hale getiriyor. Ve bu ilişki 
sadece iki ülke bakımından değil, barış ve istikrar açısından önemlidir.”
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getiriyor. Ve bu ilişki sadece iki 
ülke bakımından değil, barış ve 
istikrar açısından önemlidir” diye 
konuştu.
Türk-Rus ilişkilerinin önemli bir 
ayağını oluşturan parlamenter 
ilişkileri önemsediklerine vurgu 
yapan Çiçek, ilişkileri bundan 
sonra da sadece ikili düzeyde 
değil, üyesi olunan uluslararası 
kuruluşlarda geliştirmeye de 
büyük önem verdiklerini kaydetti. 
Çiçek’in bu ziyaretinin, hem 
parlamentolar arası hem de ikili 
ilişkilere ivme kazandıracağından 
emin olduğunu belirten Narışkin, 
“Rusya ve Türkiye arasındaki 
ilişkilerin Kafkasya, Ortadoğu, 
Karadeniz bölgesinde güven 
ve istikrara katkı sağlayacağını 
düşünüyorum” dedi. 
Narışkin, parlamentolar 
arasındaki bağların, iki ülke 
ilişkilerine katkı sağladığını ifade 
ederek Rus Parlamentosunda 
bulunan tüm parti gruplarının, 
Türkiye ile ilişkilerin 
geliştirilmesini istediğini söyledi. 
TBMM Başkanı Çiçek, 
Duma’daki görüşmesinden önce 
Kızıl Meydan’ı ziyaret etti. 
Çiçek, İkinci Dünya Savaşı’nda 
hayatını kaybedenlerin anısına 
dikilen “Sonsuz Ateş” anıtına 
çelenk bıraktı. 

Çiçek, Moskova’da Rusya 
Parlamentosu’nun üst kanadı 
Federasyon Konseyi Başkanı 
Valentina Matviyenko ile 
görüştü. 

Moskova’daki Federasyon 
Konseyi binasında yapılan 
görüşmede konuşan Çiçek, 
Rusya-Türkiye ilişkilerini 
daha ileri noktalara 
götürmeye, derinleştirmeye ve 
çeşitlendirmeye hazır olduklarını 
ifade etti. 
Çiçek, Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
son senelerde çok dinamik bir 
kimlik kazandığını belirterek, 
“Şunun iyi bilinmesini arzu 

ederiz. Rusya bizim için çok 
değerli bir komşu ve çok 
önemli bir ortaktır. Türkiye-
Rusya ilişkileri, sadece iki taraf 
açısından değil bölgesel ve 
küresel ilişkiler bakımından da 
önem katsayısı çok yüksek olan 
ilişkilerdir” dedi. 
Duma Başkanı Sergey Narışkin 
ile görüşmesinde iki ülke ilişkileri 
bakımından önemli konuları 
ele aldıklarını aktaran Çiçek, 
“Bu ilişkileri üst düzeyli işbirliği 
olarak mütalâ ediyoruz. Bununla 
ilgili bir konseyin mevcudiyeti 
bunu zaten ifade ediyor. Bundan 
sonraki Üst Düzeyli İşbirliği 
Konseyi Toplantısı da Rusya’da 
yapılacak” ifadelerini kullandı. 
TBMM Başkanı Çiçek, 
Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerine 

verdiği öneme değinerek şunları 
söyledi; 
“Ukrayna’daki gelişmeler 
nedeniyle bazı ülkeler Rusya’ya 
ambargo uygulama yoluna 
gittiler ama Türkiye bu karara 
katılmadı; Rusya ile ilişkilere 
verdiği önemden dolayı kendi 
pozisyonunu değiştirmedi. 
Avrupa Konseyi’nde Rusya’nın 
oy hakkının askıya alınmasıyla 
ilgili kararda da Türk tarafı kendi 
pozisyonunu değiştirmedi, bunun 
yapıcı bir hamle olmadığını 
düşünerek bu karara katılmadı. 
Dolayısıyla biz Rusya-Türkiye 
ilişkilerinde zafiyete sebep 
verecek, ilişkileri sıkıntıya 
sokacak politikalardan ve 
davranışlardan kaçındık. Bunun 
karşılığı olarak dostlarımızdan da 
aynı tavrı bekliyoruz.” 
Rusya Federasyon Konseyi 
Başkanı Matviyenko ise Türk-
Rus ilişkilerinin son yıllardaki 
dinamizminden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Rus 
toplumu, siyasi ve sivil toplum 
katmanları Türk-Rus ilişkilerinin 
derinleşmesini istiyor” dedi. 
Matviyenko, Rusya’ya 
uygulanan yaptırımlar ve 
Avrupa Parlamentosu’ndaki oy 
hakkının askıya alınmasıyla ilgili 
kararlarda “bağımsız ve dengeli” 
politikasından ötürü Türkiye’ye 
teşekkür etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Moskova’da Basın Toplantısı 
Düzenledi

TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Rusya’da bir haber 
ajansını ziyaret ederek, burada 
düzenlediği basın toplantısında, 
1915 olaylarıyla ilgili, tarihte 
yaşanmış her olayın bir an önce 
ortaya çıkarılmasını her zaman 
arzu ettiklerini ve buna katkıda 
bulunacaklarla işbirliğine hazır 
olduklarını bildirdi. “Biz tarihle 
yüzleşmeye hazırız” diyen 
Çiçek, Birinci Dünya Savaşı’nın 
dünyanın en sıkıntılı dönemi 

TBMM Başkanı Çiçek, 
“Ukrayna’daki gelişmeler 
nedeniyle bazı ülkeler Rusya’ya 
ambargo uygulama yoluna 
gittiler ama Türkiye bu karara 
katılmadı, Rusya ile ilişkilere 
verdiği önemden dolayı kendi 
pozisyonunu değiştirmedi.”
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olduğunu, 20 milyondan fazla 
insanın hayatını kaybettiğini 
hatırlattı. 
Cemil Çiçek, “Biz bu acıların 
tamamını paylaşıyoruz ama diğer 
acıları bir tarafa bırakıp sadece 
‘acıyı Ermeniler çekti’ şeklindeki 
bir yaklaşım son derece istismarcı 
bir yaklaşımdır” ifadelerini 
kullandı. Tarihte yaşanmış 
acılardan husumet çıkarılmaya 
ve bir politika oluşturulmaya 
çalışılması halinde dünyanın 
daha da yaşanmaz bir hale 
geleceğini vurgulayan Çiçek, 
şöyle devam etti: 
“Yaşanan acılardan husumet 
çıkarmak ve bundan bir politik 
çıkar elde etmek söz konusu 
olacaksa, Avrupa Birliği’ni izah 
edemezsiniz. Çünkü yüzyıl 
savaşlarını yapmış olanlar, bugün 
AB’nin omurgasını oluşturuyor. 
Geçmişte savaş yapmış olanlar 
bugün fevkalade dostane ilişkiler 
içinde. O nedenle yaşanan acıları, 
barışı ve işbirliğini engelleyecek 
ve toplumlar arasında nefret 
söylemlerine, ayrımcılığa imkan 

verecek politikalara itibar 
edilmemesi lazım.” 
TBMM Başkanı Çiçek, 
soykırım kavramının hukuki bir 
tanım olduğunu ve soykırımın 
bilimsel olarak ve hukuken 
ispat edilmeden, bir toplumun 
suçlanmasının ahlaki ve hukuki 
olmadığını belirterek, bunun 
barışa katkı sağlamayacağının 
altını çizdi. 
Çiçek, bu konulara 
parlamentoların alet olmasının 
da son derece yanlış olduğuna 
dikkati çekerek, “Parlamentolar 
bu işe alet olursa her ülke 
parlamentosu, politikasını 
beğenmediği bir başka ülkeyi 
böyle bir suçlamayla karşı karşıya 
bırakabilir” ifadelerini kullandı. 
Din adamı konumunda 
olan kişilerin daha barışçıl 
söylemler yerine, ayrımcı, 
gerçeklerle bağdaşmayan, 
tek yanlı tutumlarının kabul 
edilemeyeceğini söyleyen Çiçek, 
“Hele hele ayrımcılığın, ırkçılığın 
ve aşırıcılığın ivme kazandığı 
günümüz dünyasında bu tür tek 
taraflı ve adil olmayan, barışa 

katkı sağlamayan söylemler yeni 
yanlışların da kaynağını oluşturur. 
Biz bunları asla tasvip etmiyoruz, 
doğru bulmuyoruz. Sıfatlarına 
ve makamlarına yakıştırmıyoruz” 
şeklinde konuştu. 
Kırım Tatarlarına yapılan 
baskılara da değinen Çiçek, 
bu konuları Rus yetkililerle 
konuştuklarını, bu hususların 
açığa kavuşması bakımından 
gayrıresmi bir heyetin bölgeye 
gitmesinin faydalı olacağı 
şeklinde bir yaklaşımları 
olduğunu dile getirdi. 
Cemil Çiçek, “Heyetin gidişi 
kısa sürede gerçekleşirse ne 

TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, “Yaşanan acıları, barışı 
ve işbirliğini engelleyecek 
ve toplumlar arasında nefret 
söylemlerine, ayrımcılığa 
imkan verecek politikalara itibar 
edilmemesi lazım.” 

HABER

Mart-Nisan 2015  �  75



doğrudur, ne yanlıştır bir an 
önce netleşmiş olur; değilse, 
sorular ve cevaplar, beklentiler, 
endişeler hiç durmadan artar” 
dedi. Çiçek, Kırım Tatarlarına 
hakların verilmesi kadar 
hakların kullanılmasının 
kolaylaştırılmasının da önemini 
dile getirdi. 
Dağlık Karabağ ve haksız olarak 
işgali devam eden bu topraklarla 
ilgili Türkiye’nin tutumunun 
belli olduğunu vurgulayan Çiçek, 
şunları kaydetti: 
“Biz her platformda fırsat 
buldukça bu haksızlığı dile 
getirmeye çalışıyoruz. Minsk 
Grubu maalesef istenilen çabayı 
istenilen süratte göstermiyor. O 
gün ana rahminde olan çocuk 
bugün 22-23 yaşına geldi. Bu 
kadar zamandır işgal sürüyor. 1 
milyondan fazla insan yerinden 
yurdundan edilmiş vaziyette ama 
maalesef uluslararası toplumda 
bu konuda çifte standart 
olduğunu görüyoruz. Kaldı ki 
bu konu çözülmediği sürece 
de Güney Kafkasya’da barış ve 
istikrar açısından riskler olmaya 
devam edecek. Burada barış arzu 
ediliyorsa bu haksız ve hukuksuz 
işgalin sona ermesi gerekiyor. 
Sorumluluk da büyük ölçüde 
Minsk Grubunda. Bunlar ay ve 
güneş tutulması gibi yılda bir 
kez tutuluyorlar. Ondan sonra bu 
haksızlık ve hukuksuzluk devam 
ediyor.” 
Çiçek, anayasanın 
değiştirilmesiyle ilgili bir soru 
üzerine, “Bu anayasa konusu 
bizim son 30 yıldır tartıştığımız 
bir konu. Çünkü bu anayasa 
bir askeri darbenin sonunda 
yapılmıştır. Bu anayasa; 
öncelikleri, felsefesi ve kendi iç 
dengeleri itibarıyla Türkiye’nin 
ihtiyaçlarına cevap vermiyor” 
dedi. 
Çiçek, anayasanın yürürlüğe 
girdiği 33 senede yaklaşık 20 
defa değişikliğe tabi tutulduğunu 
belirterek “Bu bile anayasanın 

değişime ihtiyacı olduğunu 
gösteriyor. Çünkü en temel yasa 
sık sık değiştiği zaman hukuk 
istikrarı olmaz, anayasadan 
beklenen faydalar sağlanamaz. 
Onun için değişiklik ihtiyacı çok 
açık” ifadesini kullandı. 
Çiçek, anayasada devlet-birey 
ilişkileri bakımından da bir 
dengesizlik olduğunu söyleyerek 
“Devleti öne çıkartan, birey 
olsa da olur olmasa da olur gibi 
bir yaklaşım söz konusu. Oysa 
devlet birey için vardır anlayışı 
söz konusu günümüzde. Diğer 
taraftan yasama, yürütme ve yargı 
arasındaki ilişkiler çok sağlıklı 
bir zemine oturmuyor. Bu, erkler 
arasında zaman zaman yetki 
aşımına neden oluyor, bu da 
siyasi açıdan sorun oluşturuyor” 
değerlendirmesinde bulundu. 
TBMM Başkanı Çiçek, 
Türkiye’nin, Yemen sorununun 
diyalog ve barışçıl yollarla 
çözülmesinden yana olduğunu 
söyledi. 
Türkiye’nin uzun zamandır bölge 
ülkeleriyle yaptığı görüşmelerde, 
bölgenin her geçen gün bir 
mezhep çatışmasına doğru 
gitmesinden duyduğu endişeyi 
dile getirdiğini aktaran Çiçek, 
“Maalesef Türkiye’nin öngörüsü 
haklı çıktı. Keşke yanılmış 
olsaydık. Yemen’de bir mezhep 
çatışması başladı ve önemli 
kayıplar oldu ve olmaya devam 
ediyor” dedi. 
Çiçek, Yemen’de yaşanan olaylara 
ilişkin şunları söyledi: 
“Yemen’in mutabakata dayalı 
meşru hükümetinin üyeleri ve 
cumhurbaşkanı, evvela evlerinde 
göz hapsine alındı, ardından 
hükümet boşluğu bahane 
edilerek mevcut hükümet 
görevden uzaklaştırıldı ve silah 
kullanılarak orada bir mezhep 
çatışması yoğunlaştı. BM’nin 
şubat ayında aldığı karara 
rağmen oradaki işgali sürdüren 
Husiler, bu çatışmayı sürdürerek 
kan dökmeye devam etti.” 

Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 7 Nisan’da 
İran’a yaptığı ziyarette, bu 
sorunun çözümü için bir eylem 
planı sunduğunu anımsatarak 
“Evvela Husilerin işgal ettikleri 
Aden ve Sana’dan çekilmeleri 
lazım. Ama yapılan açıklamalar 
çok ümitvar gözükmüyor. 
Türkiye bu konudaki çabalarını 
sürdürmeye devam edecek. 
Ancak aynı çabayı bu konu 
çözülsün diye söylemde 
bulunanlardan da görmek 
istiyoruz” dedi. 
Çiçek, Türkiye ile Rusya’nın 
tarihten gelen ilişkileri 
olduğunu belirterek, “Rusya, 
komşuluğumuzun ötesinde 
dostluğuna ve işbirliğine önem 
verdiğimiz ülkelerin başında 
geliyor” diye konuştu. 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
gelişmesinin yakın 
coğrafyalardaki problemlerin 
çözüme katkı sağlayacağını ifade 
eden Çiçek, Rusya’nın küresel 
ilişkiler bakımından ağırlığı ve 
önemi olan bir ülke olduğunun 
altını çizdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Türk vatandaşlarıyla bir araya 
geldi.

Türkiye’nin Moskova 
Büyükelçiliği’nde yapılan 
görüşmede konuşan Çiçek, 
Moskova’da Yunus Emre Kültür 
Merkezi açılması konusunda “Yer 
belli, rakam belli. Bundan sonrası 
formalitenin tamamlanmasından 
ibaret” dedi. 
Çiçek, ayrıca Rusya ile Türkiye 
arasında iki ülke liderleri 
tarafından belirlenen 100 milyar 
dolarlık ticaret hacmi hedefine 
ulaşılmasında Rusya’da yaşayan 
ve iş yapan Türklerin büyük payı 
olacağını söyledi. 
Cemil Çiçek, vatandaşların 
askerlik, emeklilik, eğitim, sosyal 
güvenlik ve kültürel alandaki 
sorularına da cevap verdi.
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Çiçek, resmi temaslarda 
bulunmak üzere gittiği Rusya 
Federasyonu’na bağlı Tataristan 
Özerk Cumhuriyeti’nde Devlet 
Konseyi Genel Kurulu’na hitap 
etti. TBMM Başkanı Çiçek, 
Tataristan’a ziyarette bulunan ilk 
TBMM Başkanı olmaktan onur 
duyduğunu belirtti. 
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
kurumsal çerçevesi oturmuş, 
karşılıklı yarar, saygı ve anlayış 
temelinde her alanda gelişen 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
geleceğine güvenle bakıldığını 
ifade ederek “Bu ilişkilerin 
önemli boyutlarından birini 
bölgeler arası münasebetler teşkil 
etmektedir. Tataristan’ın gerek 
Türkiye-Rusya ilişkilerinde 
oynadığı rol gerekse de tarih, 
kültür ve dil bağlarımız 
nedeniyle bizler için özel bir yeri 
mevcuttur” dedi. 
Türkiye’nin, Rusya’nın bir federe 
birimiyle imzaladığı ilk çerçeve 
anlaşmasının 1995 yılında 
Tataristan’la imzalanan işbirliği 
anlaşması olduğunu anımsatan 
Çiçek, Türkiye’nin Rusya’daki 
ilk başkonsolosluğunun 1996’da 
Kazan’da açıldığını kaydetti. 
Çiçek, şöyle devam etti; 
“Türk halkı ve iş çevreleri 
artık Tataristan’ı sadece kültür 

ve dil yakınlığımız bulunan 
bir bölge olarak değil, uygun 
yatırım ve iş fırsatları sunan bir 
cumhuriyet olarak da görüyorlar. 
Halklarımızın iradesinin 
temsilcisi olan parlamentolarımız 
arasındaki işbirliğinin ve karşılıklı 
temasların ilişkilerimizin 
geliştirilmesine olumlu katkıda 
bulunacağı açıktır. Bugün 
imzalayacağımız mutabakat 
muhtırasının bu temasların 
artmasına ve işbirliğimizin 
derinleşmesine fayda 
sağlayacağını düşünüyorum.” 
Çiçek’in konuşmasının 
ardından TBMM ile Tataristan 
Cumhuriyeti Devlet Konseyi 
arasında “çok boyutlu işbirliğinin 
geliştirilmesine dair mutabakat 
muhtırası” imzalandı. 
Muhtıraya, TBMM Başkanvekili 
Sadık Yakut ve Tataristan 
Cumhuriyeti Devlet Konseyi 
Başkanı Ferid Muhamedşin imza 
attı. 
TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, Devlet Konseyi’ndeki 
konuşmasının ardından 
düzenlediği basın toplantısında, 
Tataristan’la ilişkilerin sadece 
tarih ve kültür işbirliği değil 
ekonomik olarak da takviye 
edilmesi gerektiğini söyledi. 

Bu coğrafyayla tarihten 
gelen çok uzun bağların 
bulunduğunu belirten Çiçek, 
“İlişkilerin derinleştirilmesi 
için ne gerekiyorsa bütün ortak 
yanlarımız var. Bugün imzalanan 
mutabakat muhtırası, bunu daha 
hukuki bir zemine oturtacaktır” 
diye konuştu. 
Tataristan Cumhuriyeti Devlet 
Konseyi Başkanı Muhamedşin 
de, yüksek seviyedeki bu tür 
ziyaretlerin Türk ve Tatar halkları 
arasındaki dostluğun gelişmesine 
katkı sağladığını vurguladı. 
Muhamedşin, Türkiye ile 
Tataristan arasındaki tarihi 
ilişkilere işaret ederek Türkiye’yi 
kendilerine yakın hissettiklerini 
kaydetti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Tataristan’da Kazan Federal 
Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Çiçek, burada yaptığı 
konuşmada, gerek Rusya 
gerekse dünya çapında pek çok 
kıymetli bilim insanı, edebiyatçı 
ve siyasetçi yetiştiren Rusya 
Federasyonu’nun ikinci en eski 
yükseköğretim kurumunda hitap 
etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 
Üniversitenin bünyesinden 
dünyaca ünlü edebiyatçı Lev 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Tataristan’ın gerek Türkiye-
Rusya ilişkilerinde oynadığı rol 
gerekse de tarih, kültür ve dil 
bağlarımız nedeniyle bizler için 
özel bir yeri mevcuttur.”

Çiçek 
Tataristan’da
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Tolstoy başta olmak üzere birçok 
önemli şahsiyetin yetiştiğini 
vurgulayan Çiçek, “Öyle 
anlıyoruz ki buranın köklü bir 
geleneği var ve bundan sonra 
da başka alanlarda insanlığa 
hizmet edecek insanlar buradan 
yetişmiş olacaktır. Bu geleneğin 
bozulmamasını temenni 
ediyorum” diye konuştu. 
Cemil Çiçek, iki ülke halkının 
artık vizesiz seyahat edebildiğini 
ve her yıl milyonlarca Rus 
konuğu Türkiye’de ağırladıklarını 
dile getirdi. 
Türkiye ve Rusya’nın siyasi 
zeminde sürekli temas ve diyalog 

halinde olduğunu vurgulayan 
Çiçek, şunları söyledi: 
“20 yıl evvelini, 30 yıl evvelini 
hele hele Soğuk Savaş dönemini 
hatırladığımızda, ‘gün gelecek, 
Türkiye-Rusya ilişkileri böyle 
olacak, biz gelip Kazan’da 
konuşacağız’ diye tahayyül 
etmek mümkün değildi. Bunlar 
sevindirici ve memnuniyet verici 
hususlardır. Ancak bir kısmını 
ifade edebildiğim bu tablonun 
en önemli unsurlarından birini 
kardeş Rusya Federasyonu 
Tataristan Cumhuriyeti ile 
işbirliğimiz teşkil ediyor.” 
TBMM Başkanı Çiçek, 
Türkiye-Rusya Federasyonu 

ilişkilerinde Kazan’ın çok özel 
bir yeri olduğunun altını çizdi. 
“Gönlümüzde, kalbimizde, 
tarihimizde, kültürümüzde çok 
ayrıcalıklı özel bir yeri var. İki 
ülkenin ilişkilerinin gelişmesi 
bakımından bu da diğer 
faktörlere ilaveten önemli bir 
faktör” diyen Çiçek, Türkiye-
Rusya ilişkilerine paralel olarak 
Ankara ile Kazan’ın işbirliğinin 
de son 20-25 yılda büyük bir 
gelişme kaydettiğini, iktisadi ve 
ticari alanda olumlu sonuçlar 
alındığını söyledi. 
Çiçek, “Türkiye, Tataristan’daki 
en büyük yabancı yatırımcı ülke 
oldu. Fabrikalar açıldı ve karşılıklı 
ziyaretler arttı. Biz Türkiye olarak 
Tataristan’a Türkiye’nin önde 
gelen yatırımcı firmalarının, 
müteşebbislerin yatırım 
yapmasını her vesileyle teşvik 
ediyoruz. Çünkü burada yatırım 
yapmak onlar için de daha cazip 
hale geldi. Türk Hava Yolları’nın 
buraya sefer sayılarını artırması, 
buraya sefere başlaması da 
ilişkiler açısından başka olumlu 
gelişme” değerlendirmesinde 
bulundu. 
“Son 25 yılda atılan adımlara 
rağmen dedelerimizin bilim ve 
kültür dünyasında yakaladıkları 
ilişki ve işbirliği yoğunluğuna 
erişebilmiş değiliz” diyen Çiçek, 
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ulaşım ve iletişim imkanlarının 
geldiği seviyeye dikkati çekerek, 
ilişkilerin geçmişin seviyesine 
süratle çıkması için ortak çabaya 
ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 
Çiçek, Kazan Federal 
Üniversitesi’nin Türkiye’deki 
üniversitelerle kurduğu ilişkinin 
önemine dikkati çekerek, 
üniversitenin yurt dışında 
Türk dilinin en iyi öğretildiği 
üniversiteler arasında yer aldığını, 
güçlü bir şarkiyat ve Türkoloji 
geleneğine sahip olduğunu ifade 
etti. 
Üniversitede halihazırda 
100’ü aşkın öğrencinin Türkçe 
öğrenmesinin kendilerini 
memnun ettiğini söyleyen Çiçek, 
rektör ve üniversite yönetimine 
teşekkür etti. 
Çiçek, 2013’te üniversite 
bünyesinde kurulan Kazan-Yunus 
Emre Türkiye Araştırmaları 
Merkezi’ne verilen desteği 
hatırlatarak, plan aşamasındaki 
Türk Kültür Merkezi projesinin 
kendilerini sevindirdiğini belirtti. 
Çiçek, üniversite programı 
kapsamında beraberindeki 
heyetle birlikte Kazan Federal 
Üniversite Müzesi’ni gezerek, 
üniversitenin tarihi hakkında 
bilgi aldı. Üniversitenin 
konferans salonunda öğrenci ve 

akademisyenlerle sohbet eden 
Çiçek, Türkoloji bölümünde 
okuyan öğrencilerin Türkçe 
sorularını yanıtladı. Çiçek, daha 
sonra Kazan Kremlin’ine gelerek 
Kul Şerif Camisi ve Blagoveşensk 
Katedrali’ni gezdi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Tataristan Özerk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov’la görüştü.

Kazan’daki Cumhurbaşkanlığı 
Rezidansında gerçekleşen 
görüşmede konuşan Çiçek, 
Tataristan’ın, Türkiye- Rusya 
ilişkilerinde köprü görevi 
gördüğünü söyledi. 

Çiçek, Tataristan’ın Türkiye için 
ayrı bir öneme sahip olduğunu 
belirterek, “Bizim birçok yönden 
ortak taraflarımız var, birçok 
konuda birbirimizle etle tırnak 
gibi bir kaynaşma içerisindeyiz. 
Bu da bizim gururla ifade 
edeceğimiz bir husus. Bu 
nedenledir ki Türkiye-Rusya 
ilişkileri söz konusu olduğunda 
Tataristan’a ayrı bir sayfa 
açmamız ve bu sayfaya güzel 
şeyler yazmamız gerekiyor” dedi. 
Çiçek ve Minnihanov’un baş 
başa görüşmesinin ardından 
heyetler arası görüşme 
gerçekleştirildi.
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“Fotoğraflarla Parlamentonun 95 Yılı”

Türkiye Foto Muhabirleri 
Derneği’nin (TFMD) 
katkılarıyla düzenlenen, farklı 
yasama dönemlerinde çekilmiş 
95 fotoğrafın yer aldığı, 
“Fotoğraflarla Parlamentonun 
95 Yılı” adlı sergi 22 Nisan’da, 
TBMM Şeref Salonu’nda açıldı. 
TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, serginin açılışında 
yaptığı konuşmada, özellikle 
haberlerde sıralamalar yapılırken 
TBMM’nin göz ardı edildiğini 
belirtti. 
Çiçek, şunları kaydetti: 
“Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin en başta gelen 
kurumu TBMM’dir. Dünya 
tarihinde bu ilktir. Başka 
ülkelerde, önce devlet sonra 
parlamento var. Türkiye’de ise 
önce TBMM var. TBMM, 23 
Nisan 1920’de Ankara’da ilk 
çalışmalarına başlıyor. Ordu 
yok, devlet yok. Sadece TBMM 
var. Orada görev yapan başta 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere milli mücadelenin 
kahramanları; rahmetle, şükranla 
andığımız 115 milletvekili var. 
İlk oluşan devlet kurumu 
TBMM. Sonra ordu kuruluyor, 
sonra devlet kuruluyor. Meclis’in 
bu önemine herkesin dikkat 
etmesi gerekir. Bu noktalarda 
gerekli hassasiyet gösterilmiyor.” 
Organizasyonda emeği geçenlere 
teşekkür eden Çiçek, sergideki 
fotoğraflarla zaman tünelinden 
geriye doğru giderek, Meclis’te 
bu süre içinde neler yaşandığını 
hatırlama imkanı elde edildiğini 
söyledi. 
Fotoğrafların her beş yılda 
bir sergilendiğini kaydeden 
Cemil Çiçek, “Bu fotoğraflara 
baktığımızda bazı yıllarla 
ilgili elde henüz yeterli belge 
bulunmadığı görülüyor. Ümit 
ediyorum ki beş yıl sonra, 
Meclis’in kuruluşunun 100. 
yılını kutladığımızda, 1920, 1921 

diye başlayan ve 2023’e kadar 
her yıl için en uygun görülen 
fotoğraflarla sergi açalım” diye 
konuştu. 
Sergideki fotoğrafların her 
birinin arkasında önemli olaylar 
olduğunu anlatan Çiçek; 
fotoğrafların, yakın siyasi tarihin 
önemli hatıralarını yansıttığını 
kaydederek, “Bazılarından belki 
üzüleceğiz, Meclis’teki kavga 
görüntüleri var. Ama ne yapalım, 
bu Meclis’in yaşadığı olaylar. Bir 
daha yaşanmaması arzu edilir” 
dedi. 
TFMD Başkanı Rıza Özel ise 
sergi hakkında bilgi verdi. 
Serginin açılışına, eski Meclis 
Başkanlarından Ferruh Bozbeyli, 
Cahit Karakaş ve İsmet Sezgin; 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
Milletvekilleri, TBMM Genel 
Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu ile 
Meclis bürokratları katıldı.
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Çiçek Irak Cumhurbaşkanı 
Masum ile Görüştü 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Irak Cumhurbaşkanı Fuat 
Masum ve beraberindeki heyet 
ile TBMM Başkanlık Divanı 
Salonu’nda 22 Nisan’da bir araya 
geldi. 
Türkiye ile Irak arasındaki 
ilişkilerin gelişmesinin bölgedeki 
barış ve istikrara önemli katkıda 
bulunacağını ifade eden Çiçek, 
iki ülke arasındaki ortak tarih, 
kültür ve akrabalık ilişkileri 
dikkate alındığında, işbirliğinin 
ileriye taşınması gerekliliğinin 
ortaya çıktığını söyledi. 
Bölgenin terör eylemlerine ve 
terör gruplarına açık olduğuna 
dikkati çeken Çiçek, “Öncelikle 
üzerinde durmamız gereken 
DEAŞ sorunu var. DEAŞ’ı def 
edilmesi gereken bela olarak 
görüyorum. Teröre karşı işbirliği 
içinde olmamızda sayısız fayda 
var. Terör hepimizin ortak derdi. 
Ayrım yapmadan her türlü terör 
örgütüne karşı ortak mücadele 
hepimizin yararınadır” diye 
konuştu. 
Çiçek, teröre fırsat oluşturan 
ortamın kaldırılması gerektiğinin 
altını çizerek, herkesi kucaklayan 
politikalar üretmenin terörle 
mücadelede etkin ve önemli rolü 
olduğunu kaydetti. 

Irak Cumhurbaşkanı Masum 
da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ile yaptıkları 
görüşmelerde bütün meseleleri 
ele aldıklarını söyleyerek, 
işbirliğinin geliştirilmesi 
konusunda mutabakat içinde 
olduklarını söyledi. 
DEAŞ terörünün sadece Irak’a 
değil, bölgeye dönük bir tehdit 
olduğunu dile getiren Masum, 
“Davranışları ne İslam ile 
ne Sünni ne de Şii anlayışla 
bağdaşıyor” dedi. 
Terör örgütüne karşı işbirliğinin 
gerekli olduğu görüşüne 
katıldığını ifade eden Masum, 
“İnsani ve askeri desteğe 
ihtiyacımız var. Özellikle en 
önemli gelir kaynağımız olan 
petrol fiyatlarının düşmesinden 
dolayı, ekonomik desteğe 
ihtiyacımız arttı. DEAŞ’a galip 
gelme yolunda bize destek 
çıkanlara müteşekkiriz” diye 
konuştu. 
Masum, Osmanlı döneminde 
iki ülke halklarının yüzlerce yıl 
birlikte yaşadığını anımsatarak, 
Çanakkale Savaşı’nda Iraklıların 
da yer aldığını, Irak’taki Kut ül 
Amare Savaşı’nda da Türkler’in 
şehit olduğunu belirtti. 

İki ülkenin ortak çıkarlarının 
söz konusu olduğunu dile 
getiren Masum, yer altı ve yer 
üstündeki kaynakların iki ülke 
yararına kullanılması için işbirliği 
yapılmasının önem taşıdığını 
söyledi. 
Tekrar söz alan TBMM Başkanı 
Çiçek de, Türkiye’nin farklı 
terör örgütlerine karşı 40 yılı 
aşkın süredir mücadele ettiğini 
ifade ederek, “Her tür terörün 
acısını çektik. Onun için DEAŞ 
konusunda sizinle aynı fikirdeyiz” 
diye konuştu. 
Türkiye’nin terör örgütü PKK 
sorununun devam ettiğini dile 
getiren Çiçek, “DEAŞ’a karşı 
savaşıyor diye farklı mütalâ etme 
gayretlerini doğru bulmuyoruz. 
Terör örgütleri akrep gibidir, 
fırsat buldu mu sokar. Bölgede 
konserve çeşidinden fazla terör 
örgütü var. Bunların hiçbirinin 
İslam ile alakası olmadığına 
inanıyorum” diye konuştu. 
Çiçek, Irak Türkmenlerine de 
değinerek, “Onlarla ilişkilerin 
sağlıklı zeminde sürdürülmesini 
ve birleştirici politikaları 
destekliyoruz” dedi.

Çiçek, “Teröre karşı işbirliği 
içinde olmamızda sayısız 
fayda var. Terör hepimizin 
ortak derdi. Ayrım yapmadan 
her türlü terör örgütüne karşı 
ortak mücadele hepimizin 
yararınadır.”
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Çiçek Filipinler Senato Başkanı 
Drilon ile Görüştü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
“Bağımsızlığınızı kazandığınızdan 
bu tarafa Türkiye sizinle yakın 
işbirliği içinde. Bu bizim için 
memnuniyet verici bir durum. 
Ziyaretinizin, ilişkilerin 65. Yılana 
denk gelmesini ayrıca anlamlı ve 
tarihi olarak değerlendiriyorum.”

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Filipinler Senato Başkanı 
Franklin M. Drilon ile 
makamında 28 Nisan’da görüştü.
Çiçek, Filipinler ile Türkiye’nin 
65 yıla uzanan ilişkisi olduğuna 
işaret ederek, “Bağımsızlığınızı 
kazandığınızdan bu tarafa 
Türkiye sizinle yakın işbirliği 
içinde. Bu bizim için 
memnuniyet verici bir durum. 
Ziyaretinizin, ilişkilerin 

65. Yılına denk gelmesinin 
ayrıca anlamlı ve tarihi olarak 
değerlendiriyorum. İlişkilerin 
gelişmesi ve çeşitlenmesini 
çok arzu ediyoruz. Karşılıklı 
ziyaretler, ilişkilerimize ivme 
kazandırıyor. Hükümetler 
düzeyindeki ilişkilere paralel 
olarak parlamentolar arasındaki 
ilişkiler de çok önemli” dedi. 
İki ülke arasındaki siyasi 
ilişkilerin iyi düzeyde gittiğini 
ifade eden Çiçek, ekonomik 
ilişkilerde de ilerleme 
sağlandığını söyledi. Çiçek, 
“2014 yılında da dünyadaki 
krize rağmen 250 milyon 
dolarlık ticaret hacmimiz 
var. Bu memnuniyet verici 
ama yetmediğini hepimiz 
kabul ediyoruz. Bunu daha da 
artırmamız lazım. Çünkü iki 
ülkenin de bunun ötesinde 
imkanları, fırsatları var. Bunu 
iyi değerlendirmek gerekiyor” 
diyen Çiçek, ekonomik ve ticari 
ilişkilerin geliştiği ülkelere 
bakıldığında karma ekonomik 

komisyon toplantılarının önemli 
olduğunu gördüklerini belirterek, 
Filipinler ile KEK toplantılarının 
düzenli olarak yapılmasında 
fayda olduğunu anlattı. 
Çiçek, THY’nin sefer 
yapmasının ticaret hacmini 
olumlu yönde etkileyeceğini, 
ekonomik ticari ilişkilerin 
gelişmesinde de hukuki 
altyapının önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Bunların başında 
vergilendirme mevzuatı 
geliyor. Çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşmasının onayının 
tarafınızdan hızlandırılması, 
bu rakamı daha yukarıya 
çıkarabilecektir. Ekonomik ticari 
ilişkilerin içinde özel yeri olan 
savunma alanındaki işbirliği, 
bence çok önemli. Keşke bu 
ziyaretiniz birkaç gün sonra 
olabilseydi, Türkiye’de çok önemli 
bir savunma sanayi fuarı açılıyor. 
Türkiye’nin ürettiği savunma 
sanayi ürünlerini de görme 
imkanınız olabilirdi” dedi. 
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Filipinler ile savunma sanayi 
alanında önemli işlerin 
yapılabileceğine dikkati çeken 
Çiçek, “Bu konuda bir adım 
atıldı, karşılıklı olarak bir 
çalışma ve çaba var; askeri 
işbirliği çerçeve anlaşması 
ve savunma sanayi işbirliği 
mutabakat zaptı... Bu konuda 
bir mesafe aldık. Bunların bir 
an evvel meclislerimizden de 
onaylanarak yürürlüğe girmesi 
gerekiyor. Burada da iki ülke 
parlamentolarına önemli görev 
düşüyor” diye konuştu. 
Çiçek, EXPO 2016 Botanik 
Sergisi’ne katılmalarının iki 
ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa 
açılmasına vesile olabileceğini 
belirtti. 
Filipinler Senato Başkanı 
Franklin M. Drilon da yaptığı 
konuşmada, hükümet ve devlet 
kanalında yüz yüze ilişkilerin 
ikili ilişkilere çok şey katacağını 
söyledi. 
Drilon, Filipinler’de 7 bin kişinin 
hayatını kaybettiği tayfundan 
hemen sonra Türkiye’nin 500 bin 
dolar tutarında yardım malzemesi 
gönderdiğini anlattı; ülkesinin 
güney bölgesindeki barış 
çalışmalarındaki yardımlarından 
dolayı da Türkiye’ye teşekkür etti. 
Uluslararası İzleme 
Komisyonu’nun başında 

Büyükelçi Haydar Berk’in 
bulunduğunu belirten Drilon, 
kapsamlı barış anlaşması için 
çalışmaların sürdüğünü bildirdi. 
Drilon, “Güney Filipinler’deki 
barış sürecine büyük katkılardan 
biri de Türkiye’nin, 14 Mart 
2014 tarihinde imzalanan 
anlaşmaya tanık olarak Başbakan 
Yardımcısını göndermesidir. Bu, 
Türkiye’nin bölgedeki barışa 
verdiği önemi göstermektedir” 
dedi. 
İkili ticari ilişkilerde gelişmeye 
açık çok yer olduğunu, ikili 
ziyaretlerin buna katkıda 
bulunacağını vurgulayan 
Drilon, iki ülkenin birlikte 
geliştirebileceği alanlardan 
birinin turizm olduğunu, 
THY’nin Manila seferlerinin 
ülkelerin turizm endüstrisine 
ivme katacağını söyledi. 
Drilon, Karma Ekonomik 
Komisyon’un toplanması için 
gerekli işlemlerin yapılması 
talimatını vereceğini belirterek, 
ayrıca çifte vergilendirme 
konusundaki çalışmaların 
devam ettiğini, anlaşmanın 
Senato’dan geçeceğini, Filipinler 
Silahlı Kuvvetleri Başkanının 
mayıs ayında Türkiye’ye ziyaret 
gerçekleştireceğini, bu ziyarette 
savunma işbirliği alanında da 
gelişmelerin kaydedileceğine olan 
inancını dile getirdi. 

Çiçek, Türkiye olarak 
Güneydoğu Asya ülkeleriyle 
ilişkileri geliştirmek istediklerini 
belirterek, şunları ifade etti: 
“Böyle bir önceliğimiz var. Bu 
çerçevede birçok ülkeyle de 
stratejik ortaklık düzeyinde bir 
ilişki sürdürüyoruz. Japonya, 
Güney Kore, Çin ile ilişkiler... 
Şüphesiz Filipinler, bu kategoride 
önde gelen ülkelerden biri. 
İlişkilerimizi sadece ikili 
düzeyde değil, aynı zamanda 
uluslararası platformlarda da 
sürdürmek istiyoruz. Sizin 
desteğinizi ihtiyaç duyduğumuz 
iki organizasyonda da beraber 
olmak istiyoruz. Bunlar biri 
ASEAN ve ASAN’dır. Biz 
buralarda sizlerle dayanışma 
içinde bu ilişkileri geliştirmek 
istiyoruz. Onun için de sizin 
desteğiniz bizim bakımımızdan 
önemli. Bir kısım uluslararası 
komite ve komisyonlara 
üyeliklerimiz var. Türkiye’nin, 
2017-2021 Uluslararası Hukuk 
Komisyonu’na adaylığı söz 
konusu. Burada da desteğiniz 
bizim açımızdan önemli.” 
Türkiye’nin Güney Filipinler’deki 
barış sürecini yakından takip 
ettiğini anlatan Çiçek, uzun 
süren çatışmalara ve kayıplara 
yol açan ihtilafın barışçıl yoldan 
ve diyalogla çözülmesini samimi 
olarak temenni ettiklerini 
kaydetti.

Drilon, “Güney Filipinler’deki barış 
sürecine büyük katkılardan biri de, 
Türkiye’nin 14 Mart 2014 tarihinde 
imzalanan anlaşmaya tanık olarak 
Başbakan Yardımcısını göndermesidir. 
Bu, Türkiye’nin bölgedeki barışa verdiği 
önemi göstermektedir. Barışa verdiği 
destekleri için Türkiye’ye teşekkür 
ederken, bu desteğin devamının 
gelmesini istiyoruz.”
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Seymenoğlu Filipinler Senato Başkanı Drilon ve 
Beraberindeki Heyet Onuruna Yemek Verdi

TBMM Türkiye-Filipinler 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Safiye 
Seymenoğlu, Filipinler Senato 
Başkanı Franklin M. Drilon ve 
beraberindeki heyet onuruna 
TBMM Mermerli Salon’da 28 
Nisan’da akşam yemeği verdi. 
Dostluk Grubu Başkanı 
Safiye Seymenoğlu, yemekte 
yaptığı konuşmada, Filipinler 
ile Türkiye’nin dost iki ülke 
olduğunu belirtti ve iki ülke 
arasındaki mesafenin uzak 
olmasının bir dezavantaj 
olmaması gerektiğini, karşılıklı 
ziyaretlerle iki ülkenin bu 

dostluğu pekiştirmesinin 
önemine değindi. 
THY’nin iki ülke arasındaki 
mesafeyi kısalttığını ve haftada 
üç gün Filipinler’e sefer 
yapmasının da ikili ilişkilere 
katkı sağlayacağını bildiren 
Seymenoğlu “Türkiye ve 
Filipinler genç bir nüfusa sahip, 
hızla büyüyen iki ülkeyiz.” dedi. 
Seymenoğlu, Dostluk Grubu 
olarak Filipinler ile ilişkilerin 
gelişmesi ve çeşitlenmesi 
için ellerinden gelen gayreti 
gösterdiklerini belirterek iki ülke 
arasındaki karşılıklı ziyaretlerin, 

ilişkilere ivme kazandıracağını 
vurguladı. 
Filipinler Senato Başkanı 
Franklin M. Drilon ise yaptığı 
konuşmada iki ülkenin 
resmi ilişkilerine 65. yıl önce 
başladığını belirterek bu zaman 
zarfı içerisinde iki ülkenin de 
karşılıklı üst düzey ziyaretler 
gerçekleştirdiğini söyledi. 
Ziyaretlerinin çok verimli 
geçtiğini ifade eden Drilon, 
ziyaretin, Türkiye - Filipinler 
ilişkilerinin 65. yılına denk 
gelmesinin ayrıca anlamlı ve 
memnuniyet verici olduğunu 
söyledi. 
İki ülke arasındaki ziyaretlerin 
geçen sene yapılan karşılıklı 
üst düzey ziyaretler ile daha da 
pekiştiğini ve ilişkilere önemli 
katkı sağladığına dikkat çeken 
Drilon, iki ülkenin birlikte 
geliştirebileceği birçok ticari 
alanın bulunduğunu ifade etti. 
Drilon, karşılamadan ve 
gösterilen konukseverlikten 
dolayı çok memnun olduklarını 
belirterek ülkelerine 
döndüklerinde Türkiye’nin iyi 
niyet elçileri olacaklarını ifade 
etti.
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Çiçek Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı 
Brglez ile Görüştü

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 
Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı 
Milan Brglez ile makamında 
29 Nisan’da görüştü. TBMM 
Başkanlık Divanı Salonu’nda 
da heyetlerarası görüşme 
gerçekleştirildi.
Heyetlerarası görüşmede, 
Slovenya ile Türkiye arasındaki 
ekonomik ilişkilere değinen 
Çiçek, başta enerji olmak 
üzere pek çok alanda, iki ülke 
arasında işbirliğinin daha fazla 
geliştirilebileceğini ifade etti. 
Güneydoğu Avrupa Ülkeleri 
İş Birliği Süreci Parlamenter 
Asamblesi’nin (GDAÜ PA) 
işleyişini değerlendiren Çiçek, 
işleyen bir mekanizmanın 
söz konusu olduğunu, ancak 
bunun yeterli görülemeyeceğini 
vurguladı. GDAÜ PA’nın 
çalışmalarını dönüşümlü olarak 
ev sahibi ülkelerin yürüttüğünü, 
ancak bir sekreteryası, uzmanları, 
merkezi bulunmadığını, bu 

şekilde beklenen faydayı 
sağlayamayacağını kaydeden 
Çiçek, Asamblenin sabit bir 
merkeze kavuşması gerektiğini 
söyledi. 
GDAÜ PA’nın merkezinin 
İstanbul’da olmasını arzu 
ettiklerini dile getiren Çiçek, 
bu durumda, Asamblenin 5 
yıllık masrafını karşılamaya 
da hazır olduklarını kaydetti. 
GDAÜ PA’nın Balkan 
coğrafyasının huzur ve barışı 
açısından da önemli olduğuna 
dikkati çeken Çiçek, bu nedenle 
asamblenin kurumsallaşması 
gerektiğini vurguladı. 
Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı 
Milan Brglez de iki ülke 
arasındaki siyasi diyaloğun ve 
parlamentolararası ilişkilerin 
başarılı bir şekilde yürütüldüğünü 
ifade etti. Erdoğan’ın ziyaretinin 
ikili ilişkilere ayrı bir ivme 
kazandırdığının altını çizen 
Brglez, “Bizim Başbakanımızın 

da bu yıl sonunda ülkenize 
yapacağı ziyaret, bu işbirliğini 
daha da güçlendirecek” dedi. 
GDAÜ PA konusuna da 
değinen Brglez, asamblenin 
merkezinin İstanbul’da olması 
yönünde, Türkiye’nin lehine 
karar aldıklarını anımsattı. 
Ancak bu konuda nihai 
karara ulaşılamadığını anlatan 
Brglez, Türkiye, Yunanistan ve 
Bulgaristan arasında bir uzlaşma 
sağlanacağını umut ettiklerini 
dile getirdi. 
Cemil Çiçek ise “GDAÜ PA’nın 
merkezinin İstanbul’da olması 
gerektiği konusunda ısrarlıyız. Şu 
yapılabilir: Makul bir süre için 
ilk genel sekreter Bulgaristan’dan 
olabilir. Yardımcıları, yine sizlerin 
uygun gördüğü ülkelerden 
olabilir. Bu sekreteryanın 
kadrolarında ülkelerin 
taleplerine göre, mutabakatla bir 
yapılanmaya da gidebiliriz” diye 
konuştu.
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Türkiye-Slovenya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 

Koca Brglez ve Beraberindeki Heyet Onuruna 
Yemek Verdi

Türkiye-Slovenya 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK Parti 
Eskişehir Milletvekili Salih Koca, 
Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı 
Milan Brglez ve beraberindeki 
heyet onuruna TBMM Mermerli 
Salon’da, 29 Nisan’da akşam 
yemeği verdi. 
Dostluk Grubu Başkanı 
Koca, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Slovenya 
ziyaretini anımsatarak iki ülke 
arasındaki üst düzey ziyaretlerin, 
iki ülke arasındaki ilişkilere 
ivme kazandırdığını söyledi ve 
Slovenya’da bulundukları sürece 
gösterilen misafirperverlikten 
dolayı teşekkür etti. 
Slovenya Ulusal Meclisi 
Başkanı Milan Brglez’e yeni 
görevinde başarılar dileyen 
Koca, hükümetler düzeyindeki 
ilişkilere paralel olarak ilişkileri 
geliştirmek adına parlamentolar 
arasındaki ilişkilerin de çok 

önemli olduğunu ifade etti ve 
iki ülke arasındaki karşılıklı 
ziyaretlerin dostluğun 
pekişmesine imkân sağlayacağını 
söyledi. 
İki ülke arasında bugüne kadar 
yirminin üzerinde ziyaretin 
gerçekleştiğini belirten Koca, bu 
ziyaretlerin iki ülke arasındaki 
stratejik ortaklığın, işbirliğinin, 
birlik ve beraberliğin ne kadar iyi 
durumda olduğunu gösterdiğini 
vurguladı. 
Slovenya-Türkiye arasındaki 
ekonomik ilişkilere de değinen 
Koca, iki ülke arasındaki 
ekonomik ilişkilerin zayıf 
olduğunu ve istenilen seviyede 
olmadığını ifade etti, her alanda 
ekonomik ilişkileri güçlendirmek 
durumunda olduklarını, iki ülke 
arasında ki ekonomik işbirliğinin 
geliştirilebileceğini belirtti. 
Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı 
Milan Brglez ise gerçekleştirdiği 

kısa konuşmada çok verimli 
görüşmeler gerçekleştirdiklerini 
belirterek karşılamadan ve 
gösterilen konukseverlikten 
dolayı çok memnun olduklarını 
ifade etti. 
Slovenya Ulusal Meclisi Başkanı 
Brglez, iki ülke arasındaki siyasi 
ve ekonomik düzeyde kurulan 
diyaloğun teşvik edici bir 
diyalog olduğunu düşündüğünü 
belirterek bundan sonraki 
gelecekte de iki ülke arasındaki 
işbirliğinin geliştirilmesi 
anlamında iyi bir temel teşkil 
edeceğine inandığını söyledi. 
İki ülke arasındaki 
parlamentolararası ilişkilerin de 
başarılı bir şekilde yürütüleceğine 
inancının tam olduğunu ifade 
eden Brglez, bu tür ziyaretlerin 
ikili ilişkilere ayrı bir ivme 
kazandırdığının altını çizdi 
ve “Biz de sizleri Slovenya’da 
ağırlamak ve konukseverliğimizi 
göstermek isteriz.” dedi.
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Polonya Sejm Heyetinin TBMM’deki Temasları

Polonya Sejm (Polonya 
Parlamentosu alt kanadı) 
üyelerinden oluşan heyet, 
TBMM Milli Savunma 
Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan 
Köksal ve TBMM Avrupa 
Birliği (AB) Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Tekelioğlu ile 
25 Mart’ta Meclis’te ayrı ayrı 
görüştü. 
Sejm üyelerinden oluşan heyeti 
ilk olarak makamında kabul 
eden TBMM Milli Savunma 
Komisyonu Başkanı Oğuz Kağan 
Köksal, Türkiye ile Polonya 
arasındaki dostluk ve işbirliği 
ilişkisinin eskiye dayanan 
bir dostluk ilişkisi olduğunu 
vurgulayarak,  geçen sene Türkiye 
ile Polonya arasındaki ilişkilerin 
600. yılının kutlandığını 
anımsattı. 
Gerçekleştirilen ziyaretin ikili 
ilişkilerin gelişmesine katkı 

sağlamasını umduğunu söyleyen 
Köksal, sözlerine şöyle devam 
etti: 
“Polonya ile aramızda işbirliği 
yapacağımız pek çok konu var. 
Ticaretten başlayıp savunma 
sanayiine uzanan bir süreç 
içerisinde işbirliği yapacağımız 
pek çok şey var. Geriye dönüp 
baktığımızda 2 milyon dolar 
olan ticaret hacmi 4 yılda 5 
milyar dolara çıkmış ancak 
süreç içerisinde pek artmamış. 
Biraz daha gayret edersek iki 
ülke arasındaki ticaret hacmini 
daha yukarı çekebileceğimizi 
umuyorum.” 
Köksal, Polonya’nın AB uyum 
sürecinde Türkiye’ye verdiği 
destekten dolayı da teşekkür etti. 
Ardından, Sejm heyeti, TBMM 
AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Mehmet Tekelioğlu ile bir araya 
geldi. 

Tekelioğlu, Türkiye’nin Polonya 
ile ilişkilerini geliştirmekten yana 
olduğunu söyleyerek, “Ama en 
çok özellikle not ettiğimiz husus 
Polonya’nın AB üyeliği sürecinde 
Türkiye’ye her zaman verdiği 
desteğidir.” diye konuştu. 
Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde 
zaman zaman tıkanıklıklar 
oluşsa bile Türkiye tarafının AB 
iradesinde sapmanın mümkün 
olmadığını belirten Tekelioğlu, 
“AB standartlarını ve normlarını 
benimsiyoruz. Dolayısıyla 
bunlara sahip olmamız 
gerektiğini iyi biliyoruz.” dedi. 
AB müzakere fasıllarının 
birçoğunun açıldığını söyleyen 
Tekelioğlu, açılmayan fasılların 
sebebinin teknik sorunlardan 
değil tamamen siyasi sorunlardan 
kaynaklandığını söyledi. 

HABER

Mart-Nisan 2015  �  87



Avrupa Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komitesi Heyeti TBMM’de

Heyetin, MHP Grup 
Başkanvekili Oktay Vural ile 
Görüşmesi 

MHP Dış İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
üyesi Tuğrul Türkeş’in de yer 
aldığı kabulde MHP Grup 
Başkanvekili Oktay Vural, 
ziyaretin çok önemli bir 
dönemde yapıldığını ifade 
ederek, “Türkiye’nin AB ile olan 
ilişkilerinin açıkçası bitmeyen 
senfoniye dönüştüğü bir ortam 
içerisinde ve Türkiye’nin 
demokrasi, hukuk devleti, 
hukukun üstünlüğü ekseninde 
birçok tartışmanın olduğu ve 
seçim öncesi dönemde yapılan 
bu ziyaret bu bakımdan oldukça 
önemli” dedi. 
Heyet adına konuşan Avrupa 
Parlamentosu Dış ilişkiler 
Komitesi üyesi İngiliz 
parlamenter  Amjad Bashir, 
“AB için de sizin için de çok 
ilginç bir dönemden geçiyoruz. 
Hepinize seçimler öncesinde 
başarılar dilerim, umarım sizin 
için iyi sonuçları olan bir seçim 
olur ve seçimlerden sonra daha 
farklı bir pozisyonunuz olur, sizin 
için daha pozitif bir sonuç olur. 
Genel olarak AB-Türkiye süreci 

nasıl ilerleyecek, siz ne yapmayı 
düşünüyorsunuz onu öğrenmek 
isteyeceğiz”  dedi.
Heyet Başkanı Elmar Brok 
ise bir gazetecinin Türkiye’de 
hükümetin demokrasi ve insan 
haklarına yönelik politikaları 
ve tutuklu gazeteciler ile ilgili 
görüşünü sorması üzerine şunları 
söyledi: 
“Biz de ziyaretimizde aynı 
şekilde bu soruları soruyoruz. 
Türkiye’de oluşan gelişmeler 
neler, onları takip etmeye 
çalışıyoruz.
İç güvenlik paketinizde güvenlik 
ve özgürlükler konusunda ve 
onlar arasındaki ilişkiyi nasıl 
değerlendirdiğinizi öğrenmeye 
çalışıyoruz. Biz bu paketle 
beraber şiddet ve teröre karşı 
mücadeleyi destekliyoruz 
fakat bunun temel haklar ve 
özgürlükler ve ifade özgürlüğüne 
zarar vermeyecek şekilde 
gerçekleşmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu gelişmelerin 
AB’ye göre o boyutta da 
düşünülmesi, değerlendirilmesi 
önemli. Karşılanması gereken 
Kopenhag Kriterleri var; 
hukukun üstünlüğünün, 
demokrasinin, ifade 
özgürlüğünün olması gerekiyor.” 

Heyetin, CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay ile Görüşmesi

Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan ve Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Hilal Kaplan’ın da 
katıldığı görüşmede CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay; 
“Bizim için çok özel ve anlamlı 
bir günde bu ziyaret gerçekleşti. 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
100. yılını kutluyoruz. Bu vesile 
ile bütün geçmiş savaşlarda ölen 
şehitlerimizi de anma günü 
bugün. Dolayısıyla önemli bir 
günde önemli bir ziyaret. Nisan 
ayında yayınlanacak rapor öncesi 
bu ziyaret, hem partimiz hem 
ülkemiz için anlamlı ve önemli 
oluyor” diye konuştu. 
“Türkiye kendisini Avrupa 
ailesinin doğal üyesi 
hissetmektedir. Enteresan benim 
doğduğum sene, 1963 yılında 
AB’ye başvurumuzu yaptık; 
ben 52 yaşıma geldim hala bu 
üyelik gerçekleşmedi, bunun 
üzüntüsünü de taşıyoruz bu 
arada” görüşünü dile getiren 
Altay, şunları kaydetti: 
“Avrupa Parlamentosu’nun ve 
Avrupa’nın Türkiye’ye bakışı, 
Türkiye ile ilgili kimi endişeleri 
konusunda biz de bunu makul 
görüyoruz ancak Türkiye ile 
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yürütülen müzakereleri diğer 
ülkelerle mukayese ettiğimizde 
Türkiye’ye bir parça haksızlık 
yapıldığını da görmekteyiz. “
Konuşmasında, hükümetin 2005 
yılından itibaren AB’ye bakış 
açısını değiştirdiğini savunan 
Altay, şöyle devam etti: 
“İktidar partisinin kimi 
uygulamaları, batıda, Avrupa’da 
Türkiye’nin batıya dönük 
yüzünün yön değiştirdiği algısını 
yarattığını biliyorum ancak altını 
çizmemiz lazım; Türkiye’deki 
bütün vatandaşlarımız yani 77 

milyon yurttaşımız kendisini 
Avrupa ailesinin bir üyesi olarak 
hissetmekte ve bir an önce de 
bunun gerçekleşmesini arzu 
etmektedir. 
Hükümetin, müzakerelerin 
başladığı 2005 Ekim ayına kadar 
Avrupa’ya dönük pragmatik 
yaklaşımının fark edildiğini 
biliyor ve görüyoruz. 2005’e kadar 
olumlu yaklaşımın bu tarihten 
sonra pragmatik bir anlayışa 
evrildiğini görüyoruz. CHP tüm 
üyeler gibi Türkiye’nin Kopenhag 
ve Maastricht kriterlerine 

uymasını, AB hukukunu 
benimsemesini kabul eder. 
Buna mukabil diğer ülkelerden 
istenmeyen koşulların tek taraflı 
olarak Türkiye’den istenmesi de 
CHP tarafından kabul edilebilir 
bulunmamaktadır.” 
Heyetin, AK Parti Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı 
ile HDP Mersin Milletvekili 
Ertuğrul Kürkcü ve Van 
Milletvekili Nazmi Gür’den 
oluşan HDP heyetine yaptığı 
ayrı ayrı ziyareti ise basına kapalı 
olarak gerçekleşti.

AP Ulaştırma ve Turizm Komitesi Heyeti TBMM’de

TBMM Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkanı Oya 
Eronat, Avrupa Parlamentosu 
Ulaştırma ve Turizm Komitesi 
Başkanı Michael Cramer 

başkanlığındaki heyetle 
7 Nisan’da bir araya geldi. 
Eronat, konuk heyet ile 
Türkiye’nin AB uyumlu 
ulaştırma sektörü hakkında ön 
görüşme yapacaklarını belirtti. 

Türkiye’nin ulaştırma sektörü 
konusunda değerlendirmelerde 
bulunan Eronat, İstanbul 3. 
Boğaz Köprüsü, Yüksek Hızlı 
Tren ve Marmaray konularında 
konuk heyete bilgi verdi.
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Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 
Siyasi İşler Daimi Komitesi

Yakut, “Halklarımızın temsilcileri 
olarak biz parlamenterler, Asya 
Parlamenter Asamblesi gibi 
önemli platformları ortak bir dil 
geliştirmeye ve önümüzdeki 
sorunları birer işbirliği 
şansına çevirmeye yönelik 
kullanabilmeliyiz.”

Asya Parlamenter Asamblesi 
(APA) Siyasi İşler Daimi 
Komitesi Toplantısı, TBMM’nin 
ev sahipliğinde 19 Mart’ta 
Ankara’da gerçekleştirildi. 
TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut, toplantıda yaptığı 
konuşmada, yaşamın her 
alanında değişim ve gelişmelerin 
olduğu bir çağda yaşandığını, 
bu durumun, ülkeler arasındaki 
ilişkilere uluslararası boyutta 

da farklı sorunları ve fırsatları 
beraberinde getirdiğini söyledi. 
Günümüzde sorunların 
çözülmesi ve fırsatların 
değerlendirilmesinde bölgesel ve 
küresel işbirliği ve eşgüdümün 
öneminin sürekli artmakta 
olduğunu ifade eden Yakut, 
“Halklarımızın temsilcileri 
olarak biz Parlamenterler, Asya 
Parlamenter Asamblesi gibi 
önemli platformları ortak bir 
dil geliştirmeye ve önümüzdeki 
sorunları birer işbirliği 
şansına çevirmeye yönelik 
kullanabilmeliyiz.” diye konuştu. 
Küreselleşmenin ortaya çıkardığı 
fırsatların dünyada kalıcı barış 
ve refahı artırırken, terörizm, 
kitle imha silahlarının artması, 
sınır ötesi suç örgütlerinin 
çoğalan faaliyetleri ve yasa dışı 
göç gibi güvenlik kaygıları, bu 
umudumuzu gölgelemeye devam 
etmektedir. 
Asya kıtasının son 20 yıldır 
kaydettiği ilerlemelerin de 

etkisiyle bugün dünyanın 
jeopolitik ve jeostratejik 
merkezine oturmuş durumda 
olduğunu söyleyen Yakut, 
“Bugün, daha henüz başında 
olduğumuz 21. Yüzyılın “Asya’nın 
yükselişi” yüzyılı olacağını 
söylemek mümkündür.” dedi. 
Yakut, sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye, hızlı küresel 
değişimlerin en yoğun şekilde 
hissedildiği bir coğrafyada 
bulunmaktadır. Bulunduğumuz 
coğrafyanın tarihi, bize, doğru 
adımların atılması ve mevcut 
imkanların gerektiği şekilde 
değerlendirilmesi halinde, 
bölgemizdeki medeniyetlerin 
barış içerisinde yükselebileceğini, 
yapılan yanlışların bedelinin 
ise tüm dünya için çok ağır 
olabileceğini göstermektedir. 
Türkiye sadece kendi 
bölgesinde değil, küresel ölçekli 
sorunların işbirliği ve diyalogla 
çözülebilmesi yönünde aktif bir 
dış politika izlemektedir. Bunu 
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yaparken, kalıcı barış ortamı için 
siyasi istikrar, ekonomik refah 
ve kültürel uyum olmak üzere 
üç temel unsurun paralel şekilde 
güçlendirilmesi gerektiğine 
inanmaktadır. 
Asya, Avrupa, Afrika kıtalarıyla, 
Ortadoğu, Balkanlar ve 
Kafkasya bölgelerinin kesişme 
noktasındaki Türkiye, bu anlayış 
temelinde, bir taraftan Finlandiya 
ile birlikte küresel düzeyde 
arabuluculuk mekanizmasının 
güçlendirilmesi yönünde bir 
inisiyatifi geliştirmekte, diğer 
taraftan da İspanya ile birlikte 
kültürler ve farklı dinlerdeki 
insanlar arasındaki diyalogun, en 
çaplı girişimi olan Medeniyetler 
İttifakı eş başkanlığını 
yürütmektedir. 
Asya kıtasında da aynı yönde 
adımlar atan ülkemiz, bu 
kapsamda 2010 yılından bu 
yana Çin, Endonezya, Güney 
Kore, Malezya ve Singapur 
ile ilişkilerini stratejik düzeye 
yükseltmiş, Güney Doğu Asya 
Uluslar Birliği’nin Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşması’na 
taraf olmuş, Asya’da İşbirliği 
ve Güven Arttırıcı Önlemler 
Konferansı’nın kurucu üyesi 
olmuş, Asya İşbirliği Diyaloğu’na 

üye olmuş, Şanghay İşbirliği 
Örgütü’ne Diyalog Ortağı 
olarak katılmış ve Pasifik Adaları 
Forumu’na da Kalkınma ve 
Diyalog Ortağı olmuştur. 
Geniş coğrafyasında insanlığın 
en büyük medeniyetlerini 
barındırmış ve barındırmakta 
olan Asya kıtasında, siyasi 
sorunların diyalog yoluyla 
çözülmesi, farklı din ve 
kültürdeki insanların barış içinde 
bir arada yaşayabilmeleri bizler 
için en önemli önceliklerdir. 
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
da üyesi olan Türkiye, başta 
Müslüman Azınlıklar olmak 
üzere tüm kıtadaki farklı 
dine mensup azınlıkların 
meselelerini yakından izlemeye 
ve sorunlarının çözümüne katkı 
sağlamaya kararlıdır. 
Asya Parlamenter Asamblesi’nin 
temsil ettiği bu büyük kıtada 
ortak bir dil, ortak bir kaygı ve 
ortak bir umut oluşturmanın, 
küresel barış ve refaha 
yönelik önemli katkısı olacağı 
şüphesizdir.” 
APA Türk Grubu Başkanı, AK 
Parti Muğla Milletvekili Yüksel 
Özden ise Asya kıtasının son 
zamanlarda hızla yükselen gücü 

ile dengelerin değişmesine neden 
olduğunu belirtti. 
Özden, Asya’nın kalkınma 
modelinde batı modelinin tersine 
insan odaklı ilkenin yer alması 
gerektiğini ifade etti. 
Asya’nın geleceğinin anahtarının 
istişare yapmak olduğunu 
söyleyen Özden, “Tıpkı insanlar 
gibi milletler de bir araya gelip 
diyalog kurmalıdır” dedi. 
APA Genel Sekreteri Masoud 
Eslami de Asamblenin zor 
görevlerle karşı karşıya olduğuna 
işaret etti. 
Ortadoğu’daki gelişmelere de 
değinen Eslami, DAEŞ terörü, 
İsrail zulmü ve terör, ayrım 
gözetmeksizin masum insanları 
mağdur etmektedir. Terör tüm 
dünyada güvenlik tehdididir. 
Özellikle Filistin konusunda 
barışın tesisi, adalet ve hukukun 
üstünlüğü gibi konular 
toplantıda önceliğimizdir” 
değerlendirmesinde bulundu. 
APA’nın Asya Parlamentosuna 
dönüşmesi için taslak karar 
alındığını söyleyen Eslami, 
Asya ve ötesi başlığı altında 
hükümetler ve STK’nın katkıları 
ile bir halkla ilişkiler kampanyası 
yürütüleceğini söyledi.
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MHP Grup Başkanvekili Vural’ın Kabulü

Türkiye-AB KPK Eş Başkanı Demirkıran, Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği Heyeti ile Görüştü

MHP Grup Başkanvekili Oktay 
Vural, Türk Sağlık Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci ve 
beraberindeki yönetim kurulu 
üyelerini 11 Mart’ta kabul etti. 
Kahveci, Türkiye’de 500 bin 
sağlık çalışanının bulunduğunu 
ve bunun yetersiz olduğunu 
belirterek, “Bu nedenle bir 
çalışan iki kişilik çalışmak 
zorunda kalıyor, sağlık çalışanları 
yıpranıyor” dedi. 

Sağlık çalışanlarının filli hizmet 
zammından faydalanmaları için 
noktasında imza kampanyası 
başlattıklarını ve ilk etapta 
60 bin civarındaki imzayı 
TBMM Dilekçe Komisyonu’na 
ileteceklerini bildiren Kahveci, 
ayrıca döner sermayenin 
emeklilere yansıtılması 
gerektiğini de söyledi. 
MHP Grup Başkanvekili Oktay 
Vural, sağlık sektöründe personel 

açığının bulunduğunu, yıpranma 
payı ve döner sermayenin 
emekliye yansıtılması konularının 
hayata geçirilmesi gerektiğini 
kaydetti. 
Sağlık sektörünün yıpratıcı 
olduğunu ifade eden Vural, 
“Sağlık hizmeti alanları mutlu 
etmenin yolu, sağlık çalışanlarını 
mutlu etmekten geçer” dedi. 
MHP Mersin Milletvekili Ali 
Öz de sağlık çalışanlarına filli 
hizmet zammı ile ilgili kanun 
tekliflerinin bulunduğunu 
anımsatarak, “Sağlık hizmet 
sunucularının haklı taleplerine 
hükümet kulaklarını tıkamamalı” 
dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı Afif 
Demirkıran, Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği (UETD) 
Heyeti ile 2 Mart’ta TBMM’de 
görüştü. 
Demirkıran, Belçikalı 
milletvekillerinin de yer aldığı 
Avrupalı Türk Demokratlar 

Birliği (UETD) Heyeti’ni 
TBMM’de görmekten dolayı 
memnuniyet duyduğunu ifade 
etti. 
Görüşme, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak 
gerçekleşti. 
Görüşme öncesinde de Türkiye 
- Belçika Parlamentolararası 

Dostluk Grubu Başkanı 
AK Parti Bursa Milletvekili 
Tülin Erkal Kara, Belçikalı 
milletvekillerinin de yer aldığı 
Avrupalı Türk Demokratlar 
Birliği (UETD) Heyeti onuruna 
TBMM Tören Salonunda öğle 
yemeği verdi.
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Seçim Nedeniyle Atanan Bakanlar 
Genel Kurul’da Ant İçti

7 Haziran’da yapılacak seçimler 
nedeniyle görevlerinden ayrılan 
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan 
ve İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın 

yerine atanan bakanlar, TBMM 
Genel Kurulunda ant içerek 
görevlerine başladılar.
Üç ay süreyle İçişleri Bakanlığı 
görevini üstlenen Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Feridun Bilgin, Adalet Bakanı 
Kenan İpek ve İçişleri Bakanı 
Sebahattin Öztürk, 9 Mart günü 
Genel Kurulda ant içtiler. 

Uslu, Yurt 
Dışındaki 
Filistinli Alimler 
Birliği Heyetini 
Kabulü
TBMM İdare Amiri, AK Parti 
Çorum Milletvekili Salim Uslu, 
Yurt Dışındaki Filistinli Alimler 
Birliği heyetini makamında 3 
Nisan’da kabul etti. 
Filistin, Suriye ve Yemen’deki 
olaylarla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Uslu, “İnsanların 
oralarda ne kadar zor şartlar 
altında olduğunu biliyoruz. 
Suriye ve Filistin’de yaşanan 
olaylar aslında bizim tarihi 
sorumluluğumuzu hatırlatıyor. 

Madem ki bu coğrafyada barış 
olması gerekiyor, bu barışın 
bir hamisi olması gerekiyor. 
Kudretli bir ülkenin barışı tesis 
etmesi konusunda Ortadoğu 
coğrafyasında yaşayanların 
ve dünya Müslümanlarının 
kamuoyu temsilinde güçlü bir 
şekilde var olması gerekiyor. 
O da en çok Türkiye’ye yaraşır. 
Çünkü Türkiye’nin geçmişte 
kurduğu medeniyet bir barış 
medeniyetidir. Bütün farklılıklar, 

bütün dinler, mezhepler, 
kültürler, etnisiteler hep birlikte 
ve barış içerisinde yaşamışlardır. 
Bugün o günlerin özlemi bütün 
halklarda var.” şeklinde konuştu. 
Konuk heyetteki alimler ise 
Türkiye’de kendilerini güvende 
hissettiklerini söyleyerek, 
Türkiye’nin başta Filistin ve 
Suriye olmak üzere mağdur 
olan İslam ülkelerine yaptığı 
yardımlardan büyük minnet 
duyduklarını belirttiler.
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132. PAB Genel Kurul Toplantısı

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 
132. Genel Kurulu, 28 Mart-1 
Nisan 2015 tarihleri arasında 
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de 
toplandı. 
PAB Genel Kurulu’na AK Parti 
Kahramanmaraş Milletvekilleri 
Sevde Beyazıt Kaçar ve Mehmet 
Sağlam, AK Parti Çorum 
Milletvekili Murat Yıldırım, 
AK Parti Niğde Milletvekili 
Alparslan Kavaklıoğlu, CHP 
İstanbul Milletvekili Fatma Nur 
Serter, CHP Kocaeli Milletvekili 
Hurşit Güneş, MHP Isparta 
Milletvekili Süleyman Nevzat 
Korkmaz ve TBMM Genel 
Sekreteri İrfan Neziroğlu katıldı.
Genel Kurul’un gündeminde 
öncelikli olarak sürdürülebilir 
kalkınma konusu yer aldı. 
Milenyum kalkınma hedeflerinin 

bitmesiyle beraber sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri ile yoksulluk 
ve sürdürülebilir kalkınma 
konularında devletler için 15 
yıllık yol haritası sunuldu. 
AK Parti Çorum Milletvekili 
Murat Yıldırım, ana gündem 
maddesi üzerine yaptığı 
konuşmada 200’ün üzerinde 
ulus devletin olduğu günümüz 
dünyasında sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşabilmek 
için daha fazla işbirliği ve 
ortaklığa ihtiyacımız olduğunu 
belirtti. 
Suriye’deki rejimin kendi halkı 
üzerindeki katliamlara da 
değinen Yıldırım, Türkiye’nin bu 
zulümden kaçan 2 milyona yakın 
Suriyeli mülteciye tüm imkânları 
seferber ederek ev sahipliği 
yaptığını belirtti. 

Genel Kurulda gündeme 
gelen diğer önemli bir konu 
ise, Avustralya ve Belçika’nın 
ortaklaşa verdiği acil gündem 
maddesi olan DAEŞ ve Boko 
Haramın masum sivillere karşı 
yürüttüğü terörizm faaliyetleriyle 
mücadelede parlamentoların rolü 
oldu.

132. PAB Genel Sekreterler 
Toplantısı 

TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu, Vietnam’da 
düzenlenen 132. Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) Genel 
Sekreterler Toplantısında 
TBMM’nin Halkla İlişkileri 
konusunda 30 Mart’ta bir sunum 
gerçekleştirdi. 
Sunumunda, TBMM’nin Halkla 
İlişkilerine yönelik “Engelsiz 
Meclis” çalışmalarından, mobil 
uygulamalarından, “Sosyal 
Meclis” etkinliklerinden ve “Halk 
Günü” faaliyetlerinden bahseden 
Neziroğlu, TBMM’nin ulusal ve 
uluslararası alanda örnek olma 
hedefine devam ettiğini belirtti. 
28 Mart-2 Nisan tarihleri 
arasında yapılan 132. PAB Genel 
Sekreterler toplantısına 100 
ülkenin parlamentosunun genel 
sekreterleri katıldı.
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Uslu, Somali Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mudey ile Görüştü

TBMM İdare Amiri, AK Parti 
Çorum Milletvekili Salim 
Uslu, Somali Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Abdiwali 
İbrahim Shikh Mudey ve Somali 
İşçi Konfederasyonu (SCTU) 
Genel Başkanı Mohammed 
Osman Haji ile 6 Nisan’da, 
makamında bir araya geldi. 
TBMM İdare Amiri Uslu 
konuşmasında, Türkiye’nin 
kardeş ve dost ülke Somali 
ile tarihi ve kültürel bağları 
olduğunu söyledi. 
Uslu, şunları kaydetti:
“Muhtemeldir ki ilişkilerin 
yakından ve doğrudan kurulmuş 
olması bazı aracıların devre 
dışı bırakılmış olması bir kısım 
ülkelerde ya da politikalarda 
belirli bir rahatsızlık ve zaaf algısı 
yaratmış olabilir. Oysa bizim 
İslam ülkeleri ile daha yakın bir 
ilişki içinde olmak için herhangi 
bir üçüncü tarafa ihtiyacımız 
bulunmamaktadır. Aynı 
değerlere sahip olmanın getirdiği 
samimiyet içerisinde ilişkilerimizi 
sürdürebiliriz. Bu duyarlılığın 

belli çevrelerde rahatsızlık 
yarattığı görülüyor. Bu nedenle 
Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırma 
çabalarını görmekteyiz. Çeşitli 
taşeron örgütlerin kullanıldığını 
görmekteyiz. 
Afrika’da kimi ülkelerde 
bulunan mevcut terör olaylarının 
bitmesini ve ekonomik, siyasi 
istikrara kavuşarak büyümelerini 
temenni ediyoruz. Aynı zamanda 
tabii ki Ortadoğu’da barışın 
hâkim olmasını diliyoruz. 
Üçüncü ülkeler tarafından, onları 
hiçbir şekilde ilgilendirmeyen 
konularda müdahale etmeleri 
bizim açımızdan son bulması 
gereken keyfiliklerdir. 
Bu noktada HAK-İŞ 
Konfederasyonu ile ilişkilerinin 
geliştirilmesinin devletten devlete 
ilişkilerin yanı sıra toplumlararası 
ilişkilerin de gelişmesine katkı 
sağlayacağını bildiğim için çok 
anlamlı olacağını belirtmek 
istiyorum. 
Bizim, Somali ve diğer ülkelere 
ilgimiz sadece oradaki doğal 
zenginlikler ya da pazar payımızı 
arttırmak gibi bir amaçla sınırlı 

değildir. Daha çok haklar 
ve özgürlükler konusunda, 
demokratik gelişme konusunda, 
barışın sağlanması konusunda, 
kalkınma ve gelişme konusunda, 
deneyimlerin paylaşılması 
konusunda işbirliği imkânlarını 
araştırmak ve birbirimize 
karşı sorumluluklarımızın 
gereğini yerine getirmek üzere 
ilgimiz devam etmektedir. 
Bu bize tarihin yüklediği bir 
sorumluluktur.” 
Somali Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Abdiwali 
İbrahim Shikh Mudey ise 
gerçekleştirdiği kısa konuşmada 
Türkiye’yi ilk kez ziyaret ettiğini 
ve TBMM’de bulunmaktan 
dolayı mutluluk duyduğunu ifade 
etti. 
HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 
koordinasyonu ile Türkiye’ye 
geldiklerini belirten Mudey, “ Biz 
Somali halkı olarak Türk halkını 
çok seviyor ve takdir ediyoruz. 
Türkiye’nin ülkemize yaptığı 
yardımlardan ve yatırımlardan 
dolayı hükümetim adına size 
teşekkür ederim.” dedi 
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Avrupa’da Ailenin Korunması ve 
Aile Politikaları
Cengiz ÇUKUR  Yasama Uzmanı

1. Giriş

Aile; siyasal, ekonomik, kültürel 
ve sosyal değişime etkide 
bulunan ve bu değişimlerden 
etkilenen en küçük kurumdur. 
Her ülkede aileye yaklaşım, 
ülkedeki siyasal gücün bakış 
açısına göre şekillenmekte ve 
farklılaşmaktadır.1

Ekonomik, sosyal ve kültürel 
hayatta yaşanan hızlı değişimler, 
ailenin işlevlerindeki önemli 
dönüşümler, aileyi toplumsal 
hayatta çeşitli meydan 
okumalarla karşı karşıya 
getirmiştir. Yeni yaşam biçimleri 
ve değerleri aile kurumunun 
zayıflamasına yol açmış ve 
dağılma sürecine itmiştir. Bu 
itibarla, toplumsal gelişmenin 
sürekliliği açısından aile 
kurumunun korunmasına yönelik 
aile politikalarının önemi her 
geçen gün artmaktadır.2

Aile politikası; ailenin bir 
kurum olarak korunması, 
güçlendirilmesi ve karşı karşıya 
kaldığı sorunların çözülmesi 
için ulusal ve uluslararası kurum 
ve kuruluşlar tarafından ortaya 
konulan her türlü düzenlemeler, 
idari kararlar ve uygulamalardan 
oluşan siyasal nitelikli önlemler 
bütünü olarak tanımlanabilir.3

2. Avrupa’da Aile Politikaları 
2.1. Genel Olarak

Avrupa’da aile politikaları 
üzerine yapılan araştırmalara 
bakıldığında aile politikasıyla 
ilgili önlemleri üç kategoriye 
ayırmak mümkündür:4

Birinci grup önlemler, 
güçlendirme politikaları olarak 
adlandırılabilecek ekonomik 
nitelikli önlemlerdir. Aile 

gelirinin sürekliliğini sağlamaya 
yönelik önlemler, iş bulma 
önlemleri gibi uygulamalar bu 
gruba örnek gösterilebilir.
İkinci grup önlemler, eğitim 
ve danışma hizmetleri gibi 
aile hayatını geliştirmeye ve 
rahatlatmaya yönelik hizmetleri 
kapsamaktadır.
Üçüncü grup önlemler, ailenin 
yerini tutacak önlemler olarak 
adlandırılabilecek olan; aile 
bireylerinin ayrı ayrı ya da kısmi 
zamanlı olarak yaptığı işleri 
devralacak hizmetler ve aile dışı 
kurumları öngören önlemlerden 
oluşmaktadır.
Aile politikası önlemlerinin 
niteliği ve alanları, aile 
politikasının gerisinde yatan 
bakış açısı ve gerekçelere 
dayanmaktadır. Günümüzde tüm 
gelişmiş Avrupa ülkelerinin aile 
politikaları vardır. Farklılık, aile 
politikasının organizasyonunda 
ve uygulamalardadır.5

Avrupa Birliği Aile Teşkilatları 
Konfederasyonu (Confederation 
of Family Organisations 
in the European Union – 
COFACE), Avrupa Birliği ve 
ulusal politika yapıcıları için 
aile politikasına ilişkin kararlar 
alınırken aşağıdaki hususlara 
önem verilmesi gerektiğini 
belirtmektedir:6

önünde bulundurularak asgari 
gelirin tesis edilmesi,

hak olarak çocuk yardımının 
sağlanması,

hizmetlerinin, uzun dönem 
bakım olanaklarının ve benzeri 
hizmetlerin sağlanması,

herkesin ulaşabileceği, aile 
sorumluluklarının göz 
ardı edilmediği kapsayıcı 
iş olanaklarının artmasına 
çalışılması,

uyumlaştırılması hedefi 
çerçevesinde, “iş bekletme” 
(ara vermeden sonra işe 
geri dönme) olanaklarının 
artırılması.

2.2. Başlıca Aile Politikası 
Uygulamaları 
2.2.1. Aile ve İş Yaşamının 
Uyumlaştırılmasına Yönelik 
İzinler

Aile politikası önlemlerinin 
başında, ailelerin iş ve bakım 
görevlerini uyumlaştırmaya 
yönelik önlemler gelmektedir. 
Bu bakımdan, izinlere ilişkin 
düzenlemeler ve çocuk bakım 
imkânları bu kapsamda 
uygulanmaktadır. Bu önlemlerin 
amacı çocuklu olduğu halde 
çalışan ebeveynlere (özellikle 
kadınlara) kolaylık sağlamak 
ve iş yaşamına katılımlarını 
artırmaktır.7

Bu grupta, öncelikle kadının 
istihdam piyasasındaki 
yerinin korunmasına 
yönelik düzenlemeler dikkat 
çekmektedir. Avrupa ülkelerinin 
çoğunda ve Türkiye’de hamile 
kadınların, hamile olmaları 
nedeniyle işlerine son verilmesini 
önleyecek nitelikte yasal 
düzenlemeler mevcuttur. Yine, 
doğum öncesinde ve sonrasında 
anneye ve babaya belirli sürelerle 
izin verilmektedir.8

Avrupa Birliği’nin sosyal alandaki 
temel belgesi olan Avrupa 
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Sosyal Şartı’nda da kadınlara 
doğumdan önce ve sonra olmak 
üzere toplam en az 12 haftalık 
dinlenme süresi tanınmıştır. 
Doğum izni almış kadınların 
maaş ve aylıkları doğum izni 
boyunca ödenmektedir. Ayrıca 
ücretli izni müteakip belli bir 
süre ücretsiz izin alma hakkı da 
öngörülmüştür.9

Avrupa Birliği Ebeveyn İzni 
Direktifine göre tüm Üye 
Devletler ebeveynlere doğumdan 
sonra en az üç aylık bir ebeveyn 
izni sağlamak zorundadır. Bu 
Direktifte izin müddetince 
yapılabilecek ödemelere veya 
izinle ilgili esnekliklere ilişkin 
hususlar düzenlenmemiştir. 
Uygulamada ebeveyn izni 
hem anneler hem de babalar 
için kullanılabilir bir izin olup, 
iznin anne ve baba arasında 
paylaşımına ilişkin hususlar 
ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermektedir.10

Günümüzde Avrupa ülkelerinde 
doğum sebebiyle verilecek analık 
izninin süresi 14 hafta ile 20 
hafta arasında, izin müddetince 
yapılacak ödemeler ise gelirin 
%70’i ile %100’ü arasında 
değişmektedir. Babalık izni 
ise doğumdan hemen sonra 
başlamak üzere düzenlenmiştir ve 
genellikle 2 ila 10 gün arasında 
değişmektedir.11

Ebeveynlere doğum sebebiyle 
verilecek izinlerin yanı 
sıra, çocukların eğitilmesi 
amacıyla uzun süreli, çocuğun 
hastalanması gibi durumlarda 
da kısa süreli olmak üzere ailevi 
nedenlere dayalı izin hakkı 
verilmektedir. Bu önlemlerin 
temel özelliği, izinden sonra işe 
alınmanın güvence altına alınmış 
olmasıdır.12

2.2.2. Gelir Politikası

Gelir politikası, aileye yönelik 
tüm yardımları ve vergi 
kolaylıklarını kapsamaktadır. 
Ayrıca çocuk bakımına ayrılan 
mali yardımlar da bu politikanın 
bir ayağı olarak görülebilir. Gelir 

politikası bağlamında yapılan 
yardımların bir kısmı (çocuk 
parası, çocuk bakım yardımı) 
genele yönelik olup, diğer bir 
kısmı da (eğitim desteği, engelli 
çocuklara destek vb.) düşük 
gelirli gruplara ya da özel bir 
durumu olan ailelere yönelik 
olarak yapılmaktadır.13

Sosyal güvenliğin bir diğer ayağı 
olan sosyal yardımlar da aileleri 
desteklemektedir. Bu kapsamda; 
bakım yardımı, hastalık yardımı, 
gebelik yardımı, anne adaylarına 
yardım, ev idaresine yönelik 
yardım gibi çeşitli önlemlerden 
söz etmek mümkündür.14

Yine, Avrupa ülkelerinin çoğunda 
ailelere yönelik vergi indirim 
ve muafiyetleri yer almaktadır. 
Bu destek türünde, ailedeki 
çocuk sayısı ya da eşin çalışma 
durumu göz önünde tutularak 
aileler vergi indiriminden 
yararlandırılmaktadır. 
Örneğin Fransa’da çocuksuz 
ailelerin gelirlerinin %5’i 
vergilendirilirken, iki çocuklu 
ailelerde bu oran %1’e 
düşmektedir.15

Konut yardımları da aileyi 
destekleyen önlemler 
kapsamındadır. Bu önlem 
genellikle çok çocuklu ve az 
gelirli aileleri hedef almaktadır. 
Genelde kira yardımları 
biçiminde sunulmaktadır. Ayrıca 
konut politikası uygulayan 
Avrupa ülkelerinde aileler 
doğrudan düşük kredilendirme 
ile konut hizmetlerinden 
yararlandırılmaktadır.16

2.2.3. Aile Hayatı ve Danışma 
Hizmetleri

Doğum oranlarının yükseltilmesi, 
ayrılmış ailelere aracılık etme, 
boşanmaları engelleme ve 
ertelenmiş hamileliğin riskleri 
konusunda bilinçlendirme 
programları bu bağlamda akla 
gelen uygulamalardır.17

Aile üyelerinin kendi başlarına 
halledemedikleri ruhsal, sosyal, 
ekonomik ve yasal sorunlara 

çözüm bulmalarında etkili 
olan aile danışma hizmetleri 
Avrupa Birliği ülkelerinin 
birçoğunda iyi organize edilmiş 
ve geliştirilmiştir.18

2.2.4. Ailenin Yerini Tutan 
Hizmet ve Kurumlar

Avrupa genelinde ailenin yerini 
tutan hizmetlerin en yaygın olanı 
çocuklara yönelik kreş ve gündüz 
bakımevleridir. Bu kurumlar, 
çocuğun sosyalleşmesinin 
sağlanmasının yanı sıra, çalışan 
anne ve babaların 0-6 yaş 
grubunda bulunan çocuklarının 
bakımlarını gerçekleştirmek, 
bedensel ve ruhsal sağlıklarını 
korumak, geliştirmek ve 
çocuklara temel değer ve 
alışkanlıkları kazandırmak 
amacıyla oluşturulan 
kurumlardır.19

Avrupa’da devletçe sağlanacak 
çocuk bakım hizmetleri konusu, 
aile politikasında çok önemli 
bir yer tutmaktadır. Son yıllarda 
bu hizmet, aile ve iş yaşamının 
uyumlaştırılması ve kadın 
istihdamı, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, doğum oranları ve erken 
yaşta eğitim gibi konularda 
çok önemli bir unsur olarak 
görülmeye başlanmıştır.20

Avrupa Birliği ülkelerinde 
çocuk bakımı düzenlemeleri; 
kapsam, finansman ve nitelik 
bakımından ülkeden ülkeye 
büyük ölçüde değişiklikler 
göstermektedir. Üç yaşın 
altındaki çocuklar için sağlanan 
çocuk bakımı hizmetleri, 
özellikle İskandinav ülkelerinde 
gelişmiş bir seviyededir. Bunun 
aksine, Çek Cumhuriyeti, 
Macaristan, Polonya, Litvanya, 
Slovakya, Avusturya ve Malta 
gibi bazı ülkelerde ise üç yaşın 
altındaki çocukların ancak 
ortalama %10’u devletçe sağlanan 
çocuk bakım hizmetlerinden 
yararlanabilmektedir. Üç yaş ile 
zorunlu okul çağı arasındaki 
çocuklar için kamusal bakım 
hizmetleri ise tüm ülkelerde gün 
geçtikçe artmaktadır.21
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2.3. Aile Politikası Ülke 
Örnekleri22 
2.3.1. İsveç

İsveç, açık bir aile politikasına 
sahiptir. Sağlık ve Sosyal İşler 
Bakanlığı, bu politikadan 
sorumlu olan bakanlıktır. 
İsveç, yetmişli yılların başında 
ebeveyn izni yoluyla analık 
iznini sağlayan ilk ülkedir. 
Ayrıca, babaların da bakım 
görevlerini üstlenmesini teşvik 
eden düzenlemeler getirmiştir. 
Yetmişli yılların sonunda ise 
çocuk bakım imkânları daha da 
güçlendirilmeye başlanmıştır.
Genel olarak bakım ve okul 
öncesi eğitimi ilerletmek, 
İsveç aile politikasının temel 
amaçlarından biridir. Ayrıca İsveç 
gelişmiş ve kapsayıcı bir ebeveyn 
izin sistemine sahiptir. 
İsveç, 2008 yılında aile 
politikasını gözden geçirmiştir. 
Yeni politikanın amaçlarından 
biri, kadın ve erkek arasında 
ebeveyn izninin daha iyi 
paylaşılması ve kadınların 
iş hayatına katılımının 
artırılmasıdır.
İsveç, gelir, bölge ve çocuk 
sayısına bağlı olarak ailelere 
konut yardımı yapmaktadır. Bu 
konut yardımı, sosyal ve kültürel 
politika çerçevesinde ailelere bir 
destek anlamına gelmektedir.
İsveç aile politikasının ağırlık 
noktası ve öncelikli amacı, aile ve 
iş yaşamının uyumlaştırılmasıdır. 
Çocuk bakım hizmetleri 
ile genellikle ebeveynlerin 
çalışmalarına imkân sağlamak 
ve çocuğun gelişimine katkıda 
bulunmak amaçlanmaktadır. 
İsveç çocuk bakımını organize 
etme görevini yerel düzeyde 
belediyelere bırakmış olup, 
düzenlemelere göre her çocuk 1 
ila 7 yaş arasında çocuk bakım 
olanaklarından faydalanma 
hakkına sahiptir. 
İsveç’te kadınlar, analık iznini 
tek başına maaşlı olarak 480 gün 
(16 ay) süreyle kullanabilirler. 
Ebeveyn izninin tamamının 

anne tarafından veya sadece 
bir kısmının anne tarafından 
kullanılması çiftler arasındaki 
anlaşmaya bağlıdır. İznin 380 
günü boyunca ebeveyn maaşının 
%80’e yakını ödenirken, geriye 
kalan zamanda ise her gün 
için 180 kron şeklinde ödeme 
yapılmaktadır.
Ebeveyn izni dışında İsveç’te acil 
ailevi sorunlar için ebeveynler 
ayrıca uzun süreli izin alma 
hakkına sahiptir. Bu tür izinlerde 
120 gün boyunca maaşın %80’i 
ödenmektedir.
İsveç’in ailelere sağladığı diğer 
imkânlar şöyle sıralanabilir:

yaşından küçük) her çocuk 
başına her ay çocuk yardımı 
parası ödenmektedir.

9 ay boyunca çocuk yardımı 
düzeyinde bir öğrenci yardımı 
yapılmaktadır.

sahip olan çok çocuklu ailelere 
kademeli bir çocuk yardımı 
uygulamaktadır.

da hiç geliri olmayan ailelere 
ebeveyn ödeneği verilmektedir. 

çocuğu olan ve bunlara 
bakmayı üstlenmiş ailelere 
yardım yapılmaktadır.

İsveç’te, ebeveynlere yönelik 
yetiştirme destek programı da 
oluşturulmuştur. Ebeveynler, 
hamilelik ve çocuğun ilk 
yıllarında, belediye tarafından 
düzenlenen grup toplantılarına 
katılarak bir kurs alırlar. Bu 
eğitici program, özellikle ilk 
çocuk sahiplerine yöneliktir.

2.3.2. Hollanda
Hollanda’da doksanlı yıllarda, 
ücretli hamilelik izni, kısa 
süreli ücretsiz ebeveyn izni, 
yarım gün çalışma ve çocuk 
bakımı gibi konularda birçok 
düzenleme yapılmıştır. Tüm bu 
düzenlemelerin amacı, aile ve iş 
yaşamının uyumlaştırılmasıdır. 
Toplam ebeveyn izni, dokuz 

aydır. Bu sürenin büyük bir 
kısmı (altı ay) ödemeli değildir. 
İlke olarak izin yarım yıl 
boyunca ve yarı zamanlı olarak 
kullanılmaktadır. İşverenle 
anlaşmalı olarak daha esnek 
uygulama olanakları mevcuttur.
Yine, acil durumlarda izin alma 
olanağı, diğer ülkelere kıyasla 
hem zaman hem de ödeme 
olarak iyi düzenlenmiştir. 
Haftada iki defa birkaç 
saatliğine izin alma olanağı olup 
bu süre içinde ücretin %70’i 
ödenmektedir.
Hollanda’da çocuk bakım 
hizmetleri ile ilgili asgari 
gereklilikler yasal olarak 
düzenlenmiştir. Dolayısıyla, 
çocuk bakım kurumları ilgili 
yasada yer alan kriterlere uygun 
olarak hizmet vermek zorundadır.
Ailelere gelir aktarımı 
konusunda, her üç ayda bir 
ödenen çocuk yardımı, her 
aileye genel olarak uygulanan 
bir nakdi yardım biçimi olarak 
başta gelmektedir. 18 yaşına 
kadar her çocuk bu yardımı 
almaya hak kazanmaktadır. 
Çocuk yardımının miktarı, 
çocukların yaşına ve çocuk 
sayısına göre düzenlenmektedir. 
Engelli çocuklara bakan aileler, 
başka bir yardım daha almaya 
hak kazanırlar. Bu yardım da 18 
yaşına kadar devam etmektedir.
Son yıllarda, Hollanda’da, 
gençler ve aileler için merkezler 
açılmıştır. Bu merkezler, yetişme 
çağında sorunları olan gençlere 
ve ailelerine destek vermeyi 
amaçlamaktadır.

2.3.3. İngiltere 
İngiltere, sosyal politikalar 
bakımından Anglosakson 
gelenek içinde değerlendirilebilir. 
İngiltere’de sosyal politikalar 
çerçevesinde yapılmış birçok 
düzenleme dolaylı veya dolaysız 
olarak aileleri etkilemekte 
ve özellikle yoksul ailelerin 
yaşam standartları üzerinde 
etkili olmaktadır. Söz konusu 
düzenlemeler, genellikle gelir 
düzeyine göre hükümler 
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getirmekte ve yoksullukla 
mücadeleyi amaçlamaktadır. 
Dolayısıyla düzenlemelerin 
odağında daha çok yoksul 
ailelerde yetişen çocuklar, engelli 
çocuklar ve zor durumda olan 
ailelerin çocukları yer almaktadır.
İngiltere’de, diğer gelişmiş 
Avrupa ülkelerine nazaran 
kadınların iş yaşamına katılımı 
daha düşüktür. Çocuk bakımı 
görece daha pahalıdır. Son 
yıllarda hükümet bu alana 
yatırımlar yapmaya başlamıştır. 
Özellikle üç yaşından büyük 
çocuklar için profesyonel bakım 
olanakları devreye konulmuştur. 
İngiltere’de, aile ve iş yaşamının 
uyumlaştırılması ve çocuk bakım 
sorununa ilişkin ileri sürülen iki 
farklı çözüm yöntemi şöyledir; 
birincisi, çocuk bakımının ailenin 
bir işlevi olmaktan çıkarılması, 
ikinci yöntem olarak ise ailenin 
işlevi haline getirilmesidir. İlk 
durumda ebeveynler çocuklarını 
bakım için profesyonel kurumlara 
bırakıp iş yaşamına devam 
ederlerken, ikinci durumda iş 
yaşamına bir süre ara verip ya da 
kısmen çalışarak çocuk bakımını 
kendileri üstlenmektedirler. 
İngiltere’de, uzun süreli bir 
ebeveyn izni tanınmaktadır. 

Analık izni, babalık izni ve 
ebeveyn izni olmak üzere 
üç çeşit izin bulunmaktadır. 
Anneler 26 hafta “olağan analık 
izni (ordinary maternity leave)”, 
bunun bitiminden sonra ise bir 
kez daha 26 hafta “ek analık 
izni (additional maternity leave)” 
kullanabilmektedir. Babalık izni 
iki haftalık bir süreden ibarettir.
Hasta çocuk için (5 yaşa kadar) 
ebeveynlerin acil izin alma 
olanağı bulunmaktadır. İzin 
süresince ebeveynler ücretlerinin 
yüzde 50’sinden daha az bir 
miktar alabilmektedir.
Ülkede, izin kullanabilme 
esnekliği bulunmaktadır. 6 yaşın 
altında çocuğu olan çalışan 
ebeveynler, işverenden daha az ve 
esnek çalışma izni isteyebilirler.
İngiltere’de çocuk bakım 
hizmetleri yasal olarak 
düzenlenmiştir. Ancak 
İngiltere’de, devlete bağlı ve 
kar amacı olmayan çocuk 
bakım kurumları karşısında 
özel sektörün daha güçlü bir 
konumda olduğu söylenebilir. 
Aile politikası çerçevesinde 
nakdi yardım ve vergi kolaylıkları 
konusunda İngiltere’deki 
başlıca düzenlemeleri şöyle 
sıralayabiliriz:

devlet karşılamaktadır.

veya düşük gelirli 
çalışan ebeveynler bazı 
vergi kolaylıklarından 
faydalanabilmektedir.

gelene kadar çocuk yardımı 
almaktadır.

düzeyine bağlı olarak çocuk 
vergi kredisi alabilmektedir.

doğumu sırasında bir kereye 
mahsus bir annelik yardımı 
almaktadır.

olarak okula giden 16-19 
yaş grubundaki çocuklara 
eğitim desteği almaya hak 
kazanmaktadır.

haftada 12,5 saat parasız 
okul öncesi eğitim hakkına 
sahiptirler.

gündüz bakım olanakları 
sunulmaktadır. Yetiştirme 
destek programları, özellikle 
anti-sosyal davranışlara 
sahip olan çocuklara yönelik 
uygulamalardır.
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Çorum Hattuşa Heyeti TBMM’de

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut’u Ziyaretleri

Yakut, “Eğitim yoluyla yaşanılarak kazanılan 
kabiliyetler olmaksızın insanların verimli ve yenilikçi 
olmaları da mümkün değildir.”

Çorum’un Boğazkale İlçesi’nin binlerce yıllık tarihe 
sahip UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 
yer alan Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa’ya 
ev sahipliği yaptığını belirten TBMM Başkanvekili 
Sadık  Yakut,  heyetin Ankara’daki temaslarına  
katkı sağlayan TBMM İdare Amiri Salim Uslu’ya 
teşekkür etti. 
Yakut, başkent Ankara’yı da Hattuşa’ya davet etmek 
için ziyaretler yapılması planınızı çok anlamlı 
buluyorum. Milletimizin ahlaki ve kültürel yönden 
değerler sistemi sürekliliğinin sağlanması ve her 
alanda küresel rekabette başarılı olmanın yolu 
eğitimcilerin üretkenliklerine ve üstün çalışmalarına 
bağlıdır. Öğrencileri hayata hazırlarken okuyan, 
düşünen, yorumlayan ve yeni fikirlere açık bireyler 
olarak yetiştirilmeleri köklü bir birikime sahip Türk 
gençlerine geleceği daha iyi şekillendirmelerini 
sağlayacak bir tarihi bilinç kazandıracaktır.” 
değerlerlendirmesini yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’ın Kabulü

Vural, “Milletimiz medeniyetleri yok eden değil, 
medeniyet inşa eden millet olmuştur. Tarihi 
mirasa sahip çıkarak, bu medeniyetin kaynaklarını 
insanlığa iletmeliyiz.”

TBMM’deki temaslarını keçeden yapılmış, 
gerçeğine uygun biçimde hazırlanmış Hitit 
kıyafetleriyle gerçekleştiren Hattuşa heyeti, MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural’ı ziyaret etti. 
TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum 
Milletvekili Uslu, Hattuşa’nın tarihi mirasını ortaya 
çıkarmak ve turizm potansiyelini değerlendirmek 
için çaba harcadıklarını dile getirdi. 
Hititler’in dünyadaki ilk yazılı barış antlaşmasına 
taraf olduğunu kaydeden Uslu, Hattuşa’nın adının 
Boğazkale olarak değiştirildiğini, ancak Efes ve 
Bergama gibi kendi adının geri verilmesinin önem 
taşıdığını belirtti. 
MHP Grup Başkanvekili Vural da, Anadolu’yu 
Türkler’in vatan yaptığını ve Türk-İslam 
medeniyetinin hakim olduğunu ifade ederek, 
“Milletimiz medeniyetleri yok eden değil, 
medeniyet inşa eden millet olmuştur. Tarihi mirasa 
sahip çıkarak, bu medeniyetin kaynaklarını insanlığa 
iletmeliyiz” diye konuştu. 

Çorum Boğazkale Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı koordinesinde “Kadim Anadolu Başkenti 
Hattuşa’dan Modern Çağın Başkenti Ankara’ya” sloganıyla Ankara’ya gelen Hattuşa heyeti, 24 Mart’ta 

Meclis’te TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile görüştü. 
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AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’nın 
Heyeti Kabulü 

Bostancı, “İnsanın kendi tarihiyle, geçmişiyle bağ 
kurmasını sağlamak, buna ilişkin kültür medeniyeti 
havzalarını bugünün kuşaklarına intikal ettirmek, bunun 
yollarını açmak soylu siyasetin işlerinden biridir.”

Hattuşa Heyetini kabul eden AK Parti Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı, “İnsanlığa ilişkin bir 
genel perspektif kazanabilmek, bütün bunlara 
ilişkin bilgi birikimi, görme üzerine olabilir. Ben de 
Hattuşa’yı görün diyorum. Bütün bunlar siyasete 
ilişkindir. Siyasetin dışında bir alan yok. Siyaset, 
çok temel bir motivasyondur, toplumların geleceğe 
ilişkin kurgulanmasında, farklılıkların yeniden 
üretilmesinde en temel unsurdur” diye konuştu. 
TBMM İdare Amiri Uslu da yaptığı konuşmada, 
Anadolu coğrafyasında yaşayan her medeniyete 
sahip çıktıklarını ve hepsinin mirasçısı olduklarını 
belirterek, medeniyetlerin yaşaması, yaşatılması 
ve gelecek kuşaklara taşınması konusunda tarihsel 
sorumlulukları olduğuna inandıklarını dile getirdi. 
Boğazkale isminin “Hattuşa” olarak 
değiştirilmesinin, ilçenin turizm potansiyelini ortaya 
çıkarması açısından büyük önem taşıdığını savunan 
Uslu, bunu ideolojik, simgeler ve sembollerle 
tartışmanın yararı olmadığını kaydetti. 
Uslu, “Hepimiz konuyu Çorum’un kültür davası 
olarak görüyoruz. Bunu siyaset üstü, ortak 
mesele olarak görüp takım halinde çalışıyoruz. 
Bu coğrafyadaki bütün medeniyetlerin hepsi 
geçmişimizdir ve bu topraklara aittir. Hepsini 
birden sahiplenmek, kucaklamak gibi engin bir 
anlayışa sahibiz. Medeniyetler arasında ayrım 
yapmak, birini öncelemek, diğerini ötelemek gibi 
bir derdimiz de olamaz, olmamalıdır. Aksi halde 
bu tarihi mirası reddeden bir konuma düşmüş 
oluruz ki hiç de şık olmaz. Hitit medeniyetinin bu 
coğrafya için çok önemli olduğunu düşünüyorum. 
Peri bacalarından çok daha önemli sayılabilecek 
bir tarihi mirasımız var. Bu konuda yeterince 
konaklama imkanımız yok, turizm teşviklerinden 
yeteri kadar istifade ettiğimiz söylenemez. Tüm 
bunların çözümü siyasetten geçiyor” dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Hattuşa Heyetini Kabulü 

Kılıçdaroğlu, “Çorum’da bu tarih, işin ustaları 
tarafından bir müzede sergilenirse dünyanın en 
önemli müzelerinden biri olacaktır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kabulde 
yaptığı konuşmada, Çorum’un görkemli bir tarihi 
olduğunu söyleyerek “Bu kadar önemli bir tarihi 
bizim gizlememiz doğru değil. Bu tarihi tanıtmamız 
gerekiyor.” dedi. 
Hitit Üniversitesinin Hattuşa’nın tanıtımı için 
faydalı işler yapacağına inandığını belirten 
Kılıçdaroğlu, üniversitenin konu hakkında bilimsel 
yayınlar yaparak, konferanslar düzenleyerek ve 
tarihçileri davet ederek bilinmeyen pek çok şeyi gün 
yüzüne çıkaracağını söyledi. 
Müzecilik konusunda Çorum’un çok zengin 
olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, Çorum 
Müzesi’nin daha iyi hale getirilmesini gerektiğini 
söyleyerek, “Çorum’da bu tarih, işin ustaları 
tarafından bir müzede sergilenirse dünyanın en 
önemli müzelerinden biri olacaktır.” diye konuştu. 
Meclis’te siyasi parti gruplarını ziyaret ettikten 
sonra Hattuşa heyetiyle görüşen TBMM İdare 
Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 
Hitit medeniyeti ve Hattuşa’nın tanıtılması için 
yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. 
Boğazkale’nin büyük bir medeniyetin başkenti 
olduğunu anlatan Uslu, ilçenin adının Hattuşa 
olarak değiştirilmesi konusunda genel kabul 
olduğunu kaydetti. Uslu, konunun kamuoyunda 
olgunlaşmasından itibaren yeni Boğazkale’nin 
adının Hattuşa olarak değiştirilebileceğini söyledi. 
Salim Uslu, Ortaköy’ün adının da eski adı olan 
Şapinuva olarak değişmesi gerektiğini dile getirdi. 
Boğazkale Kaymakamı Osman Aydoğan ve 
Boğazkale Belediye Başkanı Osman Tangazoğlu, 
Hattuşa’nın tanıtımı ve hak ettiği değeri görmesi 
için çaba göstermeye devam edeceklerini söylediler.

HABER

Mart-Nisan 2015  �  101



TBMM Başkanvekili Sadık Yakut 
Almanya Baden-Württemberg Eyaleti Meclisi 

Dostluk Grubu Üyelerini Kabul Etti 

Yakut, “Kararlılıkla yürüttüğümüz 
reform çalışmalarına rağmen, 
AB ile ilişkilerimizin temelini 
oluşturan katılım müzakereleri 
durma noktasına gelmiştir. 
Bu durum ne Türkiye’nin ne 
AB’nin çıkarlarına hizmet 
etmektedir. Müzakere sürecinin 
canlandırılması hususunda 
Almanya’nın desteği önem 
taşımaktadır.” 

TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut, Almanya Federal 
Cumhuriyeti Baden-
Württemberg Eyaleti 
Meclisi, Türkiye-Almanya 
Parlamentolararası Dostluk 

Grubu Üyelerini 31 Mart’ta 
makamında kabul etti. 
Yakut, “Kararlılıkla 
yürüttüğümüz reform 
çalışmalarına rağmen, AB ile 
ilişkilerimizin temelini oluşturan 
katılım müzakereleri durma 
noktasına gelmiştir. Bu durum ne 
Türkiye’nin ne AB’nin çıkarlarına 
hizmet etmektedir. Müzakere 
sürecinin canlandırılması 
hususunda Almanya’nın desteği 
önem taşımaktadır” dedi. 
TBMM Başkanvekili Yakut, 
kabulde şunları kaydetti: 
“Almanya ile karşılıklı üst düzey 
ziyaretler dâhil ikili temasların 
düzenli olarak gerçekleştirilmesi 
ülkelerimiz arasındaki yoğun 
işbirliğinin tezahürüdür. Ülkemiz 
ile Baden-Württemberg Eyaleti 
arasında da siyasi, ekonomik ve 
kültürel ilişkiler gelişmektedir. 
Son dönemde Eyalet ile ülkemiz 
arasında gerçekleştirilen üst 

düzey ziyaretler de buna işaret 
etmektedir. 
Eyaletler düzeyinde de Türkiye’ye 
yönelik parlamenter temasları 
önemsiyoruz. Almanya’da 
yarısından fazlası Alman 
vatandaşı olmak üzere nüfusu 
3 milyonu bulan Türk toplumu 
ve her yıl ülkemizi ziyaret eden 
5 milyon Alman dostumuz ile, 
resmen sürekli olarak Türkiye’de 
yaşamayı tercih eden 15 bini 
aşkın Alman hemşehrimiz 
Türkiye-Almanya ilişkilerinin 
emsalsiz insani boyutunu teşkil 
etmektedir. 
Baden-Württemberg’teki 
yaklaşık 500.000 Türk vatandaşı 
ve Türk kökenli Alman vatandaşı, 
ülkemizle Eyalet arasında 
çok önemli bir köprü görevi 
görmektedirler. 
AB ile ilişkilerimiz bağlamında, 
üyelik hedefimiz stratejik 
tercihimiz olmaya devam 
etmektedir. Avrupa ülkeleri 
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olarak aynı temel endişeleri 
paylaşıyor, aynı ilke ve 
değerleri savunuyoruz. Ankara 
Anlaşmasını imzaladığımız 1963 
yılından bugüne kadar geçen 
sürede AB ile ilişkilerimiz çok 
yönlü bir nitelik kazanmıştır. 
Kararlılıkla yürüttüğümüz reform 
çalışmalarına rağmen, AB ile 
ilişkilerimizin temelini oluşturan 
katılım müzakereleri durma 
noktasına gelmiştir. Bu durum ne 
Türkiye’nin ne AB’nin çıkarlarına 
hizmet etmektedir. Müzakere 
sürecinin canlandırılması 
hususunda Almanya’nın desteği 
önem taşımaktadır. 
Bizim temennimiz, bu 
etkinliklerin düzenlenmemesi 
değil, bu tür etkinliklerde 1915 
yılında Anadolu’daki Türklerin 
de hafızasına yer veren diğer 
anlatıların ifade edilmesine 
imkan tanınmasıdır. Ermeni 
tarafının, üçüncü ülkelerde 
Türkiye’ye karşı mevzi kazanma 
arayışı yerine, konuyu diyalogla, 
ortak bilimsel çalışmalarla 

çözmeye teşvik edilmesi yararlı 
olacaktır. 
Önemli bir müttefikimiz 
olan Almanya’yla, NATO, 
BM, AGİT gibi çok taraflı 
platformlarda yakın işbirliği 
içinde hareket etmekteyiz. 
Almanya’nın müttefik 
dayanışması çerçevesinde, 
ülkemizin hava sahası 
güvenliğinin güçlendirilmesi 
amacıyla 2013 yılından bu 
yana Kahramanmaraş’ta 
konuşlandırdığı Patriot birliğinin 

görev süresini ahiren bir yıl daha 
(31 Ocak 2016 tarihine kadar) 
uzatmasından memnuniyet 
duyduk. 
Özellikle Almanya’nın doğudaki 
eyaletlerinde ve kentlerinde 
İslam karşıtlığının belirgin hale 
geldiği bu dönemde yaklaşık 
8.000 kişinin 5 Ocak 2015 
günü Stuttgart’ta biraraya gelip 
PEGİDA gibi hareketlere, 
yabancı düşmanlığına ve 
İslam karşıtlığına eyalette 
yer olmadığını vurgulaması 
bizim açımızdan da son derece 
memnuniyet verici olmuştur. 
Almanya Federal Cumhuriyeti 
Baden - Württemberg Eyaleti 
Meclisi Dostluk Grubu Üyeleri 
adına konuşan heyet başkanı 
Claus Schmiedel ise Türkiye - 
Almanya arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi ve daha da güçlenmesi 
için ülkelerarası dostluk 
gruplarının önemine değindi ve 
iki ülke arasındaki kültürel ve 
ekonomik ilişkileri geliştirmek 
için çalıştıklarını ifade etti.

Terörizmle mücadele, 
müttefikler arasında samimi 
ve güven ortamına dayalı 
işbirliği gerektiren bir olgudur. 
Almanya ile bu çerçevede daha 
da gelişmesini umduğumuz 
uzun yıllara dayalı bir işbirliği 
kültürüne sahibiz. 

Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ökten, 
Baden-Württemberg Eyaleti Meclisi 

Dostluk Grubu Üyeleri Onuruna Yemek Verdi
Türkiye-Almanya 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK 
Parti Mersin Milletvekili 
Çiğdem Münevver 
Ökten, Almanya Federal 
Cumhuriyeti Baden-
Württemberg Eyaleti 
Meclisi Dostluk Grubu 
Üyeleri onuruna TBMM 
Tören Salonu’nda yemek 
verdi. 
Yemeğe, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 
Ahmet Berat Çonkar 
ve dostluk grubu üye 
milletvekilleri de katıldı.
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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara TBMM’de 

Yakut, “Fildişi Sahili ile karşılıklı 
olarak birbirimizin önemli 
adaylıklarını uluslararası 
platformlarda destekliyoruz. 
Son olarak BM Güvenlik Konseyi 
adaylığımız için verdiğiniz 
desteğe de teşekkür ederiz.”

TBMM Başkanvekili 
Sadık Yakut, Fildişi Sahili 
Cumhurbaşkanı Alassane 
Dramane Ouattara’yı 26 Mart’ta 
konuk etti. 
Mermerli Salon’da Ouattara ile 
baş başa görüşen Yakut, daha 
sonra konuk Cumhurbaşkanı 
onuruna öğle yemeği verdi. 
Ziyaretlerinin, Fildişi Sahili’nden 
Türkiye’ye bugüne kadar Devlet 
Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret 
olması bakımından ayrı bir anlam 
ve önem taşıdığını söyleyen 
Yakut, üst düzey ziyaretlerin 
karşılıklı artmasının ikili 
ilişkilerin daha da güçlenmesine 
katkı sağlayacağını belirtti. 
Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle 
olan ilişkilerine önem ve öncelik 
vermekte olduğunu kaydeden 

Yakut, “Bu çerçevede güzel 
ülkenizin de bizim nezdimizde 
müstesna bir yeri vardır.” diye 
konuştu. 
İki ülke parlamentosunun 
dostluk gruplarının karşılıklı 
temaslarına önem verdiklerini 
dile getiren Yakut, sözlerine şöyle 
devam etti: 
“Türkiye-Fildişi Sahili Dostluk 
Grubu’nun 2011 yılında 
kurulduğunu ve halen aktif 
olduğunu belirtmek isterim. 
Haziran ayındaki seçimlerden 
sonra TBMM bünyesinde yeni 
bir dostluk grubu kurulacak. 
Sizin Meclisinizde de dostluk 
grubu kurulduğunu biliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde verimli 
bir işbirliğinin gerçekleşmesini 
umuyorum. 
Meclislerimiz arasında 
parlamenter diplomasinin etkin 
bir şekilde işlemesi ehemmiyet 
arz etmektedir. Bu doğrultuda, 
gerek dostluk grupları arasında 
karşılıklı ziyaretler, gerek 
ISIPAB gibi uluslararası örgütler 
düzleminde Meclislerimiz 
arası ilişkilerin artacağına olan 
inancım tamdır.” 
Ülkeler arasındaki dostane 
ilişkilerin kendilerini ziyadesiyle 
memnun ettiğini söyleyen Yakut, 
“Fildişi Sahili ile karşılıklı olarak 

birbirimizin önemli adaylıklarını 
uluslararası platformlarda 
destekliyoruz. Son olarak BM 
Güvenlik Konseyi adaylığımız 
için verdiğiniz desteğe de 
teşekkür ederiz.” şeklinde 
konuştu. 
Türkiye’nin, Fildişi Sahili 
Sahraaltı ile Afrika ülkeleri 
arasında en büyük ticari 
ortaklarından biri olduğunu 
belirten Yakut, şunları kaydetti. 
“2014 yılında ikili ticaret 
hacmimiz 331 milyon dolar 
olarak gerçekleşmiştir. İkili 
ticari ilişkilerin hukuki zeminini 
oluşturan Türkiye-Fildişi Sahili 
Ticaret Anlaşması ile Ekonomik 
ve Teknik İşbirliği Anlaşması 
13 Ocak 2015 itibariyle 
yürürlüğe girmiştir. Ekonomik 
ilişkilerimizin gözden geçirilmesi 
ve daha da geliştirilmesi 
açısından, Karma Ekonomik 
Konseyi birinci toplantısının en 
kısa zamanda düzenlenmesini 
arzu etmekteyiz.” 
Fildişi Sahili ve Türkiye 
arasındaki ilişkilere değinen 
Cumhurbaşkanı Ouattara 
da Türkiye’den öğrenecekleri 
çok şey olduğunu belirtti. 
Ouattara, Türkiye ile her 
alandaki ilişkilerini geliştirmek 
istediklerini söyledi.
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Emrullah İşler, Hindistan STK Heyetini Kabul Etti

İşler, “21. Yüzyılda İslam 
coğrafyasında, Arap 
coğrafyasında da artık daha çok 
demokrasiden bahsedeceğiz, 
insan haklarından bahsedeceğiz.”

TBMM Milli Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı Emrullah İşler, 
Hindistan’dan gelen bir grup 
gazeteci ve sivil toplum kuruluşu 
temsilcisini 26 Mart’ta kabul etti. 
Başbakanlık tarafından koordine 
edilen Türkiye’nin kamu 
diplomasisi faaliyetleri projesi 
kapsamında Türkiye’ye ziyaret 
gerçekleştiren heyete hitaben bir 
konuşma yapan İşler, Türkiye 
ve Hindistan ilişkilerinin iyi bir 
noktada olduğunu vurguladı. 
Son dönemlerde iki ülke arasında 
üst düzey karşılıklı ziyaretlerin 

arttığına dikkat çeken İşler, 
Türkiye ve Hindistan’ın 21. 
Yüzyılın yükselen değerleri 
olduğunu ifade etti. 
“Hindistan pek çok alanda 
dünyada, uluslararası camiada 
adından söz edilen bir ülke 
haline geldi” şeklinde konuşan 
İşler, “Aynı şekilde Türkiye de 
son on iki, on üç yılda dünyada 
adından söz ettiren bir ülke” dedi. 
İşler, şöyle konuştu: 
“2002’de iktidara geldiğimizden 
beri çok boyutlu bir dış politika 
izliyoruz. Bu bağlamda bütün 
bölgelerle ilişkilerimizi ciddi 
manada geliştirdik. Sıfır sorun 
politikasından hareketle özellikle 
sorunlu olduğumuz ülkelerle 
sorunlarımızı çözdük, ciddi 
manada iletişim kurduk. Dış 
politikada bir diğer ilkemiz de 
kazan-kazan ilkesi. Dolayısıyla 
problemlerin karşılıklı kazan 
olduğu zaman çözülebileceğine 
inanıyoruz. Bu çerçevede dış 

politikamızı aktif bir şekilde 
hatta pro-aktif bir şekilde devam 
ettiriyoruz.” 
Arap Baharı’na da değinen 
İşler, bölgenin şu an ciddi bir 
tehditle, meydan okumayla karşı 
karşıya olduğunu kaydederek bu 
durumun çok fazla uzun süreceği 
kanaatinde olmadığını, bunun 
geçici bir dönem olduğunu 
düşündüğünü söyledi. 
“Bu dönemin başlaması 
artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağının bir ilk adımıdır. 
21. Yüzyılda İslam coğrafyasında, 
Arap coğrafyasında da artık daha 
çok demokrasiden bahsedeceğiz, 
insan haklarından bahsedeceğiz” 
ifadelerine yer veren İşler, “Bölge 
yeni bir sürece girmiş ve bu süreç 
inişli çıkışlı da olsa bazen acı 
bazen tatlı yoluna devam edecek 
ve bu ülkelerin de demokrasi 
yolunda ciddi mesafeler kat 
edeceğini düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.
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TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 
Birinci Toplantısı

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA) Çevre ve Doğal 
Kaynaklar Komisyonu 1. 
Toplantısı, TBMM’nin 
ev sahipliğinde 2 Nisan’da 
gerçekleştirildi. 
Komisyon Başkanlığını 
Azerbaycan Milletvekili 
Ahliman Amiraslonov’un yaptığı 
toplantının açılış konuşmasını 
TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut yaptı. 
Yakut, yaptığı konuşmada, 
dünya üzerinde sınırlı sayıda 
bulunan kaynakların insan 
ihtiyaçlarını karşılamaya 
fazlasıyla yetebilecekken, ihtiras 
ve üstünlük mücadelesi ile çok 
kıymetli ve sınırlı kaynakların 
heba olduğunu söyledi. 
Türkiye’nin batısında büyük 
bir enerji ve maden talebi, 
doğusunda ise büyük bir enerji 
ve maden arzı bulunduğunu 

ifade eden Yakut, “Beraberce 
kendi imkânlarımızla çıkartıp 
işleyeceğimiz kaynakları Orta 
Asya’dan Avrupa’ya yine biz 
ulaştırabilirsek; elde edeceğimiz 
büyük zenginlikle kapsamlı bir 
istikrar ortamı sağlayabiliriz” 
dedi. 
Meclis Başkanvekili Yakut, 
şunları kaydetti:
“Bizler, tarihte hâkimiyeti altında 
barış ve adalet tesis etmiş, yüce 
Göktürk Türk Kağanlığı’nı 
kurmuş atalarımızdan miras 
kalan tarihimizle geleceğe 
yürümeliyiz. 
Biz tarihte emperyalist olmadık; 
dünyaya düzen getirmek, barış 
ve istikrar geçirmek için büyük 
devletler kurduk. Tarihteki 
büyük Türk devletleri ticaretin 
özgürce ve güvenle yapılabildiği, 
çevresindeki coğrafyalara da 
olumlu tesir eden örneklerdir. 
Tarihimizi geleceğimiz için 

bir ilham olarak kabul edip, 
özgüvenle daha aydınlık 
bir geleceğe yürüyebiliriz. 
Günümüzde dünyaya etki eden 
en önemli konular arasında 
üretim ve enerji yer alıyor. Sanayi 
tesisleri ve enerji santralleri doğal 
kaynaklara, ham maddelere 
dayanıyor. Kısaca ifade etmek 
gerekirse modern dünya, toprağın 
ve denizlerin altından çıkan 
kaynaklarla işliyor. Uluslararası 
ilişkilerde, uluslararası 
kuruluşlarda en önemli gündem 
maddeleri arasında doğal 
kaynaklarla ilgili konular yer 
alıyor. 
Çatışma ve savaşların nedenleri 
arasında da doğal kaynaklarla 
ilgili çekişmeler büyük bir 
yer tutuyor. Dünya üzerinde 
sınırlı sayıda bulunan kaynaklar 
insan ihtiyaçlarını karşılamaya 
fazlasıyla yetebilecekken, ihtiras 
ve üstünlük mücadelesi ile çok 
kıymetli ve sınırlı kaynaklar heba 

Yakut, “Beraberce kendi imkânlarımızla çıkartıp işleyeceğimiz kaynakları Orta Asya’dan Avrupa’ya yine biz 
ulaştırabilirsek; elde edeceğimiz büyük zenginlikle kapsamlı bir istikrar ortamı sağlayabiliriz.”
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oluyor. Elbette bizler, Türk dili 
konuşan ülkeler, anlaşmazlıkların 
müzakereyle çözülmesini 
arzu eden barışçı devletleriz. 
Kendi haklarımızı savunmak, 
topraklarımızı korumak ve 
halklarımızı iyi şartlarda 
yaşatmak dışında bir amacımız 
yok, bize karşı saldırgan olmayan 
hiçbir devlete karşı düşmanca bir 
yaklaşımımız yok. 
Günümüz dünyasının 
gerektirdiği doğal kaynaklar 
temin edilirken doğanın da 
korunması sorunsalıyla karşı 
karşıyayız. Doğayı korumak 
zorundayız çünkü yok edilen 
doğal alanlar bize yeni hastalıklar 
getiriyor, doğanın dengesi 
bozuluyor ve bu dünyada canlı 
yaşamını sürdürülebilir kılan 
dengeler bozulursa insanoğlunun 

da yaşamını sürdürmesi mümkün 
olmayacaktır. Karşılaştığımız 
çevre felaketleri yalnızca nitelikli 
yaşama imkânlarımızı değil, 
alacağımız nefesleri de tüketiyor. 
Türk dili konuşan bağımsız 
ülkeler olarak karşı karşıya 
kaldığımız ekolojik felaketlere 
kendi imkânlarımız dâhilinde 
çözümler üretmeye çalışıyoruz. 
Aynı zamanda Birleşmiş 
Milletler Çölleşme ile Mücadele 
Sözleşmesi’ne taraf olmamızla bu 
konudaki uluslararası girişimlere 
de destek verdiğimizi göstermiş 
bulunuyoruz. “Peki bunu daha 
ileriye nasıl götürebiliriz?” 
diye düşündüğümüzde ise, işe 
öncelikli olarak bu alandaki 
bilgi ve deneyim birikimimizi 
paylaşarak başlayabiliriz. 

 Beraberce kendi imkânlarımızla 
çıkartıp işleyeceğimiz kaynakları 
Orta Asya’dan Avrupa’ya 
yine biz ulaştırabilirsek; elde 
edeceğimiz büyük zenginlikle 
kapsamlı bir istikrar ortamı 
sağlayabiliriz. Yeni bir yaklaşım, 
yeni bir bakış açısıyla; doğal 
zenginliklerimizi kendimiz 
çıkartıp, kendimiz işleyip, 
kendimiz pazarlayabilirsek, 
bugün karşı karşıya olduğumuz 
sorunları çözebilecek imkân ve 
kabiliyetlere fazlasıyla kavuşmuş 
oluruz. 
Komisyon Başkanı Azerbaycan 
Milletvekili Ahliman 
Amiraslonov ise komisyon 
çalışmaları ve komisyonun 
gerçekleştireceği etkinlik ve 
faaliyetler hakkında bilgi verdi.
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TBMM İdare Amiri Uslu’nun Kabulü

Uslu, “Bir kısım kurumlar ve 
maalesef bazı ülkeler terörü 
taşeron olarak kullanarak bu 
ülkeleri istikrarsızlaştırmaya 
çalışıyorlar. Demokrasi kültürüne 
sahip ülkelerin mutlaka teröre 
ve şiddete karşı olmak gibi 
bir sorumluluğu olduğunu 
düşünüyorum. Bize yakın olanlar, 
bizim işimize yarayanlar ya da 
bize karşı olanlar gibi bir ayrım 
yapamayız.”

TBMM İdare Amiri, AK Parti 
Çorum Milletvekili Salim Uslu, 
Fas İstiklal Partisi Genel Başkanı 
ve Fas Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hamid Chabat Maire ve 
beraberindeki heyet ile bir araya 
geldi. 
Uslu, Fas’ı kardeş ülke olarak 
gördüklerini söyleyerek, Fas’ın 

istikrarındaki gelişmeleri yakinen 
takip ettiklerini belirtti. 
Fas’ın sadece ticari anlamda değil 
turizm alanında da gelişmekte 
olduğunu vurgulayan Uslu, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi ile Fas’ın ekonomi 
alanındaki gelişmelerinin daha da 
hızlanacağını kaydetti. 
Bazı İslam ülkelerinde yaşanan 
olumsuzlukları kaygıyla 
izlediklerine dikkat çeken 
Uslu, “İslam ülkelerindeki 
istikrarsızlığın giderilmesi 
bakımından önemli bir güce 
sahip olunması gerektiğini 
düşünüyorum.” dedi.
Yemen’deki gelişmelere değinen 
Uslu, “Bir kısım kurumlar ve 
maalesef bazı ülkeler terörü 
taşeron olarak kullanarak bu 
ülkeleri istikrarsızlaştırmaya 
çalışıyorlar. Demokrasi kültürüne 
sahip ülkelerin mutlaka teröre 
ve şiddete karşı olmak gibi 
bir sorumluluğu olduğunu 
düşünüyorum. Bize yakın olanlar, 
bizim işimize yarayanlar ya da 
bize karşı olanlar gibi bir ayrım 
yapamayız. “ diye konuştu. 

1915 Olaylarına da değinen Uslu, 
“Ermeni diasporasının tarihi 
gerçekleri çarpıtma konusundaki 
lobi çalışmaları Türkiye aleyhine 
bir sopa gibi kullanılmaya 
çalışılıyor. Bu konuyu bir siyasi 
çekişme malzemesi yapmak 
gibi bir lüksü olmadığını 
düşünüyorum. Tarih, tarihçiler 
tarafından yorumlanmalıdır 
ve hiçbir şekilde siyaset bu işe 
bulaşmamalıdır. Türkiye’nin 
gelişme potansiyeli, nüfusu ve 
dini değerleri ne yazık ki dışarıda 
Türkiye aleyhine bir kampanya 
nedeni olmaktadır. Bu konuda 
da özellikle Faslı kardeşlerimizin 
her türlü teröre karşı olması hem 
de Türkiye aleyhine sürdürülen 
karalama kampanyalarına 
itibar etmemeleri gibi bir 
sorumluluğu olduğunu ifade 
etmek istiyorum. Biz, tarihi 
belgeleri incelenmek üzere 
açalım, tarihçiler incelesinler, 
gerçekler ortaya çıksın dedikçe 
tam tersine barışçıl bütün 
yaklaşımlarımız reddediliyor. 
Sadece ve sadece siyasi bir 
amaç ve hırsla Türkiye karşıtı 
bir kampanya sürdürülüyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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AKPM Başkanı Brasseur’un Temasları
Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi (AKPM) Başkanı Anne 
Brasseur, 7 Nisan’da HDP Eş 
Başkanı Selahattin Demirtaş, 8 
Nisan’da TBMM Başkanı Cemil 
Çiçek, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural 
ile ayrı ayrı görüştü. 
HDP Eş Başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Başkanı Anne Brasseur ile 
görüşmesi, basına kapalı 
gerçekleşti. 
Ayrıca görüşme öncesinde 
AKPM Türk Grubu Başkanı 
Reha Denemeç, AKPM Başkanı 
Brasseur onuruna öğle yemeği 
verdi.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, 
Brasseur ile görüşmesi de basına 
kapalı olarak gerçekleşti. Ayrıca 
TBMM Başkanı Çiçek, Brasseur 
ve beraberindeki heyet onuruna 
öğle yemeği verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki 
makamında gerçekleşen AKPM 
Başkanı Anne Brasseur ile 
görüşmesine, AKPM Eşitlik 
ve Ayrımcılıkla Mücadele 
Komisyonu Başkanı CHP 
Ankara Milletvekili Gülsün 
Bilgehan ile AKPM İçtüzük, 
Muafiyetler ve Kurumsal İşler 
Komisyonu Başkanı CHP Genel 
Başkan Yardımcısı, Samsun 
Milletvekili Haluk Koç da 
katıldı. Görüşme basına kapalı 
olarak gerçekleşti. 
AKPM Başkanı Brasseur 
ardından MHP Grup 
Başkanvekili Oktay Vural ile bir 
araya geldi. 
Vural’ın makamındaki görüşme, 
basının görüntü almasının 
ardından basına kapalı olarak 
gerçekleşti. Görüşmede, 
MHP’nin Dış İlişkilerden 
Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Tuğrul Türkeş de yer 
aldı.
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TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, 
Pakistan Büyükelçisi Mahmood ile Görüştü

Neziroğlu, “Biz Pakistanlı 
kardeşlerimizin dostluğunu çok 
önemsiyoruz.”

TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu, göreve yeni 
atanan Pakistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Sohail Mahmood ile 
10 Nisan’da makamında bir araya 
geldi. 
Türkiye için iki özel devletten 
birinin Azerbaycan diğerinin 
ise Pakistan olduğunu belirten 
Neziroğlu, “Biz Pakistanlı 
kardeşlerimizin dostluğunu çok 
önemsiyoruz.” diye konuştu. 

Neziroğlu, Vietnam’da 
düzenlenen 132. 
Parlamentolararası Birlik (PAB) 
Genel Sekreterler Toplantısına 
Riaz ile beraber katıldıklarını, 
Genel Sekreterler Birliği’nin 
yönetim kurulu üyeliğine 
Riaz’ı aday gösterdiğini ancak 
seçilemediğini söyledi. Pakistan 
Büyükelçiliği ile de yakın temasın 
devam etmesini umduğunu 
belirten Neziroğlu, “Meclis 
olarak yapabileceğimiz bir katkı 
olursa yapmak isteriz. “ şeklinde 
konuştu. 
Pakistan’da yaşanan güzel 
olaylara sevinirken, kötü olaylara 
üzüldüklerini dile getiren 
Neziroğlu, Pakistan’da yaşanan 
olayları yakından takip ettiklerini 
kaydetti.

Neziroğlu, “ Pakistan ile 
dostluğumuzu sizin döneminiz 
süresince birkaç adım daha 
ileriye taşıma gayreti içerinde 
olacağız. Çünkü güçlü Türkiye 
ve güçlü Pakistan dünya barışına 
da önemli katkı yapacaktır diye 
düşünüyorum.” dedi. 
Türkiye ile Pakistan arasındaki 
siyasi işbirliğinin bürokrasi 
alanında da gerçekleşmesi 
gerektiğine vurgu yapan 
Neziroğlu, bu vesile ile daha 
kalıcı dostlukların olacağını 
söyledi. 
Neziroğlu, konuşmanın ardından, 
Büyükelçi Mahmood’a çini kâse 
ile TBMM kitapçığı, Mahmood 
ise Neziroğlu’na “Dostluğun 
Yolculuğu” adlı kitap hediye etti.
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AGİT Seçim Gözlemcileri Heyeti TBMM’de
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) seçim 
gözlemcileri heyeti, 15 Nisan’da 
TBMM’de CHP Grup 
Başkanvekili Levent Gök, MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural 
ve HDP Van Milletvekili Nazmi 
Gür ile ayrı ayrı görüştü. 
CHP Grup Başkanvekili Levent 
Gök, TBMM’de gerçekleşen 
görüşme öncesinde yaptığı 
açıklamada, önemli bir seçime 
doğru giderken kamuoyu 
ilgisinin bu yöne odaklandığına 
dikkati çekti. 
Seçimlerin güvenli ve adaletli 
bir şekilde yapılmasına ilişkin 
kuşkuların arttığını ileri süren 
Gök, şöyle devam etti: 
“Hepimizin arzusu, seçimlerde 
halkın iradesinin tam olarak 
yansıması ve iktidarın baskısı 
karşısında Türkiye’deki 
demokratik kurumların 
ve halkın iradesinin tüm 
reflekslerini göstererek seçim 
sonuçlarına herhangi bir 
gölge düşmeden seçimlerin 
gerçekleşmesidir. İktidarın pek 
çok uygulamaları konusunda 
tereddütler bulunmaktadır. Ve 
iktidar seçimlere şimdiden gölge 
düşürecek, muhalefetin sesini 
kısacak pek çok tedbiri alarak 
seçimlere gitmeyi planlamaktadır. 
Bu nedenle burada yapacağımız 
görüşmede seçimlerle ilgili 
kaygılarımızı CHP olarak AGİT 
heyeti ile paylaşacağız.”
Heyet, daha sonra MHP Grup 
Başkanvekili Vural ve MHP 
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş 
ile basına kapalı bir görüşme 
yaptı. 
Ardından, HDP Van Milletvekili 
Nazmi Gür, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim 
gözlemcileri heyetiyle bir araya 
geldi. 

HDP TBMM Grubu’ndaki 
görüşmenin basına açık 
bölümünde konuşan Gür, 
Türkiye’nin önemli bir seçimin 
eşiğinde olduğunu belirterek, 
yüzde 10 barajının seçimin 
kaderini belirleyeceğini söyledi. 

Seçim barajı ve sonuçlarının 
ülkenin gidişatını etkileyeceğini 
savunan Gür, uluslararası 
gözlemci bulunmasının kendileri 
açısından önem taşıdığını ifade 
etti.
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Harp Akademileri Komutanlığı’ndan Bir Heyet 
TBMM’yi Ziyaret Etti

Genel Kurmay Başkanlığı Silahlı 
Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare 
Akademisi Komutanlığı 103. 
Dönem Akademik Programı 
çerçevesinde, başkanlığını 
Hava Pilot Tuğgeneral Cengiz 
Karacabey’in yaptığı akademik, 
tetkik ve inceleme heyeti 15 
Nisan’da TBMM’yi ziyaret etti. 
Heyete TBMM İdari 
Teşkilatının çalışmaları hakkında 
bilgi veren TBMM Genel 
Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, 
bu çalışmalardan bir tanesi olan 
halk günü uygulamasını uzunca 
bir süre önce başlattıklarını 
belirterek her hafta sonu 
cumartesi günleri saat 11.00 ile 
16.00 arasında bu uygulamanın 
gerçekleştirildiğini; vatandaşlara, 
TBMM’yi, görevlendirilen bir 
rehber eşliğinde TBMM Genel 
Kurulu dâhil tanıttıklarını 
söyledi. 
Meclis web sayfasının sekiz dilde 
yayın yaptığına da dikkat çeken 
Neziroğlu, yapılan çalışmalar ve 
değişiklikler sonucunda “Bugüne 
kadar sadece Türkçe yayın yapan 
tbmm.gov.tr adresi artık sekiz 
dilli oldu. İngilizce, Fransızca, 
Çince, İspanyolca, Almanca, 
Rusça, Kazakça ve Arapça da 

eklendi. Her dil için ortalama 
100-150 sayfalık çeviri metinleri 
hazırlandı. Yabancı dil metinleri 
hem idari yapı hem de yasama 
sürecine ilişkin bilgileri kapsıyor. 
İleride buna güncel gelişmeler 
de eklenecek. Dünyadaki hiçbir 
parlamentonun web sayfasında 
bu kadar kapsamlı ve farklı 
dillerde yayın yok. Olanlar da 
çok kısıtlı bilgileri kapsıyor.” diye 
konuştu. 
Sosyal medyayı etkin olarak 
kullandıklarının altını da 
çizen Neziroğlu, “TBMM 
sosyal medyayı etkin olarak 
kullanmakta ve 550.000 bin 
civarında takipçimiz mevcut” 
dedi. 
TBMM’nin, yasama 
faaliyetlerine ilişkin bilgileri 
şeffaf, güvenilir, hızlı ve ilk elden 
sunarak vatandaşlar ile aracısız 
iletişimine imkân sağladığına 
dikkati çeken Neziroğlu, “Bu 
bağlamda, TBMM Genel Kurul 
çalışmalarının, sosyal paylaşım 
siteleri “Facebook” ve “Twitter” 
üzerinden takip edilebilmesine 
olanak sağlamak amacıyla ‘@
TBMMGenelKurulu’ ve ‘@
TBMMresmi’ hesapları 
açılmıştır. Bu hesaplar 

vatandaşlarımızın teveccühünü 
kazanmış, çok kısa bir süre 
içerisinde takipçi sayıları 
katlanarak artmış ve artmaya da 
devam etmektedir.” diye konuştu. 
Neziroğlu, vatandaşların, 
Meclis’in yasama faaliyetlerine 
daha hızlı ve etkin bir şekilde 
ulaşabilmeleri amacıyla bir süre 
önce başlatılan “TBMM Mobil 
Uygulaması”na gösterilen ilginin 
her geçen gün arttığını kaydetti. 
Uygulamanın bugüne kadar 
hızla arttığını bildiren Neziroğlu, 
“Uygulama, kapsamı, içeriği ve 
takipçileri açısından önemli bir 
uygulama, TBMM Genel Kurul 
çalışmalarını takip etme imkanı 
açısından önemli, Genel Kurul 
çalışmalarına erişim noktasında 
bu uygulama kesintisiz yayın 
imkanı sunuyor” dedi. 
Harp Akademileri 
Komutanlığı’ndan gelen 
akademik, tetkik ve inceleme 
heyetine TBMM’nin tanıtımı, 
görev ve yetkileri ile ilgili 
Kanunlar ve Kararlar Başkanı 
Habip Kocaman ile Yasama 
Uzmanı Mahmut Bülbül birer 
sunum gerçekleştirdi.
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GRECO Değerlendirme Heyeti TBMM’de

TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Kemal Kaya, 
4. Aşama İnceleme Süreci 
kapmasında Türkiye’de bulunan 
Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu 
(GRECO) Değerlendirme Heyeti 
ile 16 Nisan’da TBMM’de bir araya 
geldi. 

GRECO’nun Avrupa Konseyi 
bünyesinde tesis edilen 
ve Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ile birlikte 
Konseyin en prestijli uluslararası 
organizasyonu olduğunu belirten 
Kaya, GRECO’nun yolsuzlukla 
mücadele alanında uluslararası 
ün ve prestije haiz, esnek ve etkin 
bir mekanizma olarak çalıştığının 
herkes tarafından iyi bilinmekte 
olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin GRECO’ya 2004 
yılında beri üye olduğunu 
anımsatan Kaya, “Daha 
önce birinci ve ikinci aşama 
ortak değerlendirme süreci 
tamamlanmış, bununla 
ilgili çalışmalar ve raporlar 
yayınlanmıştır. Üçüncü ve 
dördüncü aşamanın da eş 
zamanlı olarak ilerlediği ve 
dördüncü aşama değerlendirme 
süreci için Meclisi ziyaret 
ettiğiniz bilgisi Adalet Bakanlığı 
tarafından bildirilmiştir.” diye 
konuştu. 
Parlamento üyeleri açısından 
yolsuzlukla mücadele konusunun 
ciddiyetle ele alınması gereken 
bir süreç olduğunu dile getiren 
Kaya, sözlerine şöyle devam etti: 
“Bu süreçte Türkiye de 
değerlendirme sürecindeki 
diğer ülkeler gibi raporlamaya 
ve değerlendirmeye tabi 
tutulmaktadır. Doğal olarak 
hâlihazırdaki mevzuat hangi 

alanları kapsamakta, uygulamalar 
nasıl şekillenmekte bu bilgilerin 
paylaşılması ve doğru anlaşılması 
açısından bu çalışma ve toplantı 
önem taşımaktadır. Gerek 
sunumda gerek soru cevap 
kısmında parlamenter yapı, 
yasal altyapı ve uygulama ile 
ilgili toplantımızın ilerleyen 
kısımlarında ayrıntıları ile 
görüşeceğiz.” 
GRECO Sekreter Yardımcısı 
Björn Janson ise GRECO’nun 
üye ülkelerine düzenli ziyarette 
bulunduklarını söyleyerek, 
Türkiye’de bulunmalarının özel 
bir sebebinin bulunmadığını, 
belirli program ve sıraya 
göre tüm üye ülkelere bu 
ziyaretleri düzenli olarak 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 
Konuşmaların ardından konuk 
heyete TBMM’de İdari Teşkilat 
tarafından getirilen yenilikleri 
anlatan kısa bir tanıtım videosu 
izletilerek sunuma geçildi.
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İyimaya, GRECO Heyetini Kabul Etti

İyimaya, GRECO kurumsal 
yapısını hem Adalet Komisyonu 
olarak hem de Türkiye olarak 
dünya barışı yolunda atılmış 
önemli bir adım olarak 
gördüklerini söyledi. 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi ekseninde 
mahkemenin prestiji ile denk bir 
kuruluşa Türkiye’nin üye olmasını 
kendileri açısından onur olarak 

gördüklerini söyleyen İyimaya, 
yapının en çekici özelliğinin 
yolsuzluğu arındırmada 
ve saydamlık standardının 
yükselmesinde eşitlikçi bir 
yöntemin benimsenmiş olması 
olduğunu söyledi. 
“Olumlu eleştirel yaklaşımların 
ülkeler ekseninde karşılıklı 
olarak iletişilmesi ve dile 
getirilmesi uygarlık adaleti 

bakımından da tarihe not olarak 
düşürülmesi gereken bir unsur 
olarak değerlendiriyoruz” diyen 
İyimaya, yapının geliştirilmesi 
noktasında eleştiri ve önerilerini 
kendileri ile başka bir toplantıda 
paylaşabileceğini söyledi. 
Görüşmeye, AK Parti 
Kastamonu Milletvekili, Meclis 
Soruşturma Komisyonu Başkanı 
Hakkı Köylü de katıldı.

TBMM Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Ahmet İyimaya, 4. 
Aşama İnceleme Süreci 
kapsamında Türkiye’ye 
ziyaret gerçekleştiren, 
Yolsuzluğa Karşı 
Devletler Grubu (GRECO) 
Değerlendirme Heyetini 
Meclis’te kabul etti. 

TBMM’de İşaret Dili Eğitimi
TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı 2015 yılı eğitim 
ve halkla ilişkiler faaliyetleri 
kapsamında, Türkiye’nin çeşitli 
illerinden gelen işitme engelli 
ziyaretçilerle etkin iletişim 
kurulmasını sağlamak amacıyla 
Koruma Dairesi Başkanlığı, 
Milletvekili Hizmetleri 
Başkanlığı ve Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığı 
ile kamu kurumlarının ilgili 
personeline yönelik TBMM’de 
“İşaret Dili Eğitimi” düzenlendi. 
TBMM’ye gelen konuşma 
ve işitme engelli vatandaşlara 
daha hızlı hizmet verilmesi 
amacıyla düzenlenen eğitim, 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı personeli Dilek 
Öztürk Yeşilmen ve Strateji 

Geliştirme Başkanlığı personeli 
Pelin Kobal tarafından verildi ve 
iki hafta sürdü.
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Neziroğlu, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Yunsoo Cho’yu Kabul Etti

TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu, Kore 
Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Yunsoo CHO’yu, 27 Nisan’da, 
makamında kabul etti. 
Kore Büyükelçisi, Güney 
Kore Parlamentosu Genel 
Sekreteri’nin TBMM Genel 
Sekreterine iyi dilek ve 
saygılarını getirdiğini belirterek, 
önümüzdeki Temmuz ayı 
başında Seul’de gerçekleştirilecek 
MIKTA Parlamento Başkanları 
Toplantısı hakkında Neziroğlu’na 
bilgi verdi. 
Türkiye’nin söz konusu 
oluşumda anahtar ülke olduğunu 
vurgulayan Kore Büyükelçisi, 
toplantıya Türkiye’den katılımın 
olması hususunun büyük önem 
teşkil ettiğini ifade etti. 
Kore Büyükelçisi, Güney Kore 
Parlamentosu Genel Sekreterinin 

Hanoi’de Neziroğlu’nun yaptığı 
sunumdan çok etkilendiğini 
hatırlatarak, önceki ve 
mevcut Kore Parlamento 
Başkanının danışmanlığını 
yapmış ve parlamentoyu iyi 
tanıyan bir diplomat olarak 
Meclis Başkanları, Dostluk 
Grupları ve Parlamento Genel 
Sekreterlikleri arasında karşılıklı 
ilişkilerin geliştirilmesine çok 
önem verdiğini ve bu amaç 
doğrultusunda çalışacağını dile 
getirdi. 
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu ise Güney Kore 
ve Türkiye arasındaki ilişkilerin 
çok özel ilişkiler olduğunu ve iki 
ülke arasında tarihsel ve kültürel 
güçlü bağlar bulunduğunun 
altını çizerek, Güney Kore 
Parlamentosu Genel Sekreteri 
ile Hanoi’de düzenlenen PAB 
Genel Kurulu sırasında bir 

görüşme gerçekleştirdiğini 
ve iki Parlamentonun Genel 
sekreterlikleri arasında 
gerçekleştirilebilecek işbirliği 
projelerini görüştüklerini ifade 
etti. 
Güney Kore Parlamentosunun 
teknolojiyi en iyi kullanan, bu 
konuda örnek bir parlamento 
olduğunu belirten TBMM 
Genel Sekreteri Neziroğlu, her 
iki Parlamentonun özellikle 
enformasyon teknolojilerinin 
Parlamentoda kullanımı 
konusunda birbirleriyle 
görüş ve tecrübe alışverişinde 
bulunabileceğini kaydetti. 
Neziroğlu, iki ülkenin 
Parlamento Genel Sekreterlikleri 
arasında işbirliğinin geliştirilmesi 
için her türlü desteği vereceğini 
ifade ederek, Güney Kore 
Parlamentosu Genel Sekreterine 
iyi dileklerini iletti.
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TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, İtalya’da

İtalya’da gerçekleştirilen Avrupa 
Birliği (AB) Parlamento 
Başkanları Konferansı’nda, 
Türkiye’yi TBMM Başkanvekili 
Sadık Yakut temsil etti. Yakut, 
konferansta yaptığı konuşmada, 
Orta Doğu coğrafyası, Akdeniz 
ve Karadeniz havzalarında 
yaşanan kaygı verici gelişmelerin 
yanı sıra, terörizmden etnik 
ihtilaflara, iklim değişikliğine, 
mali krizlere, enerji ve gıda 
güvenliğinden siber saldırılara, 
kitle imha silahlarının 
yayılmasından, kültürel, dini 
kutuplaşmalara ve yasadışı 
göçe kadar birçok farklı riskin, 
istikrarı küresel ölçekte etkileyen 
boyutlara ulaştırdığını söyledi. 
“Mevcut konjonktürde 
demokrasi, insan hakları 
ve hukukun üstünlüğü gibi 
ortak değerleri paylaştığımız 
Avrupa Birliği de önemli 
sınamalarla karşı karşıyadır” 
diyen TBMM Başkanvekili 
Yakut, “Özellikle son dönemde 
artan biçimde Avrupa projesini 
sorgulayan, yabancı düşmanı, 
göçmen karşıtı, aşırılık yanlısı 
söylemlerin, Avrupa genelinde 
güç kazandığına üzüntüyle tanık 
oluyoruz” dedi. 
Avrupa’da yaşayan Müslüman 
toplulukların giderek artan 
bir şekilde İslamofobi, 
hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığın 
hedefi haline geldiğini ve sıklıkla 
dışlanmışlık hissettiklerini 

belirten Yakut, “Avrupa’da 
belirli grupların teşvik ettiği 
Müslümanlara karşı mesnetsiz 
korku ve İslamın negatif tasviri 
sorunu daha da büyümekte, 
toplumun bütünlüğünü tehdit 
etmektedir” diye konuştu. 
Almanya’da gelişmekte 
olan İslamofobik PEGIDA 
hareketinin, Almanya’nın batı 
eyaletlerine sirayet edemediğini 
aktaran Yakut, şunları kaydetti: 
“Başta Şansölye Sayın Merkel 
olmak üzere sorumluluk sahibi 
pek çok Alman siyasetçinin bu 
kişilere karşı kararlı duruşunu 
memnuniyetle gözlemledik. 
Alman halkının da büyük kısmı 
da PEGIDA’yı benimsememiştir. 
Konu, bizim için özellikle önemli 
ve önceliklidir. Zira, Batı Avrupa 
ülkelerinde Müslümanların 
büyük bölümünü Türkler 
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, 
İslam karşıtlığı ve bunun sebep 
olduğu saldırıların ana hedefi de 
bizim insanlarımızdır.” 
Sadık Yakut, İslam 
medeniyetinin; “Bir kişiyi 
öldürenin bütün bir insanlığı 
öldürmüş gibi olacağını” 
öğrettiğini aktarırken, “Bu 
yılın Ocak ayında Paris’te 
gerçekleştirilen menfur saldırılar 
örneğinde olduğu gibi, bir 
barış dini olan İslamın şiddet 
eylemlerine gerekçe yapılması 
hiçbir surette kabul edilemez” 
dedi. 

Bu hususta Avrupalı dostlarından 
beklentileri olduğunu ifade 
eden TBMM Başkanvekili, 
“Beklentilerimiz; popülizme 
fırsat vermemeleri. Kısa 
vadeli politik söylemler yerine 
halklarımızın ortak geleceğini 
hedefleyen bir yaklaşım 
belirlemeleridir. Sonuçta; 
İslam dini de Müslümanlar da 
ortak evimiz olan Avrupa’da 
kalıcıdırlar” şeklinde konuştu. 
TBMM Başkanvekili Sadık 
Yakut; çoğulculuk, göçmenlerin 
siyasi hayata katılımını artırmak 
ve teşvik etmek, katılımcılığı 
genişletmenin, bu sorunların 
bertaraf edilmesi için en önemli 
çözümlerden olduğunu da 
söyledi. 
Yakut, Avrupalı parlamenterlere 
hitabında, iç savaştan ötürü 
Türkiye’nin ağırladığı Suriyeli 
sayısının 1.7 milyonu aştığı 
bilgisini paylaşarak, ülkesinin 
Suriyelilere sadece gıda ve 
gıda dışı malzemeler değil 
sağlık ve eğitim hizmetleri, 
psikolojik destek, mesleki eğitim 
ile sosyal aktivite imkanları 
da sunduğundan söz etti. 
Başkanvekili Yakut, barınma 
merkezleri dışında yaşayan 1.4 
milyondan fazla Suriyeli’nin 
de Türkiye tarafından sağlanan 
geçici koruma ve ücretsiz sağlık 
hizmetlerinden istifade etmekte 
olduğunu bildirdi.

Yakut, “Mevcut 
konjonktürde demokrasi, 
insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü gibi ortak 
değerleri paylaştığımız 
Avrupa Birliği de önemli 
sınamalarla karşı karşıyadır.”
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“Hayata El Ver” Sosyal sorumluluk Projesi

Neziroğlu, “TBMM, 
vatandaşlarımızın da temsil 
edildiği bir organdır. O nedenle 
hem TBMM Başkanımız Sayın 
Cemil Çiçek hem de TBMM 
Başkanlığı İdari Teşkilatı olarak 
vatandaşlarımızın lehine olan her 
projede yer almaya ve destek 
sağlamaya çalışıyoruz.”

TBMM’nin ev sahipliğinde, Türk 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon 
Derneği ile Resüsitasyon 
Derneği’nin ortak projesi olan ve 
Sağlık Bakanlığının himayesinde 
yürütülen, toplumda ani kalp 
durması halinde ilk yaşam 
desteği konusunda farkındalık 
ve bilinç oluşturmayı hedefleyen 
“Hayata El Ver” sosyal 
sorumluluk projesi 4 Mart’ta 
TBMM Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Etkinlikte bir konuşma yapan 
TBMM Genel Sekreteri Dr. 
İrfan Neziroğlu, TBMM’nin 
vatandaşların temsil edildiği 
bir organ olduğunu hatırlattı 
ve “O nedenle hem TBMM 

Başkanımız Sayın Cemil Çiçek 
hem de TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın 
lehine olan her projede yer 
almaya ve destek sağlamaya 
çalışıyoruz” dedi. 
Emniyet kemerinin takılması, 
kan bağışı, sigaranın bırakılması 
ve çevre bilinci geliştirilmesi 
konularında Meclis’in birçok 
projeye destek verdiğini 
vurgulayan Neziroğlu, 
tecrübelerini bütün kamu 
kurumları ile üniversite ve sivil 
toplum kuruluşları ile her zaman 
paylaşmaya hazır olduklarını 
belirtti. 
Ankara Üniversitesi Rektörü 
Erkan İbiş ise TBMM çatısı 
altında çok önemli bir soruna, 
çok önemli bir sorumluluğa ve 
farkındalığa parmak basıldığını 
söyledi. Projenin en önemli sosyal 
boyutunun dayanışma, paylaşma 
ve birliktelik olduğuna değinen 
İbiş, hedefi ne olursa olsun birlik 
ve beraberlik kavramının başarıya 
götüren unsurlar olduğunu 
kaydetti. Projeye bakıldığında 
muazzam bir kurum dayanışması 
gördüğünü belirten İbiş, Ankara 
Üniversitesi olarak farkındalık 
çalışmalarına önem verdiklerini 
söyledi. 

Ani kalp durmalarında ilk 
müdahale konusunda toplumun 
büyük çoğunluğunun yeterli 
bilgiye sahip olmadığına dikkat 
çeken Sağlık Bakanlığı Sağlığın 
Geliştirilmesi Genel Müdürü 
Yrd. Doç. Dr. Ömer Tontuş 
da, bu tür projelerle toplumu 
bilinçlendirmeyi hedeflediklerini 
söyledi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık 
Hizmetleri Genel Müdürü Prof. 
Dr. Doğan Ünal da, projenin 
amacının hastane dışında ve 
sağlık mesleği dışındaki kişilerin 
resüsitasyon yapabileceğine 
dikkat çekmek olduğunu söyledi. 
Resüsitasyon Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Agâh Certuğ ise 
ani kalp durmalarında ilk 3 
dakikada yapılacak müdahalenin 
önemine işaret etti. Bu sürede 
yapılacak müdahalenin hayat 
kurtarma oranını % 20 düzeyinde 
artırdığını belirtti.
Etkinliğin sonunda, aralarında  
MHP Ankara Milletvekili 
Özcan Yeniçeri ve TBMM 
Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu’nun da bulunduğu 
katılımcılara,  maketler üzerinde 
uygulamalı olarak ani kalp 
durması halinde yapılacak kalp 
masajı ve suni solunum eğitimi 
verildi.
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TBMM ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliği Protokolü

TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı ile Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi arasında 17 Nisan’da 
sağlık hizmeti alımı konusunda 
protokol imzalandı. 
Milletvekillerine ve bakmakla 
yükümlülerine üniversite 
hastanelerinden daha kaliteli 
sağlık hizmeti temin edilmesi 
amacıyla TBMM ile Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
arasında sağlık hizmeti alım 
protokolü imzalandı. 
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 
yapılan imza töreninde konuşma 
yapan TBMM Genel Sekreteri 
Dr. İrfan Neziroğlu, Rektör Prof. 
Dr. Peyami Battal’a ve katkı 
sağlayan herkese teşekkür etti. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 
TBMM ile sağlık alanında 
protokol yapan 17. üniversite 
olduğu bilgisini dile getiren 

Neziroğlu, “Doğu Anadolu 
bölgesinde önemli bir görevi 
üstlenen üniversitenizin 
kurumumuz ile sağlığın yanı sıra 
başka alanlarda da işbirliğinin 
geliştirilmesi gerekir. TBMM 
bahçesindeki ağaçlardan 
toplanan meşe palamutlarını 
da üniversitenize gönderdik. 
Tüm konularda halkımıza ve 

öğrencilerimize her zaman 
açığız.” dedi. 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Peyami 
Battal ise bölgedeki 3. basamak 
sağlık hizmeti veren en büyük 
üniversite hastanesi olduklarını 
ve bu protokol kapsamında 
milletvekillerine daha kaliteli 
hizmet sunulacağını belirtti. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Aylık İstişare Toplantısı

TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı tarafından başlatılan, 
kamu kurumları ile işbirliğinin 
geliştirilmesi projesi 
kapsamında, Strateji Geliştirme 
Başkanları tarafından 2015 
yılı Nisan ayı aylık istişare 
toplantısı, Sayıştay Başkanı 
Doç. Dr. Recai Akyel’in ev 
sahipliğinde Sayıştay-Gölbaşı 
Eğitim ve Sosyal Tesislerinde 3 
Nisan’da yapıldı. 
Toplantı, Sayıştay Başkanı 
Doç. Dr. Recai Akyel’in 
açılış konuşmasıyla başladı. 
Akyel, Strateji Geliştirme 
Başkanlarının aylık istişare 
toplantılarını devam ettirmeleri 
ve dördüncü toplantıya ev 
sahipliği yapmaktan dolayı 

memnuniyetini belirtirken, 
kamu kurumları açısından 
strateji geliştirme birimlerinin 
önemli olduğunu ve insan 
kaynakları açısından da 
donanımlı olması gerektiğini 
söyledi. Toplantı, Sayıştay 
Bölüm Başkanı Arif Zencirci, 

Strateji Geliştirme Birim 
Başkanı Süleyman Karagöz’ün 
konuşmaları ve Sayıştay Uzman 
Denetçisi Onur Derici’nin 
Sayıştay Düzenlilik Denetimi 
Kapsamında İç Kontrol Sistemi 
Denetim Yaklaşımı ve Süreçleri 
sunumu ile devam etti.
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Firuz ÇİLİNGİROĞLU
Dışarıdan atanan Devlet Bakanı Firuz Çilingiroğlu, 16 Mart’ta vefat etti.
Çilingiroğlu’nun cenazesi, 18 Mart Çarşamba günü Kocatepe Camisinde 
kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.
Çilingiroğlu, 1924’te Erciş’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesini bitiren Çilingiroğlu, dışarıdan atama ile 1995-1996 yılları 
arasında Devlet Bakanı olarak parlamentoda yer aldı.

Kenan DURUKAN
15. Dönem Sakarya, 16. Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Kenan 
Durukan, 18 Mart’ta vefat etti.
Durukan’ın cenazesi 20 Mart’ta İstanbul Şakirin Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından Çekmeköy Ihlamur Kuyu Mezarlığında toprağa 
verildi.
Durukan, 1933’te Kars’ta doğdu. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulunu bitirdi. Kars Erkek Sanat Enstitüsü Öğretmeni, Ankara Ordu 
Donatım Ana Tamir Fabrikası Teknik Müdür Yardımcısı, Ankara Harp-İş 
Başkanı, Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikası Daimi Yönetim Kurulu 
Üyesi, Türk Harp-İş Sendikası Genel Başkanı görevlerinde bulundu.

Lütfi EVLİYAOĞLU
13. Dönem Malatya Milletvekili Lütfi Evliyaoğlu, 20 Mart’ta vefat etti.
Evliyaoğlu’nun cenazesi 21 Mart Cumartesi günü Malatya Merkez Şehir 
Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karababa Aile 
Mezarlığında toprağa verildi.
1925’te Malatya’da doğan Evliyaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunuydu.

Aramızdan Ayrılanlar
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Aramızdan Ayrılanlar
Mümin KAHRAMAN
18. Dönem Çanakkale Milletvekili Mümin Kahraman, 2 Nisan’da vefat 
etti.
Kahraman’ın cenazesi 3 Nisan’da Çanakkale Kocatepe Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Kahraman, 1949’da Karadağ’da doğdu. Kahraman, TBMM Başkanlık 
Divanı Kâtip Üyesi olarak da görev yapmıştı.

Hüseyin KALPAKLIOĞLU
Cumhuriyet Senatosu (1961-1975) Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu, 
20 Nisan’da vefat etti.
Kalpaklıoğlu için 21 Nisan Salı günü Meclis’te resmi cenaze töreni 
düzenlendi. Törene; TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlar, 
milletvekilleri, TBMM bürokratları, Kalpaklıoğlu’nun ailesi ve yakınları 
katıldı.
Kalpaklıoğlu’nun cenazesi 22 Nisan’da Kayseri Hunat Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kalpaklıoğlu, 1919’da Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Viranşehir, Afşin, Bahçe Cumhuriyet Savcı 
Yardımcısı, Darende Hâkim Yardımcısı ve Sorgu Hâkimi, Bünyan Ceza 
Hâkimi olarak görev aldı.

Veli GÜLKAN
14. ve 15. Dönem Edirne Milletvekili Veli Gülkan, 24 Nisan’da vefat etti.
Gülkan’ın cenazesi 27 Nisan Pazartesi günü Edirne Uzunköprü İlçesi 
Yeniköy Veli Gürkan Anıtpark Camisinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.
Gülkan, 1920’de Uzunköprü/Yeniköy’de doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden mezun oldu. Tarım Bakanlığı Merkez Teşkilatı Mühendisi 
ve Bakanlık Müşaviri görevlerinde bulundu.
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TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
NİSAN AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

7-12 NİSAN 2015 TBMM MÜZECİLİK VE 
TANITIM BAŞKANLIĞI

KLASİK 
TÜRK SANAT 
ESERLERİ 
SERGİSİ

14-19 NİSAN 2015

ALTINDAĞ 
KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

KARMA SERGİ

22-26 NİSAN 2015 TBMM 
KARMA RESİM SERGİSİ KARMA SERGİ

28 NİSAN - 
3 MAYIS 2015

FEHİM HUSKOVİÇ
YAĞLIBOYA-
AKRİLİK RESİM 
SERGİSİ

Tel: (0312) 431 04 51 – 431 14 51
Açılış ve Kokteyl her hafta Salı günü yapılmaktadır.

Sergiler, Pazartesi hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında gezilebilir.




