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TBMM 25. Dönem 
2. Yasama Yılı Açılışı

25. Dönem 2. Yasama Yılının 
başlaması nedeniyle TBMM’de 
ilk olarak Atatürk Anıtı’nda tören 
düzenlendi.

TBMM 25. Dönem 2. Yasama 
Yılı, 1 Ekim 2015 Perşembe 
günü başladı. 
Yeni yasama yılının başlaması 
dolayısıyla Meclis Atatürk 
Anıtı’nda bir tören düzenlendi. 
Törene, TBMM Başkanı İsmet 
Yılmaz, Başkanlık Divanı 
Üyeleri, bakanlar, milletvekilleri 
ve TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı yöneticileri katıldı.
TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
koymasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal 
Marşı Okundu.
TBMM Genel Kurulu saat 
15:00’da Meclis Başkanı İsmet 
Yılmaz Başkanlığında toplandı
Yılmaz, 25. dönem 2. yasama 
yılının açılışı dolayısıyla yaptığı 
konuşmasına, kuruluşundan 
bugüne kadar millete hizmet 
eden, başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere Meclis'in 
tüm mensuplarını saygıyla anarak 
başladı. 
Şehitlere Allah'tan rahmet, 
gazilere acil şifalar dileyen 
Yılmaz, "Yeni yasama yılını yeni 
bir seçim süreci içinde açıyoruz. 
Demokraside millet denetiminin 
en somut şekli seçimdir. 
Milletimizin, bu denetimi, 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da en iyi şekilde 
yerine getireceğine olan inancım 

tamdır. Halkımızın, seçime tam 
olarak katılması, milli iradenin 
Meclis'e tam olarak yansımasını 
da sağlayacaktır" diye konuştu. 
Yılmaz, yeni yasama yılının ve 
yapılacak seçimin, ülkeye ve 
millete hayırlı olmasını diledi. 
TBMM Başkanı Yılmaz'ın 
konuşmasının ardından, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, milletvekillerine 

hitap etmek üzere Genel Kurul 
salonuna girdi ve ardından 
İstiklal Marşı okundu. 
Milletvekillerine hitap eden 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan konuşmasına, 
TBMM'nin açılışını 
gerçekleştiren ilk Meclis'ten     
25. Dönem'e kadar aziz 
çatı altında görev alan tüm 
milletvekillerine şükranlarını 
sunarak başladı. 
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Erdoğan, "TBMM üyelerinden, 
başta ilk Başkan Gazi Mustafa 
Kemal olmak üzere, ahirete 
irtihal etmiş olan herkesi de 
rahmetle yad ediyorum" dedi. 

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle 
anan Erdoğan, gazilerden vefat 
edenlere rahmet, hayatta olanlara 
uzun ömür diledi. Erdoğan, 
"Milletin oyuyla, milletimizi 
temsil etmek maksadıyla bu 
çatı altında vazife üstlenmiş 
ancak vazifeleri sırasında çeşitli 
şekillerde kendilerine kıyılmış 
Meclis üyelerimizi, Ali Şükrü 
Bey’i, Gün Sazak’ı, Adnan 
Menderes’i, Hasan Polatkan’ı, 
Fatin Rüştü Zorlu’yu ve 
Meclis üyesiyken katledilmiş 
diğer tüm isimleri, hayatları 
pahasına demokrasinin yolunu 
aydınlattıkları için rahmetle yad 
ediyor, mekanları cennet olsun 
diyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
7 Haziran seçimlerinin, hiçbir 
siyasi partinin tek başına iktidarı 
sağlayamadığı bir tabloyla 
sonuçlandığına işaret ederek 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ama milli iradenin üstünlüğü ve 
çözüm üretme kabiliyetini ortaya 
koyması bakımından çok büyük 
anlama sahiptir. Yaşadığımız 
süreç, demokrasi tarihimizde ilk 
kez şahit olduğumuz bir süreçtir. 
Bir hükümet kurulmamış 
olmasına rağmen Türkiye, 

Anayasasını harfiyen uygulamak 
suretiyle çok büyük bir 
demokratik olgunluk sergilemiştir. 
Geçmişte, benzeri süreçlerde 
Türkiye’de ekonominin ve 
siyasetin karşı karşıya kaldığı 
badireler hepimizin malumudur. 
Hükümet kurulamaması, 
cumhurbaşkanı seçilememesi 
gibi durumlarda Türkiye aylarca 
krizlerin pençesinde kıvranmıştır. 
Hatta kimi durumlarda demokrasi 
dahi askıya alınmıştır. Siyasetin 
çözüm üretemediği bahanesine 
sarılan müdahaleciler, vesayetçiler, 
siyaset kurumunu zayıflatmakla 
kalmamış, demokrasimize de 
derin yaralar açmışlardır. 
7 Haziran’dan bugüne kadar olan 
süreci Türkiye’nin, demokrasinin, 
hukukun, siyasetin, milli iradenin 
gereklerine uygun şekilde yaşamış 
olması, hepimiz adına büyük bir 
kazançtır. Ülkemizde siyasetin 
de devletin de kurumsallaşma 
sürecinde kat ettiği mesafeyi, 
bu dönem vesilesiyle test ettik, 
ulaştığımız ileri düzeyi gördük." 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi 
partilerin varoluş gayesinin, 
siyasal alanı savunmak ve temsil 
görevlerini en iyi şekilde yerine 
getirmek olduğunu dile getirdi. 
Erdoğan, "Siyaset dışı saiklerle bu 
alanı boşaltan, görev üstlenmekten 
kaçınan siyasi partiler, kendi 
varlıklarını inkar ediyor demektir" 
dedi. 

Erdoğan, kimsenin siyasal 
alanda ortaya çıkartılan boşluğun 
faturasını Cumhurbaşkanlığı 
başta olmak üzere, başka yerlere 
kesmeye çalışarak sorumluluktan 
kaçamayacağını kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Burada terörle mücadelede 
görev alan tüm kamu personelini 
de tebrik ediyorum. Şehitlerimize 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Amacımız bu mücadeleyi 
mutlaka başarıya ulaştırarak 
şehitlerimizin tek bir damla 
kanının boşa gitmemesini 
sağlamaktır.” dedi.

Erdoğan son olarak: “Biz 
tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet diyoruz. 
Türkiye’nin geleceğini işte 
bu 4 sütun üzerinde inşa 
etmemiz gerekiyor. Bugün 
geriye doğru baktığımızda, 
nasıl heba edilen kaynakları 
hayıflanarak hatırlıyorsak, 
bizden sonraki nesillerin aynı 
şeyi yapmasına izin vermeyelim. 
25. Dönem Meclisinde bu 
imkanı yakalayamadık,  
1 Kasım seçimlerinden sonraki 
Meclisin görevini yerine 
getireceğine inanıyorum. 
1 Kasım seçimlerinin tüm 
milletvekillerimiz, milletvekili 
adaylarımız için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.” diyerek 
Genel Kurulu selamladı ve 
TBMM’den ayrıldı.
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TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 
Hakkâri'nin Yüksekova 
ilçesinde askerî konvoyun geçişi 
sırasında, bölücü terör örgütü 
mensuplarınca gerçekleştirilen 
saldırıda şehit olan Astsubay 
Üstçavuş Erdem Ertan için 
Kocatepe Camii'nde düzenlenen 
cenaze törenine katıldı. 
Törene şehidin yakınlarının 
yanı sıra Cumhurbaşkanı 

TBMM Başkanı Yılmaz,
Şehit Astsubay Ertan’ın Cenaze Törenine Katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, bazı bakanlar, kuvvet 
komutanları, askerî erkân, siyasi 
parti temsilcileri ile çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

Öğle namazını müteakip  
kılınan cenaze namazının 
ardından, şehit Astsubay Ertan'ın 
naaşı bir süre tören mangasının 
omuzlarında taşındıktan  
sonra top arabasına konuldu. 
Ailenin tek çocuğu olan şehit 
Astsubay Ertan'ın cenazesi 
daha sonra Cebeci Askerî 
Mezarlığında toprağa verildi.

11 Kasım 2015 Çarşamba 

TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 
Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Sauli Niinistö ile TBMM'de 
bir araya geldi. 

Yılmaz, Finlandiya 
Cumhurbaşkanı Niinistö ile 
baş başa görüştü. Kısa bir süre 
görüntü alınmasının ardından 
basına kapalı gerçekleşen 
görüşme sonrasında Yılmaz, 
Niinistö ve beraberindeki 
heyet onuruna öğle yemeği verdi. 

TBMM Başkanı Yılmaz, 
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile Görüştü

13 Ekim 2015 Salı 
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26. Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi

Kesin Sonuçları 
Açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, 
Milletvekili Genel Seçimi kesin 
sonuçlarını 12 Kasım 2015 
Perşembe günü açıkladı. Aynı 
gün Resmi Gazete’nin mükerrer 
sayısında yayımlanan kesin seçim 
sonuçlarına göre,    
AK PARTİ yüzde 49.50 oy 
oranıyla seçimlerden birinci parti 
olarak çıktı. 

Seçimlerde CHP yüzde 25.32, 
MHP yüzde 11.90,  
HDP ise yüzde 10.76 oy aldı. 

56 milyon 949 bin kayıtlı 
seçmenden 48 milyon 537 bin 
695’inin oy kullandığı seçimlerde, 
47 milyon 840 bin 231 oy geçerli, 
697 bin 464 oy geçersiz sayıldı.
Seçime katılma oranının yüzde 
85.23 olduğu 1 Kasım 2015 

Milletvekili Genel Seçimlerinin 
kesin sonuçlarına göre,  
Adalet ve Kalkınma Partisi 317,
Cumhuriyet Halk Partisi 134,
Halkların Demokratik  
Partisi 59, Milliyetçi Hareket 
Partisi 40 milletvekili ile 
TBMM’de temsil edilme hakkı 
kazandı.

AK PARTİ  317 HDP  59CHP  134 MHP  40

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi  1 Kasım 2015 Pazar günü yapıldı. 
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 TBMM Atatürk Anıtı önünde 
yapılan törende TBMM 

Başkanını temsilen Kâtip Üye 
Emre Köprülü, saat 09.05'te 

Atatürk Anıtı'na "TBMM 
Başkanlığı" yazılı, kırmızı 

beyaz karanfillerden oluşan 
çelenk bıraktı.  Anma törenine 

milletvekilleri, TBMM 
Başkanlığı İdari Teşkilatı 

yöneticileri ve personeli katıldı. 

Tören saygı duruşunun ardından 
okunan İstiklal Marşı ile 

sona erdi.

Atatürk'ün Vefatının 77. Yılı

Büyük Önder   
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ebediyete intikalinin 77. yılı 
nedeniyle TBMM Atatürk 
Anıtı önünde ve Dolmabahçe 
Sarayı’nda anma töreni 
düzenlendi. 

Dolmabahçe Sarayı'na her yıl 
olduğu gibi bu yıl da on binlerce 
ziyaretçi 10 Kasım sabahı akın 
etti. Atatürk, vefatının 77. 
yılında Dolmabahçe Sarayı'nda 
yatağının başında anıldı. 
Ata'ya saygı duruşununda 
bulunulması ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından, TBMM 
Başkanvekili Şafak Pavey anı 
defterini imzaladı. Protokol 
üyelerinin katıldığı törende; 
Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, 
denizden yanaşan bir tekne 
içerisinde marşlar okudu. 
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TBMM Başkanı Yılmaz, Görevini
TBMM Geçici Başkanı Deniz Baykal'a 
Devretti

TBMM Başkanı        
İsmet Yılmaz, görevini 
düzenlenen törenle  

CHP Antalya Milletvekili, 
TBMM Geçici Başkanı Deniz 
Baykal'a devretti. 

Yılmaz yaptığı konuşmada, 
Deniz Baykal'ın, Meclis'in en 
tecrübeli milletvekili olarak 
Meclis Başkanlığı görevini 
yürüteceğini belirtti. 

Milletin, 7 Haziran'dan 
daha yüksek oranla 1 Kasım 
Milletvekili Genel Seçimi'ne 
katılarak demokrasiye sahip 
çıktığını ve Parlamento'dan 
umudunun devam ettiğini 
gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, 
"Yüzde 85'in üzerinde katılım ve 
yüzde 97'nin temsil kabiliyetiyle 
Türkiye'nin sorunlarını çözmeye 
muktedir bir milli iradenin 
tecelligahı" diye konuştu. 

İsmet Yılmaz, bu dönemde 
mutlaka Anayasa ve İçtüzük 
değişikliğinin yapılması, ülkenin 
her tarafında huzur ve istikrarın 
sağlanması ve refahın artması 
gerektiğini belirterek, milletin 
uzlaşma istediğini, bu uzlaşmanın 
da öncelikle Meclis'te 
gösterilmesinin önemli olduğunu 
söyledi. 

Yılmaz, bunun için de bütün 
partilere, milletvekillerine, parti 
genel başkanlarına çok büyük 
görev düştüğünü ifade etti. 

Türkiye'nin geleceğinden milletin 
emin olduğuna işaret eden 
Yılmaz, "Güveniyoruz, umutluyuz, 
umudumuz var. Çünkü umudunu 
kaybedenin elinde hiçbir şey 

kalmamış demektir. Kaybedecek 
tek şey umuttur. 

G-20'ye yapılan başkanlık, 
Türkiye'nin, Atatürk'ün 
gösterdiği çağdaş uygarlık 
yolunda emin adımlarla gittiğinin 
en somut göstergesi olmuştur" 
diye konuştu. 

Yılmaz, seçimlerin ülke için 
hayırlı olması temennisinde 
bulundu. 

TBMM Geçici Başkanı Deniz 
Baykal da konuşmasında, 
Türkiye'nin 5 ay içinde üst üste 
iki seçim yaşamak durumunda 
kaldığını belirterek, her seçimin 
yeni bir başlangıç ve umut 
olduğunu söyledi. 

Baykal, "5 ay önceki 
seçimin ortaya koyduğu 
çerçeveyi maalesef işletmek, 
değerlendirmek imkanını 
bulamadık. Bu ciddi bir 
sorumluluktur. Bunu her birimiz 
kendi dünyamızda, sonra da 
ülke olarak açık bir şekilde 
değerlendirmeliyiz" dedi. 

"TBMM'ye duyduğumuz 
derin saygının gereği olarak, 

o mutluluk ve iftihar duygusu 
içinde bu görevi ve sorumluluğu 
Sayın İsmet Yılmaz'dan 
devralıyorum." ifadesini kullanan 
Baykal, Türkiye’nin çok önemli 
bir ilerlemeyi tarih sahnesinde 
ortaya koymuş bir ülke olduğunu 
anımsatarak, Parlamento'nun   
95. yılını, Cumhuriyetin 92. yılını 
tamamladığını belirtti. 

Baykal, "Bu süre boşuna geçmedi. 
Bu süre, dünya tarihinde ve 
coğrafyasında çok önemli ve 
değerli bir oluşumun ortaya 
çıkmasına tanık oldu. Bu süre 
içinde 1. Dünya Savaşı'nın 
enkazının içinden modern bir 
devlet şekillendi, çıktı. Bütün 
engelleri ve güçlükleri aşarak 
bugün dünya sahnesinde geleceği 
parlak büyük bir ülke konumuna 
geldi" dedi. 

Baykal, büyük Atatürk'ten 
başlayarak, Türkiye'nin bu 
noktaya gelmesinde emeği geçen 
herkese şükran duyduğunu ifade 
etti. İsmet Yılmaz, Başkanlık 
mührünü Deniz Baykal'a 
devretti. Yılmaz ve Baykal, daha
sonra birbirlerine çiçek takdim 
etti.

17 Kasım 2015 Salı
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1 Kasım seçimlerinin ardından 
26. Dönem Parlamentosunda 
görev yapacak milletvekilleri, 
TBMM Şeref Holü’nde kurulan 
stantlarda kayıtlarını yaptırdı.
Mazbatalarını görevli personele 
teslim edip, gerekli evrakları 
dolduran milletvekilleri, TBMM 
Genel Kurulu’nda yapılacak 
oylama ve yoklama işlemleri için 
parmak izi tanımlaması işlemini 
yaptırdı.

TBMM’nin 26. Döneminde 
kaydını ilk yaptıran 
milletvekili, 4 Kasım 2015 
Çarşamba günü Meclis’e 
gelen AK PARTİ Çankırı 
Milletvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu oldu.Akbaşoğlu, 
“Ben, 1 Kasım seçimlerinin 
milletimize, ülkemize hem de 
insanlığa hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Hakk’tan niyaz 
ediyorum. Bu vesileyle tekrar 
Türkiye’mize, dünyamıza 

inşallah en hayırlı hizmetleri 
yapmak hususunda milletimizi 
mahcup etmeyeceğimizi 
söylemek istiyorum.  Türkiye’nin 
öncülüğünde yeni, âdil 
ve merhametli dünyanın 
kurulmasının adıdır aynı 
zamanda 1 Kasım seçimleri” 
değerlendirmesinde bulundu. 
26. Dönemde seçilen 
milletvekilleri kayıt işlemlerini 
yaptırmaya aileleri, yakınları ve 
partililer ile birlikte geldi.

Milletvekilleri Kayıt Yaptırdı
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26. Dönem Milletvekilleri Ant İçti
TBMM’de, 26. Yasama 
Dönemi’nin başlaması dolayısıyla 
Atatürk Anıtı’nda tören 
düzenlendi. TBMM Geçici 
Başkanı Deniz Baykal, kırmızı 
beyaz karanfillerden oluşan ve 
üzerinde “TBMM Başkanlığı” 
yazan çelengi Meclis’teki Atatürk 
Anıtı’na bıraktı. Törende saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu. 

Törene Başkanlık Divanı üyeleri, 
partilerin grup başkanvekilleri, 
milletvekilleri ve TBMM 
Başkanlığı İdari Teşkilatı 
personeli katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 26. Dönem Milletvekili 
Ant İçme Töreni dolayısıyla 
TBMM’ye geldi. 

Erdoğan, ikinci en yaşlı üye 
sıfatıyla AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili İsmail Kahraman 
tarafından askerî törenle 
karşılandı. 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız 
Alayı Tören Kıtasını selamlayan 
Erdoğan, daha sonra Şeref 
Kapısı’ndan TBMM Genel 
Kurulu Salonu’na geçti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, birleşim açılırken 
kendisine ayrılan locada yerini aldı. 

17 Kasım 2015 Salı
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Ant İçme Törenini, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör, Yargıtay Başkanı İsmail 
Rüştü Cirit, Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanı Sadi Güven, 
Sayıştay Başkanı Recai Akyel, 
yabancı misyon şefleri, eski bakan 
ve milletvekilleri ile milletvekili 
yakınları izledi.

TBMM Genel Kurulu, en yaşlı 
üye CHP Antalya Milletvekili 
TBMM Geçici Başkanı 
Deniz Baykal başkanlığında 
toplandı. Geçici Başkanlık 
Divanı’nda Meclis’in en genç 
milletvekillerinden AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Sena 
Nur Çelik ile HDP Batman 
Milletvekili Ayşe Acar Başaran da 
görev aldı.

Baykal, Genel Kurul’da yaptığı 
açılış konuşmasında, 5 ay içinde 
iki ayrı milletvekili seçimini 
yaşayan Türkiye’de, üyelerinin bir 
kısmı iki kez seçilen bir TBMM 
olarak toplandıklarını belirtti.

TBMM çatısı altında birlikte 
görev yapacağı milletvekillerini 
selamlayan Baykal, “Sayın 
milletvekilleri, 7 Haziran’dan 
sonra TBMM’de bir hükümet 

kurulabilmesi için partiler 
arasında bir uzlaşmayı 
gerçekleştirmek zorunluluğu 
vardı. Bugün ise TBMM’de 
hükümet kurulabilmesi için 
partiler arasında uzlaşma artık 
bir zorunluluk olmaktan çıkmış 
görünüyor. Bu durum bir büyük 
yanılgıya yol açmamalıdır. 
Bugün bir tek parti hükümetinin 
kurulabilecek olması ülkede bir 
büyük uzlaşma ihtiyacını ortadan 
kaldırmamış, tam tersine belki 
daha da artırmıştır. Milletin 
parlamentoya yansıyan siyasi 
iradesinin hükümet dışında kalan 
bölümünü yok sayma tuzağına 
daha kolayca düşülebilmektedir” 
dedi.

Tarihsel bir kırılmanın yaşandığı 
bir dönemde görev yapacaklarını 
söyleyen Baykal, şunları söyledi:

“Gözlerimizin önünde devletlerin 
çözülüp parçalandıklarına, yeni 
güç merkezlerinin şekillenmekte 
olduğuna tanık oluyoruz. 
Ortadoğu’nun siyasi haritası 
kanlı bir süreçle yeniden çiziliyor. 
Şiddet, vahşet ve terör siyasetin 
yeni enstrümanları haline 
dönüşüyor. Mazlum milletimizin 
büyük fedakarlıklarla 
gerçekleştirdiği kutsal İstiklal 

mücadelemizi şeref ile yöneten 
TBMM’nin günümüzdeki 
üyeleri olarak bu manzarayı 
derin bir acı ve hüzünle izliyoruz. 
Elbette çevremizdeki bu yangının 
söndürülmesi için uluslararası 
bir dayanışma sergilemek 
durumundayız. 2 milyon 200 
bin mülteciye kollarını açmış 
bir ülke olarak zaten bu konuda 
en büyük fedakarlığı yapmış 
durumdayız. Artık ilk görevimiz 
Ortadoğu’daki yangının 
Türkiye’ye sıçramasına engel 
olmaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ant İçme sırası Ankara 
milletvekillerine geldiğinde 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
için yapılan saygı duruşunun 
ardından Genel Kurul’dan ayrıldı. 

Birleşimi yöneten Baykal, 
Ant İçme Töreninin ardından 
TBMM Başkanı seçiminin 
yapılacağını hatırlatarak, 
adayların 5 gün içinde Geçici 
Başkanlık Divanı’na bildirilmesi 
gerektiğini söyledi. Baykal, 
birleşimi 22 Kasım Pazar günü 
saat 15.00’te toplanmak üzere 
kapattı.
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TBMM Başkanlığı  İçin
Adaylık Başvuruları Yapıldı

Parlamentoda temsil edilen        
4 siyasi partiden de  
TBMM Başkanı adaylığı için 
başvuruda bulunuldu. 
TBMM Başkanlığı’na ilk 
başvuru, MHP Kayseri 
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 
için yapıldı. Halaçoğlu’nun 
adaylığına ilişkin başvuru, MHP  
İzmir Milletvekili Oktay Vural 
ve MHP Genel Sekreteri İsmet 
Büyükataman’ın imzasıyla 
18 Kasım’da TBMM Genel 
Sekreterliğine iletildi. 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman, Meclis 
Başkanı adaylığı başvurusunu 
20 Kasım’da TBMM Genel 
Sekreterliği’ne verdi. 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman, AK PARTİ 
Milletvekilleri Mahir Ünal, 
Ahmet Aydın, İlknur İnceöz 
ve AK PARTİ Genel Sekreteri 
Abdulhamit Gül ile birlikte 
TBMM Genel Sekreterliği’ne 
gelerek Doç. Dr. İrfan 
Neziroğlu’na adaylık başvurusunu 
iletti. 
Başvuru sonrasında basın 
mensuplarına açıklamada 
bulunan Kahraman, 
“Müracaatımızı milletvekili 
arkadaşlarımla beraber yaptık. 
İnşallah hayırlı olur, inşallah 
iyi bir seçim geçiririz ve iyi bir 
dönem geçiririz. Yeni dönemimiz 
hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de 
başarı diliyorum. Desteğinizi 
bekliyoruz. Sağlık, afiyet dilerim.” 
ifadesini kullandı.  
“Diğer partilerden destek 
arayacak mısınız?” sorusunu 
Kahraman, “Zaten milletvekili 
olarak adayız. Bütün 

milletvekillerinin desteğini 
istiyoruz” şeklinde yanıtladı. 
Bu kapsamda ziyaretleri olup 
olmayacağının sorulması üzerine 
Kahraman, “Bakalım. Daha 
henüz aday çıkarmamış olan 
var. Belki hepsi aday çıkartır. 
Duruma göre bakacağız.” diye 
konuştu. 
TBMM Başkanlığı görevine 
başladığı takdirde kendisini bir 
yemin krizinin beklediğinin 
hatırlatılması ve bu konuda bir 
girişiminin olup olmayacağının 
sorulması üzerine ise Kahraman, 
“Biz kriz çözmeye alışığız. 
Bakacağız, inceleyeceğiz. Evvela 
seçileyim, sonra başkan olarak 
konuşalım, olmaz mı?” dedi. 
“Başkan seçilmeniz durumunda 
İçtüzük ve yeni anayasayla ilgili 
muhalefete bir çağrınız olacak 
mı?” sorusuna da Kahraman, “İşte 
o durum olsun, o zaman yeniden 
konuşacağız. Acele etmeye gerek 
yok. Zaman var, telaş yok. Hayırlı 
günler diliyorum. Durmak yok, 
ileri” cevabını verdi.
CHP Milletvekilleri Engin 
Altay ve Özgür Özel, CHP 
Ankara Milletvekili Ayşe 
Gülsün Bilgehan’ın adaylığına 
ilişkin başvuruyu TBMM Genel 
Sekreterliği’ne teslim etti. 
Altay daha sonra gazetecilere 
yaptığı açıklamada, 
parlamentonun yemin törenini 

gerçekleştirdiğini, 22 Kasım 
Pazar günü de yeni başkanının 
seçileceğini hatırlattı. 

Altay, “Bizler Ankara Milletvekili 
Ayşe Gülsün Bilgehan İnönü’nün 
Meclis Başkanlığı’na adaylığını 
yaklaşık 131 imza ile TBMM 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Muhammed Bozdağ’a bıraktık. 
CHP, kadının siyasete katılımı 
noktasındaki hassasiyeti de 
dikkate alarak Sayın İnönü’yü 
TBMM Başkanlığına aday 
olarak göstermiştir. Hayırlı olsun. 
Milletvekillerimizin  
özgür iradeleri ile ortaya 
koyacakları tercihle Meclis, 
başkanını seçecek ve 
çalışmalarına devam edecek” diye 
konuştu.

Son başvuru ise 21 Kasımda 
HDP’den geldi. Mersin 
Milletvekili Dengir Mir Mehmet 
Fırat’ın başvuru evrakını HDP 
Grup Müdürü Mehmet Ali Oral, 
TBMM Genel Sekreterliği’ne 
verdi. 

26. Dönem milletvekillerinin 
yemin töreninin yapıldığı  
17 Kasım Salı günü başlayan 
TBMM Başkanı adaylığı 
başvuruları, 21 Kasım 2015 
tarihinde saat 24.00 itibarıyla 
sona erdi. 
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İsmail Kahraman          
      O l d u

TBMM’nin 27. Başkanı

TBMM Genel Kurulu yeni 
Meclis Başkanı'nı seçmek üzere 
TBMM Geçici Başkanı Deniz 
Baykal başkanlığında toplandı. 

TBMM Başkanlığı seçimine 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman, CHP Ankara 
Milletvekili Ayşe Gülsün 
Bilgehan, MHP Kayseri 
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 
ve HDP İstanbul Milletvekili 
Dengir Mir Mehmet Fırat 
katıldı. 

Baykal, Geçici Bakanlar 
Kurulu'nun yeni Hükümet 
kuruluncaya kadar görevine 
devam etmesi ve Bakanlar 
Kurulu'nun yeniden kurulması 
için yapılan görevlendirmeye 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkerelerini okuttu. 

Milletvekilleri, Genel Kurul 
Salonu'na getirilen kabinlerde 
tercihlerini yaparak, oy pusulasını 
Başkanlık Divanı'nın önündeki 
kupalara attı. 

Yapılan ilk tur oylamada, hiçbir 
aday, seçilebilmek için gerekli 
olan üçte iki oy çoğunluğu (367) 
ulaşamadı. 

İlk tur oylamada 525 milletvekili 
oy kullandı. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman 316 oy, CHP 
Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün 
Bilgehan 127 oy, HDP Mersin 
Milletvekili Dengir Mir Mehmet 
Fırat 41 oy ve MHP Kayseri 
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 41 
oy aldı. 

Hiçbir aday oylamada ilk turda 
TBMM Başkanı seçilmek için 
yeterli olan üye tam sayısının 
üçte iki çoğunluğuna ulaşamadığı 
için ikinci tur oylamaya geçildi. 

Yapılan ikinci tur oylamada 523 
milletvekili oy kullandı. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman 318 oy, CHP 
Ankara Milletvekili Gülsün 
Bilgehan 126 oy, HDP Mersin 
Milletvekili Dengir Mir Mehmet 
Fırat 40 oy ve MHP Kayseri 
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 39 
oy aldı. 

Adayların hiçbiri ikinci tur 
oylamada da TBMM Başkanı 
seçilmek için gerekli olan olan 
üye tam sayısının üçte iki (367) 
çoğunluğuna ulaşamadığı için 
üçüncü tur oylamaya geçildi. 

Bu turda 524 milletvekili oy 
kullandı. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman 316 oy, CHP 
Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün 
Bilgehan 125 oy, HDP Mersin 
Milletvekili Dengir Mir Mehmet 
Fırat 41 oy ve MHP Kayseri 
Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 40 
oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı. 
Üçüncü tur oylamada 316 oy alan 
İsmail Kahraman, Meclis'in yeni 
başkanı seçildi. 

22 Kasım 2015 Pazar
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TBMM Geçici Başkanı Deniz 
Baykal, İsmail Kahraman'ın 
316 oyla, Anayasa'da öngörülen 
çoğunluğu sağlayarak 
TBMM'nin yeni Başkanı 
seçildiğini duyurdu, Kahraman'a 
başarılar dileyerek, tebrik etti. 
AK PARTİ'li milletvekilleri, 
Kahraman'ın Meclis Başkanı 
seçilmesini ayakta alkışlayarak 
karşıladı. İlk olarak Başkanlık 
Divanı'na giderek Baykal ile 
tokalaşan Kahraman, daha sonra 
AK PARTİ'nin en ön sırasında 
bulunan Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ve bazı milletvekilleri 
ile muhalefet sıralarındaki MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
MHP Kayseri Milletvekili 
Yusuf Halaçoğlu, CHP Grup 
Başkanvekilleri Özgür Özel, 

Levent Gök ve Engin Altay'la 
tokalaştı. 
TBMM Başkanı Kahraman, 
yaptığı teşekkür konuşmasında, 
TBMM Başkanlığı gibi yüce bir 
görevin tevdi edilerek kendisine 
gösterilen güvene şükranlarını 
sundu.  Kahraman, bu dönemde 
yapacakları çalışmaların 
milletin esenliğine, huzuruna, 
mutluluğuna, devletin her 
yönden daha da gelişmesine 
katkı sağlamasını temenni etti. 
Kahraman, şunları söyledi: 
"Gerçekleştireceğimiz yasama ve 
denetim faaliyetleri Anayasa'ya, 
mevzuata ve İçtüzüğe uygun 
olarak tam bir tarafsızlık içinde 
yürütülecektir. İnanıyorum ki 
milletvekillerimiz ve partilerimiz, 
Meclisimizin etkin ve verimli 

bir şekilde çalışmasında, 
saygınlığının korunmasında 
gereken hassasiyeti gösterecektir. 
Milletimizin bizden beklentisi 
de budur. 
Kuruluşundan bugüne kadar 
Meclisimizde görev yapmış 
olanlardan vefat edenleri rahmet 
ve minnetle anıyor, yaşayanlara 
hayırlı ömürler niyaz ediyorum. 
Meclisimizin 26. Dönemi'nin 
yemin töreniyle, başkanlık 
seçimi çalışmalarını yöneten 
Geçici Başkanlık Divanı Başkanı 
Sayın Deniz Baykal ve üyelere 
teşekkür ediyorum. Milletimize 
ve devletimize hayırlı neticeler 
sağlayacak çalışmalar yapmayı 
bizlere nasip etmesini Allah'tan 
diliyorum." 

Milli Kültür Vakfının (TMKV) 
kırkıncı yılında“40 Vakıf İnsana 
Vefa” programı kapsamında 
kendisine “Vakıf İnsan” ödülü 
verildi. Yalova Üniversitesi 
tarafından kendisine “Fahri 
Doktor” unvanı verildi. İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti üyeliğinde bulundu. İlim 
Yayma Vakfı kurucularından olup 
Mütevelli Heyetinde yer almıştır. 
İlim Yayma Cemiyeti ve İş Dünyası 
Vakfı’nın Yüksek İstişare Kurulu 
üyesidir. Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Geliştirme Vakfı 
Kurucular Kurulu Başkanıdır.

İş hayatında sanayi ve ticaret 
şirketlerinde icra kurulu 
başkanlıklarında bulundu. Çalışma 
Bakanlığında Bakan Müşaviri 
olarak görev yaptı.

1995 ve 1999 milletvekili genel 
seçimlerinde 20 ve 21. Dönemlerde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
İstanbul Milletvekili olarak yer 
aldı. Refah Partisi’nde ve Fazilet 
Partisi’nde grup başkanvekilliği 
yaptı. TBMM Anayasa Komisyonu 
ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu üyeliklerinde 
bulundu.

1996-1997 yılları arasında        
“54. Refah-Yol Hükümetinde 
Kültür Bakanı olarak görev yaptı. 
AK PARTİ Merkez Disiplin 
Kurulu Başkanlığında bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
22 Kasım 2015 tarihli 2’nci 
Birleşiminde 26’ncı dönem 
“TBMM Başkanlığına seçildi.

İngilizce bilen Kahraman, evli ve 
dört çocuk babasıdır.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN ÖZGEÇMİŞİ
TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman 1940 yılında 
Rize’de doğdu. 
İlk ve orta öğrenimini Karabük’te, 
liseyi İstanbul Haydarpaşa 
Lisesinde tamamladı. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. İ.Ü. Hukuk Fakültesi 
Talebe Cemiyetinde başkanlık 
ve Türkiye’deki yüksek öğrenim 
gençliğini temsil eden Milli Türk 
Talebe Birliğinde (MTTB)      
48. dönemde Genel Başkanlık 
yaptı. 29 Mayıs 1985’te kurulan 
Birlik Vakfı’nda Mütevelli Heyeti 
Başkanı oldu. Halen Birlik Vakfı 
Kurucular Kurulu Başkanıdır.
21 Aralık 1994’de kurulan 
Türkiye Gönüllü Teşekküller 
Vakfı’nın (TGTV) kurucu üyesi 
olup halen Kurucular Kurulu 
Başkanıdır. 2009 yılında Türkiye 
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TBMM Geçici Başkanı 
Deniz Baykal, görevini  
TBMM Başkanı seçilen 

İsmail Kahraman’a devretti.

Baykal, törende yaptığı 
konuşmada, Kahraman’ı 
kutlayarak, başkanlık döneminin 
millete ve memlekete hayırlı 
olmasını diledi. 

TBMM’nin kendisini oluşturma 
doğrultusunda en önemli 
adımı attığını belirten Baykal, 
Divanın ve komisyonların 
oluşturulmasının ardından 
TBMM’nin her türlü görevi, 
sorumluluğu en etkili şekilde 
yapacak noktaya geleceğini 
söyledi. 

Baykal, şunları ifade etti: 

“Yoğun bir çalışma hepimizi 
bekliyor. Bu çalışmalarda 
TBMM’ye büyük görev düşecek. 

Türkiye’yi gerginliklerden 
olabildiğince çıkaracak, 
gerginliklere teslim olmayacak, 
gerginlikleri tahrik etmeyecek 
ama gerginlikleri yumuşatmaya 
yönelecek bir uygulamayı 
yapacağınıza ben güveniyorum, 
bunu diliyorum. Siyasette bu 
görevler gelip geçicidir.” 

Bu dönemde Meclisin çok 
önemli olduğunu dile getiren 
Baykal, TBMM’nin devlet 
kurduğunu, dünyanın en 
önemli, büyük işler başarmış 
meclislerinin başında geldiğini 
söyledi. Baykal, “Böyle bir 
Mecliste geçici ya da az geçici 
başkanlık yapmak en büyük şeref 
ve onurdur. Bu onurun hakkını 
verecek olan Kahraman’a, siyaset 
mücadelesinde uzun yıllar 
emek vermiş biri olarak saygılar 

sunarken başarılar diliyorum” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman da büyük devletlerin 
mesele ve dertlerinin de büyük 
olacağını ifade etti. 

Türkiye’nin, çok eski bir maziye 
sahip, misyonu büyük bir cihan 
devleti olduğunu belirten 
Kahraman, “Ülkemizin esenliğe 
kavuşması için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz” dedi. 

Baykal’ın değerli bir devlet adamı 
olduğunu dile getiren Kahraman, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Diyalog, konuşmak en 
mühim hadise. Konuşarak 
çözeceğiz meseleleri, üstesinden 
geleceğiz inşallah. Konuşarak 
çözülmeyecek hiçbir mesele 
olmaz, çünkü bu çatı altında 
herkesin düşüncesi Türkiye’nin 
mutluluğudur, güçlü olmasıdır, 
devletimizin yüceliğidir. Bu 
istikamette çalışacağız. Tabii ki 
arada zorluklar, güçlükler olacak, 
engeller çıkacak ama hepsini 
aşacağız. Ben buna kesinlikle 
inanıyorum. Geçen zaman içinde 
Türkiye, demokrasimiz büyük 
gelişme gösterdi. Demokrasimiz 
giderek rayına oturdu, hukuk 
devleti olma yolunda çok 
gayretlerde bulunuldu. Bu 
gayretlerde sizin büyük 
emeğiniz var. Çeşitli zamanlarda 
müdahaleleriniz oldu, yollar 
açtınız. Engin tecrübeniz var. 
Değerli bir devlet adamısınız. Bu 
geçiş dönemindeki idarenizle de 
bunu gördük. Fevkalade bir irade 
gösterdiniz, tebriklerimi kabul 
buyurun.” 

Kahraman, bu dönemin de 
geçip yeni yeni dönemler 
geleceğini belirterek, “Bizim 
arzumuz, özlemimiz, istediğimiz, 
grafiğimizin devamlı yukarıya 
çıkması. Durabilir belki ama 

TBMM Başkanlığı Devir Teslim Töreni
22 Kasım 2015 Pazar
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aşağıya inmemesidir. Bu grafiği 
hep yükselteceğiz, dışarıda, 
içeride. Dışarıda itibar ve içeride 
güven inşallah sağlanacak. 
Meclis, milletin hakimiyetinin 
tecelli ettiği bir yer. Milletimizin 

isteklerine 
kulaklarımızı 
tıkayamayız. 
Zorlayarak, 
öteleyerek 
ve iteleyerek 
neticeye 
gidilmez. 
Konsensüsle, 
anlaşarak, 
uyuşarak 
yürüteceğiz. 
Bütün 
partilerin 
söylediği 
bir problem 
var, ‘çözelim’ 
dediği 
Anayasa 

meselesi... Ele alınması lazım, 
çoğu kere ele alındı, yine de 
alınacaktır muhakkak. Zaman 
geçtikçe toplum geliştikçe 
ihtiyaçlar doğuyor, o ihtiyaçlara 
uygun, cevap verici hukuki 

mevzuat da geliştirilmeli. O 
noktada inanıyorum desteğiniz 
olacak çünkü siz de demokrasiye 
inanmış bir insansınız. Bütün 
arkadaşlarımızın destek vereceği 
inancındayım. Birlikte çok 
güzel mesafelere ulaşacağız. 
Çok meseleleri halledeceğiz” 
ifadelerini kullandı. 

Kahraman, sözlerini, “Ben 
de o koltuğa geçeceğim ama 
değişmeyecek olan şey ülkemiz, 
TBMM çatısı olacak. Bu çatının 
dışında başka bir yer, hakimiyet 
gösterilmeyecek. Türkiye de 
demokratik sistem içinde hukuk 
devleti içinde inşallah gelişecek” 
diyerek tamamladı. 

Daha sonra Baykal, TBMM 
mührünü Kahraman’a verdi. 
Baykal ve Kahraman birbirine 
çiçek takdim etti.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Çankaya Köşkü'nde  
64. Cumhuriyet Hükümeti'ni 
açıkladı. 

Türkiye'nin 1 Kasım seçimlerinde 
dünyaya örnek teşkil edecek 
büyük katılımla güçlü bir 
demokrasi ülkesi olduğunu 
bir kez daha gösterdiğini dile 
getiren Davutoğlu, "Seçimlerimiz 
barış içinde ve yüksek katılım 
anlamında da tam bir demokratik 
olgunlukla geçmiştir. Ben her 
şeyden önce bu yüksek katılımı 
sağlayan aziz milletimize 
şükranlarımı bir kez daha ifade 
etmek istiyorum" diye konuştu. 

"Dünyada bugün çok az ülkede 
görülebilecek bir tabloyla karşı 
karşıyayız" ifadesini kullanan 
Davutoğlu, şunları söyledi:

"Yüzde 85'i aşan bir katılım, 
yüzde 95'i aşan bir temsil 
kabiliyetini haiz bir Meclis 
tablosu oluştu. Bu gerçekten 
herhalde yakın dönem, hatta 
daha önceki dönemlerle de 
kıyas edildiğinde Avrupa'da 

6 4 .  H ü k ü m e t  K u r u l d u

ve dünyada görülebilecek bir 
tablo değildir. Her şeyden önce 
bir kez daha bu seçimlerin 
ülkemize, milletimize ve bütün 
siyasi partilere hayırlı olmasını 
diliyorum." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kendisini hükümeti 
kurmakla görevlendirmesi 
sonrasında parti kurulları ile 
gerekli istişareler neticesinde 
Bakanlar Kurulu listesini 
Erdoğan'a sunduğunu aktaran 
Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bu Bakanlar Kurulu, Türkiye'yi 
önümüzdeki dört yıl içinde 
yeni bir ufka taşıma misyonu 
üstlenmiş bulunmaktadır. 
Ağır bir sorumluluktur ancak 
arkasında yüzde 85'lik katılımla 
sağlanmış bir seçim zaferi vardır, 
önünde de 2023'e yürüyen bir 
ufuk vardır. Önümüzdeki 4 yıl 
içinde milletimize söz verdiğimiz 
her konuda gerekli her adımı 
atacağız, yapısal reformlar 
gerçekleştireceğiz, inşallah 
anayasa, sivil bir anayasa için 
çalışmalar yürüteceğiz, yapısal 

reformları ve ayrıca milletimize 
vaat ettiğimiz bütün hususları 
gerçekleştireceğiz. Ben bir kez 
daha şimdiden, 64. Hükümet'in 
Başbakanı olarak milletimizin 
huzurunda verdiğimiz her 
sözü yerine getireceğimize dair 
teminatımı ifade etmek isterim." 

Başbakan Davutoğlu, kurulan 64. 
Hükümet'in üç misyonunu şöyle 
açıkladı:

"Bu hükümetin birinci misyonu 
milletimizi temsil etmektir, 
ikinci misyonu milletimize 
hizmet etmektir, üçüncü misyonu 
ülkeyi gelecek nesillere taşımak, 
insan haklarına, insan onuruna 
yakışan demokratik olgunluk 
anlamında da dünyaya örnek 
olan muasır medeniyetler 
seviyesini aşmış bir ülke, yeni bir 
Türkiye gerçekleştirmektir. Bütün 
bakanlarımız yoğun bir çalışma 
temposu içinde olacaktır."

Davutoğlu'nun açıkladığı 
64. Hükümette Başbakan 
Yardımcılığı sayısı da 4'ten 5'e 
yükseltildi.

Cumhurbaşkanı   
Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
sunduğu yeni Bakanlar Kurulu 
listesini onayladı.
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Ahmet Davutoğlu  
Başbakan

Yıldırım Tuğrul Türkeş  
Başbakan Yardımcısı

Yalçın Akdoğan  
Başbakan Yardımcısı

Numan Kurtulmuş
Başbakan Yardımcısı

Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı

Bakanlar Kurulu

Lütfi Elvan
Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı

Sema Ramazanoğlu
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı

Volkan Bozkır
Avrupa Birliği Bakanı 

 Süleyman Soylu
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

Fikri Işık
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı

Fatma Güldemet Sarı 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanı
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Mustafa Elitaş
Ekonomi Bakanı 

Berat Albayrak
 Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı

Akif Çağatay Kılıç
Gençlik ve Spor Bakanı

Faruk Çelik
Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı

Bülent Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret 

Bakanı 

Cevdet Yılmaz
Kalkınma Bakanı 

Efkan Ala
İçişleri Bakanı

Mahir Ünal
Kültür ve Turizm 

Bakanı

Naci Ağbal
Maliye Bakanı

İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı 

Nabi Avcı
Milli Eğitim Bakanı 

Veysel Eroğlu
Orman ve Su İşleri 

Bakanı 

Binali Yıldırım
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı 

Mehmet Müezzinoğlu 
Sağlık Bakanı
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Başbakan ve Başbakan 
Yardımcılarının görev dağılımına 
ilişkin Başbakanlık Genelgesi 
27 Kasım 2015 tarihli Resmi 
Gazete’nin mükerrer sayısında 
yer aldı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliği, Milli İstihbarat 
Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı doğrudan 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 
bağlı kuruluşlar olacak.
Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş, Hükümet Sözcülüğü 
görevini  ve kamu diplomasisi 
ile ilgili işleri yürütecek. Basın-
Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu Genel 
Müdürlüğü, Anadolu Ajansı 
T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulu da 
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’a 
bağlandı.
Ekonomik konularda genel 
koordinasyon görevini 
üstlenen Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek’e bağlı kurum 
ve kuruluşlar da Hazine 
Müsteşarlığı, T.C. Merkez 

Bankası, T.C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Halk Bankası A.Ş. Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Kalkınma 
Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 
Türkiye İhracat Kredi Bankası 
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye 
Vakıflar Bankası T.A.O. Genel 
Müdürlüğü, Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanlığı, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu olacak. 
Başbakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan’a bağlı kurum ve 
kuruluşlar Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, 
Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı, Yurt Dışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Başkanlığı 
olarak belirlendi.
Başbakan Yardımcısı Yıldırım 
Tuğrul Türkeş de Danıştay 
ile ilişkiler, Milli Güvenlik 
Kurulu tavsiye kararlarının ve 
görüşlerinin değerlendirilmek 
üzere Bakanlar Kurulu’na 
sunulması ve Bakanlar 
Kurulu’nda kabulü halinde 
bu tavsiye kararlarının 

uygulanmasının koordinasyonu 
ve izlenmesi, Kıbrıs’la ilgili 
koordinasyon işleri, Medeniyetler 
İttifakı Projesi’nin yürütülmesi, 
100. Yıl Anmaları ve ilgili 
konuların koordinasyonu 
görevlerini yürütecek.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu, Yakın Dönem 
Tarih Araştırmaları Merkezi 
Türkeş’e bağlandı.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 
Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı Başkanlığı, 
Tanıtma Fonu Kurulu Genel 
Sekreterliği de Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan’a 
bağlandı.

Elvan, TBMM ile ilişkiler, 
insan hakları ile ilgili kurullar ve 
insan hakları ile ilgili konularda 
koordinasyon, reformların ve 
yatırımların koordinasyonu ve 
izlenmesi, yatırım ortamının 
iyileştirilmesi görevlerini de 
üstlenecek.

TBMM Genel Kurulu, 
25 Kasım 2015 tarihinde 
TBMM Başkanı İsmail 

Kahraman başkanlığında 
toplandı. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, milletvekillerini 
selamlayarak, “Milletimiz ve 
ülkemiz için hayırlı çalışmalar 
ve başarılarla dolu bir dönem 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

TBMM’nin temelinin, 
1. Meşrutiyet’te açılan 
Meclis-i Mebusan’a dayandığını 
anımsatan Kahraman, 
şunları kaydetti:

64. Hükümet Güvenoyu Aldı
“Arada kesinti ve aksamalar olsa 
da 138 yıllık bir maziye sahibiz. 
23 Nisan 1920 Cuma günü 
dualarla açılan milli mecliste, 
Meclis-i  Mebusan’dan gelen 
88 milletvekili doğrudan yer 
almışlardır. Meclisimiz, İstiklal 
Harbi’ni bizzat yönetmiş 
Gazi bir meclistir ve dünya 
parlamentolarındaki tek 
örnektir. Meclisimiz, 1911 ila 
1918 arasındaki 3 harbin açtığı 
yaraları sarmak, dünya ülkeleri 
içinde yeniden layık olduğumuz 
konuma ulaşabilmemizi sağlamak 
için yokluklar içinde milletimizle 
birlikte büyük fedakârlıklarla 
çalışmıştır. Meclis’in elektrikle 
aydınlatılması açılıştan 4 yıl 

sonradır. Zorluk ve yokluklar 
içinde Hak için, halk için 
mücadele edenleri hürmetle, 
minnetle yâd ederim.

Bu mücadelede yer alanları, 
başta Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşları olmak üzere hiçbir 
dünyevi düşünce taşımadan 
fedakârca gayret gösteren, birçok 
meçhul kahramanı saygıyla 
anıyorum.”

Bu dönemde oldukça yüklü 
bir gündemin TBMM’yi 
beklediğini belirten Kahraman, 
“Türkiye’mizin huzur ve 
dayanışma içinde insan 
haklarına ve hürriyetlerine dayalı 
çağdaş, demokratik bir hukuk 
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devleti olması için gereken 
düzenlemeleri yapmalıyız. En 
öncelikli konularımızdan biri 
yeni bir anayasa yapmaktır. 
Bunun yanında yeni bir 
içtüzük tanzim etmektir. 
Anayasanın yenilenmesi konusu, 
toplumumuzun ve partilerimizin 
ortak talebidir. Mümkün olan 
en geniş mutabakatla bu görevi 
yerine getirmeliyiz.” diye konuştu.

Kahraman, ele alınması gereken 
kanunlardan birisinin de Siyasi 
Partiler Kanunu ve Seçim 
Kanunu olduğunu dile getirdi.

Kahraman, “Türkiye’mizin birlik 
ve bütünlüğünü, kalkınmasını 
ve misyonunu ifa etmesini 
engellemek isteyenlere karşı 
mücadele verilecek, terörün 
sona erdirilmesi için gereken 
çalışmalar yapılacaktır. 
Millet, vatan, devlet ve ay 
yıldızlı bayrağımızın tekliğini 
inşallah ilelebet sürdüreceğiz. 
Meclisimizin 26. Yasama 
Dönemi’nde yapacağımız 
çalışmalarla yüz akı olarak 
hatırlanacak bir dönemi birlikte 
tamamlamamızı niyaz ediyorum.” 
dedi. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın konuşmasının 
ardından AK PARTİ Genel 
Başkanı ve Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, 64. Hükümet’in 
Programını TBMM Genel 
Kurulu’nda okudu.

Davutoğlu, “Yeni anayasa ve 
yargı reformu başta olmak üzere 
yapacağımız çalışmalarda en 

geniş uzlaşma arayışı içinde 
ülkemizin uzun zamandır 
beklediği adımları atacağız” dedi.

Meclis’in 26. Döneminin millete, 
ülkeye ve demokrasiye hayırlı 
olmasını dileyen Davutoğlu, 
Meclis’in, milletin beklentileri 
doğrultusunda 4 yıl boyunca 
büyük bir özveriyle çalışacağına 
inancının tam olduğunu dile 
getirdi.  Davutoğlu, “Milletimiz, 
Meclis’ten sorunları için çözüm 
bekliyor ve bu Meclis de inşallah 
bu beklentiyi en iyi şekilde 
karşılayacaktır” dedi.

“Bu Meclis, Türkiye’nin ve 78 
milyonun Meclisidir.  
6. AK PARTİ Hükümeti de 
hiç kuşkusuz partimize oy 
vermiş olsun veya olmasın tüm 
vatandaşlarımızın hükümetidir” 
diyen Davutoğlu, şunları söyledi:

“Yeni dönemde de Meclisimiz 
içinde birlikte çalışma, 
uzlaşma arayışı ve işbirliğine 
önem vereceğiz. Tüm siyasi 
partilerle yakın bir diyalog 
ve işbirliği içinde olacağız. 
Hükümetimiz, ülkemizin ve 
siyasetin normalleşmesini 
hayati bir mesele olarak ele 
almaktadır. Bu hususta üzerimize 
düşen sorumlulukları yerine 
getireceğimizden milletimiz 
emin olmalıdır. Aynı şekilde, 
siyasi partilerimizin insicam 
içerisinde çalışacağı bir yasama 
dönemi geçirme arzumuzu da bir 
kez daha tekrar etmek isterim. 

1 Kasım seçimiyle Türkiye’de 
yeni bir atılım döneminin 

önü sonuna kadar açılmıştır. 
Geçmişteki hükümetlerimizden 
aldığımız güç ve tecrübe ile 
ülkemizi belirlemiş olduğumuz 
hedefler doğrultusunda çok daha 
parlak bir geleceğe taşıyacağız. 
Son 13 yılda gerçekleştirilen 
reformlar zemininde, inşa 
edeceğimiz yeni nesil reformlar 
ile 2023 hedeflerimize ve ötesine 
yürüyüşümüz güçlü ve kararlı 
bir şekilde devam edecektir. 
AK PARTİ hükümetleri, 
Cumhuriyet tarihinde hiçbir 
partiye nasip olmamış bir 
kurumsal sürekliliğe, reform 
hafızasına ve tecrübesine sahiptir. 
64. Hükümetimiz, bu engin ve 
sağlam tecrübeden de istifade 
ederek Türkiye’nin hedeflerine 
yürümesinin devamlılığını 
sağlayacaktır.”

“64. Hükümet tam anlamıyla 
bir reform hükümeti olacaktır” 
ifadesini kullanan Davutoğlu, 
reformlar sonucunda daha özgür, 
daha rekabetçi ve insan odaklı 
bir anlayış içerisinde refahını 
daha adil paylaşan bir Türkiye’ye 
kavuşma idealini sürdüreceklerini 
kaydetti. 

“Demokratikleşme ve 
adalet”, “Eğitim”, “Kamu 
yönetimi”, “Kamu maliyesi”, 
“Reel ekonomide köklü 
değişim”, “Öncelikli dönüşüm 
programları” alanında reformları 
yoğunlaştıracaklarını dile getiren 
Davutoğlu, “Demokratikleşme 
ve adaleti insan onurunun 
yüceltilmesinin bir gereği olarak 
gördüğümüz gibi, ekonomik ve 
sosyal gelişmemizde de kritik bir 
zemin olarak değerlendiriyoruz” 
diye konuştu. 

Yeni anayasa ve yargı reformu 
başta olmak üzere yapılacak 
çalışmalarda, en geniş uzlaşma 
arayışı içinde ülkenin uzun 
zamandır beklediği adımları 
atacaklarını söyleyen Davutoğlu, 
“Böylece özgürlük alanlarının 
daha da genişletileceği, herkesin 
birlik içinde farklılığını 
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yaşamasının mümkün olacağı, 
çok daha yenilikçi ve rekabetçi 
bir toplumsal düzen de yerleşmiş 
olacak” dedi.

Davutoğlu, Terörün 
Sona Erdirilmesi ve 
Toplumsal Bütünleşmenin 
Güçlendirilmesine Dair Kanun 
ile silahın tamamen gündemden 
çıktığı bir noktaya ulaşmak 
için gereken tüm önlemleri 
alacaklarını ifade etti.

PROGRAM ÜZERİNDE 
GÖRÜŞMELER

AK  PARTİ Genel Başkanı ve 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
TBMM Genel Kurulu’na 
sunduğu hükümet programı 
üzerindeki görüşmeler, 
programın okunmasından iki 
tam gün geçtikten sonra 
28 Kasım 2015 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Görüşmelerde AK PARTİ 
Grubu adına Grup 
Başkanvekilleri Nurettin Canikli 
ve Naci Bostancı, CHP Grubu 
adına  İstanbul Milletvekili 
İlhan Kesici, HDP Grubu adına 
Diyarbakır Milletvekili Çağlar 
Demirel ve Muş Milletvekili 
Ahmet Yıldırım,  MHP Grubu 
adına ise Grup Başkanvekili 
Oktay Vural  konuştu. Hükümet 
adına ise Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan söz aldı.

TBMM Genel Kurulu, 
64. Hükümet programının 
görüşmelerinin 
tamamlanmasının ardından bir 
tam gün sonra , 30 Kasım 2015 
Pazartesi günü TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında 
toplandı. 

Toplantıda AK PARTİ 
Genel Başkanı ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun 
başkanlığında kurulan 
64. Hükümetin güven oylaması 
yapıldı. 

Elektronik cihazla yapılan ve 
519 milletvekilinin katıldığı açık 

oylamada,  315 kabul, 204 ret oyu 
çıktı. Bu sonuçla 64. Hükümet,  
TBMM’den güvenoyu alarak 
resmen göreve başlamış oldu.

Oylamanın ardından Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, teşekkür 
konuşması için kürsüye çıktı. 
Davutoğlu, ‘’Allah hayırlı 
etsin, Allah utandırmasın’’ 
diyerek başladığı konuşmasında 
muhalefete çağrıda bulundu.

En büyük teşekkürünün aziz 
millete olduğunu ifade eden 
Davutoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Aldığımız oy oranı yüzde 
49,5’tur ama şu andan itibaren 
bütün milletimizin Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı ve 
hükümetiyiz. Şu teminatı da 
ifade etmek istiyorum; bir 
şekilde başka partilere, muhalefet 
partilerimize oy vermiş olan 
toplum kesimimizin de 
hükümetiyiz. Onların sesi her 
zaman kulağımızda, yüreğimizde 
olacak.”

Hiçbir zaman hiçbir kesimi 
ihmal etmeyeceklerinin altını 
çizen Davutoğlu, önerilere açık 
olacaklarını, bütün milletin 
kaderini omuzlamış bir hükümet 
olarak geleceğe emin adımlarla 
ilerleyeceklerini belirtti. Bunun 
için sürekli olarak hem Meclis’te 
istişareler sürdüreceklerini hem 

de sivil toplum kesimleriyle 
temas halinde bulunacaklarını 
kaydeden Davutoğlu, sivil 
toplum kesimlerinin kendilerine 
iletecekleri her fikre açık 
olduklarını vurguladı. 

Muhalefetin demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olduğuna 
dikkati çeken Davutoğlu şöyle 
devam etti:
“Muhalefetimizin bu Meclis’te 
temsili, iktidarın temsili kadar en 
temel haktır ve demokrasilerde 
bu temsile saygı göstermek 
herkesin görevidir. Dolayısıyla, 
muhalefetimizin bu Meclis’te 
temsil anlamında da eleştiri 
anlamında da hakkına her 
zaman saygı göstereceğiz. 
Eleştiri en doğal hakkınızdır. Bu 
eleştirileri hep beraber en doğru 
zeminde, olumlu anlamda icraata 
yansıtmak için de dikkatlice 
dinleyeceğiz. Her görüşü burada 
beyan edelim. En aykırı 
görüşlere dahi tahammül ve 
anlayışla yaklaşalım.”
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
konuşmasının ardından 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, HDP 
Grup Başkanvekili İdris Baluken 
ve ön sıralardaki milletvekilleri,
ardında da TBMM Başkanvekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı ve 
Divan Üyeleri ile tokalaştı. 
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Başbakan Davutoğlu’ndan, 
TBMM Başkanı Kahraman’a Ziyaret

Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, TBMM 
Başkanı İsmail 

Kahraman’ı ziyaret etti.  
Kahraman, Davutoğlu’nu 
gelişinde Başkanlık binasının 
girişinde karşıladı. Davutoğlu’na, 
ziyaretinde AK PARTİ 
Milletvekilleri Ahmet Aydın, 
Doğan Kubat ve İlknur İnceöz 
de eşlik etti. 

Davutoğlu’nu “Hoşgeldiniz, 
şeref verdiniz” diye karşılayan 
Kahraman, “yeni hükümetin 
hayırlı olması” dileğinde bulundu.

Kahraman, “Kadroda fevkalade 
değerli isimler var. Güzel 
bir kompozisyon var. Nice 
güzel hizmetler nasip olsun. 
Muvaffakiyet diliyorum Cenab-ı 
Hakk’tan. Teşrifiniz dolayısıyla 
da çok teşekkür ediyorum” dedi. 

Başbakan Davutoğlu da 
Kahraman’a teşekkür ederek, 
TBMM Başkanı seçilmesinden 
dolayı tebrik etti. 

Davutoğlu, şöyle konuştu:

“TBMM sadece yasama organı 
olmak itibariyle değil, milletin 

nihai temsil makamı olmak 
itibarıyla da ülke ve millet 
kaderinin odağıdır. Zat-ı âliniz 
AK PARTİ milletvekili olarak 
seçilmiş olmakla birlikte şimdi 
bütün Türkiye’yi temsil eden 
bir makamdasınız. Hükümet, 
her zaman TBMM’nin 
çalışmalarında, milletimizin 
ihtiyacı olan yasaların çıkarılması 
ve denetim fonksiyonunun 
icra edilmesi bakımından 
tam bir işbirliği içinde 
olacak. Bu açıdan sizin 
Meclis Başkanlığınızı 
büyük bir şans olarak 
görüyoruz. Şahsen de 
çok eskiye dayanan 
dostluğumuzda akil 
kişiliğiniz, soğukkanlı, 
kriz çözücü, netice alıcı 
tecrübeniz hepimize güzel 
örnek olacaktır.” 

Değerlendirmeleri ve 
nezaketi için Davutoğlu’na 
teşekkür eden Kahraman, 
TBMM’nin çatısı 
altındaki herkesle bütünlük 
içinde olacaklarını 
vurgulayarak “Tarafsız, 
adil, güzel bir yönetim 

dönemi geçireceğiz. İnşallah 26. 
Dönem fevkalade çalışmaların 
olduğu, uyum içinde, barış içinde 
olunan güzel bir dönem olarak 
tarihe geçer” diye konuştu.  

Ziyaretin sonunda TBMM 
Başkanı Kahraman, Başbakan 
Davutoğlu’nu Başkanlık 
binasının dışına kadar uğurladı.   

25 Kasım 2015 Çarşamba
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TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 
ve 81 ilden gelen öğretmenleri 
TBMM Tören Salonu’nda kabul 
etti. 

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, yaptığı 
konuşmada, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü'nün okul 
yolunu bilen herkesin hayatında 
önemli bir yer tutan öğretmenler 
için son derece anlamlı bir gün 
olduğunu ifade etti. 

İlk defa 1981 yılında kutlanmaya 
başlanan bu gün vesilesiyle bütün 
öğretmenlerin gününü kutlayan 
TBMM Başkanı Kahraman, "Bu 
gün öğretmenin ve öğrenmenin, 

24 Kasım 2015 Salı 

talim ve terbiyenin anlaşılması, 
ehemmiyetinin kavranması 
hususlarının tekrar gözden 
geçirilmesine vesile olmaktadır. 
Bizler ilk emri 'Oku' olan 
bir dinin mensupları olarak 
öğretmenliği medeniyetle 
birlikte anlarız. Öğrenene ve 
öğretene hürmet eder, kitaba 
gereken önemi veririz. Sizler bir 
toplumun inşa edilmesinde en ön 
saflardasınız. Toplumumuzun her 
bir ferdinin fiziksel, zihinsel ve 
ruhsal gelişiminde sizlerin emeği 
vardır" diye konuştu. 

Yeni nesillerin büyük ölçüde 
öğretmenlerin eseri olacağına 
işaret eden Kahraman, eğitim 
meşalesini yaktıklarını ve 
taşıdıklarını, toplum olarak 
öğretmenlere teşekkür borçlu 

olduklarını vurguladı. Helen 
18 milyon öğrencinin okullarda 
eğitim gördüğünü, bu sayının 
193 ülkenin üçte ikisinin 
nüfusundan daha fazla olduğunu, 
yaygın eğitim hizmetleriyle 
birlikte eğitim hizmetlerinden 
yararlananların sayısının 
26 milyona yakın olduğunu 
söyledi. 

Öğretmenlerin bir milyona 
ulaşan öğretim ve eğitim 
ordusunun mensupları olarak 
görevini canla, başla yapmaya 
çalışan fedakar insanlar olduğunu 
ifade eden Kahraman, şöyle 
konuştu: 

"Sizlerin gözleri ufka açılan 
pencere gibidir. Milyonlarca 
çocuğumuz ufku sizlerin 

TBMM Başkanı Kahraman,
"24 Kasım Öğretmenler Günü"

Dolayısıyla Öğretmenleri Kabul Etti
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gözünden görüyor, sizler gibi 
olmayı hayal ediyor, sizleri örnek 
alıp gelecek planını yapıyor. 
O planlar geleceğimize can 
veriyor. Bu nedenle hepiniz 
çok kıymetlisiniz. En kârlı, en 
büyük yatırım insana yapılan 
yatırımdır. Yarınlara daha 
güvenle bakmak için kaynak ve 
imkanlar ölçüsünde insanımıza 
yatırım yapıyoruz. Eğitim pahalı 
bir yatırımdır. İş sadece okuma, 
yazma öğrenmekle bitmemelidir. 
Bilginin öğrenilmesi, eğitimin 
davranışa dönüşmesi uzun vadeli 
bir yatırımdır. Bir nesilden verim 
alınabilmesi için 20 yıl gibi bir 
zaman gerektirmektedir. Bu 
sebeple, insan yetiştirmek büyük 
sabır ve fedakarlık istemektedir. 
Sizler fedakar insanlarsınız. 
En büyük güvencemiz sizlerin 
özverili gayretleridir. El birliği 
ve gönül birliği yapıldığında 
ulaşılamayacak hiçbir hedef 
yoktur. Eğitim ve öğretim 
ordusunun sorunlarının 
çözülmesi, taleplerin 
karşılanması, ihtiyaçların 
giderilmesi bizlerin görevidir. 
Bu noktada hiçbirinizin şüphesi 
olmasın, devletimizin imkanları 
ölçüsünde bu konuda her türlü 
düzenleme yapılacaktır." 

Çocukların ve gençlerin ilmi, 
kültürü, inancını bilmesi 
gerektiğini, özgüvenli, medeni 
cesaretli olması, kendini ifade 
etmekte acze düşmemesi 
gerektiğini ifade eden Kahraman, 
manevi ve milli değerlere, öz 
kültürüne, ruh köküne sahip 
olarak yetiştirilmesi, çağdaşlarıyla 
rekabet edebilir, gelişime ve 
değişime açık, örnek kişiler 
olması gerektiğini söyledi. 

Öğretmenlerin gayreti, 
kendilerinin verecekleri 
destekle hedefe ulaşmanın 
zor olmayacağına işaret eden 
Kahraman, yapılması gereken ilk 
işin gönüller arasında köprüler 
kurarak sevgiyle işe sarılmak ve 
birlikte bir gelecek hayali kurmak 
olduğunu söyledi. 

"Hayallerin hakikatlerin tarlası" 
olduğunu belirten Kahraman, 
milletin huzur ve esenliği ile 
devletin bekasının buna bağlı 
olduğunu vurguladı. 

Kahraman, "Bir hakim olmayı, 
bir de öğretmen olmayı 
özlemişimdir. Hakim olamadım, 
çünkü şartlar olmadı. Hukuku 
kazandığımda, köyde adım 
'hakim'e çıktı. Bir türlü hakim 

olamadım. Hakim topluma 
adalet dağıtıyor. Reformun en 
temeli adalettir. Adalet mülkün 
temelidir. İlkokul öğretmenim 
Kevser Hanım'a sevgim ve 
saygım, illa öğretmen olma isteği 
doğurdu. Velhasıl iki özlemime 
kavuşmuş değilim ama adalete ve 
öğretmenlere hürmetimi devamlı 
korumuşumdur ve yaşatmışımdır. 
Siz, yurdumuzun dört bir 
tarafında eğitim ordumuzun 
cefakâr mensuplarısınız. 
Gününüz kutlu olsun, yolunuz 
açık olsun. Bütün engellemelere 
rağmen Türkiye ileriye gidecektir. 
Birlik ve bütünlük içinde olacağız 
ama o harcı sizler yoğuracaksınız, 
ortaya koyacaksınız" dedi. 

Konuşmanın ardından 
öğretmenleri temsilen bir 
öğretmen tarafından  
TBMM Başkanı Kahraman'a 
çiçek takdim edilirken,  
TBMM Başkanı Kahraman 
da Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı'ya çini işlemeli bir plaket 
hediye etti. Kahraman ve Avcı, 
81 ilden gelen öğretmenlerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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TBMM Başkanlık Divanı Belli Oldu
TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri belirlendi. TBMM’de grubu bulunan partiler tarafından bildirilen isimler 
TBMM Genel Kurulunda okunarak kabul edildi.

Mehmet Akif Hamzaçebi 
İstanbul Milletvekili

Pervin Buldan 
İstanbul Milletvekili

Ahmet Aydın 
Adıyaman Milletvekili 

Ayşe Nur Bahçekapılı  
İstanbul Milletvekili 

İshak Gazel
Kütahya Milletvekili 

Mücahit Durmuşoğlu
Osmaniye Milletvekili

Zihni Açba
Sakarya Milletvekili 

Mustafa Açıkgöz 
Nevşehir Milletvekili

İsmail Kahraman 
İstanbul Milletvekili

TBMM Başkanı

TBMM Başkanvekilleri 

TBMM Kâtip Üyeleri

28 Kasım 2015 Pazartesi
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Fehmi Küpçü
Bolu Milletvekili 

Emre Köprülü 
Tekirdağ Milletvekili

Ali Haydar Hakverdi 
Ankara Milletvekili

Sema Kırcı 
Balıkesir Milletvekili

Elif Doğan Türkmen 
Adana Milletvekili 

Özcan Purçu 
İzmir Milletvekili  

Ömer Serdar 
Elazığ Milletvekili 

Tufan Köse
Çorum Milletvekili

Ahmet Gündoğdu
Ankara Milletvekili   

Orhan Karasayar
Hatay Milletvekili

Salim Uslu
Çorum Milletvekili

Seyfettin Yılmaz
Adana Milletvekili 

Sırrı Süreyya Önder
Ankara Milletvekili 

Erdoğan Özegen
Niğde Milletvekili  

TBMM İdare Amirleri
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Özgür Özel
Manisa Milletvekili 

Levent Gök 
Ankara Milletvekili 

Engin Altay
Sinop Milletvekili 

İdris Baluken
Diyarbakır Milletvekili

Çağlar Demirel 
Diyarbakır Milletvekili  

 Oktay Vural 
İzmir Milletvekili 

Erkan Akçay  
Manisa Milletvekili  

İlknur İnceöz 
Aksaray Milletvekili

Mehmet Naci Bostancı
Amasya Milletvekili         

Nurettin Canikli 
Giresun Milletvekili

Coşkun Çakır
Tokat Milletvekili 

TBMM Siyasi Parti Gruplarının Yönetimleri Belli Oldu
TBMM’de Grubu bulunan partiler, Grup Başkanvekillerini belirledi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Bülent Turan 
Çanakkale Milletvekili
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28 Kasım 2015 tarihinde 
toplanan TBMM Genel 
Kurulu’nda hükümet programı 
üzerinde yapılan görüşmelerin 
ardından ihtisas komisyonları 
üyelik seçimi yapıldı. 
Komisyonlar için siyasi parti 
gruplarının bildirdiği isimler 
oylandı ve kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu 40, 
Dilekçe Komisyonu 13, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 

İhtisas Komisyonları Üyeleri Belirlendi
Komisyonu 35, Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu 17, Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu 25, 
diğer komisyonlar ise 26 üyeden 
oluştu. 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
AK PARTİ’den 25, CHP’den 
9, HDP’den 4 ve MHP’den 2, 
Dilekçe Komisyonu’nda AK 
PARTİ’’den 8, CHP’den 3, MHP 
ve HDP’den ise birer üye, KİT 
Komisyonu’nda AK PARTİ’’den 

20, CHP’den 8, HDP’den 4 
ve MHP’den 3 üye, AB Uyum 
Komisyonu’nda AK PARTİ’den 
14, CHP’den 6, HDP’den 3 
ve MHP’den 2, Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu’nda AK 
PARTİ’den 10, CHP’den 4, 
HDP’den 2 ve MHP’den 1, diğer 
komisyonlarda AK PARTİ’den 
15, CHP’den 6, HDP’den 3 ve 
MHP’den 2 üye görev yapacak. 

ANAYASA KOMİSYONU

Başkan Mustafa ŞENTOP İstanbul

Başkanvekili Reşat PETEK Burdur

Sözcü Abdurrahman ÖZ Aydın

Kâtip Muhammet Emin AKBAŞOĞLU Çankırı

ADALET KOMİSYONU

Başkan Ahmet İYİMAYA Ankara

Başkanvekili Hakkı KÖYLÜ Kastamonu

Sözcü Serap YAŞAR İstanbul

Kâtip Adnan BOYNUKARA Adıyaman

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU

Başkan Emrullah İŞLER Ankara

Başkanvekili Veysi KAYNAK Kahramanmaraş

Sözcü Mehmet ALTAY Uşak

Kâtip Murat BAYBATUR Manisa

İhtisas Komisyonları Başkanlık Divanı Üyelerini Seçti
İhtisas Komisyonları 30 Kasım 2015’te en yaşlı üye başkanlığında toplanarak; Başkan, Başkanvekili, Sözcü 
ve Katip Üyelerini seçerek çalışmalarına başladı. 
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MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU

Başkan Faruk ÖZLÜ Düzce

Başkanvekili Hüseyin ŞAHİN Bursa

Sözcü Murat BAYBATUR Manisa

Kâtip Metin AKGÜN Tekirdağ

İÇİŞLERİ KOMİSYONU

Başkan Celalettin GÜVENÇ Kahramanmaraş

Başkanvekili Hüseyin BÜRGE İstanbul

Sözcü Mustafa BALOĞLU Konya

Kâtip Ayhan GİDER Çanakkale

MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

Başkan Beşir ATALAY Van

Başkanvekili Burhanettin UYSAL Karabük

Sözcü Ertan AYDIN Ankara

Kâtip Mehmet Akif YILMAZ Kocaeli

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Başkan Taha ÖZHAN Malatya

Başkanvekili Cemalettin Kani TORUN Bursa

Sözcü Sena Nur ÇELİK Antalya

Kâtip Hasan Bahri KURT Samsun

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU

Başkan Erol KAYA İstanbul

Başkanvekili Ahmet ARSLAN Kars

Sözcü Mustafa ILICALI Erzurum

Kâtip Cesim GÖKÇE Ağrı
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ÇEVRE KOMİSYONU

Başkan Cihan PEKTAŞ Gümüşhane

Başkanvekili Muhammet BALTA Trabzon

Sözcü Sebahattin KARAKELLE Erzincan

Kâtip Bayram ÖZÇELİK Burdur

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Başkan Vural KAVUNCU Kütahya

Başkanvekili Celil GÖÇER Tokat

Sözcü Mehmet Ali PULCU İstanbul

Kâtip Mahmut KAÇAR Şanlıurfa

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE 
TEKNOLOJİ KOMİSYONU

Başkan Ziya ALTUNYALDIZ Konya

Başkanvekili Harun KARACAN Eskişehir

Sözcü Mehmet Galip ENSARİOĞLU Diyarbakır

Kâtip Şahin TİN Denizli

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU

Başkan Recep KONUK Karaman

Başkanvekili Mehmet ÖNTÜRK Hatay

Sözcü Mehmet ERDEM Aydın

Kâtip Hüseyin FİLİZ Çankırı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU

Başkan Mehmet Kasım GÜLPINAR Şanlıurfa

Başkanvekili Şaban DİŞLİ Sakarya

Başkanvekili Özkan YALIM Uşak

Sözcü Zehra TAŞKESENLİOĞLU Erzurum

Kâtip Saadet BECEREKLİ Batman
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

Başkan Süreyya Sadi BİLGİÇ Isparta

Başkanvekili İbrahim Mustafa TURHAN İzmir

Sözcü Mehmet Şükrü ERDİNÇ Adana

Kâtip Emine Nur GÜNAY Eskişehir

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KOMİSYONU

Başkan Fatih ŞAHİN Ankara

Başkanvekili Uğur AYDEMİR Manisa

Sözcü Kasım BOSTAN Balıkesir

Kâtip Halil ERDEMİR Bilecik

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU

Başkan Mustafa YENEROĞLU Karaman

Başkanvekili Fatma BENLİ Hatay

Başkanvekili Şenal SARIHAN Ankara

Sözcü Leyha ŞAHİN USTA Konya

Kâtip Ayhan BİLGEN Kars

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

Başkan Radiye Sezer KATIRCIOĞLU Kocaeli

Başkanvekili Bennur KARABURUN Bursa

Başkanvekili Candan YÜCEER Tekirdağ

Sözcü Murat GÖKTÜRK Nevşehir

Kâtip Filiz KERESTECİOĞLU İstanbul

DİLEKÇE KOMİSYONU

Başkan Mihrimah Belma SATIR İstanbul

Başkanvekili İsmail BİLEN Manisa

Sözcü Canan CANDEMİR ÇELİK Gaziantep

Kâtip Ramazan CAN Kırıkkale
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ATO Uluslararası Konferans ve 
Sergi Salonu’nda düzenlenen 
Taraflar Konferansı’nın 
açılışı Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
yapıldı. Konferans’a 195 
ülkeden hükümet yetkilileri, 
milletvekilleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, 
akademisyenler ve bürokratlar 
katıldı ve toplantılarda çölleşme, 
arazi bozulumu ve kuraklık gibi 
son yıllarda dünya gündemini 
yakından ilgilendiren konular ve 
çözüm önerileri tartışıldı.
BM Çölleşme ile Mücadele 
12. Taraflar Konferansı’nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip  Erdoğan, “Vicdanların 
çölleştiği bir dünyada toprağın 
çölleşmesini önlemek mümkün 
değildir. Önce vicdanları 
adaletle, ötekine saygıyla, barışla, 
merhametle zenginleştireceğiz 
ki, toprakları da kurtarabilelim. 

BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
11. Parlamenterler Yuvarlak Masa Toplantısı

Biz çevre meselesine, çölleşme 
meselesine işte bu şekilde 
yaklaşıyoruz” dedi. 
Dünyadaki hiç kimsenin, 
bu problemin etkilerinden 
azade olmadığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
sorunlar, çevrenin yanında, 
ekonomiyi, güvenliği, kalkınmayı 
ve sosyal hayatı da birinci 
derecede etkilemektedir. 
Günümüzde, çatışma ve 
savaşlardan sonra, insanları 
yerlerini terk etmeye zorlayan 
sebeplerin başında çölleşme 
sorunu geliyor” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyada her yıl 10 milyon 
hektardan fazla tarım arazisinin 
kaybedildiğini, 5,2 milyon hektar 
orman arazisinin tahrip edildiğini 
ve yaklaşık bir milyar insanın bu 
sebeple yeterli beslenemediğini 
açıklayarak, toprakların kötü 

kullanımı nedeniyle, 2035 
yılına kadar küresel gıda 
üretiminin yüzde 12 azalmasının 
beklendiğini kaydetti.
Taraflar Konferansı 
kapsamında gerçekleştirilen                         
11. Parlamenterler Yuvarlak 
Masa Toplantısı 20-21 Ekim 
2015 tarihlerinde yapıldı.   
20 Ekim 2015’te Parlamenterler 
Yuvarlak Masa Toplantısı’nın 
açılışı BMÇMS Özel Kalem 
Müdürü Rajeb Boulharouf, 
Yönlendirme Komitesi Başkanı 
ve Çad Meclis Başkanı Haroun 
Kabadi ve TBMM Başkanvekili 
Mehmet Naci Bostancı 
tarafından gerçekleştirildi.  
Rajeb Boulharouf konuşmasında 
Ankara’da yapılan toplantıların 
dünyaya çok güçlü bir mesaj 
vermek için kendilerine fırsat 
verdiğini, özellikle 2030’a 
kadar gerçekleştirilmesi 
öngörülen kalkınma hedefleri 

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) 12’nci Taraflar Konferansı (COP12) 
12-23 Ekim 2015 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. 
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bağlamında parlamenter 
katkıların önemli olduğunu 
ifade etti. Çad Meclis Başkanı 
Kabadi, başkanlığı döneminde 
sınırlı kaynaklara rağmen, 
Sekretaryanın da katkısıyla 
özellikle Afrika’da somut işler 
yapmaya çalışıldığını fakat 
çölleşmenin engellenebilmesi 
için daha çok çalışmaya ve 
daha büyük finansal kaynaklara 
ihtiyaç bulunduğunu vurgulandı. 
Bostancı konuşmasında toprağın 
niteliğindeki değişimin insanın 
hamurundaki değişimle paralel 
olduğunu, ünlü düşünür Malthus 
tarafından üç yüzyıl önce 
öngörülenlerin gerçekleşmediğini 
fakat toprağın niteliğinin gözle 
görülür biçimde bir fakirleşme 
yaşandığını, bu sebepten dolayı 
insanlığın toprakla olan ilişkisini 
gözden geçirilmesinin gerektiğini 
ve insanın tabiatla ilişkisinin 
düzeltecek yeni pratiklere ihtiyaç 
olduğunu belirtti.
Toplantı “Parlamenterlerin 
çölleşme, arazi bozulması 
ve kuraklıkla mücadele 
çabalarındaki rolleri: 

İklim değişikliğine karşı 
kuvvetlendirilmiş bir direnç 
bağlamında toprağı korumak 
ve rehabilite etmek için yasal 
çerçevenin düzenlenmesi” olarak 
belirlenen ana tema çerçevesinde 
gerçekleştirildi.Oturum 
Başkanlığı, İstanbul Milletvekili 
Ravza Kavakçı Kan tarafından 
yapılan 11. Parlamenterler 
Yuvarlak Masa Toplantısı’nda 
farklı ülkelerden milletvekilleri 
söz alarak ülkelerinde çölleşme 
ile mücadele kapsamında 
yapılan faaliyetlerden bahsettiler. 
Konuşmalardan sonra 
yayınlanacak olan Deklarasyon 
için bir yazım komitesi 
oluşturuldu, 21 Ekim sabah 
oturumunda ise bu Deklarasyon 
değişiklik önerileri ile beraber 
kabul edildi. Bir sonraki aşamada 
Yönlendirme Komitesine yeni 
üyeler ve Parlamenterler Forumu 
yeni dönem başkanı seçildi.  
Oy birliği ile Dönem 
Başkanlığına seçilen Mehmet 
Naci Bostancı, parlamentoların 
etkin yasama ve denetim 
yollarıyla çölleşme ile mücadeleye 

katkı sağlaması gerektiğini 
belirtti.
Toplantılar, parlamenterler 
ile bakanların ortak katılıyla 
yapılan Yüksek Düzeyli Toplantı 
ile sona erdi. Bu bölümde bir 
konuşma yapan Kavakçı Kan, 
sürdürülebilir arazi yönetimi 
ile iklim değişikliği ve gıda 
güvenliği arasında sıkı bir ilişki 
bulunduğunu, Yuvarlak Masa 
Toplantısı’nda defaten buna 
vurgu yapıldığını, kabul edilen 
Deklarasyonda ise arazinin 
korunması ve sürdürülebilir 
tarımsal üretim gibi konularda 
parlamenterlerin mevzuatlar 
yoluyla yapacakları katkıya dikkat 
çekildiğini belirtti.

19 Kasım 2015 tarihinde            
Avrupa Parlamentosu   
Anayasal İşler Komitesince   
Brüksel'de   
"Avrupa Birliği'nin  
Kurumsal Evrimi"  
başlıklı bir toplantı yapıldı. 

Avrupa Parlamentosu  
Anayasal İşler Komitesi Toplantısı

Toplantıda ulusal parlamentolar 
ile Avrupa Parlamentosu 
arasındaki siyasal diyaloğun 
güçlendirilmesi, AB yönetiminin 
yürütme düzeyinde parlamenter 
takibi ve incelenmesi konuları 
tartışıldı. Ayrıca Avrupa Birliği 

kurumlarının daha etkin 
çalışmasının yol ve yöntemlerine 
ilişkin konular ele alındı. AK 
PARTİ Adana Milletvekili Talip 
Küçükcan'ın katıldığı toplantıda 
Avrupa Birliği'nin karar 
mekanizmalarının daha katılımcı 
ve demokratikleşmesi, Avrupa 

Parlamentosu seçimlerine düşük 
katılım oranının yükseltilmesi 
için neler yapılması gerektiği, 
AB üyelik müzakarelerinde 
Türkiye'nin üyeliğinin önündeki 
engellerin ve bilhassa kapalı olan 
fasılların açılması konularındaki 
görüş ve önerilerini paylaştı.
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20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü kapsamında 81 
ilden Çocuk Hakları Komitesi 
temsilcisi çocukların katıldığı 
törende konuşan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan, 
tüm şehirlerden gelen çocuklar 
ile Suriyeli mülteci çocuklarla 
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 
Meclis çatısı altında bir araya 
gelmekten duyduğu mutluluğu 
belirtti. 

Yaptıkları tüm çalışmalarda 
çocukların görüş ve önerilerini 
almaya büyük önem verdiklerini 
ifade eden Gürcan, Çocuk 
Hakları Sözleşmesinde yer 
alan hakların, tüm çocuklar 
için geçerli olduğunu, bütün 
çocukların eşit ve devredilemez 
haklara sahip olduğunu söyledi. 

Gürcan, bu hakların Türk 
çocuklarıyla, ülkede misafir 
olarak bulunan çocuklar için de 
geçerli olduğunu ifade ederek, 
şöyle konuştu: 

"Bu günü daha değerli kılan; 
çocuklarımızın kendi hakları 
ve yaşadıkları sorunlarla 
ilgili değerlendirmeler 
yapması… Sizlerin, bu yaşta 
bu çalışmaları yapan gençler 
olarak yakın bir gelecekte 
ülkemizin yönetiminde söz 
sahibi olacağınıza inanıyorum.                         

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilciliği işbirliğiyle 
düzenlenen Ulusal Çocuk Forumu, TBMM Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Bugün burada, haklarına sahip 
çıkan, kendilerini ilgilendiren 
konularda görüşlerini serbestçe 
ifade eden yeni bir neslin 
yetiştiğini görmekten gurur 
duyuyorum. Burada sizlerin 
gözlerinde gördüğüm ışık, bu 
heyecan ülkemizin geleceğinin 
çok daha güzel olacağına dair 
inancımı kuvvetlendiriyor. Şu 
an Meclis çatısı altındayız, 
yarın sizler de burada milletin 
temsilcileri olarak bulunacaksınız. 
Eminim ki bugün kazandığınız 
tecrübeler, sizlerin bizlerden 
daha iyi işler yapmanıza vesile 
olacaktır. 

Benim bakandan önce anne, 
öğretmen olarak birkaç önerim 
olabilir. İdealleriniz, hayalleriniz, 
ülkemiz ve dünya için büyük 
hedefleriniz olsun. Unutmayın, 
bugün büyük hedefleri olanlar, 
yarın büyük işler yaparlar. Tüm 
dünyadan dostlarınız olsun. 
Dostu olmayan kimse, gerçek 
kimsesizdir. Yol yürüyecek 
dostlarınız olsun, dost biriktirin. 
İnanıyorum ki bu forum 
sayesinde yaptığınız çalışmalar, 
kurduğunuz dostluklar tüm 
hayatınızda rehber olacaktır." 

Bakan Gürcan, dünyanın terörle 
mücadele ettiği şu günlerde, 
illerden gelen çocukların, Suriyeli 
mülteci çocuklarla birlikte ortak 

bir bildiriye imza atmalarının 
son derece anlamlı olduğunu 
dile getirdi. Bu yıl bu çalışmalara 
Suriyeli çocukların katılmasının 
çocuk forumunu daha da önemli 
kıldığını belirten Gürcan, "Onlar 
da bizim çocuklarımız gibidir. 
Ülkesini, vatanını terk etmiş 
insanlara el uzatmak bizim 
inancımızın ve aile kültürümüzün 
gereğidir. Ne yazık ki tarih 
boyunca insan hakları ihlallerinin 
en büyük mağdurları çocuklar, 
özellikle de kız çocukları 
olmuştur" diye konuştu. 

Antalya'da gerçekleştirilen 
G20 Toplantısı'nın ekonomi 
toplantısı olmasına rağmen, 
Suriyeli mültecilerin gündemi 
oluşturduğuna dikkati çeken 
Gürcan, şu değerlendirmeyi 
yaptı: 

"Çünkü mülteci demek; çocuk 
demek, anne demek, parçalanmış 
aile demek. Tüm dünyanın bu 
konuya dikkatini çekmek için 
ülke olarak elimizden geleni 
yapıyoruz. 2 milyondan fazla 
Suriyeli kardeşimizi misafir 
ediyoruz. Bu nüfusun yarıdan 
fazlası çocuklardan oluşmaktadır. 
Evinden, ülkesinden ayrılmak, 
aile bireylerinden ayrılmak, başka 
bir ülkeye göç etmek zorunda 
kalmak büyük bir travmadır ve 
bunun en büyük zararı çocuğa 

16. ULUSAL 
ÇOCUK

FORUMU
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dokunmaktadır. Deniz yolu ile 
Akdeniz’den Avrupa’ya geçmeye 
çalışan ve bir kısmı bu yolculukta 
hayatını kaybeden Suriyelilerin 
dramı her geçen gün daha da 
ağırlaşmaktadır. Bütün dünyanın 
hafızasına yer eden Aylan 
bebeğin fotoğrafı hepimizin 
yüreğini titretti. Bir bakan, anne 
olarak dileğim; Aylan bebeğin 
ortaya çıkardığı bu etkinin 
diğer mülteci çocuklara hayır ve 
güzellik olarak geri dönmesidir." 

Ayşen Gürcan, çocuk haklarının 
etkin bir şekilde uygulanması ve 
koordinasyonunun sağlanması 
için bakanlık koordinatörlüğünde 
2013–2017 yıllarını kapsayan 
Türkiye Çocuk Hakları Strateji 
Belgesi hazırlandığını bildirdi. 

Suriyeli çocukların da çok daha 
iyi şartlarda yaşamalarını, eğitim 
almalarını sağlamak üzere 
çalışmalar yaptıklarını anlatan 
Gürcan, "Dünyadaki çocukları 
savaş ve terör korkusundan ne 
kadar uzak tutabilirsek, insanlık 
adına o kadar daha iyiye ve 
güzele doğru yol alabiliriz" 
ifadesini kullandı. 

UNICEF Türkiye Temsilcisi 
Philippe Duamelle yaptığı 
konuşmada, bu günün, çocukların 
günü olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin Suriyelilere ev 
sahipliği yaptığını belirten 
Duamelle, "Suriyeliler 
korkunç şiddet 
olaylarına maruz 
kaldılar. Burada 
Suriye'den de Irak'tan 
da gelen çocuk 
temsilciler var. Bu, 
Türkiye'nin komşu 
ülkelerde sorun 
yaşayan kişilere 
nasıl kucak açtığını, 
Türkiye'nin evsahipliği 
ve misafirperverliğini 
gösteriyor" dedi. 

Duamelle, Meclis'e bu 
toplantıya evsahipliği 
yaptığı için teşekkür etti. 

Ankara Garı yakınlarında 
gerçekleşen saldırı, Suriye'de her 
gün gerçekleşen şiddet olayları 
ve Paris'teki saldırılara değinen 
Duamelle, "Bütün dünyada 
korkunç şiddet olaylarını 
duyuyoruz. Eğer bu çılgınlığa 
son vermek zamanı gelmişse, 
çocukların da tavsiyelerinin 
dikkate alınması lazım, nasıl hep 
beraber birlikte yaşayabilirize 
bakmak lazım" diye konuştu. 

Duamelle, UNICEF'in 
adaletsizliğe karşı küresel 
kampanya başlattığının 
altını çizerek, "Dünyadaki 
adaletsizliğin ele alınması ve 
konuşulması gerekiyor. Bu 
kampanya çerçevesinde herkes, 
eşitsizliğin ve adaletsizliğin 
kendileri için ne anlama 
geldiğini anlatmaya davet 
edilecek. Türkiye'nin çok cömert 
bir şekilde Suriyeli aileler ve 
çocuklara yaptığı misafirperverlik 
devam edecektir" 
değerlendirmesini yaptı. 

UNICEF Türkiye İyi Niyet 
Elçisi Tuba Büyüküstün 
de UNICEF olarak dünya 
çapında "haksızlıkla mücadele 
et" kampanyası başlattıklarını 
söyledi. 

"Türkiye ve diğer ülkelerde 
yaşayan Suriyeli çocukların 
yaşadıkları zorluğu, kalplerdeki 
kırgınlığı ve endişeyi gözlerinde 

görmek, anne ve insan olarak 
beni derinden etkiledi" diyen 
Büyüküstün, bu çocukların 
yaşadıkları şiddeti hayatları 
boyunca unutmayacağını 
vurguladı. Büyüküstün, "Bu 
küçük bedenleri, bu kadar acıya 
dayanmak zorunda bırakmak 
haksızlık değil mi? Çocuklar, 
haklarından mahrum bırakılma 
haksızlığına uğruyorlar. Bu 
nedenle 'haksızlıkla mücadele 
et' kampanyası çok önemli. 
Çünkü bu kampanya çocukların 
uğradığı haksızlığın ne olduğunu 
gösterecek. Bu konuda duyarlılık 
oluşmasını istiyoruz" diye 
konuştu. 

Büyüküstün, Suriyeli çocuklara 
yapılan yardımların artarak 
sürdürülmesi gerektiğine 
işaret ederek, "Bu çocukları 
ve aileleri desteklemek, 
haksızlıkla mücadele etmek, 
başta çocuklarımız olmak üzere 
hepimize daha iyi bir dünya 
sağlayacak. Bence haksızlık, 
onların çocukluklarının 
çalınmasıdır. Bu adaletsizliği 
bütün dünya bir araya gelerek 
değiştirebiliriz" dedi. 

Konuşmaların ardından çocuklar, 
Bakan Gürcan'a, UNICEF 
Türkiye Temsilcisi Duamelle 
ile Tuba Büyüküstün'e ayrı ayrı 
çiçek verdi ve birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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“Kadınlara ve Kız Çocuklarına 
Yönelik Şiddet Son Bulsun” 

Kampanyasına TBMM’den Destek
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TBMM İdari Teşkilatı, kadınlara 
ve kız çocuklarına yönelik şiddete 
son verilmesi amacıyla Birleşmiş 
Milletler (BM) Genel Sekreteri 
tarafından başlatılan "Kadınlara 
ve Kız Çocuklarına Yönelik 
Şiddet Son Bulsun", "16 Gün 
Boyunca Dünyayı Turuncuya 
Boyayalım" temalı küresel 
kampanyaya destek verdi. 

Kampanya kapsamında, 
TBMM'ye, kampanyanın 
resmî rengi olan ve daha parlak 
bir gelecek ile kadına yönelik 
şiddetten arınmış bir dünyayı 
temsil eden turuncu renkte 
hazırlanan afişler asıldı, TBMM 
lokantalarında turuncu renk sofra 
kâğıtları kullanıldı. Dünyadaki 
diğer anıtsal binalar gibi 
TBMM ana binası da kampanya 
süresince geceleri turuncu renkte 
aydınlatıldı. 

BM Kadın (UNWomen) 
verilerine göre, tüm dünyada 
kadınların ve kız çocuklarının 
yüzde 35'i fiziksel ya da cinsel 
şiddete maruz kalıyor. 

Avrupa Birliği Temel Haklar 
Ajansı tarafından yapılan 
çalışmaya göre Avrupa 
Birliği'nde (28 ülkede) her üç 

kadından biri 15 
yaşından itibaren 
cinsel veya fiziksel 
şiddete maruz 
kalıyor. 

Bu verilerin ortaya 
koyduğu şiddet 
ve ayrımcılığa 
karşı kadınlara ve 
kız çocuklarına 
yönelik şiddetin 
önlenmesi ve 
ortadan kaldırılması 
konusunda 
toplumsal 
farkındalığı 
arttırmak isteyen 
TBMM Başkanlığı 
İdari Teşkilatı, 
kadına karşı 
şiddetle mücadele 
amacıyla 16 günlük 

"BİRLEŞİN" temalı kampanyaya 
destek verdi. 

TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, BM 
tarafından başlatılan "Kadınlara 
ve Kız Çocuklarına Yönelik 
Şiddet Son Bulsun", "16 Gün 
Boyunca Dünyayı Turuncuya 
Boyayalım" temalı küresel 
kampanyaya 
TBMM  Başkanlığı 
İdari Teşkilatı'nın 
verdiği destek ile 
ilgili açıklamalarda 
bulundu. 

TBMM Genel 
Sekreteri Neziroğlu 
yaptığı açıklamada, 
TBMM İdari 
Teşkilatı olarak 
topluma faydası 
olan tüm sosyal 
kampanyalara 
destek verdiklerini, 
bu güne kadar 
Meclis'te kan bağışı 
kampanyası, sigarayı 
bırakma kampanyası 
ve emniyet 
kemerlerinin 
takılmasına yönelik 

kampanyalar düzenlediklerini 
söyledi. 

BM tarafından başlatılan 
"Kadınlara ve Kız Çocuklarına 
Yönelik Şiddet Son Bulsun 
"kampanyasına ise TBMM 
olarak destek verdiklerini ifade 
eden Neziroğlu, " '16 Gün 
Boyunca Dünyayı Turuncuya 
Boyayalım' diye bir tema var. 
Biz bu çerçevede TBMM'nin 
dış cephesini turuncu renk ile 
aydınlatacağız. Bu kampanya 
ile bir takım afişler hazırladık. 
Personelimizin bu konudaki 
duyarlılığını artırmak amacı ile 
bu faaliyetleri çalışanlarımız ile 
paylaşacağız." diye konuştu. 

Bu konuda daha öncesinde de 
tüm Meclis çalışanlarına yönelik 
eğitimler düzenlediklerini 
anımsatan Neziroğlu, bazı 
ülkelerin parlamentoları ile 
"Toplumsal Cinsiyete Dayalı 
Bütçeleme" konusunda 
çalışmalar yaptıklarını bildirdi. 

25 Kasım'da, Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma 
Günü'nde başlayan kampanya,  
10 Aralık İnsan Hakları 
Günü'nde sona erdi.
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Kadına yönelik şiddet, kadınları 
en temel insan haklarından 
mahrum etmekte ve kadın 
sağlığını (fizyolojik ve psikolojik) 
olumsuz yönde etkilemekte olan 
önemli bir toplumsal sorundur.  
2014 yılında yayınlanan 
“Türkiye’de Kadına Yönelik Aile 
İçi Şiddet Araştırması”na göre 
eşi veya birlikte olduğu erkeklerin 
fiziksel şiddetine maruz kalmış 
kadınların oranı % 36’dır1.  Bu 
durum, bize göstermektedir ki, 
her 10 kadından 4’ü  eşi veya 
birlikte olduğu kişiden fiziksel 
şiddet görmektedir. 

Türkiye genelinde yaşamlarının 
herhangi bir döneminde eşi 
veya birlikte olduğu erkeklerin 
cinsel şiddetine maruz kalmış 
kadınların oranı ise % 12’dir. 
Cinsel şiddete maruz kalmış 
kadınların  % 5’i ise son 12 ay 
içerisinde bu şiddete maruz 
kaldığını söylemiştir.  Eşi veya 
birlikte olduğu erkeklerden 
fiziksel veya cinsel şiddet gören 
kadınların % 44’ü2 yani neredeyse 
yarısı bu şiddet olayını kimseye 
anlatmamaktadır. Kadına ve aile 
bireylerine yönelik şiddeti sadece 
fiziksel ve cinsel şiddetten ibaret 
görmemek gerekir. Burada daha 
yaygın olan duygusal şiddeti 
(% 44) ve ekonomik şiddeti 
engellemeye yönelik olarak da 
tedbirler geliştirmek zorundayız.

1 TÜİK’in 2008 yılında yayınladığı “Kadı-
na Yönelik Aile İçi Şiddet İstatistikleri” ne 
göre ülkemiz genelinde, eşi veya birlikte 
olduğu kişilerden fiziksel şiddet gören ka-
dınların oranı % 39,3’tür. 

2 “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şid-
det Araştırması” 2014. Bu rakam 2008’de 
TÜİK verilerinde % 48.5 olarak gösteril-
miştir. 

Kadınların şiddeti anlatma, ilgili 
birimlere bildirme oranı hâla çok 
düşüktür. Bunun sebebi, kadının 
ekonomik bakımdan güçsüz 
olması sebebiyle cesaretinin 
olmayışı, iddialarının ciddiye 
alınmayacağı korkusu ya da 
saldırganın cezalandırılmayacağı 
ve şiddetin tekrarlanacağı 
endişesidir.

Kadına Yönelik Şiddet Sadece 
Kadını Etkilememektedir.

Annesinin fiziksel veya cinsel 
şiddet yaşamış olması durumuna 
göre 6-14 yaş çocuklarda görülen 
davranış sorunları3: 

Annesi şiddet gören çocukların

 % 33 ‘ü sık sık kâbus 
görmektedir.

% 27’si altını ıslatmaktadır.

% 55,6’ sı çekingen ve içine 
kapanık olmaktadır.

% 59,4’ü hırçınlaşarak ağlama 
davranışı sergilemektedir.

Bu rakamlar bize göstermektedir 
ki, şiddet mağduru birçok çocuk 
psikolojik olarak etkilenmekte ve 
babasını veya yakınını rol model 
olarak almaktadır.  Çocuğun 
almış olduğu bu yanlış rol 
modeller kendisinin de aynı 
davranışı sergilemesine yol 
açmaktadır.

Genlerimiz yoluyla belirlenmiş 
olan karakterlerimiz en geç 6-7 
yaşına kadar büyük bir oranda 
şekillendikten sonra geri kalan  
karakter gelişimimiz ailemiz ve 
çevremizden gördüklerimizle, 

3 TÜİK “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet 
İstatistikleri” 2008

öğrendiklerimizle oluşmaktadır. 
Özellikle okul öncesi dönemde 
en etkili faktör ailedir. 
Dolayısıyla en büyük yük aile 
bireylerine; dede, anneanne ve 
babaannelere ve geleceğin dede, 
anneanne, babaanneleri olan 
bizlere düşmektedir.

Bu Sorun Sadece Bizim 
Sorunumuz mu?

Kadına yönelik şiddet tüm 
dünyada karşılaşılan bir sorun 
olarak göze çarpmaktadır. AB’de 
15 yaşından itibaren her 3 
kadından 1’i (62 milyon kadın) 
fiziksel veya cinsel şiddete maruz 
kalmıştır. Son 12 ayda ise bu 
kadınların % 8’i fiziksel veya 
cinsel şiddet görmüştür4. 

Rapora göre tüm kadınlar 
arasında, mevcut veya eski 
partneri tarafından fiziksel 
veya cinsel şiddete maruz 
kalma oranı % 22’dir. Ancak bu 
kadınların % 67’si bu durumu 
resmi makamlara bildirmemiştir. 
Resmi makamlara bildirmeme, 
ülkemizde olduğu gibi AB’de 
de bir başka sorun alanı olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Rapor, şiddetin özel bir sorun 
olarak değil kamusal sorun olarak 
görülmesi gerektiğini de özellikle 
vurgulamaktadır.  

Raporda ilginç bir şekilde,  
15 yaşından itibaren mevcut, 
eski partneri veya diğer 
erkekler tarafından en çok 
şiddete maruz kalan kadınların 
sırasıyla; Danimarka’da (% 52), 

4 FRA- “EU Agency For Fundamental 
Rights, Violence Against Women: an 
EU-Wide Survey” 2014. 

Kadına Yönelik Şiddet ve Dünya Gerçeği
 Gökalp İZMİR

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Yasama Uzmanı
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Finlandiya’da (% 47) ve İsveç’te 
(% 46), en az şiddete maruz kalan 
kadınların ise sırasıyla; Polonya’da 
(% 19), Avusturya’da (% 20),  
Hırvatistan’da (% 21) olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu da bize 
göstermektedir ki; toplumsal 
cinsiyet eşitliği indekslerinde 
başı çeken ülkelerde dahi kadına 
yönelik şiddetin bir sorun 
olmaktan çıktığını söylemek 
mümkün değildir. Bu durumu 
da bir anlamda doğal karşılamak 
gerekir; çünkü toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlamak aynı anda 
birden fazla alanda başarı ve 
ilerleme gerektirmektedir. Şiddet 
bu alanlardan sadece biridir. Bu 
indeksler belirlenirken kadının 
toplumdaki yeri, karar alma 
mekanizmalarındaki oranı, 
ekonomiye katılma oranı gibi 
birçok değişik parametre göz 
önüne alınmaktadır. 

Ülkemizde kadına yönelik 
şiddet ve aile içi şiddet konuları 
son 10 yıldır yoğun bir şekilde 
çalışılmaktadır. Kadına yönelik 
şiddete ilişkin 1998 ile 2012 
yılları arasında 4320 sayılı 
“Ailenin Korunmasına Dair 
Kanun” yürürlükteydi. Ancak 
bu kanun hem özü itibariyle 
yetersizdi, etkin uygulama 
mekanizma ve araçlarından 
yoksundu, hem de sadece evlilik 
içindeki kadını korumaktaydı. 
Bunun akabinde kadını şiddete 
karşı koruma özelliğine sahip 
uluslararası arenadaki ilk ve 
tek sözleşme olan İstanbul 
Sözleşmesi5 11 Mayıs 2011 
tarihinde İstanbul’da imzaya 
açılmış ve ülkemiz bu 
sözleşmeye ilk imza koyan ve 
parlamentosunda onaylayan – 
25 Kasım 2011- ülke olmuştur. 
1 Ağustos 2014 itibariyle de 
resmen yürürlüğe girmiştir. Bu 
sözleşmenin ardından 6284 sayılı 

5 “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şid-
detin Önlenmesi ve Bunlarla Mücade-
leye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 
İstanbul’da imzalanmış olması sebebiyle 
“İstanbul Sözleşmesi” olarak anılmaktadır.

“Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun” 8 Mart 2012 
tarihinde kabul edilmiş,   
20 Mart 2012 tarihinde de 
Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 6284 sayılı Kanun, kadını ve 
aile bireylerini fiziksel, cinsel, 
psikolojik ve ekonomik şiddetten 
korumaya yöneliktir. 6284’ün 
amacı, şiddete uğrayan, şiddete 
uğrama tehlikesi bulunan 
kadınların, çocukların, aile 
bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı 
takip (stalking) mağduru 
olan kişilerin korunması ve 
bu kişilere yönelik şiddetin 
önlenmesi amacıyla alınacak 
tedbirlere ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.

Tek Taraflı Israrlı Takip 
(Stalking)

Kanunda, “tek taraflı ısrarla takip 
etmek” ibaresi kullanılmıştır; 
ancak kanunda bulunmayan 
yönetmelikteki tanımda “ısrar” 
ibaresi geçmemektedir. Failin 
mağdurda korku ve endişeye 
neden olma saikiyle (özel kast) 
hareket edip etmediği, failin 
fiilinde bir devamlılık olup 
olmadığı dikkate alınmadan 
hazırlanmış eksik bir tanım 
söz konusudur. Oysa İstanbul 
Sözleşmesi’nde bu kavram, 
“başka bir kişiye yönelik kendi 
güvenliği için korku duymasına 
neden olacak şekilde tekrar eden 
kasıtlı ve tehditkâr davranışlar” 
şeklinde tanımlamıştır. Suç 
işleme kastı olmayan, herhangi 
bir kötü niyeti olmayan bir 
kişinin haksız yere mağdur 
olmaması için bu tanımın 
geliştirilmesi çok önemlidir.

6284 Sayılı Kanunun Mağdura 
Sağladığı Haklar:

1- Sığınma talep edebilirsiniz.

2- Geçici koruma (yakın 
koruma) altına alınmayı talep 
edebilirsiniz.

3- Şiddet uygulayanın evden 
uzaklaştırılmasını, size ve 
çocuklarınıza yaklaşmasının 
yasaklanmasını talep 
edebilirsiniz.

4- Şiddet uygulayanın 
sizi rahatsız etmesinin 
yasaklanmasını isteyebilirsiniz.

5- Adresinizin gizlenmesini 
isteyebilirsiniz.

6- Kimlik ve ilgili diğer 
bilgilerinizin değiştirilmesini 
isteyebilirsiniz.

7- Şiddet uygulayanın 
silahını polise teslim etmesini 
isteyebilirsiniz.

8- Geçici velayet ve tedbir 
nafakası talep edebilirsiniz.

9- Geçici maddi yardım talep 
edebilirsiniz.

10- Oturduğunuz eve aile konutu 
şerhi konulmasını isteyebilirsiniz. 

11- Herhangi bir sağlık 
sigortasından yararlanmıyorsanız 
genel sağlık sigortasından 
faydalanabilirsiniz.

6284’e göre Koruyucu ve 
Önleyici Tedbir Kararlarını 
Alabilecek Makamlar

Mağdurlara yönelik alınan 
koruyucu tedbirleri aşağıda 
sıralanan dört makam alırken, 
şiddet uygulayana yönelik alınan 
önleyici tedbirleri ise kural 
olarak sadece Aile Mahkemesi 
Hakimi alabilmektedir. Acele 
hallerde kolluk kuvvetlerince 
şiddet uygulayana yönelik 
önleyici  ve koruyucu tedbirler 
alınarak mahkeme onayına 
sunulabilmektedir. 

 Koruyucu Tedbirler: 

1-) Aile Mahkemeleri (işyeri 
değişikliği, ayrı yerleşim yeri 
belirleme, aile konutu şerhi 
koydurma, kimlik bilgi ve belge 
değişikliği)
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2-) Mülki İdari Amirleri 
(barınma, maddi yardım, 
danışmanlık, geçici koruma altına 
alma, kreş imkânı)

3-) Kolluk Yetkilileri (barınma, 
geçici koruma altına alma (onaya 
tabi))

4-)  Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezleri

5-) Cumhuriyet Savcıları (tedbir 
alınmasını talep ederler)

Önemli: Şiddet olayının 
ciddiyetine ve hayati tehlikenin 
olup olmadığına göre pratikte 
hızlı sonuç almak için 
başvuracağınız makam önem arz 
etmektedir. Başvuru yaptığınız 
makam sizi ciddiye almak ve 
en kısa sürede işlemlerinizi 
yürütmek zorundadır.

Önleyici Tedbirler, Şiddet 
Uygulayana Yöneliktir.

Şiddet uygulayanlara yönelik 
olarak Aile Mahkemesi 
hâkimleri, 

a) Şiddet mağduruna yönelik 
olarak şiddet tehdidi, hakaret, 
aşağılama veya küçük düşürmeyi 
içeren söz ve davranışlarda 
bulunmama.

b) Müşterek konuttan veya 
bulunduğu yerden derhâl 
uzaklaştırılması ve müşterek 
konutun korunan kişiye tahsis 
edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin 
bulundukları konuta, okula ve 
işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce 
verilmiş bir kişisel ilişki kurma 
kararı varsa, kişisel ilişkinin 
refakatçi eşliğinde yapılması, 
kişisel ilişkinin sınırlanması ya da 
tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde 
korunan kişinin çocuklarına 
yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi 
eşyalarına ve ev eşyalarına zarar 
vermemesi.

f ) Korunan kişiyi iletişim 
araçlarıyla veya sair surette 
rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya 
taşınmasına kanunen izin verilen 
silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan 
bir kamu görevi ifa etse bile bu 
görevi nedeniyle zimmetinde 
bulunan silahı kurumuna teslim 
etmesi.

h) Korunan kişilerin 
bulundukları yerlerde alkol 
ya da uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanmaması ya da 
bu maddelerin etkisinde 
iken korunan kişilere ve 
bunların bulundukları yerlere 
yaklaşmaması, bağımlılığının 
olması hâlinde, hastaneye yatmak 
dâhil, muayene ve tedavisinin 
sağlanması.

ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene 
veya tedavi için başvurması ve 
tedavisinin sağlanması,

konularında önleyici tedbir 
kararına başvurabilir.

Gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde birinci fıkranın (a), (b), 
(c) ve (d) bentlerinde yer alan 
tedbirler, ilgili kolluk amirlerince 
de alınabilir. Kolluk amiri 
evrakı en geç kararın alındığı 
tarihi takip eden ilk işgünü 
içinde hâkimin onayına sunar. 
Hâkim tarafından yirmidört saat 
içinde onaylanmayan tedbirler 
kendiliğinden kalkar.

SONUÇ:

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu ile Meclis 
Araştırması Komisyonunun6  

6 “ Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlem-
lerin Belirlenmesi  Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu” 
2015  

raporlarına ve Türkiye’de Aile 
İçi Şiddet Araştırması raporuna 
göre; ülkemizde kadına ve aile 
bireylerine yönelik şiddet  tüm 
dünyada olduğu gibi yaygın bir 
sorundur.

Ülkemizde kadınların eğitim 
ve refah düzeyi yükseldikçe 
maruz kaldıkları her türlü 
şiddet azalmaktadır. Ancak 
azalmış olması şiddetin ortadan 
kalkmadığı gerçeğini görmemizi 
engellememelidir.

Fiziksel şiddet erken evlenen 
kadınlar arasında % 48, 18 
yaşından sonra evlenen kadınlar 
arasında % 31’dir. Bu fark bize 
şiddet sorununun etkileneninin 
daha çok erken yaşta evlenen 
kız çocukları olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Ülkemizde, 
fiziksel veya cinsel şiddete 
maruz kalmış kadınların % 89’u 
resmi kurum veya kuruluşlara 
başvurmamıştır. Başvuru yapanlar 
da en çok başvuruyu emniyet 
güçlerine yapmıştır. Polise 
yapılan başvuruların % 29’u 
kadının eşiyle uzlaştırılmasıyla, 
% 4’ü polisin başka kurum veya 
kuruluşa yönlendirmesiyle,         
% 23’ü tedbir kararı alınmasıyla 
sonuçlanırken,  % 13’ünde hiçbir 
şey yapılmamıştır. 

 Kadına ve aile bireylerine 
yönelik şiddet ile mücadelede 
başarı, mücadeleye ilişkin 
kurumların kanuni ve teknik 
anlamda altyapılarının hazır 
olması, bu konuda farkındalığın 
yüksek olması, kanundaki tanımlı 
kişilerin yetki ve görevlerini 
iyi bilmeleri ve bu konuda 
hassas olmaları, mağdurların 
haklarını iyi bilmeleri ve 6284 
sayılı kanundaki eksikliklerin 
tamamlanması ile mümkündür.

Ülkemizde 2008-2014 yılları 
arasında kadına yönelik şiddette 
1-2 puanlık düşüş yaşanmıştır. 
Bu bize 6284 Sayılı “Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair 
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Kanun”un uygulamada başarılı 
olup olmadığı konusunda tam 
olarak fikir vermemektedir. Buna 
rağmen 6284 sayılı Kanundan 
yararlanmak üzere Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezleri’ne 
(ŞÖNİM) başvuru yapan 
kadınların ve kişilerin sayısının 
01.01.2013-28.08.2015 tarihleri 
arasında 64.798 kadın, 2.192 
erkek, 17.183 çocuk olduğu 
düşünüldüğünde 6284’ün 
tüm eksikliklerine rağmen 
toplumun kanayan yarası olan 
şiddet sorununa kısmen de 
olsa merhem olduğu ortada 
bir gerçektir. Bununla birlikte 
yapılan tüm kanuni değişiklikler 
bir kişinin bile hayatını kurtarsa 
bu düzenlemeyi başarılı görmek 
gerekmektedir.

Ancak unutulmamalıdır ki; 

Şiddet ile mücadelede iki önemli 
husus vardır; birincisi, şiddete 
yönelik tedbirleri alırken ve 
uygularken sadece mağduru 
değil, şiddet uygulayanı da 
düşünmek gerekmektedir. Hâkim 
ve diğer tedbir kararı verebilecek 
makamlar şiddet uygulayan 
kişi için koruyucu ve önleyici 
tedbirlere karar verirken amaç 
olarak mağdurun korunmasını 
amaçlamalı,  karar verirken aile 
ilişkisinin devam edebileceğini de 
göz önünde tutarak şikâyet edilen 
kişinin ekonomik durumunu,  
mali ve idari geleceğini, şiddetin 
ağırlığını göz önünde tutmalıdır.

 Şiddetle mücadele konusunda 
ikinci önemli konu ise, şiddetin 
hiç ortaya çıkmaması için 
yapılacak mücadeleye yani 
İstanbul Sözleşmesindeki 
tanımıyla “önleme” müdahalesine 
odaklanılmalı, yapılacak mevzuat 
ve farkındalık çalışmalarında 
şiddetin hiç ortaya çıkmaması 
için neler yapılabilir konusuna 
eğilinmelidir.

           

	  

Eğitim düzeyine göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların eğitim düzeyine göre 
yüzdeleri, Türkiye 2014 

	  

	  

	  
Refah düzeyine göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların refah düzeyine göre 
yüzdeleri, Türkiye 2014 

	  

	  

	  

	  

	  

Eğitim düzeyine göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların eğitim düzeyine göre 
yüzdeleri, Türkiye 2014 

	  

	  

	  
Refah düzeyine göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların refah düzeyine göre 
yüzdeleri, Türkiye 2014 

	  

	  

	  

	  

KAYNAK: ASPB, Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2008, 2014 

 
Fiziksel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmış kadınların yerleşim yeri ve bölgeye göre yüzdeleri, 
Türkiye 2014 

	  

	  
	  
 
Yaşa göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların yaşa göre yüzdeleri, 
Türkiye 2014 

	  

	  

	  

KAYNAK: ASPB, Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 2008, 2014 

 
Fiziksel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmış kadınların yerleşim yeri ve bölgeye göre yüzdeleri, 
Türkiye 2014 

	  

	  
	  
 
Yaşa göre fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaygınlığı 
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların yaşa göre yüzdeleri, 
Türkiye 2014 

	  

	  

	  

FİZİKSEL ŞİDDET YAYGINLIĞI
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmış 
kadınların yerleşim yeri ve bölgeye göre yüzdeleri, Türkiye 2014

YAŞA GÖRE FİZİKSEL ve/veya CİNSEL ŞİDDET 
YAYGINLIĞI
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine 
maruz kalmış kadınların yaşa göre yüzdeleri, Türkiye 2014

EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE FİZİKSEL ve/veya CİNSEL 
ŞİDDET YAYGINLIĞI
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine 
maruz kalmış kadınların eğitim düzeyine göre yüzdeleri, Türkiye 2014

REFAH DÜZEYİNE GÖRE FİZİKSEL ve/veya CİNSEL 
ŞİDDET YAYGINLIĞI
Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel ve/veya cinsel şiddetine 
maruz kalmış kadınların refah düzeyine göre yüzdeleri, Türkiye 2014

KAYNAK: ASPB, Türkiye’de Kadına 
Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması, 
2008, 2014
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Bu yıl "Mükemmelliği 
Sürdürmek" başlığı ile 
düzenlenen kongrede 
gerçekleştirilen ödül töreninde 
"Mükemmellikte Kararlılık" 
ödülü TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu'na, 
KalDer Yönetim Kurulu Başkanı 
Hamdi Doğan tarafından 
takdim edildi. Neziroğlu 
yaptığı teşekkür konuşmasında 
"Yenilenen idari teşkilatı ile 
mükemmellik ödülünü alan 
tek meclis olduk. Yirmi dört yıl 
önce uzman yardımcısı olarak 
başladığım TBMM çatısı altında 
dört yıldır Genel Sekreterlik 
görevini yürütüyorum. Dört 
yıl önce görevime başlarken, 
TBMM'yi en iyi kamu kurumu 
yapmak ve dünya genelinde en 
iyi parlamento olmak hedefiyle 
yola çıktık. Yolculuğumuz 
süresince pek çok ilke imza 
attık, kamu kurumları ve diğer 
ülkelerin parlamentolarına 
örnek olduk. KalDer tarafından 
layık görüldüğümüz bu ödülü 
çok önemsiyoruz. Dört yıl önce 
başlayan serüvenimiz gelişerek 
devam edecek ve biz çıtamızı hep 
daha yukarıya taşımak için daha 
çok çalışacağız. Bu ödülü bize 
inanan ve destek veren, örnek 

2015 Mükemmellikte 
Kararlılık Ödülü 
TBMM Başkanlığı 
İdari Teşkilatı’na 
Verildi

18 Kasım 2015 Çarşamba

kurum olma yolunda bu kadar 
mesafe kat etmemizi sağlayan 
tüm TBMM ekibine ithaf 
ediyorum" dedi. 

Neziroğlu, kongre programı 
içerisinde gerçekleştirilen 
Ulusal Kalite Hareketi isimli 
oturuma da konuşmacı olarak 
katıldı ve TBMM bünyesinde 
gerçekleştirdikleri yenilik ve 
gelişmeleri anlatan bir sunum 
gerçekleştirdi. 

Neziroğlu sözlerine şöyle devam 
etti: 

"Kamuda kalitenin Meclis 
serüveni diğer kamu kurumlarına 
göre daha zorlu bir süreçti. 
Dört yıl önce teşkilat kanununu 
değiştirerek TBMM için yeni bir 
sayfa açtık. 

En iyi kamu kurumu ve en iyi 
parlamento hedefiyle çıktığımız 
yoldaki öncelikli ilkelerimizden 
biri şeffaflık oldu. TBMM'de 
gerçekleşen her gelişmeyi 
vatandaşımızla paylaştık. Adalet, 
takım ruhu ve liyakat ise diğer 
öne çıkan ilkelerimiz oldu. 
Her bir çalışanımızın bizim 
için ne kadar değerli olduğunu 
anlatmaya çalıştık. Çalışanları 
en etkin şekilde çalışabileceği 

pozisyonlarda konumlandırdık. 
Hizmet içi eğitimlerle takım 
arkadaşlarımızı destekledik.    
Her bir çalışanımız alanının  
en iyisi olması yolunda teşvik 
ettik. 

Tüm çalışma arkadaşlarımızın 
görüşlerini almaya çalıştık. 
Eğer geçtiğimiz dört yıl 
içerisinde biz bir şeyler 
başardıysak bunu çalışma 
arkadaşlarımızın geri bildirimleri 
ile gerçekleştirdiğimizi rahatlıkla 
söyleyebilirim. "Bir Projem 
Var Bir Önerim Var" isimli 
uygulamamızla bize gelen fikir 
ve projeler artarak devam etti. 
Projesini hayata geçirdiğimiz 
arkadaşlarımıza teşekkür ettik, 
ödül verdik. Ve son dönemde 
bu uygulamayı halka açtık. Web 
sitemizdeki ilgili bölümde, 
vatandaşlarımızdan gelen öneri 
ve projeleri kabul etmekteyiz. 

Çalıştaylar kurduk, TBMM'de 
yeni bir uygulama olarak 
eylem planları hazırladık. 
Çalıştaylarda alınan kararları 
kurum içi İntranet vasıtası 
ile değerlendirmeye açtık ve 
geri bildirimler doğrultusunda 
gerekli revizeleri gerçekleştirdik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen 
24. Kalite Kongresi’nde “Mükemmellikte Kararlılık” ödülüne layık görüldü. 
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Planların gerçekleştirilme 
oranlarını aylık olarak takip ettik. 

Ben tepe yönetici olarak         
tüm çalışma arkadaşlarım için 
ulaşılabilir bir pozisyonda 
durdum. İmkanlar elverdiği 
ölçüde yüz yüze görüştüm. 
TBMM personelimden bana 
gelen hiçbir e-posta cevapsız 
kalmadı, tüm ekibi dikkatle 
dinledim. 

Kurumlar arasındaki işbirliği ve 
diyaloğu geliştirmeye çalıştık. 
Birbirimizin tecrübesini 
paylaşmayı hedefledik. Örneğin 
Strateji Başkanlığımız her ay 
farklı bir kamu kurumunun 
ilgili birimi ile toplantılar 
gerçekleştiriyor. 

Halk günü uygulaması 
başlattık. Her Cumartesi günü 
TBMM'ye gelen vatandaşlar 
rehber eşliğinde Genel 
Kurul da dahil olmak üzere 

Meclis turuna katılabiliyorlar.                        
Yanı sıra çocuklara da ulaşmayı 
hedefledik. Web sayfamızda 
çizgi film ve oyunlarla çocuklara 
yasamayı anlatmaya çalıştık. 
Engelliler için binamızı tamamen 
"Engelsiz Meclis" haline getirdik. 
Tüm genel kurul tutanaklarını 
görme engelliler için sesli olarak, 
işitme engelliler için işaret dili 
ile vatandaşlarımızın bilgisine 
sunduk. 

Dış ilişkiler bağlamında 
baktığımızda web sayfamızı 
8 farklı dile çevirdik, ki bu 
hiçbir kamu kurumunda 
olmayan bir uygulamadır.                           
Ben, Dünya Parlamentoları 
Genel Sekreterler Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
tüm dünya parlamentolarını 
yakından takip edebiliyor, 
diğer meslektaşlarımla fikir 
alışverişinde bulunuyorum. 

Teknolojiyi de aktif şekilde 
kullanıyoruz. Sosyal medya 
hesaplarımızda 700 binin 
üzerinde takipçimiz var. 
Twitter'da resmi hesabımızın 
yanı sıra bir de Genel Kurul 
hesabımız var. O hesap 
sayesinde vatandaşlarımız                    
Genel Kurul'daki gelişmelerden 
anlık olarak haberdar 
olabiliyorlar. Web sayfamız 
ve mobil uygulamalarımız ile                
7/24 ulaşılabilir ve şeffaf bir 
kurum olma özelliğimizi 
sürdürüyoruz. 

Kısa sürede çok güzel             
işler başardık ancak daha 
kat edecek çok yolumuz var. 
"Bugün dünden daha iyiyiz, 
yarın bugünden daha iyi 
olacağız" inancı ile, heyecanımızı 
kaybetmeden daha iyiye ulaşma 
mücadelemiz devam edecektir." 
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TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan 
Neziroğlu, Güney Afrika 

Cumhuriyeti Parlamentosu 
Sekreteri Gengezi Mgidlana ve 
beraberindeki heyeti TBMM'de 
kabul etti. 

TBMM Genel Sekreteri 
Neziroğlu, Güney Afrika 
Cumhuriyeti Parlamentosu 
Sekreteri Gengezi Mgidlana ve 
beraberindeki heyeti TBMM'de 
görmekten ve ağırlamaktan 
dolayı mutluluk duyduğunu ifade 
etti. 

Neziroğlu, TBMM İdari 
Teşkilatı olarak Güney Afrika 
Cumhuriyeti Parlamentosu 
Sekreterliği ile her türlü 
işbirliğine gitmeye, bilgi, birikim 
ve tecrübelerini paylaşmaya hazır 
olduklarını söyledi. 

TBMM üst düzey 
yöneticilerininde hazır 
bulunduğu kabul, görüntü 
alınmasının ardından basına 
kapalı olarak devam etti. 

Güney Afrika Heyeti, TBMM 
İdari Teşkilatının çalışmalarını 
yakından görmek ve çalışmalar 
hakkında bilgi almak amacıyla, 

14 Ekim 2015 Çarşamba 

TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı'nı ziyaret etti. 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanı Ali Özer, konuk heyete, 
basın ile ilişkiler, medya takip 
sistemi, TBMM yayınları, 
ziyaretçi kabul sistemi, rehberli 
turlar, halk günü, TBMM Çocuk 
WEB sayfası ve Engelsiz Meclis 
Projesi kapsamındaki çalışmalarla 
ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. 

Konuk heyetin, basın ile 
ilişkiler ve medya takip sistemi 
başta olmak üzere, TBMM 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili 
sordukları soruları yanıtlayan 
Özer, TBMM TV yayınları, 
Meclis Haber Portalı, Meclis 
Bülteni ve 
diğer TBMM 
Yayınları 
ile TBMM 
Matbaası 
hakkında da 
konuklara bilgi 
verdi. 

Konuk heyet, 
daha sonra 
TBMM Basın, 
Yayın ve Halkla 

İlişkiler Başkanlığı bünyesinde 
ziyaretçi kabul binasında bulunan 
"Özel Hizmet Bankosu"nu, 
TBMM Genel Kurul Salonu ve 
TBMM Ana Bina'yı gezdi. 

Güney Afrika Cumhuriyeti 
Parlamentosu Sekreteri 
Mgidlana ve beraberindeki heyet 
daha sonra TBMM Bilgi İşlem 
Başkanı Mustafa Küçükali ile de 
görüştü. 

Görüşmede, TBMM Bilgi İşlem 
Başkanlığı yapısı ve çalışmaları 
hakkında konuk heyete bilgi 
veren Küçükali, her türlü 
bilgi, birikim ve tecrübelerini 
aktarmaya hazır olduklarını 
söyledi. 

TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu, 
Güney Afrika Cumhuriyeti Parlamentosu 
Sekreteri Gengezi Mgidlana ile Görüştü



HABER

Ekim - Kasım 2015  ■  45

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İnsan Kaynakları 
Başkanlığı, kurum 

içinde Danışman ve ikinci 
danışmanlarla Kamu Denetçiliği 
Kurumu personeline, kurum 
dışında ise çeşitli bakanlıklar 
ve üniversitelere yasama 
bilgilendirme eğitimleri verdi.

2012 yılından itibaren 
düzenlenen eğitim ile TBMM’de 
Danışman ve ikinci Danışman 
olan personelin Yasama ve 
denetim süreçlerine ilişkin bilgi 
kapasitelerinin güçlendirilmesi 
amaçlandı. Meclisteki uzman 
personel tarafından verilen 
eğitimler büyük ilgi görürken 
katılımcılara eğitimlerin sonunda 
başarı belgesi verildi.

Yasama eğitimlerinde başarı 
belgesi alan ve talepte bulunan 
personelin eğitimlerinde edindiği 
teorik bilgilerin uygulamalı bir 
şekilde pekiştirilmesini sağlamak 
amacıyla da “Uygulamalı 
Yasama Eğitimleri” düzenlendi. 
Bu eğitimde başarılı olanlara 
da sertifika verildi. Kamu 
Denetçiliği Kurumunda görevli 

TBMM’de 
“Yasama Bilgilendirme Eğitimleri”

24 Kasım 2015 Salı 

53 uzman yardımcısı da  
değişik dönemlerde düzenlenen      
“Yasama Bilgilendirme 
Eğitimlerine” katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
tecrübelerini diğer kamu 
kurumları ile paylaşmak amacıyla 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
ilgili birimlerinde görev 
yapan personel için de eğitim 
programları gerçekleştirdi 

Bu eğitimlerde Meclis 
yasama uzmanları diğer 
kamu kurumlarından gelen 
katılımcılara yasama ile ilgili 
temel kavramlar ve kurumlar, 
kanun yapma tekniği, 
İhtisas komisyonları ve 
komisyon, nerede kanun 
yapma süreci, genel kurul 
çalışmaları ve genel 
kurulda kanun yapımı 
süreci, parlamenter 
denetim, Bütçe 
Komisyonu ve bütçe 
süreci Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin dış 
ilişkileri ve parlamenter 
diploması konularında 
sunumlar yapıldı.

Yaşam boyu eğitim planlama 
merkezi ile ortaklaşa düzenlenen 
ve Türkiye'nin çeşitli 
üniversitelerinden 116  
öğrencinin katıldığı eğitim 
öğrencilerin yasamaya ilişkin 
kapasiteleri güçlendirildi meclisin 
çalışmaları hakkında bilgi verildi 
öte yandan 20 üniversitede 
60 yasama uzmanı tarafından 
üniversitelerin tahsis ettiği 
salonlarda model Parlamento 
uygulamasında içeren yasama 
bilgilendirme seminerleri 
gerçekleştirildi.
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TBMM 4. Meşe Palamutu 
Toplama Şenliği, Sevgi 
Evleri'nde kalan 3-15 yaş 
aralığındaki 70 çocuğun 
katılımıyla Meclis Kabatepe 
Parkında gerçekleştirildi. Şenliğe, 
AK PARTİ Antalya Milletvekili 
İbrahim Aydın, AK PARTİ 
Mersin Milletvekili Ali Cumhur 
Taşkın, TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, 
TBMM İdari Teşkilatı üst düzey 
yöneticileri ve TBMM personeli 
de katıldı. 

AK PARTİ Antalya Milletvekili 
İbrahim Aydın, etkinliğin 
çok anlamlı olduğuna dikkat 
çekerek, "Sevgi Evleri'ndeki 
çocuklarımızla beraber 
topluyoruz. Bu meşe palamutları 
ileride fidan olacak ve orman 
olacak. Temiz bir hava 
soluyabilmek için, temiz su 
içebilmek için, erozyonu önlemek 
için orman olması gerekiyor. 
Onun için bu etkinlik çok 
anlamlı. Hem de çocuklarımızla 
birlikte toplamamız daha 

4. Meşe Palamutu Toplama Şenliği

da bir anlamlı 
oldu. 26. Dönem 
Orman Mühendisi 

Milletvekilleri olarak 
burada olmaktan dolayı 

çok mutluyuz" dedi. 

AK PARTİ Mersin Milletvekili 
Ali Cumhur Taşkın ise 
kendisinin 25 yıllık ormancılık 
geçmişi olduğuna vurgu yaparak, 
davet edildikleri için TBMM 
Genel Sekreteri Neziroğlu'na 
teşekkür etti. Taşkın şöyle 
konuştu: 

"Biliyorsunuz meşe, barışı, güçlü 
olmayı ve dayanıklı olmayı 
temsil ediyor. Bu çocuklarımız da 
inşallah güçlü olacaklar, dayanıklı 
olacaklar ve barışla yaşayacaklar. 
İnşallah geleceğimizi onlara 
teslim edeceğiz." 

TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu da 
palamut toplama şenliğinin bu 
yıl dördüncüsünün yapıldığını 
belirterek, toplanan meşe 
palamutlarının ilk yıl Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, sonraki 
yıl Ankara Üniversitesi'nin 
Ziraat Fakültelerine 
gönderildiğini, son iki yıldır da 
Orman Genel Müdürlüğü'ne 
gönderildiğini belirtti. Şenliğe 
katılan milletvekillerine teşekkür 

eden Neziroğlu, 
"Onların burada 
bizimle beraber 
olmaları bize 
güç veriyor ve bu 
etkinliğin kamuya 
mal olmasını 
daha güçlü bir 
şekilde sağlıyor" 
dedi. Neziroğlu, 
bu etkinliğin 
Türkiye'nin 
dört bir yanına 
yayılmasını umut 
ettiklerini söyledi. 

Neziroğlu şöyle konuştu: 

"Biz bu etkinliği her yıl 
yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz, inşallah 2023'te, 
2073'te Sevgi Evleri'nden 
gelen çocuklarımızla beraber 
topladığımız meşe palamutları 
önce fidanlara, sonra ağaçlara ve 
meşe ormanlarına dönüşecek." 

Neziroğlu, palamut toplama 
şenliğinin bir güzel yanının da 
Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla 
yapılması olduğuna vurgu yaptı. 
"Biz bu faaliyeti yaparken aslında 
birçok fayda bir arada olsun diye 
arzu ediyoruz" ifadelerine yer 
veren Neziroğlu, "Çocukların 
da hafızalarında hem bir çevre 
bilinci olsun arzu ediyoruz, hem 
de Meclis'i böyle hatırlasınlar 
istiyoruz" dedi. 

Meşe Palamutu Toplama 
Şenliği'nde geçtiğimiz yıllarda 
toplanan palamutlar Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve 
Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi başta olmak üzere 
çeşitli üniversitelere ve Orman 
Genel Müdürlüğü'ne verilmişti. 
Bu yıl da toplanan 450 bin adetle 
birlikte TBMM'de şimdiye kadar 
2 milyonu aşkın palamut doğaya 
kazandırıldı. 

21 Kasım 2015 Cumartesi
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TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı tarafından başlatılan, 
“Kamu Kurumları ile 
İşbirliğinin Geliştirilmesi 
Projesi” kapsamında, kamu 
kurumlarında görev yapan Bilgi 
İşlem yöneticileri ile iletişim, 
işbirliğini artırmak ve karşılıklı 
tecrübe paylaşımını teşvik etmek 
amacıyla  8 Ekim 2015 tarihinde 
kahvaltılı sohbet toplantısı 
TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu’nun 
katılımıyla gerçekleşti.
Neziroğlu, kamu kurumlarının 
yöneticilerini TBMM’de 
görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, 
“Böylesi önemli bir toplantıya ev 
sahipliği yapıyor olmaktan dolayı 
son derece mutlu olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum.” dedi.
Tüm kamu kurumlarındaki 
bilgi işlem biriminin en önemli 
birimlerden biri olduğunu 
söyleyen Neziroğlu, birçok farklı 
başka birimin işleyişinin bilgi 
işlemden geçtiğini kaydetti.

Kamu Kurumları ile İşbirliğinin 
Geliştirilmesi Projesi

18 Kasım 2015 Çarşamba1915 Çanakkale Savaşları'nın 
100. Yıldönümü vesilesiyle 

düzenlenen Onuncu Çanakkale 
Resim Yarışması Sergisi’nin 

açılışı Avustralya Büyükelçisi 
James Larsen tarafından yapıldı.  

Serginin açılışı nedeniyle 
Larsen'in verdiği resepsiyona 

TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanı Ali Özer 
ile TBMM ve Avustralya 

Büyükelçiliği davetlileri katıldı.

TBMM Mustafa Necati Kültür 
Evi’nde gerçekleşen sergide 

dereceye giren yarışmacıların 
resimleri sanatseverlerin 

beğenisine sunuldu. 

Milli yazılım 
kullanmanın 
büyük devlet 
olma yolunda 
atılması 
gereken 
önemli 
adımlardan 
birini teşkil 
ettiğini 
vurgulayan 
Neziroğlu, 
“Savuma 
sanayisinde de milli yazılım 
olacak, kurumlarımızın işlerinde 
de milli yazılım olacak. Gönül 
arzu eder ki Türkiye’nin 
bilişimcileri ile kamuda çalışan 
bilişimciler bir araya gelip güzel 
bir haberleşme programı yazsalar. 
Bunlar bilişim adına önemli 
adımlardır.” şeklinde konuştu.
Gerçekleştirilen toplantının 
önemine işaret eden Neziroğlu, 
toplantıların düzenli bir hale 
gelmesi yönünde bir takvimin 
oluşturulması gerektiğini söyledi.
Ayrıca “Kamu Kurumları ile 
İşbirliğinin Geliştirilmesi 

Projesi” kapsamında; TBMM 
Strateji Geliştirme Başkanlığı 
koordinesinde Strateji Geliştirme 
Birim Yöneticileri Ekim Ayı 
Aylık İstişare Toplantısı, 6 Ekim 
2015 tarihinde Sayıştay Başkanı 
Recai AKYEL’in ev sahipliğinde 
Sayıştay-Gölbaşı Eğitim ve 
Sosyal Tesislerinde yapıldı.
Kasım Ayı Aylık İstişare 
Toplantısı ise 5 Kasım 2015 
tarihinde Maliye Bakanlığı 
Müsteşarı Seyit Ahmet 
Baş’ın ev sahipliğinde Maliye 
Bakanlığı’nda gerçekleşti.

Onuncu Çanakkale Resim Yarışması Sergisi
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Aramızdan Ayrılanlar
Murat Bayrak
15. Dönem Çanakkale Milletvekili Murat Bayrak, 23 Kasım’da vefat etti.
Bayrak’ın cenazesi, 24 Kasım Salı günü İstanbul Fatih Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Yeni Kozlu Mezarlığında toprağa verildi.
Bayrak, 1918’de Yenipazar’da doğdu. Belgrad, Zagreb ve Viyana 
Üniversiteleri Hukuk Fakültesi, Viyana Üniversitesi İktisat Fakültesinden 
mezun oldu. Sancak Yenipazar Vilayeti Örfi İdare Mahkemeleri Çalışanı, 
Başbakanlık Murakabe Heyeti Üyesi, Çalışma Bakanlığı Araştırma Kurulu 
Üyesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyoloji ve İçtimai Siyaset 
Kürsüsü Asistanı, Sancak Tül Sanayi  AŞ İdare Meclisi Başkanı olarak 
görev yaptı.       
 

Kamran İnan
17., 18., 19. ve 20. Dönem Bitlis, 21. Dönem Van Milletvekili, 41. 
Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 46., 47. ve 48. Hükümette 
Devlet Bakanı olan Kamran İnan, 23 Kasım’da vefat etti.

İnan’ın cenazesi 24 Kasım Salı günü Bitlis Hizan İlçesi Gayda Köyü 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, Gayda Köyü Mezarlığında 
toprağa verildi. 

İnan, 1929’da Gayda’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 
Cenevre Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Dışişleri 
Bakanlığı Memuru, NATO Dairesi Kâtibi, NATO Daimi Delegesi, 
Başkâtibi, Konsolos, Roma Büyükelçiliği Başkâtibi, NATO Sekretaryası 

Sözcü Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Delegesi, Dışişleri 
Bakanlığı Yüksek Müşavir, Büyükelçi Daimi Temsilci, Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi, Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri Turizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanı, Türkiye – AET Karma Komisyonu Türk 
Grubu Başkanı, XX. ve XXI. Dönem TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak parlamentoda yer aldı.

Cavit Şadi Pehlivanoğlu
12., 13. ve 19. Dönem Ordu Milletvekili Cavit Şadi Pehlivanoğlu, 20 
Kasım’da vefat etti. Pehlivanoğlu için 22 Kasım Pazar günü, TBMM’de 
cenaze töreni düzenlendi. 

Pehlivanoğlu’nun cenazesi aynı gün Kocatepe Camisi, 23 Kasım Pazartesi 
günü de Rize Fındıklı İlçesinde kılınan cenaze namazının ardından 
Fındıklı Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Pehlivanoğlu, 1927’de Fındıklı’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Ankara Türk Ocağı Türk Yurdu Dergisi Yayın 
Müdürü, Türk Ocağı Merkez Heyet Müdürü, Emekli Sandığı Avukatı, 
Serbest Avukat, Hacı Ömer Holding Hukuk Müşaviri, Akdeniz Gübre 

AŞ İdare Meclisi Sanayi Bakanlığı Temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Fabrika Genel Müdürü, 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri, İller Bankası Danışma Kurulu 
Üyesi, Başbakanlık ve Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Müşaviri, Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, TÜTAŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı, Çoruh Yüksek Talebe Cemiyeti Başkan Yardımcısı, Trabzon Yüksek Tahsil 
Talebe Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Rize Yüksek Tahsil Talebe Cemiyeti Başkanı, Türk 
Gençlik Teşkilatı Büyük Başkanı, Milliyetçiler Federasyonu 2. Başkanı, Türk Ocağı Merkez Heyeti 
Müdürü, Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi, 13. Dönem Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak parlamentoda yer aldı.



TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
OCAK AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

06 - 10 OCAK 2016
TBMM KARMA RESİM 
SERGİSİ

KARMA SERGİ

12 - 17 OCAK 2016
İNCİ GÜNDÜZ                                
HURİYE ALTINGÜNEŞ

KAĞIT RÖLYEF 
(3D) SERGİSİ

19 - 24 OCAK 2016
ANKARA İL KÜLTÜR VE 
TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 
KURSİYERLERİ

EBRU SANATI 
SERGİSİ

26 - 31 OCAK 2016
TURİZM GELİŞTİRME 
VAKFI, AKSEKİ EĞİTİM 
HAYRATI DERNEĞİ

FOTOĞRAF 
SERGİSİ

Mithatpaşa Caddesi No: 35 Kızılay-Ankara • 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.

TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
ARALIK AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

01-06 ARALIK 2015
FERİHAN HASAN 
PANAYIR

YAĞLIBOYA 
RESİM SERGİSİ

08-13 ARALIK 2015 AYLA ALGÜNER
SULUBOYA 
RESİM SERGİSİ 

16-20 ARALIK 2015

SİZİN GÖZÜNÜZDEN 
TBMM RESİM VE 
KOMPOZİSYON 
YARIŞMASINA KATILIP 
SERGİLENMEYE LAYIK 
GÖRÜLEN ESERLER

KARMA SERGİ

22-27 ARALIK 2015 DOÇ.DR.FATMA KOÇ
GİYSİ 
TASARIMLARI 
SERGİSİ

29 ARALIK 2015 -
03 OCAK 2016

NECDET OTTEKİN
AHŞAP YONTU 
SERGİSİ

Mithatpaşa Caddesi No: 35 Kızılay-Ankara • 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.
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TBMM
Başkanlığına  
İsmail
Kahraman 
Seçildi

64.
Hükümet
Kuruldu ve 
Güvenoyu 
Aldı 
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