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Türkiye Sakatlar Federasyonu 
Başkanı, TBMM Başkanı 
Kahraman’ı Ziyaret Etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar 
Federasyonu Başkanı Yusuf Çelebi başkanlığındaki heyeti kabul etti.  
 
TBMM Başkanlık Divanı Salonu’ndaki kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
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TBMM Başkanı Kahraman, 
Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Akar ve Kuvvet 
Komutanlarını Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar ile Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Salih 
Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Abidin 
Ünal, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Bülent 
Bostanoğlu ve Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Galip 
Mendi, görevine seçilmesi 
nedeniyle TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a ziyarette 
bulundu.

Kabul, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı devam 
etti. 

04 Aralık 2015 Cuma
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TBMM Başkanlık Divanı’nın 
Anıtkabir Ziyareti
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ve Başkanlık Divanı 
üyeleri Anıtkabir’i ziyaret 
etti. Kahraman’ın, Atatürk’ün 
mozolesine çelenk bırakmasının 
ardından, saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu. 

Daha sonra Misak-ı Milli 
Kulesi’ne geçen TBMM Başkanı 
Kahraman Anıtkabir Özel 
Defteri’ni imzaladı.  

Kahraman Anıtkabir Özel 
Defteri’ne şunları yazdı; 
“Yüce Atatürk; TBMM’nin 
26. Dönem Başkanlık Divanı 
üyeleri ile ülkemizin emin 
ellerde olduğunu ifade etmek 
üzere huzurunuzdayız. TBMM 
Başkanlık Divanı olarak, 
devletimizi daha ileri hedeflere 
taşımak, millet olarak birlik 
ve beraberliğimizi koruyarak, 

geleceğimizi sağlam temeller 
üzerinde imar ve inşa etmek 
adına, gayretle çalışmaya devam 
ediyoruz.  Devraldığımız 
emaneti sonsuza kadar yaşatmak, 
Türkiye’yi muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkarmak, 

insan hak ve hürriyetlerini 
kökleştirmek, manevi ve milli 
değerlerimizi yüceltmek, huzur 
ve refahı yaygınlaştırmak 
hedeflerine sebatla yürüyeceğiz. 
Bu vesile ile tüm şehitlerimizi 
ve gazilerimizi minnetle anıyor, 
rahmetle niyaz ediyoruz.”

08 Aralık 2015 Salı
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TBMM Başkanı Kahraman, 
KKTC’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı İsmail Kahraman göreve 
seçilmesinin ardından ilk resmi 
ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne yaptı. 

TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman, KKTC 
ziyaretine Kıbrıs Türk halkının 
özgürlük mücadelesi lideri Fazıl 
Küçük’ün anıt mezarını ziyaret 
ederek başladı.   
 

Kabre çelenk koyan Kahraman, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla 
Türk ve KKTC bayraklarının 
göndere çekilmesinin ardından 
anıt özel defterini imzaladı.  

Kahraman, anıt özel defterine 
şunları yazdı:  
“Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Başkanı olarak 
gerçekleştirdiğim bu ilk ziyarette, 
huzurunuzda bulunmaktan 
şeref duyuyorum. Kıbrıs 
Türkü’nün, egemenliği uğruna 
verdiği eşsiz mücadeledeki 
üstün hizmetleriniz ve kıymetli 
liderliğinizi minnet ve şükranla 
anıyoruz. Türk halkının ve onun 
temsilcisi TBMM’nin, tarihi ve 
ahdi sorumluluklarının bilinciyle, 
geçmişte olduğu gibi bundan 
sonra da KKTC’nin ve Kıbrıs 
Türk halkının yanında olmaya 
devam edeceğini teyit ederek, 
size rahmetler niyaz ediyorum”.  

TBMM Başkanı Kahraman, 
daha sonra KKTC’nin Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 
kabrini ziyaret etti. Kahraman, 
anıt mezara çelenk koydu. Saygı 
duruşunun ardından İstiklal 
Marşı eşliğinde Türk ve KKTC 
bayrakları göndere çekildi.  

Kahraman, imzaladığı anıt özel 
defterinde şu ifadeleri kullandı:  

“Kurucu Cumhurbaşkanı 
muhterem Denktaş, Kıbrıs 
Türk halkından aldığınız güçle 
başlayan özgürlük mücadelesinin 
meyvesi ve en büyük eseriniz 
olan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı olarak 
sizi ziyaret ediyorum. Bu vesileyle 
Anavatan ve Garantör ülke 
Türkiye Cumhuriyeti’nin milli 
mücadele ruhunun açtığı yolda 
ilerleyen Kıbrıs Türk halkına 
karşı kardeşlik hukukunun 
ve tarihi sorumluluklarının 
gereğini, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
kararlılıkla yerine getirmeye 
devam edeceğini teyit ederek, 
aziz hatıranızı minnet ve 
saygıyla anıyor, rahmetler niyaz 
ediyorum”.  

TBMM Başkanı Kahraman, 
Kıbrıs Barış Harekatında şehit 
düşen Türk Askerleri ve Kıbrıslı 
Mücahitlerin defnedildiği Girne 
Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.  

Kahraman’ın, şehitliğe çelenk 
sunmasının ardından, saygı 
duruşunda bulundu, İstiklal 
Marşı eşliğinde bayraklar 
göndere çekildi.  

Kahraman, şehitlik özel defterine 
şunları yazdı:  

“Kahraman Kıbrıs Türk halkının 
hürriyeti uğruna verdiği varoluş 
mücadelesinde canlarınızı 
feda ederek kutsal şehadet 
mertebesine ulaştınız. Paha 
biçilmez kahramanlıklarınız yüce 
Türk Ulusu’nun şanlı tarihindeki 
müstesna yerini daima muhafaza 
edecektir. Canlarınız pahasına 
kurulan ve esenlik içinde 
geleceğe güvenle bakan Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni 
nesillere umut ve cesaret vermeye 
devam edecektir. Özgür ve 
insanca yaşamak için canlarını 
feda etmekten çekinmeyen 
Büyük Türk Milleti’nin 
kahraman mücahitleri, hepinizi 
minnetle anıyor, rahmetler niyaz 
ediyorum”.  

Daha sonra şehitler için dua 
okuyan Kahraman, şehit 
mezarlarına karanfil bıraktı. 

09 Aralık 2015 Çarşamba
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Kahraman - Akıncı Görüşmesi
TBMM Başkanı Kahraman, 
KKTC ziyareti kapsamında 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
bir araya geldi.  

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı 
Tuğrul Türkeş, Türkiye’nin 
Lefkoşa Büyükelçisi Derya 
Kanbay da hazır bulundu.  

Burada konuşan Kahraman, 
TBMM Başkanı olarak ilk 
yurt dışı ziyaretini KKTC’ye 
gerçekleştirmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
“Kıbrıs öteden beri bizim bir 
parçamız, bir bütünümüz olarak 
bildiğimiz, kabul ettiğimiz, aynı 
duyguları kabul ettiğimiz bir 
yerimizdir” dedi.  

Yarım asrı aşkın devam eden 
Kıbrıs sorununun iyi şekilde 
sonuçlanmasını beklediklerini 
söyleyen Kahraman, Türk 
toplumunun bahtiyarlığı, esenliği, 
aydınlığı için Kıbrıs sorununda 
hayırlı neticeler umduklarını dile 
getirdi.  

Kahraman, Kıbrıs’ta huzur ve 
barışın olmasını istediklerini 
belirterek, “Türkiye olarak, 

TBMM olarak üzerimize düşen 
her türlü gayreti, desteği vermeye 
hazırız. Bugüne kadar verdik, 
yine vermeye devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu.  

KKTC Cumhurbaşkanı 
Akıncı da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Türkiye’nin AB ile de yeni bir 
döneme girdiğini söyledi.  
Demokrasi ve çoğulculuğun 
istikrarın olmazsa olmazı 
olduğunu düşündüğünü 
kaydeden Akıncı, huzurun, 
istikrarın, barışın olmadığı 
yerlerde neler olduğunu hep 
birlikte gözlemlediklerini 
vurguladı.  

Cumhurbaşkanı Akıncı, 
Kıbrıs’ta Türkiye’nin desteğiyle 
başlattıkları yeni müzakere 
sürecini olumlu bir sonuca 
ulaştırma gayreti içerisinde 
olduklarını belirterek, 
Kıbrıs’ın bir barış adası olması 
temennisinde bulundu.  
Türkiye’nin KKTC ile kuracağı 
yakın ilişkinin önemine işaret 
eden Akıncı, bu ilişkilerin 
daha iyi bir şekilde gelişmesini 
istediklerini ifade etti.  
Kıbrıs’ta geçmiş acıların bir daha 

yaşanmaması için hem Kıbrıs 
Türk, hem de Rum toplumunun 
çıkarması gereken dersler 
olduğunu söyleyen Akıncı, 
gelecekte olası bir anlaşmada 
KKTC’nin idari, ekonomik, 
demokratik ve sosyal anlamda 
güçlü olmasının önem taşıdığını, 
müzakerelerde kendilerini en 
güçlü kılacak şeyin bu olduğunu 
sözlerine ekledi.  

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Sibel Siber’i de 
makamında ziyaret etti. 

Devam eden Kıbrıs 
müzakerelerinin hayırlı ve iyi 
neticelenmesi temennisinde 
bulunan Kahraman, “Türkiye 
olarak devamlı sizlerin 
yanındayız. Bir bütünlük 
içindeyiz; zaten ayrı olarak da 
mütalaa etmiyoruz. Meselelerin 
üstesinden beraber geleceğiz” 
dedi.  
KKTC Meclis Başkanı Sibel 
Siber de Türkiye’de yeni oluşan 
Meclisin Başkanı’nın ilk yurt dışı 
ziyaretini gerçekleştirmesinden 
ve onu ağırlamaktan gurur ve 
mutluluk duyduğunu belirtti. 
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Kahraman’ı yeni görevinden 
dolayı kutlayan Siber, Türkiye’yi 
hep yanlarında hissettiklerini, 
KKTC’nin tanınmamasından 
kaynaklanan sıkıntıların 
aşılmasında ana vatandan büyük 
destek aldıklarını söyledi.  
Deneyimli ve kurumsallaşmış 
TBMM ile işbirliği içinde 
olmanın kendileri için onur 
olduğuna işaret eden Siber, 
parlamentolar arası ilişkilerin 
önemini vurguladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
KKTC Başbakanı Ömer 
Kalyoncu ile de bir araya geldi.

KKTC’de temaslarda bulunan 
Kahraman, Yunus Emre 
Enstitüsü’nün Lefkoşa 
temsilciliğini ziyaret etti. Burada 
yetkililerden Enstitü hakkında 
bilgi alan Kahraman, daha sonra 
Lefkoşa’da bulunan Selimiye 
Camisi’ni gezdi ve vatandaşlarla 
sohbet etti.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a, Başbakan 
Yardımcısı Yıldırım Tuğrul 
Türkeş, TBMM Başkanlık 
Divanı Üyesi ve Nevşehir 
Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 
Balıkesir Milletvekili Ali 
Aydınlıoğlu, Mersin Milletvekili 
Serdal Kuyucuoğlu, Iğdır 
Milletvekili Mehmet Emin 
Adıyaman, Aydın Milletvekili 
Deniz Depboylu eşlik etti.



HABER

8  ■  Aralık  2015

TBMM Başkanı Kahraman, 
TBMM TV'nin Kuruluşunun 

21. Yılını Kutladı

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, TBMM TV’ye 
verdiği röportajda 26. Dönem, 
yeni anayasa gibi konularda 
değerlendirmelerde bulundu, 
TBMM TV’nin kuruluşunun  
21. Yıldönümünü kutladı.

TBMM TV yayınlarının 
demokrasiye katkı yaptığını 
belirten Kahraman; “21. yılımız 
hayırlı olsun, nice 21 yıllar 
nasip olsun. Devletimiz ebed 
müddet, televizyonumuz da 
öyle olsun. Hayırlı yayınlar 
olsun, kuranlardan Allah razı 
olsun. Hizmet edenlere, yine 
aynı şekilde teşekkür borçluyuz 
tabii, sizler de iyi hizmetler 
vereceksiniz. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi görüşmelerinin 
nakli, topluma yansıması, bir 
şeffaflığın da sağlanmasıdır. 
Demokrasi bir şeffaflık 
rejimidir. Kapalı rejim değildir. 
Açık rejim olmak lazımdır. 
Demokrasi, hürriyeti getiren 
bir rejimdir, yaşaması lazım, 
yaşatmamız lazım. Bu noktada 
televizyonumuzun da bu 

esaslar üzerinden yürümesi, 
adil, olduğu gibi aktaran ve 
bugüne kadar yaptığı gibi 
tarafsız bir yayınla çalışmaları 
duyurması demokrasiye 
büyük fayda sağlamaktadır.» 
değerlendirmesini yaptı.

TBMM TV’nin sorularını da 
yanıtlayan Kahraman, TBMM’de 
26. Dönem, TBMM İçtüzüğü 
ve Yeni Anayasa hakkında 
açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Kahraman, 
“Her dönem bir şevk verir, bir 
yeni hız verir, haz verir. Statik 
bakmayı, fosilleşmeyi önler. 
26. Dönem de aynı duygularla 
başlamış bulunuyor. Hoş seda 
bırakan bir dönem olmasını 
diliyorum, umut ediyorum ve 
inşallah öyle olacaktır” dedi.  

Türkiye’nin büyük bir ülke 
olduğunun altını çizen 
Kahraman, büyük ülkelerin 
dertlerinin de büyük olduğunu 
söyledi. Burada önemli olanın 
azim olduğunu kaydeden 
Kahraman, şöyle konuştu:  
 
“Bizim birikimimiz var. 
Devletimiz çok köklü. Asırlara 
dayanan bir geleneğe sahibiz, 
maziye sahibiz. Dolayısıyla 
birikimimizle, şevkimizle ve 
gücümüzle, kadrolarımızla bütün 
güçlükleri aşacağız, iyi günlere 
gideceğiz.”  
 
20 ve 21. Dönemlerde Meclis’te 
olduğunu hatırlatan Kahraman, 
her dönemin hedefinin daha 
ileriye gitmek olduğunu 
belirterek 26. Dönem için ümitli 
olduğunu belirtti:  
 
“Elbette ki mükemmeliyete 
ulaşamazsınız, o sonsuzdadır. 
Ama yaklaşırsınız, mükemmele 
doğru yürürsünüz. Hep öyle 
yapacağız. Televizyonumuz 
öyle yapacak, Milletvekilimiz 
öyle yapacak, çeşitli görevlerde 
bulunan insanlarımız öyle 
yapacak. Hedef hep bakide hoş 
bir seda bırakmak olacak.” 
Yeni Anayasaya ihtiyaç var
TBMM Başkanı Kahraman, 
26. Dönemde “yeni anayasa” 
çalışmalarına öncelik vermek 
istediklerini kaydetti ve TBMM 
Başkanı olarak üzerine düşeni 
yapacağını vurguladı.  

Kahraman; “Anayasalar, eski 
adıyla teşkilat-ı esasiye kanunları, 
toplumun gelişmesine paralel 
olarak değişirler, değişme 
ihtiyacı gösterirler. Eğer 
anayasaları geniş cümlelerle 

10 Aralık 2015 Perşembe
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maddelendirirseniz, maddeleri 
geniş cümleli ise yani bir ilaç 
prospektüsü ise yanlış yaparsınız. 
Ana kaideler konur, detaya 
inilmez. 1961 Anayasası’nın 
da, 1982 Anayasası’nın da 
hatası buradadır. Teferruatlara 
iniyor, inmemelidir. İngiltere’de 
‘common law’ var, yazılı anayasa 
yok. Amerika anayasaları 
bölümlüdür, yedidir, dokuzdur, 
asla teferruat yoktur. Teferruata 
inmeyen, ana kaideleri ortaya 
koyan anayasa’ya Türkiye’nin 
ihtiyacı var.  
 
Bugün Meclisimizde dört 
siyasi parti grubu var. Bütün 
partilerimiz, Meclis’te olsun, 
dışarıda olsun, bir anayasaya 
ihtiyacımız olduğunu kabul 
ediyorlar. Bu hususta geniş bir 
fikir birliği var. Geçen dönem 
zaten bütün partiler katılarak 
yeni bir anayasa hazırlanması 
noktasında gayrette bulundular. 
Anlaştıkları 60 madde oldu.” 
dedi.

“İçtüzük Yenilenmeli”

Bu dönemde İçtüzüğün de 
yenilenmesi gereğine dikkat 
çeken Kahraman şunları kaydetti:  

“Önce anayasayı, içtüzüğü ve 
arkasından seçim kanunlarını 
ve Siyasi Partiler Kanununu 
yeniden ele almalıyız. Anayasalar, 
bizim kendi yapımıza, 
kültürümüze uygun olmalıdır. 
1876 Anayasası Belçika 
Anayasası’nın tercümesidir. 
1908’de, Fransa Anayasası’nın, 
1924’te Fransa Anayasası’nın, 
1961’de Alman Anayasası’nın 
tesiri ile hazırlanmış bir anayasa 
vardı. Oysa kendimize uygun 
bir anayasa noktasında gayretli 
olmalıyız. Her toplum kendine 
uygun hukukla, kanunlarla 
yönetilir. Dolayısıyla geniş bir 
konudur, ele alınması lazım. 
Bu noktada elbette ki teşebbüs 
etmek Meclis Başkanı olarak 
bana düşen bir görevdir. 
Teşebbüste bulunacağım elbette.” 

“Başkanlık Sistemi elzemdir”

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başkanlık sistemine 
geçmenin Türkiye için gerekli 
olduğunu söyledi.

Kahraman; “Sistem olarak 
parlamenter sistem mi, yarı 
parlamenter sistem mi, başkanlık 
sistemi mi, yarı başkanlık sistemi 
mi, ne olacağı konsensüse 
bağlıdır. Benim kendi şahsi 
kanaatim başkanlık sisteminin 
hem istikrar yönünden, hem 
demokrasinin ana unsuru 
olan kuvvetler ayrılığının 
sağlanması yönünden elzem 
olduğudur. Bana göre bu 
böyledir. Ama partilerimiz 
görüşlerini sergilerler, ortaya 
bir konsensüs çıkar ve ona göre 
bir esas üzerinden yürünür. 
Bunun ne olacağını ileride 
göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, 
Bosna Hersek Başkanlık 

Konseyi Başkanı ile Görüştü
TBMM Başkanı 

İsmail Kahraman, 
Bosna Hersek Başkanlık 

Konseyi Başkanı 
Dragan Çoviç ile görüştü. 

TBMM Başkanlık 
Divanı Toplantı 

Salonu'ndaki görüşme, 
görüntü alınmasının 

ardından basına kapalı 
olarak gerçekleştirildi. 

11 Aralık 2015 Cuma
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TBMM Başkanı Kahraman, 
Azerbaycan’da Temaslarda 

Bulundu
TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
21-22 Aralık 2015 tarihlerinde 
Azerbaycan'a resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
kendisini Meclis kapısında 
karşılayan Milli Meclis Başkanı 
Oktay Esedov ile birlikte Genel 
Kurul Salonunu gezdi. 

Kahraman'a ilerleyen dönemde 
iki ülke arasında azami katılımla, 
ortak parlamento oturumu 
yapılması teklif edildi. TBMM 
Başkanı Kahraman da bu teklifi 
olumlu bulduğunu ifade etti. 

Kahraman, daha sonra Meclisin 
şeref defterini imzaladı ve ikili 
görüşmeye geçildi. Basına kapalı 
gerçekleştirilen görüşmenin 
ardından heyetler arası görüşme 
yapıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye'de devlet yetkilileri 
arasında KKTC ve Azerbaycan'a 
gitmeden herhangi bir ülkeye 
gidilmediği şeklinde bir gelenek 
olduğunu, kendisinin de bu 
geleneği yerine getirdiğini 
söyleyerek, Azerbaycan'ı, 
bölgede en önemli stratejik ortak 
olarak gördüklerini vurgulayan 
Kahraman, ilişkilerin her alanda 
mükemmel düzeyde ilerlediğini 
belirtti. 

Kahraman, parlamentolar 
arası temas ve işbirliğini daha 
da derinleştirmekte fayda 
gördüğünü dile getirerek, 
hedeflerinin Türk ve Azerbaycan 
halklarını daha da yakınlaştırmak 

olduğunu ifade ederek, ikili 
ve çok taraflı platformlarda 
yapılan işbirliklerinden bahseden 
Kahraman, parlamenterlerin 
uluslararası kurumlarda işbirliği 
içerisinde çalıştığını ve iki 
ülkenin parlamenterlerin 
birbirlerinin hassasiyetine özenle 
yaklaştığını vurgu yaptı. 

Kahraman, "Türk dünyasının 
birlik ve beraberliği bizim 
için büyük önem taşımaktadır. 
TÜRKPA'yı bu birliğin somut 
ürünü olarak görüyoruz. 
Ekonomide de güzel ilişkilerimiz 
var. Rusya'yla yaşanan malum 
gelişmenin ardından Türk tırları 

için sağlanan önemli kolaylıklar 
için teşekkür ederiz. 2014'te 
5 milyar doları aşan ticaret 
hacmimizi 2023'e kadar   
15 milyar dolara çıkarma 
hedefimiz geçerliliğini koruyor" 
dedi. 

Türk şirketlerinin Azerbaycan'a 
9 milyar dolar, Azerbaycan 
şirketlerinin de Türkiye'ye  
4 milyar dolar yatırım yaptığını 
hatırlatan Kahraman, "Bu 
rakamlar yeterli değil. Bunu,  
20 milyarın üzerine çıkarmak 
için gayret sarf etmeliyiz. Bakü-
Tiflis-Kars Demiryolu'nun bir 
an önce tamamlanmasına büyük 
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önem atfediyoruz. Söz konusu 
projenin hızlandırılması için 
görüşmelerin yoğunlaştırılmasına 
inanıyoruz" şeklinde konuştu. 

Yukarı Karabağ sorununun 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü 
çerçevesinde çözülmesi için 
çabalarının devam edeceğini 
bildiren Kahraman, temas 
hattında artan ihlal ve can 
kayıplarına dikkat çekerek, şehit 
Azerbaycan askerleri için taziye 
dileklerini ilettti. 

Kahraman, Rusya'yla yaşanan 
uçak krizine değinerek, 
"Azerbaycan'ın desteği ve 
ara buluculuk teklifinden 
memnuniyet duyduk" dedi. 

Suriye kriziyle ilgili de 
değerlendirmelerde bulunan 
Kahraman;

"Suriye'de barış ve huzurun 
yeniden tesis edilmesi için 
uluslararası toplumun artık bir 
çözüm üretmesi kritik öneme 
sahiptir. Suriye'deki ihtilafa siyasi 

çözüm ihtiyacı her zamankinden 
daha acil duruma gelmiştir. 
Suriye'deki terörist gruplar açıkça 
bellidir. DAEŞ, El Nusra ve YPG 
gibi gruplar terörist gruplardır. 
Geçiş sürecinde Suriye Devlet 
Başkanı Beşşar Esed'in herhangi 
bir görevi ve yetkisi olmamalıdır." 
dedi.

Esedov da konuşmasında Türkiye 
ve Rusya arasında yaşanan 
krizle ilgili olarak, "Türk-Rus 
ilişkilerinin mevcut durumundan 
üzüntü duyuyoruz. Bu konunun 
çözülmesinde her türlü desteği 
vermeye hazırız" ifadesini 
kullandı. 

TBMM Başkanı, temasları 
kapsamında merhum 
Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev'in, Fahri Hiyaban'daki 
mezarını da ziyaret etti. 

Aliyev'in kabrine çelenk, 
eşinin kabrine de çiçek bırakan 
Kahraman, 20 Ocak şehitlerinin 
defnedildiği Bakü Şehitler 

Hiyabanı'na da gitti. Kahraman, 
şehit mezarlarına karanfil, Ebedi 
Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı. 

Daha sonra Bakü Türk 
Şehitliği'ne geçen Kahraman, 
anıta çelenk bırakarak saygı 
duruşunda bulundu. Şehit 
mezarlarına karanfil koyan 
Kahraman, anıt defterine 
duygularını yazdı. 

Bakü ziyaretinde TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman'a, 
TBMM Başkanlık Divanı 
Üyesi ve Ankara Milletvekili 
Ali Haydar Hakverdi, Adana 
Milletvekili Necdet Ünüvar, 
Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, 
Ardahan Milletvekili Öztürk 
Yılmaz, Iğdır Milletvekili 
Mehmet Emin Adıyaman ve 
Balıkesir Milletvekili İsmail 
Ok ile Sayıştay Başkanı Recai 
Akyel, Milli Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreteri Seyfullah 
Hacımüftüoğlu’dan oluşan heyet 
eşlik etti. 
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 
TBMM Başkanı Kahraman'ı Kabul Etti

22 Aralık 2015 Salı

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, resmi 
temaslarda bulunmak 
üzere gittiği Azerbaycan'da 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
tarafından kabul edildi. 

Görüşmede Kahraman'ı, Meclis 
Başkanı seçilmesi dolayısıyla 
tebrik eden Aliyev, Kahraman'ın 
ilk resmi ziyaretini Azerbaycan'a 
yapmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Aliyev, şunları söyledi: 
"Dünyada birbirine bu kadar 
bağlı başka ülkeler bulmak 
çok zor. Bizim dostluğumuz, 
birliğimiz ve kardeşliğimiz her 
şeyden üstündür. Son 24 yılda 
bu dostluk ve kardeşlik ilişkileri 
büyük sınavlardan geçmiştir. 
Bugün tüm alanlarda başarılı iş 
birliği yürütüyoruz ve birbirimizi 
destekliyoruz. Bu karşılıklı 
destek, ülkelerimizi güçlendiriyor. 
Bugün bölgede Türkiye-Azerbaycan 

dostluk ve iş birliği önemli 
faktöre dönüşmüştür. Uluslararası 
kurumlarda da daima birbirimizi 
destekliyor ve savunuyoruz. 
Türkiye G20 Zirvesi'ne tek bir 
ülkeyi davet edebilirdi ve o ülke 
Azerbaycan oldu. Bu bizi çok 
sevindirdi. Bu durum Türkiye 
için en yakın müttefikinin 
Azerbaycan, Azerbaycan için de 
en yakın müttefikinin Türkiye 
olduğunu 
gösterdi. 
İlişkilerimizin 
gelişmesinde 
parlamentolar 
arası ilişkiler 
de önemli rol 
oynuyor." 

"Aramıza 
hiç kimse 
giremeyecek" 
diyen TBMM 
Başkanı İsmail 
Kahraman da 
Azerbaycan 

ve Türkiye'nin uzun zamana 
dayanan köklü kardeşlik ve 
birlikteliğe sahip olduğunu 
vurguladı. 

Azerbaycan'a daha önce iki kez 
gittiğini belirten Kahraman, 
"Bakü fevkalade gelişmiş. 
Bundan çok memnunum. Aynı 
tarihte iki kardeş ülke seçim 
yaptı. Aynılıklar hep devam 
eder inşallah. Aynı projelerimiz 
var. Ortak faaliyetlerimiz 
devam etmelidir. Ülkelerimiz 
dünyada yüz akı ülkeler olarak 
gereken faaliyetleri yapıyor. 
Avrupa Oyunları'nda çok güzel 
organizasyon yapmışsınız. 
Azerbaycan'da güzel gelişmeler 
var. Bu gelişmelerin devamı 
elbette iki devletin müşterek 
arzusudur" şeklinde konuştu. 

Kahraman, daha sonra Başbakan 
Artur Rasizade ile Başbakanlıkta 
görüştü. Rasizade, TBMM 
Başkanı seçildiği için Kahraman'ı 
kutladı ve Türkiye'deki 
seçimlerin açık, şeffaf ve dünya 
standartlarında yapıldığını 
belirtti. 

Çok iyi düzeyde bulunan 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 
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potansiyelinin de yüksek 
olduğunu söyleyen Rasizade, 
bu potansiyelin kullanılması 
gerektiğini kaydetti. 

Rasizade, Yukarı Karabağ 
sorununun çözüm sürecinde 
Azerbaycan'ın tutumunu 
her zaman desteklediği için 
Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. 

İki ülkenin büyük enerji projeleri 
gerçekleştirdiğini hatırlatan 
Rasizade, "Dünyada yaşanan 
gelişmeler, bizim hem siyasi 
hem de ekonomik olarak 
güçlü olmamızı gerektiriyor. 
Azerbaycan her zaman 
Türkiye'nin yanında olacaktır" 
dedi. 

Kahraman da Azerbaycan'da 
bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
her iki ülkenin istikrar ve 
beraberliğinin sadece bölgenin 
değil, dünyanın barışına etki 
edeceğini vurguladı. 

"Biz bir çınar ağacı gibiyiz, 
kökleri derin" diyen Kahraman, 
bunun idraki içerisinde 
görevlerine devam edeceklerini 
ve işbirliğini her alanda 
sürdüreceklerini kaydetti. 

Yukarı Karabağ sorununu kendi 
sorunları olarak gördüklerini 
belirten Kahraman, sorunun 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü 
ve uluslararası hukuka uygun, 
barışçıl şekilde çözülmesi için 
harcanan çabalara desteklerinin 
devam edeceğini bildirdi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
temasları kapsamında Bakü 
Büyükelçiliği tarafından 
onuruna verilen yemeğe katıldı. 
Büyükelçilik rezidansındaki 
yemeğe Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali 
Hasanov, Kafkas Müslümanları 
İdaresi Başkanı Allahşükür 
Paşazade, milletvekilleri, medya 
yöneticileri, Bakü'deki Türk 

kurumlarının temsilcileri ile Türk 
iş adamları katıldı. 

Burada yaptığı konuşmada, Bakü 
temasları hakkında bilgi veren ve 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 
önemine değinen Kahraman, 
yemekte bulunan iş adamlarına 
hitaben, "İki ülke işbirliği bölge 
için lüzumlu bir beraberliktir. 
Siz değerli iş adamlarımız da bu 
noktada elinizden geldiğince bu 
beraberliğe destek oluyorsunuz. 
Cumhurbaşkanı Aliyev'e Bakü'de 
yeni inşa edilen binalardan 
bahsettim. O da bu binaların 
Türk şirketleri tarafından 
yapıldığını söyledi. Aliyev, Türk 
müteahhitlerden memnun 
olduğunu söyledi. Türkiye'yi 
temsil ediyorsunuz. Sizler 
ekonomi mücahitlerisiniz.  
Allah razı olsun" dedi. 

Türkiye'nin son yıllarda 
büyük hamleler yaptığını ve 
önemli gelişmeler kaydettiğini 
vurgulayan Kahraman, şunları 
söyledi: 

"Devletlerin dostlukları 
menfaatlere dayanır, fakat 
milletlerin dostlukları kesindir. 
Türkiye'nin büyümesini ve 
gelişmesini istemeyen bir dünya 
var. O yüzden iç meseleleri 

çıkartan bir dünya var. 
Kardeşliğimizin pekişmesini 
istemeyen bir dünya var. Zira 
aralarına almak istemiyorlar. 
Osmanlı’nın varisi bir Türkiye'yi 
istemiyorlar. Biz büyük bir 
devletin ve mirasın sahibiyiz. Üç 
kıtada, 7 denizde hükmetmiş, 
20 milyon kilometrekarede 
cihan devleti kurmuşuz. 
Tekrar büyümemiz onlar için 
büyük kaos ve sıkıntı. Ama biz 
büyüyeceğiz. Daha da öteye 
geçeceğiz. Böldürmeyeceğiz, 
bölünmeyeceğiz. Bu, mali 
imkanın gelişmesiyle olacak." 

Kahraman, Bakü 
Büyükelçiliğinde Türk 
gazetecilerin sorularını da 
yanıtladı. Yeni dönemdeki meclis 
çalışmalarını değerlendiren 
Kahraman, görüşlerini şöyle 
açıkladı: 
"Temennim milletvekilleri 
arasındaki bağın güçlendirilmesi. 
Toplumu üzen bir durum 
var. Kavgalar. Yukarısı kavga 
edince bu aşağıya da sirayet 
ediyor. Bunun olmaması için 
bir gayrette bulunacağım. 
Bu gayretime arkadaşlarımın 
cevap vereceğine inanıyorum. 
Güzel bir İçtüzük yapacağız. 
Anayasa yeniden ele alınacak. 



HABER

14  ■  Aralık  2015

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
TBMM Başkanlık Divanı Üyelerini Kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve TBMM 
Başkanlık Divanı üyelerini kabul 
etti. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
gerçekleşen kabulde Erdoğan, 
Kahraman başkanlığındaki 
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri 
ile görüştü. 

Kabul, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı 
gerçekleşti. 

23 Aralık 2015 Çarşamba

Yeni dönemde bu anayasanın 
iskeleti ne yönde olacak, yarı 
başkanlık mı, başkanlık mı, 
parlamenter sistem mi, o 
müzakere edilecek. İnanıyorum 
ki konsorsiyum sağlanıp bir 
noktada yürünecektir. Anayasa 
maalesef çok tahrip edildi, çok 
tırmıklandı. 177 maddenin 

113'ü değişti. Anayasalar geniş 
cümlelerle yazılmaz. O yüzden 
177 madde olmayan, daha kısa, 
hürriyetleri veren ve kısıtlama 
getirmeyen güzel bir anayasa 
olsun istiyorum." 

Kahraman, temasları kapsamında 
Bakü'deki tarihî İçeri Şehir'i 

ziyaret etti. Burada Kız Kalesi ve 
Şirvanşahlar Sarayı müzelerini 
gezen Kahraman, yetkililerden 
bilgi aldı. TBMM Başkanı, 
Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ni 
de ziyaret ederek buradaki 
müzeleri gezdi. 
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TBMM Başkanı Kahraman: 
“Mühim Olan Hoş Bir Seda Bırakmak”
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Birlik Vakfının Genel 
Merkezi'nde düzenlenen   
30. Kuruluş Yılı Törenine katıldı. 

Törene Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra,     
11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım'ın da aralarında 
olduğu çok sayıda milletvekili, 
Birlik Vakfı üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
törende yaptığı konuşmada, 
Türkiye'de son 13 yılda her 
alanda tarihi bir dönüşüme, tarihi 
bir değişime şahit olunduğunu 
belirterek, "Altyapıda, sağlıkta, 
sosyal yardımlarda, sanayide, 
ticarette, turizmde ve daha 
pek çok alanda ülke olarak çok 
önemli mesafeler katettik. Ancak 
bu süreçte iki alanda, eğitimde 
ve kültürde arzu ettiğimiz, 
hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz 
ilerlemeyi kaydedemediğimizi 
üzüntüyle ifade etmek istiyorum" 
dedi.

Birlik Vakfı'nın kuruluşundan 
bugüne kadar çalışmalarında 
emeği geçenlere herkese 
şükranlarını sunan Erdoğan, 
ahirete intikal etmiş herkese de 
Allah'tan rahmet diledi. 

“Üstad Necip Fazıl'ı ve bu gece 
79. vefat yıl dönümü idrak edilen 
Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle 
anıyorum.” diyen Erdoğan, ilk 
gençlik dönemlerinden itibaren 
Milli Türk Talebe Birliği'nden 
beri bu kutlu yolda uzun bir 
geçmişi olduğunu anımsattı.

Bu sahnenin birçok hatıralarla 
dolu bir sahne olduğunu ifade 
eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Buradaki bu hatıralar unutulur 
gibi değil. Buradaki pek çok 
ağabeyimin, arkadaşımın, 
kardeşimin de aynı yolda çok 
uzun yılları bulan geçmişleri 
olduğunu biliyorum. Beraber 
yaşadık, gerek İsmail ağabeyimiz, 
gerek Abdullah Gül Bey, diğer 
tüm kardeşlerimizle hep birlikte 
burada yaşadık. O günlerden 
bu günlere geldik. Bu dava hor 
kalmasın, öksüz kalmasın, bu 
dava büyüklüğüne yaraşır şekilde 
sürsün diye, bursla, eğitimle, 
irfanla desteklenerek yetiştirilen 
yeni nesilleri de memnuniyetle 
görüyorum, takip ediyorum. 
Birlik Vakfımızın bünyesinde 
gerçekleştirilen programlarda 
gördüğüm gençlik hiç şüphesiz 
Necip Fazıl üstadımızın özlemini 
çektiği, Mehmet Akif 'in Asım'ın 
nesli dediği gençliktir. Ben 
buna yürekten inanıyorum. Ne 
mutlu bu şekilde nesilden nesile 
devredilen, o büyük dava için 
çalışanlara, o davaya hizmet 
edenlere. Onları alkışlıyorum."

Erdoğan, eğitim alanında Sivil 
Toplum Kuruluşlarında çok 
güzel gelişmeler görüldüğünü, bu 
anlamda STK'lara, vakıflara ve 
derneklere çok önemli görevler 
düştüğünü söyledi. 

STK'ların girmediği bir alanın 
olmaması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, dünyanın pek çok 
ülkesinde eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde devletle birlikte 
STK'ların da etkin olduğunu 
kaydetti.

Konuşmasının ardından 
Erdoğan'a, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve Birlik 
Vakfı Başkanı Mehmet Alacalı 
tarafından Birlik Vakfı 30. yıl 
plaketi takdim edildi. 

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu 
Başkanı da olan TBMM 
Başkanı Kahraman, Birlik 
Vakfı Genel Merkezi'nde 
düzenlenen 30. Kuruluş Yılı 
Kutlamaları'nda, kendi evlerinde 
olduklarını belirterek, programın 
düzenlendiği alanda birçok 
anısının bulunduğunu aktardı. 

27 Aralık 2015 Pazar
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Kahraman, mühim olanın 
hoş bir seda bırakmak 
olduğunu kaydederek, 
"Elhamdülillah maziye çok 
rahat bakabiliyoruz. Rabbime 
şükürler olsun. Ne günlerden 
ne günlere gelindi. Daha 
iyilerine inşallah" ifadelerini 
kullandı. 

Vakfın, insanlar arasında 
ayrım yapılmaması, birlik 
olunması için kurulduğunu 
vurgulayan Kahraman, 
"Üniversite okuyan ve o 
zaman Milli Türk Talebe 
Birliği'nde (MTTB) olan 
arkadaşlarımızdan bir liste 
çıkartıldı. Çok uzun bir 
listeydi. Öyle yola çıktık. 
Hepiniz Birlik Vakfı'nın 
kurucususunuz, hepimiz 
kurucusuyuz. Cenab-ı Hak 
nice 30 yıllar nasip etsin" diye 
konuştu. 

Törende konuşan   
11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül de Kahraman'ın 1960 ve 
1970'li yılların ağabeyi ve Birlik 
Vakfı'nın kurucusu olarak esas ev 
sahibi olduğunu dile getirdi. 

Gül, 1970'li yılların başlarında 
hayatlarının önemli bir kısmının 
MTTB'de geçtiğini, birliğin 
herkesin tanıştığı bir mektep, 
yuva olduğunu söyledi. 

O dönemlerin Türkiye için çok 
sıkıntılı zamanlar olduğunu 
vurgulayan Gül, aktif siyasete 
geçmeden önce esas siyaseti, 
MTTB'li yıllarda yaptıklarını 
kaydetti. 

Gül, gençlik dönemlerindeki 
çalışmalarının neticelerinin 
ancak şimdi görüldüğünü, 
gençlerin şuur ve bilinç içerisinde 
yapacakları çalışmaların da 
Türkiye'nin en büyük teminatı 
olacağını anlattı.
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Başbakan Davutoğlu, 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 

ile Görüştü

Başbakan Ahmet Davutoğlu 
yeni anayasa, Meclis İçtüzüğü 
Avrupa Birliği Uyum yasaları 
konularında görüş alışverişinde 
bulunmak üzere CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 
bir araya geldi.

Görüşmeye AK PARTİ 
kanadından Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı  
Mehmet Ali Şahin, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Ömer Çelik ile   
AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Naci Bostancı;  CHP 
kanadından da Genel Başkan 
Yardımcıları Haluk Koç, Selin 
Sayek Böke ve Bülent Tezcan ile 
CHP Grup Başkanvekili Engin 
Altay katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
Meclisteki makamında 
gerçekleşen görüşmenin ardından 
AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı Ömer Çelik ve  
CHP Genel Başkan Yardımcısı 

ve Parti Sözcüsü Haluk Koç 
açıklama yaptı.

AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 
Ömer Çelik, Meclis basın 
toplantısı salonunda yaptığı 
açıklamada, “verimli ve değerli 
bir görüşme gerçekleştirildiğini” 
belirtti.
Görüşmenin asıl konusunun 
yeni anayasa meselesi olduğunu 
vurgulayan Çelik, mevcut 
anayasanın değişmesi gerektiği 
konusunda tam bir mutabakat 
bulunduğunu söyledi. AK 
PARTİ’nin yeni anayasa 
konusundaki görüşünün net 
olduğunu belirten Çelik, 
“Biz Türkiye'nin mevcut bu 
devlet yazılımını ifade eden 
anayasayla çok daha fazla 2023 
hedeflerine, bir yol yürüneceğine 
inanmıyoruz "Yeni anayasa 
Türkiye'nin kimlik belgesidir, 
Türkiye'nin 2023'e ilerlemedeki 
yol haritasıdır. Bu bakımdan 
Başbakanımız, Türkiye'nin her 
alanındaki sorunların aşılması 

için en üst hukuki metin olan 
anayasada sadece değişikliklerle 
yetinilemeyeceğini, Türkiye'nin 
artık anayasa konusunda revizyon 
dönemini geride bırakması 
ve tam bir reform anayasası 
zeminine geçilmesi gerektiğini 
açık bir şekilde ifade etmiştir" 
diye konuştu. 

“Bütün bir mevzuatımızdaki 
darbe hukukunun izlerinin 
silinmesi, mevzuatımızdan 
darbe hukukunun arındırılması 
konusunda da bir mutabakat var” 
ifadesini kullanan Ömer Çelik, 
bu değerlendirmenin CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 
tarafından  da dile getirildiğini 
söyledi. Adalet Bakanlığı 
temelinde darbe hukukunun 
bütün unsurlarının mevzuattan 
arındırılması yönünde bir 
çalışma olduğunu belirten Çelik, 
bu çalışmanın  CHP ile de  
paylaşılacağını bildirdi.

Çelik, Başbakan Davutoğlu’nun 
başkanlık sistemi konusunu da 
gündeme getirdiğini belirtti. 
Başkanlık sistemi çerçevesinde 
sadece etiket düzeyindeki 
tartışmaların verimsiz olduğunu, 
içeriğe odaklanılması gerektiğini 
ifade etti. Kendilerinin başkanlık 
sistemi, CHP'nin de parlamenter 
sistem konusundaki görüşlerini 
ifade ettiklerini belirten Çelik, 
"Ancak tartışmamız gereken 
konu bu sistemleri etiket, tabela, 
retorik düzeyde tartışmak 
değildir. Önemli olan bu 
sistemlerden hangisinin kuvvetler 
ayrılığını daha çok temin 
edeceği, yargı bağımsızlığını 
gerçekleştirilebileceğidir. 

30 Aralık 2015 Çarşamba
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Anayasanın bir hukuki metin 
olduğu kadar siyasi metin 
olduğunu da düşünürsek bu 
çerçevede şunu düşünmemiz 
gerekiyor: Halkın daha çok 
özne olduğu, halkın siyasetin ve 
devletin sahibi olma iradesinin 
altının daha çok çizildiği 
ve hukuken güçlendirildiği 
bir anayasa yazımını nasıl 
ortaya çıkarabiliriz? Buna 
odaklanmamız gerektiğini 
düşünüyoruz" diye konuştu. 
Halkın yeni anayasa yapılması 
için baskı uyguladığını, en 
ücra yerlerde çalışma yapılıp 
görüşlerin alındığını hatırlatan 
Çelik,  TBMM'de büyük 
mutabakat olsa bile anayasanın 
referanduma götürülmesinin 
önemli olduğunu da söyledi.

Görüşmede Meclis İçtüzüğü 
meselesinin de gündeme 
geldiğini bildiren Çelik, hem 
iktidarın hızlı şekilde talep ettiği 
şekilde yasaların çıkması, aynı 
şekilde muhalefetin denetleme  
görevini sağlıklı bir şekilde 
yapılabildiği bir Meclis çalışma 
dengesinin nasıl kurulabileceği 
konusunda hassasiyet 
bulunduğuna işaret etti. Çelik, 
“Bu dengenin kurulacağı 
İçtüzüğün ortaya çıkması 
konusunda da Sayın 
Genel Başkanımız 
görüşlerini ifade 
etmiştir. Geçmişte 
yapılmış çalışma 
vardır. Bu çalışmada 
sadece 6 maddede 
anlaşmazlık 
görünüyordu. 
Aynı arkadaşların 
bir araya gelerek 
süratli bir çalışma 
yapmaları ve bu 
İçtüzüğün değişmesi 
için ortak irade 
ortaya çıkması 
gerektiği konusunda 
da bir anlaşma 
zemini çıktı” dedi.

Davutoğlu-Kılıçdaroğlu 
görüşmesinin ardından CHP 
adına açıklama yapan CHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Parti Sözcüsü Haluk Koç, 
görüşmede 24. Dönemde 
kurulan  Anayasa Uzlaşma 
Komisyonunun tekrar 
canlandırılması önerisinin 
gündeme geldiğini belirtti.
Türkiye'nin artık 12 Eylül darbe 
yasalarından kurtulmak zorunda 
olduğunun altını çizen Koç, 
görüşmede bu konuda anlayış 
birliğine varıldığının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun, torba yasa 
uygulamasından duyduğu 
rahatsızlıktan şikayet ettiğini, 
birbiri ile alakasız konuların 
bir araya getirildiği yasal 
düzenlemelerden sıkıntı 
duyduklarını belirttiğini 
aktaran Koç, bu konuların 
da İktidar Partisi tarafından 
değerlendirileceğini dile getirdi. 

Meclis İçtüzüğü konusunun da 
görüşmede ele alındığını anlatan 
Koç,  Parlamentonun yasama 
görevinin yanında denetim 
görevinin de olduğunun altını 
çizdi ve AK PARTİ’den  geçen 
dönemde yapılan İçtüzük 
çalışmasına devam edilmesi 
önerisinin geldiğini bildirdi.

AB uyum yasalarına ilişkin 
de görüş alışverişinde 
bulunulduğunu kaydeden 
Koç, "Bilhassa vize muafiyeti 
konusunda zaman tahditli 
olarak da Türkiye'nin önünde 
bulunan bir takvim var. Sonuçta 
bir vize muafiyetine gidebilecek 
süreçte TBMM'ye gelecek olan 
bu şekilde reform paketinde 
de CHP, desteğini tabii ki 
sürdürecek. Paket geldikten 
sonra tespit, eleştiri ve uyarılarını 
yapabilir ama burada yapıcı 
rolünü daha önce oynadığı gibi 
oynamaya devam edecek” dedi.

Haluk Koç, Başkanlık sistemine 
ilişkin bir soruyu yanıtlarken de 
"Başkanlık sistemi ile ilgili bizler 
kendi pozisyonumuzu koruyoruz, 
herhalde onlar da kendi 
pozisyonlarını koruyorlar. Yani 
demokratik temsili parlamenter 
sistemin güçlendirilmesi, yasama, 
yürütme ve yargı erkinin, 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin 
güçlendirilerek hayata geçirilmesi 
için biz temel düşüncelerimizi 
zaten ifade etmiştik. Bizim 
pozisyonumuz aynı noktada" 
değerlendirmesini yaptı.

Koç, Kılıçdaroğlu'nun tutuklu 
gazetecilerle ilgili rahatsızlığını 
görüşmede bir kez daha dile 
getirdiğinin altını çizdi.
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2016 Merkezi Yönetim Geçici Bütçesi 
Kabul Edildi

1 Kasım 2016 - 31 Mart 2016 
dönemini kapsayan 2016 Yılı 
Merkezi Yönetim  Bütçe Kanun 
Tasarısı 7 Aralık 2015’te TBMM 
Genel Kurulu'nda görüşüldü. 
Görüşmelerde gruplar adına 
ilk sözü HDP Grubu adına 
Muş Milletvekili Ahmet 
Yıldırım aldı. AK PARTİ 
hükümetlerinin uyguladığı 
ekonomi politikalarını eleştiren 
Yıldırım, “ekonomide yapay bir 
bahar yaratıldığını, ancak bu 
sürecin de sonuna gelindiğini 
söyledi. Yıldırım, "Önümüzdeki 
dönemde Türkiye'yi sadece 
demokrasi, özgürlükler, barış ve 
sosyal ilişkiler açısından değil, 
ekonomide de kötü günler 
bekliyor" diye konuştu.

MHP Grubu adına söz alan 
Samsun Milletvekili Erhan Usta 
da, Türk ekonomisinin  temel 
sorununun mal ve finansman 
açısından büyük ölçüde dışa 
bağımlılık olduğunu söyledi. 
“Geçici bütçe, maalesef ülkenin 
temel ve yapısal sorunlarını 
aşmaya yönelik herhangi bir 
unsur içermemektedir. “ diyen 
Usta, Geçici bütçe kanununun 
oturduğu makroekonomik 
çerçevenin belirsiz olduğunu öne 
sürdü.

Geçici Bütçe Kanunu 
Tasarısı’nın tümü üzerinde CHP  
grubu adına İzmir Milletvekili 
Zekeriya Temizel söz aldı.
Türkiye ekonomisinin 2014 yılı 
itibarıyla 444 milyar 909 milyon 
dolarlık cari açık biriktirdiğini 
ifade eden Temizel, "Yani biz 
her yıl ortalama olarak 40 küsur 
milyar dolar cari açık veriyoruz. 
Döviz kazandırıcı işlemimiz 
yok, ekonomimizi büyütmek 
için sürekli olarak borç bulup bu 

açıkları kapatmak zorundayız" 
dedi.

AK PARTİ Grubu adına kürsüye 
genel İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş ise, AK PARTİ  
hükümetlerinin hazırladığı 
bütçelerde  her zaman insanı 
merkeze alan bir yaklaşım 
sergilendiğini kaydetti. AK 
PARTİ 'nin 13 bütçenin 
tamamını realize ettiğini ve 
bunların tamamının sonuçlarının 
alındığını dile getiren Muş, 
Türkiye'nin ikinci atılım 
döneminin başladığını, çok daha 
üretken, ihracat yapan ve hızlı 
büyüyen bir ekonomik yapıya 
ulaşılacağını, üretim kapasitesinin 
çok daha artacağını dile getirdi.

Geçici Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 
tümü üzerinde Hükümet adına 
değerlendirmeyi Maliye Bakanı 
Naci Ağbal yaptı. 2002'den beri 
uygulanan maliye politikasının 
çerçevesinin büyüme, istihdam, 
yatırım ve ihracata çok önemli 
katkı verdiğini belirten Ağbal, 
maliye politikasında sürdürülen 
kararlılık sayesinde, Türkiye'nin 
sağlam ekonomik temellere 
kavuştuğunu ifade etti. 
Ağbal, gelişmiş ülkelerde 
ekonomik kırılganlıkların 
nedeni olarak gösterilen maliye 

politikaları dengelerinin, 
Türkiye açısından başarı hikayesi 
görünümü arz ettiğini kaydetti.

Avrupa ülkelerinin çoğuna 
göre bütçe açığı bakımından 
en iyi durumda olan ülkenin 
Türkiye olduğuna işaret eden 
Ağbal, "Öyle bir durumdayız 
ki önümüzdeki 3 yıl boyunca 
da bütçe açıklarını yüzde 1'in 
altında devam ettireceğiz" diye 
konuştu.

Bütçenin halkın bütçesi 
mi, yoksa başka bir şeye mi 
hizmet ettiğinin en önemli 
göstergesinin, bütçeden faize 
yapılan harcamalar olduğunu 
vurgulayan Ağbal, “2002'de 
119 milyar liralık bütçe içinde 
eğitime 11 milyar lira, sağlığa 
13 milyar lira, sosyal yardımlara 
1,5 milyar lira harcanmıştı. 51 
milyar lira da  faize veriliyordu. 
2015'e geldiğimizde bütçemiz 
503 milyar lira büyüklüğünde. 
Eğitime 91 milyar lira, sağlığa 85 
milyar lira, sosyal yardımlara 34 
milyar lira harcıyoruz” dedi.

Geçici bütçeyle  2016’nın ilk 
3 ayı için 138 milyar liralık 
harcama yetkisi istediklerini ifade 
eden Ağbal, geçici bütçede mali 
disiplini bozacak bir  unsurun 
bulunmadığını da vurguladı.



HABER

20  ■  Aralık  2015

TÜRKPA 6. Genel Kurulu

2008 yılında imzalanan 
İstanbul Anlaşması ile kurulan 
merkezi Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de bulunan  Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi’nin 6. Genel Kurul 
toplantısı Kazakistan'ın başkenti 
Astana'da yapıldı. 

Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan Meclis Başkanları, 
Macaristan Meclis Başkan 
Yardımcısı ile çok sayıda 
uluslararası örgüt ile sivil toplum 
kuruluşu temsilcilerinin katıldığı 
toplantıda, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, önce TÜRKPA 
Asamble Konseyi’ne, daha sonra 
da TÜRKPA Genel Kurulu’na 
hitap etti. 

Türkiye’nin Suriye’de yaşananlara 
bakış açısı ve Bayırbucak 
Türkmenlerinin durumunu da 
dile getiren Aydın, KKTC’ye 
uygulanan ambargonun 
haksızlığını konuşmasında ifade 
etti. 

TBMM Başkanvekili Aydın 
konuşmasında; teröre karşı 
işbirliği çağrısında bulunarak 
İslamofobia oluşturma 
gayretlerine dikkat çekti. 

Toplantıya, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın başkanlığında 
TÜRKPA Türk Grubu Üyesi ve 
AK PARTİ Amasya Milletvekili 
Haluk İpek, AK PARTİ İstanbul 

Milletvekilleri Ekrem Erdem ve 
Feyzullah Kıyıklık, AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Mustafa 
İsen, CHP Bursa Milletvekili 
Erkan Aydın, CHP Konya 
Milletvekili Mustafa Hüsnü 
Bozkurt, HDP Bitlis Milletvekili 
Mahmut Celadet Gaydalı 
ve TBMM Genel Sekreteri       
İrfan Neziroğlu'dan oluşan 
Parlamento heyeti katıldı. 

Aydın, beraberindeki heyetle 
birlikte Uluslararası Türk 
Akademisi’ni ziyaret etti ve 
Mangitas Ezeli Anıtı’nın 
açılışına katıldı. 

TBMM Başkanvekili Aydın, 
"Büyük Bozkırda Devlet 
Olma ve Parlamentarizm" adlı 
konferansta da bir konuşma 
yaptı. 

Aydın ve beraberindeki heyet 
ayrıca Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan Meclis Başkanları 
ve Macaristan Meclis Başkan 
Yardımcısı ile heyetler arası 
görüşme yaptı. 

Toplantı sonunda Astana 
Deklarasyonu kabul edildi.

04 Aralık 2015 Cuma
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Türkiye’de Siyasi Liderlik ve 
Siyasi Katılımda Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Projesi

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu, Birleşmiş 
Milletler (BM) Kadın Birimi ve 
Parlamentolararası Birlik (PAB) 
işbirliğiyle "Türkiye'de Siyasi 
Liderlik ve Siyasi Katılımda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesi" nin açılış toplantısı 
Ankara'da gerçekleştirildi. 

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, sözlerine, 
"Türkiye'de Siyasal Liderlik 
ve Siyasi Katılımda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Projesi" 
toplantısında bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek başladı. 

Aydın, BM tarafından 
düzenlenen ve uluslararası 
paydaşlarla 2011 yılından 
itibaren yürütülmeye başlanan 
"Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğine 
Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik 
Edilmesi Ortak Programının 
devamı niteliğindeki bu 
toplantının, kadınların siyasal 
katılımını güçlendirmeye dönük 
ve yol gösterici sonuçların 
çıkarmasını temennisinde 
bulundu. 

Kadın ve erkeğin, çok kez 
bir elmanın iki yarısı olarak 
tanımlandığını ifade eden Aydın, 
"Yani birbirini tamamlayan, biri 
diğerinin antitezi olmayan iki 
insan. Aslında hepimiz biliyoruz 
ki, kadınlarımızın yaşadığı birçok 
sorunun sorumluları arasında, 
bir annenin evladı olduğunu, 
bir kızın abisi olduğunu aklına 
getirmeyen erkekler de vardır. 
Esasında sorun kelimesi ile 
kadın adının birlikte anılmasını 
istemeyen insanlardanım. Hem 

hayatta kötülük olmasın, hem de 
kötülükler kadınlarımızdan uzak 
olsun." diye konuştu. 

"Eşitsizlik, cinsiyet ayrımcılığı, 
cinsel istismar, şiddet, töre 
cinayeti gibi kavramlar 
kullanıldığında aklımıza 
kadınların gelmesini 
istemeyenlerdenim." diyen   
Aydın sözlerine şöyle devam etti: 

"Böyle bir dünya, böyle bir 
Türkiye hepimiz için ideal 
olanıdır. Etrafımıza şöyle 
bir bakacak olursak, yaşanan 
olumsuzluklardan en fazla 
kadınlar ve çocuklar etkileniyor. 
Savaşın ve şiddetin acısını 
en fazla onlar çekiyor. Bu 
durumun en fazla cereyan 
ettiği toplumların başında, 
çoğunluğunu maalesef 
Müslüman halkların oluşturduğu 
ülkeler geliyor. Hâlbuki kadın 
hakları konusunda İslam 
toplumlarının daha duyarlı 
olması ve asrın icaplarına göre 
kadınlarını daha saygın noktaya 
taşıması beklenir. Konuyu 
bu nazardan ele aldığımızda 
karnelerimizin iyi olmadığını 
üzülerek ifade etmek isterim. 
Oysa beklenir ve ümit edilir ki, 
İslam toplumları kadına karşı 
daha mültefit, daha zarif, daha 
koruyucu olsun." 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlama ve kadının statüsünü 
yükseltme yolunda, TBMM'nin 
bugüne kadar bir dizi 
anayasal ve yasal değişiklikler 
gerçekleştirdiğini vurgulayan 
Aydın, mevzuattan kaynaklı 
eşitsizlikleri gidermek için 
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Anayasa, Ceza Kanunu, İş 
Kanunu ve Medeni Kanun'da 
değişiklikler yapıldığını 
anımsattı. 

26. Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nde 82 kadın 
milletvekili bulunduğunu ifade 
eden Aydın, "TBMM'deki 550 
milletvekilinin yüzde 15'ine 
karşılık gelen bu sayı bugün 
için yeterli midir? Elbette 
değildir. Kadınların sosyal 
hayattaki etkinliklerine paralel, 
siyasi hayattaki etkinlikleri de 
artacaktır. Bunun için sadece 
Meclis'te değil, hayatın her 
alanında temsil oranlarının, yetki 
ve sorumluluklarının artırılması 
gerekmektedir." şeklinde 
konuştu. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu Başkanı 
Radiye Sezer Katırcıoğlu 
yaptığı konuşmada, Türkiye'de 
kadınların siyasal hayata 
katılımında ilk önemli adımın, 
3 Nisan 1930 günü atıldığını 
ve kadınların yerel seçimlere 

katılmasının önü açılıp, ilk kadın 
muhtarı seçilidiğini, aradan geçen 
4 yıldan sonra, 5 Aralık 1934'te 
de Türk kadınlarının genel 
seçimlere katılma ve Milletvekili 
seçilme hakkını elde ettiğini 
söyledi.

Kadınların siyasal hayata 
katılımının tüm demokratik 
toplumlarda Anayasa'da kabul 
edilmiş bir hak olduğunu 
belirten Katırcıoğlu, "Öte 
yandan kadın ve erkeğin 
siyasal hayatta eşit temsili hem 
demokrasinin bir gerekliliği hem 
de uluslararası hukuktan doğan 
bir yükümlülüktür." şeklinde 
konuştu. 

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu'nun, 
25 Şubat 2009 tarihinde 
kurulduğunu hatırlatan 
Katırcıoğlu, Komisyon'un 
kadınların karar alma 
mekanizmalarına katılımının 
artırılmasına, kadın haklarının 
korunması ve geliştirilmesine 
yönelik, ülkede ve uluslararası 
alanlardaki çalışmaları başarı ile 
yürüttüğünü söyledi. 

Toplantıda ayrıca İsveç Ankara 
Büyükelçisi Lars Wahlund, 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Kadının Statüsü 
Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 
Parlamentolararası Birlik 

Temsilcisi ve Proje Koordinatörü 
Zeina Hilal ve Avrupa ve Orta 
Asya Bölge Direktörü ve Türkiye 
Temsilcisi Ingibjorg Solrun 
Gisladottir birer konuşma 
yaptılar. 

2011-2014 yılları arasında 
yürütülen 'Türkiye'de Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğine Yönelik 
Elverişli Ortamın Teşvik 
Edilmesi Birleşmiş Milletler 
Ortak Programı'nın devamı 
niteliğindeki 'Türkiye'de Siyasi 
Liderlik ve Siyasi Katılımda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesi', Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin dönüştürücü 
kapasitesinden faydalanarak 
Türkiye'de kadınların siyasi 
liderliğini ve katılımını 
güçlendirmeyi amaçlıyor. 

KEFEK, Türkiye'de kadınların 
liderliğini ve siyasete katılımlarını 
teşvik etmeyi, bu hedefle hem 
Meclis'in hem de komisyonun bu 
yöndeki kapasitesini artırmayı, 
hedefe yönelik toplumsal 
cinsiyete duyarlı tedbirler ve 
politikalar geliştirmeye katkı 
sunmayı amaçlıyor. Projenin 
2017 yılı Aralık ayında 
tamamlanması planlanırken, bu 
süreçte Türkiye'de kadınların 
siyasete katılımı ve liderliğinin 
artırılmasına yönelik çok sayıda 
çalışma yapılması öngörülüyor.
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Milli Savunma Komisyonu Çalışmaları

TBMM Milli Savunma 
Komisyonu, AK PARTİ 
Düzce Milletvekili Faruk 
Özlü başkanlığında 9 Aralık 
2015 tarihinde toplanarak 
dört uluslararası anlaşmayı tali 
komisyon olarak ele aldı. 
Toplantıda, Gabon, Somali 
ve Romanya ile imzalanan 
Savunma Sanayii İşbirliği 
Anlaşmaları; Ruanda ile 
imzalanan Askeri Alanlarda 
Eğitim, Teknik ve Bilimsel 
İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının 
Uygun Bulunmasına Dair Kanun 
tasarıları ele alındı. 
Tasarılarla ilgili Milli Savunma 
Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanı Hakim Albay 
Murat Yaman komisyona bilgi 
verdi. 
CHP İstanbul Milletvekili 
Dursun Çiçek, Türkiye'nin zor 
bir coğrafyada bulunduğunu 
belirterek, Türkiye'nin bu 
ülkelerden savunma sanayii 
anlamında alacak bir şeyi 
bulunmadığını kaydetti. 
Çiçek, "TSK'nın dikkatini ve 
kaynaklarını geniş bir coğrafyaya 
dağıtması, çevresindeki ülkelerle 
ilişkisini olumsuz yönde 
etkilemez mi?" diye sordu. 
Albay Yaman, savunma sanayii 
işbirliği anlaşmalarının daha önce 
65 ülkeyle gerçekleştirildiğini 
belirterek, bu yeni anlaşmaların, 

daha önceden diğer ülkelerle 
yapılan anlaşmalar çerçevesinde 
ilişkileri etkilemeyeceğini 
değerlendirdiklerini kaydetti. 
Komisyon Başkanı Faruk 
Özlü, Türkiye'den batıya doğru 
gidildiğinde ülkelerin savunma 
sanayii harcamalarının azalma 
eğiliminde, doğuya gidildiğinde 
ise artma eğiliminde olduğunu 
belirtti. 
Dünya toplamında savunma 
sanayii harcamalarında yine bir 
azalma eğiliminin olduğunu dile 
getiren Özlü, şunları kaydetti: 
"Gelişmiş devletler savunma 
sanayii harcamalarını kıstıkları 
zaman o ülkedeki şirketlerin 
pazarı da daralıyor. Bu büyük 
şirketler kendi ülkeleri 
dışındaki pazarlara yöneliyor. 
Bu pazarlardaki ülkeler de 
ürünleri kendisi yapmak istiyor. 
Dolayısıyla dünya savunma 
sanayii pazarında ciddi bir 
rekabet var. Bunun için Afrika 
ülkeleri savunma sanayii 
ürünlerini pazarlamak için 
en uygun ülkeler. Batıya mal 
satmamız zor ama bu ülkelere 
mal satmamız kolay." 
Görüşmelerin tamamlanmasının 
ardından esas komisyon olan 
Dışişleri Komisyonuna olumlu 
görüş bildirilmesi karara 
bağlandı.

Komisyon, 24 Aralık 2015 
tarihinde Özlü başkanlığında 
toplandı. Milli Savunma 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Kıdemli Albay İhsan Bülbül, 
komisyon üyelerine Bakanlığın 
çalışmalarıyla ilgili sunum 
yaptı ve Başika bölgesindeki 
Türk askeri unsurlarına ilişkin 
soruları yanıtladı. 
Sunumda yer alan istatistiklere 
göre, NATO üyesi ülkelerin 2014 
yılı savunma harcamalarının 
GSYH'ye oranı açısından 
Türkiye yüzde 1,7 ile 7'nci 
sırada yer alıyor. NATO üyesi 
ülkelerin 2014 yılı savunma 
harcamalarında Türkiye 13 
milyar 583 milyon dolar ile yine 
7'nci sırada yer bulunuyor. 
Bu arada Komisyon Başkanı 
Faruk Özlü, konuşmasında, 
Türkiye'nin savunma 
harcamalarının dünya ve NATO 
ortalamasının altında olduğunu 
kaydetti. 
Sunumun ardından komisyon 
üyeleri, Bakanlık yetkililerine 
sorularını yöneltti. 
Başika bölgesindeki Türk askeri 
unsurlarına ilişkin soru üzerine 
Bülbül, "2014 yılında Irak Kuzey 
yerel yönetiminin talebi üzerine 
bir kuvvet gönderildi. DAEŞ ile 
mücadele eden birliklerin eğitimi 
konusunda destek sağlanmış, 
takriben 2 bin 308 personele 
eğitim verilmiş ve bunlar da 
DAEŞ ile mücadelede görev 
almışlardır. Daha sonra Irak’ta 
eğit-donat kapsamında görev 
almışlar. Müteakiben Musul 
Valisi'nin kendi güvenlikleri 
yönünden sıkıntıya girdikleri 
gerekçesiyle bir talep vardı. Bu 
talep doğrultusunda 2 bin 500 
personele eğitim verilmiştir. 
Eğitim verilen yer ise Başika'dır" 
dedi.
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TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı 
Yeneroğlu’nun Basın Toplantısı

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, Komisyon 
Başkanvekili ve CHP Ankara 
Milletvekili Şenal Sarıhan, 
Komisyon Sözcüsü ve AK 
PARTİ Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta ile birlikte "Dünya 
İnsan Hakları Günü" dolayısıyla 
basın toplantısı düzenledi. 

İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'ne değinen 
Yeneroğlu, insan haklarının 
herkes için olduğunu, 
ideolojilerden, dinlerden, 
etnik kökenlerden, ülkelerin 
sınırlarından, vatandaşlık 
bağlarından bağımsız olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini 
ifade etti. 

Bu çerçevede insan hakları 
ihlallerinin de her toplumda her 
devlette gerçekleşebileceğinin 
gözardı edilmemesi gerektiğini 
belirten Yeneroğlu, önemli 
olanın bir ihlal yaşandığında 
bunun etkin bir yargı yoluyla 
soruşturularak cezalandırılması 
olduğunu söyledi. Yeneroğlu, 
bunun ötesinde insan hakları 

ihlallerinin asgariye indirilmesi 
noktasında yargı, yürütme 
ve yasamanın üzerine düşen 
sorumluluğu toplumsal bütünlük 
içerisinde yerine getirmesi 
gerektiğini kaydetti. 

Türkiye'de son yıllarda insan 
hakları noktasında önemli 
adımlar atıldığını ifade eden 
Yeneroğlu, şöyle devam etti: 

"1990'lı yıllarda ülkenin siyasi 
partiler mezarlığına dönüştüğü, 
dini hassasiyetlerden dolayı 
her türlü haklardan mahrum 
bırakıldığı ve ötekileştirildiği 
ve Ahmet Kaya örneğinde 
olduğu gibi sadece Kürtçe 
söylemek istediği için yurt 
dışına kovulduğu bir ortamdan, 
2000'li yıllar sonrası çok farklı 
gündemlerin, önceliklerin 
konuşulduğu bir Türkiye 
noktasına geldik. Bunun yeterli 
olmadığını, daha ileri noktada 
atılması gereken adımlar 
olduğunu özellikle vurgulamak 
istiyorum." 

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Sözcüsü ve AK 
PARTİ Konya Milletvekili Leyla 

Şahin Usta da Komisyonun ortak 
metnini okudu. 

Usta, Komisyon olarak 
İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nde sözü edilen 
hak ve hürriyetlerin tamamını 
bir kez daha benimseyerek, bu 
maddeleri tüm çalışmalarda ilke 
edineceklerini söyledi. 

Komisyonun kanunun ve 
TBMM İçtüzüğü'nün verdiği 
yetki ve görevlerini, Türkiye'de 
ve dünyada insan hak ve 
hürriyetlerini, istenen ortak 
ideale ulaştırma gayesiyle yerine 
getireceğini belirten Usta, şunları 
söyledi: 

"Komisyonumuz nerede olursa 
olsun ve kimden gelirse gelsin 
yaşanan hak ihlallerinin sadece 
ihlalin muhataplarını mağdur 
etmediğinin, bu ihlallerin uzun 
vadede tüm insanlığın zararına 
bir gelecek doğurduğunun 
bilincindedir. Bu bakımdan 
hak ve hürriyetler herkes için 
eşittir. Bu hak ve hürriyetlerin 
yoksunluğundan ise her fert 
sorumludur. 

Doğuştan, evrensel, devredilemez 
ve vazgeçilemez temel hak ve 
hürriyetlerimizin korunması 
ve geliştirilmesi doğrultusunda 
her ülkenin, her topluluğun ve 
her bireyin çaba göstermekten 
vazgeçmemesi gerekir. Komisyon 
olarak geçmişte olduğu gibi 
bu bilinçle çalışmalarımıza 
başlayacağımızı bildirir, tüm 
insanlık aleminin İnsan Hakları 
Günü'nü kutlarız." 

Usta, ortak metni okuduktan 
sonra yaptığı açıklamada, 
komisyon sözcüsü olmasını 
Türkiye'nin insan hakları 
noktasında geçirmiş olduğu, 
Türkiye'nin normalleşmesinin bir 
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süreci olarak düşündüğünü ifade 
etti. Usta, şunları kaydetti: 

"Tamamen normalleştik 
diyemeyeceğim ama geldiğimiz 
nokta itibarıyla oldukça iyi bir 
noktadayız. Bizler de insan hakkı 
ihlali yaşamış kişiler olarak, 
bu ihlalleri yaşayanların daima 
yanında olacağımıza ve onların 
haklarının kazanılması için en 
fazla çabayı göstereceğimize 
inandığımız için anlamlı 
buluyorum; hem bu günü hem de 
İnsan Haklarını Komisyonunda 
çalışıyor olmayı. İnşallah güzel, 
uyumlu ve ülkemizin insan 
hakları konusundaki sorunlarının 

çözüleceği ve Türkiye'nin 
tamamen normalleştiği günleri 
de göreceğimize canı gönülden 
ve yürekten inanıyorum." 

Komisyon Başkanı Yeneroğlu, 
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 
davasına değinerek, ilk defa dün 
hayatta kalan sanıklardan Beate 
Zschaepe'nin ifade verdiğini 
söyledi. İfadenin içeriğini 
anımsatan Yeneroğlu, "Mahkeme 
huzurunda cinayetlerle hiçbir 
alakasının olmadığını kamuoyuna 
beyan etmiştir" dedi. 

Yeneroğlu, Almanya'da neredeyse 
her gün saldırı olmasına rağmen 

İslam düşmanlığıyla mücadele 
noktasında polis teşkilatının 
istatistik bile tutmadığını 
belirterek, "Zaten NSU terör 
örgütüne mensup canilerin 
de 90'lı yıllardan beri farklı 
suçları ve yine 2006'ya kadar 
da Almanya'nın neredeyse her 
yerinde cinayet işleyebilmiş 
olmasının temel sebebi, emniyet 
teşkilatının bu konuyla ilgili, 
özellikle yabancı düşmanlığıyla 
mücadele noktasında 
hassasiyetinin olmamasından 
kaynaklanmaktadır" diye 
konuştu. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Alt Komisyonlarını Belirledi

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu'nda, "mülteci 
hakları", "Diyarbakır 5 No'lu 
Cezaevi'nde yaşananlar" ve 
"hükümlü ve tutuklu haklarının 
incelenmesine" ilişkin üç ayrı 
alt komisyon oluşturulması 
17 Aralık 2015 tarihinde 
yapılan komisyon toplantısında 
kararlaştırıldı. 
Komisyon, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu başkanlığında 
toplandı. Yeneroğlu, AK PARTİ 
Gaziantep milletvekilleri Şamil 

Tayyar ve Abdulkadir Yüksel'in 
komisyon üyeliğinden ayrıldığını, 
onların yerine AK PARTİ Bursa 
Milletvekili İsmail Aydın ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hulusi Şentürk'ün komisyona 
dahil olduğunu söyledi. 

Komisyona yapılan hak ihlali 
başvurularına ilişkin üyelere 
sunum yapan Yeneroğlu, 25. 
Dönemde İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunun 
oluşamaması nedeniyle yapılan 
başvurulara cevap verilemediğini, 

komisyona başvuruların gelmeye 
devam ettiğini belirtti. 
Komisyonca işleme alınıp 
inceleme aşamasında,               
24. Dönemden 21, 25. 
Dönemden 431, 26. Dönemden 
94 olmak üzere toplam 546 
başvurunun bulunduğunu 
bildiren Yeneroğlu, başvurular 
arasında cezaevlerinden gelen 
başvurularla yargı kararlarından 
duyulan memnuniyetsizliğin ilk 
sıralarda yer aldığını vurguladı. 
Yeneroğlu, komisyon bünyesinde; 
mülteci hakları, sokağa çıkma 
yasakları, Diyarbakır 5 No'lu 
Cezaevi, hükümlü ve tutuklu 
hakları, 28 Şubat sürecinde 
gerçekleştirilen hak ihlalleri ve 
mağduriyetler, batı ülkelerinde 
İslam düşmanlığı, çocuk 
hakları ile ırkçılık ve nefret 
suçları, ayrımcılık yasağı ve eşit 
muamele, faili meçhul cinayetler 
ve kayıplar, adil yargılama 
ve gerçekleri, hastanelerdeki 
tutuklu ve mahkum koğuşlarının 
incelenmesi için alt komisyonlar 
kurulmasına yönelik önergelerin 
verildiğini söyledi. 
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Daha sonra, söz konusu 
önergelerin görüşmelerine 
geçildi. 

Mülteci haklarının 
araştırılmasına yönelik alt 
komisyon kurulması için 
CHP ve AK PARTİ'li 
Milletvekillerin verdiği önerge 
birleştirilerek görüşüldü. Alt 
komisyon kurulması oy birliğiyle 
kararlaştırıldı. 

Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi'nde 
yaşananların incelenmesi için 
verilen alt komisyon önerisi oy 
birliği ile kabul edildi. 

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Yeneroğlu tarafından 23 Aralık 
2015 tarihinde yapılan yazılı 
açıklamada, 17 Aralık günü 
toplanan komisyonun ikinci 
toplantısında 3 alt komisyon 
kurulmasına karar verildiği, 

kurulan komisyonların "Mülteci 
Hakları Alt Komisyonu", "12 
Eylül Askeri Darbesinden Sonra 
Oluşturulan Diyarbakır Beş 
No’lu Cezaevi İnceleme Alt 
Komisyonu" ve "Hükümlü ve 
Tutuklu Hakları Alt Komisyonu" 
olduğu belirtildi. 

Açıklamada, "Mülteci Hakları 
Alt Komisyonu" üyeliklerinin 
AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu, AK PARTİ Isparta 
Milletvekili Sait Yüce, AK 
PARTİ Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, AK PARTİ Sakarya 
Milletvekili Ali İhsan Yavuz, 
CHP İzmir Milletvekili Zeynep 
Altıok, HDP Kars Milletvekili 
Ayhan Bilgen ve MHP 
Osmaniye Milletvekili Ruhi 
Ersoy'dan oluştuğu ifade edildi. 

"12 Eylül Askeri Darbesinden 
Sonra Oluşturulan Diyarbakır 
Beş No’lu Cezaevi İnceleme 

Alt Komisyonu" üyeleri ise AK 
PARTİ Ankara Milletvekili 
Aydın Ünal, AK PARTİ 
Ardahan Milletvekili Orhan 
Atalay, AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Orhan Miroğlu, 
CHP Mersin Milletvekili 
Fikri Sağlar ve HDP Batman 
Milletvekili Ayşe Acar Başaran 
oldu. 

"Hükümlü ve Tutuklu Hakları 
Alt Komisyonu" üyeliklerinde ise 
AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Aydın Ünal, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mehmet Metiner, AK PARTİ 
Malatya Milletvekili Nurettin 
Yaşar, CHP Malatya Milletvekili 
Veli Ağbaba, HDP Muş 
Milletvekili Burcu Çelik Özkan, 
MHP İstanbul Milletvekili Atilla 
Kaya isimleri yer aldı.

AB Bakanı Bozkır, AB Uyum Komisyonu 
Üyelerine Bilgi Verdi

Avrupa Birliği Bakanı ve 
Başmüzakereci Volkan Bozkır, 
Avrupa Birliği (AB) Uyum 
Komisyonu üyelerine bilgi verdi. 

Toplantının açılışında konuşan 
Bozkır, komisyonun, AB sürecini 
izlemek ve bu konuda müzakere 
etmek, AB'deki gelişmeleri takip 

etmek, AB uyum sürecinde 
TBMM'ye sunulacak kanunları 
değerlendirmek ve AB 
müktesebatına olan uygunluğunu 
görüşmek gibi çok önemli 
görevleri olduğunu anımsattı. 

Bozkır, "Dolayısıyla AB 
Bakanlığı ve Bakanı olarak, bu 

komisyonla sürekli iş birliği 
içinde olmak, görüş teatisinde 
bulunmak, bilgi vermek 
ve sizlerin görüşlerinizden 
yararlanarak, Parlamento 
desteğini arkamıza alarak, 
bu hepimizin, bir anlamda 
Türkiye'nin medeniyet projesi 
olan AB sürecini ilerletmeyi 
doğru buluyoruz" ifadesini 
kullandı. 

Volkan Bozkır, "O açıdan 
bu günkü ziyaretimde, 
sizlerle hem AB sürecinin 
son dönemdeki gelişmelerini 
paylaşmayı hem de bu çerçevede 
önümüzdeki dönemde yasama 
faaliyetleri bakımından sizlerle 
paylaşacağımız çok önemli 
yasalarla ilgili de görüşlerinizi 
almayı arzu ediyorum" diye 
konuştu.

23 Aralık 2015 Çarşamba
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Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Başkanı İşler’in   
Yazılı Açıklaması

Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Başkanı Emrullah 
İşler, toplantı hakkında 
bir yazılı açıklama yaptı. 
Açıklamada, komisyonun 
toplantı ve çalışmalarıyla ilgili 
usul, esas ve işlemlere yönelik 
genel değerlendirmelerde 
bulunulduğunu, çalışma takvimi 
ve programı hakkında görüşlerin 
alındığını ve komisyonun 
çalışma usulüne ilişkin kararların 
alındığını belirten İşler şunları 
kaydetti: 

"Komisyonumuzun görev alanına 
giren konuları ilişkili olan 
kamu kurum ve kuruluşlarının 

kuruluş, görev ve çalışmaları ile 
ilgili bilgilendirme toplantıları 
ve ziyaretleri yapılmasına karar 
verilmiştir. Ayrıca güvenlik 
ve istihbarat hizmetlerinin 
parlamenter denetimi noktasında 
yerleşmiş uygulama ve teamüllere 
sahip, alanında geçmiş 
tecrübeleri ile Komisyonumuz 
yapılanması ve çalışmalarının 
da daha geniş bir yaklaşımla 
değerlendirilmesine fırsat verecek 
yurtdışı iyi ülke örneklerinin 
incelenmesi kararlaştırılmıştır. 

Toplantıda, 2937 Sayılı 
Kanunun Ek 2'nci maddesi 
uyarınca Başbakanlık tarafından 

TBMM Başkanlığına sunulan 
ve Başkanlıkça Komisyonumuza 
havale edilen Devlet istihbarat 
hizmetleri ile güvenlik ve 
istihbari nitelikteki faaliyetlere 
ilişkin 2014 yılı Raporunun 
Komisyonda gerçekleştirilecek 
görüşmelerinin usulüne yönelik 
değerlendirmeler alınmıştır. 
Bununla birlikte, söz konusu 
raporların hazırlanmasına 
ve kapsamına ilişkin usul ve 
esasların belirlendiği Bakanlar 
Kurulu Yönetmeliği de 
Komisyon üyelerinin görüşlerine 
sunulmuştur.

24 Aralık 2015 Perşembe

Suruç'taki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin      
Yakınları TBMM'de

Şanlıurfa Suruç'ta                     
20 Temmuz 2015 tarihindeki 
terör saldırısında hayatını 
kaybeden  32 kişinin yakınları, 
Meclis'te CHP ve HDP 
gruplarını ziyaret etti. 
Heyet, TBMM KİT Komisyonu 
toplantı salonunda CHP Grup 
Başkanvekili Özgür Özel, 
Genel Başkan Yardımcısı 
Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba 
ve Ankara Milletvekili Şenal 
Sarıhan, Denizli Milletvekili 
Melike Basmacı, İzmir 

Milletvekili Musa Çam ile 
görüştü. 
Terör saldırısından üç saat sonra 
CHP heyetinin bölgeye gittiğini 
anımsatan Özel, heyetin hâlâ 
o gün yaşananların etkisinde 
olduğunu vurguladı. 
Terör saldırısına ilişkin, 
soruşturmadaki gizlilik kararının 
kaldırılmasını ve suçluların 
ortaya çıkarılarak yargılanmasını 
talep eden aileler, "Suruç 
Adalet Platformu" tarafından 

"Suruç'taki eksiklikler" 
konusunda hazırlanan bir raporu 
da CHP heyetine teslim etti. 
Aileler, daha sonra HDP 
Grubunu da ziyaret etti. TBMM 
Başkanvekili Pervin Buldan, 
TBMM İdare Amiri Sırrı 
Süreyya Önder ve HDP Grup 
Başkanvekili İdris Baluken ile 
görüşen aileler aradan geçen 
zamana rağmen, soruşturmanın 
gizliliği kararı nedeniyle bir şey 
öğrenemediklerini belirtti. 
Önder, soruşturmadaki gizlilik 
kararının kaldırılması gerektiğini 
belirterek, ziyarete gelenlerin 
adalet istediklerini kaydetti. 
Suruç, Ankara ve Diyarbakır'da 
yaşanan saldırıların araştırılması 
için önerge verdiklerini anlatan 
Önder, bunun görüşülmesine 
ve kabul edilmesine, Meclis'te 
grubu bulunan partilerin destek 
vermesini istedi. 

15 Aralık 2015 Salı
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Parlamentolararası Kudüs Platformu 
TBMM'de

Parlamentolararası Kudüs 
Platformu üyeleri TBMM’deki 
temaslarına CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay ile 
görüşerek başladı. Engin Altay, 
kabulde, Türkiye'nin özellikle 
Filistin davasında iktidar, 
muhalefet ve diğer küçük 
partilerle, milletçe hiçbir ayrım 
yapmadan tek yürek olduğunu 
söyledi. 

"Gazze'de olsun, Kudüs'te olsun 
bütün Filistin topraklarında 
İsrail zulmüne maruz kalan 
dindaşlarımıza görülen zulüm 
bizim de içimizi acıtmaktadır" 
diyen Altay, başta siyasetçiler 
olmak üzere cezaevindeki bütün 
Filistinlilerin derhal salıverilmesi 
ve ablukanın bitmesi gerektiğini 
ifade etti. 

Altay, Filistin davasının sadece 
Filistinlilerin, Müslümanların 
değil, bütün insanlığın, insan 
olan herkesin davası olduğunu 
vurguladı. 

Filistin konusunda Arap 
dünyasındaki yöneticilerin, 
siyasetçilerin daha yüksek 
bir hassasiyet ve refleks 
göstermesinde fayda olduğunu 
belirten Altay, "İnsan haklarının 
ön plana çıktığı bir dünyadayız. 

Hal böyleyken bütün dünyanın 
Filistin'de olup bitenleri 
seyretmesi, seyirci kalması, refleks 
göstermemesi kabul edilemez" 
diye konuştu. 

Parlamentolararası Kudüs 
Platformunun Filistin davasına 
en büyük hizmeti yapabilecek 
organizasyon olduğuna 
inandığının altını çizen Altay, 
CHP olarak bu platformda 
bulunmaktan büyük memnuniyet 
duyacaklarını kaydetti. 

Türkiye'nin ve partilerinin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk'ün "yurtta barış, dünyada 
barış" ilkesinin bu olaylara 
bakışlarının ana ekseni olduğunu 
vurgulayan Altay, "CHP ve 
Türkiye, kim bir haksızlığa 
uğramışsa zaten onun yanında 
olma ahlakındadır. Hele hele söz 
konusu Filistin halkıysa biz bu 
haksızlığı kendimize yapılmış 
sayarız. Allah başta Filistin halkı 
olmak üzere bütün mazlumların 
yardımcısı olsun" dedi. 

MHP Grup Başkanvekili Oktay 
Vural, Parlamentolararası Kudüs 
Platformu üyelerini kabul etti. 

Vural, kabul sırasında yaptığı 
konuşmada, ziyaretten dolayı 
memnuniyet duyduğunu 

belirterek, MHP olarak İslam 
coğrafyasında günümüzde 
yaşananlardan büyük ıstırap 
duyduklarını söyledi. 

"Bu coğrafyanın huzura 
kavuşmasını temin etme 
konusunda yaptığınız çalışmalar 
çerçevesinde, bizde MHP 
olarak medeniyetimizin içinde 
bulunduğu bu sıkıntılı ortamda 
neler yapmamız gerektiği ve 
sizlerin yaptıkları konusunda 
elbette biz de bilgilenmek isteriz" 
diyen Vural, bugünkü ziyaretin, 
ileride daha kapsamlı bir 
şekilde Türk-Arap ilişkilerinin 
gelişmesine vesile olmasını 
umduğunu kaydetti. 

Parlamentolararası Kudüs 
Platformu Başkanı Şeyh Hamid 
el Ahmar ise Türkiye'nin 
demokrasi tecrübesinden gurur 
duyduklarını vurgulayarak, 
seçimlerdeki tecrübeyi Arap 
ülkelerinin de yaşamasını 
istediklerini belirtti. 

Heyet daha sonra HDP Grup 
Başkanvekili İdris Baluken ile 
görüştü.

16 Aralık 2015 Çarşamba
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Endonezya Temsilciler Meclisi Üyeleri 
TBMM’de Temaslarda Bulundu

Endonezya Temsilciler Meclisi 
İdari İşler Komitesi Başkanı 
Roem Kono Muhammed ve 
beraberindeki heyet TBMM'de 
temaslarda bulundu. 

Endonezya heyeti ilk olarak 
TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Kemal Kaya ile 
görüştü. Kaya, heyete TBMM 
Genel Sekreterliği ve idari 
teşkilat yapısı hakkında bilgi 
verdi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
hakkında da bilgi alan heyete, 
komisyonun yapı ve işlevleri ve 
bütçe süreci hakkında sunum 
gerçekleştirildi, Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığı'nca konuk 
heyete Meclis'te yasama süreci 
üzerine sunum yapıldı. 

Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, 
konuk heyetle çalışma yemeğinde 
bir araya geldi. 

Bilgiç, burada yaptığı 
konuşmada, Endonezya heyetini 
TBMM'de görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Bilgiç, Endonezya'yı Güney 
Doğu Asya'da önemli ve güvenli 
bir ortak ülke olarak gördüklerini 
söyledi. 

İki ülke arasındaki üst düzey 
ziyaretlerinin ikili ilişkilere 
büyük ivme kazandırdığını 

belirten Bilgiç, gerçekleştirilen 
ziyaretlerin sonucunda ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda mutabık kalındığını 
söyledi. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin 
diğer önemli boyutunun 
parlamentolararası ilişkilerin 
olduğuna vurgu yapan Bilgiç, 
"Endonezya Temsilciler Meclisi 
ile işbirliğimizi önümüzdeki 
dönem daha da geliştirme arzusu 
içerisindeyiz" diye konuştu. 

Heyet Anayasa Komisyonu 
Başkanı Şentop’la Görüştü
Mustafa Şentop, Endonezya 
Temsilciler Meclisi İdari İşler 
Komitesi Heyetini kabul etti. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Şentop, Endonezya Temsilciler 
Meclisi İdari İşler Komitesi 
Heyetini Mecliste görmekten ve 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

Komisyon Başkanı Şentop, 
"Güneydoğu Asya bölgesinin 
en büyük ekonomisi ve G20 
üyesi olan Endonezya ile 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
güçlendirilmesine özel önem 
atfediyoruz" dedi.

2011 yılında iki ülkenin 
açıkladığı stratejik ortaklığın, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
temelini oluşturduğunu ifade 
eden Şentop, "Bu işbirliği 
her alanda işbirliğimizin 
geliştirilmesine imkân 
tanımaktadır." dedi 

Şentop, konuşmasında şunları 
kaydetti: 

"Nüfus bakımından dünyanın 
dördüncü büyük ülkesi ve 
16. büyük ekonomisi olan 
Endonezya'yı Güneydoğu 
Asya'da önemli ve güvenilir 
bir ortak olarak görüyoruz. 
Devlet Başkanı seviyesinde 
2010 ve 2011 yıllarında 
gerçekleştirilen karşılıklı 
ziyaretler ikili ilişkilerimize 
ivme kazandırmıştır. 2011 
yılında açıkladığımız Stratejik 
Ortaklık, ilişkilerimizin temelini 
oluşturmakta ve her alanda 
işbirliğimizin geliştirilmesine 
imkân tanımaktadır. 

21 Aralık 2015 Pazartesi
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Sayın Cumhurbaşkanımızın 
2015 Temmuz ayında 
Endonezya'ya gerçekleştirdiği 
resmi ziyaret sırasında iki 
ülke liderleri bu sağlam 
temel üzerinde ikili ilişkilerin 
geliştirilmesi hususunda mutabık 
kalmışlardır. Devlet Başkanı 
Joko Widodo, G-20 Antalya 
Zirvesine katılmak üzere         
15-16 Kasım 2015 tarihlerinde 
ülkemizi ziyaret etmiştir. İkili 
ilişkilerimizin önemli bir 
boyutunu parlamentolararası 
ilişkilerimiz teşkil etmektedir. 
Endonezya Temsilciler Meclisi 
ile işbirliğimizi önümüzdeki 
dönemde daha da geliştirmek 
istiyoruz.  BM, İslam İşbirliği 
Teşkilatı, G-20 ve MIKTA 
(Meksika, Endonezya, Güney 
Kore, Türkiye, Avustralya 
Girişimi) gibi uluslararası 

platformlarda işbirliği içinde 
çalışmaktayız. Güneydoğu Asya 
bölgesinin en büyük ekonomisi 
ve G20 üyesi olan Endonezya ile 
ekonomik ve ticari ilişkilerimizin 
güçlendirilmesine özel önem 
atfediyoruz.  2014 yılında ikili 
ticaret hacmimiz 2.3 milyar 
Dolar, ticaret açığımız 1.8 milyar 
Dolar olarak gerçekleşmiştir. 
İkili ticaret hacmimizi 2023 
yılına kadar 10 milyar Dolara 
çıkarmak hedefi doğrultusunda 
ticaretimizin dengeli bir şekilde 
artış göstermesine yönelik ortak 
çaba göstermeliyiz. İki ülke 
halkları arasında etkileşimi 
artıracağına inandığımız Yunus 
Emre Kültür Merkezi'nin 
Cakarta'da en kısa sürede 
hizmete girmesini arzu 
ediyoruz. Kültür Merkezleri 
Anlaşması taslağımız Endonezya 

makamlarına iletilmiş olup, yanıt 
beklenmektedir.”

Komisyon Başkanı Şentop, 
konuk heyete Anayasa 
Komisyonunun yaptığı çalışmalar 
ve işlevi hakkında da bilgi verdi. 

Endonezya Temsilciler Meclisi 
İdari İşler Komitesi Başkanı 
Roem Kono Muhammed ise 
Anayasa Komisyonu Başkanı 
Mustafa Şentop'a kendilerini 
kabul edip vakit ayırdığı için 
teşekkür etti. 

Komite Başkanı Roem 
Kono Muhammed’de, iki 
ülke ilişkilerini her alanda 
güçlendirmek istediklerini 
belirterek bunun iki ülke 
açısından önemine vurgu yaptı. 

Afganistan 
Parlamento 
Heyeti 
TBMM'de

Türkiye-Afganistan 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Hüseyin 
Kocabıyık, Afganistan 
Parlamentosu üyelerinden 
oluşan heyeti TBMM’de kabul 
etti. 

Kocabıyık, kabulde yaptığı 
konuşmada, TBMM'nin 

ilk temsilciliğini 1921'de 
Afganistan'da açtığını belirterek, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
tarihsel gelişimine değindi. 
Kocabıyık, Türkiye ile 
Afganistan arasında bundan 
sonra çok daha derin ve geniş 
ilişkiler olacağını ifade etti. 

Afganistan Parlamentosu 
üyelerinden oluşan heyetin 

başkanı Ferahman Babur da 
Afganistan ile Türkiye'nin 
iki kardeş ve dost değil, "iki 
sevgili ülke gibi" olduğunu 
ve tarih boyunca birbirinin 
yanında yer aldığını belirterek, 
"Afganistan'ın ne zaman 
yardıma ihtiyacı olsa gerçekten 
Türkiye kardeş gibi yanında 
durmuştur" diye konuştu.

21 Aralık 2015 Pazartesi
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CHP Grup Başkanvekili Gök’ün Kabulü
CHP Grup Başkanvekili 
Levent Gök, terör örgütü PKK 
tarafından kaçırılan asker ve 
polislerin aileleriyle grup yönetim  
kurulu salonunda bir araya geldi. 

Gök, terörün sona erdirilmesi 
gerektiğini belirterek, "PKK'nın 
bu silahlı eylemleriyle hiçbir 
sonuç alamayacağı ortadadır. Biz 
elbette Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan sıkıntıların ve taleplerin 
farkındayız. Ama bunların 
her birinin yolu, Meclis içinde 
konuşarak çözümden geçer" dedi. 

Toplantıda aileler, çocuklarının 
ve eşlerinin kaçırılmasından 
duydukları üzüntü ve yaşadıkları 
mağduriyeti aktardı. 

Terör Örgütü PKK tarafından 
94 gün önce kaçırılan astsubay 
Semih Özbey'in babası Gürsel 
Özbey, çocuklarının kurtarılması 
için yardım talep ettiklerini 
söyledi. Herkesten empati 
yapmalarını isteyen Özbey, 
"Çocuklarınız bir saat eve geç 
gelse ne yaparsınız? Bunu siyasi 
malzeme olarak kullanmayın 
çünkü içinde insan var. Lütfen 
bize yardım edin. Artık 
dayanacak gücümüz kalmadı." 
diye konuştu. 

Asker Müslüm Altıntaş'ın babası 
Şevket Altıntaş evlatlarının evine 
dönmesi için herkesin üzerine 
düşeni yapması gerektiğine vurgu 
yaptı. 

Polis memuru Sedat Yabalak'ın 
eşi Burcu Yabalak ise 5 aydır 
eşinden haber alamadığını 
belirterek, gözyaşları içinde, 
"Her gün 'bugün gelecek' diye 
bekledim. Eğer bu kadar uzun 
süreceğini bilseydim, peşine 
gider dağı taşı delerdim. Onlar 
bu ülkenin polisi, askeri. Ne olur 
duyarlılık gösterilsin" dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Gök, 
ailelerin haklı bir isyan içinde 
olduğunu, bir baba olarak 
yaşadıkları acıyı çok iyi anladığını 
dile getirerek, şu ifadeleri 
kullandı: 

"Türkiye'de yaşanan bu terör 
ortamında, Türkiye'nin iç 
güvenliğinin sağlanmasının 
ötesinde güvenlik güçlerimizin 
de güvenliğinin artık sorun 
olduğu bir dönemden ne yazık 
ki geçiyoruz. Türkiye'nin bir an 
önce bu ortamdan kurtulması, 
barış ikliminin sağlanması, 
anne babaların evlatlarının 
yolunu gözlemediği bir ortama 
kavuşması lazım. Özgür ve barış 
dolu bir Türkiye özleminde biz 
CHP olarak bu sorunun ne denli 
ağır olduğunu bilerek, sorumlu 
hareket ediyoruz. Türkiye'de 
terörün sona erdirilmesi 
açısından da elimizden gelen 
her türlü katkıyı yapmaya hazır 
olduğumuzu ifade ediyoruz. 
Burada gözyaşları içindeki 
anne baba ve eşlerin talepleri 
herkes tarafından duyulmalıdır. 
Tüm Türkiye bu gözyaşlarını 
duymalıdır. Başta ülkeyi 
yönetenler bu gözyaşlarına 
kayıtsız kalmamalıdır." 

Terör örgütünce alıkonulan 
asker ve polislerin evlerine 
dönmeleri için ne gerekiyorsa 
bir an önce yapılmasını isteyen 
Gök, CHP olarak bu yöndeki 
tüm girişimlere, hükümetin 
atacağı adımlara koşulsuz katkı 
vereceklerini bildirdi. 

Ailelerin bu isyanını kamuoyu 
önüne ve Meclis kürsüsüne 
taşıyacaklarını vurgulayan 
Gök, "Silahlar bırakılmalıdır. 
Terörün sona erdirilmesi 
gerekiyor. PKK'nın bu silahlı 
eylemleriyle hiçbir sonuç 
alamayacağı ortadadır. Biz 
elbette Doğu ve Güneydoğu'da 
yaşanan sıkıntıların ve taleplerin 
farkındayız. Ama bunların 
her birinin yolu, Meclis içinde 
konuşarak çözümden geçer. 
Silahlardan arındırılmış, 
barış iklimi içinde Meclis 
platformunda sorunlarımızı 
çözeceğiz. PKK'nın silahlarını 
bırakması gerekiyor" diye 
konuştu. 

Gök, sözlerini ailelere "Merak 
etmeyin, yalnız değilsiniz. 
Buradan sizin sesinizi milyonlar 
duyacaktır. Duymayanlara da biz 
duyuracağız" diyerek tamamladı. 

22 Aralık 2015 Salı
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili Benli, Engelli Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Başkanlarını Kabul Etti

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili Fatma Benli, Dünya 
İnsan Hakları Günü dolayısıyla, 
Türkiye Sağırlar Konfederasyonu 
Başkanı Orkun Utsukarcı, 
Engelliler Federasyonu Başkanı 
Veysel Gürsoy Çelik, Türkiye 
Engelli Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Bülent 
Nadir Akboğa'yı kabul etti. 

Utsukarcı, en fazla sıkıntı 
yaşayan grubun işitme engelliler 
olduğunu belirterek, "arabayla 
Japonya'ya kadar gitseler ancak 
sıkıntılarını anlatabilirler" diye 
konuştu. 

Bütün engel gruplarının eşit 
olarak düşünüldüğünü ifade 
eden Utsukarcı, diğer ülke 
anayasalarında işaret dilinin 
koruma altına alındığını 
anımsatarak, Türkiye'de 
de koruma altına alınması 
halinde bütün sistemlerin 
değişebileceğini, bakanlıkların 
uyum içinde çalışabileceğini 
kaydetti. 

Utsukarcı, 12 ülkenin 
anayasasında işaret dilinin 
koruma altına alındığını 

aktararak, "Afrika'da bile 
koruma altında. Engelli 
haklarında eksiklikler olduğunu 
düşünüyoruz. Anayasada koruma 
altına alındığında, televizyonlarda 
tercüman, alt yazı olacak. Bizim 
kullandığımız dilin okullarda 
kullanılması sağlanacak. 
Öğretmenin yanında tercüman 
olacak" değerlendirmesinde 
bulundu. 

Komisyon Başkanvekili Benli 
de heyetin tecrübe ve taleplerini 
dinlemenin önemine değinerek, 
heyete, ziyaretleri dolayısıyla 
teşekkür etti. 

Benli, Utsukarcı'nın bu talebinin 
anayasaya konulmasının zor, 
ancak yasaları değiştirmenin 
daha kolay olduğunu ifade etti. 

Asıl sorunun, işitme engellilere 
yönelik toplumsal farkındalık 
eksikliği olduğunu belirten Benli, 
vatandaşların işitme engellilerle 
karşılaşmadığını, vatandaşlarla 
çok fazla iletişim halinde 
olmasına rağmen kendisinin de 
işitme engellilere rastlamadığını 
anlattı. 

Benli, ilk aşamanın, bu alanda 
toplumsal farkındalığı artırmak 
olduğunu anımsatarak, "Görme 
engelliler çok daha fazla bilinir, 
tanınır durumda. Onların 
durumu daha fazla ön plana 
çıkıyor. İşitme engellilerin 
toplumsal farkındalığını, 
görünürlüğünü sağlarsak yasa, 
anayasa değişikliği yapmak 
daha kolay olur. İlk aşamada, 
direkt anayasa dersek, kolay 
kabul görmeyecektir. Toplumsal 
farkındalık sonrası yasalarda 
değişiklik kabul edilebilir" diye 
konuştu. 

Heyetten, hazırlayacağı 
raporlarda sorunu dile 
getirdikten sonra çözüm 
önerilerini de sıralamasını isteyen 
Benli, önce kişilerin bu sorundan 
haberdar olmasının sağlanması 
gerektiğini vurguladı. Benli, şöyle 
devam etti: 

"Farkında olmazlarsa 
değiştiremezler. 'Zaten 
çok az insanı etkiliyor, biz 
neden uğraşıyoruz' denilir. 
Görüşebiliyorsanız televizyon 
sahipleri, reklam verenler, 
senaristlerle görüşün. Çok 
izlenen bir dizide, iki dakika 
bir işitme engellinin sorununa 
dikkat çekilmesi, insanların 
'hayatımızda bunlar var, bu 
konuda biz de bir şey yapmalıyız' 
demesini sağlayacaktır. Görsellik 
çok önemli. Söyledikleriniz 
akılda kalmaz, raporlar, kitaplar 
okunmaz, tek bir vaka etkili 
olur. İnsanların, 'duymasaydınız 
derdinizi nasıl anlatırdınız'ı 
deneyimlemesini sağlamalısınız. 
İnsanların empati yapmasını 
sağlayan projeler oluşturursanız 
çok fazla insana ulaşırsınız."

10 Aralık 2015 Perşembe
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TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu’nun 
Babası Vefat Etti

TBMM Genel Sekreteri       
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu'nun 
babası Ali Neziroğlu vefat 
etti. 

91 yaşında hastalığı nedeniyle 
tedavi gördüğü hastanede 
yaşamını yitiren Neziroğlu 
için Akçaabat Işıklar Köyü 
Merkez Camisinde cenaze 
töreni düzenlendi. 

Cenazeye, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
Devlet Personel Başkanı 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Savunma Sanayii Müsteşarı 
İsmail Demir, Giresun 
Valisi Hasan Karahan, Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 

18 Aralık 2015 Cuma

Medya Takip Sistemi Bilgilendirme Toplantısı
TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı tarafından 
26. Yasama Döneminin 
başlamasıyla birlikte 
Milletvekillerine doğrudan 
hizmet sunan danışman, ikinci 
danışman ve yardımcı personel 
için "Medya Takip Sistemi 
Bilgilendirme Toplantısı" 
düzenlendi. 

Toplantının açış konuşmasını 
TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkan Yardımcısı Musa 
Keskin yaptı. 

Milletvekillerinin yasama, 
denetim, temsil çalışmaları ve 
ülke gündemi ile ilgili; yerel, 
bölgesel ve ulusal yazılı basında 
çıkan haberlerin takibinin, ulusal 
gazetelerin dijital baskıları ile 
ulusal televizyon kanallarının 
yayın akışlarından oluşan arşiv 

hizmetinin, Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığı 
tarafından dışarıdan hizmet 
alımıyla yapıldığını belirten 
Keskin, bu hizmetlerin TBMM 
kurumsal ağında kullanıcıların 
hizmetine sunulduğunu belirtti. 

Keskin'in konuşmasının ardından 
Medya Takip Hizmeti veren 
firma görevlisi tarafından 
sistemin kullanımına ilişkin 
ayrıntılı bir sunum yapıldı. 
Toplantı, katılımcıların soruları 
ile son buldu.

18 Aralık 2015 Cuma

AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Salih Cora, AK PARTİ İl 
Başkanı Haydar Revi ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

Ali Neziroğlu’nun cenazesi 
Işıklar Köyündeki aile 
mezarlığında toprağa verildi.
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Birinci Mecliste Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi

Dr. Nihan ALTINBAŞ  TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Strateji Bürosu

Bu çalışmanın amacı olağanüstü zor savaş 
koşullarında görev yapan Birinci Mecliste (1920-
1923) 7 Haziran 1920 tarihinde kurulmuş olan 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’nin 
yapısı, İstihbarat birimi ile birlikte oluşturulmasının 
nedenleri ve Milli Mücadele sürecindeki önemini 
incelemektir. Temel gayesi vatanı kurtarmak 
ve yeni bir ülkenin temellerinin atılması olan 
Birinci Mecliste, başta Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere hemen herkes Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti vasıtasıyla Anadolu’daki halkın Meclisin 
faaliyetlerinden haberdar edilmesinin, Kurtuluş 
Savaşı hakkında düşman basınında yapılan olumsuz 
haberlerin tesirlerinin giderilmesinin, Avrupa’ya ve 
İslam ülkelerine Milli Mücadele’nin doğru şekilde 
bildirilmesinin öneminin farkındaydı. Bu farkındalık 
sebebiyle Birinci Mecliste Müdüriyet’in yapısı, 
faaliyetleri ve bütçesi hakkında vekiller uzun soluklu 
tartışmalar yapmıştı. 1920-1923 yılları arası Türkiye 
Büyük Millet Meclisi zabıt tutanakları, dönemin 
vekillerinin, meclis çalışanlarının anıları, dönem ve 
meclis hakkında yazılmış olan tezler, kitaplar bu 
çalışma için kaynak olarak kullanılacaktır. Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’nin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin diğer dönemlerindeki 
tarihi bu çalışmanın kapsama alanı dışındadır.

BİRİNCİ MECLİS’İN KURULUŞU, ÇALIŞMA 
KOŞULLARI, PROPAGANDA’NIN MİLLİ 
MÜCADELE’DE YERİ VE ÖNEMİ

Tarihte özel önemi olan ve benzeri kolaylıkla 
bulunamayacak olan Birinci Mecliste milletvekilleri 
sadece mecliste değil, zaman zaman cephede de 
görev almıştır. Milletvekillerin ve memurların zor 
çalışma koşullarına ve ülke genelindeki ekonomik 
ve sosyal zorluklara rağmen Birinci Meclis, iç ve 
dış politikada faaliyet göstermiş, meclis kürsüsünde 
değişik konuları tartışmış, farklı fikirleri savunan 
milletvekilleri birbirine muhalefet edebilmiş, 
ülke güvenliği, ekonomik, siyasi ve sosyal hayatı 
ilgilendiren pek çok konuda kanunlar çıkartmıştır.1

1 Rıdvan Akın, TBMM Devleti (1920-1923) (İstanbul: İletişim, 2001); 
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (İstanbul: Yapı Kredi Yayın-
ları, 2002); Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve 
T.B.M.M. I. Dönem (1919-1923) (Ankara: TBMM Vakfı Yayınları, 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele 
sürecini başlattığı Kongreler Dönemi,2 28 Ocak 
1920’de Meclis-i Mebusan’ın gizli celsesinde 
Misak-ı Milli’nin3 kabul edilmesi ve 16 Mart 
1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesinin 
ardından Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadele 
teşkilatlandırılmaya başlanmış, Ankara’da açılacak 
olan Milli Meclis ve vekil seçimleri ile ilgili tebligat 
tüm yurtta yayınlanmıştır. Ayrıca milli mücadele 
hareketinin yönetilebilmesi için Milli Meclisin 
kurulmasına kadar yürütme görevini yerine 
getirecek olan Heyet-i Temsiliye oluşturulmuş, 
Mustafa Kemal Atatürk de başkanlığına seçilmiştir. 
İstanbul hükümetine alternatif hükümet olarak 
Heyet-i Temsiliye 27 Aralık 1919 tarihinden itibaren 
Ankara’da çalışmalarına başlamış, Millet Meclisi’nin 
kuruluşu için faaliyetlerini sürdürmüştür.

Birinci mecliste memur olarak görev yapan Cevat 
Duru, Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum-
Sivas Kongrelerinden sonra maiyeti ile birlikte 
Ankara’ya geldiğini, Çankaya yokuşunda Seğmenler 
tarafından coşku ile karşılandığını anlatır. Bu 
süreçte, zamanında İttihat ve Terakki Kulübü 
olarak inşa edilmiş olan küçük bir bina yeni meclis 
binası olarak on beş gün içerisinde tamir edilmiştir. 
Anadolu’nun her tarafından seçilen milletvekilleri 
ve İstanbul’dan kaçan mebuslar da aynı zamanlarda 

1994); Ahmet Demirel, İlk Meclisin Vekilleri Milli Mücadele Dö-
neminde Seçimler (İletişim: İstanbul, 2010); İhsan Güneş, Birinci 
TBMM’nin Düşünce Yapısı (İstanbul: İş Bankası Kültür Yay., 2009); 
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu (Ankara: T.T.K. Yay., 
1998); Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İlk Meclis Milli Mücadele’de 
Anadolu (İstanbul: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.Ş, 
1990); Oktay Yenal, Cumhuriyet’in İktisat Tarihi (İstanbul: İş Ban-
kası Kültür Yay., 2010).

2 Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, 21-
22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’nin yayınlanması, 23 Tem-
muz- 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 Eylül-11 Eylül 
1919 tarihleri arasında Sivas Kongrelerinin toplanması olarak ifade 
edilebilecek bu dönemde alınan kararlarla vatanın tümünü temsil 
etme yetkisi bir elde toplanmıştır.

 Bkz: Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi 1 Erzurum Kongresi 
(İstanbul: İş Bankası Yay.,2008), Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi 2 
Sivas Kongresi (İstanbul: İş Bankası Yay., 2008).

3 Milli Yemin olarak ifade edilebilecek olan Misak-ı Milli Amasya 
Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları kapsa-
yarak vatanın bölünmezliği, kapitülasyonların reddi gibi bağımsızlık 
ve milli egemenliği sağlamaya çalışan kararları içerir. Bkz: Şerafet-
tin Turan, Türk Devrim Tarihi Ulusal Direnişten Türkiye Cumhuriye-
ti’ne (Ankara: Bilgi Yayınevi, 2000).
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Ankara’ya gelmektedir.4 Ancak, o sırada küçük 
bir vilayet olan Ankara’da gelecek olan vekillerin 
kalabileceği otel, yemek yiyebilecekleri lokanta 
dahi yoktur. Yine Birinci Meclis memurlarından 
olan Tayip Başar meclis kalabalıklaştıkça vekillerin 
öğretmen okulunda veya bulabildikleri yerlerde 
yerleştiklerinden bahseder ve şöyle devam eder:

İllerden gelen milletvekilleri elbise ve harçlık 
bakımından yoksul kimselerdi. Aralarında ilk 
günlerde belki aç kalmamak için heybesinde 
bir miktar bulgur, fasulye, pirinç, bir kutu yağ 
getiren çoktu. Bu malzemeyi tabldota alarak 
kullandığımız ve hesaplarına saydığımız 
kimseleri şimdi hatırlayamayacağım. Bunlar kaba 
saba giyimli, parasız fakat imanlı kimselerdi. 
Yenilen yemek ise darı unu karıştırılmış çamur 
gibi bir şeydi. Ankara’ya gelen ve yatacak 
yer bulamayan bir kısım milletvekilleri ve 
gazetecilerden bazılarının İstasyon Yolu 
etrafındaki çayırlıkta açıkta yatarak sıtmaya 
yakalandıkları vakidir. Şimdi Gençlik Parkı 
olan bu çayırlıktan gelen sivrisineklerden biz 
de rahatsız olurduk. O günlerde yakalandığım 
sıtmadan ben de otuz senede kurtulabildim.5

Bahsedilen zor koşullarda görev yapan Birinci 
Meclis hükümeti ve milletvekilleri bir yandan 
ülkenin bağımsızlığı için Milli Mücadele 
Hareketi’ni yürütürken diğer yandan da milli devlet 
olma konusunda çalışmalar yapmıştı. Doktorlar, 
mühendisler, gazeteciler, askerler, aşiret reisleri 
hatta tarikat şeyhleri dahi Birinci Mecliste vekil 
olarak görev almıştı. Bu çeşitliliği Birinci Mecliste 
memur olarak görev yapan Ord. Prof. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu şöyle dile getirmiştir:

1920’de Meclise ilk kez memur olarak girdiğimde 
hemen dikkatimi çeken durum milletvekillerinin 
kılık, kıyafet, yaş kafa yapısı ve görgülerinin 
başka başka ve çok değişik oluşuydu. Beyaz sarıklı, 
aksakallı, cüppeli, eli tespihli hocalarla pırıl pırıl 
üniformalı genç subaylar; yazma veya şal sarıklı 
aşiret beyleri; külahlı ağalar ve kavuklu çelebilerle 
Avrupa üniversitelerinden yeni dönmüş, Batı 
kültürüyle yetişmiş, nokta bıyıklı, Kuvay-ı 
Milliye kalpaklı gençler Meclis sıralarında yan 
yana oturuyordu. Bilgileri ve yetişme ortamları 
çok değişik olan bu insanlar bir tek amaç 
doğrultusunda birleşmişlerdi: Vatanı kurtarmak.6

“Vatanı kurtarmak” gayesi etrafında birleşen 
bu insanların ölümü bile göze almaktan 
çekinmediklerini yine Velidedeoğlu “Eğer 

4 Nurettin Can Gülekli, Rıza Onaran, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
50. Yıldönümü 1920-1970 (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1973), 
155.

5 a.g.e.
6 Velidedeoğlu, 180-81.

Ulusal Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmamış 
olsaydı hepsinin yazgısı aynı olacaktı; birer birer 
yakalanıp ya öldürülecekler ya da padişaha isyan 
suçundan mahkemeye verileceklerdi...” diyerek dile 
getirmiştir.7 Bu insanları bu derece fedakâr olmaya 
iten sebepleri Birinci Mecliste gazeteci olarak 
görev yapan Enver Behnan Şapolyo’nun anılarında 
bulabiliriz:

Ankara’ya 10 Ekim 1920 tarihinde geldim. 
Gelişimin sebebi mütareke yıllarının acıları 
oldu. İki olay benim üzerimde derin bir etki 
yaptı. Birinci olay şu idi: O zamanlar İstanbul 
Lisesinde öğrenciydim. Okula gidiyordum. 
Köprünün üstü ve bilhassa Karaköy ile Galata 
rıhtımı binlerce Rum’la dolmuş taşmıştı. 
Karaköy meydanında Galata rıhtımında 
kaldırımlar üzerine Türk bayrakları serilmişti. 
8 Şubat 1919 günü idi. Fransız orduları Doğu 
komutanı karaya çıktı. Fatih Sultan Mehmet 
İstanbul’a beyaz bir at üzerinde girmişti. 
Komutan da ikinci Fatih olmak hevesiyle 
beyaz ata binerek ve Türk bayraklarını 
çiğneyerek azınlıkların alkışları arasında 
Beyoğlu’na çıktı. Bu manzara beni çılgına 
döndürdü. Altı yüzyıldır hür dalgalanan 
bayrağım düşman çizmeleri altında 
çiğnenmişti. Teessürümden ağlıyordum. Okula 
geldim; bu feci olayı anlattım. Esir olarak 
yaşamaktansa hür dağların başında ölmeyi 
tercih ettim. Anadolu’ya kaçmaya karar 
verdim. Bana 10 arkadaşım daha katıldı… 
Istranca’nın Karacaköy mevkiine gelen Kanlı 
Bayrak adlı Kuva-yı Milliye çetesine katıldım. 
Fakat Fransızlar bizi dağıttı. İstanbul’a 
döndüm…Galatasaray Lisesi’nin önünden 
geçen bir subayın ağzına Rum gençleri 
tabanca dipçiği ile vurarak dişlerini kırdı. 
Ağzından kanlar akan subay “beni kurtaracak 
bir Türk ve Müslüman yok mu?” diye bağırdı. 
O Türk Ankara’ya gelmiş bulunuyordu…8

(1921, Büyük Millet Meclisi genel görünüm)

7 a.g.e., 244-245. 
8 Gülekli, Onaran, 249.
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Kendi içlerinde Türkçü, Osmanlıcı, Ümmetçi 
olarak ayrılabilecek, farklı ideolojilere sahip 
olan Birinci Meclisin milletvekilleri, Ankara’ya 
türlü vasıtalarla gelmiş, Meclisin 23 Nisan 1920 
tarihinde açılmasının ardından çalışmalara hemen 
başlamışlardı. Hedefleri, fikirleri, hatta giyim 
tarzları ile bile halkı temsil eden Birinci Meclis 
vekilleri yurdu düşman işgalinden kurtarmak 
ve ülkeye hizmet etmek için evvela halkın 
yürütülmekte olan Milli Mücadele’den ve Mecliste 
alınan kararlardan haberdar olması gerektiğine 
inanmaktaydılar. 

Ancak, Birinci Mecliste o kadar zor koşullar altında 
çalışılıyordu ki, matbuat ve istihbarat birimleri 
vasıtasıyla propaganda faaliyeti yürütmek bir yana, 
hakikatte milletvekillerinin meclis görüşmeleri 
esnasında kendi seslerini duyurma imkânları bile 
neredeyse yoktu. Bu durumu Birinci Mecliste 
matbaa memuru olarak görev yapan Feridun 
Kandemir şöyle dile getirmiştir:

Büyük Millet Meclisi, kurulduğu gün sesini etrafa 
duyuracak hiçbir vasıtaya sahip değildi. Kendi 
çatısı altında konuşulanları orada bulunanlardan 
başka kimse duymaz, hatta toplantı salonunda 
bile sık sık “işitemiyoruz” diye bağıranlar 
görülürdü. Çünkü hoparlör tesisleri bulunmadığı 
gibi radyo, ajans, gazete gibi şeyler de yoktu. Bu 
haliyle Meclis yeryüzünde sesini duyuramayan tek 
meclisti.9

Ancak propaganda ve irşat, Mustafa Kemal 
Atatürk ve diğer milletvekilleri tarafından çok 
önemseniyordu. Milletvekilleri, meclise ülkenin 
her yerinde, türlü çevrelerden gösterilen bağlılığa 
rağmen, Birinci Meclisin Anadolu’da halkın çoğu 
tarafından henüz anlaşılmadığından, ayrıca halk 
arasında meclisin amillerine karşıt propaganda 
yapıldığından endişeleniyordu. Özellikle bu karşıt 
propagandaları etkisiz kılmak için 25 Nisan 1920 
tarihinde Antalya vekili Hamdullah Suphi Bey 
tarafından kaleme alının etkili bir bildiri Meclisin 
öğlenden sonraki altıncı oturumunda okunmuş, 
tutanaklara geçirilmiş ve basılarak yurdun dört bir 
yanına dağıtılmıştı.10

Yurdun dört bir yanından gelen bazı milletvekilleri 
meclisin öneminin bilinmesi bir yana, Anadolu’daki 
halkın çoğunun henüz İstanbul’un işgalinden 
bile haberdar olmadığını belirtmişti. Durumun 
vahametine binaen, Büyük Millet Meclisi’nin 
kuruluş amacının ne olduğunun halka bildirilmesi, 
düşmanların yaptıkları propagandaların halkın 
maneviyatını düşürmemesi maksadıyla meclis açılır 

9 a.g.e., 195-97.
10 Velidedeoğlu, 28-30.

açılmaz acilen bir “İrşat Komisyonu”11 kurulmuş, 
İzmir Milletvekili Yunus Nadi Bey de başkanlığına 
getirilmişti.12 Komisyon eliyle, meclisin irşat ve 
propaganda çalışmaları sözlü ve yazılı olarak iki 
koldan sürmüştü: Şeriye Vekâleti Milli Mücadele’yi 
İslam Tarihi’ne ait kahramanlık hikâyeleri ile 
desteklerken, gazeteler de askerlerin ve halkın hem 
bilgilendirilmesini hem de morallerinin yüksek 
tutulmasını amaçlıyordu.

Kütahya Milletvekili Besim Atalay Bey dini temalı 
kahramanlık hikâyelerinin askerlerin üzerindeki 
manevi tesirini şöyle ifade eder:

Efendiler, en büyük peygamberler, cihangirler, 
etrafına topladıkları ümmetlere, askerlere söz 
ile tesir etmişlerdir. Yavuz’un, itaati askeriyesi 
bozulmuş, kendi çadırına silah sıkmış olan askere 
karşı “er olan arkamdan gelir” demesi koca İran’ı 
mağlup etti. Azerbaycan kıtasını elimize geçirdi. 
Bizim gazetelerimizde askerin ruhunu yükseltecek 
makale yazılmıyor. Fakat hepimiz bunu arzu 
ederiz ki askerin şiddetle buna ihtiyacı vardır.

Aynı gün yapılan görüşmelerde Matbuat ve 
İstihbarat Müdürü Hüseyin Ragıp Bey de 
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi ve askerler için 
çıkartılan ajansta Peygamber kıssalarına yer 
verdiklerini, ayrıca askere hitaben destanlar, dini, 
milli hitabelerin yazıldığını; ancak basılan miktarın 

11 İrşat Komisyonunun kuruluş öyküsünü Sinop milletvekili Hak-
kı Hami Bey şöyle dile getirir: Malumu alileri, Meclis-i Aliniz ilk 
açıldığı zaman iki büyük tehlike karşısında bulunuyordu. Biri Garbın o 
muhip tehacümü efkârı ve diğeri dâhili buhranlardır. Şüphesi buna kar-
şı ne kadar kuvvetli esliha ile mücehhez olsak, önüne geçmek imkânının 
pek müşkül olduğunu düşünen Meclisi Aliniz, zannederim içtimaının 
ikinci veya üçüncüsünde bir kanun ve nizamnameyi kabul etmemiş 
iken, müstacelen Meclisi Alide bir encümen teşkil etmişti ki o da İrşat 
Encümeni idi. Bu İrşat Encümenin teşkilinden maksat, hemen her vakit 
fevt etmeksizin dâhili ve harici lazım gelen propaganda ve irşatta bulu-
narak efkârı siyasiyeyi lehimize kazanmaya ve dâhili buhranı izale ve 
ittihadın tamamen teyit ve tesisine sarfı mesai etmeye matuf idi. Bkz: T.
B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 95, Cilt 8, Birleşim 159, 28. 02. 1337.

12 Velidedeoğlu, 93.

(1 Mart 1921, meclis görüşmeleri)
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yetersiz olduğunu çoğaltılması gerektiğini ifade 
etmiştir.13

Meclisin açılmasının ardından ilk etapta İrşat 
Komisyonu kurulmuştu; ancak milletvekillerinin 
Milli Mücadeleye destek ve vatanı kurtarmak 
amillerinin hayat bulabilmesi için propaganda 
ve irşat konularında çalışmalar yapacak resmi bir 
dairenin de kurulması gerekmekteydi.

MATBUAT VE İSTİHBARAT MÜDÜRİYETİ 
UMUMİYESİNİN KURULUŞU, 
ÇALIŞMALARI VE BÜTÇESİ

Mustafa Kemal Atatürk, basının ve propagandanın 
Milli Mücadele açısından önemine binaen daha 
Samsun’a çıkışı ile başlayan süreçte halkı durumdan 
haberdar eden gazetelerin neşriyatı için uğraşmıştı. 
İstanbul’un işgali ve Milli Mücadele döneminde 
basın “Padişah yanlısı” ve “Kuva-yı Milliye” yanlısı 
olarak kutuplaşmıştı. Ayrıca başta İzmir olmak 
üzere Anadolu’nun düşman işgali altında olan pek 
çok kentinde matbuat işgalcilerin sıkı denetimi ve 
sansüründe olduğu gibi zaman zaman da düşman 
lehine yayınlar yapabiliyordu. Bu tehlikenin farkında 
olan Mustafa Kemal Atatürk, Mili Mücadele 
sürecinde faaliyetleri ve hedefleri halka duyurabilmek 
maksadıyla “Minber”(1918), “İrade-i Milliye”(1919) 14 
ve “Hâkimiyet-i Milliye” (1920) 15 adlarında üç adet 
gazetenin neşriyatıyla bizzat ilgilenmiştir.16

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı için basının 
önemini Meclis görüşmelerinde milletvekili İhsan 
Bey de şöyle dile getirir:

Efendim, hattı harpte akşama kadar kan ve 
ateş içinde celadet gösteren zabitan ve efrat, 
akşam olduğu zaman eline geçirdiği bir adet 
gazeteyi zafer yadigârı olarak telakki eder ve 
ondan yeni feyizler, yarınki hareketi için yeni 
iman ve nurlar alır… İşgal edilmiş düşman 
siperlerinde düşmanın ceride ve gazeteleri görülür. 
O gazeteleri açtığınız zaman görürsünüz ki 
düşmanın cephanesinin kalmadığı ve az bir 
zamanda az bir sebat ile naili emel olacakları 
hakkında milli edipleri ve kendi adamları 
tarafından uydurulmuş yazılar görürsünüz ve 
bu yazılardır ki düşmanı üzerimize saldırtır 
ve muvaffakiyetlerinin saiki olur…Ordu, 

13 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 64, Cilt 12, Birleşim 72, 08. 09. 
1337.

14 Bu gazetede Sivas Kongresi zabıtları, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bildiri ve konuşmaları yayınlanmıştır.

15 Bu gazete Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin hemen 
ardından, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ya-
yın organı olarak yayınlanmıştır.

16 Bkz: Yücel Özkaya, Milli Mücadele’de Mustafa Kemal Atatürk ve 
Basın (Ankara: Mustafa Kemal Atatürk Araştırma Merkezi, 2013), 
İhsan Ilgar, Mütarekede Yerli ve Yabancı Basın (İstanbul: Kervan, 
1973).

milletin büyük ordusu hakkındaki tevkiratını, 
ihtiramatını bilmek ister, şairlerin, ediplerin 
yeni yeni feyizler bahşeden yazılarını okumak 
ister, kendi kahramanlığının düşman efkârında 
Avrupa’da husule getirdiği tahavvülü okumak 
ve öğrenmek ister. Bunlar bence harp malzemesi 
kadar mühim şeylerdir.17

Birinci Mecliste 7 Haziran 1920 tarihinde dört 
maddelik bir kanunla Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi kurulmuştur. Kanuna göre 
bu müdürlük iç ve dış neşriyat, irşat ve istihbarat 
işleri ile meşgul olacak, basınla alakalı tüm hususları 
takip ve kontrol edecek, bakanlar kurulunun tüm 
imkânlarından faydalanacak, irşat ve istihbarat 
masrafları için icra reisinin tasdiki ile harcama 
yapacaktır.18 25 Aralık 1336 (1920) tarihinde ise 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bağlı olan 
Müdüriyet, Dış İşleri Bakanlığı’na bağlanır. Ancak 
iç işleri ile alakalı olan konularda Müdüriyet, hem 
Meclis Başkanlığı hem de İç İşleri Bakanlığı ile 
temas ve haberleşme içinde olacaktır.19

7 Temmuz 1920 tarihli, başkanlığını Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yaptığı meclis görüşmesinde, İrşat 
Komisyonu ve Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi’nin önemi şu şekilde anlatılmıştır:

Umumen teslim edilen bir hakikat vardır ki, 
memleketimizin uğradığı felaketlerin en müessir 
amillerinden biri de dâhil ve hariç efkârının, 
milletin menafii aliyesine muvafık bir cereyan ile 
sevk ve idare edilmesine gösterilmiş olan ihmaldir. 
Milli menafiimizin müdafaası hususunda silah 
kadar müessir olan siyaset ve fikir teşkilatının 
öteden beri ihmal edilmiş olması keyfiyeti pek 
çok fenalıklara sebep olmuş, elan da olmakta 
bulunmuştur…Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi’nin gayesi iki büyük hedefe müteveccih 
olmak lazım gelir. Biri harice karşı milletin 
amal ve metalibini tanıtmaya ve davamızın 
meşruiyetini ispata çalışmak, diğeri de dâhilde 
milletin efkârını aynı noktada tevhit etmek üzere 
her vasıtadan istifade ederek mütemadiyen tenvir 
ve irşat ile meşgul olmak... Müdüriyetin programı 
bir taraftan Avrupa matbuatı arasında milli ve 
meşru hukukumuzu müdafaaya matuf neşriyatta 
bulunmak ve cihan matbuatını daima tetkik ve 
takip ile dünya cereyanlarını anlamaya çalışmak, 
diğer taraftan da dâhilde zamanın emrettiği fikri 
ve ruhi vahdeti temin için her vasıtadan istifade 
suretiyle neşriyatta ve irşatta bulunmak olmalıdır. 
Anadolu’nun muhtelif noktalarında gazeteler 

17 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 64, Cilt 12, Birleşim 72, 08. 09. 
1337.

18 T.B.M.M., Kanunlar Dergisi Cilt 1, Kanun no:6, Kabul Tarihi: 
07.06.1336, Resmi Gazete Tarihi: 14.02.1337.

19 T.B.M.M., Kanunlar Dergisi Cilt 1, Kanun no: 10, Kabul Tarihi: 
25. 12.1336, Resmi Gazete Tarihi: 11.04.1337.
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neşrettirmek, hâlihazırda Türk İslam âlemini 
alakadar eden meselelere dair herkes tarafından 
kolayca anlaşılabilecek tarzda risaleler yazdırarak 
neşretmek, her tarafta muhabirler tedarik etmek, 
hususi muhabirler dolaştırmak, irşat heyetleri 
izam eylemek…20

Yine aynı oturumda Saruhan milletvekili Mustafa 
Necati Bey Matbuat Müdüriyetinin neden 
İstihbarat ile birlikte yürütülmesi gerektiğini açıklar:

Memleketimiz İstanbul’dan ve Avrupa’dan 
gelen muhtelif cereyanlara sahne olmuştur. Biz 
de onlara karşı aynı vaziyeti almaya mecburuz. 
Bu vaziyeti ancak propaganda teşkilatıyla temin 
edebiliriz. Yunanlılar, bundan önce verdiğim 
takrirde izah ettiğim veçh ile muharebeye 
başlamadan evvel propagandaya başlamışlar ve 
cephelerde en büyük muvaffakiyeti propagandalar 
sayesinde temin etmişlerdir. Biz de cephelerimizde 
mukabil kuvvetlerle propaganda yapar, onların 
fikirlerini, kanaatlerini değiştirmeye çalışırsak en 
büyük saiki muvaffakiyetimiz propaganda olur.21

Aynı minvalde, 13 Ekim 1920 tarihli meclis 
görüşmelerinde Bolu milletvekili Tunalı Hilmi Bey 
de şöyle demiştir:

Eğer biz orduya verdiğimiz ehemmiyetin yüzde 
beşi nispetinde neşriyatçılığa ehemmiyet verseydik 
bu izmihlal karşısında bulunmayacaktık. 
Edirne’de çarşaf kadar bir gazete çıkıyor; 
Müslümanlar, Türkler tarafından çıkartılıyor. 
Fakat Venizelos’un vasıtayı neşri efkârıdır. 
Bu Temin gazetesini elinize aldığınız vakitte 
Müslüman olmak dolayısıyla ağlamamak imkân 
haricindedir. Acaba o gazete bütün Trakya’da, 
Makedonya’da ve Rumeli’nde ne tesirler icra 
ediyor? Efendiler, bugün matbaaya, mürettibe, 
her şeye ihtiyaç var, taş basması, mümkün ise her 
kazaya bir taş basması gönderilmeli, o kazalarda 
icap eden beyannameler yazılmalıdır.22

Sinop Milletvekili Hakkı Hami Matbuat ve 
İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’ni bir devletin 
genel siyasetinin “Erkan-ı Harp Dairesi” olarak 
nitelendirir. Hakkı Hami Bey’e göre bir devletin 
siyaseti ne kadar mükemmel olursa devlet o 
kadar başarılı olur. Matbuat ve İstihbarat Heyeti 
de ne kadar mükemmel ve vazife sahibi olursa 
devletin siyaseti de o kadar iyi işler. Hami Bey’e 
göre, hakikatte de devletlerde siyaseti idare eden 
matbuattır.

20 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 107, Cilt 22, Birleşim 99, 09. 09. 
1338.

21 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 6, Cilt 2, Birleşim 25, 07. Temmuz 
1336.

22 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 12, Cilt 5, Birleşim 82, 13. 10. 1336.

Matbuat ve İstihbarat dolayısıyla propaganda ve 
irşat faaliyetine o derece önem verilmiştir ki 4 
Aralık 1920 tarihindeki görüşmelerde neşriyat ve 
tebligat dairesinde çalışanların yayın ve tamimde 
ihmal ve eksikleri olan görevlilerin her ne surette 
olursa olsun Hıyanet-i Vataniye Kanununa göre 
yargılanması istenmiştir.23 Hatta yine aynı öneme 
binaen 9 Aralık 1920 tarihli meclis görüşmelerinde 
“memleketin muhtaç olduğu tenvir ve irşat hususunda 
fevaidi azimesi derkar bulunan matbaa alet ve 
edevatının” gümrük vergilerinden muaf tutulması 
istenmiştir.24 

Meclis matbaasında memur olarak görev yapan 
Feridun Kandemir Konya’da “Öğüt” adlı gazetenin 
yayıncısıdır ve Ankara’ya Büyük Millet Meclisi 
matbaasının kuruluşunda görev alması için davet 
edilir. Kendisinden Meclis matbaasının kuruluşu 
için Konya’dan satın alınan makineleri, hurufatı, 
uygun gördüğü mürettip ve makinistlerle birlikte 
derhal Ankara’ya getirmesi istenir. Ankara’ya 
geldiğinde başkâtip Recep Peker ile Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ziyaret eder ve kendisinden şu sözleri 
işitir:

“Vazifenin ehemmiyetini elbette takdir 
edersin. Bütün bir husumet cihana karşı 
şeref, namus ve istiklali koruma mücadelesine 
atılan Türk Milletini temsil eden bu Meclis, 
ancak kuracağımız bu matbaa ile âleme sesini 
duyurabilecektir. Binaenaleyh, yapılacak iş 
cephelerde canla başla dövüşen Mehmetçiklerin 
yaptıklarından farksızdır ve onlar kadar feragat 
ve fedakârlık ister. Ankara tam bir yoksulluk 
içindedir. Fakat her güçlük yenilecektir. Burada 
durup dinlenmeden çalışma yolundayız. 
Göreyim seni çocuğum derhal işe başla… Yılmak, 
bezmek yok, maruz kalacağın her hangi bir 
müşkülat karşısında hiç tereddüt etmeden derhal 
bana gel, Recep bey de her zaman her hususta 
yardımcınızdır.”25

Yine matbaa memurlarından olan İhsan Yalçın 
da meclisin kuruluşundan üç ay sonra Konya’da 
çalıştığı Babalık Matbaasından yine aynı matbaada 
makinist olarak görev yapan Hüseyin Sakarya ile 
birlikte davet edilir. İhsan Yalçın da matbaa ile ilgili 
anılarını şöyle dile getirir: 

Meclis zabıtları, kanun layihaları ve meclisle 
ilgili çeşitli metinler elle dizilir, kolla çevrilen 
makinelerde basılırdı. Geceleri de mesai yapardık. 
Matbaa, eski Maarif Vekâleti binasının alt 
katında idi. Daha sonra birkaç yer değiştirdi.26

23 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 24, Cilt 6, Birleşim 108, 04. 12. 
1336.

24 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 28, Cilt 6, Birleşim 111, 09. 12. 
1336.

25 Gülekli, Onaran, 196.
26 a.g.e., 187-88.



MAKALE

Aralık 2015  ■  39

Yer değişmelerinden birinde de Matbaanın 
Kayseri’ye taşınması söz konusu olur:

Birinci Mecliste çalıştığım sırada hatırladığım 
en üzücü olay düşmanın ilerlemesi üzerine 
Kayseri’ye taşınmamızdır. Zahmetli yolculuk 
esnasında asker firarileri Kırşehir yakınlarında 
bizi soymaya teşebbüs ettilerse de Meclis 
memurları olduğumuzu anlayınca vazgeçtiler. 
Kayseri’de matbaanın tam faaliyete geçmesine 
vakit kalmadan takriben 3-4 ay içinde Ankara’ya 
döndük. O devre ait en sevinçli hatıram da 
Sakarya Zaferinden sonraki bu dönüştür.

(Mürettiphane, sağdan sola doğru: 
Hüsnü Sakarya, Talat Ersoy, Şevket, Bahtiyar, İzzet)

(Birinci Meclis Matbaa Heyeti, 1922)

Feridun Kandemir matbaa için çalışmalara başlar; 
ancak türlü zorluklarla karşılaşır. Kâğıt, tutkal ve 
mürekkep bulunamaz. Yunus Nadi ve Ali Şükrü Bey 
gibi mebus ve memurlar etraftaki kaza, vilayetlere 
gidip kâğıt toplamaya çalışır. Ancak meclis 
görüşmeleri petrol lambaları ışığında geceleri dahi 
sürmektedir ve müzakerelerin tutanakları sürekli 
olarak matbaaya gelmektedir. Mustafa Kemal 
Atatürk bir gece Feridun Kandemir’i çağırır ve 
kendisinden acil olarak o gün yapılan müzakerelerin 
basılmasını ister. Feridun Bey, ellerindeki imkânların 

kısıtlılığından bahsedince Mustafa Kemal Atatürk 
kendisine şöyle der:27

“Karşımıza hep madde çıkıyor. Düşman da öyle, 
makinesinin çokluğu ile ilerliyor. Lakin bizdeki 
ruh ve iman kuvveti, göreceksin çocuğum, demir 
çelik kuvvetini param parça edip yenecektir. 
Bu mukadderdir. Haydi çocuğum, şimdi git 
ne mümkünse onu yap, mümkün olmayanı 
yapacağımız gün de gelecektir.” 

O zamanlar genç bir tüccar olan merhum işadamı 
Vehbi Koç da Birinci Meclis matbaasında görev 
almıştır. Meclis genel sekreteri Recep Peker’e bir 
dilekçe sunarak mecliste memuriyet ister. Recep 
Peker ise bir yandan babasının ticarethanesinde 
çalışırken diğer yandan memurluk yapmaması 
konusunda kendisini uyararak matbaada Vehbi 
Koç’a musahhih olarak görev verir. Dönemin 
zor koşullarında mecliste memuriyet de askerlik 
görevine sayılmaktadır ve Vehbi Koç da bu sayede 
hem Birinci Mecliste memur olarak görev yapmış 
hem de askerlik görevini tamamlamış olur.28

Milletvekilleri irşat ve propaganda çalışmaları için 
yürütülen matbuatın bu hedefe ulaşabilmek için 
hakikatte sadece yoksul Anadolu halkının maddi ve 
manevi imkânlarının kullanıldığının farkında olan 
milletvekilleri, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti 
Umumiyesi’nin temel hedeflerinden olan Anadolu 
köylüsünü irşat etme konusunda yetersiz kaldığını 
çeşitli görüşmelerde dile getirmişlerdir. Örneğin 
Sinop milletvekili Hakkı Hami Bey:

..En ziyade muhtacı irşat olan bendenizce şehir 
ve kasabalardan ziyade, madden, bedenen 
bütün fedakarlığı ta öteden beri bugüne kadar 
ve bugün ve yarın da ifa etmekte bulunan 
köylülere teşmil etmek lazımdır. Eğer biz 
tamamen köylünün her ferdine kanaatimizi ne 
vakit kabul ettirir ve onu iman ettirirsek, emin 
olunuz, düşmanlarımız ne kadar büyük olursa 
olsun muvaffakiyet mutlaka bizledir. Çünkü biz 
köylülerle iş göreceğiz. Cepheye gidip düşmanla 
çarpışan o köylüdür. Fakat maatteessüf şuna 
emin olunuz ki şehirlilerden de yalnız memurin 
tabakası, müdiran kısmı müstesna olmak 
üzere diğerleri katiyen bizim faaliyetimizden 
haberdar değildir. Rica ederim; düşman 
Eskişehir’e yaklaştığı vakit düşmanın Yunan olup 
olmadığını, yani karşısındaki düşman Hristiyan 
mıdır ve devletlerden hangisine mensuptur bunu 

27 a.g.e., 196-97.
28 Can Dündar, Özel Arşivinden Belgeler ve Anılarla Vehbi Koç 

(İstanbul: Doğan Kitap, 2006), 53-55; Vehbi Koç, Hayat Hikâyem 
(İstanbul: Otokoç, 1983), 29,33; Gülekli, Onaran, 175-76.
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köylüye anlatmazsan o İstihbarat ve Matbuat 
İdaresi neye yarar?29

Aynı hususta Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni 
de şunları söylemiştir:

“...Düşmanlarımız Amerika’dan gazete gönderip 
bizi idlale çalıştıkları halde biz halkımızı 
tenvir için memleketimizde vesaite malik 
değiliz.. Rica ederim efendiler; her hangi bir 
memlekete giderseniz kendi kanaatini neşir için, 
kendi menfaati için, halkı tenvir için köylere 
gazete gönderiyor, köy köy okutturuyor. Bizim 
halkımız hayatını, kanını veriyor. Hükümetinin 
icraatından haberdar olmuyor. Azim bir inkılaba 
girişmişiz efendiler; bunu halkımız duymalıdır 
buradaki vekillerinin vaveylasından millet, 
memleket bihaber kalıyor..”30

Yurt dışında yürütülen istihbarat ve propaganda 
faaliyetlerinin yanı sıra Anadolu halkının irşadı 
konusunda da bütçe görüşmeleri esnasında 
Matbuat Müdüriyetinden daha ciddi çalışmalar 
yapması istenir. Mersin milletvekili Selâhaddin Bey 
zabıtların direkt halka okutturulmasını ister. Ona 
göre zabıtların hükümet masalarında durmasının 
hiç kıymeti yoktur. Milletin ülkenin geleceği ve 
siyasetle olan alakasını arttırmak için elden ne 
geliyorsa yapılmalıdır.31

1922 yılına gelindiğinde Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi’nin Bütçesi konusunda 
Birinci Mecliste ciddi tartışmalar yaşanır. Yoksul 
halkın vergileri ile işlerin yürütüldüğü, para 
israfı konusunda dikkatli olunması gerektiği ve 
müdüriyetin beklentileri tam olarak karşılayamadığı 
uzun uzadıya tartışılır.32 16 Eylül 1922 tarihinde 
Konya milletvekili Vehbi ve Aydın milletvekili 
Tahsin Beyler Matbuat Müdüriyeti’nin kanuna 
aykırı harcama ve israf ettiğinden bahisle konunun 
tetkik edilmesi için başkanlığa bir takrir verirler.33

Müdüriyetin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı 
hizmetler, bu hizmetlerin gerektirdiği masraflar 
Birinci Meclisin demokratik ortamında uzun 
uzadıya tartışılır. Tartışmalar esnasında, Matbuat ve 
İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesinden milletin ve 
ordunun milli duygularını harekete geçirmenin yanı 
sıra Avrupa’da Milli Mücadele aleyhinde çalışan, 
İngilizlerin desteği ile ciddi paralar sarf edilerek 
teşkilatlanan Ermeni, Rum vesaire cemiyetlere karşı 
daha ciddi propaganda yapması istenir. Matbuat 
müdüriyetinden Londra, New York, ve İsviçre’de 
propaganda ve istihbarat istasyonları teşkil etmesi, 

29 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 95, Cilt 8, Birleşim 159, 28. 02. 
1337.

30 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 86, Cilt 19, Birleşim 35, 27.04.1338.
31 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 86, Cilt 19, Birleşim 35, 27.04.1338.
32 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 108, Cilt 23, Birleşim 103, 16. 09. 

1338.
33 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 108, Cilt 23, Birleşim 103, 16. 09. 

1338.

günü gününe hariçte aleyhte yapılan neşriyata 
anında mukabele ve müdafaa etmesi istenir.34 

Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin 
propaganda için 1.922 milyon İngiliz lirası, 
Almanya, Fransa ve sair devletlerin de ciddi 
masraflar yaptığından bahisle Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti Umumiyesi’nden:

1. Avrupa ve Amerika’nın mühim noktalarında 
bizimle daima muhaberede bulunacak ajansların 
temini; 2. Avrupa ajansları ve matbuatıyla sıkı 
alaka tesisi; 3. Avrupa ve Amerika matbuatında 
hayatı milliyetimizi tenvir, menafiimizi 
müdaafa edecek vasıtaların temini; 4. Aynı 
kıtada lehimize konferanslar tertibi; 5. Avrupa 
ve Amerika’ya heyetler izamı; 6. İstanbul’da ve 
Avrupa’da intişar eden ecnebi gazetelerle bazı 
düşman mehafilin iftiralarına karşı müdafaatı 
lâzımede bulunmak, inkılâbımızın mahiyetini 
irae eylemek, istiklal ve şerefi millimiz yolunda 
giriştiğimiz mücadelenin safahatını göstermek 
için Ankara’da Fransızca haftalık bir gazete ile 
ecnebi lisanlarından risaleler, kitaplar neşriyat 
yapması beklenmiştir.35 

SONUÇ

Savaş ortamında açılmış olan Birinci Mecliste 
maddi ve manevi zor koşullarda görev yapan 
milletvekilleri ve memurların temel gayesi “vatanı 
kurtarmak” idi. Bu gaye etrafında canlarını hiçe 
sayarak toplanan bu insanlar bütün imkânları 
seferber etmiş, adeta Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“mümkün olmayanı da yapacağımız gün de 
gelecektir” sözünü doğrulayarak, ülkenin 
düşmandan temizlenmesi ve yeni Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşu için çalışmalar yapmıştır. 
Milli Mücadele ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulması esnasında basın, matbuat ve istihbarat 
birimlerinin önemine binaen Birinci Mecliste 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 
kurulmuş, faaliyetleri milletvekilleri tarafından 
üç yıllık dönemde özenle takip edilmiştir. Yoksul 
Anadolu halkından alınan vergi ve yardımlarla 
meclisteki işlerin yürütüldüğünün farkında 
olan milletvekilleri, Müdüriyetin önemini ve 
çalışmalarını zaman zaman tartışmış, bütçesi 
hakkında da eleştiriler yapmışlardır. Birinci Mecliste 
hüküm süren demokratik tartışma ortamı sayesinde, 
“mümkün olmayanı yapmak” ve “vatanı kurtarmak” 
adına hem milletvekilleri hem de Matbuat ve 
İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi kısa zamanda 
önemli hizmetlerde bulunmuştur.

34 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 107, Cilt 22, Birleşim 99, 09. 09 
1338..

35 T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, Sıra 107, Cilt 22, Birleşim 99, 09. 09 
1338.
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Birinci Meclis’ten Fotoğraf Kareleri
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TBMM Mustafa Necati Kültür Evi’nde 
“Sizin Gözünüzden TBMM” Sergisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlığının işbirliğiyle 
düzenlenen, "Sizin Gözünüzden 
TBMM" konulu resim ve 
kompozisyon yarışmasında 
dereceye giren ve sergilenmeye 
değer görülen resimlerden oluşan 
karma sergi TBMM Mustafa 
Necati Kültür Evi'nde açıldı. 

2015 yılının başında yapılan 
"Sizin Gözünüzden TBMM" 
isimli yarışma, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası, Milli 
Eğitim Temel Kanunu ile 
Türk Milli Eğitiminin genel 
amaçlarına uygun olarak ve 
gönüllülük esasına göre yapıldı. 
Yarışma ilkokul ve ortaokullarda; 
İlkokul Resim, Ortaokul 
Resim, İlkokul Kompozisyon ve 
Ortaokul Kompozisyon olmak 
üzere 2 dalda 4 kategoride 
yapıldı. 

Sergi açılışına, TBMM           
İdare Amiri ve AK PARTİ 
Hatay Milletvekili Orhan 
Karasayar, TBMM Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Başkanı       
Ali Özer ile TBMM İdari 
Teşkilatı yöneticileri ve davetliler 
katıldı. 

TBMM İdare Amiri Karasayar, 
serginin açılışını, yarışmada 
dereceye giren öğrencilerin 
yapmasını istedi. 

"Sizin Gözünüzden TBMM" 
yarışmasında dereceye giren 
ve sergilenmeye değer görülen 
eserlerden oluşan karma sergi,     
3 Ocak 2016 tarihine kadar açık 
kaldı.

16 Aralık 2015 Çarşamba
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MİLLİ SARAYLAR

Deniz Köşkü Beylerbeyi Sarayı Fransız İmparatoriçesi’nin Mavi Salon’da Karşılanması, 13 Kasım 1869,  (L’IIustration Journal Universal)

Beylerbeyi Sarayı

eylerbeyi ve çevresinin yerleşim alanı olarak kulla-

nılması tarihte oldukça gerilere, Bizans Dönemi’ne 

kadar gider. Farklı tarihsel dönemlerde inşa edilen 

yapıların ardından Sultan II. Mahmud (1808–1839) Dönemi’nde 

inşa edilen ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1863-

1865 yılları arasında sarayı ve ek binaları yaptırır. Bugünkü saray 

kompleksi içinde mabeyn ve harem bölümlerinden oluşan ana 

saray binası, Deniz Köşkleri, Tünel ile üst set bahçelerde büyük 

havuzun etrafındaki Sarı Köşk, Mermer Köşk ve saltanat atlarını 

barındırmak amacıyla inşa edilmiş Ahır Köşk yer alır.

Beylerbeyi Sarayı yazlık bir saraydır. Özellikle yabancı devlet mi-

safirlerinin ağırlanmasında kullanılmıştır. Avusturya-Macaristan İm-

paratoru Franz Joseph (1869), Fransız İmparatoriçesi Eugénie (1869), 

Karadağ Prensi Nikola (1874) ve Alman İmparatoru II. Wilhelm gibi 

çok sayıda konuklar burada ağırlanmışlardır. Sultan II. Abdülhamid 

de tahttan indirildikten sonra hayatının son altı yılını burada geçirmiş 

ve 1918’de bu sarayda vefat etmiştir.

Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırıldığı sarayın 

iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benzer-

likler gösterir. Bodrumla birlikte üç katlı olarak yapılmış olan sarayda 

24 oda, 6 salon yer alır. Taban döşemeleri orijinalleri Mısır’dan getir-

tilen hasırlarla kaplıdır. Türk-Hereke yapımı halılar; Fransız Baccarat 

kristalinden avizeler; İngiliz, Fransız ve İstanbul-Haliç Tersanesi’nde 

yapılmış saatler ile Çin, Japon, Fransız, Alman ve Türk-Yıldız porseleni 

vazolar sarayın oda ve salonlarının dekorasyonunu tamamlar. 

Beylerbeyi Sarayı’na Bağlı Ek Yapılar ve Bahçeler
Mermer Köşk: 1829-1831 yılları arasında Sultan II. Mahmud tara-

fından av köşkü olarak yaptırılan, içinde havuz ve sebili de bulunan 

Mermer Köşk, ismini dış duvarlarının mermerden yapılmış olmasın-

dan alır. 

Sarı Köşk: Mermer Köşk’ün yakınında yer alan Sarı Köşk bir cep-

hesiyle ormanlık alanın içerisinde yer alırken diğer cephesiyle dışarı 

doğru açılır. Bodrum üzerine iki kat olarak tasarlanan köşk gerek ta-

van süslemeleri gerekse iç dekorasyonu ile birlikte döneminin özgün 

örneklerinden biridir. 

Saray Bahçeleri: 19. yüzyıl prestij yapılarından biri olan Beylerbeyi 

Sarayı’nın yukarıya doğru uzanan birbirine merdiven ve rampalarla 

bağlanmış olan bahçelerin günümüze kalan toplam alanı 70 dönüm 

civarındadır. Has bahçedeki manolya ve kestane ağaçları ile Harem 

bahçesindeki ıhlamur ve setlerdeki Boğaziçi’nin simgesi erguvanla-

rın, Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde dikildiği anlaşılır.

Tünel: Sultan II. Mahmud tarafından 1829–1832 yılları arasında 

yaptırılmış, 1973’e kadar Üsküdar’ı, Beylerbeyi semtine bağlayan bir 

karayolu olarak kullanılmıştır.  Günümüzde tarihi işlevinin yanı sıra 

çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler için de kullanılır.

Üst Set Bahçe ve Sarı Köşk

Sarı Köşk

Mermer Köşk

Tünel

Dinleyen Geyik
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kadar gider. Farklı tarihsel dönemlerde inşa edilen 

yapıların ardından Sultan II. Mahmud (1808–1839) Dönemi’nde 

inşa edilen ahşap sarayın yanmasıyla Sultan Abdülaziz, 1863-

1865 yılları arasında sarayı ve ek binaları yaptırır. Bugünkü saray 

kompleksi içinde mabeyn ve harem bölümlerinden oluşan ana 

saray binası, Deniz Köşkleri, Tünel ile üst set bahçelerde büyük 
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iç mimarisi, kullanım özellikleri bakımından Türk evi planına benzer-

likler gösterir. Bodrumla birlikte üç katlı olarak yapılmış olan sarayda 

24 oda, 6 salon yer alır. Taban döşemeleri orijinalleri Mısır’dan getir-
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kristalinden avizeler; İngiliz, Fransız ve İstanbul-Haliç Tersanesi’nde 

yapılmış saatler ile Çin, Japon, Fransız, Alman ve Türk-Yıldız porseleni 

vazolar sarayın oda ve salonlarının dekorasyonunu tamamlar. 

Beylerbeyi Sarayı’na Bağlı Ek Yapılar ve Bahçeler
Mermer Köşk: 1829-1831 yılları arasında Sultan II. Mahmud tara-

fından av köşkü olarak yaptırılan, içinde havuz ve sebili de bulunan 

Mermer Köşk, ismini dış duvarlarının mermerden yapılmış olmasın-

dan alır. 

Sarı Köşk: Mermer Köşk’ün yakınında yer alan Sarı Köşk bir cep-

hesiyle ormanlık alanın içerisinde yer alırken diğer cephesiyle dışarı 

doğru açılır. Bodrum üzerine iki kat olarak tasarlanan köşk gerek ta-

van süslemeleri gerekse iç dekorasyonu ile birlikte döneminin özgün 

örneklerinden biridir. 

Saray Bahçeleri: 19. yüzyıl prestij yapılarından biri olan Beylerbeyi 

Sarayı’nın yukarıya doğru uzanan birbirine merdiven ve rampalarla 

bağlanmış olan bahçelerin günümüze kalan toplam alanı 70 dönüm 

civarındadır. Has bahçedeki manolya ve kestane ağaçları ile Harem 

bahçesindeki ıhlamur ve setlerdeki Boğaziçi’nin simgesi erguvanla-

rın, Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde dikildiği anlaşılır.

Tünel: Sultan II. Mahmud tarafından 1829–1832 yılları arasında 

yaptırılmış, 1973’e kadar Üsküdar’ı, Beylerbeyi semtine bağlayan bir 

karayolu olarak kullanılmıştır.  Günümüzde tarihi işlevinin yanı sıra 

çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler için de kullanılır.

Üst Set Bahçe ve Sarı Köşk

Sarı Köşk

Mermer Köşk

Tünel

Dinleyen Geyik

Beylerbeyi Sarayı, Osmanlı 
padişahlarının sayfiye mekânı 
ve yabancı devlet başkan ya da 
hükümdarlarının ağırlanacağı 
bir devlet konukevi olarak 
düşünülmüş ve devrin 
padişahı Sultan Abdülaziz’in            
(1861-1876) isteği üzerine inşa 
edilmiştir. Saray’ın inşasına 
6 Ağustos 1863 tarihinde 
başlanmış ve 21 Nisan 1865 
Cuma günü, yapılan bir törenle 
resmen kullanıma açılmıştır. 
Sarayın inşaat organizasyonunu 
Ebniye-i Şâhâne Serkalfası 
(Saray başkalfası) Serkiz 
Bey (Balyan) yürütmüştür. 
Beylerbeyi Sarayı’nın mâlî 
ve idarî işler sorumluluğu da 
denilebilecek binâ eminliği 
görevini ise Mehmed Efendi, 
Mahmud Efendi ve Rıfat Efendi 
yürütmüştür. Saray’ın yaklaşık 

500 bin Osmanlı lirasına mal 
olduğu tespit edilmektedir. 
Yapılar topluluğunun ana yapısı 
olan Beylerbeyi Sarayı, yüksek 
bir bodrum üzerine iki katlı ve 
kargir bir yapıdır. Yaklaşık 2.500 
metrekarelik bir alan üzerine inşa 
edilen yapı dikdörtgen bir zemin 
alanı üzerine oturmaktadır. 
Saray’ın güney kesimi Mabeyn-i 
Hümâyûn, kuzey kesimi ise 
Valide Sultan Dairesi olarak 
düzenlenmiştir. Her iki katta 
toplam 6 salon, 24 oda, 1 hamam 
ve 1 banyo bulunmaktadır. 

Batı ve Doğu üsluplarının 
karıştırılması ile inşa edilen 
Beylerbeyi Sarayı, Harem ve 
Mabeyn bölümleri ile Türk evi 
plan özelliğini taşımaktadır. 
Yapının çatısı üstten bütün 
cephe kenarlarını gizleyen 
bir korkulukla gizlenmiştir. 
Sarayın planı eyvanlı merkezî 
sofa (hol) motifine dayanan bir 
plan kompozisyonuna sahiptir. 
Beylerbeyi Sarayı’ndaki şema, 
üç bölümden oluşmaktadır. Bu 
bölümler; Mabeyn-i Hümâyûn, 
Yatak Dairesi (Hünkâr Dairesi) 
ve Valide Sultan Dairesi’dir. 
Valide Sultan Dairesi’nden 

hemen sonra gelen ve denize 
paralel olarak inşa edilen 
kadınefendiler ve ikballere 
ait esas Harem bölümü ise, 
ana yapıdan ayrı olarak inşa 
edilmiştir; bu yapı günümüze 
ulaşamamıştır. Mabeyn-i 
Hümâyûn’un giriş cephesi, 
Neo-barok vurgunun daha 
belirgin olduğu bir düzenleme 
göstermektedir. Saray’ın kitle 
ve cepheleri gibi iç mekân 
düzenlemeleri de seçmeci bir 
anlayışla şekillendirilmiştir. 
Beylerbeyi Sarayı’nı inşa ettiren 
Sultan Abdülaziz’in denize olan 
tutkunluğu nedeni ile Saray’ın 
tavanlarındaki bazı çerçeve 
ve kartuşların içinde deniz ve 
gemi temaları işlenmiştir; hatta 
Sultan Abdülaziz, ressamlara 
fikir vermesi için deniz ve gemi 
temalarını içeren desenler 
çizmiştir.

BEYLERBEYİ SARAYI
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Bu çalışmanın amacı olağanüstü zor savaş 
koşullarında görev yapan Birinci Meclis’te (1920-
1923) 7 Haziran 1920 tarihinde kurulmuş olan 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’nin 
yapısı, İstihbarat birimi ile birlikte oluşturulmasının 
nedenleri ve Milli Mücadele sürecindeki önemini 
incelemektir. Temel gayesi vatanı kurtarmak 
ve yeni bir ülkenin temellerinin atılması olan 
Birinci Meclis’te, başta Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere hemen herkes Matbuat ve İstihbarat 
Müdüriyeti vasıtasıyla Anadolu’daki halkın Meclis’in 
faaliyetlerinden haberdar edilmesinin, Kurtuluş 
Savaşı hakkında düşman basınında yapılan olumsuz 
haberlerin tesirlerinin giderilmesinin, Avrupa’ya ve 
İslam ülkelerine Milli Mücadele’nin doğru şekilde 
bildirilmesinin öneminin farkındaydı. Bu farkındalık 
sebebiyle Birinci Meclis’te Müdüriyet’in yapısı, 
faaliyetleri ve bütçesi hakkında vekiller uzun soluklu 
tartışmalar yapmıştı. 1920-1923 yılları arası Türkiye 
Büyük Millet Meclisi zabıt tutanakları, dönemin 
vekillerinin, meclis çalışanlarının anıları, dönem ve 
meclis hakkında yazılmış olan tezler, kitaplar bu 
çalışma için kaynak olarak kullanılacaktır. Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi’nin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin diğer dönemlerindeki 
tarihi bu çalışmanın kapsama alanı dışındadır.

BİRİNCİ MECLİS’İN KURULUŞU, ÇALIŞMA 
KOŞULLARI, PROPAGANDA’NIN MİLLİ 
MÜCADELE’DE YERİ VE ÖNEMİ

Tarihte özel önemi olan ve benzeri kolaylıkla 
bulunamayacak olan Birinci Meclis’te milletvekilleri 
sadece mecliste değil, zaman zaman cephede de 
görev almıştır. Milletvekillerin ve memurların zor 
çalışma koşullarına ve ülke genelindeki ekonomik 

ve sosyal zorluklara 
rağmen Birinci Meclis, 
iç ve dış politikada 
faaliyet göstermiş, meclis 
kürsüsünde değişik 
konuları tartışmış, 
farklı fikirleri savunan 
milletvekilleri birbirine 
muhalefet edebilmiş, 
ülke güvenliği, ekonomik, 

siyasi ve sosyal hayatı ilgilendiren pek çok konuda 
kanunlar çıkartmıştır.1

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele 
sürecini başlattığı Kongreler Dönemi,2 28 Ocak 
1920’de Meclis-i Mebusan’ın gizli celsesinde 
Misak-ı Milli’nin3 kabul edilmesi ve 16 Mart 
1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesinin 
ardından Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadele 
teşkilatlandırılmaya başlanmış, Ankara’da açılacak 
olan Milli Meclis ve vekil seçimleri ile ilgili 
tebligat tüm yurtta yayınlanmıştır. Ayrıca milli 
mücadele hareketinin yönetilebilmesi için Milli 
Meclis’in kurulmasına kadar yürütme görevini 
yerine getirecek olan Heyet-i Temsiliye oluşturulmuş 
Mustafa Kemal Atatürk de başkanlığına seçilmiştir. 
İstanbul hükümetine alternatif hükümet olarak 
Heyet-i Temsiliye 27 Aralık 1919 tarihinden itibaren 
Ankara’da çalışmalarına başlamış, Millet Meclisi’nin 
kuruluşu için faaliyetlerini sürdürmüştür.

Birinci mecliste memur olarak görev yapan Cevat 
Duru, Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum-
Sivas Kongrelerinden sonra maiyeti ile birlikte 
Ankara’ya geldiğini, Çankaya yokuşunda Seğmenler 
tarafından coşku ile karşılandığını anlatır. Bu 
süreçte, zamanında İttihat ve Terakki Kulübü 
olarak inşa edilmiş olan küçük bir bina yeni meclis 
binası olarak on beş gün içerisinde tamir edilmiştir. 

1  Rıdvan Akın, TBMM Devleti (1920-1923) (İstanbul: İletişim, 
2001); Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, 2002); Fahri Çoker, Türk Parlamento Tarihi Mil-
li Mücadele ve T.B.M.M. I. Dönem (1919-1923) (Ankara: TBMM 
Vakfı Yayınları, 1994); Ahmet Demirel, İlk Meclis’in Vekilleri Milli 
Mücadele Döneminde Seçimler (İletişim: İstanbul, 2010); İhsan 
Güneş, Birinci TBMM’nin Düşünce Yapısı (İstanbul: İş Bankası 
Kültür Yay., 2009); Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu 
(Ankara: T.T.K. Yay., 1998); Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, İlk Meclis 
Milli Mücadele’de Anadolu (İstanbul: Cumhuriyet Matbaacılık ve 
Gazetecilik T.A.Ş, 1990); Oktay Yenal, Cumhuriyet’in İktisat Tarihi 
(İstanbul: İş Bankası Kültür Yay., 2010).

2  Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı, 21-
22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi’nin yayınlanması, 23 Tem-
muz- 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum, 4 Eylül-11 Eylül 
1919 tarihleri arasında Sivas Kongrelerinin toplanması olarak ifade 
edilebilecek bu dönemde alınan kararlarla vatanın tümünü temsil 
etme yetkisi bir elde toplanmıştır.

Bkz: Mahmut Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi 1 Erzurum Kongresi 
(İstanbul: İş Bankası Yay.,2008), Goloğlu, Milli Mücadele Tarihi 2 
Sivas Kongresi (İstanbul: İş Bankası Yay., 2008).

3  Milli Yemin olarak ifade edilebilecek olan Misak-ı Milli Amasya 
Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararları kap-
sayarak vatanın bölünmezliği, kapitülasyonların reddi gibi bağım-
sızlık ve milli egemenliği sağlamaya çalışan kararları içerir. Bkz: 
Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi Ulusal Direnişten Türkiye 
Cumhuriyeti’ne (Ankara: Bilgi Yayınevi, 2000)

Aramızdan Ayrılanlar
 Tahsin TÜRKAY 
11. ve 12. Dönem Sivas Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu (1977-1980) Sivas 
Üyesi Tahsin Türkay, 30 Kasım’da vefat etti.

Türkay’ın cenazesi 2 Aralık Çarşamba günü Karşıyaka Ahmet Efendi 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında 
toprağa verildi.

Türkay, 1922’de Sivas’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest Avukatlık ve Sivas Barosu Başkanı olarak görev yaptı.

         
Kemal ATAMAN
14. ve 15. Dönem Ankara Milletvekili Kemal Ataman, 8 Aralık’ta vefat etti. 
Ataman için 9 Aralık Çarşamba günü Meclis’te cenaze töreni düzenlendi.  

Ataman’ın cenazesi aynı gün Kocatepe Camisinde kılınan cenaze namazının 
ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Ataman, 1935’te Tercan’da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Halkla İlişkiler ve Gazetecilik Yüksekokulundan mezun oldu. Memur, 
Gazeteci, Ankara İl Genel Meclisi Üyesi, Ankara Belediyesi Fen İşleri 
Sürveyanı olarak görev yaptı.

         
Hilmi GÜLDOĞAN
12. Dönem Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan, 9 Aralık’ta vefat etti.

Güldoğan’ın cenazesi 10 Aralık Perşembe günü Karşıyaka Ahmet Efendi 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa 
verildi.

Güldoğan, 1921’de Çüngüş/Camiisuk’ta doğdu. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Turgutlu Ortaokul Matematik Yardımcı 
Öğretmeni, Adalet Bakanlığı Zatişleri Memuru, Başbakanlık Umûmî 
Murakabe Heyeti  Tetkik Memuru görevlerinde bulundu. Serbest Avukatlık yaptı.

Kemal OKYAY
12., 14. ve 15. Dönem Kars Milletvekili Kemal Okyay, 9 Aralık’ta vefat etti. 
Okyay için 11 Aralık Cuma günü Meclis’te cenaze töreni düzenlendi.  

Okyay’ın cenazesi aynı gün Maltepe Camisinde kılınan cenaze namazının 
ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Okyay, 1924’te Ardahan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest Ticaretle uğraştı. Gazetecilik yaptı. Matbaa ve Gazete 
sahibi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetim Kurulu Başkanı, Okyaylar 
Kollektif Şirketi Kurucusu ve Müdürü olarak görev yaptı.
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Aramızdan Ayrılanlar
Ahmet Demir YÜCE 
Cumhuriyet Senatosu (1968-1980) Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce, 23 
Aralık’ta vefat etti. Yüce için 25 Aralık Cuma günü Meclis’te cenaze töreni 
düzenlendi. 

Yüce’nin cenazesi aynı gün Kocatepe Camisinde kılınan cenaze namazının 
ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Yüce, 1922’de Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Etibank Ticaret Müdürlüğü Satış Servisi Eksperi, Satış Şubesi 
Müdür Yardımcısı, Maden Hurdacılığı TAŞ Genel Müdürü, Makina ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu Ticaret Müşaviri, Türkiye Kömür İşletmeleri Fen ve Tetkik Heyeti Üyesi, Genel 
Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Türk-Japon Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi olarak 
parlamentoda yer aldı.
         

Ahmet Cemal SEYMEN
18. Dönem Nevşehir Milletvekili Ahmet Cemal Seymen, 28 Aralık’ta vefat etti.

Seymen’in cenazesi 29 Aralık Salı günü İstanbul Teşvikiye Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Seymen, 1945’te Ürgüp’te doğdu. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest Eczacı ve Serbest Avukat, Ankara 
Üniversitesi Talebe Birliği 2. Başkanı, Ürgüp Belediye Meclis Üyesi, Ürgüp 
Belediye Başkanı, Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, Sosyal Demokrasi 
Partisi Kurucu Üyesi olarak görev yaptı.

         

Ahmet TORGAY
13. Dönem Antalya Milletvekili Ahmet Torgay, 28 Aralık’ta vefat etti.

Torgay’ın cenazesi 29 Aralık Salı günü İstanbul Şakirin Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığında toprağa verildi.

Torgay, 1917’de Kemer’de doğdu. Tüccar olan Torgay, Antalya İl Genel Meclis 
Üyeliği yaptı.

Ekrem PAKDEMİRLİ
18., 19., 20. ve 21. Dönem Manisa Milletvekili, 46. ve 47. Hükümet Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, 46. Hükümet Ulaştırma Bakanlığı, 48. Hükümet Devlet 
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini yapan Ekrem Pakdemirli 31 
Aralık’ta vefat etti. 

Pakdemirli’nin cenazesi 2 Ocak Cumartesi günü İzmir Karabağlar İlçesi İlahiyat 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Balçova Mezarlığında toprağa 
verildi.

Pakdemirli, 1939’da İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde, Yüksek lisansını aynı Üniversitede tamamlayan 
Pakdemir’li Londra Üniversitesi DIC ve Doktora eğitimi gördü. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar 
Yardımcılığı, 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliği ve Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı, Başbakanlık Başdanışmanlığı ve Büyükelçilik görevlerinde bulundu.
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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

KARMA SERGİ

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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2016 
Merkezi Yönetim 
Geçici Bütçesi 
Kabul Edildi 

TBMM Başkanı 
Kahraman’ın
KKTC ve 
Azerbaycan 
Temasları


