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TBMM Başkanı Kahraman, 
Başbakan Davutoğlu’nu  
Kabul Etti

06 Ocak 2016 Çarşamba

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nu kabul etti.

Kahraman’ın TBMM’deki 
makamında gerçekleşen 
görüşmeye, Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin 
ile AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Naci Bostancı da katıldı. 

Başbakan Davutoğlu,  
TBMM Başkanı Kahraman ile 
gerçekleştirdiği görüşme  
sonrası gazetecilere  
açıklamalarda bulundu. 

Davutoğlu; “Yeni bir anayasa 
fikri bu seçim sonrasında ortaya 

çıkmış bir fikir değildir. Aslına 
bakarsanız, 12 Eylül Anayasası 
devreye girdikten sonraki bütün 
sivil kadrolar, rahmetli Özal’dan 
bu yana bütün sivil kadrolar 
yeni bir anayasa yapmak idealini 
hep gündeme getirdiler. Hiçbir 
siyasi parti yok ki 12 Eylül 
Anayasasını beğenmiş olsun ve 
yeni bir anayasa ihtiyacından 
bahsetmemiş olsun. Hemen 
hemen her hükümet, her siyasi 
parti, kurulduğu zaman veya 
seçime giderken, 12 Eylül 
Anayasasının darbe niteliğinden 
şikâyet etmiş ve bu darbe 
niteliğine karşı sivil bir anayasa 
yapımı konusunda millete vaatte 
bulunmuştur. Bunun istisnası 
yoktur. ‘12 Eylül Anayasasından 
memnunum’ diyen de kimseye 

rastlanmadı. Maddelerin 
neredeyse üçte ikisinde büyük 
değişiklik yapıldı, ama halen 
anayasa ihtiyacı gündemde 
oldu. AK PARTİ iktidarı 
olarak bizler de 2002 yılında 
kurulduktan hemen sonra, Sayın 
Cumhurbaşkanımız liderliğinde 
bu ihtiyacı hep gündeme getirdik. 
Bütün seçimler sonrasında da 
hep adımlar attık” dedi.

Başbakan Davutoğlu, 2007 
seçimlerinden sonra AK 
PARTİ bünyesinde bir 
komisyonun oluştuğunu ve 
teklif hazırladıklarını, 2011 
seçimlerinden sonra da bir 
uzlaşma komisyonu çerçevesinde 
çalışmaları sürdürdüklerini 
anımsattı. “33 yıllık, kimsenin 
memnun olmadığı Anayasa halen 
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yürürlükte” diyen Davutoğlu, 
şöyle devam etti: 

“Dolayısıyla bir taraftan acil 
eylem planı ve diğer icraatlar 
çerçevesinde adımlar atarken, 
diğer taraftan da özgürlükçü, 
katılımcı, sivil, güçler ayrılığı 
prensibine dayanan, kısıtlayıcı 
ve yasaklayıcı olmayan, insan 
onurunu öne çıkaran, vatandaşlığı 
esas alıp devleti vatandaşa göre 
tanımlayan yeni bir anayasa 
fikriyle kamuoyumuzun önüne 
çıktık. Hep vurgulaya geldim; 
biz bir söz verdik mi bu sadece 
kâğıtta kalsın diye vermeyiz, 
uygulama konusunda elimizden 
gelen bütün çabayı gösteririz.” 

Anayasanın mutabakatla 
çıkarılması gereken bir metin 
olduğuna işaret eden Davutoğlu, 
AK PARTİ’nin yeterli sayıda 
milletvekili olsaydı dahi yeni 
anayasanın mutabakatla 
yapılmasından yana bir tutum 
sergileyeceğini söyledi. 

Davutoğlu, anayasanın herkesin 
içine sinen, yüz yıl geçse bile 
kullanılabilecek bir metin olması 
gerektiğini belirterek, “Eğer 
geçmişte anayasa metinleri 
bu mantıkla yazılmış olsaydı 

şimdi biz bunu tartışmıyor 
olurduk, çünkü kalıcı bir metin 
ortaya çıkardı, ama maalesef 
bizim anayasalarımız hep tepki 
anayasaları şeklinde ortaya çıktı 
ve konjonktürel nitelikleriyle öne 
çıktı.” diye konuştu. 

Davutoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Anayasa ve İçtüzük bundan 
sonra Meclis içinde yürütülmesi 
gereken süreçlerdir. Yani 
yürütme olarak biz görevimizi 
yapıp, muhalefetle ortak zemin 
oluşturduk, şimdi artık görev 
Meclisin görevidir. Bu çerçevede 
de bundan sonra atılacak adımlar 
bağlamında arkadaşlarımla Sayın 
TBMM Başkanımızı ziyaret 
ettim. 

Kendisiyle yaptığım görüşmede 
iki değerli siyasi liderle mutabık 
kaldığımız hususları aktardım. 
Ancak bundan sonra bu 
sürecin işlemesi için Meclis 
mekanizmalarının çalışması 
gerekir. Gerek Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu gerekse İçtüzük ile 
ilgili komisyonun oluşması için 
değerli Başkanımızın devreye 
girmesi ve bütün partilere bu 
konuda çağrı yapmasının uygun 

olacağı kanaatimi kendilerine arz 
ettim. Biz bu anlamda görevimizi 
belli bir aşamaya getirdik. Şimdi 
Sayın Meclis Başkanımızın 
hangi yöntemle, nasıl yapacağı 
tamamen kendi takdirleridir, 
partiler arasında oluşan 
mutabakatı hayata geçirmek 
üzere gerekli adımları herhalde 
atacaktır, değerlendirecektir.” 

“Böylesi bir kritik süreçte 
Türkiye’nin en büyük makamı, 
nihai kertede sığınacağımız, 
İstiklal Harbi’nde sığındığımız 
makam neresiyse orasıdır. O da 
TBMM çatısının altıdır.” diyen 
Davutoğlu, bütün siyasi partilere, 
ne konuşacaklarsa Meclis çatısı 
altında nezaket ve karşılıklı saygı 
içinde konuşmaları çağrısında 
bulundu. 

Davutoğlu, “Bu çatı altında 
her şey söylensin ama bu çatı 
dışına çıkıldığında meşruiyet 
çizgisinden ayrılmayalım.” dedi. 
Yeni anayasanın kutuplaşma 
değil, birleşme vesilesi olarak 
görülmesini isteyen Davutoğlu, 
teröre karşı da omuz omuza, 
birlik içinde durulması 
gerektiğini belirtti.
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TBMM Başkanı Kahraman’dan 
“Yeni Anayasa” Çağrısı

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, yeni Anayasa 
çalışmaları ile ilgili TBMM 
Tören Salonu’nda basın toplantısı 
düzenledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
çoğulcu, demokratik bir yapıya 
kavuşmayı sağlayacak yeni bir 
anayasa inşa etmeleri gerektiğini 
belirterek, siyasi partilerin seçim 
beyannamelerinde bu ihtiyacı 
birçok defa dile getirdiğini ve 
yeni bir anayasa ihtiyacını birçok 
defa vadettiklerini söyledi. 

TBMM’nin 24. Döneminde 
grubu bulunan dört siyasi 

partinin katılımıyla her partiden 
eşit sayıda katılımla 12 kişilik 
Anayasa Mutabakat Komisyonu 
kurulduğunu hatırlatarak, 
“Komisyon uzun bir süre 
çalışarak önemli mesafeler kat 
etti. 77 toplantı gerçekleştirdi, 
160 sivil toplum kuruluşunu 
dinledi. 165 üniversiteden, 
78 il barosundan, 60 siyasi 
partiden ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile yüksek yargı 
organları, sendikalar, 19 bin 
dernek ve vakıf, ulusal ve yerel 
televizyon kanalı ve radyolardan 
görüş istedi. Anayasa hukukçusu 
akademisyenlerle toplantılar 

yapıldı ve görüşleri alındı” diye 
konuştu. 

Anayasa Mutabakat 
Komisyonu’nda görev yapanlara 
ve çalışmalara çeşitli şekilde 
katkı sunanlara teşekkür eden 
Kahraman;  “Bu çalışmalardan 
yeni dönemde azami ölçüde 
faydalanılacağı, kalınan 
noktadan yola çıkarak zaman 
kaybının önleneceği tabiidir. 
Başbakanımız Sayın Ahmet 
Davutoğlu’nun yaptığı temaslar 
sonucunda siyasi partilerimizin 
yeni bir anayasa çalışmalarının 
başlatılması noktasındaki olumlu 
yaklaşımlarını da göz önünde 

08 Ocak 2016 Cuma
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bulundurarak TBMM’de grubu 
bulunan dört parti; Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet 
Halk Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi, Halkların Demokratik 
Partisi genel başkanlarına birer 
mektup göndereceğim. Sayın 
genel başkanlardan, yeni bir 
mutabakat komisyonu kurmamız 
ve önceki komisyon gibi her 
partiden üç kişinin iştirak edeceği 
çalışmalar neticesinde bir metin 
ortaya koyabilmemiz için yardım 
ve desteklerini beklemekteyim. 
TBMM’nin 26. Döneminin 
büyük bir başarısı ve hizmeti 
olacak yeni bir anayasanın ortaya 
çıkmasını diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, 
“Bence yeni anayasa çıkar. Şu 
veya bu şekilde muhakkak ki 
anlaşma olacaktır. Bir konsensüs 
sağlanacağına ben yürekten 
inanıyorum” dedi. 

Kahraman, “24. Dönemde 
gerçekten güzel bir çalışma 

yapılmış, epey mesafe kat 
edilmiş. Görüşler Alınmış, herkes 
görüşünü beyan etmiş. Fevkalade 
güzel bir malzeme var elimizde. 
Dolayısıyla Komisyon zamanına, 
şekline, ne şekilde hareket 
edeceğine, alt komisyon kurup 
kurmayacağına karar verecektir. 
Şimdiden bağlayıcı bir söz etmek 
istemem, kendi hür iradelerine 
karışmak istemem.” diye konuştu.

Kahraman, “Benim şahsi bir 
görüşüm var ama hepimizin 
isteği zannederim aynı 
istikamettedir, istikrarlı Türkiye 
istiyoruz. Önüne engeller 
çıkmayan, hakları ve hürriyetleri 
tanımış, uyum içinde Türkiye 
istiyoruz. Üç tane ana sistem 
var. Başkanlık sistemi, yarı 
başkanlık sistemi ve bugün içinde 
olduğumuz parlamenter sistem. 
Hepsinde esas şu; kuvvetler 
ayrılığı. Kuvvetler ayrılığı 
demokrasinin vazgeçilmez 
unsurudur. Kuvvetler ayrılığına 
dayalı bir sistemin olması ve 
bugünkü sistemin gözden 

geçirilerek toplumun da kabul 
edeceği bir yapı ortaya konması 
benim temennimdir. Şahsi 
görüşüm olarak herhangi bir 
görüşü, ne komisyona dikte 
etme durumum var, ne de ifade 
etme durumum var. Ama benim 
ana özlemim; bugünkü sistemle 
sıkıntılar çeken bir Türkiye’deyiz. 
Bu sistem şu veya bu şekilde, 
şu veya bu isim altında elden 
geçirilmelidir, yeni çalışmaların 
da hedefi bu olmalıdır.”  diyerek 
görüşlerini ifade etti.  

TBMM Başkanı Kahraman, 
“Bu Meclis, kurucu Meclis 
olmadığı için yeni Anayasa 
yapamaz.” görüşüne katılıp 
katılmadığının sorulması 
üzerine, “Ben Meclis’in, milletin 
hâkimiyetini temsil eden yerin, 
yeni anayasa yapacağına da 
inanırım, mevcudu düzelteceğine 
de inanırım ama bu düzenlemeyi 
beraber neticelendireceğimize 
ve bu dönemin böyle bir şerefi 
taşıyacağına inanıyorum.” dedi. 
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TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman,  
Genelkurmay Başkanı  

Orgeneral Hulusi Akar’a iade-i 
ziyarette bulundu.  
Genelkurmay karargâhında 

gerçekleşen görüşme görüntü 
alınmasının ardından basına 
kapalı olarak gerçekleşti.

TBMM  
Başkanı  
Kahraman,
Genelkurmay  
Başkanı  
Akar’ı
Ziyaret Etti

Kahraman, Danıştay’ı Ziyaret Etti
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör’e iade-i 

ziyarette bulundu. Basına kapalı 
gerçekleşen görüşme sonrası 
TBMM Başkanı Kahraman, 

Danıştay Başkanı Güngör 
eşliğinde Danıştay binasını da 
gezdi.

08 Ocak 2016 Cuma

08 Ocak 2016 Cuma
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TBMM Başkanı Kahraman,  
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü Kutladı
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Parlamento 
Muhabirleri Derneğini (PMD) 
ve basın bürolarını ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Kahraman’a 
ziyaretinde TBMM Genel 
Sekreteri İrfan Neziroğlu eşlik 
etti. Büroları gezerek 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutlayan Kahraman, daha sonra 
basın mensuplarıyla bir süre 
sohbet etti. 

Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutlayan Kahraman, “Hepinize 
nice seneler diliyorum. Nice 10 
Ocaklara kavuşmanızı diliyorum. 
Toplumun her kesiminin belli 
bir günde yâd edilmesi güzel bir 
şey... Tabii bir günlük olmamalı 
ama sembolik oluyor.” dedi. 

Basının toplumun yönetiminde 
büyük desteği olduğunu ifade 

eden Kahraman, TBMM’deki 
basın mensuplarından yapılacak 
çalışmalara destek vermelerini 
istedi. 

Kahraman, “Önümüzdeki 
çalışmalarımızda desteğinizi 
istiyoruz. Ben üstüme düşeni 
yaparım. Adaleti ön plana 
alarak elimizden geleni yapmak 
durumundayız. Mühim olan; 
geçmişe bakabilmek, mazide 
kalan hoş bir 
seda olabilmek. 
Meclis’in 
yapabileceği ne 
varsa, sıkıntılarınız 
neyse aktarınız, 
elimizden geleni 
yapalım.

Beraber ülkemizin 
kalkınmasında 
destek olacağız” 
diye konuştu.  

Kahraman, Türkiye’nin yeni 
bir anayasaya ihtiyacı olduğu 
konusunda siyasi partilerin ittifak 
içinde olduğuna işaret etti.

Kahraman, PMD Başkanı Göksel 
Bozkurt’tan derneğin kuruluşu, 
çalışmaları ve üye sayısıyla 
ilgili bilgi aldı. Derneğin 1964 
yılında kurulduğunu, 800 üyeye 
sahip olduğu ve üyeleri arasında 
yazarların da bulunduğunu 
vurgulayan Bozkurt, “Buradan 
yetişip giden meslektaşlarımız var” 
ifadesini kullandı. 

Kahraman, basın mensuplarının 
TBMM’deki çalışma koşullarıyla 
ilgili de bilgi aldı.

11 Ocak 2016 Pazartesi
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TBMM Başkanı Kahraman, Büyükelçiler 
Onuruna Resepsiyon Verdi

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, 8. Büyükelçiler 
Konferansına katılan büyükelçiler 
onuruna TBMM’de resepsiyon 
verdi. 

Kahraman, “Çıkarın var 
diye, binlerce kilometre 
ötedeki coğrafyalara keyfi 
biçimde müdahale edemez, o 
ülkelerde karışıklık ve kargaşa 
çıkaramazsın. Ama bugünün 
hakim güçlerinin yaptıkları 
kimi zaman tam da budur. 
Günümüzde uluslararası ilişkiler, 
maalesef bir çifte standartlar 
çetelesi haline dönmüş 
bulunuyor.” dedi. 

Kahraman, TBMM’nin, millet 
iradesinin vücut bulduğu, 
devletin geleceğe yönelik karar 
ve tasarılarının şekillendirildiği 
yasama organı olarak tabiatıyla, 
dış politikayla da doğrudan ve en 

yüksek düzeyde ilgili olduğunu 
belirtti. 

TBMM’nin, hem dış gelişmeleri 
hem de büyükelçilerin 
çalışmalarını yakından izleyerek, 
sorumluluklarını yerine 
getirmeye çalıştığını ifade eden 
Kahraman, Türkiye’nin yakın 
çevresinde çok büyük insani 
trajedilerin olduğu zor dönemde, 
TBMM’nin ve büyükelçilerin 
sorumluluğunun çok daha ağır 
hale geldiğini, yaşananların daha 
büyük bir dikkat, ciddiyet ve çaba 
gerektirdiğini söyledi. 

Sahillere vuran çocuk 
bedenlerinin yürek burkan 
görüntülerinin sürekli yaşandığı 
bir ortamda söylenecek sözlerin, 
sorumlulukların ağırlığını 
daha iyi hissetmeyi sağlayacak 
minvalde olması gerektiğini 
dile getiren Kahraman, bu 

trajedilerin, kendi kendine ortaya 
çıkmadığını kaydetti. 

Bunların, Türkiye’nin 
bölgesindeki siyasi ve toplumsal 
şartların ve kimi zorba idarelerin 
yol açtığı büyük hadiseler 
olduğunu bildiklerini ifade eden 
Kahraman, “Bizi bir nebze olsun 
teselli eden ve ferahlatan husus, 
bugün dış siyasetimizin sıklet 
merkezinde, insani sorunların 
hallinin ve bunlara yol açan 
saiklerin izole edilmesi ya da 
en aşağı seviyelere çekilmesi 
gayretinin bulunduğunu 
görmemizdir. O nedenle, 8. 
Büyükelçiler Konferansı’nın ana 
teması olarak ‘Kriz Yönetimi: 
İnsani Çözümler’ ana başlığının 
belirlenmiş olmasının, gayet 
isabetli bir seçim olduğunu 
belirtmeliyim” dedi. 

Türkiye’nin son yıllarda insani 
diplomaside tüm dünyada 

13 Ocak 2016 Çarşamba
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dikkat çeken bir hamle 
yaptığını, Birleşmiş Milletler 
sıralamalarına göre, fert başına 
düşen dış yardımda birinci sırayı 
aldığını hatırlatan Kahraman, 
bu durumun, sahip olunan 
manevi ve milli değerlerin dış 
politikadaki yansıması olduğuna 
işaret etti. 

Türkiye’nin sadece en fazla 
yardım yapan ülkelerden biri 
değil, aynı zamanda, dünyada en 
fazla mülteciyi kabul eden ülke 
konumunda olduğunu belirten 
Kahraman, Türkiye’nin, ilk kez 
gerçekleştirilecek Dünya İnsani 
Zirvesi’ne ev sahipliği yapmak 
üzere seçilmesinin, insani 
diplomasi alanındaki etkinliğini 
ispatlayan bir gelişme olduğunu 
söyledi. 

Türkiye’nin etrafında yaşanan 
vahim tablodan söz edildiğinde, 
ilk anda akla, daima, güney 
komşuların geldiğini belirten 
Kahraman, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Tabiatıyla, karşı karşıya 
bulunduğumuz sorunlar sadece 
güney coğrafyamızla sınırlı 

bulunmamaktadır. Kuzeyimizde 
de sorunlar daha çetrefil bir hal 
almıştır. Kırım’ın uluslararası 
hukuk kaideleri hiçe sayılarak 
ilhak edilmesi ve sonrasında 
meydana gelen hadiselerin 
kabul edilmesi mümkün 
değildir. Kırım halkının ve 
özellikle orada yaşayan Kırım 
Türklerinin güvenlik, adalet ve 
refah içinde hayatlarını idame 
ettirebilmelerinin sağlanması, dış 
politikamızın öncelikli gündem 
maddelerinden birini teşkil 
etmektedir.” 

Dış politikanın değişmez 
gündem maddelerinden ve 
sorunlu alanlarından birinin 
de Kıbrıs olduğunu belirten 
Kahraman, TBMM’nin Kıbrıs 
meselesinde halkların eşitliğine 
dayalı, adil ve kalıcı bir çözüm 
bulunması gayesiyle sürdürülen 
çabaları desteklediğinin altını 
çizdi. 

Kahraman, 1915 olaylarına da 
değinerek, şöyle konuştu: 

“TBMM’miz, 1915 tehcir 
olayları çerçevesinde ortaya 
atılan mesnetsiz ve tamamen 

milletimizi karalama gayreti 
güden iddialar karşısında hakkın, 
hukukun, adaletin ve gerçeğin 
yanında olmaya devam edecektir. 
Meclis’imiz, kısmen yalan ve 
uydurmalara, kısmen çarpıtma 
ve saptırmalara, kısmen de kimi 
gerçeklerin saklanmasına dayalı 
bu iddialar karşısında doğruları 
ve gerçekleri ortaya koymak için 
üzerine düşeni eksiksiz yapma 
kararlılığı içindedir.” 

Azerbaycan-Ermenistan 
arasındaki ihtilafı da yakından 
izlediklerini, Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğünün destekçisi 
olarak, Karabağ’daki işgalin 
bir an önce sona erdirilmesini 
istediklerini vurgulayan 
Kahraman, AB ile ilişkilerin 
de anlaşma ve sözleşmelere 
uyularak, ahde vefa ilkesi 
çerçevesinde, adil, hakkaniyetli 
ve taktiksel yaklaşımların ötesine 
geçen stratejik bir anlayışla 
sürdürülmesi temennisinde 
bulundu. 

Türkiye’nin dış politikasının, 
tarihin ve coğrafyanın yüklediği 
ağır sorunlarla başa çıkma 
gibi zor bir görevi ifa etmek 
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durumunda olduğunu belirten 
Kahraman, şunları söyledi: 

“Jeopolitik konumumuz gereği, 
çevremizdeki bu sorunlar bizi 
doğrudan etkiliyor. Böylesi 
bir coğrafyada yaşamanın 
nimet ve külfeti, avantaj ve 
dezavantajları eşit ölçüde büyük. 
Bu zorlu yürüyüşte bizim en 
büyük güvencelerimizden 
birini, hariciyemizin kıymetli 
mensuplarının genelde iyi bir 
müktesebata, donanıma ve 
birikime sahip bulunmaları, 
içinde yaşadığımız çağı ve 
dünyayı iyi tanıyor olmaları, 
büyük bir tecrübe mirasına 
dayanmaları, profesyonellikte 
ve mesleki beceride yetkinliği 
yakalamaları oluşturmaktadır.” 

Kahraman, büyükelçilere hitaben 
“Sizler, salt genel kültürün ve 
profesyonelliğin, bir milletin dış 
politikasının yürütülmesinde 
ve milli davalarının izinin 
sürülmesinde yeterli 
olmayacağının şuurundasınız. 
Devleti ve milleti değişik 
coğrafyalarda ve ülkelerde 
temsil etmenin çok ağır bir 
mesuliyet anlamına geldiğinin de 
farkındasınız” dedi. 

Kahraman, şu ifadeleri kullandı: 

“Yabancı devletler ve toplumlar 
nezdinde Türkiye’yi temsil eden 
sizlerden, milletimiz, diplomatik 
temsilciliklerimize yolları 

düştüğünde gerekli ev sahipliğini 
görmeyi beklemektedir. Bunu 
sağlayacak olan sizlersiniz. 
Devlet, milleti için vardır. 
Öncelik insana aittir. Onun 
için, ‘Bir topluluğun efendisi, 
ona hizmet edendir’ denilmiştir. 
Elbette bizim, millet olarak 
tarihte ifa ettiğimiz vazifeye 
uygun, kendimize özgü bir dış 
siyaset vizyonumuzun, kendimize 
özgü değerlerimizin bulunması 
tabiidir. Bugünkü küresel 
ölçekte etkili ve egemen güçlerin 
dünyaya dayattıkları dış politika 
tasavvuru, paradigması, zihniyeti 
ya da anlayışına hiçbir itirazda 
bulunmadan teslim olmamız, 
bize kabul ettirilmeye çalışılan 
uluslararası siyaset düşüncesi 
ya da felsefesini sömürge ülkesi 
tavrı içinde aynen taklit edip 
benimsememiz beklenemez.” 

Günümüzde bazı uluslararası 
aktörlerin, askeri ve iktisadi gücü 
ellerinde bulunduruyor olmanın 
sonucu olarak, uluslararası 
ilişkileri bir çatışma ya da 
savaş hali olarak tanımladığını 
belirten Kahraman, “Onların 
lügatinde sulh, selamet ve barış 
gibi kelimelerin çok fazla yeri 
yok. Bu sebeple, Klauzevits’in 
‘Savaş, siyasetin başka araçlarla 
devamıdır’ sözünü çok seviyorlar. 
Böylece diplomasiyi bir tür 
savaş olarak görüyor ve öyle 
yürütüyorlar” diye konuştu. 

Diplomasideki en büyük 
barış gösterilerinin bile onlar 
açısından, üstü örtülü savaş 
anlamı taşıdığını belirten 
Kahraman, “Savaş çıkartmaktan 
da çekinmiyorlar; çünkü onlara 
göre, savaş da bir tür diplomasi” 
dedi. 

Türkiye’nin bu şekilde 
düşünmesinin mümkün 
olmayacağını vurgulayan 
Kahraman, muhatapların zihin 
kodlarının bu olduğunun, böylesi 
bir paradigma ya da siyaset 
felsefesine sahip bulunduğunun 
asla akıldan çıkarılmaması 
gerektiğinin altını çizdi. 

“Evet biz, onlar gibi 
düşünemeyiz, fakat onların nasıl 
düşündüklerini görmezden gelme 
ya da göz ardı etme gafletine de 
düşmemek zorundayız” diyen 
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kilometre ötedeki coğrafyalara 
keyfi biçimde müdahale 
edemez, o ülkelerde karışıklık 
ve kargaşa çıkaramazsın. Ama 
bugünün hakim güçlerinin 
yaptıkları kimi zaman tam da 
budur. Günümüzde uluslararası 
ilişkiler, maalesef bir çifte 
standartlar çetelesi haline 
dönmüş bulunuyor. Ulusal çıkar 
kavramından düzmece hak 
üretenler için haklılığın kaynağı 
da güçten ibaret.” 

Günümüz dünyasının kurallarla 
yönetildiğini, Birleşmiş 
Milletler çatısı altında Güvenlik 
Konseyi gibi karar organlarının 
bulunduğunu, fakat bunların 
çalışma düzenlerine dikkatlice 
bakıldığında, ortada sadece 
güçlülere hizmet eden bir 
yapılanmanın yer aldığını 
belirten Kahraman, “Değerli 
Cumhurbaşkanı’mızın çok haklı 
ifadesi ile uluslararası ilişkiler 
cangılında yüksek sesle ‘dünya 
5’ten büyüktür’ diyemiyorsunuz” 
dedi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ise konuşmasında, 
TBMM Başkanı İsmail 

Kahraman, şöyle devam 
etti: 

“Unutmamamız gereken 
bir başka husus da şudur; 
bugünün dünyasında 
‘çıkar’ ya da ‘menfaat’ 
kavramı kutsallaştırılmış, 
‘adalet’ kavramı da 
gözden düşürülmüştür. 
Uluslararası ilişkilerde 
en çok kullanılan 
kavram, ‘ulusal çıkar’ 
ya da ‘milli menfaat’. 
Merhamet mefhumunu 
geçtik, adalet kavramını 
hatırlayan var mı? Yok. 
Varsa yoksa menfaat. 
Günümüzün hakim 
güçleri, ‘çıkar’ kavramı 
ile politikalarını, 
faaliyetlerini 
ve eylemlerini 
meşrulaştırıyor, 
davranışlarına meşruiyet 
üretiyorlar. Halbuki bu, zulmün 
ta kendisidir. Bu sömürge 
medeniyeti zihniyetinde ‘zulüm’ 
ve ‘adalet’ kavramı bir şey ifade 
etmiyor. Diyorlar ki: ‘Ben şu 
operasyonu yapacağım çünkü 
bunda ulusal çıkarım var.’ 
Böylece, ulusal çıkarı var diye 
o politika meşru hale geliyor. 
Bu, hem bir trajedi, hem de 
komedyadır, ortada trajikomik 
bir durum var.” 

20. yüzyılın önemli düşünürü 
Martin Buber’in “Kolektif 
bencillik, bireysel bencillikten 
daha değerli olamaz” dediğini 
aktaran Kahraman, bencilliğin 
toplumda da kötü olduğunu 
belirtti. 

Kahraman, şunları kaydetti: 

“Ulusal çıkar diye bir kavram 
yerine, ulusal hak ya da milli 
haklar, milli hukuk kavramının 
kullanılması gerektiği 
düşüncesindeyim. Her millet, 
kendi hakkının ve hukukunun 
takipçisi olmalıdır, olması tabiidir 
ama hak, çıkardan doğmaz. 
Çıkarın var diye, binlerce 

Kahraman tarafından  
8. Büyükelçiler Konferansına 
katılan büyükelçiler onuruna 
verilen resepsiyonda, 
büyükelçilerle birlikte yüce 
Meclisin çatısı altında olmaktan 
onur ve mutluluk duyduklarını 
bildirdi. 

Türkiye’nin yakın bölgesinin 
çok sayıda krizlerle karşı karşıya 
olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
sorunlara çözüm üretilmesi ve 
sorunlarla mücadele edilmesi 
esnasında sahip oldukları 
değerlerin kendilerine yol 
gösterici olduğunu söyledi. 

Gerçekçi bir perspektifle ülkenin 
çıkarlarını ve güvenliğini hep ön 
plana çıkarttıklarını vurgulayan 
Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile yaptığımız eşgüdüm 
ve işbirliği, dış politika 
hedeflerimizi hayata geçirmek 
bakımından büyük önem arz 
ediyor. Bu işbirliğinin başlıca 
aracı, parlamenter diplomasidir. 
Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisinde görev yaptığım 
dönemde de bunun faydasını çok 
gördüm, önemini bizzat tecrübe 
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ettim. Ülkelerin kamuoylarına 
ulaşmamız bakımdan, özellikle 
de görüşlerimizi çok geniş bir 
satıhta duyurmak bakımından 
parlamenter diplomasinin 
önemini bir kere daha 
vurgulamak istiyorum.” 

Çavuşoğlu, Ermeni lobilerinin 
geçen yıl dünya çapında Türkiye 

aleyhine bir hava yaratmak 
ve kararlar aldırmak için çaba 
harcadığını anımsattı. 

Çavuşoğlu, “Ancak beklediklerini 
bulamadılar. Bu süreçte, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi büyük bir 
çaba harcadı. Yüce Meclisimizi 
ve görev alan arkadaşlarımızı 
gönülden tebrik ediyorum. 

Sonuç olarak, bu 
süreçte parlamenter 
diplomasinin önemine 
son derece somut ve 
güçlü bir biçimde bir kez 
daha şahit olduk” diye 
konuştu. 

Büyükelçilerle 
birlikte Gaziantep’i 
ziyaret edeceklerini, 
orada Dışişleri 
Bakanlığının Gaziantep 
temsilciliğinin resmi 
açılışını yapacaklarını 
belirten Çavuşoğlu, 
“Tüm devlet işlerinde 
olduğu gibi dış 
politikamızın meşru 
temelini de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
oluşturuyor. Bu anlayışla 
Yüce Meclisimizin 

menfaatleri için çalışmaya devam 
edeceğiz” dedi. 

Konuşmaların ardından TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman ve  
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, büyükelçilerle bir süre 
sohbet etti ve birlikte fotoğraf 
çektirdiler.



HABER

Ocak  2016  ■  13

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Diyarbakır’ın Çınar 
İlçesindeki  hain saldırıyla ilgili 
bir mesaj yayımladı. 

Türkiye’nin huzuruna, birlik 
ve beraberliğine zarar vermek 
isteyen karanlık odakların, 
vahşi ve hunhar saldırılarına 
Diyarbakır’da bir yenisini daha 
eklediğini belirten Kahraman, 
şunları kaydetti: 

“Bu tür saldırılarla 
Türkiye’nin devlet ve 
milletçe izlemekte olduğu 
politikaları etkileyebileceğini 
umanlar geçmişte olduğu gibi 
hüsrandan başka bir şey elde 
edemeyeceklerdir.  
Terörden ve silahsız masum 
sivil halkın canice ve vahşice 
katledilmesinden yarar uman 
iç ve dış düşmanlarımız, bu 

tür aşağılık eylemlerinin 
beklediklerinin tam aksine 
milletimizi daha büyük bir 
kararlılıkla kenetlendireceğini 
göreceklerdir. Bu düşünce ve 
duygularla meşum ve menfur 
saldırıda hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, hastanelerde tedavi 
gören yaralı vatandaşlarımıza acil 
şifalar diliyorum.”

TBMM Başkanı Kahraman Çınar’daki Saldırıyı Kınadı
14 Ocak 2016 Perşembe
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
23-25 Ocak  2015 tarihlerinde 
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 
gerçekleştirilen İslam İşbirliği 
Teşkilatı Ülkeleri Parlamento 
Birliği (İSİPAB)   11. Genel 
Kuruluna katıldı. KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Sibel Siber de, TBMM Başkanı 
Kahraman ile birlikte Bağdat’taki 
Genel Kurul toplantılarına iştirak 
etti. 

Kahraman’ı Bağdat 
Havalimanında Irak Temsilciler 
Meclis Başkanı Selim el-Cuburi 
karşıladı. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, 24 Ocak 2016 

tarihinde Irak Cumhurbaşkanı 
Fuad Masum ile Bağdat’ta 
görüştü. 

Kahraman ve Masum arasında 
Bağdat’taki es-Selam Sarayı’nda 
basına kapalı olarak bir görüşme 
gerçekleşti. 

Kahraman, Irak Yüksek  
İslami Konseyi Lideri  
Ammar el-Hekim’in İSİPAB 
Konferansına katılan ülke 
temsilcilerinin onuruna verdiği 
akşam yemeğine katıldı. 

Kahraman, İSİPAB Dönem 
Başkanlığı görevini Irak 
Temsilciler Meclis Başkanı Selim 
el-Cuburi’ye teslim etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
İSİPAB konferansının devir 
teslim oturumunda yaptığı 
konuşmada, Irak istikrar 
ve refaha kavuşmadıkça 
İslam ülkelerinin istikrar ve 
refahta yaşamasının mümkün 
olmayacağını söyledi. 

Kahraman, “İslam ülkeleri 
olarak, Irak’ın barış ve selameti 
için elimizden gelen her türlü 
desteği sağlamalıyız. İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 
olarak Türkiye, dost ve kardeş 
Irak halkının refah ve güvenliğini 
kendi refah ve güvenliği olarak 
görmektedir” ifadelerini kullandı. 

İSİPAB 11. Genel Kurulu  
Bağdat’ta Yapıldı
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Suriye konusuna da değinen 
Kahraman, 6. yılına girmekte 
olan ihtilafın, bu ülke için yıkıma 
ve başta Türkiye olmak üzere 
bölge ülkelerine yönelik ciddi risk 
ve tehdide yol açtığını kaydetti. 

Kahraman, ayrıca Türkiye olarak 
Filistin devleti ve Filistinlilere 
verilen desteğin de devam 
edeceğine dikkati çekerek, şu 
anda 137 ülke tarafından tanınan 
Filistin’in diğer ülkelerce de 
tanınması için yürütülen çabanın 
süreceğini söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
Yemen’deki sorunlara siyasi 
çözüm çabalarının bir an önce 
başarıyla sonuçlanması ve ülkede 
meşru yönetimin tüm ülke 
sathında yeniden tesis edilmesini 
arzuladıklarını ifade ederek, 
“Bu çerçevede tüm tarafları 
tatmin edecek kapsayıcı ve 
bölge ülkelerine güven aşılayan 
bir çözüm için destek vermeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

Kuzey Afrika ülkelerinde de 
güvenlik ve istikrar sorunlarının 
devam ettiğine vurgu yapan 

Kahraman, “Bu noktada bölgenin 
istikrarı için kilit öneme sahip 
ve hassas bir süreçten geçen 
Libya’daki siyasi istikrarsızlık 
ve mevcut otorite boşluğundan 
istifade eden terör örgütleri 
bu ülkede zemin kazanmış ve 
bölgesel güvenlik ve istikrarı 
tehlikeye atar hale gelmiştir. 
Libya’da terörizmle mücadeleden 
sonuç alınması BM gözetiminde 
imzalanan Libya siyasal 
anlaşmasının uygulanması ve 
ulusal mutabakat hükümetinin 

çalışmalarına başlamasıyla 
mümkün olabilecektir” ifadelerini 
kullandı. 

Tunus’un da halen terör 
tehdidiyle karşı karşıya 
bulunduğunu aktaran Kahraman, 
geçen yıl Tunus’ta 3 büyük terör 
saldırısı düzenleyen odakların, 
yalnızca Tunus’un istikrarına 
değil, tüm bölgenin demokrasi ve 
refah arayışına kast ettiğini dile 
getirdi. 
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Afganistan’ın son 14 yılda her 
alanda önemli kazanımlar elde 
ettiğine dikkati çeken Kahraman 
ancak, bu olumlu gelişmenin 
yeterli ve  geri dönülemez bir 
düzeyde olmadığını belirterek, 
uluslararası toplumun Afganların, 
ülkelerinde güvenlik ve 
istikrarın tesisiyle kalkınmaya 
yönelik çabalarını desteklemeyi 
sürdürmesinin büyük önem 
taşıdığını vurguladı. 

Tüm zorluklar karşısında 
Türkiye’nin kardeş bölge 
halklarının yanında yer almayı 
sürdüreceğini ve bölgenin 
sorunlarına kalıcı çözümler 
bulunabilmesine yönelik çabalara 
her türlü katkıda bulunmaya 
hazır olduğunu vurgulayan 
Kahraman, yakın coğrafyamızda 
hak ihlallerine uğrayan 
Müslümanların ve soydaşların 
da yanında olunması gerektiğine 
işaret etti. 

Kahraman, konuşmasına şöyle 
devam etti. 

“Bu çerçevede ifade etmek 
isterim ki Avrupa Birliği 
vatandaşı da olmalarına 

rağmen Yunanistan’daki Batı 
Trakya Müslüman Türk 
azınlığı ile Ege Denizi’ndeki 
On İki Adalarda yaşayan 
soydaşlarımızın, ikili ve çok 
taraflı anlaşmalarla kendilerine 
sağlanan haklardan mahrum 
bırakılmaları endişe kaynağı 
olmaya devam etmektedir. 
Batı Trakya Müslüman 
azınlığının seçtikleri dini 
liderleri Yunanistan hükümeti 
tarafından tanınmamakta, 
vakıflarını idare etmelerine 
imkan verilmemekte, vakıf 
malları ellerinden alınmakta, 
anadillerini öğrenme hakları 
sınırlanmaktadır. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi kararlarına 
rağmen Türk kimliklerini ifade 
etmeleri engellenmektedir. 
İstihdam ve siyasi temsil 
alanlarında eşit imkanlardan 
mahrum bırakılmaktadırlar. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna zemin hazırlayan 
1923 tarihli Lozan Anlaşmasının 
imzalandığı dönemde İtalya’nın 
egemenliği altında bulundukları 
bahanesiyle On İki Adalarda 
yaşayan soydaşlarımız, 
azınlık haklarından 

yararlandırılamamaktadır. 
Müslümanlar, arkalarında 
namaz kılacakları imamı dahi 
belirleyememekte, vakıf malları 
talan edilmekte, din ve dil 
eğitimi imkanlarından mahrum 
bırakılmaktadırlar. İSİPAB’ın 
Batı Trakya Müslüman Türk 
azınlığı ile On İki Adalarda 
yaşayan soydaşlarımızın 
sorunlarını gündemde tutması ve 
uyarıda bulunmaya devam etmesi 
olumlu gelişmeler sağlanması 
bakımından elzemdir.” 

Konuşmasında Kıbrıs konusunu 
da gündeme getiren Kahraman, 
Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, 
Kıbrıs meselesinin adadaki iki 
halkın asli kurucu iradelerini, 
siyasi eşitliklerini ve adanın ortak 
sahibi olmalarını temel alan adil 
ve kalıcı nitelikte kapsamlı bir 
siyasi çözüme kavuşturulmasını 
istediğini belirtti. 

Kahraman, müzakerelerin 
ilerlediği ve yoğunlaştığı bu 
aşamada, bugüne kadar ortaya 
konulan gayretlerin ve kat 
edilmiş olan mesafenin heba 
edilmesine izin verilmemesi 
gerektiğini vurgulayarak, “Yarım 
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asrı aşkın bir 
süredir devam 
eden ihtilafın 
olumsuz etkisi 
hiçbir hukuki 
zemini olmayan 
izolasyonlarla 
yaşamakta 
olan Kıbrıs 
Türk tarafının 
üzerindedir. 
Kıbrıs Türk 
tarafının çözüm 
yönünde ortaya 
koyduğu siyasi 
iradeye Rum 
tarafının da 
karşılık vermesini, 
adada çözüme 
bir an önce 
ulaşılmasını bekliyoruz” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, 
şunları kaydetti: 

“Samimi ve yapıcı 
katkılarımızdan biri olarak 
KKTC’ye su temin projesi 
dünyada ilk kez uygulanan 
bir mühendislik çalışması 
neticesinde denizin 250 
metre altında askılı sistemle 

inşa ettiğimiz su boru hattı, 
geçtiğimiz ağustos ayında 
tamamlanmıştır. Kıbrıs 
Türklerinin haklı davasına dost 
ve kardeş İslam ülkelerinin 
verdiği desteğin daha da 
kuvvetlenerek devam etmesini 
bekliyoruz, istiyoruz. Maruz 
kaldıkları haksız izolasyonun 
hafifletilmesi amacıyla Kıbrıs 
Türk Devleti adıyla İSİPAB 
faaliyetlerine iştirak eden Kıbrıs 

Türk halkıyla temaslarınızı 
artırmanız bizi mutlu edecektir.” 

“Bugün İslam dünyasının en çok 
ihtiyaç duyduğu şey birlik ve 
dayanışmadır” diyen Kahraman, 
bu itibarla 14-15 Nisan 2016’da 
İstanbul’da düzenlenecek 
olan İİT 13. İslam Zirvesi’nin 
temasının “Adalet ve Barış için 
Birlik ve Dayanışma” olduğunu 
kaydetti. 

Kahraman, son 
olarak, dönem 
başkanlığı 
görevini devralan 
Irak Temsilciler 
Meclis Başkanı 
Selim  
el-Cuburi’ye 
ve çalışma 
arkadaşlarına 
başarılı 
bir dönem 
başkanlığı 
dilediğini 
belirtti.

Bağdat’taki 
İSİPAB 
toplantısına 
TBMM’yi 
temsilen İSİPAB 
Türk Grubu 
Başkanı,  
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AK PARTİ Ardahan Milletvekili 
Orhan Atalay başkanlığındaki 
heyet de katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, 
Irak’taki ziyaretleri çerçevesinde 
25 Ocak 2016 tarihinde 
Bağdat’taki türbeler ile  
Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. 

Bağdat ziyaretinin son gününde 
kentteki Şeyh Abdulkadir 
Geylani, İmam-ı Azam Ebu 
Hanife El Numan, İmam Musa 
El Kazım ile İmam Muhammed 
El Cevad’ın türbelerini ziyaret 
ederek dua okudu. Türbedeki 
yetkililer Kahraman ve 

beraberindeki heyete Kur’an-ı 
Kerim hediye etti. 

Sözkonusu ziyaretlerden sonra 
Bağdat Büyükelçiliğimize geçen 
Kahraman ve beraberindeki 
heyet, büyükelçilik çalışanları 
ile hatıra fotoğrafı çektirerek 
bir süre sohbet ettikten sonra 
Ankara’ya döndü.
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TBMM’nin 2016 yılı bütçe 
maratonu 20 Ocak 2016 
tarihinde başladı. TBMM 
Başkanlığına sunulan 2016 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve 2014 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ile Sayıştay raporlarının 
görüşülmesine Plan ve Bütçe 
Komisyonunda başlandı. 

26 Ocak 2016 tarihinde Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, TBMM 
Başkanlığının 2016 yılı Bütçesi 
görüşülerek kabul edildi.  

Bütçeyi Komisyona TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman sundu. 
Kahraman, Türkiye’nin yeni 
bir anayasaya acilen ihtiyacının 
bulunduğuna işaret etti. 

1982 Anayasası’nın gerek 
hazırlanış şartları, gerekse 
hedeflediği düzen ve yol açtığı 
sonuçlar itibarıyla Türkiye’ye 
yakışmadığını belirten 
Kahraman, “Bu konuda siyasal 

partilerin, akademik camianın 
ve iş dünyasının ortak şikâyet ve 
duyarlılıklara sahip bulunduğu 
herkesin malumudur.  
26. Dönemde toplumumuzun 
ihtiyacı olan yeni bir anayasa 
talebine cevap verilmelidir” 
ifadesini kullandı. 

Kahraman, siyasi partilerin seçim 
beyannamelerinde bunu vaat 
ettiklerini vurgulayarak, şunları 
söyledi:

“Toplumda, ülkenin yeni bir 
anayasaya ihtiyacının bulunduğu 
yönünde genel bir uzlaşma 
mevcuttur. Hâlihazırda 1982 
Anayasası yamalı bohçaya 
dönmüş, 34 yılda 17 kere 
değişikliğe uğramıştır. 113 
maddesi, yani yüzde 63’ü 
değiştirilmiş durumdadır. 
Günümüze cevap vermekten, 
Türkiye’yi geleceğe taşıma 
yeterliliğinden uzaktır. İnancım 
odur ki Türkiye’miz, taklit 

olmayan, toplumun ruh köküne, 
manevi ve milli değerlerine 
dayanan, hak ve hürriyetleri 
teminat altına alan, toplumla 
uzlaşan, tarihi köklerimize ve 
içtimai yapımıza uygun, günün 
şartlarına cevap veren özlü, yalın, 
ikide bir değişiklik yapılmasını 
gerektirmeyen kalıcı nitelikte 
yeni bir anayasaya kavuşacaktır. 
Günümüz Türkiye’sine yakışır 
yeni bir anayasanın kabulü 
konusu da Meclisin bu dönem 
yürütmeye çalışacağı en önemli 
çalışmalardan birisi olacaktır.” 

Kahraman, üç tane ana sistemin 
olduğuna dikkati çekerek, 
bunların, başkanlık sistemi, yarı 
başkanlık sistemi ve bugünkü 
parlamenter sistem olduğunu 
bildirdi. Hepsinde esas olanın 
kuvvetler ayrılığı olduğunu 
vurgulayan Kahraman, kuvvetler 
ayrılığının ise demokrasinin 
vazgeçilmez unsuru olduğuna 
değindi. 

TBMM Başkanlığının 2016 Yılı Bütçesi 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kabul Edildi
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“Anayasamızın, toplumumuzun 
ve devletimizin ihtiyaçlarına 
cevap veren yeni bir Anayasa 
olması hususunda genel bir 
mutabakat ve uzlaşma ortaya 
çıkmış bulunmaktadır” diyen 
Kahraman, şöyle devam etti: 

“Bu doğrultuda çoğulcu, 
demokratik bir yapıya 
kavuşmamızı sağlayacak, hukuk 
devleti ilkelerini özümsemiş, 
insan hak ve hürriyetlerine dayalı, 
insana öncelik tanıyan yeni bir 
anayasa inşa etmemiz gerekir. 
Yüce Meclisimiz, bu konuda 
üzerine düşen sorumluluğu 
yerine getirmek ve milletimizin 
beklentileri doğrultusunda 
özgür, sivil ve demokratik bir 
anayasa yapmak için TBMM                
24. Yasama Döneminde bir 
adım atmış, Meclis’te grubu 
bulunan partilerin katılımıyla 
Anayasa Mutabakat Komisyonu 
kurulmuştu. 19 Ekim 2011’de 
çalışmalarına başlayan 
komisyon 25 ay çalışarak 
önemli mesafeler aldı. Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu 40, yazım 
komisyonları ise 211 toplantı 
gerçekleştirmiştir. Komisyon 
160 kamu ve sivil toplum 
kuruluşunu dinlemiş, ayrıca 165 
üniversiteden, 78 il barosundan, 

60 siyasi partiden ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarından, 
yüksek yargı organlarından ve 
sendikalardan, 19 bin dernek 
ve vakıftan, 197 ulusal ve yerel 
televizyon kanalı ve 1700 
ulusal ve yerel radyodan görüş 
istemiştir. Bu çalışmalardan 
yeni dönemde, Meclisimiz ve 
kurmakta olduğumuz Anayasa 
Mutabakat Komisyonunda 
azami ölçüde faydalanılacağı ve 
kalınan noktadan yola çıkılarak 
zaman kaybının önleneceği 
açıktır. Sayın genel başkanların, 
yeni bir Mutabakat Komisyonu 
kurmamız ve bir Anayasa metni 
ortaya koyabilmemiz için yardım 
ve destekleri büyük önem 
taşımaktadır.” 

Kahraman, bu dönemde 
yeni İçtüzük konusunun da 
üstesinden gelinebileceğini ümit 
ettiğini belirterek, “İnanıyorum 
ki TBMM inşallah ortak 
aklı, demokratik diyalog ve 
konuşma kanallarını kullanarak, 
ülkemizin demokratik birikimini 
harekete geçirerek sorunlarımızı 
çözecektir” diye konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Meclis’in teknolojik 
imkanlardan en iyi şekilde 
faydalanarak daha etkin, daha 

verimli ve daha hızlı hizmet 
üretebilmesi için bu alandaki 
çalışmalara büyük önem 
verdiklerini bildirdi. 

Kahraman, Komisyonda  
25. Yasama Dönemindeki kanun 
tasarı ve teklifleri ile Genel Kurul 
çalışmaları, sözlü ve yazılı soru 
önergeleriyle ilgili bilgi verdi. 

26. Yasama Döneminde,  
31 Aralık 2015 tarihine kadar, 
TBMM Başkanlığına 169 kanun 
tasarısı sunulduğunu, bu kanun 
tasarılarından 18’inin Genel 
Kurul gündemine girdiğini ve 
3’ünün kanunlaştığını belirten 
Kahraman, bu dönemle ilgili şu 
bilgileri verdi: 

“Başkanlığa 363 kanun teklifi 
sunulmuştur. Bu kanun 
tekliflerinden biri Genel 
Kurul gündemine girmiş ve 
kanunlaşmıştır. Biri uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasına 
ilişkin olmak üzere 4 kanun 
kabul edilmiştir. 

Denetim Faaliyetleri kapsamında, 
149 sözlü soru önergesi verilmiş 
olup, bunlardan 2’si Gelen 
Kâğıtlar Listesine girmeden geri 
alınmıştır. İşleme alınan  
147 sözlü soru önergesinin  
34’ü cevaplanmış, 15’i ise Genel 
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Kurul Gündemine girmeyi 
beklemektedir. 82 önerge 
Genel Kurul Gündeminde yer 
almakta, 16 önerge ise işlem 
aşamasındadır. 

1471 yazılı soru önergesi 
verilmiştir. Bunlardan 5’i Gelen 
Kağıtlar Listesine girmeden 
geri alınmış, 53’ü Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine uygun 
bulunmadığından iade edilmiş, 
11’i mükerrer geldiğinden işleme 
konulmamıştır. İşleme alınan 
1402 yazılı soru önergesinin; 
20’si süresi içinde ve biri süresi 
geçtikten sonra olmak üzere 
toplam 21’i cevaplanmış olup 
79’u cevaplandırılmamıştır. 
1302 yazılı soru önergesi ise 
işlemdedir. 

277 Meclis araştırması önergesi 
verilmiş ve bunlardan,  
27’si Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine uygun 
bulunmadığından iade edilmiştir. 
İşleme alınan 250 Meclis 
araştırması önergesinin, konusu 
aynı olan 13’ünün birleştirilerek 
görüşülmesi sonucunda bir 
Meclis araştırması komisyonu 
kurulması kabul edilmiştir.  
205 önerge Genel Kurul 
Gündemine girmeyi beklemekte 
olup, 32 önerge ise gündemdedir. 

6 genel görüşme önergesi 
verilmiş ve bunlardan biri 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
uygun bulunmadığından iade 
edilmiştir. İşleme alınan  
5 genel görüşme önergesinin  
2’si Genel Kurul Gündemine 
girmeyi beklemekte olup,  
3 önerge gündemdedir. 1 Meclis 
soruşturması önergesi verilmiş ve 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
uygun bulunmadığından iade 
edilmiştir.” 

TBMM’nin, 2015 yılında da 
diğer ülke parlamentoları, 
parlamenter asambleler ve 
uluslararası kuruluşlar ile 
temaslarını yoğun biçimde 
sürdürmeye devam ettiğini 
anlatan Kahraman, TBMM’nin 

üye olduğu 12 parlamenter 
asamble ile bölgesel ilişkilerin, 
Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu ile de AB nezdindeki 
ilişkilerin yeni bir hız ve ivme 
kazandığını ifade etti. 

2014 yılı bütçesinin 774 Milyon 
393 bin TL olarak kanunlaştığını, 
yıl içinde yapılan aktarmalarla 
779 Milyon 516 bin TL 
olduğunu, yıl sonu itibarıyla  
689 Milyon 220 bin TL 
harcandığını, yaklaşık yüzde 
89 oranında bir gerçekleşme 
sağlandığını ifade eden 
Kahraman, 2015 yılı bütçesinin, 
763 Milyon 216 bin TL olarak 
kanunlaştığını, yıl içinde yapılan 
aktarmalar ve ödenek ilaveleriyle 
yıl sonu itibariyle toplam 
ödeneğin 800 Milyon 466 bin 
948 TL olduğunu, bu ödeneğin 
725 Milyon 757 bin 40 TL’sinin 
harcandığını kaydetti. 

Kahraman, 840 Milyon TL’lik 
2016 yılı bütçesinin yüzde 
58’inin personel giderlerine, 
yüzde 7,5’inin sosyal güvenlik 
prim giderlerine, yüzde 15,8’inin 
mal ve hizmet alımı giderlerine, 
yüzde 13,1’inin cari transferlere, 
yüzde 5,4’ünün sermaye 
giderlerine ayrıldığını açıkladı. 

Kahraman, fiziki alt yapı ve 
çalışma ortamını iyileştirmeye 
yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi 
verdi. 

TBMM Ana Binasında  
25. dönemde halk günü 
kapsamında 1517, öğrenci 
grupları kapsamında da  
6 bin 301 olmak üzere 
toplamda 7 bin 818 kişiye 
rehberlik hizmeti verildiğini, bu 
dönemde Meclis’e 49 bin 806 
ziyaretçi geldiğini ifade eden 
Kahraman, 26. Dönemde ise halk 
gününde 1669, öğrenci grupları 
kapsamında 11 bin 271 olmak 
üzere toplamda 12 bin 940 kişiye 
rehberlik hizmeti verildiğini, bu 
dönemde Meclis’e 122 bin 910 
ziyaretçi geldiğini bildirdi. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
yaşanan hızlı gelişme, 
küreselleşme, demokrasinin 
ve katılımcılığın artan önemi, 
milletvekillerinin kurumdan 
beklentilerindeki değişim 
gibi hususların TBMM’de 
anlayış, hedef, araç, yöntem ve 
işleyiş değişimlerini de gerekli 
kıldığını vurgulayan Kahraman, 
“TBMM’nin teknolojik 
imkanlardan en iyi şekilde 
faydalanarak daha etkin, daha 
verimli ve daha hızlı hizmet 
üretebilmesi için bu alandaki 
çalışmalarımıza büyük önem 
veriyoruz. Bu kapsamda 2016 
yılı bütçe hedefimiz, yasama 
yetkisini kullanan değerli 
milletvekillerimizin çalışma 
şartlarını iyileştirmek, yasama 
sürecini ve kalitesini geliştirmek 
olacaktır.” diye konuştu. 



HABER

22  ■  Ocak  2016

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı  
TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edildi
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapan 
Kanun Tasarısı 28 Ocak 2016 
tarihinde TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek 
kanunlaştı.
Kanuna göre, memurların, 
doğum sonrası aylıksız izinde 
geçirdikleri her yıl için bir 
kademe ilerlemesi ve her 3 
yıl için bir derece yükselmesi 
verilecek. Memurlara, doğum 
öncesi analık izninin başlaması 
gereken tarihten önce gerçekleşen 
doğumlarda, doğumdan analık 

izninin başladığı tarihe kadarki 
süre doğum sonrası analık iznine 
ilave edilecek.

Doğum yapan kadın memurlar, 
analık izni sonrasında birinci 
doğumda 2 ay, ikinci doğumda 
4 ay, sonraki doğumlarda ise 
6 ay, günlük çalışma süresinin 
yarısı kadar çalışabilecek. Bu süre 
içinde süt izni verilmeyecek, mali 
ve sosyal haklarda herhangi bir 
kesinti yapılmayacak. 

Çoğul doğumlarda bu sürelere 
birer ay eklenecek. Bebeği engelli 

doğan kadın memur ise 12 ay 
süreyle yarı zamanlı çalışabilecek.

3 yaşını doldurmamış bir çocuğu 
eşiyle veya münferit olarak evlat 
edinen memurlar ile memur 
olmayan eşin münferit olarak 
evlat edinmesi halinde memur 
eşlerine, 8 haftalık iznin veya 
yarı zamanlı iznin bitiminden 
itibaren, istekleri üzerine 24 aya 
kadar aylıksız izin verilebilecek.

Kanun, çocuğun okula başlama 
yaşına kadar kısmi süreli çalışma 
hakkı da getiriyor. Çocuğu olan 

TBMM Başkanlık Divanı Toplandı
TBMM Başkanlık Divanı, 
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığında 
toplanarak gündemindeki 
konuları görüştü.  

Toplantıda; TBMM hizmet 
binalarında gerekli görülecek 
bakım, onarım ve tadilatlar 
konusunda Başkanlığa yetki 
verildi. Ayrıca, Sivas’taki 

Buruciye Medresesi’nin 
restorasyonunun yapılabilmesi 
için ödenek tahsisi amacıyla 
TBMM Başkanlığına yetki 
verilmesi kararlaştırıldı. 

27 Ocak 2016 Çarşamba
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veya evlat edinen memur anne ve 
baba, çocuğun mecburi ilköğretim 
çağının başladığı tarihi takip 
eden ay başına kadar normal 
çalışma süresinin yarısı kadar 
çalışabilecek.
Yarı zamanlı çalışmada, mali 
haklar ile sosyal yardımlara ilişkin 
ödemelerin yarısı yapılacak. Fiili 
çalışmaya bağlı ödemeler ise 
devam edecek. Bu dönemdeki 
hizmet süreleri, derece yükselmesi 
ile kademe ilerlemesinde yarım 
olarak dikkate alınacak. Fiili 
hizmet süreleri ile prim ödeme 
gün sayıları yarım olarak 
hesaplanacak.
Kadın işçiler de doğum yapmaları 
halinde analık izni sonrasında 
birinci doğumda 60 gün, ikinci 
doğumda 120 gün, sonraki 
doğumlarda ise 180 gün, günlük 
çalışma süresinin yarısı kadar 
ücretsiz izin kullanabilecek. 
Kanunla, Emniyet hizmetleri 
sınıfına dahil kadrolarda 
bulunanların yararlandığı emniyet 
hizmetleri tazminatları yüzde 25 
artırılıyor. Emniyet hizmetleri 
sınıfına dahil personelden 
yüksek öğrenimli olanların ek 
göstergeleri de yükseltiliyor. 

Uzman erbaşlar ile uzman 
jandarmaların 2 bin 200 olan ek 
göstergeleri 3 bine çıkarılacak. 
Uzman erbaşlara birinci dereceye 
yükselme imkanı getirilecek. 
Uzman erbaşların, kamuya 
geçebilmeleri için 7 yıl çalışmaları 
gerekecek.
Muhtarların net 940 lira 
olan ödenekleri 1300 liraya 
yükseltilecek. 
Gübre ve yemde KDV 
sıfırlanacak.
“Köy ve mahalle muhtarları ile 
hizmet akdine bağlı olmaksızın 
kendi adına ve hesabına bağımsız 
çalışanlar” kapsamındaki 
Bağ-Kur’lu emeklilerden 
sosyal güvenlik destek primi 
alınmayacak. Emekli olduktan 
sonra bu kapsamda çalışmaya 
başlayanların aylıklarından 
yapılan sosyal güvenlik destek 
primi kesintisi kaldırılacak. 
Vazife malullüğü aylığı almakta 
olanlardan bu kapsamda 
çalışanlardan da söz konusu prim 
alınmayacak.
Sosyo-ekonomik gelişmişlik 
endeksi düşük olan illerde 10 
ve üzerinde sigortalı çalıştıran 
iş yerlerine yönelik uygulanan 

sigorta primi teşvikinde sigortalı 
sayısı sınırı kaldırılacak.
Kanuna göre, ilk defa iş 
kuran genç girişimcilere, üç 
vergilendirme dönemi boyunca 
kazançlarının 75 bin liralık 
kısmına gelir vergisi muafiyeti 
getirilecek.
Ticari, zirai veya mesleki 
faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir 
vergisi mükellefi olan, 29 yaşını 
doldurmamış tam mükellef 
gerçek kişilerin, faaliyete 
başladıkları takvim yılından 
itibaren üç vergilendirme 
dönemi boyunca elde ettikleri 
bu kazançların bir kısmı gelir 
vergisinden müstesna olacak
Yasanın getirdiği bir diğer 
düzenleme de basit usulde 
vergilendirilen esnafları 
ilgilendiriyor. Ticari kazancı basit 
usuldeki mükelleflerin sadece 
basit usulde tespit edilen ticari 
kazançlarının 8 bin lirasına 
kadar olan kısmı üzerinden 
gelir vergisi alınmayacak. Bu 
tutar, her yıl günün ekonomik 
koşullarına uygun olarak yeniden 
belirlenecek.
25 yaşını doldurmamış 
öğrencilerden pasaport harcı 
alınmayacak.
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AK PARTİ Genel Başkanı ve 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
yeni anayasa, TBMM İçtüzüğü 
ile Avrupa Birliği Uyum yasaları 
konularında görüş alışverişinde 
bulunmak üzere MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli ile 
biraraya geldi.

Görüşmeye, Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcıları Mehmet 
Ali Şahin, Ömer Çelik ile AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Naci 
Bostancı;  MHP Genel Başkan 
Yardımcıları Semih Yalçın, Oktay 
Öztürk ve MHP Genel Sekreteri 
İsmet Büyükataman ile MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural 
katıldı.

Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki 
makamında gerçekleşen 
görüşmenin ardından AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Ömer Çelik ve MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk 
ayrı ayrı açıklama yaptılar.

AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 
Ömer Çelik, ev sahipliği ve 
görüşmede gösterilen nezaket 
için Bahçeli ve heyetine 
teşekkür etti. 

Çelik, MHP Genel Başkanı 
Bahçeli’nin Türkiye’nin yeni 
bir anayasa ihtiyacı olduğunu 
vurguladığını ve yeni anayasa 
temelindeki çalışmalara olumlu 
baktıklarını söyledi. 

Başbakan Davutoğlu’nun daha 
önceki komisyona verilen teklifte 
yer alan Başkanlık sistemi 
önerisini gündeme getirdiğini, 
Bahçeli’nin ise güçlendirilmiş 
parlamenter sistemden yana 
olduklarını söylediğini bildiren 
Çelik, Davutoğlu’nun sistemlerin 
mekanizmalar üzerinden değil, 
sistemler yolunda temin etmek 
istenilen demokratik değerler 
üzerinden tartışılması gerektiğinin 
altını çizdiğini belirtti. 

Yeni anayasa tartışmalarında, 
temel hak ve hürriyetlerin daha 
çok nasıl garanti altına alınacağı, 
yargının bağımsızlığının ve 
tarafsızlığının daha çok nasıl 
sağlanacağı, kuvvetler ayrılığının 
daha çok nasıl gerçekleştirileceği, 
gerçek bir ileri demokrasinin en 
yüksek yazılı metin olan anayasa 
vasıtasıyla nasıl teminat altına 
alınacağı şeklindeki başlıkların 
AK PARTİ için esas olduğunu 
vurgulayan Çelik, şöyle devam 
etti: 

“Bu demokratik değerler 
üzerinden bir mekanizmanın 
tartışılması gerektiğini 
düşünüyoruz. Mekanizmaların 
sadece retorik düzeyinde, etiket 
düzeyinde tartışılması birtakım 
ön yargıların çarpıştırılmasından 
öteye gitmez. Tartışmalar 
hangisinin bu dediğimiz 
demokratik değerleri tahakkuk 
ettirecek bir anayasal modeli 
ortaya çıkarmaya muktedir 
olduğu düzeyinde yapılmalıdır. 

Başbakan  
Davutoğlu,  
MHP Genel  
Başkanı  
Bahçeli ile  
TBMM’de  
Görüştü
04 Ocak 2016 Pazartesi
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Bizim bu tartışmadan muradımız 
Türkiye’nin kuvvetler ayrılığının 
tam tahkim edildiği, denge 
denetim mekanizmalarının 
tam olarak kurulduğu, yargının 
bağımsızlığının ve tarafsızlığının 
garanti altına alındığı bir 
anayasal modelin ortaya çıkması 
yönündedir. Burada AK PARTİ 
olarak görüşümüz, bunun 
başkanlık sistemi üzerinden 
tartışılması gerektiği, bu sistemle 
bunun daha çok teminat 
altına alınacağıdır. Buna karşı 
parlamenter sistemi savunanları 
da bu dediğimiz değerler 

üzerinden görmek ve tartışmak 
istiyoruz.” 

Sistemleri sadece sistemleri 
savunanların niyetleri üzerinde bir 
araştırma yaparak ya da sistemleri 
savunan kişilerin pozisyonuna 
bakarak değerlendirmenin 
Türkiye için yapılmaması 
gereken konjonktürel sonuçlar 
doğuracağına işaret eden Çelik, 
bundan kaçınılması gerektiğini 
vurguladı. 

Çelik, “Sık sık önümüze gelen 
konulardan biri Türkiye’nin 140 
yıllık parlamento deneyimine 

sahip olduğudur. 
Bu siyaset 
bilimciler 
ve anayasa 
hukukçuları 
arasında tartışma 
konusu yapılıyor. 
Biz,Türkiye’nin 
1876 yılından 
beri yetkin bir 
parlamenter 
sistemle 
yönetildiğini 
düşünmüyoruz” 
diye konuştu. 

Parlamenter sistemin uzun bir 
döneminin tek parti dönemi 
olarak geçtiğine dikkati çeken 
Çelik, şunları kaydetti: 

“Bir kısmı meşrutiyet 
dönemi olarak, arkasından 
darbelerle kesintiye uğrayan 
bir sistem. Arkasından yoğun 
koalisyonlar ve krizlerin ortaya 
çıktığı bir sistem. Dolayısıyla 
‘parlamenter sistem geleneğimiz 
vardır’ diyerek bir tartışma 
yürütülüyor. Sanki bu geleneğin 
karşısında bir başkanlık sistemi 
konumlandırılıyor. Hayır, tam 
tersi, ‘bu demokratik değerleri 
hangi sistem üzerinden daha 
çok garanti altına alırız, daha 
çok temin ederiz’ çerçevesinde 
bir tartışmanın yürütülmesinin 
faydalı olacağını düşünüyoruz. 
Bahçeli’nin yaklaşımını saygıyla 
karşılıyoruz. Faaliyete başlayacak 
olan komisyonda bu demokratik 
değerlerin hangi mekanizmalar 
üzerinden sağlanacağı üzerinde 
ciddi ve verimli bir tartışmanın 
Türkiye’nin önüne konulması 
gerektiğini düşünüyoruz.” 

Ömer Çelik, Başbakan 
Davutoğlu’nun terörle mücadele 
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konusunda Bahçeli’ye ayrıntılı 
bilgi verdiğini belirterek 
“Türkiye’nin demokrasisini 
savunmak, hukuk devletini 
savunmak, vatandaşlarımızın 
bir arada yaşama hürriyetini 
savunmak, Türkiye’nin temel 
anayasal değerlerini savunmak 
konusunda terörle mücadele 
vazgeçmeyeceğimiz bir alandır” 
dedi. Çelik, terörle mücadelede 
MHP grubunun verdiği destekten 
dolayı Bahçeli’ye teşekkür etti. 

Çelik, iktidar partisi olarak 
Mutabakat Komisyonu’nun eşit 
sayıda üyeden oluşması şeklindeki 
daha önce de uygulanan çalışma 
modelinde mutabık olduklarını 
kaydederek, bu modelin değişmesi 
için gereklilik görmediklerini 
vurguladı. 

Davutoğlu-Bahçeli 
görüşmesinin ardından MHP 
adına açıklama yapan MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Oktay 
Öztürk, çok geniş bir gündemin 
söz konusu olduğunu, Başbakan 
Davutoğlu tarafından, 
Türkiye’nin içerisinde 
bulunduğu hassasiyetler ve 
yaşananların dile getirildiğini 
belirtti. Öztürk, görüşmede 
ağırlıklı olarak Anayasa 
değişikliğinin ve AB uyum 
yasalarının gündeme geldiğini 
aktardı. 

Geçmişte kurulan Anayasa 
Uzlaşma Komisyonunun 
çalışmaları sonucunda 60 
madde üzerinde anlaşıldığını 
anımsatan Öztürk, “Şimdi 
bizim teklifimiz, sanki süreç 
devam ediyormuşçasına mutlaka 
Anayasa’da değişiklik süreci 
başlatılmalı. 61. maddeden 
itibaren üzerinde konuşulmalı. 
Sayın Başbakan tarafından da bu 
kabul gördü” dedi. 

21. yüzyılda Türk Devleti’nin, 
Türk milletinin önünde engel 
teşkil edebilecek maddelerden 
Anayasa’nın arınması gerektiğini, 
en önemlisi de sivil inisiyatifin, 
sivil iradenin mührünü taşıyan 
bir anayasanın olması gerektiğini 
bildiren Öztürk, bu noktada 
hemfikir olduklarının ortaya 
çıktığını ifade etti. 

Öztürk, konuşmasında şunları 
kaydetti: 

“Anayasa değişikliği dikkate 
alınınca İçtüzükteki değişiklikler 
de gündeme geldi. İçtüzükle ilgili 
de bir komisyon çalışması vardı. 
Onun da kaldığı yerden devam 
etmesi noktasında teklifler oldu, 
temennilerde bulunuldu. 

Türkiye 93 yıllık bir parlamenter 
tecrübeye sahip. Parlamenter 
sistemin, süreç içerisinde aksayan 
ve ihtiyaç hissedilmeyen tarafları 
var ise bunlar mutlaka gözden 

geçirilmeli, parlamenter sistem 
güçlendirilmeli ve yolumuza böyle 
devam etmeliyiz düşüncesini 
ortaya koyduk. Sayın Başbakan 
tabii ki bu noktada ‘Hayır, 
parlamenter sistem olmaz’ gibi bir 
tabir kullanmadı. Ama Başkanlık 
sisteminin de tartışılması 
gerektiğini, parlamenter sistemin 
artık ihtiyaca cevap vermediğini, 
bunun yerine Başkanlık 
sistemini önerdiklerini, bunun 
tartışılması gerektiğini ifade 
etti. Biz her konuyu tartışmaya 
hazır olduğumuzu ifade ettik. 
Ama Başkanlık sistemini zinhar 
kabul etmeyeceğimizi de ifade 
ettik. Tartışırız. Getirdikleri 
takdirde her konuyu tartışırız. 
Ama Başkanlık sisteminden 
yana olmadığımızı, hele hele 
Türkiye’nin bugün içerisinde 
yaşadığı şartları dikkate aldığımız 
vakit böyle bir konuyu tartışmanın 
bile lüks olduğunu ifade ettik.” 

Daha sonra gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Öztürk, 
Başkanlık sistemiyle ilgili 
detaylara girilmediğini, 
parlamentoda bulunan 
bütün partilerin eşit şekilde 
temsil edildiği bir komisyon 
kurulmasının, geniş katılımla 
bir Anayasa değişikliği üzerinde 
çalışılmasının kararlaştırıldığını 
söyledi. 

AK PARTİ’nin, Anayasa 
Komisyonu’na 6 ay gibi bir 
çalışma süresi öngördüğünü 
belirten Öztürk, kendilerinin 
de, bu konuya komisyonun 
kendisinin karar vereceğini 
söylediklerini aktardı. 

Öztürk, “Anayasanın problemlere 
çözüm getirmesini isterken 
devletin çözülmesine sebebiyet 
verebilecek adımların atılmasının 
karşısında olduğumuzu ifade 
ettik” diye konuştu.
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TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın “Yeni Anayasa” 
çalışmaları kapsamında kurulması 
öngörülen komisyon için yaptığı 
çağrıya TBMM’de Grubu 
bulunan AK PARTİ, CHP, HDP 
ve MHP Grupları olumlu cevap 
verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a gönderdiği mektupla, 
kurulacak komisyona Genel 
Başkan Yardımcısı ve Mersin 
Milletvekili Oktay Öztürk, 
Afyonkarahisar Milletvekili 
Mehmet Parsak ve Bursa 
Milletvekili Kadir Koçdemir’in, 

partisinin komisyon üyeleri olarak 
görevlendirildiğini bildirdi.

Eski TBMM Başkanı ve Ankara 
Milletvekili Cemil Çiçek, 
TBMM Adalet Komisyonu 
Başkanı ve Ankara Milletvekili 
Ahmet İyimaya ile AK PARTİ 
Genel Sekreteri ve Gaziantep 
Milletvekili Abdülhamit Gül’ü 
komisyon üyesi olarak belirleyen 
AK PARTİ, resmi bir yazıyla 
üyelerini TBMM Başkanlığına 
iletti. 

CHP, TBMM Başkanı 
Kahraman’ın, yeni anayasa 
çalışmalarıyla ilgili Mutabakat 
Komisyonu kurulması talebine, 
ilettiği mektupla olumlu yanıt 

verdi. CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu mektubunda, 
komisyon için Balıkesir 
Milletvekili Namık Havutça, 
Muğla Milletvekili Ömer 
Süha Aldan ve Genel Başkan 
Yardımcısı ve Aydın Milletvekili 
Bülent Tezcan’ın isimlerini 
bildirdi.

HDP, yeni Anayasa çalışmalarını 
yürütecek olan TBMM Anayasa 
Mutabakat Komisyonu üyelerini 
Meclis Başkanlığına bildirdi. 
HDP; İstanbul Milletvekili 
Garo Paylan, Adana Milletvekili 
Meral Danış Beştaş ve Mardin 
Milletvekili Mithat Sancar’ı 
Komisyonda görevlendirdi.

Anayasa Mutabakat Komisyonu  
Üyeleri Belirlendi

Cemil Çiçek  
Ankara Milletvekili

Namık Havutça 
Balıkesir Milletvekili

Garo Paylan  
İstanbul Milletvekili

Oktay Öztürk  
Mersin Milletvekili

Ahmet İyimaya  
Ankara Milletvekili

Ömer Süha Aldan 
Muğla Milletvekili

Meral Danış Beştaş 
Adana Milletvekili

Mehmet Parsak 
Afyonkarahisar Milletvekili

Abdülhamit Gül 
Gaziantep Milletvekili

Bülent Tezcan  
Aydın Milletvekili

Mithat Sancar  
Mardin Milletvekili

Kadir Koçdemir  
Bursa Milletvekili 

AK PARTİ CHP HDP MHP
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10 Aralık Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle, AK PARTİ, 
CHP, HDP ve MHP 
Grupbaşkanvekilleri, meclisteki 
basın bürolarını ve Parlamento 
Muhabirleri Derneği’ni (PMD) 
ziyaret ettiler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı’yı 
basın koridorunda Parlamento 
Muhabirleri Derneği Başkanı 
Göksel Bozkurt ve Derneğin 
Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı.

10 Aralık Çalışan Gazeteciler 
gününü kutlayan Bostancı’nın 
verdiği çiçeği,  PMD adına 
Derneğin Genel Sekreteri Tülay 
Ağaoğlu aldı.

İletişim sektörünün kadınların 
ağırlıkta olduğu bir alan 

11 Ocak 2016 Pazartesi

olduğuna dikkat çeken Naci 
Bostancı, “Gerçekten de 
enformasyon, iletişim sektörü,  
kadınların hem daha fazla ilgi 
gösterdikleri, hem de iletişim 
becerilerine uygun olması 
nedeniyle erkeklerden daha iyi 
oldukları bir alan” dedi.

Bostancı, bir kadın gazetecinin 
“Bu oran, milletvekillerine 
de yansısaydı” şeklindeki 
sözleri üzerine de, “Siyasette 
de kadınların oranı gitgide 
yükseliyor. Bunun nedeni, 
kadınların daha fazla kamusal 
alanda yer almaları, görünür hale 
gelmeleri, iş dünyasına girmeleri. 
Bütün bunların neticesi siyasete 
yansıyor” değerlendirmesini yaptı.

PMD Genel Başkanı Göksel 
Bozkurt da TBMM’deki kadın 
gazetecilerin oranının yüzde 65 
düzeyinde olduğunu, yedi kişilik 
PMD Yönetim Kurulu’nda da 
dört kadın üyenin görev yaptığını 
belirtti.

Bostancı, ziyarette yeni anayasa 
çalışmalarına ilişkin soruları 
da yanıtladı. Yürürlükteki 
anayasadan bütün siyasi partilerin 
şikayetçi olduğunu belirten 
Bostancı, yeni bir anayasa 
yapılabilmesi için uzlaşmaya 
ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 

Naci Bostancı cezaevindeki 
gazetecilerle ilgili bir soruyu 
yanıtlarken de, cezaevinde 
bulunun tutuklu ya da hükümlü 
27 gazeteci hakkında açılan 
davaların gazetecilikle ilgili 
bulunan davalar olmadığını ifade 
etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili Levent Gök de 
Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle PMD’yi  ziyaret etti.

CHP’nin gazetecilerin 
sorunlarını bildiğini ve her 
zaman gazetecilerin yanında 
olduğunu vurgulayan Levent 
Gök, “Bizim CHP olarak tek 
dileğimiz, Türkiye’de medya 
özgürlüğünün temin edilmesi, 

10 Ocak  
Çalışan  
Gazeteciler  
Günü
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gazetecilerin, basın emekçilerinin 
özgürce yazacakları ve yayın 
yapacakları koşulları yaratmaktır. 
Basının önündeki engellerin 
kaldırılması yönünde üzerimize 
düşen her türlü görevi bugüne 
kadar yerine getirmeye çalıştık, 
bundan sonra da kararlılık içinde 
yerine getirmeye çalışırız” dedi.

Eleştiriden korkulmaması 
gerektiğini vurgulayan 
Levent Gök, “Basın herkesi 
eleştirebilmelidir. CHP de buna 
dahildir. Yeter ki birbirimizi 
anlayalım ve Türkiye’nin 
demokrasi çıtasını yukarı 
çıkaralım” değerlendirmesini 
yaptı.

Can Dündar ve Erdem Gül’ün 
de aralarında bulunduğu onlarca 
gazetecinin tutuklu ya da 
hükümlü olduğunu kaydeden 
Levent Gök,  bu durumdan 
büyük üzüntü duyduğunu belirtti 
ve “Gönül arzu eder ki Türkiye’de 
hükümlü ve tutuklu basın 
mensupları bulunmasın” dedi.

10 Aralık Çalışan Gazeteciler 
Günü nedeniyle PMD’yi ziyaret 
eden HDP Grup Başkanvekili 
İdris Baluken de gazetecilere 
karanfil verdi.

Türkiye’nin sıkıntılı bir süreçten 
geçtiğini belirten Baluken, 

basının da baskı altında olduğunu 
öne sürdü. Türkiye’nin basın 
özgürlüğü konusunda 180 ülke 
arasında son 30’da yer aldığını 
belirten Baluken, 40’a yakın 
gazetecinin cezaevinde olduğunu 
söyledi. Baluken, “Cezaevlerinde 
asla bir gazetecinin bulunmaması 
gerektiğini ifade etmek istiyoruz. 
Tutuklu gazeteciler sorununun 
bir an önce ülke gündeminden 
çıkarılması gerektiğini 
düşünüyoruz” dedi.

Son dönemde meslek grupları 
içinde işsizlik riski en yüksek 
olanlardan birinin gazetecilik 
olduğunu ifade eden Baluken, 
gazetecilerin özlük haklarında 
iyileştirme yapılmasına ihtiyaç 
olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup 
Başkanvekilleri Oktay Vural ve 
Erkan Akçay da 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü nedeniyle 
PMD’yi ziyaret etti.

Ziyarette,Türkiye’nin özgür ve 
sorumlu bir medyaya ihtiyacı 
olduğunu belirten Oktay 
Vural, basının tarafsızlığının da 
büyük önem taşıdığını söyledi. 
Cezaevindeki gazetecilerin 
durumuna da değinen Vural, 
“Tutukluluk esas olmamalı, 
istisnai bir durum olmalı. 
Bir gazeteci tutuklandığında,  
halkın bilgi edinme hakkı 
kısıtlanmaktadır” dedi.

Yeni anayasa çalışmalarına 
ilişkin soruları da yanıtlayan 
Vural, Türkiye’nin yeni bir 
anayasaya ihtiyacı olduğunu, 
yeni anayasa yapılırken milletin 
değerleri, demokrasinin 
kazanımları ve cumhuriyetin 
kuruluş temellerinin esas 
alınması gektiğini söyledi. 
Vural, “Bizim Anayasa 
Mutabakat Komisyonu’nda 
amacımız, Türkiye’nin ihtiyacı 
olan anayasayı çıkartmak ve 
bunun içim azami mutabakatı 
sağlamaktır. Bunun dışındaki 
tezgah, kumpas, senaryolar 
bizim gündemimizde yoktur” 
değerlendirmesini yaptı.
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Ankara’daki  
Terör  
Saldırısında  
Hayatını  
Kaybedenlerin  
Aileleri  
TBMM’de
Ankara Garı önündeki saldırıda 
yaşamını yitirenlerin aileleri, CHP 
ve HDP Gruplarını ziyaret etti. 

CHP Grup Başkanvekili Levent 
Gök, olayın tüm Türkiye’nin 
kalbinde derin yaralar açtığını, 
ailelerin adalet arayışının devam 
ettiğini söyledi. 

Kendisinin de olay günü 
yürüyüşe katılmak üzere Gar’ın 
önünde olduğunu belirten ve 
yaşadıklarını anlatan Gök, 
“Elbette süreç uzuyor ve devam 
ediyor. Bu süreçte haklı olarak 
sizlerin de yanınızda olmamıza 
ilişkin talepleriniz bizim için 
çok değerlidir. Biz hiç kimseyi 
yalnız bırakmadık. Bu hukuki 
süreçte CHP olarak sizleri 
asla yalnız bırakmayacağız. 
Bunu yaşayarak göreceksiniz. 
Davanın unutturulmasına 
yönelik kaygılarınızı görüyorum. 
Buna izin vermeyeceğiz. 
Milletvekillerimiz bu süreci 
başından sonuna kadar takip 

edecek. Yalnız değilsiniz. Bu 
katliam, Genel Başkanımızın da 
yakından takip ettiği bir konudur” 
diye konuştu. 

Daha sonra söz alan aileler de 
olayın adli sürecinin zaman 
aşımına uğratılmasından, örtbas 
edilmesinden endişe duyduklarını 
ifade ederek, TBMM’nin, 
konunun takipçisi olması 
gerektiğini söyledi. 

HDP Grup Başkanvekili İdris 
Baluken de Ankara Garı önünde 
meydana gelen terör saldırısında 
yaşamını yitirenlerin yakınlarını 
kabul etti. 

Baluken, ailelerin taleplerinin 
ortada olduğuna işaret ederek, 
“Ankara’da yaşanan olaydan devlet 
ve siyasiler bir ders çıkarmış 
olsaydı belki bugün bazı şeylerin 
üzerine daha rahat yürürdük.” 
dedi.

Baluken, çözüm sürecinde 
yürüttükleri bütün çalışmaların 
arkasında olduklarını söyledi. 
Kimseyle gizli kapalı, kirli bir 
pazarlık yürütmediklerini belirten 
Baluken, müzakere masasına 
bir an evvel dönülmesi çağrısını 
sürekli yinelediklerini ifade etti.

11 Ocak 2016 Pazartesi
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Avrupa Birliği Heyeti MHP Grup 
Başkanvekili Vural’ı Ziyaret Etti

25 Ocak 2016 Pazartesi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik 
Politikası Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini, AB 
Komisyonunun Genişleme 
Müzakereleri ve Komşuluk 
Politikasından Sorumlu Üyesi 
Johannes Hahn ile İnsani Yardım 
ve Kriz Yönetiminden Sorumlu 
Üyesi Christos Stylianides ve 
beraberindeki heyet, MHP 
Grubunu ziyaret etti. 

Görüşmenin başında açıklama 
yapan Mogherini, yaptıkları 
ziyaretlerde Türkiye-AB 
ilişkilerini çok daha geniş bir 
bağlama oturtmak hedefinde 
olduklarını bildirdi. Gelişmelerin 
ortaya çıkardığı zorluklar ve 
fırsatlar açısından her iki tarafın 
birlikte çalışmasının oldukça 
önemli olduğunu vurgulayan 

Mogherini, “Bu anlamda ortak 
çıkarlar var. Mülteci krizi 
ve göç akınlarının yanı sıra 
terörle mücadele, Suriye’deki 
savaşın siyasi çözümü, Irak’ta 
durumun ele alınması, birlikte 
çalışacağımız önemli alanlar” 
dedi. 

Mogherini ekonomik, siyasi 
ve enerji konularında ikili 
ilişkilerin geliştirilmesi ve 
işbirliği yapılmasının, Kıbrıs 
sorununun çözümü için her 
iki tarafın birlikte yürüteceği 
çalışmalar arasında olduğuna 
dikkati çekerek, “Görüldüğü 
gibi Türkiye-AB ilişkileri 
açısından yoğun bir gündem 
var. O yüzden genel bir temas 
ve görüşme yapmak istedik. 
Sadece hükümetle değil, aynı 

zamanda Cumhurbaşkanı ve 
milletvekilleriyle bir araya gelmek 
istedik. Özellikle reformların 
uygulanması konusunda 
parlamentolar her zaman hayati 
rol oynar” ifadesini kullandı. 

MHP Grup Başkanvekili Oktay 
Vural da Türkiye’nin AB’ye 
aday ülke sıfatını kazandığı bir 
dönemde sorumluluk üstlenmiş 
bir parti olarak bu ziyareti çok 
önemsediklerini dile getirdi. Bu 
ziyaretin Türkiye-AB ilişkilerine 
bir ivme kazandırmasını isteyen 
Vural, şunları söyledi: 

“Türkiye-AB ilişkileri yarım 
asrı aştı. Dolayısıyla ilişkilerin 
geldiği bu safhayı konjonktürel 
bir ilişki dönemi yerine 
istikrarlı ilişkiler sürecinde 
değerlendirmek gerekir. Bu 
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bakımdan Türkiye-AB ilişkileri 
bir hükümetler seviyesinde ilişki 
değil elbette. Diğer partilerden 
de görüş almaları çok önemli. 
Çünkü Türkiye’nin AB’ye giriş 
meselesi aynı zamanda tüm 
milletimizin meselesidir. Bu 
eksende AB’nin diğer siyasi 
partilerle de dış politikadaki 
gelişmeleri değerlendirmesini ve 
önem vermesini çok saygıdeğer 
ve olumlu buluyoruz.”

Gana Parlamento Heyeti TBMM’de

Gana Parlamentosu Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Emmanuel 
Kwasi Bandua ve beraberindeki 
heyet, TBMM Dışişleri 
Komisyonunu ziyaret etti. 

12 Ocak 2016 Salı

Dışişleri Komisyonu toplantı 
salonunda gerçekleşen 
görüşmeye, Dışişleri Komisyonu 
Sözcüsü AK PARTİ Antalya 

Milletvekili Sena Nur Çelik, 
komisyon üyeleri AK PARTİ 
Adana Milletvekili Talip 
Küçükcan ve AK PARTİ Rize 
Milletvekili Osman Aşkın Bak 
katıldı. 

Küçükcan, Gana heyetini 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduklarını dile getirerek, 
Türkiye’nin son yıllarda Afrika 
ülkeleriyle ilişkilerini daha da 
çok geliştirdiğini anlattı. 

Gana Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Bandua ise iki ülke 
parlamentoları arasındaki 
ilişkinin geliştirilmesini 
istediklerini söyledi.



HABER

Ocak  2016  ■  33

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Şentop’tan, Dokunulmazlık Dosyaları 
Hakkında Açıklama

TBMM Anayasa Komisyonu, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mustafa Şentop’un başkanlığında 
toplandı. Dokunulmazlık 
dosyalarına ilişkin açıklamalarda 
bulunan Şentop, TBMM’ye gelen 
dokunulmazlık dosyası sayısının 
378’e ulaştığını belirterek, “Geçen 
hafta 48 dosya geldi” dedi. 

Şentop, farklı rakamların ifade 
edildiğini anımsatarak, bugüne 
kadar kendilerine intikal eden 
dosya sayısının 378 olduğunu, 
bunun 330’unun 25. Dönem’den 
kaldığını belirtti. 

Şentop, “Geçen hafta 48 dosya 
geldi. Dosyaların partilere 
göre dağılımda AK PARTİ 
Milletvekillerinin 38, CHP 119, 
HDP 210, MHP’lilerin  
11 dosyası bulunuyor” diye 
konuştu. 

98 milletvekili hakkında dosya 
düzenlendiğini anlatan Şentop, 
bunların 21’inin AK PARTİ, 
40’ının CHP, 32’sinin HDP ve 
5’inin MHP milletvekillerine ait 
olduğunu kaydetti. 

Şentop’un açıklamalarının 
ardından Anayasa Komisyonu,  
24. Dönemde oluşturulan 
Anayasa Mutabakat 
Komisyonunun yeni anayasa 
çalışmalarını ele aldı. 

TBMM’de yeniden Anayasa 
Mutabakat Komisyonu 
oluşturulacağını ifade eden 
Şentop, çalışmalara atıf yapıldığını 
belirterek, komisyonun önceki 
çalışmaları üzerinden yürümesinin 
amaçlandığını, 25 ay boyunca 
görev yaptığını, 585 saat mesai 
gerçekleştirdiğini belirtti. 

14 Ocak 2016 Perşembe
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Milli Savunma Komisyonuna Brifing
Milli Savunma Komisyonu,  
AK PARTİ Düzce Milletvekili 
Faruk Özlü başkanlığında 
toplandı. 

Komisyonda, Savunma Sanayii 
Müsteşarı İsmail Demir, Müsteşar 
Yardımcıları Serdar Demirel ve 
Köksal Liman, müsteşarlığın 
çalışmaları ve projeleri hakkında 
bilgi verdi. 

Müsteşar Yardımcısı Liman, 
modern savunma sanayiinin 
kurulması ve silahlı kuvvetlerin 
modernizasyonunu sağlama 
görevlerinin bulunduğunu söyledi. 

Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu’ndaki kaynak toplamının, 
6,2 milyar dolar olduğunu ifade 
eden Liman, bunun yaklaşık  
2 milyar dolarlık kısmının banka 
hesaplarında bulunduğunu 
bildirdi. 

Tasarım projelerine ilişkin 
bilgi veren Liman, sözleşmesi 
bağlanmış 233 sözleşmenin 
maliyetinin 31 milyar dolar 
olduğunu kaydetti. Bunlardan 
107’sinin yurt içi geliştirme 
projeleri olduğunu vurgulayan 
Liman, sözleşmesi bağlanmamış, 
ihtiyaçların geldiği, teklifin 
değerlendirildiği, çeşitli 
aşamalardaki proje sayısının ise 
450’yi bulduğunun altını çizdi. 

Liman, aralarında Altay projesi, 
uzun menzilli tanksavar füze 
(UMTAS) projesi, modern piyade 
tüfeği projesi, MİLGEM projesi, 
havuzlu çıkarma gemisi, yeni tip 
denizaltı projesinin de bulunduğu 
14 proje hakkında bilgi verdi. 

Müsteşar Yardımcısı Demirel, 
Altay projesi kapsamında 5 adet 
prototip ürettiklerini, Türkiye’nin 
değişik yerlerinde teste tabi 
tutulduğunu anlattı. 

Demirel, önümüzdeki günlerde 
Sarıkamış’ta kış testinin olacağını 
ifade ederek, “Tankımızın 
dünyadaki örneklerinden geride 
kalmayacak, hatta onun ötesine 
geçecek sonuçlar alabildiğini 
gururla söyleyebiliriz” dedi. 

İlk aşamada 250 tanklık üretimin 
söz konusu olduğunu anlatan 
Demirel, Türkiye Cumhuriyeti 
envanterinde bine yakın 
tank bulunduğunu vurguladı. 
Demirel, bunların bazılarının 
çok yeni, bazılarının orta yaşlı 
ve bazılarının çok eski tanklar 
olduğunu belirterek, “Elimizde 
teknoloji olduktan sonra bunları 
değiştirmek mümkündür” 
ifadesini kullandı.  
Demirel, 5 prototip tankın 
geliştirilmesi için 550 milyon 
dolar ödediklerini aktararak, 
tankın birim fiyatı, satış fiyatıyla 

ilgili olarak Otokar’dan 18 Ocak’ta 
teklif beklediklerini, bundan sonra 
bilgi sahip olacaklarını kaydetti. 

Müsteşar İsmail Demir ise tanka, 
özellikle Körfez ülkelerinden 
büyük ilgi olduğunu, Orta 
Asya ülkelerinden bazılarıyla 
görüşüldüğünü dile getirerek, 
“Pakistan dahil, Körfez ülkeleri 
dahil dostluk ilişkilerimizin 
daha yakın olduğu ülkelerde 
tanka ilginin büyük olduğunu 
söyleyebiliriz. Devam eden atış 
testlerine bazı ülke temsilcileri 
davet edilip, gösteriler yapılıyor. 
Onlar da bu testleri görüyor, çok 
memnun olarak ayrılıyor. Geniş 
bir ilgi. En son Suudi Arabistan’ı 
ziyaretimizde bu ilginin üst 
seviyede olduğunu gördük” diye 
konuştu. 

Müsteşar Yardımcısı Demirel, 
havuzlu çıkarma gemisiyle ilgili 
bilgi de verdi. Kamuoyunda 
“uçak gemisi” olarak bilindiğini, 
bunun daha saldırgan bir platform 
olduğunu belirten Demirel, 
bu nedenle helikopter gemisi 
dediklerini anlattı. Demirel, 
geminin, insani yardım amaçlı 
olduğunu ve uçak gemisinden 
artılarının bulunduğunu söyledi.

07 Ocak 2016 Perşembe
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KEFEK Başkanı Katırcıoğlu,  
Dünya Kadınlar Konseyi Genel Başkanı Schenk 
Onuruna Yemek Verdi
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Dünya 
Kadınlar Konseyi Genel Başkanı 
Cosima Schenk ve beraberindeki 
heyet onuruna TBMM’de yemek 
verdi. 

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu 
yemekte yaptığı konuşmada 
Dünya Kadınlar Konseyi Genel 
Başkanı Cosima Schenk ve 
heyeti ile birlikte kadınlara 
dair çok güzel çalışmalara imza 
atacaklarına inandığını belirtti. 

Kadınlara ait sorunların hem 
Türk toplumunun hem de 
dünyanın, tüm insanlığın, 
gelişmekte olan ülkelerin, 
gelişmiş olan ülkelerin ve 
hangi dine mensup olursa 
olsun her toplumun en önemli 
sorunlarından birisi olduğunu 
kaydeden Katırcıoğlu, toplum 
verilerine bakıldığı zaman bu 
sorunun çok fazla farklılık 
göstermediğini belirtti. 

Bütün toplumlarda kadınlara ait 
sorunların hemen hemen aynı 
olduğuna dikkat çeken Komisyon 
Başkanı Katırcıoğlu, kadına 
yönelik şiddetin çok gündemde 
olduğunu söyledi ve Danimarka 
gibi Avrupa’nın en gelişmiş 
ülkelerinde bile bu sorunun çok 
büyük oranlarda olduğunu ifade 
etti. 

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 
toplumun genelinde ve toplumun 
her kesiminde şiddetin en önemli 
sorunların başında geldiğini 
belirterek sadece kadına yönelik 
şiddetin olmadığını, toplumun 
her kesimine yönelik şiddetin 
çok önemli bir sorun olduğunu 
kaydetti.

21 Ocak 2016 Perşembe
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Fransa Senatosu Üyesi Leconte TBMM’de
Fransa Senatosu Üyesi Jean-Yves 
Leconte ve beraberindeki heyet, 
Avrupa Birliği (AB) Uyum 
Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar ve İçişleri Komisyonu 
Başkanı ve Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç ile 
TBMM’de görüştü. 

Konuk heyeti ilk olarak kabul 
eden AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Gülpınar, Fransa 
Senatosu Üyesi Jean Yves Leconte 
ve beraberindekileri TBMM’de 
görmekten dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

Komisyon Başkanı Gülpınar 
kabulde gerçekleştirdiği 
konuşmasında terör konusuna 
değindi ve Türkiye ile Fransa’nın 
terör mağduru iki ülke olduğunu 
belirterek bu konuda Fransa’nın 
hassasiyetlerini anladıklarını 
belirtti. 

Terörizmden de önemli, dünyanın 
önündeki en büyük tehlikenin 
radikalizm olduğuna dikkat 
çeken Gülpınar, Fransa’da 
yaşanan terör olayının İslam’la 
bağdaştırılmaması gerektiğini 
söyledi. 

Fransa Senatosu Üyesi Jean-Yves 
Leconte ise Komisyon Başkanı 
Mehmet Kasım Gülpınar’a 
kendilerini kabul ettiği için 
teşekkür etti ve teröre karşı en 
güçlü cevabın ülkelerin işbirliği 
ve dayanışma içinde olarak 
verilebileceğini ifade etti. 

Daha sonra konuk heyet ile bir 
araya gelen İçişleri Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç, heyeti 
TBMM’de görmekten duyduğu 
mutluluğu ifade etti. 

Türkiye ile Fransa arasında 
dostluğa dayanan köklü ilişkilerin 
bulunduğunu söyleyen Güvenç, 
gerçekleştirilen görüşmenin iki 
ülke arasındaki iyi ilişkilerinin 
gelişmesine vesile olması 
dilediğinde bulundu. 

Fransa Senatosu Üyesi Jean Yves 
Leconte ise kendilerini kabul 
ettiği için Güvenç’e teşekkür 
ederek, Türkiye’nin Fransa’da 
meydana gelen terör olayından 
sonra verdiği destekten dolayı da 
ayrıca teşekkür etmek istediğini 
söyledi. 

Türkiye’de meydana gelen terör 
saldırıları konusunda Fransa’nın 
Türkiye ile dayanışma içerisinde 
olduğunu vurgulayan Leconte, 
Türkiye’nin Suriye’den gelen 
mültecilere yaptığı yardımlardan 
dolayı büyük bir hayranlık 
duyduğunu belirtti.

22 Ocak 2016 Cuma
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Aile Bütünlüğünün Korunması  
Hakkında Kurulan Araştırma Komisyonu

Çalışmalarına Başladı

Aile Bütünlüğünü Olumsuz 
Etkileyen Unsurlar ile Boşanma 
Olaylarının Araştırılması ve Aile 
Kurumunun Güçlendirilmesi için 
Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, 
AK PARTİ Düzce Milletvekili 
Ayşe Keşir başkanlığında 
toplandı. 

Keşir, toplantılarda aile 
bütünlüğünü olumsuz etkileyen 
unsurları tartışacaklarını ve 
buna çözüm yolları bulmaya 
çalışacaklarını ifade ederek, 
ailenin çözüm üretme 
kapasitesinin arttırılması 
konusunu uzmanlarıyla 
görüşeceklerini söyledi. 

Çalışmalar sonucunda 
hazırlayacakları raporun, 
hükümet planlarında da yer 
almasını istediklerini vurgulayan 
Keşir, çalışmalarda sadece karı-

koca ilişkisini değil, ailenin tüm 
fertlerini ilgilendiren unsurları, 
çocukları, yaşlıları, varsa ailedeki 
engelli bireyleri bütünüyle detaylı 
şekilde ele alacaklarını vurguladı. 

Keşir, boşanmış ailelerde 
sorunun, bazı babaların, 
çocuklarını haciz yoluna 
başvurarak görebilmesi olduğunu 
vurgulayarak, “Çocuklar adeta 
bir malmış gibi, hacizle babası 
tarafından görülebiliyor ancak. 
Bunu kabul 
edemeyiz, 
bu sorunu 
çözmeliyiz.” 
tespitinde 
bulundu. 

Milletvekilleri, 
komisyon 
çalışmasında 
katkı sunacağını 
düşündükleri ve 
dinlenilmesini 

istedikleri uzman kişilerin 
isimlerini de komisyona iletti. 

Komisyon Başkanı Keşir, 
komisyonun 24 toplantı 
gerçekleştireceğini belirterek, 
gelecek toplantıda, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığınca 
2014’te hazırlanan “Aile Yapısı 
Araştırması”nın uzmanlarca 
komisyonda anlatılacağını 
kaydetti.

21 Ocak 2016 Perşembe
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TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı devam etmekte 
olan  Kalite Yönetim Sistemi 
Çalışmaları kapsamında, İç 
Kontrol İzleme ve Yönlendirme 
Kurulu, Yönetimin Gözden 
Geçirilmesi Toplantısı’nı, 
TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu’nun 
başkanlığında gerçekleştirdi. 

Neziroğlu, “Biz hep diğer kamu 
kurumlarına örnek olmaktan 

bahsediyoruz, bunun gereğini 
yerine getirmemiz gerekir. Bunun 
için de anlatmaktan ziyade bizzat 
yaparak örnek olmaya çalışacağız. 
Zaman zaman bu yönetimi, 
gözden geçirme toplantılarını 
yapacağız” diye konuştu.

Seçim zamanına denk geldiği 
için eylem planının biraz 
geciktiğini, ama çalışma 
takviminin hızlı bir şekilde yerine 
getirileceğini belirten Neziroğlu, 

“Çalışma temposunu arttırarak 
güzel faaliyetlere birlikte imza 
atacağız” ifadesini kullandı. 

TBMM Genel Sekreteri 
Neziroğlu’nun açılış 
konuşmasının ardından Strateji 
Geliştirme Başkanı Naim 
Çoban, yapılan çalışmalarla 
ilgili sunum yaptı. Sunumun 
ardından çalışmalarla ilgili 
değerlendirmelerde bulunuldu. 

13 Ocak 2016 Çarşamba

TBMM Başkanlığı  
İdari Teşkilatı 

Yönetimin Gözden  
Geçirilmesi Toplantısı
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04 Ocak 2016 Pazartesi

EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi Yapıldı

TBMM’de EFQM (European 
Foundation for Quality 
Management - Avrupa Kalite 
Yönetim Vakfı)  Mükemmellik 
Modeli uygulaması 2014 
yılında başladı. Bu uygulama 

kapsamında tüm birimlerden 
oluşturulan katılımcılara model 
eğitimleri verildi. 

Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) tarafından yapılan 

dış değerlendirme sonucunda 
TBMM İdari Teşkilatı  
2015 yılında “Mükemmellikte 
Kararlılık Ödülü’ne” layık 
görüldü. 

EFQM Mükemmellik  
Modeli çalışmalarına ivme 
kazandırmak için  
“TBMM İdari Teşkilatı’nda 
Kurumsal Kapasitenin ve 
Yetkinliğin Arttırılması Projesi” 
kapsamında yöneticilerin 
de yer aldığı bir heyete, 
KalDer tarafından Ankara 
Kızılcahamam’da 2 gün süren bir 
eğitim verildi. 

07 Ocak 2016 Perşembe

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulunun, kültür ve 
sanat etkinlikleri kapsamında 
sanatçıların 2015 yılında TBMM 
Mustafa Necati Kültür Evi’nde 
sergilenen eserlerinden oluşan 
“Karma Sergi” açıldı. 

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 çok sayıda davetli 
katıldı. 

Karasayar, sanatçıların emek 
ve alın teri ile yapmış oldukları 
resim ve eserlerinin sergide 
yer almasından dolayı büyük 
memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek sanatçılara teşekkür etti. 

TBMM  
Mustafa  

Necati  
Kültür  

Evi’nde 

Karma  Sergi
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Günümüzde Dolmabahçe 
Sarayı’nın bulunduğu ve  
17. yüzyıla kadar Boğaziçi’nin 
koylarından biri olan bölge; 
mitolojik çağlarda Altın Yapağı’yı 
aramaya çıkan Argonotların 
efsanevi gemisi Argos’un 
demirlediği, 15. yüzyılda ise Fatih 
Sultan Mehmed’in, İstanbul’u 
fethi sırasında, Haliç’e indirmek 
üzere gemilerini karaya çıkardığı 
yer olarak bilinir. Osmanlılar 
Dönemi’nde kaptan paşaların 
donanmayı demirledikleri, 

geleneksel denizcilik törenlerinin 
yapıldığı doğal bir liman 
görünümünde olan bu koy,  
17. yüzyıldan başlayarak 
doldurulmuş ve “Dolmabahçe” 
adıyla padişahların Boğaziçi’ndeki 
hasbahçelerinden biri konumuna 
getirilmiştir. Tarihî süreç içinde 
yaptırılan ahşap köşk ve kasırlarla 
donatılan bu hasbahçe zamanla 
“Beşiktaş Sahil Sarayı” adıyla 
anılan bir saray görünümü 
kazanmıştır. Beşiktaş Sahil Sarayı, 
Sultan Abdülmecid Dönemi’nde 

(1839-1861) kullanışsız bulunarak 
yıktırılmış ve aynı yerde 
günümüze dek gelen Dolmabahçe 
Sarayı’nın temelleri atılmıştır.

İnşası çevre duvarlarıyla 
birlikte 1856’da tamamlanan 
Dolmabahçe Sarayı, 110.000 
metrekareyi aşan bir alan üstüne 
kurulmuş ve ana yapısı dışında 
on altı ayrı bölümden oluşmuştur. 
Bunlar saray has ahırlarından 
değirmenlere, eczanelerden 
mutfaklara, kuşluklara, 
dökümhane, tatlıhane gibi 
işliklere uzanan bir dizi içinde, 
çeşitli amaçlara ayrılmış yapılardır. 
Bu yapılar arasına Sultan II. 
Abdülhamid Dönemi’nde (1876-
1909) Saat Kulesi ve Veliahd 
Dairesi’nin arka bahçesindeki 
Hareket Köşkleri eklenmiştir. 

Sarayın ana yapısı; Mâbeyni 
Hümâyûn (Selamlık), Muayede 
Salonu (Tören Salonu) ve 
Haremi Hümâyûn adlarını 
taşıyan üç bölümden oluşur. 
Mâbeyni Hümâyûn; devletin 

Dolmabahçe Sarayı
Dolmabahçe Sarayı Denizden Görünüm

Dolmabahçe Sarayı Saltanat Kapısı
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yönetim işleri, Haremi Hümâyûn; 
Padişah ve ailesinin özel yaşamı, 
bu iki bölümün arasında yer 
alan Muayede Salonu ise; 
Padişahın devlet ileri gelenleriyle 
bayramlaşması ve kimi önemli 
devlet törenleri için ayrılmıştır. 
Ayrı bir bina olan ve taht sırası 
bekleyen şehzadeye tahsis edilen 
Veliahd Dairesi ise denizden 
bakıldığında tekrarlanan cephe 
düzeni ile sarayın bir uzantısı 
görünümündedir.

Sarayın yapımı ile ilgili olarak 
ulaşılan belgelerde, bina emini 
olarak sırasıyla Es Seyyid Hacı 
Said Ağa ve Ali Şahin Bey’in, 
inşa faaliyetlerinde ise Ovannes 
(Ohannes) Kalfa ile Balyan 
ailesinden Karabet Kalfa ve 
(sonlarına doğru) Nikoğos 
Kalfa’nın adı geçmektedir. 
Ayrıca Camlı Köşk, Kristal 
Merdivenlerin çatısı ve günümüze 
ulaşamayan Hasbahçe’deki 
Limonluk Kasrı’nın inşası, İngiliz 
Mimar William Smith tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Ana yapı denize paralel olup,  
bodrumla birlikte üç katlıdır. 
Harem dairelerinin bulunduğu 
kara tarafına uzanan bölümde ise 
musandıra (tavan arası) katlarıyla 
birlikte dört katlı bir yapı 
özelliği kazanmaktadır. Biçimde, 
ayrıntılarda ve süslemelerde 
gözlenen belirgin Batı etkileri, 
imparatorluğun son döneminde 
değişen estetik değerlerin bir 
yansımasıdır. Öte yandan mekân 
örgütlenmesi oda ve salon ilişkileri 
açısından geleneksel orta sofa ve 
köşe odalı Türk Evi plan tipinin 
çok büyük boyutlarda uygulandığı 
bir yapı bütünüdür. Sarayın beden 
duvarları taştan, iç duvarları 
tuğladan, döşemeleri ahşaptan 
yapılmıştır. Çağın teknolojisine 
açık olan saraya, 1910-1912 
yıllarında elektrik ve kalorifer 
sistemi eklenmiştir. 

Padişahın devlet işlerini yürüttüğü 
Mabeyn, işlevi ve görkemiyle 
Dolmabahçe Sarayı’nın en önemli 

bölümüdür. Sarayın protokol 
girişi olan Medhal Salonu, üst 
kat ile bağlantıyı sağlayan Kristal 
Merdivenler, elçilerin ağırlandığı 
Süfera Salonu ve padişahın 
huzuruna çıktıkları Elçi Kabul 
Odası, imparatorluğun tarihsel 

görkemini vurgulayacak biçimde 
süslenmiş ve döşenmiştir. Üst 
katta yer alan Zülvecheyn Salonu 
padişahın Mabeyn’de kendine özel 
olarak ayrılmış dairesine bir tür 
geçiş mekânı oluşturmaktadır. 

Süfera Salonu

Elçi Kabul Odası

Zülvecheyn Salonu
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çalan Saray Orkestrası’na, 
yabancı diplomatlara ve törenleri 
izlemek üzere davet edilen 
konuklara ayrılmıştı.

Dolmabahçe Sarayı’nın 
Batı etkileri altında, Avrupa 
saraylarından örnek alınarak 
yapılmış bir saray olmasına 
karşılık, işlevsel kuruluşu ve 
iç mekân yapısında, Harem’in 
eskisi kadar kesin çizgilerle 
olmasa da ayrı bir bölüm olarak 
kurulmasına özen gösterilmiştir. 
Ancak Topkapı Sarayı’nın tersine 
Harem, artık saraydan ayrı 
tutulmuş bir yapı ya da yapılar 
topluluğu değildir, aynı çatı 
altında ve yapı bütünlüğü içinde 
yerleştirilmiş özel bir yaşam 
alanıdır.

Bu özel dairede, padişah için 
mermerleri Mısır’dan getirtilmiş 
görkemli bir hamam, çalışma 
odaları ve sultanın günlük 
yaşantısını sürdürdüğü yemek 
ve dinlenme odaları vardır. Bu 
bölümde ayrıca imparatorluğun 
son halifesi Abdülmecid 
Efendi’ye ait genel konulu bir 
nadir eserler kütüphanesi yer 
almaktadır. Abdülmecid Efendi 
Kütüphanesi olarak adlandırılan 
bu kütüphanede ansiklopedi, 
sözlük, yıllık gibi başvuru 
kitaplarının yanı sıra güzel 
sanatlar, edebiyat, tarih, coğrafya, 
zooloji, mühendislik vb. hemen 
her konuda kitap, dergi ve gazete 
bulunmaktadır.

Harem ve Mabeyn bölümleri 
arasında yer alan Muayede 
Salonu, Dolmabahçe Sarayı’nın 
en yüksek ve en görkemli 
parçasıdır. 2.000 metrekareyi 
aşan alanı, 56 sütunu, yüksekliği 
36 metreyi bulan kubbesi ve bu 
kubbeye bağlı yaklaşık 4,5 tonluk 
İngiltere’den sipariş edilmiş 
avizesiyle bu salon, sarayın 
diğer bölümlerinden belirgin 
bir biçimde ayrılmaktadır. 

Salon, bodrumda yer 
alan altı adet kapalı 
ocak ile elde edilen 
sıcak havanın kanallar 
yoluyla sütun diplerinden 
içeri verilmesiyle 
ısıtılmakta, böylelikle 
soğuk mevsimlere 
rastlayan törenler daha 
sıcak bir atmosferde 
yapılabilmekteydi. 
Geleneksel bayramlaşma 
tören günlerinde, Topkapı 
Sarayı’nda bulunan altın 
taht, bu salona getirilerek 
kurulur ve padişah 
bu tahtta devlet ileri 
gelenleriyle bayramlaşırdı. 
Dört yandaki galeriler ise 
törenler sırasında marşlar 

Hünkâr Hamamı

Muayede Salonu

Muayede Salonu Avizesi
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Dolmabahçe Sarayı Harem Koridoru

Dolmabahçe Sarayı Pembe Salon

Dolmabahçe Sarayı’nın yaklaşık 
üçte ikisini oluşturan Harem 
bölümüne, Mabeyn ve Muayede 
Salonu’ndan geleneksel ayrımı 
vurgulayan demir ve ahşap 
kapılarla kesilmiş koridorlardan 
geçilmektedir. Harem’de 
Boğaziçi’nin yansımalarıyla 
aydınlanan denize bakan salonlar, 
sofalar boyunca sultan ve valide 
sultana tahsis edilmiş daireler 
bulunmaktadır. Cumhuriyetin 
ilanından sonra Atatürk’ün 
İstanbul’da bulunduğu 
dönemlerde çalışma ve yatak 
odası olarak kullandığı mekânlar 
da sarayın bu bölümünde yer 
almaktadır. Kara tarafına uzanan 
kısımda ise kadınefendilerin, 
belirli bir yaşa gelene kadar 
şehzadelerinin ve evlilik yaşına 
kadar kızlarının yanı sıra 
haremde çeşitli görevleri olan 
kadınların yaşadıkları daireler 
sıralanmaktadır. Bu daireler, 
kapıları kapatıldığında kendi 
içlerinde alt ve üst katları ile 
bağlantı merdivenleri bulunan, 
oturma ve yatak odaları ve 
yaşama alanlarından oluşan 
bağımsız bölümler olarak 
düzenlenmişlerdir.
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Günümüzde Dolmabahçe 
Sarayı’nın Selamlık ve Harem 
bölümleri iki ayrı tur halinde 
ziyaretçiye açıktır. Osmanlı 
sultanlarının günlük yaşamlarında 

kullandıkları değerli porselenler, 
gümüşler ve diğer kıymetli 
küçük objeler Selamlık gezisinde 
görülebilen iki “Değerli Eşyalar 
Sergi Salonu”nda müze içinde 

müze anlayışıyla düzenlenen 
vitrinlerde sergilenmektedir. 
Atatürk odaları ise Harem 
turunun önemli mekânlarını 
oluşturmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı Harem Binası

Dolmabahçe Sarayı Selamlık Giriş Cephesi
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Sarayın Dolmabahçe 
Caddesi’ne bakan ve geleneksel 
saray mimarlığı göz önüne 
alındığında bir alay köşkü 
olarak tanımlanabilecek olan tek 
mekânı Camlı Köşk; camekânlı 
bir kış bahçesi ve buna bağlı bir 
salondan oluşmakta ve ayrı bir 
biletle gezilebilmektedir. Camlı 
Köşk’ün açıldığı bahçe, Kuşluk 

Dolmabahçe Sarayı Camlı Köşk - Sera

Dolmabahçe Sarayı Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de Vefat Ettiği Oda

Bahçesi olarak anılmakta ve 
bu bahçeyi caddeden ayıran 
duvarlara dayanan kuşluk yapıları 
yer almaktadır. Bu yapılara 
Sultan Reşad Dönemi’nde 
iki odalı küçük bir köşk 
eklenmiştir. Geleneksel Osmanlı 
saraylarındaki kuşluk geleneğinin 
Dolmabahçe Sarayı’ndaki 
devamı olan kuşlukta 

günümüzde de nadir kuş türleri 
yetiştirilmektedir.

Ayrıca ana saray yapısı dışında 
Dolmabahçe Sarayı’nın yerleşkesi 
içinde Harem bahçesinde Saat 
Müzesi, Veliahd Dairesi’nde 
Milli Resim Müzesi ile 
Matbah-ı Amire binasında Saray 
Koleksiyonları Müzesi ziyarete 
açıktır.
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Tanzimat’la birlikte, şehzadelerin 
dışa kapalı sürdürdükleri hayatın 
sona ermesinin ve serbest yaşama 
geçişlerinin mimari bir simgesi 
olan Dolmabahçe Sarayı Veliahd 
Dairesi, Sultan Abdülmecid 
Dönemi’nde inşa edilmiştir. 
Sultan Abdülaziz, Sultan V. 
Murad, Sultan II. Abdülhamid, 
Sultan V. Mehmed Reşad, Yusuf 
İzzettin Efendi, Sultan VI. 
Mehmed ve Halife Abdülmecid 
veliahdlık dönemlerinde bu 
daireyi kullanmışlardır. 

Veliahd Dairesi’nin bir bölümü 
yaklaşık yedi yıl süren restorasyon 
çalışmaları sonrası çağdaş 
müzecilik standartlarında bir 
müzeye dönüştürülmüştür.

“Milli Saraylar Resim Müzesi” 
adıyla 2014 yılında sanatseverlerin 
hizmetine sunulan müze, hem 
son dönem Osmanlı sarayının 
resim beğenisini hem de Batılı 
anlamda oluşturulan ilk tablo 
koleksiyonunu bünyesinde 
barındıran Türkiye’nin tek 

Milli Saraylar Resim Müzesi
Dolmabahçe Sarayı Veliahd Dairesi- Milli Saraylar Resim Müzesi “Zonaro Salonu”

“Oryantalistler Salonu” “Ayvazoski Salonu”

müzesidir. Milli Saraylar 
Tablo Koleksiyonu’ndan 183 
adet, Topkapı Sarayı Müzesi 
Koleksiyonu’ndan 28 adet 
olmak üzere toplam 201 eserin 
sergilendiği müze tematik olarak 
düzenlenmiş 11 bölümden 
oluşmaktadır.

Müze, Pazartesi ve Perşembe 
günleri hariç her gün  
09.00 - 17.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebilir.



Ocak  2016  ■  47

MİLLİ SARAYLAR

Harem bahçesinde yer alan 
“İç Hazine Binası” Milli 
Saraylar Saat Koleksiyonu’ndan 
örneklerin bir araya getirildiği 
“Saat Müzesi” olarak 
düzenlenmiştir.  

Birbirine bağlı üç salondan 
oluşan saat müzesinde İngiliz 
ve Fransız saatlerinin yanı sıra 
Osmanlı Mevlevi saat ustalarının 
yaptığı çok özel saatler de 
sergilenmektedir.

Dolmabahçe Sarayı Saat Müzesi
Müze, Pazartesi ve Perşembe 
günleri hariç her gün  
09.00 - 17.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebilir.

Saray Koleksiyonları Müzesi

Saray Koleksiyonları Müzesi Dışardan Görünüm

Dolmabahçe Caddesi’nden denize 
dikey olarak uzanan Matbah-ı 
Amire (Saray Mutfakları) 
binasında faaliyet göstermektedir. 
Milli Saraylar bütününü oluşturan 
saray, köşk ve kasırlarımızda 
gerek gündelik hayatta gerekse 
özel günlerde kullanılmış pek 
çok eşya, bugünkü tefriş düzeni 
içinde yer bulamamış ve farklı 
mekânlarda depolanmıştı. Milli 
Sarayların “kültür varlıklarının 
korunarak gelecek kuşaklara 
aktarılması” misyonu uyarınca, 
geçmişte çoğunlukla Dolmabahçe 
Sarayı’nın depolarında korunan 
tarihî eserlerin yeni bir proje ile 
bir araya getirilmesi ve çağdaş 
depolama koşullarının da 
ziyaretçilerce izlenebildiği bir 
müze olarak hizmet vermesi için 
2006’da bir çalışma yapılmış, 

“Depo Müze” adı altında ziyarete 
açılan bölüm daha sonra revize 
edilerek 25 Şubat 2011’de yeni 
bir konsept içerisinde tekrar 
açılmıştır. “Depo”, “Müze” ve 

“Sanat Galerisi” olmak üzere 
üç ayrı bölümden oluşan Saray 
Koleksiyonları Müzesi’nde; 

Depo Bölümü: Saray, kasır ve 
köşklerin teşhirleri dışında kalan 
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Saray Koleksiyonları Müzesi “Müze Bölümü”

Saray Koleksiyonları Müzesi “Galeri Bölümü”

her tür objenin uygun koşullarda 
muhafaza edildiği bölümdür.

Müze Bölümü: Sanattan 
eğitime, sanayi araçlarından 
mutfak gereçlerine, oyuncaktan 
mobilyaya, tekstilden porselene, 
ziyafet takımlarından aydınlatma 
objelerine, kitaptan tabloya kadar 
uzanan her tür eser, Osmanlı 
sarayının dünyadaki gelişmeleri 
yakından takip ettiği özgün 
örneklerdir. Saray hayatı hakkında 

önemli ipuçları veren ve geçmişi 
günümüze taşıyan bu örneklerle 
düzenlenen tematik vitrinler, 19. 
yüzyıl saray hayatını günümüz 
insanına tanıtmaktadır.

Sanat Galerisi: Tarihî ocakları, 
doğal yapısı ve taş duvarları ile 
oldukça farklı bir atmosfere sahip 
olan bu bölüm,  kurum içi ve 
kurum dışı nitelikli sergilerin, 
konserlerin ve çeşitli etkinliklerin 
gerçekleştirildiği kültür ve 

sanat faaliyetlerine ev sahipliği 
yapmaktadır.

Saray Koleksiyonları Müzesi’nin 
ofisleri, gişe ve satış mağazası, 
sanat galerisinin girişindedir.

Ayrıca Dolmabahçe Sarayı dış 
avluda Saat Kulesi yer almaktadır.

Müze, Pazartesi ve Perşembe 
günleri hariç her gün  
09.00 - 17.00 saatleri arasında 
ziyaret edilebilir.
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Bezm-i Âlem Valide Sultan 
Camii ile Hazine Kapı arasında 
kalan bahçe üzerinde  
1890-1894 tarihleri arasında 
Sultan II. Abdülhamid  
tarafından yaptırılmıştır.  
32 metre yüksekliğindeki 
dört katlı kulenin zemin kat 
cephelerine, kemer kavisleri 
içine barometre ve termometre; 
birinci katın deniz ve kara 
tarafındaki cephelerine, Sultan 
II. Abdülhamid döneminin 
Osmanlı Arması; üçüncü katın 
her cephesine ise birer saat 
yerleştirilmiştir. Kulenin Paul 
Garnier yapımı saatleri, üç 
cepheye hareket veren bir makine 
ile deniz tarafının müstakil 
makinesinden oluşmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı yapı 
yerleşkesi içerisinde Bezm-i 
Âlem Valide Camii önünde, 
Saat Kulesi bahçesinde, 

Harem bahçesinde ve Resim 
Müzesi’nde olmak üzeri dört ayrı 
kafeterya yer almaktadır. Ayrıca 
altı ayrı yerde (otopark, bilet 

satışın yanı, Mefruşat Dairesi 
Avlusu, Muayede Salonu çıkışı, 

Resim Müzesi ve Saray 
Koleksiyonları Müzesi) 
kitap satış ve hediyelik 

dükkânlar da bulunmaktadır.  
Ziyaretçiler için otopark 
hizmeti mevcuttur.

Pazartesi-Perşembe  
günleri ziyarete kapalı  

olan Saray’da gezi, rehber  
eşliğinde olup 09.00 - 17.00 

  saatleri arasında  
  gezilebilmektedir.

Saat Kulesi
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Aramızdan Ayrılanlar
Önol Şakar 

13., 14., 15., 16. ve 18. Dönem Manisa Milletvekili, 41. Hükümette Gençlik ve 
Spor Bakanı olan Önol Şakar, 5 Ocak’ta vefat etti. Şakar için 7 Ocak Perşembe 
günü TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Şakar’ın cenazesi aynı gün Kocatepe Camisi, 8 Ocak Cuma günü Manisa 
Merkez Hatuniye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.

Şakar, 1935’te Manisa’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

         
Erol Yılmaz Akçal

12., 13. ve 14. Dönem Rize Milletvekili, 33., 34. ve 35. Hükümette Turizm ve 
Tanıtma Bakanı olan Erol Yılmaz Akçal, 7 Ocak’ta vefat etti.

Akçal’ın cenazesi 10 Ocak Pazar günü İstanbul Üsküdar Şakirin Camisinde 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Akçal, 1931’de Diyarbakır’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest Avukatlık yaptı, Dış Ticaret Dairesi Memuru, Avrupa   

Konseyi Üyesi ve Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

         
Mustafa Akan

14. Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Akan, 10 Ocak’ta vefat etti.

Akan’ın cenazesi 12 Ocak’ta İzmir Karaburun İnecik Köyü Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Akan, 1920’de Karaburun/İnecik’te doğdu. Ankara Erkek Teknik Yüksek 
Öğretmen Okulundan mezun oldu. Konya, Ankara Erkek Sanat Enstitüleri 
Öğretmeni, Uşak, Kayseri, İstanbul Sanat Enstitüleri Müdürü, Millî Eğitim   

Bakanlığı Teknik Öğretim Şube Müdürü ve Müsteşar Muavini olarak görev yaptı.

Emin Bilen Tümer

15. Dönem Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer, 18 Ocak’ta vefat etti.

Tümer’in cenazesi 19 Ocak Salı günü Adana Merkez Asri Mezarlık Camisinde 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tümer, 1932’de Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olan Tümer, serbest avukatlık yaptı. Adana Türksözü Gazetesi Yazarı ve 
Sorumlu Müdürü olarak çalıştı.
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Ali Babaoğlu 

17. ve 18. Dönem Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu, 21 Ocak’ta vefat etti.

Babaoğlu’nun cenazesi 22 Ocak Cuma günü Nevşehir Kurşunlu Camisinde 

kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Babaoğlu, 1930’da Nevşehir’de doğdu. Nevşehir Merkez Ziraat Odası Başkanı 

ve İl Temsilcisi, Esnaf Kefalet Kooperatifi 2. Başkanı, Küçük Sanayi Sitesi 

Yapı Kooperatifi Başkanı, Nevşehir İmam Hatip Okulu Yaptırma Derneği Başkanı, Nevşehir Belediye 

Başkanı olarak görev yaptı. Serbest ticaretle uğraştı.

         

Osman Şahinoğlu

12. ve 13. Dönem Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu, 21 Ocak’ta vefat etti.

Şahinoğlu’nun cenazesi 23 Ocak’ta Samsun Merkez Büyük Camisinde kılınan 

cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şahinoğlu, 1927’de Çarşamba’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukatlık ve Çiftçilik yaptı. Terme, Hazine ve 

Belediye Avukatı, Terme Ortaokulu Tarih Öğretmenliği görevlerinde bulundu.

         

Kamer Genç

Danışma Meclisi Tunceli Üyesi ve Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip 

Üyesi, 18., 19., 20., 21., 23. ve 24. Dönem Tunceli Milletvekili, 20 ve 21. Dönem 

TBMM Başkanvekili Kamer Genç, 22 Ocak’ta vefat etti.

Genç’in cenazesi 24 Ocak Pazar günü İstanbul Esentepe Cemevinde,  

25 Ocak Pazartesi günü Tunceli Merkez Cemevinde düzenlenen cenaze  

töreninin ardından Nazımiye İlçesi Ramazanköyü Aile Mezarlığında toprağa verildi. 

Genç, 1940’da Nazimiye’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.  

Serbest Mali Müşavirlik yapan Genç, Maliye Bakanlığı Memuru, Ankara ve Bingöl Defterdarlığı Vergi  

Denetmeni, Danıştay 4. ve 6. Daireler Raportörü, Tetkik Hâkimi, Kanun Sözcüsü ve Savcısı olarak görev  yaptı.

Ahmet Mustafaoğlu

13. Dönem Erzurum Milletvekili Ahmet Mustafaoğlu, 23 Ocak’ta vefat etti.

Mustafaoğlu’nun cenazesi 24 Ocak’ta Kocatepe Camisinde kılınan cenaze 

namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

Mustafaoğlu, 1928’de Tercan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinden mezun oldu.



Kazım Karaağaçlıoğlu 

1966-1980 Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Kazım Karaağaçlıoğlu, 
24 Ocak’ta vefat etti.

Karaağaçlıoğlu’nun cenazesi 25 Ocak’ta Afyonkarahisar Merkez İmaret 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karaağaçlıoğlu, 1924’te Afyonkarahisar’da doğdu. Harp Okulu, İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Çatalca Tahkim Komutanlığı 

Dekovil Taburu, Afyon Demir Yol İnşaat Alayı, Eğirdir Dağ Talimgâhı Demir Yol Müfrezesi, Ordu 
Donatım Komutanlığı Subayı, Afyonkarahisar 3. Yurtiçi Bölge Komutanlığı Subayı, Afyon Çimento 
Fabrikası İnşaat Kontrol Amiri ve Şantiye Şefi, Afyon Belediyesi İnşaat İşleri ve Kızılay Maden Suyu 
İşletmesi Mühendisi, Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürlüğü Başmühendisi, Çumra Planlama Grup 
Amiri, Konya-Ilgın Projesi İnşaat Grup Amiri olarak görev yaptı.

         
Ekrem Dikmenoğlu

12., 13., 14. ve 15. Dönem Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmenoğlu,  
24 Ocak’ta vefat etti. Dikmenoğlu için 26 Ocak Salı günü TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi. 

Dikmenoğlu’nun cenazesi 27 Ocak’ta Trabzon Merkez İskender Paşa Camisinde 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Dikmenoğlu, 1930’da Trabzon’da doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret 
Okulundan mezun oldu.

         
Kasım Parlar

15. Dönem Çorum Milletvekili Kasım Parlar 29 Ocak’ta vefat etti. 

Parlar’ın cenazesi 31 Ocak’ta Çorum Osmancık Merkez Büyük Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Parlar, 1942’de Osmancık’ta doğdu. Çiftçi olan Parlar, Toplumsal Ekonomik 
Siyasal Araştırma Vakfı Üyeliği yaptı. TBSM
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TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
ŞUBAT AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

02-07 ŞUBAT 2016
ANKARA LOZAN 
MÜBADİLLERİ DERNEĞİ 

FOTOĞRAF SERGİSİ

09-14 ŞUBAT 2016 MÜNEVVER IŞIL ÖZKOL KARMA SERGİ

16-21 ŞUBAT 2016 ZEHRA GÜVEN ULU
YAĞLIBOYA RESİM 
SERGİSİ

23-28 ŞUBAT 2016
İBRAHİM ÇEÇEN (IC) 
VAKFI

FOTOĞRAF SERGİSİ

Mithatpaşa Caddesi No: 35 Kızılay-Ankara • Tel: (0312) 431 04 51 – 431 14 51
Açılış ve Kokteyl her hafta Salı günü yapılmaktadır. 

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

TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
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.
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İSİPAB  
11. Genel  
Kurulu  
Bağdat’ta 
Yapıldı

TBMM Başkanı 
Kahraman’dan
“Yeni  
Anayasa”  
Çağrısı 




