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11 Şubat 2016 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
TBMM Başkanı Kahraman’a 

Ziyaret
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ı ziyaret etti.

Erdoğan, TBMM Başkanı 
Kahraman tarafından törenle 
karşılandı.

Tören takımını selamlayan 
Erdoğan, Kahraman ile birlikte 
basına kapalı olarak yaklaşık  
2 saat görüştü.
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Anayasa Mutabakat Komisyonu 
Çalışmaları

Anayasa Mutabakat 
Komisyonu, ilk 
toplantısını 
TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
başkanlığında 
4 Şubat 2016 
tarihinde yaptı.

TBMM’de 
düzenlenen 
toplantıya, komisyon 
üyeleri; AK 
PARTİ’den Ankara 
milletvekilleri Ahmet 
İyimaya, Cemil 
Çiçek ve Gaziantep 
Milletvekili 
Abdulhamit Gül, CHP’den 
Balıkesir Milletvekili Namık 
Havutça, Muğla Milletvekili 
Ömer Süha Aldan, Aydın 
Milletvekili Bülent Tezcan, 
MHP’den Mersin Milletvekili 
Oktay Öztürk, Afyonkarahisar 
Milletvekili Mehmet Parsak, 
Bursa Milletvekili Kadir 
Koçdemir ve HDP’den Mardin 
Milletvekili Mithat Sancar, 
Adana Milletvekili Meral Danış 
Beştaş ve İstanbul Milletvekili 
Garo Paylan katıldı.

TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman, komisyonun 
ilk toplantısının açılışında 
yaptığı konuşmada, çalışmaların 
başarıyla sonuçlanması 
temennisinde bulundu.

Kahraman, yeni anayasa 
çalışmalarına ilişkin, “Gayemiz 
Türkiye’mizin geleceğine 
çağdaş, çoğulcu demokrasi 
esaslarına uygun, insan hak ve 
hürriyetlerine saygılı ve öznesi 
insan olan, insana hizmet 
için teşkilatlanmış kudretli, 
üniter yapıda bir hukuk 
devleti yapılanmasını ortaya 

koyacak bir sistemi inşa etmek 
olmalıdır. Milletimiz bizleri 
meseleleri çözümlememiz için 
görevlendirdi. Çözüm üretmek 
ve zorlukların üstesinden gelmek 
durumundayız” dedi.

AK PARTİ Genel Başkanı ve 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, 
seçimler sonrasında yeni bir 
anayasa için yaptığı girişimleri 
anımsatan Kahraman,  
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel 
Başkanları Figen Yüksekdağ 
ve Selahattin Demirtaş ile 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’ye, komisyonda görev 
alan milletvekillerine, katkı veren, 
süreçte yardımcı olacak herkese 
şükranlarını ifade etti.

Türk milletinin niteliklerine ve 
Türkiye’nin geleceğinin parlak 
olduğuna işaret eden Kahraman, 
“Türkiye, tarihi misyonunun 
yüklediği yükü taşıyacaktır. 
Büyük mesafeler kat etmiştir ve 
edecektir” dedi.

Kahraman, anayasaların, 
vatandaşların temel hak ve 
hürriyetlerini koruyan, vatandaş 

ile devlet arasındaki ilişkiyi 
düzenleyen, kaynaşmayı sağlayan, 
devletin temel kurumlarının nasıl 
işleyeceğini tanımlayan temel 
metinler olduğunu belirtti.

Bazı anayasaların, devletin ve 
toplumun değişen şartlara göre 
kendisini yenilemesini engelleyen 
ya da zorlaştıran metinleri de 
ihtiva ettiğine dikkati çeken 
Kahraman, mevcut anayasa 
imkan vermediği için birçok yasal 
düzenlemenin yapılamadığını 
kaydetti.

TBMM Başkanı Kahraman, 
“Demokratik bir anayasanın 
yapılması diğer kanunlarda 
gerekli değişikliklerin 
yapılmasının önünü açacaktır. 
Türkiye’nin ithal ve taklit 
olmayan, günün şartlarına 
cevap veren, geleceğin büyük 
Türkiye’sini inşa edecek, yalın, 
sürekli değişiklik yapılmasını 
gerektirmeyen, kalıcı nitelikte 
yeni bir anayasaya ihtiyacı 
bulunmaktadır” diye konuştu.
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Anayasanın kısa ve özlü bir 
temel kanun olması gerektiğini 
vurgulayan Kahraman, 
teferruatlı anayasaların diğer 
hukuki düzenlemelerin 
günün şartlarına uygun hale 
getirilmesine engel olduğunu, 
devletin hareket kabiliyetini 
sınırladığını anlattı.

24. Dönem Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun yeni bir anayasa 
için oldukça uzun bir zaman 
ve emek sarf ettiğini belirten 
Kahraman, çalışmaların 25 ay 
sürdüğünü anımsattı.

12 Eylül yönetiminin, 1982 
Anayasası ile Türkiye’ye 
bıraktığı otoriter mirasın, kısmi 
değişikliklerle devam ettiğini 
anımsatan Kahraman, geçmişte 
yapılan değişikliklerin, bu 
Anayasanın restore edilerek 
demokrasinin evrensel 
standartlarına ulaşılamayacağını 
gösterdiğini kaydetti.

Bugün, 1982 Anayasası’nın 
hazırlanış şartları, hedeflediği 
düzen ve yol açtığı sonuçlar 
itibariyle Türkiye’ye yakışmadığı 
yönünde toplumda genel bir 
fikir birliği bulunduğunu dile 
getiren Kahraman, TBMM’de 
bulunan siyasi partilerin seçim 
beyannamelerinde mevcut 
anayasayı değiştirmeyi vaat 
ettiklerini de hatırlattı.

“Bu vaatlerin gereği yerine 
getirilmelidir” diyen Kahraman, 

“Gayemiz, toplumun hiçbir 
kesiminin dışlanmadığı, her 
kesimi kapsayan ve zihinlerde 
meşruluğu şüpheli olmayan bir 
temel kanun yapmaktır. Önceki 
çalışmada olduğu gibi, yeni ve 
sivil bir anayasanın toplumun 
ortak beklentisi olduğunu 
dikkate alacağız ve çalışmalar 
boyunca bu beklentinin boşa 
çıkarılmaması gayreti içinde 
olacağız” şeklinde konuştu.

Çalışmalarda gözetilmesi 
gereken hedefin, bütünüyle 
kendi siyasi düşüncesine yakın 
bir anayasanın kabul edilmesini 
sağlama refleksini sergileme 
olmaması gerektiğine vurgu 
yapan Kahraman, farklı fikirleri, 
evrensel ilke ve değerlerle uyum 
içinde olacak şekilde yorumlayıp, 
ortak bir noktada birleştirmenin 
gerektiğini söyledi.

Kahraman, “Komisyon 
çalışmalarındaki mutabakat, 
toplumsal uzlaşma zeminini 
besleyecektir. Milletimizin 
bizden beklentisi görüş ve 
fikir teatisinde bulunmamız, 
ülkemizin barış, mutluluğu 
ve güvenliği için el ele 
vermemizdir” diye konuştu.

Anayasa Mutabakat Komisyonu, 
10 Şubat 2016 tarihinde 
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığında bir kez 
daha toplandı.

TBMM Ek Hizmet Binasında 
yapılan toplantıda TBMM 
Başkanı Kahraman’ın açılış 
konuşmasının ardından bütün 
üyelere söz verildi. Komisyon 
üyeleri sürece ilişkin görüş ve 
önerilerini dile getirdi. Daha 
sonra çalışma usulleri hakkında 
görüşüldü.

Anayasa Mutabakat Komisyonu 
3. toplantısını 16 Şubat 2016 
tarihinde, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında 
yaptı.

TBMM ek binasındaki 
toplantıda komisyonun, çalışma 
usul ve esaslarını belirlemeye 
dönük görüşmelere devam edildi. 
Toplantı sonrasında açıklama 
yapan Anayasa Mutabakat 
Komisyonu Üyesi ve CHP Aydın 
Milletvekili Bülent Tezcan, “Ön 
sorunların çözülmesi konusunda 
bir mutabakat olmadığı için, 
TBMM Başkanı mutabakat 
olmadığını ve komisyonun 
bundan sonra çalışamayacağını 
ilan etti” dedi. Açıklamaya,  
CHP Anayasa Mutabakat 
Komisyonu üyeleri Balıkesir 
Milletvekili Namık Havutça 
ve Muğla Milletvekili Ömer 
Süha Aldan ve bazı CHP 
milletvekilleri de katıldı.

Anayasa Mutabakat Komisyonu 
Üyesi ve HDP İstanbul 
Milletvekili Garo Paylan, 
toplantıya ilişkin ilkeler üzerinde 
tartıştıklarını, HDP, CHP ve 
MHP’nin parlamenter sistemi 
savunduğunu, AK PARTİ’nin ise 
başkanlık sistemini önereceğini 
belirttiklerini aktardı.

Anayasa Mutabakat 
Komisyonu Üyesi ve MHP 
Mersin Milletvekili Oktay 
Öztürk: “Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu’nun çalışmaya devam 
etmesini arzu etmekteyiz” dedi.
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TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman 17 Şubat 2016 
tarihinde, TBMM’de düzenlediği 
basın toplantısında, yeni anayasa 
çalışmalarını yürütmek üzere 
oluşturulan TBMM Anayasa 
Mutabakat Komisyonu ile ilgili 
gelişmeleri değerlendirdi.

Komisyonun ilk toplantısını 
4 Şubat, ikinci toplantısını 
10 Şubat, üçüncü toplantısını 
da 16 Şubat’ta yaptığını 
hatırlatan Kahraman, son iki 
toplantıda çalışma usullerinin 
belirlenmesinin ele alındığını, 
komisyonun adı ve görevine 
ilişkin birinci ve ikinci 
maddelerin müzakeresinde esasa 
geçmeden toplantının sona 
erdiğini anlattı.

Kahraman, 24. Dönem’de, 
15 maddeli çalışma usul ve 

TBMM Başkanı Kahraman’dan 
Anayasa Çalışmalarına 

Devam Çağrısı

esaslarının birinci maddesinin, 
komisyonun adının “TBMM 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu”, 
ikinci maddesinin, komisyonun 
görevinin “Anayasa yapım 
sürecini yönetmek ve Anayasa 
taslak metnini hazırlamak” 
olduğunu belirterek, şöyle 
konuştu:

“Bu iki maddenin müzakeresi 
esnasında CHP, komisyonun 
kuruluş gayesi dışında ek 
görevler yüklenilmesi talebinde 
bulundu. Komisyonun adı ve 
görevi konusunda 3 siyasi parti 
birbirine yakın çizgiye gelmişken, 
CHP’nin sayın üyeleri farklı 
kanaat belirtti ve bu konulardan 
taviz vermeyeceklerinin altını 
çizdi. Bu konular; darbe 
hukukunun tasfiyesi, ilk dört 
maddenin müzakere dahi 
edilememesi ve parlamenter 

sistem dışında başka bir sistem 
önerisinin asla gündeme 
getirilemeyeceğiydi. Bundan öte, 
komisyonun isminin ‘Türkiye’yi 
Darbe Hukukundan Arındırma 
Komisyonu’ olmasını şartlardan 
biri olarak öne sürdüler. Darbe 
hukukunun tasfiyesinin tüm 
partilerin ortak kanaati olmakla 
birlikte, Anayasa yapma hedefiyle 
oluşturulmuş bir komisyonda 
bulunmuş olmamız dolayısıyla ve 
baştan itibaren görüş birliğiyle, 
mutabakat ilkesiyle hareket etme 
durumunda olduğumuz için 
komisyonumuz görevini yerine 
getiremez duruma geldi.”

Meclisin görevinin, meseleleri 
çözmek ve bu doğrultuda 
demokratik ve sivil anayasayı 
yapmak olduğunu kaydeden 
Kahraman, “Çözüm üretmek ve 
zorlukların üstesinden gelmek 
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durumundayız. Çözümde görev 
alamayanlar ve almayanlar, 
sorunun bir parçası olurlar. 
Meclisimiz, bir bütün olarak 
Türkiye’mizin meclisidir. Milli 
iradeyi ve milletin egemenliğini 
temsil etmektedir. İnanıyorum ki 
ortak aklı harekete geçirerek ve 
fikir teatisinde bulunarak anayasa 
yapım süreci yeniden ele alınacak 
ve başarıyla neticelenecektir. 
Bu sebeple dört siyasi partinin 
sayın genel başkanlarına, yeni 
bir anayasa yapma yönünde 
çalışmalara kaldığı yerden 
devamı konusunda çağrıda 
bulunuyorum. CHP’nin de bu 
çağrıya olumlu yanıt vermesini 
temenni ediyorum. Çalışmalar 
diğer üç parti; AK PARTİ, 
HDP ve MHP ile devam 
edebilir. Milletimize karşı yeni 
bir anayasa yapma sözü veren 
partilerin bu çağrıya müspet yanıt 
vereceklerine inanıyorum. Bu 
inancımı vatandaşlarımıza bir kez 
daha iletmek istiyorum” dedi.

Kahraman, “Bir parti çekildiği 
halde tekrar devam etmek 
mümkün değil. Zira ona göre 
toplanıldı, oy birliği esasına göre 
toplanıldı. Bir partinin çekilmesi 
halinde komisyon düşüyor 
zaten. Esasa geçilmiş değil” diye 
konuştu.

Esasa ilişkin konular 
gelmeden usulde meselenin 
kapatılmış olduğunu ve esasa 
giremediklerini belirten 
Kahraman, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“CHP dışında diğer 3 partinin 
şöyle bir ifadesi var; ‘Sistem 
üzerinde konuşuruz, müzakere 
ederiz.’ Mesela parlamenter 
sistem; tek şekli yok. Başkanlık, 
yarı başkanlık sistemi, çeşitli 
tatbikatlar var. Onlara sıra 
geldiğinde konuşuruz. Başkanlık 
sistemi meselesinde de yine AK 
PARTİ’nin ‘illa, kati düşünce 
içindeyiz’ beyanı var. Ama ismi 
noktasında, darbe hukukundan 

arındırma 
konusunda oldu 
esas kopuş. 
Darbeler 
dediğimiz 1960, 
1980 darbesidir. 
Bu iki darbe 
sırasında çıkan 
kanunlar var, 
antidemokratik 
kanunlar var. 
Bunların 
dökümünün 
yapılması 

lazım. Mevzuatın bunlardan 
arındırılması lazım. Demokratik 
bir ülke ve hukuk devletinde 
yaşıyorsak...Fakat şöyle 
bir şey var; 2011 yılındaki 
Uzlaşma Komisyonunda, CHP 
milletvekilinin verdiği rakam 
var. 688 kanun, 90 KHK olmak 
üzere toplam 758 kanun ele 
alınacak. Her biri 10 madde 
olsa, demek ki 7 bin madde ele 
alınacak. Bu, bu komisyonun işi 
değil. Başka çalışma yapılmalıdır. 
Bu talep doğrudur, bunun için 
çalışma yapılmalıdır. Artı, Siyasi 
Partiler ve Seçim Kanunu, 
İçtüzük ele alınmalıdır. Bütün 
bunların ele alınması, anayasa, 
temel yasa ortaya çıkmalıdır ki 
ona aykırı hükümler olmasın. 
Temeli olmayan binanın ikinci 
katını düşünemezsiniz. Benim 
temennim sadece yeni anayasa 
değildir, buna bağlı olarak diğer 
mevzuatın da düzeltilmesidir. 
Aralarında aksaklık olmamalı, 
aralarında ahenk olmalıdır. 
Kanunlar, yönetmelikler 
anayasaya aykırı olamaz. 
Esas ana temel, anayasanın 
düzenlenmesidir. İnşallah olur. 
2011 yılında kurulan komisyon 
25 ay çalıştı, fevkalade bir 
dokümana, malzemeye sahibiz. 
Görüşler alındı. Kısa zamanda 
yapılacak bir hadisedir yeni 
anayasa. Ben umudu taşıyorum. 
Ben bekliyorum. Esasları usulden 
sonra görüşmek durumunda 
olduğumuza göre, isimde 
anlaşmamız lazım. Yeni anayasa 
yapılmasının şart olduğunu her 
parti, seçim beyannamesinde 
belirttiğine göre, bu iradeyi 
hayata geçirecek hamleyi, eveti 
bekliyorum.”

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, AK PARTİ Genel 
Başkanı ve Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP 
Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş ile MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’ye, 
gönderdiği mektupla, yeni 
anayasa çalışmalarına devam 
edilmesi yönünde 26 Şubat 2016 
tarihinde çağrı yaptı. 
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MHP Genel Başkanı Bahçeli’den 
Kahraman’ın Çağrısına Yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, 27 Şubat 2016 tarihinde 
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın yeni anayasa 
çalışmaları kapsamında Anayasa 
Mutabakat Komisyonu’nun 
yeniden toplanmasına ilişkin 
çağrısını içeren mektuba olumlu 
yanıt verdi.

Bahçeli, yanıtında, “MHP’nin 
mevcut anayasanın toplumsal 
ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılayarak azami mutabakatla 
değiştirilmesi hususunda          
24. Dönem’de ve bu dönemde 
aziz millete taahhütleri 
çerçevesinde tavrını ortaya 
koyduğunu ve bu uzlaşmayı 
temin edecek girişim ve tutumu 
sergilediğini” belirtti.

Bahçeli; “Maalesef, yeni 
dönemde kurulan komisyonun 
henüz çalışma usul ve esaslarının 
belirlenmesi safhasında 
MHP dışında meydana gelen 
tartışma ve tutumdan dolayı 
esasa girilememiş olması, 
beklentilerimizi karşılamamıştır. 
MHP olarak tam bir mutabakat 
zemini oluşmadan anayasa 
hazırlığının sonuç vermeyeceğini, 

verse bile kapsayıcı olmayacağını 
düşünüyoruz. MHP olarak 
anayasanın azami mutabakat 
çerçevesinde çıkarılmasını 
teminen CHP nezdinde 
girişimlerinizin sonuç 
vermesini ve ikna edilmesini, 
anayasa konusunda toplumsal 
mutabakatın temini için gerekli 
gördüğümüzü ifade etmek 
isterim. Bu konudaki fikir ve 
tutumumuzu, 23 Şubat 2016 
tarihindeki grup toplantısında da 
belirtmiştim. Bu mülahazalarla 
MHP’nin 4 partinin oluşturacağı 
Anayasa Uzlaşma Komisyonunda 
anayasa yapım çalışmalarının 
sonuçlandırılması için olumlu 
çabalarını ve katkılarını 
sürdürmeye kararlı olduğunu 
ifade eder, saygılar sunarım.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Ankara’daki terör 
saldırısına ilişkin, “Bu elim ve 
vahşi saldırı ile milletimizde 
korku ve ümitsizlik duyguları 
uyandırmak ve Türkiye’nin 
huzuruna kasteden terör 
çeteleri ile mücadelemizdeki 
kararlılığımıza darbe 
vurmak isteyen iç ve dış 

mihraklar emellerine asla 
ulaşamayacaklardır” ifadelerini 
kullandı.

Kahraman, yayımladığı 
mesajında, şunları kaydetti:

“Ülkemizin son yıllarda 
dünyanın dört bir yanındaki 
muhtaçlara her türlü yardımı 
yapıp, kucak açmasıyla mazlum 
ve mağdur toplumların umut 
kapısı haline gelmesinden 
rahatsız olan malum şer 
odaklarının yeni bir saldırısıyla 
karşılaşmış olmanın üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Bu elim ve vahşi 
saldırı ile milletimizde korku ve 
ümitsizlik duyguları uyandırmak 

ve Türkiye’nin huzuruna 
kasteden terör çeteleri ile 
mücadelemizdeki kararlılığımıza 
darbe vurmak isteyen iç ve 
dış mihraklar emellerine asla 
ulaşamayacaklardır.

Geçmişte pek çok zorlu ve 
çetin imtihanı sabır, metanet, 
sağduyu, basiret, sükunet ve 
azimle aşmış olan milletimiz, 
hain saldırılardan medet umacak 
kadar alçalan düşmanlarımızın 
oyunlarını Allah’ın izniyle tek 
yürek olup boşa çıkaracaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle, vefat 
eden vatandaşlarımıza rahmet, 
yaralılara acil şifa ve bütün 
milletimize başsağlığı diliyorum.” 

TBMM Başkanı Kahraman’ın 
Ankara’daki Terör 
Saldırısına İlişkin Mesajı

17 Şubat 2016 Çarşamba
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara’daki terör saldırısı nedeniyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar’a taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

18 Şubat 2016 Perşembe

TBMM Başkanı 
Kahraman, 
Genelkurmay 
Başkanı 
Orgeneral Akar’a 
Taziye Ziyaretinde 
Bulundu

17 Şubat 2016 Çarşamba

AK PARTİ, CHP ve MHP’den 
Ankara’daki Terör Saldırısına Kınama

TBMM Genel Kurulu’nda,   
AK PARTİ, CHP ve MHP 
Grup Başkanvekilleri teröre 
karşı ortak bildiri yayınlanması 
konusunda görüş bildirdi.

Birleşimi yöneten TBMM 
Başkanvekili Akif Hamzaçebi 
başkent Ankara’da TBMM’ye 
çok yakın bir noktada böyle bir 
olayın gerçekleşmesinin son 
derece üzüntü verici olduğunu 
belirterek, “Bu tip terör olayları, 
her zamankinden çok daha 
fazla şekilde TBMM’nin 
ayakta ve faaliyette olmasını 
gerektirmektedir” dedi.

TBMM’nin, çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürüyor olması 
ve teröre karşı ortak bir duruşu 
sergilemesinin tarihi bir görev 
olduğunu belirten Hamzaçebi, 
“Halkımız huzur içinde, özgür 
biçimde yaşamak istiyor. Bu 

huzura, özgürlüğe kast etmek 
isteyenlere TBMM ve milletimiz 
müsaade etmeyecektir. Terörü 
şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı, 
CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel ve MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay’ın 
imzasının bulunduğu ve 
Ankara’daki terör saldırısıyla ilgili 
bir metnin TBMM Başkanlığına 
ulaştığını kaydetti.

Daha sonra söz alan MHP 
Grup Başkanvekili Oktay Vural, 
CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel ve AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı, 
imzalarının olduğu ortak metni 
ayrı ayrı kürsüden okudu. 
Metinde, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz bugün vahim bir terör 
saldırısıyla daha karşı karşıya 
kalmıştır. Öncelikle bu menfur 
saldırıda hayatını kaybeden Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelimize 
ve aziz vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyoruz. Milletimizin 
başı sağolsun.Bizler TBMM’de 
grubu bulunan siyasi partiler 
olarak, birlik ve bütünlüğümüze, 
huzur ve güvenliğimize yönelik 
insanlık dışı terör saldırılarını 
şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet, 
hiçbir zaman hedefine ve amacına 
ulaşamayacaktır.

Aziz milletimizin teröre asla 
boyun eğmeyeceğini, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bu oyunu 
bozacak güç ve kudrete sahip 
olduğunu kararlılıkla ilan 
ediyoruz.”
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1 Şubat 2016 Pazartesi

8 Şubat 2016 Pazartesi

TBMM Başkanı Kahraman, Robler’i Kabul Etti

TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman, Almanya 
Federal Cumhuriyeti Saksonya 
Eyalet Meclisi Başkanı Matthias 
Robler ve beraberindeki heyeti 
kabul etti.

TBMM Başkanı Kahraman’ın 
makamında gerçekleşen görüşme, 
görüntü alınmasının ardından 
basına kapalı olarak devam etti.

TBMM Başkanı Kahraman, KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Siber ile Görüştü

TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman, KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Sibel Siber ile görüştü.
Kahraman ile Siber’in bir süre 
baş başa görüşmesinin ardından 
heyetler arası görüşmeye geçildi.
Kahraman, görüşmede 
yaptığı konuşmada, Siber ve 
beraberindeki heyete, “Sizi 
burada görmekten bahtiyarız. 
Misafir olarak değil, ev sahibi 
olarak bulunuyorsunuz. Çünkü 
biz biriz, beraberiz. Aynı kalbe ve 
duygulara sahibiz” dedi.
Kahraman, Siber ile Bağdat 
ziyaretlerine değinerek, şunları 
söyledi:
“İkimizi de üzen Bağdat’ın 
durumuydu. Aynı toprağın 
insanları birbiriyle zıt, 
birbirlerine karşı. Çok garip bir 
durumdu. Caddelerde barikatlar, 
kum torbaları, makineli tüfekler, 
toplar, toma araçları... Eskiden 
‘ana gibi yar, Bağdat gibi diyar 
olmaz’ derlerdi. O Bağdat’ı 
görseniz, üzüldük. Mikserler 
karıştırmış ve çekmiş gitmişler. 
Mamur ve müreffeh bir beldeyi, 
bir devleti perişan etmişler.”

Sibel Siber de ziyareti, 
Kahraman’ın davetlisi olarak yeni 
seçilen Meclis Divanı üyeleriyle 
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yüz yüze görüşmenin önemini 
vurgulayan Siber, “Dünyada 
birçok iletişim aracı var. Özellikle 
gelişen teknoloji iletişimi artırdı. 
Fakat yüz yüze görüşmenin yerini 
hiçbir iletişim aracı alamaz. 
Biz özellikle Meclislerimizde 
kurduğumuz dostluk gruplarıyla 
fikir alışverişi, karşılıklı 
işbirliği ve güzel projelere imza 
atacağımıza inanıyoruz” diye 
konuştu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin   
90 yılı aşmış tecrübesinin 

kendileri için önemli olduğunu 
ifade eden Siber, şöyle devam 
etti:
“Biz Meclisimizde çağdaş 
yasalarımızı geçirmek için 
çalışıyoruz. Meclisin hem 
yasama, hem denetim organı 
olarak iyi bir performansı var. 
Daha iyiyi yakalamak her 
zaman arzumuzdur. Biz dünya 
parlamentolarına, meclislerine 
ziyaretler gerçekleştirebilmeliyiz. 
Biz barışı özümsemiş bir 
halkız. Şu anda devam eden 
görüşmelerde de çözümü 
destekliyoruz. 2004’te de 
çözüm ve barış irademiz yüksek 
olmuştur.” 
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TBMM Başkanı Kahraman, TÜSİAD Heyetini Kabul Etti

 TBMM Başkanı
İsmail Kahraman, TÜSİAD 

Başkanı Cansen Başaran Symes 
ve yönetim kurulu üyelerini 

kabul etti.

Kabul, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı devam 

etti.

9 Şubat 2016 Salı

15 Şubat 2016 Pazartesi

TBMM Başkanı Kahraman, 
Kuveyt Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman, Kuveyt Ulusal 
Meclis Başkanı Merzuk Ali 
el-Ganim ile Meclis’te bir araya 
geldi.

Kahraman ve Ali el-Ganim, 
baş başa görüşmenin ardından 
heyetler arası görüşmeye geçti.
Heyetler arası görüşme, görüntü 
alınmasının ardından basına 
kapalı devam etti.

TBMM Başkanlık Divanı Toplandı
24 Şubat 2016 Çarşamba

TBMM Başkanlık Divanı, 
TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman’ın 
başkanlığında toplandı.  
Güvenlik konularının ele alındığı 
toplantı, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı devam 
etti.
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26 Şubat 2016 Cuma

TBMM Başkanı Kahraman, 
Hocalı Katliamı’nın 24. Yıl Dönümü 

Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

TBMM Başkanı                 
İsmail Kahraman, Hocalı 
Katliamı’nın 24. Yıl Dönümü 
dolayısıyla yayımladığı mesajda, 
insanlık tarihinin en büyük 
katliamlarından birinin Dağlık 
Karabağ’da gerçekleştirildiğini, 
yayılmacı emellerine ulaşmak 
isteyen Ermeni saldırganlar 
tarafından, bölge güçlerinin 
desteğiyle yapılan katliam 
neticesinde, yüzlerce Azerbaycan 
Türkü’nün, Hocalı’da 
katledildiğini belirtti.

Bu vahşetin insanlık tarihine bir 
utanç belgesi olarak geçtiğine 
işaret eden Kahraman, şu 
ifadeleri kullandı:

“Millet olarak 20. yüzyılın 
ilk çeyreğinde Balkanlar’da, 
Kafkaslar’da, Irak’ta ve Yemen’de 
maruz kaldığımız katliamlar 
gibi, Hocalı katliamı da ne yazık 
ki unutturulmak istenmektedir. 
Tüm dünya medyasının, tanıklık 

ettiği bu katliamın sorumlularını 
hatırlamak istememeleri son 
derece düşündürücü ve ibret 
vericidir. Hocalı’da, 25 Şubat 
1992 gecesi 1500’e yakın silahsız 
ve savunmasız masum insanın 
tüyler ürpertici yöntemlerle 
vahşice katledilmiş olması, 
487 sivilin de ancak ağır yaralı 
olarak sağ kalabilmiş olması, 
basit ve sıradan bir olay değildir.             
O gece saldırıya maruz kalan  
150 kurbandan ise bir daha hiç 
haber alınamamış olması bir 
başka faciadır.”

Kahraman, “Bilinmelidir ki 
Türkiye ve Azerbaycan aynı 
coğrafyada yer alan kardeş iki 
devlettir ve Azerbaycan’ın haklı 
davasına ve mağduriyetine 
Türkiye’nin kayıtsız kalması 
düşünülemez. Bu sadece 
kardeşlik vecibesi değil, aynı 
zamanda insanlık borcudur” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, “Üzülerek 
belirtelim ki 20. yüzyılın son 
çeyreğinde Hocalı’da işlenen 
katliamın bir benzeri halen 
sistemli bir şekilde Suriye’de 
işlenmektedir. 5 yıldır devam 
eden ve etnik arındırmaya 
dönüşen Suriye’deki vahşete 
de bir an önce son verilmelidir. 
Şiddet yarışına dönüşen bu 
katliamlar, İslam dünyasında 
derin yaralar açmaktadır. 
İnsanlık tarihine kara bir leke 
olarak geçecek bu katliamların 
durdurulması için BM’nin 
daha aktif bir rol üstlenmesi 
gerekmektedir” ifadesine yer 
verdi.

Hocalı’da vahşice katledilmiş 
masum insanları rahmetle anan 
Kahraman, katliamın suçlularını 
şiddetle lanetleyerek; adalet, 
hakkaniyet, barış ve huzur dolu 
günlerin bir an önce gelmesini 
diledi.
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TBMM Başkanvekili Aydın, 
Türkiye Azerbaycan Dernekleri 

Federasyonu Üyelerini Kabul Etti

TBMM Başkanvekili  
Ahmet Aydın, Hocalı 
Katliamı’nın 24. Yıl Dönümü 
dolayısıyla TBMM’yi ziyaret 
eden Türkiye Azerbaycan 
Dernekleri Federasyonu üyeleri 
ile Türkiye-Azerbaycan Dostluk 
Grubu Başkanı Necdet Ünüvar’ı 
kabul etti.

Kabulde bir konuşma yapan 
Başkanvekili Ahmet Aydın, 
Azerbaycanlı kardeşlerimizi 
Türkiye’de ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“İki devlet, bir millet olarak 
burada her daim, iyi günde, kötü 
günde yanımızda olan değerli 
kardeşlerimizsiniz” ifadesine yer 
veren Ahmet Aydın, Türkiye 
Azerbaycan ikili ilişkilerinin 
aramızdaki özel kardeşlik bağları 
temelinde her alanda mükemmel 
düzeyde ilerlediğini belirtti. Son 
olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz 
günlerde Bakü’yü ziyaret ettiğini, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Aliyev ve Dışişleri Bakanı 
Memedov ile görüştüğünü 
hatırlatan Aydın, kısa bir süre 
önce de TBMM Başkanı 

Kahraman’ın Azerbaycan’ı ziyaret 
ettiğine dikkat çekti.

Aydın şöyle konuştu:

“Azerbaycan’ı bölgedeki en 
önemli stratejik ortağımız olarak 
görmekte ve başarılarından 
da kıvanç duymaktayız. 
Parlamentolarımız arasındaki 
temas ve ziyaretler ilişkilerimizi 
ve işbirliğimizi daha da 
derinleştirmekte ve halklarımızı 
parlamentolarımızdaki 
temsilcileri aracılığıyla 
da birbirine daha da 
yakınlaştırmaktadır. İkili ve çok 
taraflı platformlarda iki ülkenin 
parlamentoları arasında işbirliği 
iki ülke ilişkilerine daha iyi ivme 
ve görünürlük kazandırması 
bakımından kayda değer bir role 
sahiptir”

Yukarı Karabağ işgaline 
değinen Aydın, “Yukarı Karabağ 
ihtilafının Azerbaycan’ın 
egemenliğine ve toprak 
bütünlüğüne saygı çerçevesinde, 
uluslararası hukuka uygun, 
barışçıl şekilde çözülmesi 
yönündeki çalışmalara desteğimiz 
devam edecektir” dedi.

26 Şubat’ın Hocalı Katliamının 
yıldönümü olduğuna dikkat 
çeken Aydın,

“Yüreğimizi derinden etkileyen, 
her iki ülkenin vatandaşlarının 
aynı acıyı hissettikleri bir 
katliamın yıldönümü…  
25-26 Şubat 1992 tarihinde 
Azerbaycan’ın Hocalı şehrinde 
yaşanan ve çoğunluğunu kadın, 
çocuk ve yaşlıların oluşturduğu 
613 Azerbaycanlının yaşamını 
yitirmesine sebep olan vahşet, 
sadece Azerbaycan tarihine 
geçmekle kalmamış, tüm 
dünya kamuoyunun hafızasına 
ve vicdanına kazılmıştır. 
Türkiye olarak Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin bundan 24 yıl 
önce Hocalı’da karşı karşıya 
kaldıkları bu vahşetin acısını 
her zaman kalbimizin en 
derinliklerinde hissediyor ve bu 
acıyı en içten duygularımızla 
paylaşıyoruz” değerlendirmesini 
yaptı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri 
Federasyonu Genel Başkanı 
Bilal Dündar da, “Azerbaycan 
ile Türkiye dünyadaki tüm 
devletler arasında eşi benzeri 
olmayan bir millet, iki devlettir” 
ifadesini kullandı. Tarihin her 
döneminde bu iki kardeş ülkenin 
birbirlerinin yanında olduğunu 
kaydeden Dündar, Çanakkale 
Savaşı’nda gönüllü olarak 
Azerbaycan’dan gelenlerden 
1300’ün üzerinde şehit verildiğini 
söyledi. Dündar, “Birileri 
Türkiye’yi işgal etmek için 
paralı askerler getirirken bizim 
kardeşlerimiz kendiliğinden 
kardeş ülkenin toprakları işgal 
edilmesin diye gelip orada şehit 
olmuşlardır” dedi.   

26 Şubat 2016 Cuma
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TBMM Başkanvekili Aydın’ın 
Avrupa Parlamentosu 

Bütçe Başkanı Arthuis’i Kabulü
TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, Avrupa Parlamentosu 
(AP) Bütçe Başkanı Jean Arthuis 
başkanlığındaki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanvekili Aydın 
kabulde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin AB üyeliği hedefinin 
stratejik tercih olduğunu 
belirterek, “AB ile ilişkilerimiz 
ve müzakere süreci ülkemiz 
için öncelik olmaya devam 
etmektedir. 29 Kasım’da yapılan 
Türkiye-AB zirvesinin, Türkiye-
AB ilişkilerinin canlandırılması 
ve iş birliğimizin ileriye taşınması 
anlamında yeni bir başlangıç 
olduğuna inanıyoruz” ifadesini 
kullandı.
İlişkilerde yakalanan bu 
ivmenin sürdürülmesini ümit 
ettiklerini dile getiren Aydın, 
“Zirve sonuçları arasında yer 
alan yeni fasılların açılması, en 
üst düzeyde siyasi, ekonomik ve 
enerji diyaloğunun artırılması, 
vize serbestisi sürecinin 
hızlandırılması ve Gümrük 
Birliğinin güncellenmesi 
konularının takibine önem 
veriyoruz” diye konuştu.
Geçtiğimiz ay ekonomik 
ve parasal politika faslı 
müzakerelerinin açıldığını 
anımsatan Aydın, diğer fasılların 
da en kısa zamanda açılmasını 
beklediklerini, ayrıca Göç Eylem 
Planı ve vize serbestisi diyaloğu 
sürecinde Türkiye vatandaşlarının 
Schengen alanına yapacakları 
seyahatlerde vize uygulamasının 
Ekim ayında kaldırılmasını 
beklediklerini söyledi.
“Bugün Türkiye, ağırladığı 
Suriye ve Iraklı mültecilerle 
birlikte halen dünyada en fazla 
mülteciye ev sahipliği yapan 
ülke konumundadır” ifadesini 
kullanan Aydın, şunları kaydetti:

“BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinin verilerine 
göre dünya üzerinde kayıtlı 
19,5 milyon mülteciden, 2,5 
milyondan fazlasına tek başına 
ev sahipliği yapan Türkiye’nin, 
maddi manevi, altına girdiği 
yük açıkça belli olmaktadır. 
Ülkelerini terk eden Suriyelilerin 
yüzde 50’den fazlası ülkemizde 
bulunmaktadır. Elbette Türkiye 
bunu vicdani, insani gerekçelerle 
ve uluslararası anlaşmaların 
gereği olarak yapmaktadır. 
Ancak sorumluluğun ve yükün 
paylaşılması noktasında tüm 
ülkelerin eşit düzeyde katılım 
sağlaması gerektiği aşikardır. 
AB, bölgeye olan hem jeopolitik 
yakınlığın, hem de insani ve 
hukuki değerler gereği mevcut 
mülteci krizinin çözümünde 
daha müdahil ve etkin olmalıdır. 
Ülkemizdeki Suriyelilerin hayat 
şartlarının iyileştirilmesi için 
büyük çaba sarf etmekteyiz.”

Aydın, bu çerçevede Suriyelilere 
çalışma izni verilmesini 
düzenleyen yönetmeliğin, 15 
Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe 
girdiğini hatırlatarak, Türkiye’de, 
okul çağındaki Suriyeli çocuk 
sayısının 700 bin olduğunu, 
barınma merkezleri dışında 

kalan yaklaşık 400 bin çocuğun 
okula devam edemediğini, okul, 
derslik ve öğretmen ihtiyacının 
bulunduğunu aktardı.

Türkiye’nin, Suriyeliler için 
yaptığı harcamaların 10 milyar 
doları bulduğuna dikkati çeken 
Aydın, uluslararası toplum 
tarafından Türkiye’ye yapılan 
yardımın beklentilerin çok 
altında kaldığını belirtti.

Can güvenliklerini tehlikeye 
atarak, Akdeniz üzerinden 
Avrupa’ya geçmeye çalışan 
Suriyelilerin sayısında son 
dönemde görülen artışın, dünya 
tarihinde son dönemde görülen 
en büyük trajedilerden birine yol 
açtığını kaydeden Aydın, “Bu 
çerçevede sadece 2015 yılında 
Sahil Güvenlik Komutanlığımız 
92 bine yakın göçmeni denizden 
kurtarmıştır. Bu rakam bir önceki 
yıla göre 6 kattan daha büyük bir 
artışa isabet etmektedir” dedi. 
Göçmen kaçakçılığıyla 
mücadelenin daha da artırılması 
gerektiğini belirten Aydın, 
bununla birlikte göçün, siyasi, 
ekonomik ve güvenlik kaynaklı 
temel nedenlerine yönelik kalıcı 
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çözümler üretilmeksizin, yalnızca 
güvenlik odaklı bir yaklaşım 
benimsemenin, arzu edilen 
sonuçları doğurmayacağına 
dikkat çekti.

Aydın, “Yeniden yerleştirme, 
göçün yasal bir zemine çekilmesi 
ve böylelikle daha büyük 
trajedilerin önlenmesi için 
önemli bir fırsattır. Yeniden 
yerleştirme programlarının, 
dünya çapında daha etkin hale 
gelmesi sağlanmalıdır. Bu konuda 
tüm ülkelerin daha duyarlı 
hareket etmesini bekliyoruz” 
ifadesini kullandı.

Yasadışı göçün, AB ile ortak 
gündemin en önemli konu 
başlıklarından biri olduğunun 
altını çizen Aydın, şöyle devam 
etti:

“Göç krizi, Türkiye-AB 
ilişkilerinin geliştirilmesinin 
ve birlikte hareket edilmesinin 
önemini bir kez daha 
göstermiştir. Ülkemiz, ekonomik 
imkan ve kabiliyetlerini zorlamak 
pahasına insani boyutu ön 
planda olan konuya kalıcı 
çözüm sağlanması yönünde 
çaba sarf etse de tek taraflı bir 
gayret, tabiatıyla yeterli değildir. 
Yük ve sorumluluk paylaşımı 
ilkesine uygun olarak ülkemizin 
AB tarafından da beklentileri 
vardır. Bu çerçevede Türkiye-
AB zirvesinde uygulamaya 
konulan Ortak Göç Eylem 
Planı kapsamında ülkemizde 
geçici koruma altında bulunan 
Suriyeliler için AB’nin 
sağlayacağı 3 milyar avroluk 
finansman desteğini içeren 
Türkiye İçin Sığınmacı Mali 
İmkanı üzerinde üye ülkeler 
tarafından mutabakata varılmış 
olması önemli bir gelişmedir. 
Mali imkanın, ülkemizin talepleri 
doğrultusunda ve zamanlıca 
aktarılması hususu önem arz 
etmektedir. Bu husus AB’deki 
muhataplarımızla temaslarımızda 
dile getirilmektedir.”

Aydın, “Göç krizinin, ancak 
sorumluluk ve yük paylaşımı 
yoluyla kalıcı bir çözüme 

kavuşacağına olan inancımı 
yinelemek isterim. AP’nin de 
ortak karar mekanizmasına 
dahil olduğu iltica, sığınma ve 
göç alanında ve AB’den ayrılan 
bütçe imkanları konusunda daha 
aktif rol oynayacağına ve Suriyeli 
sığınmacılar hususunda çözümün 
önemli bir parçası haline 
geleceğine olan inancımı temenni 
ediyorum” ifadesini kullandı.

AP Bütçe Başkanı Jean 
Arthuis ise “Biz, AB ve Türkiye 
arasında işbirliğini ve iki taraf 
arasındaki ilişkilerin etkinliğini 
değerlendirmek için buradayız. 
Bu sayede tesis edilecek olan 
finansman, yeterli, etkin ve hızlı 
bir şekilde buraya ulaşabilsin” 
dedi.

Her iki tarafın da yapmış 
olduğu taahhütler bulunduğunu 
hatırlatan Arthuis bu 
taahhütlerin bazı özel araçlar 
vasıtasıyla yerine getirildiğini 
söyledi.

Arthuis, “7 yıllık mali programda 
da bu araçlar bağlamında   
4 milyar 400 milyon avroluk bir 
finansman öngörülmüş durumda. 
Bu miktar özellikle demokrasi 
ve yönetişim, temel haklar, 
ekonomik ve bölgesel yönetim, 
ulaşım, enerji, rekabet, inovasyon, 
istihdam, sosyal politika, eğitim, 
insan kaynakları ve tarım 
alanlarında harcanmak üzere 
öngörüldü” görüşünü dile getirdi.

Suriye’de yaşanan trajedinin 
daha önce emsali görülmemiş 
nüfus hareketlerine neden 
olduğunu vurgulayan Arthuis, 

Türkiye’nin, Suriyeli mülteciler 
için çok önemli sorumluluklar 
üstlendiğini belirtti.

AB’nin de bu çabalarda 
Türkiye’nin yanında olmak ve 
bu yükü paylaşmak istediğini 
kaydeden ve bunun için bir 
fon oluşturulduğunu, 3 milyar 
avroluk bir mali imkanın 
belirlendiğini hatırlatan Arthuis, 
şu bilgileri verdi:

“Biz de bütçe performasının 
gereğince yerine getirilebilmesine 
yardımcı olabilmek, zorluklarla 
baş edilmesini sağlayabilmek 
ve aynı zamanda hedeflere bir 
an önce ulaşabilmek için, bu 
finansmanın en kısa zamanda 
buraya gelmesine yardımcı olmak 
için buradayız. Birbirimize güven 
içerisinde beraber çalışmamız 
gerekiyor. Bu güven tabii ki 
şeffaflıktan gelecektir. Dolayısıyla 
siz lütfen herhangi bir bilgiyi 
ya da veriyi bize ulaştırmaktan 
çekinmeyiniz. Biz de bu bilgileri 
ve verileri kullanarak, bu sayede 
bu finansmanın sağlanmasının 
ve tahsil edilmesinin onayını 
alıp kendi partnerlerimizi de çok 
rahat bir şekilde ikna edebiliriz.”

Kabulde Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Süreyya 
Sadi Bilgiç, İçişleri Komisyonu 
Başkanı Celalettin Güvenç, 
Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Taha Özhan ve bazı 
milletvekilleri de hazır bulundu.

Daha sonra Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Bilgiç, 
konuk heyet onuruna öğle 
yemeği verdi.
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TBMM Başkanvekili Hamzaçebi’nin Kabulü
TBMM Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, Eğitim-İş Sendikası 
Genel Başkanı ve beraberindeki 
heyeti kabul etti.
Eğitim-İş Sendikası Genel 
Başkanı Veli Demir, eğitim 
çalışanlarının ek göstergesinin 
artırılması için başlattıkları imza 
kampanyasında toplanan yüz bin 
imzayı, Hamzaçebi’ye teslim etti.
Hamzaçebi, bu imzaların, 
TBMM’nin omuzlarına büyük 
bir sorumluluğun yüklenmesi 
anlamına geldiğini söyledi.
Türkiye’nin kapsamlı bir eğitim 
reformuna ihtiyacı olduğunu 
ifade eden Hamzaçebi, bu 
reform yapılmadan, Türkiye’nin 
eğitimde ciddi dönüşümleri 
gerçekleştirmeden gelişmiş 
ülkelerle arasındaki mesafeyi 
kapatamayacağını bildirdi.
Hamzaçebi, gelişmiş ülkelerin 
eğitime önem verdiğini, milli 
gelirden eğitime önemli ölçüde 
pay ayırdığını, öğretmene destek 
verdiğini vurguladı.
Eğitime yeterli kaynak ayırmayan 
ülkelerin kalkınma, gelişme 
yarışında başarılı olamayacağını 
vurgulayan Hamzaçebi, “Eğitime 
ne kadar kaynak ayrılırsa o 
ülkenin rekabet gücü o kadar 
artar, demokrasisi, temel hak 
ve özgürlükleri o kadar gelişir. 
Bunların hepsi birbirine bağlıdır” 
dedi.
Hamzaçebi, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Türkiye’nin uluslararası 
kıyaslamalarda eğitim açısından 
karnesi hiç iyi durumda değildir. 
Eğitimin kalitesini ölçen 
Pisa sınavlarında Türkiye fen 
bilimlerinde 43, matematikte 
44, okuma yazma becerisinde 
42. sıradadır. Bu kıyaslama 
dünyanın belli başlı 65 ülkesi 
esas alınarak yapılıyor. Türkiye, 
buna mahkum değildir. Bunu 
mutlaka yenmek zorundadır. 
Bunu başaran, bu sınavlarda 

ilk sıralarda yer alan ülkelerin 
özelliğine baktığımızda onların 
öğretmene değer verdiğini 
görüyoruz. Öğretmenliği meslek 
olarak tanımladıklarını, mesleğin 
bütün özelliklerini ayrıntılı 
şekilde ortaya koyduklarını ve 
öğretmene toplumda, onun 
konumuna uygun şekilde 
bir güç kazandırdıklarını 
görüyoruz. Türkiye, bunu yapmak 
zorundadır.”
TBMM Başkanvekili 
Hamzaçebi, 2000’li yılların 
başında, yılda 24 bin öğretmen 
emekli olurken, bugün 
sayının 7 bine düştüğünü 
belirtti. Hamzaçebi, bunun, 
öğretmenlerin emekli olma 
korkusu yaşadığını gösterdiğini, 
mesleğini yaparken, geçim 
endişesinde olan öğretmenin, 
emekliliğinde çok daha büyük 
yıkımla karşı karşıya kaldığını 
söyledi.
Hamzaçebi, “Nasıl geçinebilirim, 
eşime, çocuğuma nasıl bakarım” 
endişesini yaşayan öğretmenin ve 
milli eğitim sisteminin başarılı 
olamayacağını ifade etti.
Hamzaçebi, şunları kaydetti:
“Eğitim-İş Sendikası’nın 
topladığı yüz bin imzanın 
önemini biliyoruz. TBMM, 

bu önemi fark etmek 
zorundadır. Siyasi partilere ve 
başta hükümete bir çağrıda 
bulunuyorum, öğretmenin sesine 
kulak verin, öğretmenlerin, 
bütün bu sorunlar içinde 
mütevazı sayılacak talebini hep 
birlikte yasalaştıralım. 3000 
ek göstergeyi 3600’e çıkaracak 
bir yasal düzenlemeyi süratle 
yapabiliriz. Bu konuda 24. 
Dönem’de verdiğim bir kanun 
teklifim var, başka kanun 
teklifleri de şüphesiz vardır. 
Hükümet bir tasarı getirebilir. 
Ama hep birlikte, oybirliğiyle bu 
teklifi, öneriyi, yüz bin imzanın 
talebini yasalaştırabiliriz. TBMM 
Başkanlığı olarak bu talebe, 
gerekli desteği vereceğiz.”
Eğitim-İş Genel Başkanı Demir 
de öğretmenler neyse eğitimin 
ve ülkenin de o olduğunu 
belirterek, öğretmenlerin 
ciddi sorunları bulunduğunu, 
itibarsızlaştırıldığını, ekonomik 
olarak güç kaybettiğini savundu.
Demir, “Avrupa’daki 
meslektaşlarımızdan çok daha 
fazla çalışmamıza rağmen 
onların dörtte biri oranında 
ücret alıyoruz. Öğretmenlerin ek 
göstergelerinin 3000’den 3600’e 
çıkarılmasını talep ediyoruz” diye 
konuştu.

3 Şubat 2016 Çarşamba
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2016 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda
TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında 
toplanan TBMM Genel 
Kurulu'nda, 2016 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 
ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın 
görüşmelerine başlandı. 

26 Şubat 2016 Cuma

Görüşmelerde 2016 yılı 
bütçesinin TBMM Genel 
Kurulu’na sunan Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, sağladıkları mali 
disiplin sayesinde Türkiye'nin 
özellikle gelişmiş ekonomilerden 
kamu maliyesi göstergelerinde 
pozitif yönde ayrıştığını ve dış 
şoklara karşı dayanıklılığını 
artırdığını bildirdi. 

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda 
2016 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesine ilişkin yaptığı 
sunumda, küresel ekonomi ve 
Türkiye ekonomisi hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 

Küresel ekonominin kriz 
sonrası dönemde hala yukarı 
yönlü bir büyüme trendi içine 
giremediğine işaret eden 
Ağbal, 2014 yılında yüzde 3,4 
büyüyen küresel ekonominin 
2015 yılında yavaşlayarak yüzde 
3,1 büyümesinin beklendiğini 
söyledi. 

Ağbal, Türkiye’de sağladıkları 
siyasi ve mali istikrar ile yatırım 
ortamını iyileştirdiklerini 
vurgulayarak, yurt içi tasarrufların 
milli gelir içindeki payını 

orta vadeli program dönemi 
sonunda yüzde 17,8’e çıkarmayı 
hedeflediklerinin altını çizdi.

Ağbal, 2002-2016 Şubat 
döneminde aylık ve ücretlerde 
enflasyonun oldukça üzerinde 
artış sağlandığını belirtti.

Naci Ağbal, yapılan 
düzenlemelerle birlikte 2002 
yılı sonuna göre 2016 şubat ayı 
itibarıyla, en düşük SSK emekli 
aylığının yüzde 403 artarak bin 
292 liraya yükseldiğini ve reel 
olarak yüzde 61 arttığını söyledi. 

En düşük memur emekli 
aylığının yüzde 330 artarak 
1618 liraya çıktığına ve reel 
olarak yüzde 38 arttığına işaret 
eden Ağbal, en düşük Bağ-Kur 
esnaf emekli aylığının yüzde 
678 yükselerek 1157 liraya 
ulaştığını ve reel olarak ise yüzde 
149 artış gösterdiğini ifade etti. 
Ağbal, en düşük Bağ-Kur çiftçi 
emekli aylığının yüzde bin 297 
artarak 919 liraya yükseldiğini, 
reel olarak yüzde 348 arttığını 
belirtti.

AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Mehdi 
Eker, TBMM Genel Kurulunda, 
2016 yılı bütçesi üzerinde AK 
PARTİ Grubu adına yaptığı 
konuşmada, partisince kurulan 
hükümetlerin 14. bütçesinin 
görüşüldüğünü hatırlattı.

AK PARTİ hükümetleri 
döneminde Türkiye 
ekonomisinin, dünyanın örnek 
gösterdiği büyük kazanımlar 
sağladığını bildiren Eker, 
bunlardan birinin güçlü büyüme 

performansı olduğunu vurguladı. 
Son 13 yıldaki büyüme hızının 
yüzde 4,7 olduğuna işaret eden 
Eker, son 5 yılda OECD içinde 
en hızlı Türkiye'nin büyüdüğünü 
kaydetti. 

Son 13 yılda büyük yatırım ve 
dev projelerin hayata geçtiğini 
belirten Eker, toplam yatırım 
tutarı 140 milyar dolar olan 21 
mega projenin başladığını, bir 
kısmının bittiğini ve bir kısmının 
devam ettiğini söyledi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Naci Bostancı da, 2016 Yılı 
Bütçesi üzerinde TBMM Genel 
Kurulu'nda AK PARTİ Grubu 
adına yaptığı konuşmada, 
iktidarın ve muhalefetin birbirine 
ihtiyacı olduğunu belirterek, 
"Muhalefet, iktidarın halifesi 
demektir, iktidara hazırlanan 
demektir. O yüzden, iktidar 
kendi işlerini yürütürken 
nasıl bütün halkı dinliyorsa 
muhalefetin de aynısını yapması 
lazım" ifadesini kullandı.

AK PARTİ'nin 14 yıldır 
iktidarda bulunduğunu 
anımsatan Bostancı, "İster 
başka bir yerde oturun, ister 
Meclis'in bu tarafında oturun, 
bunun son derece açık, her türlü 
spekülasyondan uzak olgusal bir 
başarı olduğunu teslim etmek 
lazım" diye konuştu.

Bostancı, bu bütçenin AK 
PARTİ'nin 14. bütçesi olduğunu 
vurgulayarak,
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"14'ü tersine okursanız 41 yapar. 
41 kere maşallah. 14'ü 41'in 
habercisi gibi okumak mümkün. 
AK PARTİ milletle sözleşmesine 
bu şekilde devam eder, milleti 
ve muhalefeti dinler ve yoluna 
böyle devam ederse, 41 kere 
maşallah ifadesini bu kürsüden 
bizim çocuklarımız söyleyecektir" 
ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, TBMM Genel 
Kurulu'nda 2016 Yılı Bütçe 
Tasarısı üzerinde yaptığı 
konuşmada, 2002'den beri 
parlamentoda bulunduğunu, 
ilk kez bir bütçenin bu kadar 
heyecansız geçtiğine tanıklık 
ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, bütçelerin önemine 
işaret ederek, "Gönül 
isterdi ki akademisyen kimliği 
olan biri bu kürsüye çıktığında 
bütçelerin neden bu kadar 
önemli olduğunu sizlere 
anlatabilseydi. Bizleri eleştirmek 
yerine, bütçe kanununun 
önemini vurgulasaydı. 
Bütçelerin, demokrasilerin 
temel nirengi noktası olduğunu 
anlatabilselerdi" diye konuştu.

Vatandaşların vergi ödediğini, 
Ermenekli Recep ustanın, 
taşeron işçinin, mevsimlik 
işçilerin, sınırları koruyan 
Mehmetçik'in, merdiven altı 
atölyelerde sigortasız çalışanların 
hakkı bulunduğunu, bu nedenle 
bütçelerin önemli olduğunu 
anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"Bütçeler bu kadar önemliyken, 
parlamentonun kısır 
tartışmaların içine iktidar kanadı 
tarafından sokulması vahimdir. 
Daha olayın ciddiyetinin bile 
farkında değiliz. Biz nerelere 
paraları kullanacağı konusunda 
yetki veriyoruz, aynı zamanda 
denetliyoruz. Bütçe hakkı 
budur, bu asla devredilemez. 
Yasama organı, anayasanın 

kendisine verdiği yetkiyi bir 
başka organa ister yürütme, 
ister yargı olsun devredemez. Bu 
yetki millet adına parlamentoya 
verilmiştir. Anayasanın bize, 
yani parlamentoya,  yasama 
organına verdiği bir yetki 
var. Bu yetki açıkça yürütme 
organına devrediliyor. Anayasaya 
açıkça aykırı. Neden bunun 
üzerinde durmuyoruz? Hepimiz 
milletvekiliyiz, yasama organıyız, 
denetleyiciyiz. Elbette ki ben 
iktidar kanadından çıkıp bir 
muhalefet gibi eleştirmelerini 
beklemiyorum ama en 
azından yanlışların bir şekliyle 
burada olmasa bile uzmanlık 
komisyonunda dile getirilmesi 
lazım."

Vatandaşın, kriz dönemi olan 
2002'de bankalara borcunun 
6,5 milyar lira, bugün ise 382 
milyar lira olduğunu kaydeden 
Kılıçdaroğlu, "Takipteki borç 
tutarı 2002'de 278 milyon lira, 
bugün 16 milyar 800 milyon lira" 
ifadesini kullandı.

Bu hükümet döneminde icra 
dairesi sayısının da arttığını 
bildiren Kılıçdaroğlu, bu 

dairelerin törenle açılmasını 
eleştirdi.
Kılıçdaroğlu, 2002'de 8 milyon 
200 bin olan icradaki dosya 
sayısının, 23 milyon 800 bine 
ulaştığını, protestolu senet 
tutarının 800 milyondan 10 
milyar 100 milyona ulaştığını, 
2015'te 1 milyon 250 bin 
vatandaşın borcu nedeniyle kara 
listeye alındığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu, 2016 yılı bütçesinin 
TBMM Genel Kurulundaki 
görüşmeleri sırasında yaptığı 
konuşmada, iktidarın sık sık 
olumsuzluklarla ilgili faiz lobisini 
işaret ettiğini dile getirerek, 
bütçeden ödenen faizin 1980 ile 
2002 yılları arasında 135 milyar 
lira, AK PARTİ iktidarları 
döneminde ise 649 milyar lira 
olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, AK PARTİ 
iktidarları döneminde faiz 
ve repo gelirinden vergi 
alınmamasına ilişkin yasal 
düzenlemeler yapıldığını, 
belirli süreler için çıkarılan 
bu düzenlemelerin sürekli 
yenilerek uygulandığını anlattı. 
Kılıçdaroğlu, "Kuru ekmek 
yiyenden, kefenden vergi 
alıyorsun ama diyorsun ki 
'Faizci mi? Ben ondan vergi 
almam'. Söyleyen bu kadro, onay 
veren de sizlersiniz. O nedenle 
sizlere söylüyorum; elinizi 
vicdanınıza koyarak karar verin. 
Evet yönetemiyorlar bunlar. 
Yönetemezler Türkiye'yi. Kendisi 
sorun olan bir iktidar Türkiye'yi 
yönetemez. Kendisi sorun olmaya 
başladı" diye konuştu.
İktidarın yanlış politikaları 
nedeniyle Türkiye'nin enerjide 
dışa bağımlı hale geldiğini 
belirten Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi 
siz, Rusya'ya yüzde 55 oranında 
bağımlı hale getirdiniz. Yetmedi, 
övündüğünüz nükleer santrali 
de ona verdiniz. Bağımlılık oranı 
kaça çıkacak biliyor musunuz? 
Yüzde 60, 70, 80'lere çıkacak" 
dedi. 
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MHP Grup Başkanvekili 
Oktay Vural, 2016 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 
üzerinde MHP Grubu adına 
yaptığı konuşmada, bugün 
hükümetin vadettiği her şeyin 
geride kalan 14 yılda önceki 
Başbakan'ın yapamamış 
olduklarının itirafı anlamına 
geldiğini öne sürdü.

"Hizmette devamlılık vardır, 
çıraklıktı, kalfalıktı, ustalıktı 
diyerek gerekçe uydurmak 
bu gerçeği değiştirmeye 
yetmeyecektir" ifadesini kullanan 
Vural, bugün Türkiye’nin 
önünde, aşılması gereken dört 
temel sorun alanı bulunduğunu, 
bunların "Bölücülükle ve terörle 
mücadele, küresel girdaptan 
çıkış yolu arama, toplumsal 
barış ve kucaklaşmayı sağlama, 
ekonomik darboğaz olan orta 
gelir tuzağından kurtulma 
ve uluslararası rekabet gücü 
kazanma" olduğunu kaydetti.

Hükümetin dış politikasına 
ilişkin eleştirilerde bulunan 
Vural, "Sıfır sorunun yerinde 
yeller estiğini" belirtti.

Vural, doğru olanın, Türkiye'nin, 
önemli tecrübelerle edindiği 
sistemini kaliteli ve etkin hale 
getirerek milli irade vasıtasıyla 
yönetici erki çıkartmak olduğunu 
ifade etti.

Toplumun yarısını yanına 
alıp diğer yarısıyla kavgalı bir 
iktidarın, toplumun küskün 
diğer yarısını ikna etmeden 
kalıcı başarılar elde etmesinin 
düşünülemeyeceğini vurgulayan 
Oktay Vural, MHP olarak 
ülkenin menfaatlerine olduğuna 
inandıkları her siyaseti can-ı 
gönülden destekleyeceklerini 
kaydetti.

Devlet, millet ve ülkenin, 
üzerinde ucuz politika 
denemeleri yapılacak içi boş 
kavramlar olmadığını ifade 
eden Vural, "Bu nedenle devlet, 
millet ve ülke üzerinde başlatmış 
olduğunuz mühendisliği 
sürdürecekseniz, ayağınızı denk 
alın" diye konuştu.

2016 yılı bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmelerde HDP 
Grubu adına Muş Milletvekili 
Ahmet Yıldırım ve Grup 
Başkanvekili İdris Baluken 
konuştu.

HDP Muş Milletvekili Yıldırım, 
bütçelerin hükümetlerin 
faaliyetlerine meşruiyet 
kazandırmak için siyasal, 
ekonomik ve önemli yönetsel 
belgeler olduğunu anlatarak, 
bütçelerin egemenler ile yöneten 
sınıflar arasındaki en önemli 
ekonomi ve maliye politikası 
araçları olduğunu kaydetti.

"Bütçe fakiri değil zengini, 
emeği değil sermayeyi, kadını 
değil eril zihniyeti, çevre ve 

eko sistemi değil doğanın 
talanını, yerelliği değil merkezi 
vesayeti güçlendiren bir özelliğe 
sahiptir" diyen Yıldırım, milli 
gelirin artmasının, kişi başına 
düşen milli gelirin artacağı 
sonucunu doğurmayacağını 
söyledi. Yıldırım, kişi başına 
düşen milli gelirin teorik bir 
yöntemle hesaplandığını, 
zenginlerin payının arttığı, 
çalışan emekçilerin veya işsizlerin 
payının azaldığı bir durumda 
milli gelirin bütün yurttaşlara 
yansımadığının ortada olduğunu 
anlattı.

HDP Grup Başkanvekili 
İdris Baluken ise bütçenin 
katılımcılıktan ve 
demokratiklikten uzak normlarla 
Genel Kurula sevk edildiğini ileri 
sürdü.

Baluken; "Bütçe bir çatışma 
ortamında, savaş mantığıyla 
hazırlanmıştır. Türkiye 
halklarının ihtiyacı olan bir 
barış bütçesi yerine savaş 
bütçesinin yapılmasını çok 
büyük bir talihsizlik olarak 
değerlendiriyoruz. AKP iktidarı 
bir güç zehirlenmesi yaşıyor. 
İktidar güç hastalığına tıpkı 
diğer hükümetler gibi pervasız 
bir şekilde savrulmuştur. AKP 
içerisindeki bu çatlamadan dolayı 
yeni bir siyasi kanadın arayış 
içerisinde olduğunu bütün dünya 
kamuoyu konuşmaktadır." dedi.
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
TBMM Genel Kurulu'nda 
2016 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde 
hükümet adına söz aldı.

Başbakan Davutoğlu, 
görüşmelerde eleştiri, öneri ve 
uyarılarıyla bütçeye katkıda 
bulunan herkese teşekkür etti.

Davutoğlu, selefi olan, rahmete 
kavuşan başbakanlar ile 
Necmettin Erbakan'ı hürmetle 
yad ettiğini bildirdi.

Davutoğlu, insanlık tarihinin, 
bundan sonra bu topraklarda 
ve bu toprakların etrafında 
şekilleneceğini işaret ederek,    
"Ya bir özne olarak kendimizi 
tarihin merkezine koyup, bu 
tarihi şekillendirecek gücü, 
kudreti göstereceğiz ya da 
köle zilleti yaşayacağız. Ne 
olursa olsun etrafımızda hangi 
jeopolitik deprem yaşanırsa 
yaşansın, sadece AK PARTİ 
Grubu adına değil, bütün 
Meclis adına diyorum ki bu 
coğrafyaların kaderinde biz 
özne olmaya devam edeceğiz. 
Biz bu coğrafyanın kaderinden 
ayrıştırılamayacağız" diye 
konuştu.

Davutoğlu, bu nedenle bütçeyi 
sadece teknik bir süreç olarak 

Zirvesi, Mart 2016 inşallah 
tekrar Türkiye-Avrupa Birliği 
Zirvesi yapacağız. Nisan 2016 
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, 
Mayıs 2016 insanlık tarihinin 
ilk Dünya İnsani Zirvesi, 
Ekim 2016 Dünya Enerji 
Zirvesi, İstanbul'da yapılacak. 
Botanikten göçe, insani zirveden 
ekonomiye her şey Türkiye'de 
konuşuluyor. Her yere biz 
ulaşıyoruz. Bir yalnızlık iddiası 
alıp gidiyor. Ben durmuyorum, 
Cumhurbaşkanımız durmuyor, 
davetlere yetişmekten ya da 
birilerini ağırlamaktan. Bu 
nasıl yalnızlık anlamadım. 
Türkiye yalnız kalmadı, kalmaz 
ama birileri kendilerini millet 
nezdinde yalnızlığa mahkûm 
ediyor."

Davutoğlu, Türkiye'nin 250 
temsilcilik ile dünya altıncısı 
olduğuna vurgu yaparak, 
Afrika'da 12 büyükelçiliğin 29'a 
çıktığını kaydetti.

Dış politikalarının insani ve 
vicdani boyutu olduğunu belirten 
Davutoğlu, 7 Haziran seçimleri 
sonrasında özellikle Bosna'dan, 
Somali'den, Filistin'den, 
Suriyelilerden, değişik liderlerden 
mesajlar aldıklarını ifade etti.

değil, bu değerleri, insanı, 
demokrasiyi, tarihi, coğrafyayı 
gözeten, büyüten bir araç olarak 
gördüklerini açıkladı.

Emeklilere yılda 1200 TL 
zam yaptıklarını anımsatan 
Davutoğlu, esnafa 30 bin 
TL faizsiz kredi vermeye 
başladıklarını, çiftçi için 
yemde ve gübrede KDV'yi 
kaldırdıklarını kaydeden 
Davutoğlu, genç çiftçilere proje 
karşılığı 30 bin TL karşılıksız 
destek verdiklerini anlattı. 
Davutoğlu, muhtarların, emniyet 
görevlilerinin, askeri personelin 
özlük haklarında iyileştirmeler 
yaptıklarını söyledi.

Başbakan Davutoğlu, gelecek 
dönemde geriye kalan bütün 
vaat ve reformları hayata 
geçireceklerinden kimsenin 
şüphesinin olmaması gerektiğini 
söyledi.

Davutoğlu, çok boyutlu dış 
politikayı hiç terk etmediklerini 
belirterek, şöyle devam etti:

"Objektif şeyler söyleyeceğim. 
Sadece zirveleri vereceğim. Ekim 
2015'ten, gelecek sene Ekim 
2016'ya kadar olan zirveler. 
Ekim 2015 Dünya Göç Zirvesi, 
Kasım 2015 G-20 Zirvesi, Kasım 
2015 Avrupa Birliği-Türkiye 
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Davutoğlu, şunları vurguladı:

"Bazıları ağlayarak telefonda 
şunu söyledi: 'Daha önce 
başımız sıkışırsa bizi kollayacak 
olan, aç kalırsak Somali'de 
olduğu gibi bize kucak açacak 
olan, Suriye'de olduğu gibi 
kimyasal silahlardan kaçarken 
sığınacağımız bir Türkiye 
vardı. Şimdi bizim halimiz ne 
olacak?' 1 Kasım günü aynı 
insanlar hemen hemen dünyanın 
değişik bölgelerinde, aynı gönül 
coğrafyasında, bir Suriyeli ilim 
adamının deyişiyle söylüyorum, 
'Türk kardeşlerimiz oylarını 
elleriyle sandıkta kullandı. 
Biz avuçlarımızı Rabbimize 
açıp öyle oy kullandık' dedi. 
Bu anlamda yurt dışındaki 
Araplar, Türkmenler, Somalililer, 
Kürtler hepsi bizim soydaşımız, 
hepsi bizim kardeşimiz. Artık 
Türkiye Cumhuriyeti devleti, 
sadece belli sınırlar içinde olan 
bir ulus devlet niteliğinin çok 
ötesine taşınmıştır. Al bayrağı 
gördüğünde kendi bayrağı gibi 
onu öpen Somalililer varken, 
o bayrağın altına sığınmak için 
kilometrelerce yolu aşıp 'Bir an 
önce kendimi Türkiye'ye atayım' 
diyen Suriyeliler varken, o 
bayrağı bombalar altında bağrına 
basıp 'Bu benim bayrağım' 
diyen Gazzeliler varken, bu kale 
düşmez, bu bayrak inmez."

29 Nisan 2016'nın Kut'ül 
Amare'nin 100. yılı olduğunu 
hatırlatan Davutoğlu, bunun 
Ortadoğu halklarının tümünün, 
Türklerin, Kürtlerin, Arapların, 
Hristiyanların topluca işgalcilere 
karşı kazandığı son zafer 
olduğunu dile getirdi.

AK PARTİ Mardin Milletvekili 
Orhan Miroğlu, TBMM Genel 
Kurulunda 2016 yılı bütçesinin 
görüşmeleri sırasında şahsı adına 
söz aldı.

Miroğlu, 2016 yılı bütçesine 
ilişkin, "Biz bir savaş bütçesi 
yapmıyoruz. Bu kavramlar 70'li, 
80'li yıllara ait kavramlar. Bu 
savaş bütçesi değil, bu bir   
inşa bütçesidir" dedi.

Muhalefet partisi liderlerinin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a yönelik sözlerine işaret 
eden Miroğlu, "Recep Tayyip 
Erdoğan, bu siyasi hareketin 
lideridir" diye konuştu.

Erdoğan'ın, görüşlerini toplumun 
her kesimiyle paylaşan bir lider 
olduğunu dile getiren Miroğlu, 
bilgi kirliliği ve dezenformasyon 
üzerinden söylenen sözleri kabul 
etmenin mümkün olmadığını 
kaydetti.

MHP Antalya Milletvekili 
Mehmet Günal da 2016 yılı 
bütçesi üzerinde şahsı adına 
yaptığı konuşmada, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'nun bütçeye 
ilişkin konuşmasının kendisini 
hayal kırıklığına uğrattığını, 
hamasi laflarla dolu bir konuşma 
dinlediğini ifade etti.

Asgari ücretteki artışın 
muhalefetin seçim öncesi 
vaatleri ve baskısı nedeniyle 
yapıldığını, iktidarın vatandaşa 
yönelik taahhütlerini yerine 
getirmediğini ileri süren Günal, 
"2023 hedefleriniz maalesef 
bugünden kadük olmuş 
durumda" ifadesini kullandı.

Kayıkçı kavgaları ve hamasetin 
bırakılmasını isteyen Günal, hep 
birlikte hareket edilerek ülkenin 
ihtiyacı olan yapısal önlemlerin 
alınması gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin tamamlanmasının 
ardından, 2016 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı 
ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesin Hesap Kanun Tasarısı'nın 
maddelerine geçilmesi, oylanarak 
kabul edildi.
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Kamu Başdenetçisi Ömeroğlu’ndan, 
Anayasa Komisyonuna Sunum

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mustafa Şentop başkanlığında 
toplanan Anayasa Komisyonunda 
Kamu Başdenetçisi Nihat 
Ömeroğlu, “Anayasa 
Komisyonu’ndan geçen ve 
kanunlaşan Kamu Denetçiliği 
Kurumu Kanunu’nun yürürlüğe 
girmesinden sonra karşılaşılan 
sorunlar, uygulama, yeniden 
değerlendirilmesi gereken 
hususlar ve çözüm önerileri 
konusunda” sunum yaptı.

2013-2014-2015 yıllarında 
bireylerden ve tüzel kişilerden  
19300 başvuru aldıklarını 
belirten Ömeroğlu, 
Ombudsmanlık Kurumu’nun 
Türkiye için milat olduğunu 
söyledi.

Devletin kendine güvenerek 
kurumlarını bireyin denetimine 
açtığını, bireylerin de ücretsiz 
ve son derece seri biçimde 
kuruma başvurduğunu, direkt 
olarak idarenin işleyişine iştirak 
ettiğini belirten Ömeroğlu, 
“Biz de şikayet üzerine, birey 
adına şikayet konusuyla ilgili 
bilgi ve belgeleri, açıklamalarını 

bakanlıklardan ve kurumlardan 
30 gün içinde istiyoruz. Yasa 
gereği de kurumlar bunu vermek 
zorunda” diye konuştu.

Kurumun, ayırım gözetmeksizin 
etkin bir şikayet mekanizması 
oluşturarak, idarelerin tüm 
eylem ve işlemlerini, kamu 
görevlilerinin tutum ve 
davranışlarını adalet anlayışı 
içinde, hukuk ve insan hakları 
açısından inceleyerek, idarelere 
önerilerde ve tavsiyelerde 
bulunduğuna işaret eden 
Ömeroğlu, inceleyemedikleri 
dört kırmızı çizgi olduğunu 
belirtti. Ömeroğlu, bunların 
Cumhurbaşkanı’nın kararları, 
yasama faaliyetlerine ilişkin 
işlemler, yargı yetkisinin 
kullanılmasına ilişkin kararlar 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
sırf askeri nitelikteki faaliyetleri 
olduğunu ifade etti.

Ömeroğlu, kurumlarının 
Türkiye’nin en bağımsız ve 
tarafsız kurumu olduğununun 
altını çizerek normalde 3-5 yıl 
sürecek davaların, verdikleri 
tavsiye kararlarıyla altı ayda-

bir yılda sonuçlanmasını 
sağladıklarını kaydetti.

Kurumun daha çok 
güçlendirilmesi için yapılması 
gerekenlere ilişkin tespit ve 
önerilerini anlatan Ömeroğlu, 
kendisinin ve beş denetçinin 
bağımsız ve tarafsız olarak görev 
yaptığını vurguladı. Ömeroğlu, 
“Kanunda, ‘denetçiler önerilerini, 
tavsiye kararlarını başdenetçiye 
sunar’ diyor. Fakat denetçiler ise 
bakanlıklara önerileri kendileri 
sunmak istiyor. Bu konuda 
5 denetçi ile de aramızda 
görüş ayrılığı var. Denetçiler, 
‘öneriyi ve tavsiye kararını biz 
yaparız, siz üst yazıyla kuruma 
sunarsınız. Biz sizden onay almak 
durumunda değiliz’ diyorlar 
ama kanunda böyle demiyor, 
bu noktada sıkıntı ve görüş 
ayrılığı var” değerlendirmesinde 
bulundu.

Resen inceleme yetkilerinin 
olmadığını belirten Ömeroğlu, 
kurumlarına bu yetkinin 
verilmesini istedi. 

11 Şubat 2016 Perşembe



HABER

22  ■  Şubat  2016

Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, 
Fransa Parlamento Heyetini Kabul Etti

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan, Fransa Senatosu 
Türkiye Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Jacques 
Mezard ve beraberindeki heyeti 
TBMM’de kabul etti.

Son dönemlerde terör 
saldırılarına muhatap olmuş iki 
demokratik ülke olduklarını 
belirten Özhan, Fransa’da 
yaşanan Paris saldırıları ve çeşitli 
terör eylemlerinden dolayı 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye’nin Fransa’yı terör 
konusunda en iyi anlayan ülke 
olduğunun altını çizen Özhan, 
“Daha bir hafta önce biz bu 
binadayken Fransa’da yaşanan 
terör eylemine benzer bir saldırı 
200 metre ileride PKK terör 
örgütü tarafından gerçekleştirildi 
ve 29 vatandaşımız hayatını 
kaybetti.” dedi.

Suriye krizinin çok yakıcı bir kriz 
olduğunu belirten Özhan, bu 
krizin siyasi doğruculuğa kurban 
edilecek, günübirlik politikalar 
ve durumu kurtaracak cümleler 
ile geçiştirilebilecek bir kriz 
olmadığını söyledi.

Suriye krizine karşı küresel bir 
ciddiyetsizliğin yaşandığına 
da dikkat çeken Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 

Taha Özhan:

“Suriye’de İran, Rusya, 
Esed, Hizbullah ve PKK’nın 
eylemlerine eğer dur denilmez ise 
çok daha kötü bir senaryoya hazır 
olmamız lazım. Dikkat ederseniz 
henüz DAEŞ’den bahsetmedim. 
Çünkü Rusya, İran ve Esed 
DAEŞ ile mücadele edilirse 
ve DAEŞ ortadan kaldırılırsa 
kendilerinin Suriye’deki 
varlıklarının anlamsızlaşacağını 
çok iyi biliyorlar. Tam da 
bundan dolayı hem DAEŞ’le 
mücadeleye engel oluyorlar 
hem de yüzbinlerce insanın 
ölmesine destek veriyorlar. 
Rusya iki hafta öncesine kadar 
Suriye’de sekiz bin sorti yaptı 
yani Rus uçakları sekiz bin 
bombalama olayı gerçekleştirdi. 
Bin kez DAEŞ’i bombalasaydı 
DAEŞ bugünkü gücünün yüzde 

seksenini kaybederdi. Rusya 
tam tersine DAEŞ ile mücadele 
eden Suriye muhalefetini 
bombalamaya devam ediyor. 
Rusya’nın Suriye’de bir stratejisi 
var o da Suriye’deki aktör sayısını 
ikiye indirmek. Esed ve DAEŞ’e 
indirgemek” dedi.

Rusya’nın bu Suriye politikaları 
sonucunda iki tehlikeli sonucun 
ortaya çıkabileceğini belirten 
Özhan, “Esed rejiminin olduğu 
yerde şu ana kadar gördüğümüz 
mülteciler kadar en az bu kadar 
daha mültecinin dünyanın 
dört bir yanına yayılacağını 
görmemiz lazım. Çünkü Suriye 
muhalefetinin de olmadığı bir 
senaryoda Suriye nüfusunun 
yüzde doksanını oluşturan 
Sünniler, potansiyel mülteci 
durumuna düşecektir. İkinci 
tehlike ise DAEŞ’in önce bütün 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya, 
ardından da Avrupa ve Dünyaya 
yayılma tehlikesi olacaktır.”

Fransa Senatosu Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Jacques Mezard 
ise kendilerini kabul ettiği için 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan’a teşekkür etti.

Fransa Senatosu Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı olarak Türkiye’de 
bulunduğunu ve temaslarını 

24 Şubat 2016 Çarşamba
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sürdürdüğünü ifade eden 
Mezard, aynı zamanda Fransa 
Senatosunda bir siyasi grubun da 
başkanlığını yaptığını söyledi.

Fransız Senato Başkanı gibi 
kendisinin de Türkiye’nin dostu 
olduğunu belirten Mezard, 
ülkesine dönünce Fransa Senato 
Başkanını Türkiye temasları 
konusunda bilgilendireceğini 
söyledi.

Mezard Fransa’nın terörden 
etkilenmiş bir ülke olduğunu da 
ifade ederek Fransız vatandaşları 
ve yöneticilerinde teröre karşı 
etkin ve kararlı bir mücadelenin 
olması konusunda ortak bir tavır 
oluştuğunu belirtti. Mezard, 
geçen hafta Türkiye’de yaşanan 
terör eylemi ile ilgili olarak da 
üzüntülerini ifade ederek geçmiş 
olsun dileklerini iletti.

Konuk heyet daha sonra 
TBMM Türkiye-Fransa 
Parlamentolararası Dostluk 

Grubu Kurucular Kurulu 
Başkanı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Serap Yaşar ile 
görüştü.
Yaşar, görüşmede yaptığı 
konuşmada, parlamentolararası 
ilişkilerin önemine dikkati 
çekerek, parlamentolararası 
ilişkiler ile iki ülke arasındaki 
ilişkilere önemli katkılar 
sağladığını söyledi.
Türkiye’deki terör olaylarına ve 
mülteci sorununa da değinen 
Yaşar, her iki konuda dost 
ülkelerden destek beklediklerini 
belirtti.
Uluslararası camiada iyi-
kötü terör örgütü tasnif etme 
eğiliminin oluştuğunu ifade 
eden Yaşar “Bizim için DEAŞ, 
PKK ve PYD terör örgütüdür ve 
aynı düzeyde mücadele etmeyi 
gerektirir. Dostlarımızdan terörle 
mücadelede yakın işbirliği 
yapmasını ve destek vermesini 
arzu ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin göçmen konusunda 
ağır bir yük üstlendiğinin 
farkında olduklarını söyleyen 
Fransa Senatosu Fransa-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Jacques Mezard, 
terörün kimden gelirse gelsin 
kimi hedef alırsa alsın her 
türlüsüne karşı olduklarını 
söyleyerek, Fransa’nın terör 
konusunda Türkiye’nin yanında 
olduğunu vurguladı.

Sri Lanka Heyeti TBMM’de

TBMM Katip Üyesi ve AK 
PARTİ Osmaniye Milletvekili 
Mücahit Durmuşoğlu 
ile Türkiye-Sri Lanka 
Parlamentolararası Dostlu Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Aksaray 
Milletvekili Mustafa Serdengeçti, 
Sri Lanka Şehir Planlama ve Su 
Temini Bakanı ve aynı zamanda 
Sri Lanka-Türkiye Dostluk 
Grubu Başkanı Rauff Hakeem 
başkanlığındaki heyet ile 
TBMM’de bir araya geldi.

TBMM’nin 126 ülkeyle 
dostluk grubu bulunduğunu 
söyleyen Durmuşoğlu, 

“Ülkelerimiz arasında sıcak 
ve dostane ilişkilerimiz vardır.  
Bu sebeple Sri Lanka Dostluk 
Grubumuzun ayrı bir önemi 
vardır. Ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerinin sorunsuz seyrinden 
son derece memnuniyet 
duymaktayız.” dedi.

İki ülke arasında üst düzey 
ziyaretlerinin önemine değinen 
Durmuşoğlu, THY’nin Sri 
Lanka’ya doğrudan uçuşlarının 
başlamasının iki ülke arasındaki 
ilişkilere ivme kazandırdığını 
söyleyerek, “Bu suretle 
ülkelerimiz arasındaki coğrafi 

uzaklık ilişkilerimizin gelişmesi 
yönündeki engelleri kaldırmıştır” 
diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkileri 
ticaret, kültür ve turizm 
başta olmak üzere mümkün 
olan her alanda geliştirmeyi 
arzu ettiklerini vurgulayan 
Durmuşoğlu, Türkiye’nin 
özellikle inşaat sektörü alanında 
dünyada sayılı ülkeler arasında 
yer aldığını kaydetti.

Durmuşoğlu, Parlamentolararası 
Dostluk Gruplarının 
ülkeler arasındaki ilişkilerin 
parlamenter boyutunu daha da 
güçlendireceğine inandığını 
söyledi.

Ziyaretlerinin amacının 
Türkiye’ye ile ikili ilişkileri 
geliştirmek olduğunu söyleyen 
Sri Lanka-Türkiye Dostluk 
Grubu Başkanı Hakeem, 
THY’nin Sri Lanka’ya her gün 
uçuş yapmasının kendileri için 
çok önemli olduğunu söyledi.
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Avrupa Parlamentosu Sivil Haklar, Adalet ve 
İçişleri Komisyonu Heyeti TBMM’de

Avrupa Parlamentosu Sivil 
Haklar, Adalet ve İçişleri 
Komisyonu heyeti, TBMM’de 
İçişleri Komisyonu ve Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu üyeleri 
ile ayrı ayrı bir araya geldi.

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Celalettin Güvenç, kabulde 
yaptığı konuşmada, Avrupa ve 
Ortadoğu’nun ciddi sıkıntılarla 
yüz yüze olduğu bu dönemde 
toplantının sorunların çözümüne 
katkı sağlaması temennisinde 
bulundu.

AB ile Türkiye’nin ortak sorunu 
olan göç meselesinde Türkiye’nin 
tüm yükümlülüklerini yerine 
getirmeye devam ettiğini 
vurgulayan Güvenç, “Suriye’den 
kaynaklanan göçle ilgili, tarihin 
en yoğun baskısı altındayız” diye 
konuştu.

Suriye’de son yaşanan gelişmeler 
dikkate alındığında Türkiye’nin 
yeni bir göç dalgasıyla da 
karşı karşıya olduğuna dikkati 
çeken Güvenç, bu durumun 
Türkiye’nin yanı sıra AB’yi de 
kaygılandırdığını ifade etti.

Türkiye’nin Suriye politikasının 
başından beri çok tutarlı 
olduğunu anlatan Güvenç, bu 
ülkede yaşananlar nedeniyle 
Türkiye’ye yaklaşık 2 milyon 
700 bin, Avrupa’ya da çok sayıda 

Suriyelinin geldiğini ve bu 
nedenle bu sorunun üzerine el 
birliğiyle gidilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

Güvenç, Ege Denizi’nin 
göçmenlerin boğulduğu bir 
cinayet merkezi haline geldiğine 
dikkat çekerek, Yunanistan 
ve Bulgaristan ile teknik 
düzeyde çok yönlü bir işbirliği 
mekanizmasının kurulması için 
çaba sarf ettiklerini belirtti. 
Geçen yıl yaz aylarından itibaren 
AB’nin göç konusuyla karşı 
karşıya kalmasının ardından, 
Türkiye’nin kilit önemi 
nedeniyle taraflar arasında Göç 
Eylem Planı hazırlandığını 
hatırlatan Güvenç, planın en 
önemli unsurunun düzensiz göç 
konusundaki işbirliğinin yük 
paylaşımı üzerine inşa edilerek 
güçlendirilmesi olduğunu 
söyledi. Celalettin Güvenç, 
Türkiye ve AB’nin gerek eylem 
planı gerekse vize serbestisi 
konularında üzerine düşenleri 
yapması gerektiğini kaydetti.

AP Başkan Yardımcısı ve 
Komisyon Başkanı Sylvie 
Guillaume de Türkiye’de bulunan 
başta Suriyeliler olmak üzere 
sığınmacıların yüzde 80’inin 
kamp dışında çok zor şartlar 
altında kaldığına dikkati çekti.

Ziyaretlerinde Türkiye’deki 
Suriyeliler için kullanılmak üzere 
sağlanacak 3 milyar avroluk 
fonun nasıl kullanılacağını 
masaya yatıracaklarını vurgulayan 
Guillaume, öte yandan 
denizlerde hayatını kaybeden 
çok sayıda mülteci olduğunu 
hatırlatarak, bu sorunun 
çözümünü de değerlendirmek 
istediklerini ifade etti.

AB Uyum Komisyonu 
Başkanvekili Şaban Dişli de 
AP Komisyonu üyelerini 
kabulünde, komisyonun 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği 
konusunun Türkiye’nin temel 
hedefleri arasında olduğunu 
belirten Dişli, ancak Fransa, 
Kıbrıs Rum Yönetimi gibi 
ülkelerin tavrı nedeniyle bazı 
fasılların açılamadığını dile 
getirdi. Geçen yıl yaşanan göç 
kriziyle Türkiye-AB ilişkisinde 
yeni bir yaklaşımın geliştiğini 
ifade eden Dişli, bu krizle 
başa çıkabilmek için yapılan 
çalışmaları hatırlattı.Rusya’nın 
Suriye’deki hava saldırıları 
nedeniyle yeni bir göç dalgasıyla 
karşı karşıya olduklarını 
vurgulayan Dişli, Türkiye’nin açık 
kapı politikasını sürdürdüğünü 
ancak AB, ABD ve Batı’nın 
Suriye’deki Rusya saldırılarını 
durdurması gerektiğini bildirdi.

Guillaume ise Türkiye’nin açık 
kapı politikası ve Suriyeliler için 
yaptığı çalışmaları hayranlıkla 
karşıladıklarını söyledi. AP’de 
Türkiye’nin üyelik tartışmalarına 
da değinen Guillaume, bu 
tartışmaları sonlandırmak için 
en iyi yolun adalet ve yargı 
konularında reformlara devam 
etmek olduğunu savundu.
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14 Şubat 2016 Pazar

NATO-PA Savunma ve Güvenlik Komitesi, 
Siyasi Komite ile Ekonomi ve Güvenlik 

Komitesi Ortak Toplantısı

NATO Parlamenter Asamblesi 
Savunma ve Güvenlik Komitesi, 
Siyasi Komite ile Ekonomi 
ve Güvenlik Komitesi Ortak 
Toplantısı Brüksel’de yapıldı.

Toplantıya Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu 
Başkanı Ahmet Berat Çonkar, 
NATO-PA Türk Grubu Başkanı 
Osman Aşkın Bak, CHP Aydın 
Milletvekili Metin Lütfi Baydar 
ve CHP Tekirdağ Milletvekili 
Faik Öztrak katıldı.

Çonkar, toplantıda yaptığı 
konuşmada Avrupa Birliği 
Terörle Mücadele Koordinatörü 
Gilles de Kerchove’ye bir soru 
yönelterek, NATO müttefiki 
olan bazı ülkelerin PKK ile 
bağlantılı olan terör örgütlerine 
verdikleri desteğin yanlışlığına ve 
tutarsızlıklarına dikkat çekti.

Çonkar konuşmasında; “Bugün 
uluslararası terörizm ile nasıl 
mücadele etmemiz gerektiğini 
tartışıyoruz. 

Terör örgütleri Suriye’de, Irak’ta, 
Libya’da, Yemen’de, Nijerya’da ve 
pek çok diğer ülkede, o ülkelerin 
istikrar ve güvenliğini tehdit eder 
haldeler. Türkiye özellikle son 
6 ayda artan bir şekilde DAİŞ, 

PKK ve DHKP-C gibi terör 
örgütlerinin hedefi durumunda. 
Türkiye terör saldırılarında çok 
fazla insanını kurban vermiş 
bir ülke. PKK terör örgütü 
40.000’den fazla insanımızın 
ölümüne sebep olmuş eli kanlı 
bir terör örgütüdür.

NATO’daki bazı 
müttefiklerimizin PKK 
terör örgütü ile bağlantılı 
terör örgütlerini açıktan 
desteklediklerine şahit oluyoruz. 
PKK’nın kolları olan PYD-
YPG’nin Suriye’de, PJAK’ın 
İran’da KCK çatısının altında 
aynı terör yapılanmasının 

unsurları olduğunu hepimiz 
biliyoruz. NATO müttefikleri 
içinde böyle bir durum nasıl izah 
edilebilir?

DAİŞ ile mücadele bir terör 
örgütünü temize çıkarıyorsa, Al 
Nusra da DAİŞ ile savaştığı için 
terör örgütü olmaktan arınmış 
mı oluyor? Bu durumla ilgili 
yorumunuz nedir?” ifadelerini 
kullandı.

Çonkar’ın konuşması üzerine 
Gilles de Kerchove cevaben; 
“Her türlü terör örgütüne ve 
özellikle PKK terörüne karşı 
tüm NATO müttefiklerinin 
Türkiye’nin yanında olması 
gerektiğine inandığını ve bu 
doğrultuda çaba sarf ettiklerini” 
ifade etti.

CHP Aydın Milletvekili Metin 
Lütfi Baydar da, “Batı dünyasının 
Türkiye’nin yanında yer alması 
gerektiğini, Türkiye’nin derhal, 
amasız, fakatsız Avrupa Birliğine 
alınması gerektiğini, Batının 
Ukrayna’da yaptığı hatayı 
Türkiye’de yapmaması gerektiğini 
belirterek Türkiye’nin yerinin 
Avrupa Birliği olduğunu” söyledi.
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Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Toplandı
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16 Şubat 2016 Salı

Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu, AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Emrullah 
İşler başkanlığında basına 
kapalı toplandı. Komisyon, 
Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’tan hükümetin 
güvenlik ve istihbarat 
hizmetlerine yönelik çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Yapılan 
yazılı açıklamada, “Devlet 

İstihbarat Hizmetleri ile 
Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki 
Faaliyetlere İlişkin 2014 Yılı 
Raporu Hakkındaki Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu Raporu” 
müzakere edilerek kabul edildiği 
belirtildi. Komisyonunun en 
kısa sürede, hazırlayacağı raporu 
TBMM Başkanlığına sunacağı 
bildirildi. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı Katırcıoğlu’nun Kabulü

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Kenya Senato 
heyetini TBMM’de kabul etti.

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 
Kenya Senato heyetini TBMM 
çatısı altında ağırlamaktan dolayı 
onur ve gurur duyduğunu ifade 
etti.

Komisyonun AB uyum 
süreci çerçevesinde 2009’da 
kurulduğunu anımsatan 
Katırcıoğlu, komisyon çalışmaları 
hakkında konuk heyete bilgi 
verdi.

Katırcıoğlu, diğer 
komisyonlardan farklı olarak 
projeler hayata geçirdiklerini, 
bunlardan sonuncusunun 

“Türkiye’de Siyasi Liderlik ve 
Siyasi Katılımda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” projesi 
olduğunu bildirdi.

Komisyonlarının, alt komisyonlar 
kurarak konuları daha 
detaylı incelediğini, 23 ve 24. 
dönemlerde erken yaşta evlilik, 
kadına yönelik şiddeti önleme, 
işyerinde mobbing, eğitim 
sistemindeki toplumsal cinsiyet 
eşitliği, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinde medyanın rolü, 
her alanda kadın istihdamının 
artırılması, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme başlıklı alt 
komisyonlar kurduklarını söyledi.

Katırcıoğlu, bu dönemde ise 
kırsalda kadının kalkınması alt 
komisyonu, engelli kadınların ve 
engelli yakını olan kadınların, 
ailelerin sorunlarına yönelik alt 
komisyon, yurtdışında yaşayan 
Türk ailelerin sorunlarına ilişkin 
alt komisyon oluşturduklarını 
belirtti.

Türkiye’nin 1934’te Avrupa’daki 
bir çok ülkeden önce kadınlara 
seçme ve seçilme hakkı verdiğini 
anımsatan Katırcıoğlu, 1934’ten 
2002’ye kadar kadın milletvekili 
oranının yüzde 2,4 olduğunu, 
son 13 yılda ise bu oranın 3 kat 
arttığını vurguladı.
Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 
son 10 yılda kadın istihdamının 
yüzde 22’den yüzde 28’e çıktığına 
işaret ederek, “Kadının işgücüne 
katılımı da yüzde 33’ten, yüzde 
34’e çıktı. Son 10 yılda kadınların 
eğitime katılımı çok büyük 
oranda sağlandı. Bu veriler 
bizim için başlangıç. Bizler çok 
daha iyi noktalara, dünyadaki, 
Avrupa’daki standartlara ulaşmayı 
hedeflemekteyiz. Ona göre 
politikalar üretmekteyiz” diye 
konuştu.
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11 Şubat 2016 Perşembe

3 Şubat 2016 Çarşamba

MHP Grup Başkanvekili Vural’ın Türkiye 
Belediye Başkanları Birliğini Kabulü

MHP Grup Başkanvekili 
Oktay Vural, Türkiye Belediye 
Başkanları Birliği Başkanı 
Mehmet Keleş ve beraberindeki 
yönetim kurulu üyelerini kabul 
etti.

Kabulde, Keleş, belediye 
başkanlarının sorunlarını içeren 
bir dosyayı Vural’a verdi.

Vural, “Türkiye’nin içinin 
de dış güçler tarafından 
karıştırılabileceği günlere doğru 
gidiyoruz. Tehdit Türkiye’ye 
yönelmiştir” dedi.

Ardından, gazetecilerin dış 
politikaya ilişkin sorusunu 
yanıtlayan Oktay Vural, son 
günlerdeki gelişmelerin “dış 
politikanın iflas ettiğini ortaya 
koyduğunu” öne sürdü.

Türkiye’nin, devletin ve milletin 
menfaatlerini dikkate alacak bir 
dış politika geliştiremediğini 
savunan Vural, hem Irak ve hem 
de Suriye’den kaynaklanan milli 

güvenlik tehditlerinin arttığını 
kaydetti.

Vural, “Türkiye’yi yönetenler, 
yönettikleri devletin gücünü 
kullanarak neden bunları 
caydıramamıştır? Devlet, 
yönetme yeridir, şikayet etme yeri 
değildir” ifadesini kullandı.

“Kobani’ye verilen destek, şimdi 
terörist olarak nitelendirdiklerine 
verilen destek değil miydi?” diye 

soran Vural, bugün, 
ABD ile Rusya’nın İkinci Dünya 
Savaşı’ndan bu yana aynı eksene 
geldiğini belirtti.

Rusya’da PYD’nin temsilciliğinin 
açıldığını anımsatan Vural, 
hükümetin, Türkiye’nin gücünü 
kullanamadığını, Türkiye’nin 
caydırıcılığını sıfırladığını ifade 
etti.

TBMM Genel Sekreteri 
Neziroğlu, 
Kırgızistan Büyükelçisi 
Dzhunusov’u 
Konuk Etti

TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, 
Kırgızistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Prof. Ibragim Dzhunusov 
onuruna yemek verdi. 

TBMM Beştepe Sosyal 
tesislerindeki yemeğe, Dış 
İlişkiler ve Protokol Başkanı 
Cemalettin Tüney ile Kırgızistan 
Büyükelçi Müsteşarı Meder 
Abakirov da katıldı.
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TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu, Finlandiya 
Büyükelçisi Vaskunlahti’yi Kabul Etti

3 Şubat 2016 Çarşamba

19 Şubat 2016 Cuma

TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, 
Finlandiya’nın Ankara 
Büyükelçisi Nina Irmeli 
Vaskunlahti’yi makamında kabul 
etti.

Ankara’daki görevi sona 
erecek olan Büyükelçi, Genel 
Sekreter Doç. Dr. Neziroğlu’na 
görüşmelerinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Kabul, Türkiye AB İlişkileri 
ve Yeni Anayasa çalışmalarına 
yönelik iyi niyet temennileri ile 
son buldu.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatından 
Ankara’daki Terör Saldırısına Kınama

TBMM Genel Sekreteri  
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu ile 
TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatının yöneticileri ve 
TBMM personelinden oluşan 
kalabalık bir grup, Ankara’da 
terör saldırısının gerçekleştiği 
noktayı ziyaret etti.
Neziroğlu, burada yaptığı 
konuşmada terörü şiddetle, 
nefretle kınadıklarını belirterek 
şöyle konuştu:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idarecileri ve çalışanları olarak 
burada yapılan alçak, hain, 
kalleş saldırıyı kınamak için 
buradayız. Biz o saatlerde 
buradan geçmediğimiz için 
hayattayız ama geçen 28 sivil, 
asker kardeşimiz maalesef artık 
aramızda yok.
O gece evlerine gidiyorlardı, 
kardeşleriyle, çocuklarıyla, 
eşleriyle, anne babalarıyla 
buluşacaklardı ancak hain 
bir saldırı sonucu hayatlarını 
kaybettiler.

Terörü şiddetle kınıyoruz, 
nefretle kınıyoruz.

Biz Meclis çalışanları, yöneticileri 
olarak şu mesajı vermek 
istiyoruz: Biz vatanımız için, 
milletimiz için, devletimiz için 
ve bayrağımız için bir olacağız ve 
teröre teslim olmayacağız.”

Teröre karşı mücadele eden asker, 
polis ve bütün güvenlik güçlerine 
minnettar olduğumuzu belirten 
Neziroğlu,

“Onların verdiği mücadele 
sayesinde biz biraz daha rahat 
günler 
geçiriyoruz 
belki ama 
onlar 
hayatları 
pahasına 
mücadele 
veriyorlar. 
Kendilerine 
minnettarız. 
Allahû Teala 
güç kuvvet 
versin, 

dualarımız onlarla birlikte. 
Bugün hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza da, 
askerlerimize, şehitlerimize bir 
Fatiha okumak için ve tepkimizi 
dile getirmek için buraya geldik. 
Katılan bütün arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi.

Neziroğlu ve TBMM çalışanları, 
saldırıda hayatını kaybedenler 
için dualar okudu ve alana 
karanfil bıraktı.
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22 Şubat 2016 Pazartesi

Kırgızistan Parlamentosu Bürokratlarından 
Oluşan Heyet TBMM’DE

TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Kemal Kaya, 
Kırgızistan parlamentosu 
bürokratlarından oluşan heyet ile 
TBMM’de bir araya geldi.

Kaya, konuk heyeti TBMM’de 
görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında 
daha önce de bu 
tip ziyaretlerin 
bulunduğunu 
anımsatan Kaya, 
bu tip temasların 
kendileri için büyük 
önem arz ettiğini 
söyledi. Kaya, 
temaslar neticesinde 
başlamış olan 
işbirliğinin canlanarak 
devam etmesini 
umduklarını söyledi.

Heyet adına 
konuşan Syunbek 
Kasmambetov 

ise kendilerini TBMM’de 
ağırladıkları için Kaya’ya teşekkür 
ederek, TBMM ile işbirliği 
içerisinde bulunmalarının 
kendileri için çok yararlı 
olacağını söyledi.

Kaya, Kırgızistan parlamentosu 
bürokratlarına TBMM 
Başkanlığı İdari Teşkilatı’nın 
yapısı hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Dış İlişkiler ve 
Protokol Başkanı Cemalettin 
Tüney, Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanı Ali Özer, 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanı Mehmet Toprak, Bilgi 
İşlem Başkanı Mustafa Küçükali 
ve Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkan Yardımcısı Yeşim Uslu da 
hazır bulundu.
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TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu, 
Kırgızistan Heyeti Onuruna Yemek Verdi

TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, 
Kırgızistan Parlamentosu Genel 
Sekreter Yardımcısı Syunbek 
Kasmambetov başkanlığındaki 
heyete bir akşam yemeği verdi. 
Yemeğe Kırgızistan Büyükelçisi 
de katıldı.

Neziroğlu, yemekte yaptığı 
konuşmada, “Ülkelerimizin 
milletvekilleri bir araya 
geliyorlar ve bu ilişkileri 
geliştirmek için büyük bir 
gayret sarf ediyorlar. Bizler de 
ülkelerimizin bürokratları olarak 
bu işbirliğimizi eğer ortaya 
koyabilirsek milletvekillerimizin 
ortaya koydukları o çalışmalara 
çok büyük bir destek sunmuş 
olacağız. Biz TBMM’nin 
bürokrasisi olarak bu tür ilişkilere 
çok önem veriyoruz. Ümit 
ediyorum ki, bilgi ve tecrübenin 
yanı sıra güzel dostluklarla 
ayrılırsınız” dedi.

Neziroğlu, her türlü tecrübe 
paylaşımına hazır olduklarını 
ve bunu tek taraflı bir öğretme 
olarak görmediklerini belirterek, 
bunun karşılıklı bir öğrenme 
süreci olduğunu da ifade etti. 
Neziroğlu şöyle konuştu:

“Bu tür diyaloglara ve ziyaretlere 
çok önem veriyoruz. Elimizden 
geldiğince açık olmaya ve 
bilgilerimizi paylaşmaya 
çalışıyoruz. Biz bu çerçevede 
ülkelerimiz arasındaki bu 
tür diyalogların hem bire 
bir ziyaretler şeklinde hem 
de sanal ortamı kullanmak 
suretiyle arttırılmasının bilgi ve 
dostluk paylaşım sürecine çok 
önemli katkılar sağlayacağına 
inanıyoruz. Bundan sonra 
da bu tür işbirliğine hazırız. 
Sizden gelebilecek her türlü 
teklifi de değerlendirmek için 
elimizden gelen gayreti ortaya 
koyacağız. Ben bu vesileyle 
parlamentomuzdaki ziyaretinizin 
ve etkinliğinizin çok verimli 

geçmesini diliyorum.”

Kırgızistan Parlamentosu Genel 
Sekreter Yardımcısı Syunbek 
Kasmambetov ise “Bizi kabul 
ettiğiniz için onur duyduk. 
Türkiye’ye ayak bastığımızdan 
itibaren sıcak ilgiyle karşılandık. 
Bunun için teşekkür etmek 
isteriz” ifadelerine yer verdi.
Konuk heyette bulunan 
Hukuk Daire Başkanı, Basın 
Yayın Daire Başkanı, Meclis 
Kütüphane Başkan Yardımcısı, 
Dış İlişkiler Komisyonu Daire 
Başkan Yardımcıları da ziyaretin 
çok önemli olduğunu, ayrıca 
her birimin yapmış olduğu 
sunumların mesleki açıdan çok 
yarar sağladığını vurguladılar.

25 Şubat 2016 Perşembe
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Beşiktaş, Ortaköy ve Balmumcu 
arasında, Boğaziçi’ne egemen bir 
konumda 500.000 metrekarelik 
bir alanı kaplayan Yıldız, 
yerleşim tarihi Bizans Dönemi’ne 
kadar uzanan bir koruluktur. 
İstanbul’un fethinden sonra 
“Kazancıoğlu Bahçesi” adıyla 
anılan bu koruluk, büyük 
olasılıkla Sultan I. Ahmed 
Dönemi’nde (1603-1617) 
padişahın “Hasbahçe”leri arasına 
katılmıştır.

Sultan IV. Murad (1623-1640) 
ve III. Selim (1789-1807) 
dönemlerinde de ilgi gören 
bu çevre; III. Selim’in, annesi 
Mihrişah Valide Sultan için 
“Yıldız” adıyla yaptırdığı bir 
köşkten dolayı bu ad ile anılmaya 
başlanmıştır. Sultan II. Mahmud 
(1808-1839), Sultan Abdülmecid 
(1839-1861) ve Sultan Abdülaziz 
(1861-1876) dönemlerinde 
eklenen köşk ve kasırlarla 
gelişen yapılar topluluğu, Sultan 
II. Abdülhamid Dönemi’nde 
(1876-1909) yapılan binalarla 

Yıldız Sarayı adını alarak 
imparatorluğun Eski Saray, 
Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe 
Sarayı’ndan sonra dördüncü 
yönetim merkezi olmuştur.

Yıldız Sarayı’nın bir parçası 
olan ve adını Fransızca “dağ 
evi” anlamına gelen “chalet” 
sözcüğünden alan Şale, 19. yüzyıl 
Osmanlı mimarlığının en ilgi 
çekici yapılarından biridir. Köşk 
yüksek duvarlarla çevrili bir 
bahçe içinde ve farklı tarihlerde 
birbirine bitişik olarak yapılan üç 
yapıdan oluşmaktadır. 

Köşkün birinci bölümü 1880’de 
yapılmıştır. 1889’da Sarkis 
Balyan’a yaptırılan ek bina 
ile köşk genişletilerek oda ve 
salonlar eklenmiştir. Merasim 
Köşkü adıyla tanınan ve İtalyan 
Mimar D’Aronco’nun yaptığı 
üçüncü bölümün ise 1898’de 
tamamlandığı bilinmektedir. 

Seramik Soba, Rokoko, İsveç Rörstrand 
markalı, Yıldız Şale 3 Nolu oda

Yıldız Şale Cephesi, Birinci ve İkinci Bölümler

Y ı ldız Şale
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Son iki bölüm, Alman 
İmparatoru II. Wilhelm’in 
İstanbul’a gelişlerinde 
konaklaması için yapılmıştır ve 
bu özelliğiyle Şale, Yıldız Sarayı 
yapılar grubu içinde bir “devlet 
konukevi” niteliği taşımaktadır. 

Yıldız Şale 12 Nolu Oda; bir bölümü Alman İmparatoru (Kaiser) 
II. Wilhelm için yatak odası olarak düzenlenmiştir

Yıldız Şale 12 Nolu Oda; bir bölümü Alman İmparatoru (Kaiser) 
II. Wilhelm için oturma odası olarak düzenlenmiştir

Köşk, bodrumuyla birlikte üç 
katlı, ahşap ve kâgir olarak 
yapılmıştır. Osmanlı konut 
geleneğinin yapıları Harem ve 
Selamlık olarak düzenleyen 
bölümlemesi bu yapıda 
görülmemektedir. 

Dış dünyaya yedi kapıyla ve 
ahşap panjurlu pencerelerle 
açılan Şale’nin katları arasındaki 
bağlantıyı biri mermer, ikisi 
ahşap zarif merdivenler 
sağlamaktadır. 
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Yapının en dikkat çekici 
mekânı, zemini duvardan duvara 
yaklaşık 406 metrekarelik tek 
parça Hereke halısıyla kaplı, 
tavanı altın yaldızlı panolarla 
süslenmiş, görkemli Tören 
Salonu’dur. Bu salonda Sultan 

Yıldız Şale Tören Salonu

Yıldız Şale Yemek Odası- Sedefli Oda

II. Abdülhamid Dönemi’nde 
muayede törenlerinin de 
yapıldığı bilinmektedir. Çırağan 
Sarayı’ndan getirilmiş sedef 
kakmalı kapılarından dolayı 
“Sedefli Salon” olarak da 
bilinen ve Osmanlı beğenisini 

yansıtan yemek salonu dışında 
köşkün tefrişinde Avrupa 
beğenisi egemendir. Şale’nin 
dekorasyonunda dikkat çeken 
unsurlardan biri de büyük 
boyutlu İsveç yapımı Rörstrand 
çini sobalarıdır.
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Yıldız Sarayı’nı oluşturan yapılar grubu içinde 
Istabl-ı Âmire-i Ferhân olarak anılan has ahırlar ve 

manej binaları restorasyonları tamamlanarak yeniden 
işlevlendirilmiştir. Yapılardan biri Klasik Türk Sanatları 

Merkezi adı ile geleneksel sanatlarımız üzerine 
eğitim merkezi olarak, Manej binası ise kongre ve 

seminerlere tahsis edilebilen bir konferans salonu olarak 
düzenlenmiştir.

Pazartesi-Perşembe günleri ziyarete kapalı olan Yıldız 
Şale’de gezi, rehber eşliğinde olup, 09:00-16:00 

(Kasım-Mart)/ 09:00-17:00 (Nisan-Ekim) saatleri 
arasında gezilebilmektedir. Yıldız Şale Manej Binası Cephesi 

Yıldız Şale’de bir oda

Yıldız Şale Cephesi, D’Aronco’ya yaptırılan Son Bölüm



Aramızdan Ayrılanlar
Fehim Adak
15., 16., 20. ve 21. Dönem Mardin Milletvekili Fehim Adak, 7 Şubat’ta vefat 
etti.
Adak’ın cenazesi 7 Şubat Pazar günü Hacı Bayram Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından Bağlum Mezarlığında toprağa verildi.
Adak, 1931’de Mardin’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesinden mezun oldu. Mardin Karargâh Müdürü, Devlet Su İşleri Elazığ 
9. Bölge Müdürlüğü 91. Şube Başmühendisi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğü 101. Şube Etüt ve Plan Başmühendisi, Fırat 

Planlama Grup Amiri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürü, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Müşavere ve Murakabe Kurulu Teknik Müşavirliği görevlerinde bulundu.
37. Hükümet Ticaret Bakanı, 39. Hükümet Bayındırlık Bakanı, 41. Hükümet Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı ve 54. Hükümet Devlet Bakanı olarak Parlamentoda yer aldı.
         

Raif Güner Sarısözen
12. Dönem Sivas Milletvekili Raif Güner Sarısözen, 9 Şubat’ta vefat etti.
Sarısözen’in cenazesi 10 Şubat’ta Bursa Organize Sanayi Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.
Sarısözen, 1928’de Sivas’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı.

         
Mustafa Karslıoğlu
20. ve 21. Dönem Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu, 13 Şubat’ta vefat etti.
Karslıoğlu’nun cenazesi 14 Şubat Pazar günü Akçakoca Merkez Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Orhangazi Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.
Karslıoğlu, 1948’de Akçakoca’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. Adapazarı Merkez Hükümet Tabibi ve Kan Merkezi Müdür Vekili, 
Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Başhekimi, Bolu 
Tabip Odası Başkanı, Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bolu Şubesi Başkanı   

             olarak görev yaptı.

Mehmet Muhlis Arıkan
17. Dönem Samsun Milletvekili Mehmet Muhlis Arıkan, 13 Şubat’ta vefat etti.
Arıkan’ın cenazesi 14 Şubat Pazar günü Samsun İli Bafra İlçesi Büyük Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Arıkan, 1931’de Bafra’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun 
oldu. Bafra Belediye, Şarkışla Hükümet Tabibi, Serbest Tabip, Ankara Numune 
Hastanesi ve Samsun Devlet Hastanesi Dâhiliye Mütehassısı, Fatsa Devlet 
Hastanesi Dâhiliye Mütehassısı ve Baştabibi olarak görev yaptı.
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Ahmet Zekâi Altınay 

15. Dönem Zonguldak Milletvekili Zekai Altınay, 14 Şubat’ta vefat etti.

Altınay’ın cenazesi 15 Şubat’ta Bartın Merkez Şadırvan Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Bartın Halatçı Yamağı Asri Mezarlığında toprağa 
verildi.

Altınay, 1927’de Bartın’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve 
Gazetecilik Enstitüsünden mezun oldu. Ocakbaşı ve Hür Bartın Gazeteleri   

                                         sahibiydi.

         
 Şaban Karataş

16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara Milletvekili Şaban Karataş 14 Şubat’ta 

vefat etti. Karataş için 16 Şubat’ta Meclis’te cenaze töreni düzenlendi.

Karataş’ın cenazesi aynı gün Kocatepe Camisinde kılınan cenaze namazının 

ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Karataş, 1928’de Ereğli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 

mezun oldu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Kürsüsü Doktoru, Amerikan Cornell 

Üniversitesinde Eğitim, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı, Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Milli Prodüktive Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Radyo-

Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü, Ayrıntılı Haber ve İstanbul Gazetesi 

Başyazarı, Vakıflar Bankası İdare Meclisi Üyesi, Bezmialem Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyet Başkanı 

olarak görev yaptı.

         
Burhan Bozdoğan

12. ve 13. Dönem İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 23 Şubat’ta vefat etti.

Bozdoğan’ın cenazesi 25 Şubat’ta İstanbul’un Göztepe İlçesi Çemenzar 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çekmeköy Taşdelen Valide Sultan 
Mezarlığında toprağa verildi.

Bozdoğan, 1927’de Endel’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest Avukatlık ve İmar Bakanlığı Müşavirliği yaptı.
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TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ
MART AYI KÜLTÜR ve SANAT ETKİNLİKLERİ

01-06 MART 2016
SİVEREK FOTOĞRAF 
SANATÇILARI DERNEĞİ

KARMA SERGİ

08-13 MART 2016
ANKARA OLGUNLAŞMA 
ENSTİTÜSÜ 
MÜDÜRLÜĞÜ

NAKIŞ SERGİSİ

15-20 MART 2016  500. YIL VAKFI FOTOĞRAF SERGİSİ

22-27 MART 2016
BİRLEŞEN YÜREKLER 
DERNEĞİ

KIRKPARE SERGİSİ

29 MART  - 03 NİSAN 2016

BAŞKENT HALK 
EĞİTİM MERKEZİ                          
ŞENAY DAYANIR VE 
ÖĞRENCİLERİ

ŞİPPOYAKİ, 
QUİLLİNG VE 
KAĞIT RÖLYEF 
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
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.



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK HABER BÜLTENİ  SAYI 211      ■          ŞUBAT 2016

Kahraman’dan
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Devam  
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	KAPAKÖN-İÇ
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