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TBMM'NİN AÇILIŞININ 
96. YIL DÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA TBMM ATATÜRK ANITI'NDA 
TÖREN DÜZENLENDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 
96. yılı TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal 
Marşı okundu.

Törene, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Katip Üyeleri Sema Kırcı, Fehmi Küpçü, Mustafa 
Açıkgöz ve Mücahit Durmuşoğlu, İdare Amirleri Salim Uslu, Ahmet Gündoğdu, Orhan Karasayar 
ve Erdoğan Özegen, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 
milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Doç. Dr. İrfan Neziroğlu, Genel Sekreter Yardımcıları ve TBMM 
İdari Teşkilatı personeli katıldı.
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TBMM’nin açılışının 96. yıl dönümü ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
Anıtkabir’de tören düzenlendi. 

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanı 
sıra Başbakan Ahmet Davutoğlu, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, Başbakan yardımcıları Lütfi Elvan ve 
Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İçişleri 
Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma Bakanı İsmet 
Yılmaz, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile çok sayıda 
milletvekili katıldı.

Heyet, Aslanlı Yol’da yürüyerek Atatürk’ün 
mozolesine geldi. TBMM Başkanı Kahraman’ın 
mozoleye çelenk bırakmasının ardından, saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kahraman ve beraberindekiler, Misak-ı Milli 
Kulesi’ne geçti. Bu sırada, çocukların sevgi 
gösterileri üzerine Kahraman ve Davutoğlu, 
çocuklara el sallayarak karşılık verdi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığındaki devlet erkânı, Anıtkabir’i 

ziyaret etti.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN VE 
DEVLET ERKÂNI ANITKABİR'DE
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''Ulu Kemal Atatürk, milletimizin makus talihini yenmesinde öncülük 
görevini üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisinin 96. yıl dönümüne 

ulaşmasının mutluluğu içindeyiz. 
Her tehlikeyi göze alarak her türlü sıkıntıyı üstlenen milletimiz, 

istiklali için büyük çabalar gösterdi. Huzur ve güven içinde yaşadığımız 
bağımsız bir devlete sahip olmamızda emeği geçenlerin ve Birinci Büyük 
Millet Meclisinin muhterem üyelerinin sahip oldukları pay hiçbir zaman 

unutulmayacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26. Dönemi'nin Başkanı ve 

üyeleri olarak hedefimiz, milletimizin hürriyetini, devletimizin 
bağımsızlığını koruyup, muasır medeniyetler seviyesinin ötesine 

geçmektir. Devraldığımız mirası geliştirerek, olgunlaştırarak, yenileyerek 
ve güçlendirerek yaşatmak çabası içinde olmaya devam edeceğiz. Bu 
doğrultuda manevi ve milli değerlerimize ve ruh kökümüze bağlı 
kalarak, güçlü, aydınlık ve nurlu yarınlar için çalışmaya devam 

edeceğimizi belirtmek istiyorum.
Hayırlı çalışmalarıyla bugünlere ulaşmamızı sağlayanları rahmet ve 

minnetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerdedir.”

TBMM Başkanı Kahraman, Anıtkabir özel defterine, şunları yazdı:



■  9

Mart-Nisan 2016

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı ile Meclis'in açılışının 96. yıl 
dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci 
Meclis'te tören düzenlendi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
“Birinci Meclis'in gösterdiği hassasiyet, 
dikkat ve imtinaya bugün de ihtiyaç 
duymaktayız. Onun için tek yürek olmak 
zorundayız. İlk Meclis'in sahip olduğu 
hedefleri bugün de yaşatmalıyız.” dedi. 
Törene, TBMM Başkanı Kahraman, 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, 
İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Savunma 
Bakanı İsmet Yılmaz, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları ve 
milletvekilleri katıldı.

Tören, Birinci Meclis’te ilk konuşmayı 
yapan Sinop Mebusu Şerif Bey’in 
konuşmasının seslendirilmesi, saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMI DOLAYISIYLA

BİRİNCİ MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ
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TBMM Başkanı Kahraman yaptığı konuşmada, 
96 yıl önce toprakları işgal edilmekte olan 
bir milletin istiklalini, azim ve kararlılıkla 
elde edebileceğini dünyaya ilan ettiğini ve 
gösterdiğini söyledi.

Kahraman, 20. yüzyılın ilk çeyreğinin yakın 
tarihteki en zor yıllar olduğunu ifade ederek, 
“Cihan Harbinin yaşandığı, milletler ve 
devletler için istikrarsızlık dönemi olan bir 
zaman diliminde Osmanlı cihan devletimiz 
dört bir yandan saldırıya maruz kalmış ve 
milletimiz büyük acılar yaşamıştır. Uğradığımız 
saldırılar milletimizde büyük bir yıkıma sebep 
olmuştur.” diye konuştu. 

İlk toplantıda 96 yıl önce hazır bulunarak gür 
sedalarıyla bağımsızlık andı içen kahraman 
mebusların, Türk milletinin Anadolu’dan 
tasfiye edilme planlarını boşa çıkarttığına 
dikkati çeken Kahraman, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bizi millet yapan değerlerimize sahip 
çıktığımızda 23 Nisan 1920 günü Ankara’da 
Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınan cuma 
namazının ardından dualarla açılışı yapılmış 
bulunan Birinci Meclis’in ruhuna da sahip 
çıkmış oluruz. Başkent İstanbul başta olmak 
üzere güneyden, kuzeyden ve batıdan işgal 
altına alınmış olan memleketin evlatlarının 
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Allah’tan başka iltica edecek makamları 
ve milletten başka dayanacak kuvvetleri 
yoktu. Onlar için parola istiklal, işaret 
şehadetti.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Meclis 
açılmadan iki gün önce yayımladığı 
tamimi okuyan Kahraman, Birinci 
Meclis’in kuruluşundaki ruh ve hissiyatın 
ebediyete kadar taşınması gerektiğini 
aktararak, “İlk Meclis sadece ‘Gazi Meclis’ 
değildi, aynı zamanda kurucu meclisti. 
Milletin menfaati her şeyin üstünde 
tutulmuş ve düşmana karşı tek vücut 
olunmuştur. Birinci Meclis’in gösterdiği 
hassasiyet, dikkat ve imtinaya bugün de 
ihtiyaç duymaktayız. Onun için tek yürek 
olmak zorundayız. İlk Meclis’in sahip 
olduğu hedefleri bugün de yaşatmalıyız. 
Milli egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı 
korumak en önemli gayemiz olmalı.” 
ifadelerini kullandı.

İstikbalin varisinin gençler ve çocuklar 
olduğunun altını çizen Kahraman, şunları 
kaydetti:

“Kemal Atatürk 1920’de çocuk bayramını 
ihdas etmiştir. Bu vesileyle çocuklarımızın 
bu güzel gününü kutluyorum, milli 
egemenliğimizin ebediyen sürmesi 
temennimi bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Yavrularımızın gelecekteki 
Türkiye’yi manevi ve milli değerler 
çerçevesinde bugünkünden çok daha 
güzel ve güçlü yapacaklarına inanıyorum. 
Bugün, önemli gün vesilesiyle liderlik 
görevini üstlenen Mustafa Kemal Paşa 
başta olmak üzere Meclisimizin bütün 
üyelerini ve devletimizin kuruluşunda 
emeği geçen değerli büyüklerimizi saygı 
ve minnetle anıyorum. Cenabı Hak 
rahmetler ikram eylesin.” 

Birinci Meclis Özel Defteri’ni imzalayan 
Kahraman, daha sonra Birinci Meclis’in 
bahçesinde Ankara Kulübü seğmenlerinin 
gösterisini izledi ve onlarla fotoğraf 
çektirdi.
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TBMM'NİN AÇILIŞININ 
96. YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
TBMM’nin açılışının 96. yıl dönümü ve 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul 
etti.

TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen 
tören, Kahraman’ın yerini almasının 
ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Kahraman, daha sonra 
kutlamaları kabul etti.

Törene Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar ve kuvvet komutanları, Başbakan 
Yardımcıları Lütfi Elvan, Mehmet Şimşek 
ve bazı bakanlar kurulu üyeleri, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan, Yargıtay Birinci Başkanvekili Seyit 
Çavdar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 
eski TBMM Başkanları İsmet Sezgin ve 
Bülent Arınç, YSK Başkanı Sadi Güven, 
Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Ankara 
Valisi Mehmet Kılıçlar, Saadet Partisi 
Genel Başkanı Mustafa Kamalak, CHP 
Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve 
Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekilleri 
Oktay Vural ve Erkan Akçay, askeri erkan, 
bürokratlar, rektör ve dekanlar, yabancı 
misyon temsilcileri katıldı.
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TBMM Başkanı Kahraman, Meclis’in 
açılışının 96. yıl dönümü ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanı Nabi 
Avcı başkanlığında öğretmen ve 
öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti. 

İsmail Kahraman, “23 Nisan TBMM 
Başkanı seçilmeniz dolayısıyla sizi 
kutlar, çalışmalarınızda başarılar diler, 
sevgilerimi sunarım. TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman” yazılı mazbatayı 
imzalayarak, Ahmet Özayaşlıoğlu’na 
teslim etti.

Kahraman, “Bu imzayı atmamı kabul 
edenler, kabul etmeyenler, kabul 
edilmiştir.” diyerek görevini devrettiği 
Özayaşlıoğlu’na, görevinin hayırlı 
olmasını diledi. İsmail Kahraman, “Bu 
istikbale ait bir temennidir. İnşallah bir 
gün, bu ve benzeri vazifelere gelirsiniz.” 
dedi.

Ahmet Özayaşlıoğlu da yaptığı kısa 
konuşmada, TBMM’nin açılışının 
96. yılında Meclis’te konuşmanın gurur 
ve heyecanını yaşadığını söyledi.

“Ülkemdeki ve dünyadaki tüm çocukların 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlu olsun.” diyen Özayaşlıoğlu, 
bu özel günde kendilerini makamında 
kabul eden İsmail Kahraman’a teşekkür 
etti.

Özayaşlıoğlu, “23 Nisan’da, tıpkı bu 
mevsimde yeşeren ağaçların yaprakları 
gibi bu çocuk bayramında da başta 
ülkemiz olmak üzere tüm dünyada sevgi 
ve barış tomurcuklarının yeşermesini 
diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” 
diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, bu sözleri, 
“Bu başkan büyük bir hatip, bravo!” 
diyerek karşıladı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
KOLTUĞUNU 23 NİSAN TBMM 

BAŞKANI ÖZAYAŞLIOĞLU'NA DEVRETTİ
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TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra, 
heyette yer alan çocukların isimlerini tek 
tek okuyarak, büyüdüklerinde ne olmak 
istediklerini sordu.

Şehit çocuğu Rabia Demirkan doktor, 
işitme engelli Berkan Bozkurt da asker 
olmak istediğini söyledi.

Kahraman, meteoroloji mühendisi olmak 
istediğini söyleyen İclal Pekdoğan’a, 
“Tahminlerin tam olsun ama” dedi.

İsmail Kahraman, pilot olmak istediğini 
belirten Melike Karaahmetoğlu’na, 
“O zaman akrabayız, dedemin soyadı 
Karaahmetoğlu,” karşılığını verdi. 
Karaahmetoğlu’nun “nereli” olduğunu 
sorması üzerine Kahraman, “Rizeli 
olduğunu” söyledi. TBMM Başkanı 
Kahraman’ın nereli olduğunu sorduğu 
Karaahmetoğlu da “Çankırı Şabanözülü” 
olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kahraman, hakim olmak 
istediğini ifade eden Zeynep Aldırmaz’a, 
“Ama adaletli değil mi, terazi elinde.” 
derken; “Vali olmak istiyorum.” diyen Ali 

Talha Yurtseven’e “nerenin valisi olmak 
istediğini” sordu. Yurtseven de “İstanbul 
veya Ankara gibi bir büyükşehirin valisi 
olmak istiyorum.” cevabını verdi.

Bunun üzerine Kahraman, “Hayaller 
hakikatların tarlasıdır. İnsan alemde 
hayal ettiği müddetçe yaşar. Hedef 
koyun, olur mu olur, niye olmasın.” 
sözlerini sarfetti.

Büşra Avcı ise beyin cerrahı olmak 
istediğini belirtti. Bunun üzerine 
Kahraman, Avcı’ya, “Gazi Yaşargil diye bir 
isim duydun mu? O bizim dünya çapında 
yüz akımız.” dedi.

Kahraman, bilgisayar mühendisi olmak 
istediğini belirten Ahmet Selim Erdoğan’a 
da “Sayın Cumhurbaşkanımızla 
akrabalığınız var mı?” diye sordu. 
Erdoğan da “Yok, babamın soyadı.” 
yanıtını verdi.

Diğer çocuklar da Türkçe öğretmeni, kalp 
doktoru, uçak mühendisi, iç mimar ve diş 
hekimi olmak istediklerini belirttiler.
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Milli Eğitim Bakanı Avcı, kendilerini 
kabul eden İsmail Kahraman’a teşekkür 
etti.

TBMM Başkanı Kahraman, “Çocuklar 
gelecektir, düz beyaz kağıttır. Bizim 
inancımıza göre çocuklar günahsız 
doğar. Ona toplum, okul, aile yazılar 
yazar. İnşallah herkesin yazısı en güzel 
olur ve hepsi gayet iyi olur. Bayramımız 
kutlu olsun. Dünyada 204 ülke var, 
sadece Türkiye’de böyle bir bayram 
var. Buna benzer faaliyetler toplumda 
moral vericidir” dedi. Nevşehir’den 
dün kendisini bir öğrenci grubunun 
ziyaret ettiğini anımsatan Kahraman, 
öğretmenlerini seven bir sınıftaki 
çocukların hepsinin öğretmen olmak 
istediğini söylediğini aktardı. 

Kahraman, Nevşehir’deki okulun 
Mardin’in Nusaybin ilçesindeki bir 
okulu kendisine kardeş okul yaptığını da 
belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, “Ben futbolcu 
olmak istiyorum.” diyen bir öğrenciyle 
arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“Arda Turan mı dedim, hayır dedi; 
Messi mi dedim, hayır dedi; Ronaldo 
mu dedim, hayır dedi. ‘Ben olacağım.’ 
dedi. Şu özgüvene bakın. Benzemek 
yok, kendi kimliği var. ‘Ben bu vatanın 
evladıyım, buranın değerlerine inanırım, 
ben benim, taklitçi değilim.’ Çok hoşuma 
gitti.” 

Kahraman, satranç takımının da 
aralarında olduğu çeşitli hediyeler verdiği 
çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
ve TBMM'nin açılışının 96. yıl dönümü 
dolayısıyla, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığında özel gündemle 
toplandı.

TBMM Başkanı Kahraman, milletin hür 
ve bağımsız iradesinin en güçlü ve etkili 
bir şekilde temsil edildiği, Meclis'in 
kuruluşunun 96'ncı yılını idrak etmenin 
bahtiyarlığına ulaşmış bulunduklarını 
hatırlatarak, “23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” 
ifadesini kullandı.

23 Nisan tarihinin milli egemenlik 
kavramına yaptığı, güçlü vurgu ve 

çocuklara armağan edilmiş bir bayram 
olması nedeniyle önemli olduğunun 
altını çizen Kahraman, şöyle devam etti:

“TBMM, milli iradenin tek temsilcisi 
ve milli hakimiyetin, tecelligahı olması 
itibariyle, ülkemizdeki, bütün kurum, 
kuruluş ve şahısların iradesinin 
üstündedir. Bu Meclis'te aynı çatı altında 
bulunan değerli milletvekillerinin 
ortak hedefi, demokrasiye ve hukukun 
üstünlüğüne inanarak, milletimizin 
refahı, devletimizin bekası, vatanımızın 
bölünmez bütünlüğü ve ayyıldızlı 
bayrağımızın göklerimizde ilelebet 
dalgalanması için çalışmaktır.

TBMM’NİN AÇILIŞININ 
96. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 
GENEL KURUL ÖZEL GÜNDEMLE 

TOPLANDI
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Milli hakimiyet, ancak ve ancak 
milletimizin iman, inanç ve ruh köküne 
bağlı kalınması suretiyle gerçekleşebilir, 
pekiştirilebilir. 23 Nisan’dan günümüze 
gelene kadar devlet ve milletçe büyük 
zorluklarla ve engellerle karşılaşmış olsak 
da bunları aşmasını bildik ve önemli 
mesafeler kat ettik. Milli ruhla, müsbet 
ilimle, nefse hakimiyetle, birçok başarıya 
ulaştık. Ruha muhalefet delilik, akla 
muhalefet gerilik, nefse muhalefet ise 
veliliktir. Zorluklar ancak inanç ve iman 
kuvveti ile aşılır. Zorluklar, başarının 
değerini artıran süslerdir. Aşılmasına 
imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. 
Engelleri aşamayanlar onları aşamamak 
korkusunda olanlardır. Korku, elbette 
vardır fakat mühim olan korkudan 
korkmamak, ona karşı galip gelmektir.”

TBMM Başkanı Kahraman, Türk 
milletinin zirve bir medeniyetin sahibi, 
mirasçısı olduğunu, tarihe nice şanlı 
sayfalar eklediğini, üç kıtada, yedi 
denize adaletle, insaniyetle hükmettiğini 
belirterek, “Dünkü topraklarımızda 
bugün elli üç devlet var. Bizden dostça ve 
kardeşçe, rehberlik ve önderlik bekleyen 
geniş bir kültür coğrafyamız var.” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı 
1927 yılında bayram olarak çocuklara 
armağan ettiğini hatırlatan Kahraman, 
“Çocuklarımız; geleceğimizdir. 
İnancımıza göre yavrularımız günahsız 
olarak doğarlar. Dimağları ve hissiyatları 
temiz birer sayfadır. TBMM olarak, çocuk 
ve gençlerimizin, sağlıklı gelişimini temin 
edecek kararları almak, başta gelen, 
görevlerimizdendir. Onlara yapılan her 
yatırım, daha güçlü ve müreffeh bir 
Türkiye için yapılan, yatırımdır.” diye 
konuştu.

Çocukları her türlü istismar ve şiddetten 
korumanın anayasanın amir bir hükmü 

olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları 
kaydetti:

“TBMM, çocuklarımızı maddeten ve 
manen korumak, bedenen, ruhen 
ve zihnen sağlıklı nesiller yetiştirmek 
için, her türlü tedbiri alma kararlılığı, 
içindedir. Çocukların, korunması hususu, 
devlet olarak, en çok önem verdiğimiz 
ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
konulardan biridir. Bundan hiç kimsenin 
şüphesi olmamalıdır. 23 Nisan gününü 
Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
olarak kutlamakla, istikbalimiz demek 
olan çocuklarımıza, milli hakimiyet gibi 
en temel bir değerimiz kadar, önem 
vermekte olduğumuzu göstermekteyiz.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşı’mıza, milli 
mücadele vasfı kazandıran, onu milli 
irade temeline dayandıran, TBMM'nin 
kurucularını, İstiklal mücadelemizi 
yürüten Gazi Meclis’in, bütün 
mebuslarını ve aziz şehitlerimizi minnet 
ve şükranla yad ediyorum. Ülkemizin 
ve devletimizin hürriyet ve istiklalini 
korumak için, Gazi Meclis’in yönetimi 
altında hayatını ortaya koymuş ve her 
türlü fedakarlığı yapmış olan bütün 
şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan 
rahmetler niyaz ediyorum. Mekanları 
cennet olsun.”

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, milleti birleştiren, 
zorluklara karşı güçlü kılan, geleceğe 
ümitle bakan ortak tarihi hikayenin hiç 
unutulmaması gerektiğini belirterek, 
“Meclis'in adı Gazi Meclis oldu. Çünkü 
her biri gerçek anlamda gaziydi. Kimi 
savaşa girmiş çıkmış, şehitlik ümidiyle 
gittiği savaştan gazi olarak dönmüş, 
kimisi gazi olmak için yerini yurdunu terk 
etmişti. Hepimizin dedelerine bakınız, 
hepsinde bu hikayeler vardır.” dedi.
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TBMM'nin açılışının 96. yıl dönümü 
nedeniyle özel birleşimle toplanan 
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan 
Davutoğlu, bugün çok özel bir günde bir 
arada olunduğunu söyledi.
“Gazi Meclisimizin kuruluşunun 96. yılı, 
sizlere, milletimize, mazlum milletlere 
ve bütün insanlığa hayırlı olsun.” diyen 
Davutoğlu, çocukların bayramını da 
onların nurlu yüzlerinde hep tebessüm 
görmek duası ve temennisiyle kutladı.
Davutoğlu, özel günlerin sadece anmak 
için olmadığını, muhasebe imkanı da 
verdiğini söyledi.
Başbakan Davutoğlu, Çanakkale'de, 
İstanbul'u savunanların Kut'ül Amara'da, 
Bağdat'ı savunduklarını belirterek, 
“Çanakkale savunması, sadece bizim 

milletimizin İstanbul savunması 
değil, bütün kadim değerlerin, 
insanlık onurunun sömürgecilere, 
emperyalistlere karşı şanlı bir direnişiydi. 
Kut'ül Amara, hani bugün kutlayalım 
mı kutlamayalım mı diye tartışmalar 
yaptığımız Kut'ül Amara var ya 1916'da 
aynen İstanbul'un savunması gibi, 
Bağdat'ın savunulması esnasında bütün 
Orta Doğu halklarının omuz omuza 
verdiği son savaştı. Türk, Arap, Kürt, 
Sünni, Şii, Keldani, Ermeni herkes Kut'ül 
Amara'da, Bağdat'ı savundu ve uzun 
yıllar Çanakkale gibi anıldı. Şimdi sadece 
TSK büyük zafer olarak anıyor. Tekrar 
Kut'ül Amara'yı, Çanakkale ruhunu bu 
anlamda tefekkür etmeliyiz.” ifadesini 
kullandı.
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Davutoğlu, şunları 
söyledi:
“Hep beraber 
Cumhuriyetimizi birlik 
ve beraberlik için 
nasıl savunuyorsak, 
cumhuru bütün 
unsurlarıyla nasıl 
savunuyorsak, 
demokrasimizi de 
aynı kararlılıkla 
savunmalı ve 
her türlü darbe 
teşebbüslerine karşı 
demokrasimizi de 
güçlü kılmalıyız. 
Bunu yaptığımız 
zaman bu Meclisi 
birliğimizin kalesi, 
karargahı kıldığımız 
zaman, bu Meclisi 
mazlum milletlerin 
adalet ve vicdan 
teşebbüslerinin 
nihai tecelligahı 
kıldığımız zaman ve 

bu Meclisi özgürlüklerin, insan haklarının 
ve demokrasinin kalesi kıldığımız zaman 
emin olunuz, siyasi görüş ayrılıklarımız 
ne olursa olsun, hep beraber çok güzel 
bir geleceğe yürüyeceğiz. Yapmamız 
gereken şey basittir. 96 yıl önce bir araya 
gelenleri hiç unutmamak ve bu onları 
bir araya getiren ruhu yaşatmak. Daha 
sonra Meclisin kapanmasına kadar 
giden acıları hiç unutmamak, onların 
bir daha yaşanmaması için demokrasiyi, 
birliği savunmak. Muhalefete özellikle 
çağrımda, güzel işler olduğunda bizi 
takdir ediniz ki eleştirilerinize biz de her 
zaman değer verelim. Biz de özeleştiri 
yapalım, biz de sizin yapıcı eleştirilerinizi 
her zaman dikkate alalım ki bu Gazi 
Meclis'ten yükselen yeni Türkiye'yi 
kuralım. Eminim biz bu tarihi hikayemizi 

unutmazsak, tarih hep bizim yanımızda 
olacak, bizim için akacak ve tarihin 
nesnesi değil öznesi olacağız. 96 sene 
önce bu Meclisi kuranlar tarihin öznesi 
oldular.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ile Şanlıurfa'ya istiklal madalyasını 
götürürken taşıdıkları onura vurgu 
yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
“İstanbul'un işgal edilmesinden hemen 
sonradır ve meclisin kurulmasından 
hemen öncedir. Şanlıurfa'yı, Gaziantep'i, 
Kahramanmaraş'ı bütün şehirlerimizi 
kutluyorum. O istiklal madalyası için 
destek veren tüm milletvekilleri ve 
partilere teşekkürü bir borç biliyorum. 
İşte o zaman 16 Mart'ta İstanbul işgal 
edildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
'Geldikleri gibi gidecekler' demişti. 
Şimdi biz de aynı şeyi söylüyoruz, 
kimse bu topraklara göz dikemeyecek, 
bölmek isteyenlere böldürmeyeceğiz, 
tökezletmek isteyenlere 
tökezletmeyeceğiz. Al bayrağı kıyamete 
kadar özgürlüğümüzün sembolü olarak, 
Gazi Meclis'imizi de kıyamete kadar, milli 
iradenin nihai karargahı olarak muhafaza 
edeceğiz.” dedi.

Meclisin dualarla açıldığını anımsatan 
Başbakan Davutoğlu, konuşmasını, “Yine 
dualarla kapatmak için söylüyorum: 
Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim 
etsin. Bir daha Gazi Meclis kurmak 
zorunda bizi bırakmasın. Meclisimizi 
gazi ve demokratik bir meclis olarak 
milli iradenin her zaman sözcüsü olmak 
misyonunu getirenlerden eylesin. Bütün 
milletimizin Milli Egemenlik Bayramını, 
çocuklarımızın çocuk bayramını 
kutluyor, güzel bir geleceğe el ele 
yürüme temennisiyle hepinizi saygıyla, 
muhabbetle selamlıyorum.” sözleriyle 
tamamladı.



20  ■  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Meclis Genel Kurulu'nun TBMM'nin 
açılışının 96. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
gerçekleştirilen özel oturumunda grubu 
adına bir konuşma yaptı.

TBMM'nin dünyanın en eski 10 
parlamentosundan biri olduğunu 
belirten Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı'nı 
zafere ulaştırması nedeniyle de “Gazi 
Meclis” ünvanını taşıyan ve bu özelliğiyle 
de dünyanın Gazi ünvanına sahip tek 
parlamentosu olduğunu ifade etti. 
Kılıçdaroğlu, Cumhuriyetin de tüm dünyaya 
bir bayram hediye edecek kadar ufku geniş, 
ulusal egemenliği baştacı edecek kadar 
halkına güvenen ve saygı duyulan devrimci 
kadroların ve ruhun eseri olduğunu söyledi.

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin Misakı 
Milli sınırları içinde çağdaş anlamda sosyal, 
ekonomik gelişmeyi sağlama, uluslararası 
anlamda da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
ilkeleri çerçevesinde kurulduğunu 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, buradaki 
amacın maceradan uzak duran, herkesin 
mutluluğu için çalışmayı amaç edinmiş, 
laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti 
oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, “Bu bayrama Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı diyoruz. 
Bu bağlamda; Cumhuriyeti kuran devrimci 
kadroların ulusal egemenlik kavramıyla 
neyi ifade ettiklerini iyi anlamak gerekiyor. 
Günümüzde bu kavramı çarpıtarak bir dikta 
rejimi kurmaya kalkışanların, öncelikle 
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 
7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'de yaptığı 
konuşmayı iyi öğrenmeleri gerekiyor. Şöyle 
der Gazi Mustafa Kemal: 'Milli emeller, 
milli irade yalnız bir şahsın düşünmesinden 
değil, bütün millet fertlerinin arzularının, 
emellerinin bileşkesinden ibarettir.' Bir 
halkın var olma mücadelesini bağımsızlıkla 
taçlandırmış bu yüce Meclis'in fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür üyeleri bugün de 
zorlu bir mücadele içine girmişlerdir. Bu 
zorlu mücadelenin halkın egemenliğini 
yansıtan gerçek bir demokrasi ve 
özgürlüklerle taçlanacağından eminim.”

Kılıçdaroğlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşları, bu güzel ülkenin çocuklarına 
adanmış bir devlet kurdular. Biz de bu 
bayrağın taşıyıcıları olarak çocuklarımızla 
birlikte 23 Nisan’ı Gazi Meclisimizin 
çatısı altında kutlayacağımızı, övünçle 
kutlayacağımızı belirtmek istiyorum.” 
diye konuştu.
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HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel, 
Meclis'in açılışının 96. yıl dönümü 
dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda 
düzenlenen özel oturumda yaptığı 
konuşmada, halkın ve bütün çocukların 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı kutladı. 23 Nisan 1920'de 
çoğulcu bir anlayışla kurulan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin de 96. yıl 
dönümünü geride bıraktıklarını 
anlatan Demirel, “Her şeyden evvel 
bugün çocuklara armağan edilen 
böyle bir günü sevinçle ve umutla 
karşılayamamanın burukluğu 
içerisindeyiz.” diye konuştu.

Demirel şöyle devam etti:

“Bu Meclis, 96 yıl önce bu topraklarda 
yaşayan halklara, eşit yurttaşlık 
temelinde ortak bir yaşamı kurma 
umudunun mecrası olarak kurulmuştu. 
Farklılıkları zenginlik olarak gören ve 

temsilde adalet prensibini esas alan 
kurucu meclisin ruhu, çoğulcu ve ademi 
merkeziyetçi yönetim anlayışını esas 
alan 1921 Anayasası'na yansıtmıştır. 
Kısa bir zaman sonra 1924 yılında 
hazırlanan yeni anayasa ile çoğulcu ve 
eşitlikçi anlayışın yerini, otoriter, tekçi ve 
merkeziyetçi bir yaklaşım aldı.”

Siyasi tarihe bakıldığı zaman 
demokrasiye yönelik darbe süreçlerinin 
görüldüğünü kaydeden Demirel, 1921 
Anayasası'nın bugün tabi olunan “1980 
darbe anayasasına” göre çok daha ileri 
konumda olduğunu savundu.

Çağlar Demirel, 1982 Anayasası 
yürürlükte olduğu sürece, siyaset 
kurumunun halk ile arasındaki 
bağların kopmuş vaziyette kalacağını 
ve hükümete hangi siyasi irade 
gelirse gelsin bu vaziyette bir değişim 
olmayacağını savundu.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
Genel Kurul'da, TBMM'nin açılışının 
96. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
gerçekleştirilen özel oturumda konuştu.

23 Nisan 1920’ de tarihin akışının 
değiştiğini, Türk milletinin muazzam 
bir doğruluşla iradesine sahip çıktığını 
belirten Bahçeli, “İstiklal özlemleri 
Ankara’da vücut bulmuştur. Milliyetçi 
ruh ve şuur bu kutlu çatı altında 
kökleşmiştir.” diye konuştu.

Bundan tam 96 yıl önce, bir cuma 
günü, Ulus’taki eski taş binada, isli gaz 
lambalarının altında, tahta sıraların 
üstünde, dua ve niyazlarla kurtuluş 
destanının meşalesinin yakıldığını ifade 
eden Bahçeli, ilk Meclisin açılmasının, 
millet için yeni bir dönemin, taptaze bir 
başlangıcın miladı olduğunu vurguladı.

İlk Meclis'in açılmasıyla tarihin en ağır 
felaketinin önlendiğini, zulüm, istila, 
tahakküm ve esirlik bozgununa etkili 
bir şekilde karşı konulduğunu dile 
getiren Bahçeli, “İlk Meclis egemenliğin 
yegane sahibi Türk milletinden gücünü 
ve kudretini almıştır. Emperyalist ve 
sömürgeci ahlaksızlığa karşı verdiği 
bağımsızlık savaşı bu nedenle meşrudur, 
kutludur, emsalsizdir.” diye konuştu.

Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere, ilk 
Meclisin tüm milletvekillerine, kurucu 
kahramanlara ve aziz şehitlerimize 
Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, 
eşsiz hatıralarını ihtiramla anıyorum. 
Ayrıca Çocuk Bayramı olarak kutlanan 
bugünde evlatlarımızın bayramlarını 
ayrı ayrı kutluyor, hepsine sevgilerimi 
sunuyorum.”
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TBMM'nin açılışının 96. yıl dönümü ve 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla gerçekleştirilen özel oturumun 
sonunda konuşan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, 23 Nisan programı ile ilgili bilgi 
verdi.

“Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl, 
yaşanan terör hadiseleri ve şehitlerimizin 
aziz hatıralarına hürmeten kamuoyunun 
da hassasiyeti dikkate alınarak TBMM'de 
bu akşam resepsiyon yapılmamasına karar 
verilmiştir.” diyen Kahraman, şunları söyledi:

“1 Ekim 2011'de 24. Dönem 1. Yasama Yılı 
Açılış Resepsiyonu, 1 Ekim 2012'de 
24. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu, 
1 Ekim 2015'te 25. Dönem 2. Yasama Yılı 
Resepsiyonu da şehitlerin aziz  hatıralarına 
hürmeten yapılmamıştır.

Yine aynı gerekçe ile Genelkurmay 
Başkanlığımız da hassasiyet göstermiş, 
kutlamaya hazırlandığı 30 Ağustos Zafer 
Bayramı etkinliklerinde bazı düzenlemelere 
gitmiş ve 2011'deki 30 Ağustos Zafer 
Bayramı Resepsiyonu'nu iptal etmiştir. 

Ayrıca, Karaman'daki elim maden ocağı 
kazası sebebiyle Cumhurbaşkanlığımız 
29 Ekim 2014'te yapılması planlanan 
resepsiyonu iptali kararını almışlardır.

23 Nisan törenleri önceki yıllardaki gibi 
coşkuyla kutlanmış, aziz şehitlerimizin 
hatıralarına hürmeten sadece resepsiyon 
iptal edilmiştir.”

Türkiye'de herhangi bir iç savaş olmadığını 
belirten Kahraman, “Türkiye'de huzur 
ve güvenliğe, birlikteliğimize karşı olan 
teröristlere yönelik güvenlik güçlerinin 
gerekeni kanunlar çerçevesinde ifa etmesi 
vardır.” diye konuştu.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan 
Kahraman, “Milletimizin refahı, devletin 
bekası, vatanımızın bölünmez bütünlüğü,
ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması 
bizim ana hedefimizdir, bunun dışında 
olanların hedeflerine ulaşmaları mümkün 
değildir ve asla ulaşamayacaklardır.” dedi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Esenler Belediyesince düzenlenen “7. 
Uluslararası Barış Ekmeği Festivali” 
kapsamında Türkiye’ye gelen çocukları 
kabul etti.

Kahraman, TBMM Tören Salonunda 
gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, 
ziyarete gelen çocukların, yarının 
büyükleri ve devlet idarecileri olacağını 
belirterek, kendilerine başarılar diledi.

İsmail Kahraman, Türkiye’nin böyle 
bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından 
memnun olduğunu belirterek, 

“ekmeğin” de sembol olarak 
seçilmesinin çok güzel olduğuna işaret 
etti. Kahraman, “ekmek demenin, hayat 
demek” olduğunu vurguladı.

Kahraman, “Münakaşaların, sıkıntıların 
olduğu bölgede bu ülkelerimiz. Ama 
inşallah birlikte zorluklar aşılacak, 
beraberlik içinde halledilecek ve sizler 
genç çocuklarımız büyüdüğünüzde 
inşallah bölgelerimizde herhangi bir 
sıkıntı görmeyeceksiniz ve bir barış 
havası içerisinde ülkelerimiz daha ileriye 
gidecekler.” dedi. 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
"7. ULUSLARARASI BARIŞ EKMEĞİ FESTİVALİ" 
KAPSAMINDA TÜRKİYE'YE GELEN ÇOCUKLARI 

KABUL ETTİ

18 Nisan 2016 Pazartesi
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Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da, 
davet ettikleri çocukların, kendi ülkelerinden 
sembolik olarak un getirdiğini, daha sonra bu 
unlardan ekmek yapıldığını ve bu ekmeğin de 
çocukların mektuplarıyla dünya liderlerine 
gönderildiğini aktardı.

Festivalin bu yılki konseptini, “İpekyolu 
ülkelerinin çocukları Esenler’de ekmek 
pişiriyor.” diye belirlediklerini vurgulayan 
Göksu, bugün Meclise Moğolistan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Suriye, Afganistan 
ve Türkiye’den çocukların geldiğini, ancak 
festival kapsamında Gürcistan, Pakistan, 
Azerbaycan, Irak ve Kırgızistan’dan da olmak 
üzere toplam 150 öğrencinin Türkiye’yi 
ziyaret edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından çocuklar, TBMM 
Başkanı Kahraman’a ülkelerine özgü 
hediyeleri takdim ettiler.

Çocuklarla sohbet eden Kahraman, kendisine 
hediye edilen Kazakistan milli giysisi “çapan”ı 
giydi ve Moğolistan milli çalgısı “möriin huur” 
ile poz verdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Osmanlı kuvvetleriyle İngiliz ve 
müttefiklerinin kuvvetleri arasında 100 
yıl önce yaşanan Kut’ül Amare Zaferi için 
gerçekleştirilen anma programına katıldı. 

Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri 
erkan, Irak'tan gelen bazı aşiret liderleri 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

Kut'ül Amare Zaferi'nin 100. Yılı 
münasebetiyle, Cumhurbaşkanlığının 
himayesinde, Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 

programda bir konuşma yapan 
Kahraman, “Tarihimiz zaferlerle dolu. 
İki bin kilometrekarelik bir toprak 
Kayı aşiretine verildi ve bu 20 milyon 
kilometrekareye çıktı. Bugün bu 
topraklarda 48'i doğrudan, 5'i vergi 
yoluyla bize bağlı olan 58 devlet oldu. 
Böylesine bir cihan devletinin sahibiyiz. 
Elbette ki zaferlerimiz çok.” dedi. 

Şair Arif Nihat Asya'nın “Bir cuma sabahı 
semaya karşı / Malazgirt'te 54 bin er/ 
Bestelediler en güzel marşı / Allahu 
ekber, Allahu ekber” mısralarını okuyan 
Kahraman, şunları kaydetti:

“Kıtalara yayıldık. 3 kıta, 7 denize 
hükmettik. Birçok zaferimiz var. 
Bunlardan biri de Kut'ül Amare'dir. .

KUT'ÜL AMARE ZAFERİ'NİN
 100. 
    YILI
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Elbette ki unutmayacağız ve kimliğimize 
devamlı taşıyacağız, şanlı sayfalarımızı 
hiç unutmayacağız. Böyle bir anma 
yapılması dolayısıyla emek verenleri, 
organizeyi yapanları tebrik ediyorum. 
Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, 
hürmetle anıyorum. Cenabı Hak gani 
gani rahmet eylesin. Zaferle dolu 
geleceklere doğru yürüyelim diyorum.”

Programda, zaferi kazanan 6. Ordu’nun 
sancağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
takdim edildi. Cumhurbaşkanı sancağı 
öpüp alnına koydu.

Daha sonra Kut Valisi Halef, Kut’ül 
Amare’ye ilişkin kısa değerlendirmede 
bulundu ve şehit kanıyla sulanmış 
Kut toprağını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
sundu.

Sancak ve toprak seremonisinin ardından 
TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan 
Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı 
Akar’ın da katılımıyla toplu fotoğraf 
çekildi. 

Programa katılan tüm davetlilere, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
“Kut’ül Amare Hücum ve Muhasarası” 
isimli kitapla savaşın yaşandığı yeri 
gösteren harita ve dergi armağan edildi.

Dedeleri Kut’ül Amare’de şehit düşmüş 
aşiret liderlerinin, üzerinde Türk 
bayrağını simgeleyen ay yıldızın olduğu 
sancağı Erdoğan’a sunmasıyla program 
sona erdi
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN 
PAKİSTAN'DA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
resmi ziyarette bulunmak üzere 
Pakistan’ın Başkenti İslamabad’a gitti.

Kahraman’a Pakistan ziyaretinde TBMM 
Başkanlık Divanı Katip Üyesi CHP 
Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, 
İdare Amiri MHP Adana Milletvekili 
Seyfettin Yılmaz, Türkiye-Pakistan 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta, AK PARTİ Tokat 

Milletvekili Yusuf Beyazıt ve AK PARTİ 
Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan’dan 
oluşan parlamento heyeti eşlik etti.

Kahraman’ı, Nur Han Askeri Hava 
Üssü’nde, Pakistan Meclis Başkanı 
Serdar Ayaz Sadık, Pakistan-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı Pervez Malik, Türkiye’nin 
İslamabad Büyükelçisi Babür Girgin ve 
diğer yetkililer karşıladı.

11 Nisan 2016 Pazartesi
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TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 

Pakistan Cumhurbaşkanı 
Memnun Hüseyin ve 

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı 
Serdar Ayaz Sadık ile 

ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman  
Pakistan’daki temaslarına, Pakistan 
Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık 
ile görüşerek başladı.

Sadık’ın Meclis Binasındaki makam 
odasında gerçekleşen görüşmeye iki 
ülke heyetleri de katıldı.

Görüşmenin ardından Kahraman, 
Parlamento Şeref Defterini imzaladı. 

Kahraman Şeref Defterine, “TBMM 
Başkanı sıfatıyla parlamento üyesi 
arkadaşlarımla beraber derin, köklü, 
tarihi, kültürel ve sosyal bağlarla bağlı 
olduğumuz dost ve kardeş Pakistan’ın 
Millet Meclisini ziyaret etme fırsatını 
bulduğum için mutluluk duymaktayım. 
İslam düşüncesinin bilgeliğinin ve 
irfanının güçlü temsilcisi Muhammed 
İkbal’in evlatları kardeş Pakistan 
halkının temsilcisi Milli Meclisin bu 
güzel ülkenin gelişme ve kalkınmasında 
oynadığı öncü rolü daima başarıyla 
sürdüreceğine inancım büyüktür.” diye 
yazdı.

Kendisine ve heyetine gösterilen 
ilgiye teşekkür eden Kahraman, Türk 
milletinin derin sevgi ve saygılarını iletti. 

Kahraman, Pakistan Ulusal Meclis 
Başkanı Sadık’a, 1909 tarihli Lahor 
Kenti’nde yayımlanan Vatan Gazetesi 
Sahibi Muhammed İnşallah Efendi 
aracılığıyla Hicaz Demiryolu’nun 
yapımına maddi katkıda bulunanlara 
madalya verileceğine dair Sultan 
Reşat’ın padişah emri ile İnşallah 
Efendi’nin 30’uncu takside katılarak 
nikel madalya almaya hak kazananların 
isimlerini belirten mektubunu armağan 
etti. 

Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluğa 
katkı sağlayan herkese teşekkür eden ve 
bu dostluk ve işbirliğinin daima devam 
etmesi dileğinde bulunan Kahraman, 
sözlerini Urduca “Yaşasın Pakistan” diye 
tamamladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
daha sonra Pakistan Cumhurbaşkanı 
Memnun Hüseyin ile bir araya geldi. 

Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, 
Kahraman ve beraberindeki heyeti 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti.

12 Nisan 2016 Salı 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan Ulusal Parlamentosunda 
Genel Kurul çalışmasını izledi ve Pakistan-Türkiye Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu'na hitap etti. TBMM Başkanı Kahraman ayrıca, 
Pakistan Anıtı ve Faysal Camisi'ni ziyaret etti.

Pakistan’da Ulusal Parlamentoyu ziyaret 
eden Kahraman, bir süre Genel Kurul 
çalışmasını izledi.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili 
Murtaza Cavit Abbasi’nin Türk heyetinin 
gelişini duyurmasının ardından 
parlamento üyeleri geleneksel biçimde 
sıra kapaklarına vurarak Kahraman ve 
beraberindekileri selamladı.

Yerlerinden söz alan parlamenterler 
yaptıkları kısa konuşmalarla Türkiye 
ve Pakistan arasındaki dostluk ilişkisini 
vurgulayarak, ziyareti dolayısıyla 
Kahraman’a teşekkür etti.

Kahraman daha sonra Pakistan Senato 
Başkanı Mian Raza Rabbani ile de 
görüştü.

Türk ve Pakistan heyetlerinin de katıldığı 
görüşmede, Rabbani Türkiye’de meydana 
gelen terör saldırılarında hayatlarını 

kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi ve 
üzüntülerini iletti. 

Kahraman da Pakistan’da meydana gelen 
terör saldırısından duyduğu üzüntüyü 
belirterek, terörün gelişmekte olan 
ülkelere darbe vurmayı amaçladığını, 
ancak asla başarılı olamayacağını dile 
getirdi.

Türkiye ve Pakistan’ın ortak dert 
ve gayretlere sahip olduğunu ifade 
eden Kahraman, Pakistan’ın Kurtuluş 
Savaşı’nda verdiği desteği Türk halkının 
her zaman kalbinde taşıdığına işaret etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Ulusal 
Parlamento’da Pakistan-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Pervez Malik ile görüştü.

Görüşmeye Kahraman’ın beraberindeki 
Türk heyeti ile Dostluk Grubu üyesi 
Pakistanlı parlamenterler de katıldı. 
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Kahraman burada yaptığı konuşmada, 
TBMM’yi temsilen geldiklerini ve Türk 
milletinin selamlarını getirdiğini söyledi.

Pakistan’da kendilerini yabancı 
hissetmediklerini, kardeşlerinin arasında 
olduklarını belirten Kahraman, 
“Türkiye ile Pakistan arasındaki kilometre 
meselesi uçakla giderken mevzu ama 
kalpteki mesafe tamamen eşittir, sıfırdır.” 
ifadesini kullandı.

Gösterilen konukseverlik için şükranlarını 
sunan Kahraman, iki ülke arasında 
tarihe dayalı derin bağlar bulunduğuna 
dikkati çekti. Pakistan’ın, Türkiye’nin 
milli mücadelesinde yanında yer aldığını 
hatırlatan Kahraman, “Bunu hiçbir Türk 
unutmaz.” dedi.

Milli Mücadele sonrasında da Pakistan 
ile köklü bağların her alanda gelişerek 
sürdüğünü aktaran Kahraman, inanç 
birliği içinde olduklarını, dünyadaki 
meselelere ortak teşhis koyduklarını, 
gelişmek için çabaladıklarını ve her geçen 
gün daha iyiye gittiklerini vurguladı.

Kahraman, “Bu gelişmeyi önlemek 
isteyenler var. Dünyada terörü 
besleyenler var. Terör her ikimizin de 
en baş meselelerinden biri. Terörün 
milliyeti, dini olmaz. Terör, terördür. 
‘Benim teröristim, senin teröristin’ 
gibi bir yaklaşım olamaz. Türkiye’de 
de Pakistan’da da terörist faaliyetler 
canlar aldı. Lahor’da yeni bir hadise 
oldu. Ankara’da, İstanbul’da oldu.” diye 
konuştu.

Devletlerin terörizme bakışlarında farklı 
yaklaşımlar sergilemesini de eleştiren 
Kahraman, terör kimden gelirse gelsin, 
kime yönelik olursa olsun herkesin ortak 
tavrı göstermesi gerektiğine işaret etti.
Türkiye olarak Pakistan'ın komşusu 
Afganistan ile olan meselelerindeki 
gelişmelerin de olumlu neticelenmesini 
arzu ettiklerini aktaran Kahraman, 
bu noktada Türkiye olarak üzerlerine 
düşeni yapmaya, destek vermeye hazır 
olduklarını söyledi.
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Kahraman, Türkiye ve Pakistan arasında 
ziyaretlerin artması, işbirliğinin 
güçlenmesi dileğinde bulunarak, 
birlikten kuvvet doğacağını vurguladı.

Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Pervez Malik 
de Kahraman ve beraberindeki heyeti 
ağırlamaktan duydukları memnuniyeti 
dile getirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve 
kültürel işbirliklerinin daha da artırılması 
gerektiğini belirten Malik, buna yönelik 
çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta ise 
Pakistan’a geldikleri andan itibaren hiçbir 
yabancılık çekmediklerini, kendilerini 
ailelerinin arasında hissettiklerini ifade 
etti.

Balta, Pakistanlı parlamenterleri 
Türkiye’ye davet etti.

TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra 
Pakistan Anıtı ve Faysal Camisi’ni ziyaret 
etti. 

Kahraman ve beraberindeki heyet, 
İslamabad’ın simgelerinden ülkenin 
tarihi sürecini gösteren Pakistan Anıtı’nı 
gezerek, yetkililerden bilgi aldı. 

Daha sonra mimarı Vedat Dalokay olan 
ve Pakistan’ın en önemli eserlerinden 
Faysal Camisi’ne geçen Kahraman 
ve beraberindekiler, burada da 
incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Kahraman, 
Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Pervez Malik ve 
cami imamına Diyanet Vakfı tarafından 
özel olarak hazırlanan Kur’an-ı Kerim’i 
hediye etti. Kahraman ve Türk heyeti, 
Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar 
Ayaz Sadık’ın kendileri onuruna verdiği 
akşam yemeğine de katıldı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İslamabad’daki temaslarının ardından 
beraberindeki heyet ile Lahor’a geçti.

Kahraman, Muhammed İkbal 
Havalimanı’nda Pencab Eyaleti Gelirler 
Bakanı Muçteba Şuja tarafından resmi 
törenle karşılandı. Türk ve Pakistan 
bayraklarının asıldığı havalimanındaki 

tören sırasında askeri bando “Üsküdar’a 
giderken”i çaldı. Ardından konakladığı 
otele geçen Kahraman burada, Pencab 
Eyaleti Başbakanı Muhammed Şahbaz 
Şerif ile görüştü.

TBMM Başkanı Kahraman daha sonra  
Pencab Eyalet Meclisi Başkanı Rana 
Muhammed İkbal Han’ı Pencab Eyalet 

Meclisindeki makamında 
ziyaret etti. Görüşmeye 
Pakistanlı basın mensupları 
yoğun ilgi gösterdi. 

Bir süre Genel Kurul 
çalışmalarını da izleyen 
Kahraman, daha sonra İkbal 
Han ile Meclis bahçesine 
fidan dikti ve fidana can suyu 
verdi. 

Lahor’da Kahraman’ın 
ziyareti nedeniyle bazı 
caddelere Türk ve Pakistan 
bayrakları ile “Hoşgeldiniz” 
yazan pankartların 
konulduğu görüldü.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, PAKİSTAN'DA 
PENCAB EYALETİ BAŞBAKANI VE
MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

13 Nisan 2016 Çarşamba 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Lahor'daki Aitcheson Koleji'nde kendisi 
için düzenlenen kültür gösterisini izledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Lahor’da tarihi Aitcheson Koleji’ni   
ziyaret etti. 

Gençler tarafından okulun tarihi 
binası önünde karşılanan Kahraman 
ve beraberindeki heyetin gelişlerinde, 
başına gül yaprakları atıldı.

Kahraman ve beraberindekiler 
daha sonra faytonlara binerek kolej 
kampüsünü gezdi.

Kampüs içinde kendisi için 
gerçekleştirilen ve yerel kıyafetli 
dansçılar ile atların yer aldığı kültür 
gösterisini izleyen Kahraman, yöresel 
el ürünlerinin bulunduğu stantları da 
gezdi.

Kültür gösterisinin yapıldığı 
alana “Yaşasın Pakistan-Türkiye 
Kardeşliği” yazısı, alanın girişine ise 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
büyük boy posterleri de asıldı.
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TBMM Başkanı Kahraman ve 
beraberindeki heyet,  Pencap Eyalet 
Valisi Malik Muhammet Refik Rajvana ile  
de görüştü.

Rajvana, Pencap Eyalet Meclisi 
parlamenterlerinin de hazır bulunduğu 
görüşmede, Türk heyetine ziyaretleri 
dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Türkiye’nin doğal afetler sonrasında 
ülkesine verdiği desteği her zaman 
şükranla anımsadıklarını belirten 
Rajvana, başta Lahor’daki metrobüs 
projesi olmak üzere, ekonomik ve ticari 
iş birliklerinin de önemine değindi.

Vali Rajvana, iki ülke arasındaki iş 
birliklerinin de artırılması temennisinde 
bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman da Türkiye ve 
Pakistan arasındaki dostluğun derinliğine 
işaret ederek, her alandaki dayanışmanın 
geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğini 
vurguladı.

Kahraman, Pakistan ziyareti sırasında 
gördüğü misafirperverlik için teşekkür 
ederek, sözlerini Urduca, “Yaşasın 
Pakistan, Yaşasın Türkiye” diyerek, 
tamamladı.

Kahraman daha sonra Rajvana’nın 
onuruna verdiği, öğle yemeğine katıldı.

Kahraman ve beraberindeki heyet, 
Lahor’da bulunan Muhammed İkbal’in 
anıt mezarını ve Padişah Camisi’ni de 
ziyaret etti.

Anıt mezar ve camideki şeref defterini 
imzalayan TBMM Başkanı Kahraman, 
camide kutsal emanetlerin bulunduğu 
bölümü gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Caminin imamına Diyanet Vakıfınca özel 
olarak hazırlanan Kuran-ı Kerim’i hediye 
eden Kahraman, “Burada bir hazine var. 
Kutsal emanetler en iyi şekilde muhafaza 
edilmeli. Bu konuda Türkiye üzerine 
düşeni yapmaya hazır.” diye konuştu.

Daha sonra TBMM Başkanı Kahraman, 
Lahor’daki temaslarının ardından 
Pakistan’dan ayrıldı.

TBMM Başkanı Kahraman’ı, Muhammed 
İkbal Havalimanı’dan Pakistan-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Muhammed Pervez Malik 
ve beraberindekiler ile Türkiye’nin 
İslamabad Büyükelçisi Babür Girgin 
uğurladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan temasları 
kapsamında, Pencap Eyalet Valisi Malik Muhammed Refik 

Rajvana ile bir araya geldi.
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TBMM Başkanı Kahraman Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’yi Ziyaret Etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kosova’nın yeni cumhurbaşkanı Haşim 
Thaçi’nin devir-teslim törenine katıldı.

Kahraman, Kosova’nın başkenti 
Priştine’de, Kosova Meclis Başkanı Kadri 
Veseli ile bir araya geldi.

Kosova Meclisindeki görüşmenin 
ardından gazetecilere açıklamada 
bulunan Kahraman, “Kosova halkına 
Türk halkı ve TBMM adına sağlık ve 
tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, Kosova’nın yeni 

Cumhurbaşkanı Thaçi ve diğer 
yöneticileriyle derin bir dostluğu 
olduğunu söyleyen Kahraman, 
Kosova’da bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Devir-teslim töreninin kendisini çok 
mutlu ettiğini aktaran Kahraman, 
Thaçi’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Bu arada, Kosova Meclisinden yapılan 
yazılı açıklamada da görüşmede 
iki ülkenin terör ve aşırıcılıkla 
mücadeledeki bağlılığı ile iki ülke 
arasındaki ekonomik işbirliğinin ele 
alındığı ifade edildi.

08 Nisan 2016 Cuma 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Priştine’deki temasları çerçevesinde, 
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’yi 
ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar 
diledi.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede 
Thaçi, Türkiye’nin gerek bağımsızlık 
öncesinde gerekse bağımsızlık ilanından 
sonra Kosova’ya verdiği destek için 

Kahraman ve beraberindeki 
TBMM heyetine şükranlarını 
sundu.

TBMM Başkanı Kahraman da 
Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi’yi 
tebrik ederek, Türkiye’nin 
Kosova’ya desteğinin süreceği 
söyledi. Kahraman, iki ülke 
meclisleri arasındaki iyi 
ilişkilerin, diğer kurumlara da 
taşınması gerektiğinin altını 
çizdi.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN KOSOVA'DA
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN
ARNAVUTLUK MECLİS BAŞKANI META İLE 

BİR ARAYA GELDİ

09 Nisan 2016 Cumartesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kosova’nın başkenti Priştine’de 9 Nisan 
2016 tarihinde, Arnavutluk Meclis 
Başkanı İlir Meta ile bir araya geldi.

Görüşmede Kahraman, Arnavutluk ile 
özellikle ekonomik ve siyasi anlamda 
son derece iyi ilişkiler içerisinde 
bulunduklarını belirterek, iki ülke meclis 
ve komisyonları arasındaki iletişimin 
daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade 
etti.

Meta da Türkiye ve Arnavutluk’un her 
zaman iyi ilişkiler yürüttüğüne işaret 
ederek, Kahraman’ı, Arnavutluk’a davet 
etti.

Kahraman ve Meta ayrıca, dünya 
ülkeleri için barış, güvenlik ve istikrar 
temennisinde bulunarak, teröre karşı 
uluslararası mücadelenin önemine 
değindi.



38  ■  

ŞANLIURFA'YA 
İSTİKLAL MADALYASI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Şanlıurfa’nın düşman işgalinden 
kurtuluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle  
Şanlıurfa GAP Arena Spor Salonu’nda 
düzenlenen törene katıldı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Bakanlar 
Kurulu üyelerinin de katıldığı törende 
bir konuşma yapan TBMM Başkanı 
Kahraman, milli mücadele döneminde 
destan yazan Şanlıurfalılara teşekkür 
etti.

Şanlıurfa’ya İstiklal Madalyası verilmesi 
için çıkarılan kanuna destek veren 
milletvekillerini tebrik eden Kahraman, 
kentin, Kurtuluş Savaşı’nda verdiği 
mücadeleyle Türk toplumuna ilham 
kaynağı olduğunu vurguladı. 
Urfa’ya 1984’te “Şanlı” unvanı, 7 Nisan  
günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul 

edilen kanunla da İstiklal Madalyası 
verildiğini belirten Kahraman, şöyle 
konuştu:

“TBMM’nin bu kararı, Şanlıurfa’yı 
onurlandırmanın yanında aynı zamanda 
kendisini de onurlandırmaktadır. 
Şanlıurfa o dönemde sergilediği 
hamiyet, fedakarlık, cihat ruhu ve 
istiklal aşkıyla milletimize öncülük etti, 
ilham kaynağı oldu, cesaret verdi. Urfa, 
şanlı mazisi ve hizmetleriyle İstiklal 
Madalyası’nı sonuna kadar hak etti. 
TBMM 23 Nisan 1920’de faaliyete 
geçti, Urfa ise o dönemden 2,5 ay önce 
başlayan kurtuluş mücadelesini 10 
Nisan’da tamamladı. O yüzden Urfa’nın 
İstiklal Harbi’ne öncelik ettiğini ve 
ilham kaynağı olduğunu ifade etmek bir 
haktır.”

11 Nisan 2016 Pazartesi
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Kahraman, Türk milletinin tarih 
boyunca özgürlüğüne çok düşkün 
olduğuna işaret etti. Türk milletinin, 
aziz olan hürriyet konusunda en 
ufak bir geri adım atmadığını dile 
getiren Kahraman, “Vatanımız 
kolay kurtarılmadı, bugünlere de 
kolay gelmedik. Bu vatan bize aziz 
şehitlerimizin hatırasıdır. Bayrağımıza, 
devletimize, milletimize kastedilmesine 
asla izin vermeyiz.” şeklinde konuştu.

İsmail Kahraman, sözlerini, Orhan Şaik 
Gökyay’ın “Bu Vatan Kimin” şiirinden 
“Bu vatan, toprağın kara bağrında, 
sıradağlar gibi duranlarındır, bir tarih 
boyunca onun uğrunda kendini tarihe 
verenlerindir.” dizeleriyle tamamladı.

Törene, eski TBMM Başkanları Yıldırım 
Akbulut, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek 
de katıldı.

Törende, Şanlıurfa’nın kurtuluş yıl 
dönümü dolayısıyla hazırlanan, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de Şanlıurfa’nın kurtuluşuyla ilgili 
konuşmasının da yer aldığı bir 
film gösterimi yapıldı ve Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi Tiyatro 
Topluluğunca kentin kurtuluşunun 
canlandırıldığı tiyatro gösterisi 
sunuldu.

Daha sonra Şanlıurfa’ya İstiklal 
Madalyası, TBMM Başkanı Kahraman, 
Başbakan Davutoğlu, eski TBMM 
Başkanları Yıldırım Akbulut, İsmet 
Yılmaz ve Cemil Çiçek tarafından, 
Şanlıurfa adına Vali İzzettin Küçük ve 
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye takdim 
edildi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında, 
38. TRT Çocuk Şenliği’ne katılmak üzere 
Türkiye’ye 21 ülkeden gelen çocukları 
TBMM Tören Salonu’nda 
konuk etti.

Çocuklar için yarının büyükleri 
denildiğini, böylece insanlığın ve 
milletlerin geleceği için çok önemli 
olduklarının vurgulandığını belirten 
Kahraman, “Çocuklar, yarının büyükleri 
olacakları için değil bizzat çocuk 
oldukları için değerlidir.” dedi.

Çocukluğun, masumiyet, saflık, temizlik, 
karşılıklı sevmek ve sevilmek, önyargısız, 
şartlanmadan, kin ve nefret duyguları 
taşımadan, bencilliğe kapılmadan 
dünyaya bakmak anlamına geldiğini 
vurgulayan Kahraman, “Günahsız 
zamanlarımızın yürek hafifliğine olan 
özlemimiz ne kadar yaşlansak da 
hiç bitmez, bizi hiç terk etmez.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, çocukluğun, 
hiçbir zaman kendilerinden ayrılmayan 
vasıfları olduğunu belirterek sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“İnsan büyür fakat anne ve babasının 
yanında her zaman çocuktur. Yaşlı başlı 
insanlar için bile ‘falanın çocuğu’ deriz. 
İnsanlık ailesi, bir çocuklar topluluğudur. 
Hepimiz Hz. Adem ile Hz. Havva’nın 
çocuklarıyız. Bu yüzden hepimiz 
kardeşiz. Dillerimiz, derilerimizin rengi, 
ırkımız, yaşadığımız memleket farklı 
da olsa hepimiz aynı anne ve babanın 
çocuklarıyız. Bazen, ‘Kaç baş yukarı 
doğru sayarsınız?’ diye sorarım. Kimi 
3, kimi 6, kimi 9 der. ‘Ben hepinizden 
daha çok biliyorum, dedemi ve ninemi 
hepinizden daha iyi biliyorum. Çünkü 
dedem Adem, ninem Havva’dır.’ derim. 
Bu yönüyle ırkçılık, kavmiyetçilik yanlış 
bir hadisedir. Böyle bakmak lazım. O 
zaman nefret yerini sevgiye, düşmanlık 
yerini saygıya bırakır.”

Kahraman, insan haklarının, herkes için 
geçerli olduğuna dikkati çekerek, insan 
olarak eşit doğduklarını söyledi.

İnançlarına göre çocuğun günahsız 
doğduğuna, tertemiz, bembeyaz bir 
kağıt olduğuna işaret eden Kahraman, 
cemiyet, aile ve okulun bunun üzerine 
yazısını yazdığını anlattı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
23 NİSAN 

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA TÜRKİYE' YE 
DAVET EDİLEN DÜNYA ÇOCUKLARINI 

KABUL ETTİ

20 Nisan 2016 Çarşamba 
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Kahraman, çocuğa, “melek”, “günahsız” 
dediklerini dile getirerek, “Kardeşlik 
duygusunun devamı, milletler arası 
ilişkilerde de kendini gösterir. Rekabet, 
mücadele yerini dayanışmaya bırakır. 
Biz hiçbir zaman aynı aile olduğumuzu 
unutmamalıyız. Sevgili çocuklar, 
ileride büyüdüğünüz zaman, içinizdeki 
çocuğun, yani masumiyet, saflığın, 
karşılıklı sevginin sizi terk etmemesini, 
sizinle birlikte büyümesini sağlayın.” 
diye seslendi.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bangladeş, Bosna Hersek, Estonya, 
Filistin, Gürcistan, Irak, Karadağ, KKTC, 
Kırgızistan, Makedonya, Maldivler, 
Moldova, Romanya, Sırbistan, 
Seyşeller, Tayland, Türkmenistan 
ve Ukrayna’dan gelen çocuklar, 
Kahraman’a ülkelerinden getirdikleri 
hediyeleri sundu. 

Kahraman da hediye verdi, çocuklar 
ile tek tek sohbet etti, nerede 
okuduklarını, büyüyünce ne olmak 
istediklerini, Türkiye’de hangi takımı 
tuttuklarını sordu. Kahraman, Filistinli 
çocukların hediye ettiği atkıyı, 
Türkmenistan ve Ukraynalı çocukların 
hediye ettiği şapkaları taktı. 

TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra 
çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
POLONYA DIŞİŞLERİ BAKANI 

WASZCYKOWSKI’Yİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman,
Polonya Dışişleri Bakanı 
Witold Waszcykowski’yi 
kabul etti.

Kabul, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı 
gerçekleşti.

20 Nisan 2016 Çarşamba 



■  43

Mart-Nisan 2016

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
KIRIKKALE VE MARDİN'DEN GELEN 

ÇOCUKLARI KABUL ETTİ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında Kırıkkale 
ve Mardin’in Nusaybin ilçesinden gelen 
çocuklar ile TBMM Tören Salonu’nda bir 
araya geldi.

TBMM Başkanı Kahraman çocuklarla tek 
tek sohbet ederek, büyüyünce ne olmak 
istediklerini sordu. 

Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını kutlayan Kahraman, 

çocukların geleceğe hazırlanmaları 
konusunda bu yaşlarda hedef seçmeleri 
gerektiğini söyledi. Çocuklara nasihatler 
veren TBMM Başkanı Kahraman, 
“Tarihimizi bilelim. Kendi tarihimizde 
o kadar değerli insanlar var ki o 
insanlara özenelim. Her biriniz inşallah 
hedeflerinize ulaşırsınız.” diye konuştu.

Çocuklara hediyeler de veren Kahraman, 
daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

21 Nisan 2016 Perşembe 
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
KKTC BAŞBAKANI KALYONCU’YU 

KABUL ETTİ

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman,  
KKTC Başbakanı Ömer Soyer 
Kalyoncu ve beraberindeki 
heyeti kabul etti.

Kahraman ve Kalyoncu  
bir süre baş başa görüştükten 
sonra heyetler arası  
görüşme gerçekleştirildi.

02 Mart 2016 Çarşamba
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNU 

ZİYARET ETTİ

02 Mart 2016 Çarşamba

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
Kamu Başdenetçisi M. Nihat 
Ömeroğlu’nu makamında ziyaret etti. 
Görüşmeye Kamu Denetçisi Mehmet 
Elkatmış, Kamu Denetçisi Abdullah 
Cengiz Makas, Kamu Denetçisi Muhittin 
Mıhçak, Kamu Denetçisi Zekeriya Aslan 
ve Kamu Denetçisi Serpil Çakın katıldı. 
Görüşmede TBMM Başkanı Kahraman’a, 
Kamu Denetçiliği Kurumunun 
faaliyetlerine ilişkin bilgi sunuldu.

Ziyarette TBMM Başkanı Kahraman, 
Kamu Denetçiliği Kurumu uzman ve 
uzman yardımcıları ile de bir araya 
geldi. Ombudsmanlık Kurumunun 
adaletle karar verdiğini belirterek 
adaletin her şeyin temeli olduğunu 
vurgulayan Kahraman, KDK personeline 
görevlerinde başarılar diledi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Kamu 
Denetçiliği Kurumu anı defterini de 
imzaladı.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
ANKARA VALİSİ KILIÇLAR’I 

ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Ankara Valisi 
Mehmet Kılıçlar’ı ziyaret 
etti.

Kılıçlar, TBMM Başkanı 
Kahraman’ı Valilik 
bahçesinde resmi 
törenle karşıladı. 
Kahraman da polis 
merasim mangasını 
selamladı.

Karşılamanın 
ardından, TBMM 
Başkanı Kahraman 
ve beraberindekiler, 
Kılıçlar’ın makamına 
geçti. Görüşmede 
Kılıçlar, Ankara’da 
çalışmaları sürdürülen 
projeler ile ilin genel 
durumu hakkında 
Kahraman’a bilgi verdi.

Ankara’nın her 
yönüyle bir dünya 
şehri haline geldiğini 
belirten Kahraman, 
başkentin çok yönlü 
kalkınmasından 
memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

Tarihi Hükümet 
Konağı’nı gezen 
Kahraman, ziyaretinin 
sonunda Ankara Valiliği 
Şeref Defteri’ni de 
imzaladı.

03 Mart 2016 Perşembe
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’DAN 

8 MART 
DÜNYA KADINLAR 

GÜNÜ MESAJI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, “Hiçbir inanç, 
töre ve gelenek kadınlara yönelik şiddet 
olgusunun mazereti ve dayanağı olarak 
gösterilemez.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Beşikten mezara kadar varlıklarına 
muhtaç olduğumuz kadınlarımızın 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutluyorum” ifadelerini kullanan 
Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın, gençlerimizin ruh 
kökümüze layık, inançlı, vatansever, 
dürüst ve faziletli yetişmelerinde en 

büyük yük ve görev annelere, kadınlara 
düşmektedir. Üzülerek ifade etmek 
gerekirse, kadınlarımızın şiddet olgusu 
ile gündeme gelmesi toplum olarak en 
büyük yaramızdır. Hiçbir inanç, töre 
ve gelenek kadınlara yönelik şiddet 
olgusunun mazereti ve dayanağı olarak 
gösterilemez. Ülkemizde ve dünyada, 
mutlu ve huzurlu bir gelecek istiyorsak, 
kadınlarımızın onurunu korumak ve 
şahsiyetlerini yüceltmek zorundayız. 
Şurası unutulmamalıdır ki gelecek, mutlu 
kadınların yaşadığı toplumlar için daha 
güzel olacak.”

“Ülkemizde ve dünyada, mutlu ve huzurlu bir gelecek istiyorsak, 
kadınlarımızın onurunu korumak ve şahsiyetlerini 

yüceltmek zorundayız.”

08 Mart 2016 Salı
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TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla 
kadın milletvekilleri ile 
yemekte bir araya geldi. 

TBMM Tören Salonu'ndaki 
yemek öncesinde 
konuşma yapan Kahraman,                
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü vesilesiyle kadın 
milletvekillerinin odalarına 
birer gül gönderdiğini 
belirterek, “Tabii sizin 
zarafetiniz de bakış açınız 
da farklıdır” dedi. Kadın 
milletvekilleri de TBMM 
Başkanı Kahraman'a 
teşekkür etti.

Yemeğe TBMM Başkanvekili 
Akif Hamzaçebi ve  
Ayşe Nur Bahçekapılı,                
AK PARTİ Grup Başkanvekili 
İlknur İnceöz, TBMM 
Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Belma Satır, TBMM 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Aile 
Bütünlüğünün Korunması 
Araştırma Komisyonu 
Başkanı Ayşe Keşir ile kadın 
milletvekilleri katıldı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
KADIN MİLLETVEKİLLERİ İLE 
YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ



■  49

Mart-Nisan 2016

09 Mart 2016 Çarşamba

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN, 

UKRAYNA 
DEVLET BAŞKANI 
POROŞENKO’YU 

KONUK ETTİ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 

Ukrayna Devlet Başkanı 
Petro Poroşenko ile görüştü.

Kahraman’ın makamında gerçekleşen 
başbaşa görüşmenin ardından, iki ülke 

heyetleri TBMM Divan Salonu’nda, 
Kahraman ve Poroşenko başkanlığında 

bir araya geldi.

Görüşmede, Kırım Tatarları İşlerinden 
Sorumlu Ukrayna Cumhurbaşkanı 

Temsilcisi ve Ukrayna Parlamentosu 
Milletvekili Mustafa Abdülcemil 

Kırımoğlu ile Dünya Kırım Tatarları 
Kongresi Başkanı ve Ukrayna 

Milletvekili Rıfat Çubarov da hazır 
bulundu.

Görüşmeler görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı gerçekleşti. 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN KABULÜ

10 Mart 2016 Perşembe

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
KKTC İçişleri ve 
Çalışma Bakanı  
Asım Akansoy’u 
kabul etti.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
AZERBAYCAN MİLLİ MECLİS BAŞKANI 

ASADOV İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı
İsmail Kahraman, 
Azerbaycan Milli Meclis 
Başkanı Oktay Asadov ile bir 
araya geldi.

TBMM Başkanı Kahraman’ın 
makamında gerçekleşen 
görüşmenin ardından, 
heyetler arası toplantıya 
geçildi. Toplantı, görüntü 
alınmasının ardından, basına 
kapalı devam etti.

Toplantıyı takiben Kahraman 
ve Asadov TBMM Genel 
Kurulu’na geçerek oturumu 
izlediler.

10 Mart 2016 Perşembe
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12 Mart 2016 Cumartesi

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN,

İSTİKLAL 
MARŞI'NIN 

KABULÜNÜN 
95. YIL DÖNÜMÜ 

DOLAYISIYLA 
MESAJ 

YAYIMLADI

Kahraman, 
vatanın bağımsızlığına, 

milletin hürriyetine 
yönelik saldırılara karşı 

direnme, inanç ve 
kararlılığı telkin eden

İstiklal Marşı'nın, 
TBMM tarafından 

kabul edilişinin 
yıl dönümünü kutladı. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 95. yıl dönümü 
nedeniyle bir mesaj yayımlayan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, “Merhum Akif, 'Allah bu millete 
bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla, Türk 
milletine armağan ettiği dizelerinde, medeniyet ya 
da uygarlık gibi mefhumlarla işgal ve sömürüsünü 
meşrulaştırmaya çalışan emperyalizmin 
kuşatmasına maruz kalması durumunda, dünyanın 
bütün mazlum milletlerinin uğrayacağı yıkıma 
dikkat çekmiş bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un dile getirdiği manevi ve milli 
değerlere bağlılık şuurunun, güçlenerek devam 
etmesini temenni ettiğini belirten Kahraman, “Milli 
mefkuremizin sözcüsü, istiklal ve hürriyet şairi 
Mehmet Akif Ersoy tarafından 'Hakk'a bağlılık' 
abidesi olarak mısralara dökülmüş bulunan İstiklal 
Marşımızın 95 yıl önce, milli marşımız olarak kabul 
edilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

“Merhum Mehmet Akif, Anadolu'nun sözde medeni 
sömürgeciler tarafından yağmalanmak istenmesi 
karşısında bin yıllık inançla köklerimize iltica 
ederek, milli bir çağrıda bulunarak, 'Bu ezanlar ki 
şehadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde 
benim inlemeli' diyerek milletimizin milli kimliğini 
koruma kararlılığını, en veciz biçimde ifade etmiştir.”

Ersoy'un, bugün de büyük bir duyarlılık ve heyecanla 
seslendirilen milli marşı Türk ordusuna ithaf ettiğini 
vurgulayan Kahraman, bir asra yakın süredir milli 
mefahirin sedası olarak, göklerde yankılanan İstiklal 
Marşı'nda “Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin 
istiklal” mısrasının, iki defa yer alıyor ve son dizeyi 
teşkil ediyor olmasının, merhum Mehmet Akif'in 
milli değerlere bağlılığı, kolektif bir gurur ve kibir 
olarak anlamadığını, kendisinden olmayanı düşman 
bilme ve dışlama anlamına gelen ilkel bir ırkçılık 
zihniyetine saplanmadığını gösterdiğini belirtti.  
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Kahraman, “Tam aksine onun, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun mümtaz kurucusu Osman Bey'in 
Orhan Bey'e vasiyetinde geçtiği gibi, 'Bizim davamız 
kuru cihangirlik kavgası değil, ila-yı kelimetullah, 
Allah'ın sözünü yüceltme davasıdır' anlayışını 
sonuna kadar benimsemiş bulunduğunu ortaya 
koymaktadır.” değerlendirmesini yaptı.

Merhum Akif'in, “Allah bu millete bir daha İstiklal 
Marşı yazdırmasın” duasıyla Türk milletine armağan 
ettiği dizelerinde, sömürüsünü meşrulaştırmaya 
çalışan emperyalizmin kuşatmasına maruz 
kalınması durumunda, dünyanın bütün mazlum 
milletlerinin uğrayacağı yıkıma dikkati çektiğini 
kaydeden Kahraman, mesajında şu ifadelere yer 
verdi:

“Bu hassasiyetinin bir tezahürü olarak Anadolu'yu 
'son ocak' diye tesmiye etmiş, milletimizin hürriyet 
ve bağımsızlık tutkusunu en bedii bir şekilde dile 

getirmiştir. Bu nedenle İstiklal 
Marşı, sadece bir şiir olmanın 
çok ötesinde, bir anlam 
ihtiva etmekte, geleceğe dair 
endişe, korku ve kaygıları 
yüreğimizden silip atan, 
cesaret ve metanet aşılayan, 
ümitlerimizi yeşerten bir coşku 
kaynağı, bir moral membaı 
olma niteliği taşımaktadır. 
Milli kimliğimizi yansıtan 
değerler manzumesini en 
özlü, yalın, açık ve edebi 
şekilde ifade eden İstiklal 
Marşımızın, TBMM'de kabul 
edilişinin 95'inci yıl dönümünü 
bir kez daha kutluyor, bu 
vesileyle, bizlere böylesine 
güzel bir marşı miras bırakan 
ilk Meclisimizin tüm üyelerini, 
milli mefahirimizi epik bir 
dille manzum bir esere 
dönüştürmüş bulunan merhum 
Akif başta olmak üzere, minnet 
ve şükranla anıyor, hepsine 
rahmetler niyaz ediyorum.”
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN, 
ANKARA’DAKİ TERÖR 
SALDIRISINA İLİŞKİN 
MESAJ YAYIMLADI

“ Milletimizi kamplara bölmek, devletimiz ile halkımızı karşı karşıya 
getirmek isteyen malum düşmanlarımızın bu tür aşağılık yollara tevessül 

etmeleri gerçekte acziyetlerinin göstergesidir.” 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kızılay Güvenpark’ta meydana gelen 
patlamaya ilişkin, “Acımız ve öfkemiz 
büyüktür, fakat geçmişte pek çok 
badireyi atlatmış olan devletimiz ve 
milletimiz böylesi saldırılar karşısında 
infiale kapılmama basireti, metaneti ve 
tecrübesine sahiptir” ifadesini kullandı.

Kahraman, Ankara’daki terör saldırısına 
ilişkin yayımladığı mesajında, terörizm 
yoluyla ülkeye zarar vermek ve halkı 
korku ve tedirginliğe sürükleyerek 
devlete olan güvenini sarsmak isteyen 
hain odakların, yeni bir alçakça 
saldırısına maruz kalmış olmanın 
üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Kahraman, mesajında şu ifadelere yer 
verdi:

“Milletimizi kamplara bölmek, devletimiz 
ile halkımızı karşı karşıya getirmek 
isteyen malum düşmanlarımızın bu 
tür aşağılık yollara tevessül etmeleri 
gerçekte acziyetlerinin göstergesidir. 
Bu tür eylemlerle devlet kurumlarımızın 
özgüvenini, uyumlu çalışma düzenini ve 
birlik ve bütünlüğümüzü sarsmaya, ülke 
siyasetine yön vermeye çalışan menfur 
odaklar gereken cevabı alacaklardır. 
Acımız ve öfkemiz büyüktür, fakat 
geçmişte pek çok badireyi atlatmış 
olan devletimiz ve milletimiz böylesi 
saldırılar karşısında infiale kapılmama 
basireti, metaneti ve tecrübesine 
sahiptir. Bu meşum saldırıda vefat eden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum.” 

13 Mart 2016 Pazar
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TBMM Başkanı
İsmail Kahraman, 
Ankara’daki saldırıda 
yaralanan, Dışkapı 
Yıldırım Beyazıt 
Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde tedavi 
altına alınan
vatandaşları ziyaret etti. 

Yaralılara geçmiş 
olsun dileklerini ileten 
Kahraman, “Yaralı 
vatandaşlarımıza 
gereken ilgi 
gösterilmektedir. 
Türkiye’miz güçlendikçe 
ve büyüdükçe başına 
gaile açmak istiyorlar 
ama büyük devletiz, 
birçok zorluğun 
üstesinden geldiğimiz 
gibi bu zorluğun da 
üstesinden geleceğiz. 
Terörü bertaraf 
edeceğiz inşallah.” dedi.

Kahraman, saldırıda 
hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, 
yakınlarına ve Türk 
milletine başsağlığı 
diledi.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
ANKARA’DAKİ TERÖR SALDIRISINDA 
YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

14 Mart 2016 Pazartesi
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ŞEHİT ASTSUBAY GÜLÜNAY, 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit 
olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömür 
Gülünay son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Astsubay Gülünay için Kocatepe 
Camisi'nde tören düzenlendi. 

Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 
CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve 
Engin Altay, kuvvet komutanları, askeri 
yetkililer ve şehidin ailesi katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından Gülünay'ın 
Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin 
omuzlarında top arabasına götürüldü.

Oğlunu son yolculuğuna uğurlarken 
güçlükle ayakta durabilen anne Fatma 
Gülünay, şehide “Güle güle git oğlum. 
Hakkım sana helal olsun. Yıkılmayacağız.” 
diye seslendi.

Şehit Gülünay'ın cenazesi daha sonra 
Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

15 Mart 2016 Salı
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NU 

KABUL ETTİ

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu'nu 

makamında kabul 
etti. CHP Grup 

Başkanvekilleri       
Engin Altay, Levent 

Gök ve Özgür Özel'in 
de katıldığı görüşme 

yaklaşık              
50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından 
gazetecilere açıklama 

yapan CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu, 

TBMM Başkanı 
Kahraman'a bir mektup 

sunduklarını ifade 
ederek “Sayın Başkan'ı 
ziyaret ettik. Kendisine 

bir mektup sunduk. 
Yaşanan terör olayları 

dolayısıyla TBMM 
Başkanı'nın inisiyatif 

almasını istedik. Soruna 
çözüm bulmak, sorunun 

çözümüne katkı 
vermek için TBMM'nin 

daha etkin çalışması 
gerektiği kanısındayız. 

Bunu Sayın Başkan'a 
aktardık.” diye konuştu. 

15 Mart 2016 Salı
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“KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN 
DESTEKLENMESİ PROJESİ” 
KAPANIŞ TOPLANTISI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu 
Denetçiliği Kurumu ile İspanya ve Fransa 
ombudsmanlık kurumlarının iş birliğinde 
yürütülen “Kamu Denetçiliği Kurumunun 
Desteklenmesi Projesi” eşleştirme 
bileşeninin TBMM'deki kapanış 
toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, 
kurumun etkinliğinin AB ülkelerindeki 
mevkidaşlarıyla benzer seviyeye 
çıkarılması ve bu doğrultuda 
iyi uygulamaların Türkiye'ye 
kazandırılmasına yönelik ortak 
faaliyetlerin düzenlenmesinin önemli 
olduğunu vurgulayan Kahraman, AB ile 
Türkiye tarafından ortak finanse edilen 
eşleştirme sözleşmesinin, bu amaca 
hizmet etmek üzere hayata geçirildiğini, 
başarıyla uygulanarak tamamlandığını 
bildirdi.

Modern anlamda ilk ombudsmanlık 
kurumunun 1809'da İsveç’te kurulduğu 

ve buradan, önce Avrupa’ya, ardından da 
tüm dünyaya yayıldığının kabul edildiğini 
anımsatan Kahraman, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bununla birlikte, İsveç’teki 
ombudsmanlık sisteminin kurucusu 
Kral 12. Charles’ın, Osmanlı Devleti’nin 
misafiri olarak ikamet etmekte olduğu 
Edirne’den, 26 Ekim 1713 tarihinde 
Osmanlı Devleti idari sisteminden 
esinlenerek yazmış olduğu ferman 
ile ülkesinde yüksek ombudsmanın 
görevlendirilmesi talimatını verdiği 
uluslararası literatürde, çeşitli kitap 
ve makalelerde ifade edilmektedir. 
Aynı husus, 2013 yılında, İsveç 
Büyükelçiliği'nin daveti ile 
gerçekleştirilen 'Ombudsmanlığın 300. 
Kuruluş Yıl Dönümü' kutlamasında da 
ifade edilmiş ve söz konusu fermanın 
İngilizce ve Türkçe tercümeleri ülkemize 
teslim edilmiştir.”
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Kahraman; TBMM Başkanlığına 
bağlı olarak faaliyet gösteren Kamu 
Denetçiliği Kurumumuzun etkinliğinin 
artırılması adına gerekli olan her türlü 
desteği sağlayacağız.

TBMM Başkanı Kahraman, 
ombudsmanlığın, doğduğu bu 
topraklarda Kamu Denetçiliği Kurumu 
adıyla tekrar vücut bulmuş olmasının 
ve bugüne kadar gerçekleştirdiği 
faaliyetlerle taraflı, tarafsız tüm 
kesimlerin takdirini toplamasının Türkiye 
adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

Kurumun çalışmalarının, başta AB olmak 
üzere uluslararası kurum ve kuruluşlar 
tarafından yakından takip edildiğini, 
belirli dönemlerde yayımlanan raporlarla 
değerlendirildiğini kaydeden Kahraman, 
bu raporlarda, kurumun kısa bir sürede 
faal hale gelmesinin, vatandaşların 
haklarının korunması noktasında 
kat edilen önemli bir mesafe olarak 
nitelendirildiği ve uygulamaya ilişkin 
doğru yönde birçok adım atıldığının ifade 
edildiğini anlattı.

Kahraman, bu tespitlerin, kurumun gerek 
teşkilatlanması aşamasında gerekse 
sonraki dönemde sarf edilen gayretin, 
uluslararası kurum ve kuruluşlar 
tarafından da yakından izlendiğini 
gösterdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Bu nedenle kurumun çalışmalarının 
verimliliğini arttırmak ve faaliyetleri 
hakkında ulusal düzeyde farkındalığın 
arttırılmasına ilişkin çalışmalara öncelik 
verilmesi önem arz etmektedir. Bu 
doğrultuda kurumun kapasitesinin 
güçlendirilmesine yönelik faaliyetleri 
içeren ve bugün kapanışını 
gerçekleştirmekte olduğumuz eşleştirme 
sözleşmesinin yanında şubat ayında 
uygulanmaya başlanan ve kurumun 
kamuoyu nezdindeki farkındalığının 
arttırılmasına yönelik faaliyetleri içeren 
Teknik Yardım Sözleşmesi'nin bu amaca 
hizmet etmesi beklenmektedir. Böylece 
kurumun paydaşları ile daha güçlü 
irtibat kurmasıyla kurum çalışmalarının 
kamuoyu tarafından sahiplenilmesi 
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sağlanabilecektir. TBMM Başkanlığına 
bağlı olarak faaliyet gösteren Kamu 
Denetçiliği Kurumumuzun etkinliğinin 
artırılması adına gerekli olan her türlü 
desteğin sağlanacağını dile getirmek 
isterim.”

Ömeroğlu; İsveç’te kurulan modern 
ombudsmanlık sistemi, Osmanlı 
Devleti uygulamasından ilham alınarak 
oluşturuldu.

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu ise 
yaptığı konuşmada, Kamu Denetçiliği 
Kurumu'nun, 29 Mart 2013 tarihinden 
itibaren fonksiyonel olarak çalışmalarına 
başladığını, bu süre içinde 19 bin 500'ü 
aşkın şikayet başvurusunun yüzde 
89'unun sonuçlandırıldığını aktardı.

Dünya genelinde ombudsmanlık 
kurumlarının, insan temel hak ve 
özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi, 
iyi yönetimin yerleştirilmesi ve 
geliştirilmesi görevlerini başarıyla 
sürdürdüğünü anlatan Ömeroğlu, aynı 
amaçla kurulan kurumun da 3 yıllık süre 
içinde bu bağlamda elinden gelen her 
türlü gayreti gösterdiğini vurguladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 
Kurulmasının Desteklenmesi Projesi’nin 
Eşleştirme Bileşeninin, İspanya ve 
Fransa ombudsmanlık kurumları ile 
işbirliği içerisinde uygulandığını, 24 aylık 
uygulamanın başarıyla tamamlandığını 
belirten Ömeroğlu, şunları kaydetti:

“Kurumumuzun faaliyetlerinin, insan 
hakları kurumlarına ilişkin genel 
çerçeveyi belirleyen Paris Prensipleri 
doğrultusunda ve AB üye ülkeleri 
iyi uygulamaları örnek alınarak, 
kurumumuzun görev alanına ilişkin 
olarak eğitimler verildi, çalıştaylar 
düzenlendi, İspanya ve Fransa 
ombudsmanlık kurumlarında staj 
yapma imkanı sağlandı ve proje ortağı 
ülkelerdeki iyi uygulama örnekleri 
kurumumuza yansıtılmaya çalışıldı. Proje 
çerçevesindeki eğitimler, kurumumuzun 
görev alanlarına ilişkin İspanya ve 
Fransa ombudsmanlık kurumlarındaki 
çalışmalar hakkında bilgi sahibi 
olunmasına imkan sağlamıştır. Sözleşme 
kapsamında gerçekleştirilen 17 farklı 
eğitim modülü ile şikayet inceleme 
mekanizmaları, arabuluculuk faaliyetleri 
gibi tüm birimleri ilgilendiren konular 
yanında sağlık, yerel yönetimler, eğitim, 
bilgi teknolojileri gibi farklı birimlerin 
görev alanına giren konular ele alınarak 
detaylı bir şekilde incelenmiştir. 
AB mevzuatı, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi içtihatları, ombudsman-yargı 
ilişkileri, ayrımcılık, mobbing gibi 8 farklı 
konuda çalıştay gerçekleştirilmiştir.”

Ömeroğlu, “Etkin bir insan hakları 
mekanizmasının kurulabilmesinin de 
öncelikli bir gereği olarak; kuruma 
şikayet başvurusunda bulunulmasını 
beklemeksizin resen inceleme yapabilme 
yetkisi ve kurum kararlarına idarenin 
uyumuna ilişkin dava açma ve açılan 
davalara müdahil olma yetkisi gibi 
birtakım yasal değişikliklere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Adalet Bakanlığınca 
tamamlanmış olan Kamu Denetçiliği 
Kurumu değişiklik taslağı da umarım 
yakında Meclis'e sunulacaktır.” diye 
konuştu.
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İspanya Ombudsmanı Soledad Becerril 
konuşmasında demokrasilerde büyük 
öneme sahip bir Kurum olan KDK’nın 
vatandaşların haklarını savunmada ve 
kamu yönetimlerini kontrol etmede çok 
önemli olduğunu vurguladı. Yürütülen 
projenin amacının Kurumun Avrupa 
standartları ve Paris ilkeleri uyarınca 
işleyen bir Kurum olarak desteklenmesini 
sağlamak olduğunu kaydeden Soledad 
Becerril, bu bağlamda kamu kurumlarının 
insan haklarına saygı duyulması, kamu 
yönetimlerine şeffaflık ve hukukun 
egemenliği konusunda faaliyetlerini 
desteklemekte olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Hansjörg Haber sıfırdan bir 
Kurum oluşturmanın kolay olmadığını 
belirterek faaliyetinin ilk yılında bile 
KDK’nın hassas ve önemli konularda 
tavsiyeler hazırladığını özellikle 
azınlık hakları, kolluk kuvvetleri 
tarafından orantısız güç kullanımı ve 
gösteri yapma özgürlüğüne ilişkin 
konulardaki kararların takdire şayan 
çalışmalar olduğunu vurguladı.

Toplantıya Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit ve Yargıtay Başsavcısı 
Mehmet Akarca da katıldı.
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ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ 
VE ÇANAKKALE DENİZ 
ZAFERİ'NİN 101. YILI

18 Mart 2016 Cuma

18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 
101. Yılı dolayısıyla Çanakkale'de 
düzenlenen etkinliklere 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
bazı bakanlar, Genelkurmay 
Başkanı Org. Hulusi Akar ve 
Kuvvet Komutanları katıldı.

18 
MART

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
TBMM Başkanı Kahraman, 
Genelkurmay Başkanı Akar ve 
Çanakkale Valisi Hamza Erkal’ın 
Şehitler Abidesi’ne çelenklerini 
sunmasıyla başlayan törende, 
saygı duruşunda bulunuldu ve 
saygı atışı yapıldı; İstiklal Marşı 
okundu. Tören, günün anlam ve 
önemini belirten konuşmalarla 
devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Kahraman, 
konuşmaların ardından 
beraberindekilerle birlikte 
deniz tarafındaki seyir alanına 
geçerek, donanma birliklerinin 
top atışları eşliğinde denizde 
yaptıkları geçit törenini ve Türk 
Yıldızları’nın, terörle mücadelede 
şehit düşenlerin isimlerinin yazılı 
olduğu uçaklarıyla yaptıkları 
gösteriyi izledi.
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Gösterilerin ardından Şehitlik Defterini 
imzalayan ve Çanakkale şehitleri için tilavet 
edilen Kur’an-ı Kerim’i dinleyip yapılan duaya 
katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Kahraman, şehit mezarlarını da ziyaret 
ederek üzerlerine karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman, anma etkinliği kapsamında 
düzenlenen ‘Çanakkale Şehitlerine’ temalı 
hüsnühat sergisini gezdi ve sergilenen eserlerle 
ilgili yetkililerden bilgi aldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla 18 Mart 
Stadyumu'nda da tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
TBMM Başkanı Kahraman, stadyumdaki 
törenin ardından, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tacettin Aslan 
Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, namazın ardından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, bakanlar, milletvekilleri ve 
diğer yetkililerle caminin açılışını gerçekleştirdi.
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN, 
BEYOĞLU'NDAKİ 
TERÖR 
SALDIRISINA 
İLİŞKİN MESAJ 
YAYIMLADI

“Terörizmi bir siyaset yöntemi ve aracı olarak benimseyenler, 
devletimizin ve milletimizin sağduyusu, sabrı, basireti, azmi ve 
kararlılığı sayesinde Allah'ın izni ile hüsrana uğrayacaklardır”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı nedeniyle 
yayımladığı mesajda, fesat ve nifak 
odaklarının, ülkeyi istikrarsızlığa 
sürüklemek, halkı korku, telaş ve panik 
duygularına sevk etmek, yöneticileri 
farklı gündemlerle meşgul etmek, 
güvenlik güçlerini başarısız göstererek, 
milletin devlete olan güvenini sarsmak 
istediğini belirtti.

Emellerine ulaşamayacaklarını anlayan 
söz konusu odakların bunun hınç, öfke 
ve hırsıyla saldırılarda bulunduğunu 
belirten Kahraman, “Bu hain ve vahşi 
planın bir halkası olarak İstanbul Beyoğlu 
İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen 
menfur olay, bu teröristlerin insani 
değerlerden, vicdan gibi hasletlerden 
mahrum bulunduğunu bir kez daha 
açıkça ortaya koymuştur.” ifadelerini 
kullandı.

Kahraman, mesajında şunları söyledi:

“Terörizmi bir siyaset yöntemi ve aracı 
olarak benimseyenler, devletimizin ve 
milletimizin sağduyusu, sabrı, basireti, 
azmi ve kararlılığı sayesinde Allah'ın 
izni ile hüsrana uğrayacaklardır. Fitne 
ve fesat odakları ile onların iç ve dış 
uzantıları ve hempaları, uyguladıkları 
vahşetin halkımızın birlik ve beraberlik 
duygularının güçlenmesi, daha sıkı bir 
şekilde kenetlenmeleri, devletlerine 
olan güvenlerinin artması dışında bir 
sonuç vermeyeceğini anlamak zorunda 
kalacaklardır.

Geçmişinde bundan çok daha zor 
günler geçirmiş olan milletimizin bu 
zorlukları da kısa zamanda atlatacağı 
inancıyla menfur saldırıda vefat eden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 
ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı 
ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum.”

19 Mart 2016 Cumartesi
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ 
ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Kahraman, Rize’de 
temaslarına Rize 
Valiliği ve İl Garnizon 
Komutanlığı’nı ziyaret 
ederek başladı.

Kahraman, 
Rize Valiliğine 
gerçekleştirdiği ziyarette 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, günün 
mevzusunun terör 
hadisesi olduğunu 
belirterek, “Hepimizin 
başı sağolsun. Mevzii 
hadiseler oluyor. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin 
10. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Rize’ye gitti.

20 Mart 2016 Pazar

Giderek çözülen bir problem halini alınca bu sefer şehirlerde hadiselerle karşılaşıyoruz. 
Bunlar geçici ve mevziidir, buna inanıyorum.”  ifadesini kullandı.

“Rize'mde olmaktan 
bahtiyarım, 
memleketimdeyim. 
Üniversitemiz 
inşallah nice on 
yıllar görür.” diyen 
TBMM Başkanı 
ve beraberindeki 
heyet, daha sonra 
Rize Garnizon 
Komutanlığı'nı 
ziyaret etti. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a 
“Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi” 
dalında Fahri Doktora unvanı takdim 
edildi. 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı 
da olan TBMM Başkanı Kahraman’a 
üniversitenin 
10. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle 
düzenlenen törende, fahri doktora unvanı 
verildi.
Törende, TBMM Başkanı Kahraman’a 
tevdi edilen fahri doktorluk unvanı için 
Üniversite Senatosunun almış olduğu 
karar okundu. Ardından, Doktora 
cübbesini RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Karaman’ın elinden giyen TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a “Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi” dalında doktora belgesi 
verildi. Doktora cübbesi giyen Kahraman,
yaptığı konuşmada, üniversite yönetimine 
teşekkür ederek, çok bahtiyar olduğunu 
söyledi. 
TBMM Başkanı, Üniversitenin 10.kuruluş 
yıl dönümünü tebrik etti.

Üniversitelerin, eğitim ve öğretim 
kurumlarının sıradan kurumlar olmadığını 
belirterek Osmanlı döneminde eğitime 
gösterilen önemi örneklerle katılımcılara 
anlatan İsmail Kahraman, Sultan               
2. Abdülhamit Han’ın eğitime katkılarına 
ilişkin örnekler de aktararak, “Sultan 
2. Abdülhamit’in doğum tarihi 22 Eylül 
1842, vefat tarihi ise        
10 Şubat 1918′dir. Bütün dünyada tarihi 
şahsiyetler, büyük adamlar doğumlarında 
anılır, biz de öyle yapacağız. TBMM’miz, 
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda 
Abdülhamit Han’ın doğumunun 174′üncü 
yılında bir haftalık sürecek programla 
anma gerçekleştirecek.” diye konuştu.

Tevfik İleri’nin eğitime ve diğer alanlarda 
yapılmasını sağladığı yatırımlara ilişkin 
de bilgi paylaşan TBMM Başkanı, “Bu 
iki isim, gençlerimize örnek olmalı. Rol 
model dedikleri hadise olmalı. Böyle 
kişilerin ve şahsiyetlerin iyi tanıtılması 
lazım. Örnek şahsiyetlere gençliğimizin 
ihtiyacı var.” ifadesini kullandı.
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TBMM Başkanı Kahraman; “Türkiye 
büyük devlettir. Büyük devletlerin 
dertleri de büyüktür, meseleleri de 
büyüktür.”

Üniversite olmayan il kalmadığını ifade 
eden TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
şunları kaydetti: “Üniversitelerin sayıca 
artışı bize gelecek için umut veriyor. 
Aynı şekilde yükseköğrenimdeki öğrenci 
sayısının artışı da istikbalimiz için 
büyük önem taşıyor. Mesele sadece 
meslek edindirme ya da iş kapısı 
açma meselesi değildir. Aynı zamanda 
bilgili, görgülü, eğitimli toplum olmayı 
sağlamaktır. Tabii ki üniversitelerimizin 
her bakımdan daha donanımlı, daha 
mükemmel hale getirilmesi için çaba 
göstermemiz gerekiyor. Rizeliler olarak 

bizler de şehrimizdeki bu ilim yuvasının 
kıymetini bilmeli, daha iyi noktalara 
gelmesi için elimizden gelen desteği 
vermeliyiz. Üniversitemiz bir dünya 
lideri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın 
ismini de taşımaktadır. Bu yönüyle diğer 
üniversitelerden farklı bir gözle bakmalı 
ve ismine layık çalışmalar yürütmeye 
gayret etmeliyiz.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
gençlere şöyle seslendi: “Kimin nesli 
olduğunuzu hiç unutmayın. Cihat ruhu 
bizleri muhteşem bir devlet yaptı. O 
ruhu, inancı ve imanı kaybetmeyin. Kaba 
milliyetçi değil, kültür milliyetçisi olun.” 
Yaşanan terör olayları dolayısıyla 
millete ve ailelere baş sağlığı, yaralılara 
da şifa dileyen Kahraman, “Türkiye 
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büyük devlettir. Büyük devletlerin 
dertleri de büyüktür, meseleleri de 
büyüktür ama Allah’ın izniyle ve lütfuyla 
meselelerimizin üstesinden geleceğiz. 
Cenab-ı Hak yardımlarını esirgemez 
inşallah.” dedi.

Törene AK PARTİ Rize Milletvekilleri 
Hasan Karal, Hikmet Ayar ve Osman 
Aşkın Bak, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ravza Kavakcı Kan, AK PARTİ Sakarya 
Milletvekili Şaban Dişli, AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Fahri Kasırga, Kültür ve Turizm Bakanı 

Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, 
MGK Genel Sekreteri Seyfullah 
Hacımüftüoğlu, Rekabet Kurulu Başkanı 
Ömer Torlak, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı 
Nusret Bayraktar, diğer yetkililer, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman üniversitede 
düzenlenen programın ardından, Zihni 
Derin Yerleşkesi içerisinde yeni yerine 
taşınan ve ismi S. Kemal Sandıkçı 
Kütüphanesi olarak değiştirilen Merkez 
Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.



68  ■  

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN 
TRABZON VALİLİĞİNİ VE 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

Rize'de çeşitli ziyaretlerde 
bulunduktan sonra Trabzon'a 
geçen TBMM Başkanı İsmail 

Kahraman, Valilikte Trabzon Valisi 
Abdil Celil Öz, Trabzon 

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 

AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu, 

Garnizon Komutanı Kurmay 
Albay Okçin Akşit, İl Emniyet 

Müdürü Murat Köksal ve 
yetkililer tarafından karşılandı.

Polis tören mangasını selamlayan 
İsmail Kahraman, daha sonra 
Vali Abdil Celil Öz ile görüştü.

TBMM Başkanı Kahraman, 
görüşme sonrası Valilik Toplantı 
Salonu'nda “Mehmet Akif Ersoy 

Okumaları” etkinliğine katılan 
öğrencilerle bir araya gelerek 

sohbet etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu 
sohbette, Kahraman da Mehmet 

Akif Ersoy'un “Ressam Haklı” 
şiirinin bir bölümünü okuyarak, 

şiirin hikayesini öğrencilerle 
paylaştı.

21 Mart 2016 Pazartesi
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Kahraman, daha sonra gazetecilere 
yaptığı açıklamada terör olaylarına 
ilişkin görüşlerini ifade etti.

TBMM Başkanı Kahraman, “İnşallah iyi 
günlere Türkiye'miz gidecek. Sıkıntıları 
vardır, niye? Türkiye büyük bir devlettir. 
Biz koca bir Osmanlı'nın varisiyiz, 
üç kıtaya, yedi denize hükmetmişiz,          
22 milyon kilometrekareye 
hükmetmişiz, hakimiyetimizi kabul 
etmişlerle beraber 24 milyon 
kilometrekaredir.” diye konuştu.

Kahraman, muhteşem bir cihan 
devletinin varisinin Türkiye olduğunu 
vurgulayarak, şunları söyledi;

“Gençler göreviniz ağır, geleceği 
siz yürüteceksiniz. İslam ülkeleri 
parlamentoları Filistin'i destekleme 
komiteleri üyeleri Meclis'te ziyaretime 
geldiler, sohbet ettik. Başlarında 
Yemenli parlamenterler vardı, Sudanlı, 
Mısırlı. Filistinli ne dedi biliyor 
musunuz? ‘Ne zaman sizin bir vilayetiniz 

olacağız.’ Dünyanın bizden beklediği 
büyük misyon, yük var ve biz buna layık 
olacağız. Terörün üstesinden geleceğiz. 
Paniklemek yok, yılgınlık yok. Birlik 
ve bütünlükle yola devam edeceğiz. 
Meclisiyle, müesseseleriyle, ordusuyla, 
halkıyla bir bütün olarak inşallah çok iyi 
günlere kavuşacağız.”

Kahraman, konuşmasının ardından 
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Valilik ziyaretinden sonra Trabzon 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen 
Kahraman, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 
tarafından karşılandı.

Gümrükçüoğlu Trabzon’da 
gerçekleştirilen çalışmalar ve 
büyükşehir yapılanmasıyla ilgili olarak 
detaylı bilgiler sunduğu TBMM Başkanı 
Kahraman’a, 1996 yılında Kültür 
Bakanı olarak gerçekleştirdiği Trabzon 
Belediyesi ziyaretinde Şeref Defterine 
yazdığı yazıyı gösterdi. 
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1996’daki notunun karşısına 
çıkmasıyla oldukça duygulanan 

Kahraman, Büyükşehir Belediyesi 
şeref defterini imzalarken, “Trabzon 

Belediyemizi 
ziyaret ettim. Örnek ve güzel 
faaliyetlere devam edildiğini 

gördüm. Kültür Bakanı olarak 
geldiğim 1996 yılından 

günümüze olan gelişmeyi 
hayret ve sevinçle temaşa ettim. 
Büyükşehir statüsünü kazanmış 
Trabzon’umuzun Türkiye’mizin 

örnek şehirlerinden biri olacağına 
inanıyorum. Atalarımız Fatih’in, 
Yavuz Sultan Selim’in ve Kanuni 

Sultan Süleyman’ın 
şehri olan bu tarihi beldeye hizmet 

edenleri minnet ve şükranla 
anıyorum. Değerli devlet adamı, 
Belediye Başkanımız Orhan Fevzi 

Gümrükçüoğlu beyefendiyi, onun 
şahsında bütün mesai arkadaşlarını 
tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerinde 

üstün başarılar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

Kahraman, sonra beraberindeki 
Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, 

Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 

AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu ile Akçaabat 

ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki 
İl Jandarma Komutanlığını 

ziyaret etti. Girişte askeri törenle 
karşılanan Kahraman, ardından 

Trabzon Garnizon Komutanı 
Kurmay Albay Okçin Akşit ile 

görüştü. Görüşmenin ardından 
komutanlık bahçesine 

TBMM Başkanı Kahraman adına 
çam fidanı dikildi.
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN'IN
NEVRUZ BAYRAMI 
MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman, Nevruz Bayramı 
nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında “Ortadoğu, Balkanlar ve 
Orta Asya halkları tarafından binlerce 
yıldır kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı 
gününde, insanlarımız arasındaki 
kardeşlik bağlarının çok daha güçlü 
hale gelmesini temenni ediyorum.” 
ifadesini kullanan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

“Böylesi günlerin çatışma ve gerginliğe 
değil, kardeşlik ve dostluk duyguları 
içinde yardımlaşma ve dayanışmaya yol 
açması hepimizin ortak beklentisidir. 
Unutmayalım ki bizler; ancak ortak 
inanç, kültür ve tarih bilincine sahip 
insanlar olmamız durumunda bu 
topraklarda huzur ve mutluluk içinde 
yaşamımızı sürdürme imkanına 
kavuşabiliriz. Ancak birliğimize ve 

dirliğimize hizmet eden kutlamalar, 
milletimiz ve ülkemiz için gerçek bir 
değer taşıyabilir. Anadolu topraklarını 
yeniden emperyalistlerin oyun sahası 
olmaktan çıkarmak ve bin yıllık 
kardeşliğimizi bozmak isteyen fesat 
ve nifak odaklarını hayal kırıklığına 
uğratmak ortak hedefimiz olmalıdır.

Bu çerçevede, böylesi günlerin kötü 
emeller ve art niyetler için istismar 
edilmesine izin vermemek suretiyle, 
bizleri korku, panik ve endişeye sevk 
etmek isteyen, ülkemizi istikrarsızlaştırıp 
yönetilemez hale getirmeyi hedefleyen 
hain mihraklara fırsat vermeyeceğimize 
inancım tamdır.

Bu vesileyle, dünya kültür mirasının bir 
parçası kabul edilen Nevruz Bayramı 
gününün mutluluk ve huzur içinde 
geçmesini diliyorum.”

21 Mart 2016 Pazartesi

“Anadolu topraklarını yeniden emperyalistlerin oyun sahası olmaktan 
çıkartmak ve bin yıllık kardeşliğimizi bozmak isteyen fesat ve nifak 
odaklarını hayal kırıklığına uğratmak ortak hedefimiz olmalıdır.”
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TBMM Başkanı Kahraman’ın çağrısı üzerine 
24 Mart 2016 tarihinde TBMM Başkanlığında 
bir araya gelen AK PARTİ Grup Başkanvekili                  
Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 
HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve MHP Grup 
Başkanvekili Oktay Vural, partilerinin bakış açıları 
çerçevesinde görüş ve önerilerini ifade ettiklerini 
kaydettiler.

Toplantının ardından TBMM Başkanlığı tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, TBMM Başkanı 
Kahraman’ın, “Meclis'te grubu bulunan dört 
siyasi partinin liderlerine, Türkiye'nin güven, 
huzur ve refahına karşı artan terör faaliyetleri 
ve tehdidi konusunda bilgi ve fikir alışverişinde 
bulunulması gayesiyle bir mektup gönderdiği ve 
birer grup başkanvekilini yapılacak toplantıya davet 
ettiği” anımsatıldı. Açıklamada ayrıca, “Türkiye 
Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Devletimizin ve 
milletimizin bu ve benzeri badireleri aşacağına olan 
inancımız tamdır. Sorunların çözüm mercii millet 
iradesinin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir.” ifadelerine yer verildi.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN  
“TERÖR” 

GÜNDEMLİ TOPLANTI ÇAĞRISI

TBMM Başkanı             
İsmail Kahraman 

tarafından TBMM’de 
grubu bulunan dört 

siyasi partinin liderlerine 
terör konusunda 

karşılıklı bilgi ve görüş 
alışverişinde bulunulması 

amacıyla 22 Mart 2016 
tarihinde bir davet 

mektubu gönderildi. Bu 
çerçevede düzenlenecek 

toplantıya siyasi parti 
gruplarını temsilen birer 

grup başkanvekilinin 
katılımı istendi.

22 Mart 2016 Salı
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Törene, TBMM Başkanı
İsmail Kahraman, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
Komisyon üyeleri, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu, 
Komisyon eski başkanları ve üyeleri 
katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
törende yaptığı konuşmada, 
parlamentoların, kadınların temsili ve 
taleplerinin karşılanması noktasındaki 
sorumluluğunun, demokrasinin ayrılmaz 
bir parçası olduğunu dile getirdi. 
Kahraman, son dönemde bu konunun, 

“parlamentoların cinsiyete duyarlılığı” 
tabiriyle ifade edildiğini kaydederek, 
bu ifadeyle; kadınların siyasi temsilinin 
artırılmasının, parlamentoların kadın 
erkek eşitliğini teşvik etme ve geliştirme 
yönünde çalışmasının, kurumsal 
yapılarının ve çalışma yöntemlerinin de 
bu minvalde şekillenmesinin anlatılmak 
istendiğini vurguladı. Kahraman, bugün 
dünya genelinde, hem gelişmiş hem 
de gelişmekte olan ülke meclislerinde, 
bu yönde adımlar atıldığını, kadının 
temsilinin artması, Meclis içi 
mekanizmalarla kadın erkek eşitliğinin 
desteklenmesi yönünde çalışmalar 
yapıldığını da sözlerine ekledi.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ 
KOMİSYONU 7 YAŞINDA

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 7. Kuruluş Yıl Dönümü 
TBMM’de düzenlenen törenle kutlandı.

23 Mart 2016 Çarşamba
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“Medeniyetimizden, tarihimizden 
ve kültürümüzden gelen olumlu 
özellikleri keşfetmeye ve ülkemiz 
kadınlarının geleceğini bunlar 
üzerinden yeniden inşa etmeye 
çalışmalıyız.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Türkiye'de 2000'li yılların başından 
itibaren kadın haklarının korunması ve 
kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması 
yolunda bir dizi reform yapıldığına 
işaret ederek Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu'nun kurulmasının da bu 
reformların ürünü olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, 2000'li 
yılların başından itibaren başta Anayasa 
olmak üzere, tüm mevzuatta kadın-
erkek fırsat eşitliğini garanti altına almak 
ve kadınlara karşı haksızlık anlamına 
gelecek şekilde ayrımcılık yapılmasını 
önlemek amacıyla çok sayıda değişikliğin 
hayata geçirildiğini kaydetti.

Yasal düzenlemelerle elde edilen 
gelişmelerin, sorunların çözülmesinde 
tek başına, her zaman, belki de çoğu 
zaman yeterli olmadığını vurgulayan 
Kahraman, özellikle kadınlarla 
ilgili konularda yaşanan sorunların 
aşılmasının, sadece siyasi ve hukuki 
düzenlemelerle mümkün olamayacağını 
belirtti.

Toplumsal alanda bir yapısal yenilenme 
ve zihniyet dönüşümü yaşanmadıkça 
sorunların tümden aşılmasının mümkün 
olmadığına da işaret eden Kahraman, bu 
konuda Meclis'e büyük rol düştüğünü 
ifade etti.

Kahraman, “Bugüne kadar olduğu gibi, 
bundan sonra da Komisyonun ilk günkü 
heyecanla çalışacağına, etkili olmaya ve 
farkındalık üretmeye devam edeceğine 
inanıyorum. Bütün bu çalışmaları 
yaparken, iki noktada daha duyarlı 
olmamız gerektiğini düşünüyorum: 
Birincisi, ülkemiz kadınlarının durumu 
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ile başka ülkelerdeki kadın sorununu, 
aradaki içtimai bünye, zihniyet ve 
kültür farkını görmezden gelerek, aynı 
kefeye koymaktan kaçınmamız gerektiği 
kanaatini taşıyorum. Aradaki farkları 
göz ardı ederek, toptancı bir yaklaşımı 
benimseyip, yabancı toplumlardaki 
konuya ilişkin söylemi aynen taklit 
ederek, aşırı genelleme yaparak kadın 
sorunu ile ilgili bir zihniyet dönüşümünü 
gerçekleştirmemiz mümkün değildir. 
Toplumumuzun kültür kodlarını göz 
ardı eden bir zihniyet dönüşümü 
çabası, sorunu çözemeyeceği gibi, uzun 
vadede başka sorunlara da yol açabilir. 
İkincisi, konuya hep olumsuz açıdan 
bakmak yerine, medeniyetimizden, 
tarihimizden ve kültürümüzden gelen 
olumlu özellikleri keşfetmeye ve ülkemiz 
kadınlarının geleceğini bunlar üzerinden 
yeniden inşa etmeye çalışmalıyız diye 
düşünüyorum. Batıdaki kadın sorununun 
çok ciddiye alınması tabiidir, çünkü batı 
toplumlarında yakın zamanlara kadar 
kadınların saygıdeğer olup olmadığı 
tartışılmaktaydı.” dedi

“Toplumda kadının güçlenmesi, her 
türlü imkânlardan eşit ve adil şekilde 
faydalanması için Bakanlık olarak 
gereken hassasiyeti gösteriyoruz.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sema Ramazanoğlu törende yaptığı 
konuşmada, toplumu ve medeniyeti 
doğuran ve inşa edenlerin kadınlar 
olduğunu belirterek zaman değişse 
de kadınların yaşadığı sorunların farklı 
şekillerde ortaya çıktığına işaret etti. 
Ramazanoğlu; eğitim, sağlık, ekonomi, 
siyaset ve sosyal alanlardaki sorunların 
çözülmesinin yeni ufuklar açacağını 
sözlerine ekledi.

Mevcut sorunların çözümünün kadın 
erkek dayanışmasının güçlü şekilde 
sağlanmasıyla mümkün olduğuna da 
vurgu yapan Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu'nun, ulusal ve uluslararası 
düzeydeki çalışmalarının hayatın içinde 
birebir yaşanılan sorunların tespiti 
konusunda önemli verileri ortaya 
koyduğunu ve bu tespitlerin hem yasal 
hem toplumsal düzeyde işlevsellik 
kazanarak çözüme dönüşmesinin, kadın 
erkek fırsat eşitliğini güçlendiren adımlar 
olduğunu belirtti.

Toplumda kadının güçlenmesi, her 
türlü imkândan eşit ve adil şekilde 
faydalanması amacıyla Bakanlık olarak 
gereken hassasiyeti gösterdiklerini 
belirten Ramazanoğlu, kadınlara karşı 
ayrımcılığı önlemek, kadının insan 
haklarını korumak ve geliştirmek, 
kadınların toplumsal hayatın tüm 
alanlarında hak ve fırsat imkânlarından 
eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak 
için çaba sarf ettiklerini vurguladı.
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“Ayrımcılığa maruz bırakılmış tüm 
kesimleri, insan odaklı bir yaklaşımla 
ele almak gerek.”

Törende, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı Radiye Sezer 
Katırcıoğlu da bir konuşma yaptı. 
Sözlerine, Ankara ve İstanbul'da 
meydana gelen menfur terör 
saldırılarında hayatını kaybeden 
vatandaşlara Allah'tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı dileyerek 
başlayan Katırcıoğlu, Belçika'da 
meydana gelen acı terör saldırısıyla 
bir kez daha sarsıldıklarını, ülkemiz ve 
dünya milletlerinin bu elemi bir daha 
yaşamamasını ve bu olayların son 
olmasını dilediğini ifade etti.

Katırcıoğlu, kadının; mücadelenin, 
emeğin, sevginin, hoşgörünün, cefanın, 
çilenin tarihi olduğunu belirterek 
törenin amacının, güzel örnekler ile 

istenildiğinde aşılabilecek engelleri 
göstermek olduğunu kaydetti.

Katırcıoğlu, “Bir şeyler üretmek için 
olumsuz şeylere kilitlenip kalmak ancak 
karamsarlığı beraberinde getirir. 
Oysa olumluyu düşünmek, hayra niyet 
etmek hep güzel neticeler verir. Biz 
de işte bu noktadan yola çıkarak, vira 
Bismillah diyerek başladık.” dedi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı, nefes aldığımız ve ayak 
basmakta olduğumuz toprakların, 
Hayme Ana’ları, Hüma Hatun’ları,
Nene Hatun’ları, Halide Edip Adıvar’ları, 
Zübeyde Hanım’ları yetiştirdiğini 
anlatarak, bu topraklarda yaşayan her 
bir vatan evladının mayasında Anadolu 
kadınının özünün bulunduğunu söyledi. 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
olarak bu derece hürmete layık 
kadınların hak ettikleri yerde durmaları 
için gece gündüz demeden çalıştıklarına 
işaret eden Katırcıoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Biliyoruz ki kadın demek üretmek 
demek. Biliyoruz ki gelişmiş ve mutlu 
bir ülke için kadınıyla, erkeğiyle kol kola 
çalışmak gerek. Aydın bir nesil için kız 
çocuklarımızın erkek çocuklarından geri 
kalmaması gerek. Bunun için çalışma 
hayatında, toplumsal hayatta, eğitimde, 
yani hayatın her alanında kadının 
sesini duyurması gerek. Bilinmelidir ki 
hakkaniyet temelinde yalnızca kadınları 
değil, tüm ayrımcılığa maruz bırakılmış 
kesimleri, insan odaklı bir yaklaşımla ele 
almak gerek. Ancak böyle bakıldığında 
toplumsal sorunlar kökten çözülür. 
Kadim medeniyetimizin işaret ettiği yol 
da budur.”
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“Önce kadın ve çocukların hakları gasp 
ediliyor.”

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi 
Sare Davutoğlu ise yaptığı konuşmada 
dünyanın her yerinde savaş, terör, 
istismar, taciz ve şiddetin önce kadın ve 
çocukları vurduğunu ve onların haklarını 
gasp ettiğini belirterek “Oysa annesinin 
kucağında ölen çocuklar, açlığa teslim 
olan küçük bedenler, sahile vuran 
evlatlarımız, insanlığın geleceğiydi.” dedi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 
4'üncü yılı etkinliklerinde, en fazla 
kadın üst düzey yönetici oranına sahip 
bakanlıkların ödüllendirildiğini anımsatan 
Davutoğlu, komisyonun bugünkü ödül 
töreninin de geçmişte yapılan çalışmalar 
gibi farkındalığı arttırıcı ve bilgilendirici 
bir içeriğe sahip olduğunu söyledi.

Davutoğlu, bugün bilim, eğitim, 
girişimcilik ve sosyal sorumluluk 

alanlarında rol model olarak ödül 
almaya hak kazanan kadınlarla bir arada 
olduklarına işaret ederek, Türkiye'de 
yayınlanan ilk kadın dergilerinde yer alan 
kadınlara ilişkin karikatür ve fotoğrafları 
içeren serginin de bu vesileyle 
kamuoyuna sunulduğunu aktardı.

Tüm bu etkinliklerin, “Türkiye'de 
Siyasi Liderlik ve Siyasi Katılımda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi”ni 
de destekleyeceğine inancını dile 
getiren Davutoğlu, şöyle devam etti; 
“20 nci yüzyıl, hem iki dünya savaşına 
hem de bilim ve teknolojiden sanata, 
siyasetten sosyal yaşama kadar bütün 
alanlarda çok hızlı değişimlere tanık 
oldu. 20 nci yüzyılın sonlarına doğru 
ise bir yanda Berlin Duvarı yıkılırken, 
diğer yanda pek çok coğrafyada 
insanlar arasında görünmez duvarlar 
var olmaya devam etti. Yeni dönemde 
Soğuk Savaş yerini yeni çatışmalara, 
savaşlara, işgallere bıraktı. Demokrasi, 
insan hakları, eşitlik, hukuk ve refah 
çok konuşuldu ancak bu kavramların 
getirdiği kazanımlar dünyamıza eşit 
ve adil şekilde dağıtılamadı. Bugün 
de bu dramatik şartların çok uzağında 
değiliz. Dünya dengelerindeki bu 
çarpıklık, maalesef en çok kadınları 
etkiliyor. Türkiye, bu karamsar tablonun 
göbeğinde, bu değişim rüzgârlarının 
ortasında değerlerini kaybetmeden 
gelişmeye ve ilerlemeye çabalıyor. Bütün 
dünyaya, kendi değerlerinden, insani 
değerlerden vazgeçmeden değişmenin 
mümkün olduğunu gösteriyor. Bugün 
Türkiye her alanda gelişirken, tarihinden, 
köklerinden, kadim medeniyetinden 
ilham alarak yükseliyor.”
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Konuşmaların ardından, girişimcilik ve sosyal 
projeler gibi farklı alanlarda sergiledikleri başarılı 
çalışmalarla kadınlar için rol model oluşturan, 
toplumsal önyargıların yıkılmasına katkıda 
bulunan kadınlara, “Farkındalık Plaketleri” 
verildi. Bu çerçevede, Türkiye'nin ilk ve tek kadın 
karakol komutanı olan Ordu'nun Mesudiye 
İlçesi Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çavdar 
Jandarma Karakolu'nun komutanı kadına karşı 
şiddetin önlenmesine katkıda bulunan Astsubay 
Üstçavuş Şenay Haydar, işitme engelli Piyanist 
Esra Ceren Karayaka, evliliğinin ilk yıllarında 
görme yetisini kaybeden ve 25 yıldan beri Şeref 
Mengene ile evliliğini sürdüren Fatma Mengene 
ve eşi; atölyesinde Avrupa’da kullanılan Noel ve 
cenaze çelengi üreten, KOSGEB kredisiyle üretim 
kapasitesini artıran kadın girişimcilerden Gülfer 
Kızılçay, Türk Yıldızları'nın ilk kadın üyesi Pilot 
Binbaşı Esra Özatay ve hayırsever çalışmalarıyla 
tanınan, kadının statüsünün iyileştirilmesine 
yönelik çalışmalara katkı sağlayan Dilek Sabancı’ya 
plaketleri sunuldu.

Toplantının ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve davetliler, 1869-1927 
yılları arasında Türkiye'de yayınlanan kadın dergilerinden derlenen karikatür ve 
fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdiler.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
 ROMANYA CUMHURBAŞKANI 

IOHANNIS İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı
İsmail Kahraman, ülkemize 

resmi ziyaret gerçekleştiren 
Romanya Cumhurbaşkanı 

Klaus Iohannis ile görüştü.

Makamda gerçekleşen baş 
başa görüşmenin ardından, 

heyetler arası toplantıya 
geçildi. 

24 Mart 2016 Perşembe



80  ■  

2016 yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Tasarısı ile
2014 yılı Merkezi Yönetim 
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı,
9 Mart 2016 tarihinde 
TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığında 
toplanan TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
birleşimi açtıktan sonra yaptığı 
konuşmada, bütçe çalışmalarını 
özveriyle yürüten ve sürece katkıda 
bulunan, başta milletvekilleri ve 
bürokratlar olmak üzere çalışmalarda 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Kahraman, 2016 yılı bütçesinin millet 
ve memleket için hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi.

Bütçenin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerin ardından TBMM Genel 

Kurulu'nda oylamaya geçildi. 2016 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı için yapılan oylamaya 430 
milletvekili katılırken, 301 kabul, 129 
ret oyu kullanıldı. 2014 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 
için 430 milletvekili oy kullanırken 301 
kabul, 129 ret oyu kullanıldı. Genel 
Kurul’un 26 Şubat 2016 tarihinde 
başlayan bütçe mesaisi 13 günlük 
yoğun çalışma sonucunda 9 Mart’ta 
sona erdi.

2016 YILI BÜTÇESİ 
TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ
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17 Nisan 1993'te vefat eden                   
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 
TBMM Genel Kurulunda anıldı. 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın 
konuşmasının ardından söz alan 
grup başkanvekilleri ve milletvekilleri 
vefatının 23. yıl dönümünde Turgut 
Özal'a rahmet dilediler. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın:

“17 Nisan 1993'te Hakk'ın rahmetine 
kavuşan 8. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Turgut Özal'ı bugün yine rahmetle 
anıyoruz. Ülkemizin çok zor şartlardan 
geçtiği bir dönemde millî iradenin 
tesisiyle Türkiye'de demokratikleşme 
ve kalkınma sürecinde çok önemli 
gelişmelere imza atmıştır. Milletten 
başka kimseye boyun eğmemiş, 
milletin değerleriyle çatışmamış, 
bütünleşmiş, ekonomik, siyasal, sosyal 
her alanda yaptıkları ve öngörüleriyle 
vatandaşlarımızın kalbinde ayrı bir yer 
bırakmıştır. Bu vesileyle, gönüllerde 
taht kuran, milletin adamı Sayın Turgut 
Özal'ı bir kez daha Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Başkanlık Divanı olarak rahmetle 
anıyoruz. Mekânı cennet olsun diyoruz.”

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent 
Turan:

“Bildiğiniz gibi dün 8'inci 
Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ın 
ölüm yıl dönümüydü, kendisini rahmetle 
anıyorum. Özal, 12 Eylül darbesinden 
sonra Türkiye'nin sivil bir rotada 
ilerlemesi için ülkenin önünü açan, özel 
olan liderlerden bir tanesiydi. Vesayet 
sisteminin unsurlarıyla mücadele 
ederek hep milletin yanında durdu. 
Onun ölümü, Türkiye'deki reform 
sürecini sekteye uğratsa da bugün 
hâlâ onun ufku, onun değişim vizyonu 
devam etmekte. Ben bir kez daha Özal'ı 
rahmetle anıyorum, tüm milletimizin 
başı sağ olsun.”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 

“8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı 
andınız, kendisine Allah'tan rahmet 
diliyoruz.” 

8. CUMHURBAŞKANI 
TURGUT ÖZAL, VEFATININ
23. YIL DÖNÜMÜNDE
TBMM GENEL KURULU'NDA 
ANILDI
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

“8’inci Cumhurbaşkanımız merhum 
Turgut Özal’ın vefatının 23’üncü yıl 
dönümünü idrak ettik. Merhum Turgut 
Özal’ı da verdiği çok kıymetli hizmetlerle 
anacağız. Bu hizmetler tarihe mal 
olmuştur. Tekrar Allah rahmet eylesin 
diyoruz.”

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken:

“8’inci Cumhurbaşkanı Sayın Turgut 
Özal’ın vefatının 23’üncü yıl dönümü 
anması yapılıyor. Turgut Özal siyasi 
yaşamı boyunca eleştirilecek pek çok 
yönü olmakla birlikte demokratikleşme 
ve Kürt meselesinin müzakereyle 
çözümü konusunda cesur hamleler 
yapan bir siyasetçi. Bu anlamda önemli 
dogmaları, önemli tabuları yıkan bir 
siyasetçiydi. Sayın Özal’a bir kez daha 
Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm 
halklarımıza da bir kez daha buradan 
başsağlığı dileğimizi iletmek istiyorum.”

AK PARTİ Denizli Milletvekili Cahit 
Özkan:

“Türk siyasi hayatının en önemli 
isimlerinden biri olan 8’inci 
Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın 
vefatının 23’üncü yıl dönümüydü dün. 
Cumhurbaşkanımız Özal, ülkemizin 
ekonomide, üretimde ve ihracatta 
çağ atlamasına vesile olmuş bir siyasi 
liderdir. 5,9 milyar dolar olan ihracat, 
Özal döneminde, 1987’de 10 milyar 
dolar sınırını aşmıştır. Türkiye ortalama 
yüzde 5,2 büyümüştür. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 81,1 olmuştur. 
Bu kadar büyük hizmetler yapan Sayın 
Özal da AK PARTİ gibi harici ve dâhili 
düşmanların saldırısına maruz kalmıştır.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve AK 
PARTİ Osmaniye Milletvekili Mücahit 
Durmuşoğlu:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne 
konulan engelleri kaldırmak için 
akıllarda yer etmiş bütün tabuları 
yıkan ve zihniyet devrimini başlatan 
8’inci Cumhurbaşkanımız merhum 
Turgut Özal’ı ölümünün 23’üncü yıl 
dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla 
anıyorum. Merhum Özal milletiyle 
bütünleşen, onun değerleriyle hemhâl 
olmuş bir devlet adamına bu aziz 
topraklarda nasıl sahip çıkacağının 
da öncüsü olmuştur. Milletimiz 
Türkiye’nin dünyayla bütünleşmesine, 
değişim ve dönüşümüne yönelik 
büyük hizmetlerini ve içten kişiliğini 
asla ve asla unutmayacaktır. Merhum 
Adnan Menderes’le başlayan, 
merhum Turgut Özal’la devam eden 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’la büyük bir ivme 
kazanan muasır medeniyetleri geçme 
yolculuğumuzu azim ve kararlılıkla 
sürdüreceğimizden hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Ülkemizin gelişmesinin 
önüne yeni engeller çıkarmaya, bizleri 
terör belasıyla korkutmaya çalışan 
tüm mihraklara karşı merhum Turgut 
Özal’ın kendisine düzenlenen suikast 
girişimi sonrası kurduğu cümleyle cevap 
vermeye devam edeceğiz: “Allah’ın 
verdiği canı onun isteğinden başka 
alacak yoktur.”
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ÇOCUK İSTİSMARINI 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

TBMM Genel Kurulunda çocuk istismarına yönelik Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge kabul edildi.
TBMM’de AK PARTİ, CHP, MHP ve HDP grupları tarafından çocuklara yönelik her 
türlü istismarın araştırılması ile ilgili Meclis araştırması açılması yönündeki önergeler 
birleştirilerek görüşüldü. Yapılan oylamada Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına 
karar verildi.

Görüşmeler sırasında söz alan AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, 
partisinin bugüne kadar hiçbir sosyal 
meseleye duyarsız kalmadığını, azami 
hassasiyet gösterdiğini söyledi.

AK PARTİ'nin, çocukların gelişmesi, 
korunması, çocuklara yönelik 
koruyucu ve denetleyici tedbirlerin 
alınması konusunda gerekli her türlü 
tedbiri aldığını ve almaya devam 
edeceğini vurgulayan Yıldız, yasaların 
uygulanmasından kaynaklı sorunlarda da 
idarenin bir sorumluluğu olması halinde 
gereğinin yapılacağını ifade etti.

Yıldız, “Karaman'daki olay vahimdir. 
Toplumun ahlak değerlerini rencide 
eden bir olaydır. AK PARTİ Grubu olarak 

şiddetle kınadığımız olayın takipçisi 
olacağımızı ifade ediyoruz. Kanuni, yasal 
düzenlemeler de eksikse bu olayla ilgili 
üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

Söz konusu olayda çocukların haklarını, 
masumiyetlerini korumak için yayın 
yasağı kararı alındığını, sanık hakkında 
hazırlanan iddianamenin de ilgili 
mahkemece kabul edildiğini ifade eden 
Yıldız, “Çocuklarımızın üzerine hepimiz 
ana, baba olarak titriyoruz. Mağdur olan 
çocukların, ailelerin mahremiyetlerini 
ve masumiyetlerini korumak hepimizin 
boynunun borcudur. Çocuk istismarı, 
siyasi çekişmelere kurban edilecek bir 
konu değildir. Çocuk istismarı, istismar 
edilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili 

Haydar Ali Yıldız; 
“AK PARTİ Grubu 

olarak şiddetle 
kınadığımız 

olayın takipçisi 
olacağımızı ifade 

ediyoruz.”

24 Mart 2016 Perşembe
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HDP İstanbul 
Milletvekili Filiz 

Kerestecioğlu 
Demir; 

“Türkiye’nin 
en büyük zaafı 

denetleme 
konusundadır.”

CHP Burdur 
Milletvekili 

Mehmet 
Göker; “CHP’li 
milletvekilleri 

olarak 
Karaman’da 

konuya ilişkin bir 
araştırma yaptık.”

HDP İstanbul Milletvekili 
Filiz Kerestecioğlu Demir de sadece 
Karaman’daki olayda değil, geçmişte 
başta cezaevlerinde olmak üzere 
yaşandığını iddia ettiği çocuk istismarları 
konusunda devletin tavrını eleştirdi.

Hükûmetin yaşanan olumsuzlukları 
önleme, önleyemiyorsa da hesap 
verme sorumluluğu bulunduğunu 
ifade eden Demir, “Önleme konusu 

her şeyden önce önemlidir. İstismar 
olduktan sonra çocuk bedenler, ruhlar 
yaralandıktan sonra kalkıp işi yargıya 
havale etmek önemli değil, önemli olan 
bunların yapılmasını önlemektir yani 
denetlemektir. Türkiye’nin en büyük 
zaafı da denetleme konusundadır. İktidar 
önleme sorumluluğunu, sonra da hesap 
verme sorumluluğunu hissetmiyor.” diye 
konuştu.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker 
ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema 
Ramazanoğlu’nun Karaman’daki olaya 
ilişkin yaptığı konuşmalarda bir vakfı 
savunduğunu iddia etti.

CHP’li milletvekilleri olarak Karaman’da 
konuya ilişkin bir araştırma yaptıklarını 
ve çocuk istismarının biri vakfa, diğeri de 
bir derneğe ait iki evde gerçekleştiğini, 
Cumhuriyet savcısının da bu evlerden 
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MHP Aydın 
Milletvekili 
Deniz Depboylu; 
“Devlet, milletin 
güvenliğinden 
sorumludur.”

soruşturma safhasında haberdar 
olduğunu anlatan Göker, yaptıkları 
araştırma sırasında görüştükleri Karaman 
İl Millî Eğitim Müdürü’nün tavrını 
eleştirdi.

Göker, Karaman İl Millî Eğitim 
Müdürü’nün, sanık hakkındaki bazı 
sorulara cevap vermemesini manidar 
bulduklarını ifade ederek, “Olayda 
sorumluluğu ve ihmali olan herkesin 
gerekli cezayı alması için ne gerekiyorsa 
yapılmalıdır. Şahsın, Karaman’ın en 
prestijli bir okulunda görevlendirilmesi 
de dikkat çekici. Öğretmenin torpille yer 

değiştirdiği kesindir. Lütfen bu torpilleri 
uygularken sapıkları ayrı tutun.” dedi.

Karaman’daki hadisenin ekonomik 
zorluklar, köy okullarının kapatılması ve 
eğitimin vakıf, dernekler çatısı altında 
yürütülmesinden kaynaklandığını iddia 
eden Göker, “Vakıf ve derneklerin ilkokul 
ve ortaokul düzeyinde açtığı evlerin 
yasal dayanağı yoktur. Millî Eğitim 
Bakanlığı vakıf, cemaat ve derneklere 
teslim olmuştur, Sayın Bakan derhal 
istifa etmelidir. Suçun üstünü örtmeyin.” 
ifadelerini kullandı.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu 
ise Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulması için büyük çaba harcadıklarını, 
AK PARTİ oylarıyla MHP’nin önergesinin 
reddedildiğini söyledi.

İstismarın ne olursa olsun bir insanın 
bugününde ve yarınlarında derin 
yaralar açtığını vurgulayan Depboylu, 
çalışma hayatında istismara uğrayanlarla 
bir araya geldiğini, çocukların küçük 
yaşlarda uğradıkları istismarlar nedeniyle 
hayatlarının her aşamasında ciddi 

sorunlar yaşadıklarını, bu durumun 
ailelerinin birliğini, beraberliğini olumsuz 
etkilediğini kaydetti.

Depboylu, “Devlet, milletin 
güvenliğinden sorumludur. Yandaş 
kadrolaşmaya değil, temiz kadrolaşmaya 
ihtiyacımız var. Sadece siyasi görüşleri 
dikkate alırsanız, yanlış insanları işlerin 
başına getirirsiniz. İşin ehlini bulmalıyız. 
Yasalar, çocukları tam anlamıyla 
korumalı, uygulanmalıdır.” diye konuştu.



86  ■  

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın 
da görüşmelerin sonunda yaptığı 
açıklamada, dünkü görüşmelerde 
komisyonun kurulmaması için özel 
bir gayretleri olduğu gibi bir izlenim 
çizildiğini belirterek, “Bir baba olarak 
çocuklarımızın ortak değerlerimiz 
olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Dört siyasi parti grubunun ortak tavrıyla 
bu araştırma komisyonunun kurulmasına 
son derece memnun oldum.” dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının 
ardından, komisyon kurulması 
oybirliğiyle kabul edildi. Komisyon, 
15 milletvekilinden oluşacak ve üç ay 
süreyle çalışacak.

TBMM 
Başkanvekili 

Ahmet Aydın; 
“İstismarın her 

türlüsü kötüdür, 
çocuk istismarı 

da en büyük 
istismarlardan 

biridir.”
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KILIÇDAROĞLU, 
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 

YENİ ANAYASA ÇAĞRISINA YANIT VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 
yeni anayasa çalışmalarına tekrar 
başlanmasına ilişkin gönderdiği mektuba 
cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, yazısının başında
“14 Ocak 2016 tarihli yazımda Anayasa 
çalışmasının, Türkiye'yi darbe hukuku 
ve onu tahkim eden düzenlemelerden 
arındıracak bir çalışmayla eşzamanlı 
yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştım. 
Bu bağlamda ilgili komisyonda, mevcut 
Anayasamızın ilk dört maddesinde 
ifadesini bulan kurucu ilkelerin 
korunması, kuvvetler ayrılığı, hukuk 
devleti ve parlamenter sistem esasına 
dayalı bir Anayasa değişikliği hedefiyle 
yer alacağımızı bildirmiştim.” ifadelerine 
yer verdi.

CHP'nin, Aydın Milletvekili 
Bülent Tezcan, Balıkesir Milletvekili 
Namık Havutça ve Muğla Milletvekili 
Ömer Süha Aldan ile bu çerçevede 
komisyon çalışmalarında hazır 
bulunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, 
şöyle devam etti:

“Bu çalışmanın; bireysel bir talep 
doğrultusunda şekillenmiş, kamuoyuna 
yapılan açıklamalara göre bütün 
kuvvetleri tek elde toplamayı amaçlayan, 
hukuk devleti ilkesiyle hiçbir koşulda 
bağdaşmayan başkanlık sistemi 
önerilerinin gölgesinde kalmasına asla 
izin vermemesi gerektiği konusundaki 
duyarlılığımızı ve kararlılığımızı da 
özellikle belirtmiştim.

Ancak bizzat Cumhurbaşkanlığı 
makamı tarafından başlatılan Başkanlık 

02 Mart 2016 Çarşamba
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Sistemi kampanyası, çalışmalarına 
yeni başlamış komisyonu gölgelemeye 
dönük bir faaliyet olarak öne çıktı. 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa 
Mahkemesinin gazeteciler Can Dündar 
ve Erdem Gül'e ilişkin verdiği hak ihlali 
kararını tanımadığını ifade ederek yerel 
mahkemeyi bu karara uymamaya davet 
eden tutumu da tartışmanın sadece bir 
hükûmet sistemi tartışması olmadığını 
ortaya koydu. Bu nedenledir ki Sayın 
Cumhurbaşkanı'nın tutumu, doğrudan 
doğruya yargı bağımsızlığı, kuvvetler 
ayrılığı ve demokrasi tartışmasını 
doğurmakta; daha işin başında 
parlamenter sistem ısrarımızın haklılığını 
da anlaşılır kılmaktadır.”

Kılıçdaroğlu: “24. dönem Uzlaşma Komisyonunun üzerinde anlaştığı 
60 maddeye yargıya ilişkin hükümleri de ekleyerek, azami bir ay içinde temel hak 
ve özgürlükler ile yargı bölümünü değiştiren bir paketi TBMM’ye sevk etmek üzere 

çalışma yapılmasını öneriyoruz.”

Kılıçdaroğlu, 24. Dönem 
parlamentosunda oluşturulan Uzlaşma 
Komisyonunun çalışmalarına işaret 
ederek, “24. Dönemin parlamentosunda 
olduğu gibi, 26. Dönemin 
parlamentosunda temsil edilen, Adalet 
ve Kalkınma Partisi dışındaki üç partinin 
tercihinin parlamenter sistemden yana 
olduğu görülmektedir. Bu durumda 
hükûmet sistemi tercihini başkanlık 
olarak ortaya koyan Adalet ve Kalkınma 
Partisi ile yürütülecek bir çalışmanın 
sonuç getirmeyeceği de açıktır.” ifadesini 
kullandı.

CHP’nin, Anayasa’nın ilk üç maddesinde 
ifadesini bulan ve dördüncü maddeyle 
koruma altına alınmış olan çerçeve 
kurucu ilkelerin tartışıldığı, yaklaşık 
200 yıllık siyasal birikim yok sayılarak 
parlamenter sistemden kopuşu öngören 

ve kişisel arzular etrafında şekillenen 
patronlu başkanlık rejimine kapı açan 
bir çalışmanın parçası olmayacağını 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Anayasa Uzlaşma Komisyonuyla 
eşzamanlı ve irtibatlı çalışması 
koşuluyla, darbe hukuku ve onu tahkim 
eden mevzuatın temizlenmesine 
ilişkin çalışmanın ayrı bir komisyon 
tarafından yürütülmesi ve bu 
komisyonun da derhal kurulması hususu 
müzakere edilebilir. Arkadaşlarımız, 
başkanlığınızda gerçekleşen 
toplantılar sırasında, bunun mevcut 
komisyon içinde alt komisyonlar eliyle 
yürütülmesini önermişler, ancak diğer 
çözümleri de tartışabileceklerini ifade 
etmişlerdir.

Bu çerçevede mevcut Anayasamızın 
kurucu ilkeleri temelinde, hukuk 
devleti, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler 
ayrılığını esas alan, parlamenter sisteme 
dayalı bir Anayasa yapımına katkı 
verebileceğimizi, bu doğrultudaki bir 
mutabakatın çalışmanın başlangıcında 
sağlanmasını da zorunlu gördüğümüzü 
ifade etmek isterim. Şayet bu 
konuda bir uzlaşma sağlanamıyorsa, 
Komisyonun; 24. Dönem Uzlaşma 
Komisyonunun üzerinde anlaştığı 60 
maddeye yargıya ilişkin hükümleri de 
ekleyerek, azami bir ay içinde temel 
hak ve özgürlükler ile yargı bölümünü 
değiştiren bir paketi TBMM’ye sevk 
etmek üzere çalışma yapılmasını 
öneriyoruz.”
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 
TBMM’de 600 kadın ile bir araya 
geldi. Kılıçdaroğlu, TBMM Konferans 
Salonu’nda ilk kez gerçekleştirdikleri 
etkinlik vesilesiyle TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a teşekkür etti.

Dünya Kadınlar Günü'nün ilan sürecini 
anlatan Kılıçdaroğlu, bu günün, emekçi 
kadınların acısı üzerine inşa edildiğini, bu 
nedenle çok önemli ve anlamlı olduğunu 
vurguladı.

Bir toplum; büyümek, gelişmek ve 
saygın olmak istiyorsa kadınlarına 
değer ve önem vermesi gerektiğini 
belirten Kılıçdaroğlu, bireylerin ilk 
eğitimlerini annelerinden aldıklarını, 
anne ve çocukların aynı zamanda dert 
ortağı olduğunu, hayatı daha yakın 
paylaştıklarını söyledi.

Türk kadınlarının, Kurtuluş Savaşı'nda 
omzunda silah taşıyan, eline silah alıp 

cepheye koşan ve ülkesi için mücadele 
eden kadınlar olduğunun altını çizen 
Kılıçdaroğlu, cumhuriyetin kadınlara 
verdiği öneme dikkati çekti.

Modernleşmenin başlangıcının 
kadınlar olduğunu, geçmişte kadınlara 
yeteri kadar önem verilmediği için 
modernleşmenin de geciktiğini 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, ancak 
cumhuriyetin, kadınlara birçok Avrupa 
ülkesinden daha önce seçme ve seçilme 
hakkı vererek önemli bir gelişmeye 
imza attığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, 
“Cumhuriyeti kuranlar, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve arkadaşları, tarihte 
hiçbir liderin önem vermediği kadar 
kadınlara önem vermiştir. Bunu çok iyi 
bilmemiz gerekir.” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasını, etkinliğe 
katılan kadın konuklara şükranlarını 
sunarak tamamladı.

08 Mart 2016 Salı
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YENİ ANAYASA ÇAĞRISINA 
HDP TARAFINDAN
VERİLEN YANIT

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 
Anayasa Mutabakat Komisyonu 
çalışmalarıyla ilgili çağrısı, HDP 
adına Eş Genel Başkanlar Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ imzalı bir 
mektupla cevaplandırıldı. Mektupta, 
yeni anayasayla ilgili çalışmaların 
Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partinin 
katılımıyla yapılması gerektiği belirtildi. 
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi:

“Anayasa çalışmaları, hiçbir vesayet 
altına alınmadan Mecliste grubu 
bulunan 4 siyasi partinin de katılımıyla 
devam etmelidir. Partimiz, Türkiye'nin 
çoğulcu, demokratik, yeni anayasaya 
olan ihtiyacının farkında olarak hareket 
edilmesinin gereğine inanmaktadır. 
Gerek ortamın daha özgürlükçü bir 

anayasa tartışması yapılmasına uygun 
hale getirilmesi, gerekse anayasanın 
içeriğiyle ilgili her türlü dayatmadan 
uzak durulması, toplumsal barış ve 
siyasetin uzlaşmaya dayanarak sorunları 
çözebilmesi için olmazsa olmazlardır. 
Toplumun özgür şartlarda tartışmaya 
katılması ve Meclisin merkezi rol 
üstlenmesi anayasa yapım süreci için 
önemli etkenlerdir. Meclis ve Meclis 
Başkanı, bu süreçte etkin ve temsili 
siyasi rolüne uygun hareket etmelidir, 
yönlendirici inisiyatifini güçlendirmelidir. 
Halkın ve bizlerin beklentisi bu yöndedir. 
Bu görüşlerimizi dikkate alacak bir 
çalışmaya destek vermekten geri 
durmayacağımızı sizinle ve kamuoyuyla 
paylaşır, bilginize arz ederiz.

09 Mart 2016 Çarşamba
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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, sivil ve 
siyasal hakları düzenleyen Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin tamamlayıcısı 
olma niteliği taşıyan ve temel sosyal ve 
ekonomik hakları güvence altına alan 
Avrupa Sosyal Şartı’nın, İtalya'nın Torino 
kentinde 1961 yılında imzaya açılmasının 
55. Yıl Dönümü vesilesiyle düzenlenen 
Avrupa Sosyal Şartı Parlamentolar Arası 
Konferansına katıldı.

Avrupa Sosyal Şartı’nı güncel krizler 
çerçevesinde ele almak üzere bir araya 
gelen Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin 
parlamenterlerine hitap eden Aydın, 
Avrupa'nın göç krizi, terör ve aşırıcılıkla 
mücadele başta olmak üzere küresel 
boyutta sınamalarla karşı karşıya olduğu 
böylesi bir dönemde bu konferans 
vesilesiyle bir araya gelinmesini anlamlı 
bulduğunu belirtti.

Konferans’ta konuşma yapan TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
dost ve müttefik ülkelerin terör belası karşısında Türkiye ile dayanışma içinde 

olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN, 
AVRUPA SOSYAL ŞARTI 

PARLAMENTOLAR ARASI KONFERANSINA 
KATILDI
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Türkiye'nin, Avrupa Konseyi'nin rolü 
ve faaliyetlerine desteğini teyit eden 
Aydın, “Avrupa Sosyal Şartı'nın gerek 
ulusal gerek uluslararası düzeyde 
uygulama sahasının genişletilmesine 
atfettiğimiz önemi bir kez daha 
vurgulamak ve bu yöndeki çabalara 
desteğimizin süreceğini yinelemek 
isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

Küreselleşme olgusunun dünyada 
karşı karşıya kalınan sınamaların 
etki sahasını daha da genişlettiğine 
dikkat çeken Aydın, “Toplumlarımız 
üzerindeki siyasi, ekonomik, kültürel, 
sosyal ve demografik alanlardaki 
olumsuz etkilerini ağırlaştırmaktadır. 
Bu sınamalar karşısında hepimiz 
için ortak tek bir çıkış yolu olduğuna 
inanıyoruz. Bu da demokrasi, hukukun 
üstünlüğü ve insan hakları üzerine inşa 
edilen demokratik güvenlik sahasının 
Avrupa coğrafyasında genişletilip 
güçlendirilmesidir. İşte bu noktada, 
Avrupa Konseyi'nin rolü ve üstlendiği 
misyon daha da önem kazanmaktadır.” 
diye konuştu.

İnsan haklarının korunması 
ve geliştirilmesi çerçevesinde, 
vatandaşların ekonomik ve sosyal 
haklarının güçlendirilmesinin öncelikli 
hedefleri arasında olduğunu kaydeden 
Aydın, ulusal mevzuatı BM ve Avrupa 
Konseyi sözleşmeleriyle uyumlu hale 
getirme konusunda çalışmaların 
sürdüğünü bildirdi.

Aydın, konuşmasına şöyle devam etti;

“Türkiye, bu anlayışla, Gözden 
Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı'nı             

6 Ekim 2004'te imzalamış ve
27 Haziran 2007'de onaylamıştır. 
Şartın taraf olduğumuz maddelerinin 
sayısını artırma kararı aldık. Bu 
çerçevede, şartın 5 fıkrasını daha kabule 
yönelik çalışmalarımız sürmektedir. 
İç onay sürecinin yakın zamanda 
tamamlanmasını hedefliyoruz. Esasen 
bu çalışmamız, ülkemizde insan hakları 
ve demokratikleşme alanında devam 
eden reform süreci kapsamında 
attığımız adımlardan sadece biridir. Hali 
hazırda, Kişisel Verilerin Korunması ile 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kanun taslakları 
üzerinde parlamentoda görüşmelerimiz 
devam etmektedir.”

Konferansta, Rusya Federal Meclisi 
Devlet Duması Başkanı Sergey 
Naryshkin'in Ukrayna'dan ilhak ettikleri 
Kırım'da sundukları sosyal haklardan 
bahsetmesi Ukrayna delegasyonunun 
tepkisini çekti. Ukraynalı parlamenterin 
Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Ukrayna'nın 
doğusundaki Donbass bölgesindeki 
saldırgan tutumunu dile getirmesine 
TBMM Başkanvekili Aydın'dan da 
destek geldi.

Ahmet Aydın, Ukraynalı delegenin 
ardından söz alarak, “Kırım'ın Rusya 
tarafından ilhakını Türkiye olarak 
tanımayacağımızı ve bunun uluslararası 
hukuka aykırı olduğunu tekrarlamak 
istiyorum. Ayrıca Kırım'daki insan 
hakları ihlallerinin de endişe verici bir 
boyuta çıktığını ifade etmek istiyorum. 
Uluslararası toplumu bu hususta duyarlı 
olmaya ve Kırım halkının yanında 
yer almaya çağırıyorum.” ifadelerini 
kullandı.
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TBMM'DE “52. KÜTÜPHANE HAFTASI”
ETKİNLİĞİ

30 Mart 2016 Çarşamba

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi: 
“İnsanımız kitap ile ne kadar buluşur ise 
kütüphaneler ne kadar halka açılırsa, 
eğitim seviyemiz ne kadar daha ileri 
seviyeye giderse demokrasimiz o kadar 
güçlü olur.”

“52. Kütüphane Haftası” vesilesiyle, 
toplumun okumaya, kitaba ve 
kütüphaneye olan ilgisini artırmak 
ve okuma alışkanlığı konusuna dikkat 
çekmek amacıyla, Kütüphane ve 
Arşiv Hizmetleri Başkanlığı tarafından 
TBMM'de okuma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
konuşmasına 52. Kütüphane Haftası'nı 
kutlayarak başladı.

Kendisinin TBMM Kütüphane ve 
Arşiv Kurulu Başkanlığını yürüttüğünü 
söyleyen Hamzaçebi, “Bu bir ek görev 
belki ama en az asli görevim kadar önem 
verdiğim bir görev olarak düşünüyorum.” 
dedi.

Türkiye’de her sene Kütüphane Haftası 
düzenlendiğini anımsatan Hamzaçebi, 
Kütüphane Haftası'nın amacının 
toplumun daha çok kitap ile buluşmasını 
ve herkesin daha çok kitap okumasını 
sağlamak olduğunu söyledi. Hamzaçebi, 
“Bu doğrudan doğruya kültürle ilgili bir 
kavramdır. Kültür, eğitim, medeniyet 
ve kitap dediğimiz kavramların hepsi 
birbiriyle çok yakından ilişkilidir. Biri 
olmadan öbürünü düşünemeyiz.” diye 
konuştu.
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Hamzaçebi, sözlerine şöyle devam etti:

“Kütüphane Haftaları ile toplumu, 
bireyi ve insanı kitap ile buluşturmak 

gibi bir amacı gerçekleştirebilmek 
için toplum olarak yapmamız gereken 

birçok şey var. Türkiye'de bin yüz on 
sekiz kütüphane, altı yüz bin tane 

kahvehane var. Elbette kahvehaneler de 
bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. 

İnsanımızın buluştuğu yerlerdir. 
Kamusal alanın bir parçasıdır. Ülkenin, 

kentin ve toplumun sorunlarının 
tartışıldığı yerlerdir, ama altı yüz bin 
kahvehane yanında bin yüz on sekiz 

kütüphane var ise ve kütüphaneye 
giriş sayısının diğer ülkelere kıyasla 

son derece düşük seviyede olduğunu 
dikkate alırsak Türkiye'nin daha çok 
kütüphane açarak kitabı insanımızla 

buluşturması gerekiyor.

Elbette daha çok kütüphane açarak 
oralara daha çok kitap toplayarak 

Kütüphane Haftaları yaparak da 
insanımızı kitap ile buluşturmak 

mümkün ve kolay değil. Bu doğrudan 
doğruya eğitimle ilgilidir. Eğer 

toplumun eğitim seviyesi yükselir ise 
kitap okuma oranı seviyesi de yükselir. 

Türkiye'de kitap okuma seviyesi yedi 
yıl altı aydır. AB ve OECD ülkelerinde 

bu rakam on dört yıldır. Yani onlara 
kıyasla biz eğitim süresinde yarı yarıya 

gerideyiz. Bu oranı ne kadar yukarı 
taşırsak insanımızı kitap ile o kadar 

buluştururuz.

İnsanımız kitap ile ne kadar buluşur ise 
kütüphaneler ne kadar halka açılırsa, 
eğitim seviyemiz ne kadar daha ileri 

seviyeye giderse demokrasimiz o kadar 
güçlü olur. Çağımız bilgi çağıdır. Bilgiye 
hâkim olan iktidara ve güce sahip olur. 

Bilgiyi ne kadar halkla buluşturursak 
demokrasimiz de o kadar güçlü olur.”
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TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ 
Hatay Milletvekili Orhan Karasayar: 
“Hepimizin kitap okumasında ciddi 
eksikleri var” dedi.

Kitap okuma alışkanlığı için çok ciddi 
çalışmalar yürütülmesi gerektiğini 
söyleyen Karasayar, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Türkiye'mizin gelişmesini 
sağlayacak nesiller yetiştirmemiz için 
toplumumuzun her kesimine mutlaka 
okuma alışkanlığını kazandırmamız 
lazım. Okuyan nesil insanı ve ülkesini 
seviyor. Dünya ve insanlık adına daha 
güzel hizmetler ve başarılı çalışmalar 
yapabilme imkânına sahip oluyor. 
Bunun için de kütüphane sayımızı 
artırmamız lazım. Bundan sonraki 
süreçte bu etkinlikleri daha güçlü 
yaparız. Toplumumuzun okuması için 
çok ciddi teknik çalışmalar yaparak 

insanları kitaplarla nasıl buluşturabilirizin 
mücadelesini vererek okuyan bir toplum 
haline geliriz diye temenni ediyorum.”

AK PARTİ Adana Milletvekili
Necdet Ünüvar, AK PARTİ Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ekrem Erdem ve HDP Siirt Milletvekili 
Kadri Yıldırım da yaptıkları 
konuşmalarda, kütüphanelerin ve 
kitap okumanın önemine değindiler. 
TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanı Mehmet Toprak da başkanlığın 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kokteyl ile 
devam eden etkinlikte, kitap okuma 
alışkanlığına dikkat çekmek amacıyla 
İdari Teşkilat yönetici ve çalışanlarının 
da katılımıyla TBMM bahçesinde kitap 
okundu.
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TBMM YAYIN 
DANIŞMA KURULU 

TOPLANTISI YAPILDI
TBMM Yayın Danışma Kurulu toplantısı, 
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı 
başkanlığında yapıldı.

Ayşe Nur Bahçekapılı, TBMM Başkanlığı 
İdari Teşkilatı Kanunu'nun 15. Maddesi 
uyarınca Genel Kurul görüşmelerini 
yayımlamak görevinin Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığına verildiğini 
hatırlatarak TBMM Yayın Danışma 
Kurulunun daha sık toplanacağına vurgu 
yaptı. Bahçekapılı şunları kaydetti: 

“Birçok proje var. O projeleri hayata 
geçirmek için buradayız ama bizim 
görevimiz hem sosyal açıdan 
sorumluluklar getiriyor hem de teknik 
açıdan bazı sorumluluklarımız, daha 
doğrusu ihtiyaçlarımız var. Bunları 
gidermek için de hep birlikte bir 
görüş birliğine vararak Genel Kurul 
yayınlarının halka ulaşması noktasında 
çok daha sağlıklı bir çalışma yürütürüz 
diye düşünüyorum. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin yayınlarını hepimiz 
çok önemsiyoruz. Çünkü halkın 
temsilcilerinin parlamentoda neler 
yaptığını halkın bilgi edinme hakkından 

dolayı öğrenmesi, bilgi edinmesi 
gerekiyor. Onların temsilcisiyiz ve neler 
yaptığımızı, sorumluluğumuz gereği, 
halkımızın da, milletimizin de öğrenmesi 
gerekiyor.”

TBMM TV'nin çok titiz bir çalışma 
yaptığına inandığını belirten Bahçekapılı, 
“Benim milletvekili olma süremde yayın 
konusunda ne kadar titiz olduklarına 
yakından tanık oldum. Ama belki yeni 
bir hareketlilik getirmek ya da yayının 
dışında nasıl kullanabiliriz, neler 
yapabiliriz noktasında yeni bir dönem 
olsun niyetiyle bu toplantıyı yaptık.” 
ifadelerine yer verdi.

TBMM TV hakkında sunumun yapıldığı 
toplantıya TBMM Kâtip Üyeleri AK PARTİ 
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK PARTİ 
Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, MHP 
Sakarya Milletvekili Zihni Açba, TBMM 
İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, TBMM 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı 
Erbay Kücet ve TBMM Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Hamit 
Eşen katıldı.

14 Nisan 2016 Perşembe
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TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN 
ROMANYA VE POLONYA HEYETLERİNİ 

KABUL ETTİ
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri 
Komisyonları 3. Ortak Toplantısı 
nedeniyle TBMM'de bulunan Romanya 
Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Petru Filip ile Polonya Senatosu Dışişleri 
Komisyonu Başkanvekili Jaroslaw 
Obremski'yi makamında kabul etti. 

TBMM Başkanvekili Aydın, kabulde 
yaptığı konuşmada, Romanya Senatosu 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Filip ile 
Polonya Senatosu Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili Obremski'yi Meclis'te 
görmekten duyduğu memnuniyeti ifade 
etti.

Aydın, Türkiye'nin Romanya ve Polonya 
ile her alanda dostane ilişkiler içinde 
olmasından büyük mutluluk duyduğunu 
dile getirdi.

Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilere 
değinen Aydın, Türkiye ile Romanya'nın 
sadece NATO kapsamında iki müttefik 
ülke olmadığını, aynı zamanda bölgesel 
ve stratejik bakımdan da güçlü bir ortak 
olduğunu vurgulayarak, “Her iki taraf da 
güçlü siyasi irade sayesinde, köklü ikili 
ilişkiler ve işbirliğini son on yılda daha da 
geliştirmiştir.” diye konuştu.

2011 yılında Stratejik Ortaklık Belgesi'nin 
imzalanmasının iki ülke arasındaki 
ilişkilerde önemli bir adım olduğunu 
söyleyen Aydın, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Biz her iki ülkenin siyasi diyaloğu çok 
iyi bir düzeyde tutmasından oldukça 
memnunuz. Cumhurbaşkanı Sayın Klaus 
lohannis'in 23-24 Mart 2016 tarihlerinde 
Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti 
gayet başarılı bulmaktayız.

14 Nisan 2016 Perşembe
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Siyasi ve askeri makamlarımız 
arasındaki verimli diyalogun yanında 
parlamentolarımız arasındaki verimli 
diyalog da Karadeniz güvenliğinin itici 
gücünün Türkiye ve Romanya olduğunu 
kanıtlamaktadır. Türkiye-Romanya 
Dostluk Grubu, parlamentomuzdaki en 
önemli dostluk gruplarından birisidir. 
Parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin 
daha da derinleşmesine katkıda 
bulunmakta kararlıdır.

Romanya'nın NATO üyeliğinin 11. 
yıldönümünde sizi tebrik etmek 
istiyorum. Bildiğiniz gibi, Türkiye, 
Romanya'nın katılım sürecinde diğer 
ülkeler arasında elinden gelen desteği 
sağlamıştır. Biz, Türkiye, Romanya 
ve Polonya arasında üçlü istişare 
mekanizmalarına önem veriyoruz. Bu, 
NATO'nun Doğu kanadında stratejik 
konuları kapsayacak kapsamlı üç ülke 
demektir.

AB üyeliğimiz yolunda Romanya'nın 
güçlü ve sarsılmaz desteği için teşekkür 
ederiz. Önümüzdeki dönemde yeni 
fasıllar açılmasını bekliyoruz. AB üyeliği 
Türkiye için daima stratejik bir hedef 
olmuştur. Romanya'nın devam eden 
desteğine güveniyoruz.

Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar 
azınlığı, milletlerimiz arasındaki sosyal ve 
kültürel bir köprü olarak düşünebilirsiniz. 
Türk ve Tatar Türk azınlıklar da dahil 
olmak üzere Romen yetkililerin 
azınlıklara yönelik yapıcı tutumunu takdir 
ediyoruz.”

Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilere 
de değinen Aydın, “Polonya tarihsel 
dostluğumuzu paylaştığımız önemli bir 
müttefikimizdir.” dedi.  
Bölgesel ve uluslararası konularda birçok 
konuda benzer görüşleri paylaşan ve 
çeşitli uluslararası platformlarda başarılı 

bir işbirliği sürdüren iki ülke olduklarını 
ifade eden Aydın, 2014 yılında, Türkiye 
ve Polonya arasında diplomatik ilişkiler 
kurulmasının 600. yıl dönümünün 
kutlandığını belirtti.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

“Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw 
Komorowski'nin 5-6 Mart 2014 
tarihlerinde ülkemize gerçekleştirdiği 
resmi ziyaret sırasında, 600. yıl 
kutlamalarının resmi açılışı yapılmıştır. 
Kutlamalar çerçevesinde Polonya'da 
kapsamlı etkinliklerin gerçekleştirilmesi 
yönündeki çalışmalarımız, başta Kültür 
ve Turizm Bakanlığı olmak üzere, 
ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve 
eşgüdüm halinde sürdürülmektedir. 
Aynı şekilde, Başbakanımız Sayın Ahmet 
Davutoğlu'nun 8-9 Aralık'ta Varşova'ya 
olan ziyareti 600 yıl dönümünün 
kutlamalarının resmiyetinin işareti 
olmakla çok da başarılı gerçekleşmiştir.

Kesinlikle bu momentumu devam 
ettirmek ve ülkelerimiz arasındaki 
temasları üst düzeyde yoğunlaştırmak 
gerektiğini düşünüyorum. İkili ticaret 
hacmimiz 2000 yılından bu yana istikrarlı 
bir şekilde artmaktadır. Ticaret hacmimiz 
2015 yılında 5,3 milyar dolara ulaştı. 
Bunu daha da geliştirmek gerektiğine 
inanıyoruz. AB üyelik sürecimizde 
Polonya'nın desteği için teşekkür ederiz. 
Bu desteğin gelecekte de daha görünür 
olmasını umuyoruz. Sayın Donald 
Tusk'ın Avrupa Konseyi Başkanlığı 
görevi boyunca AB ile ilişkilerimizi bir 
fırsat olarak görüyor bunu daha da 
geliştireceğimize inanıyoruz.”
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TBMM İDARE AMİRİ GÜNDOĞDU 
SUDAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, 
Sudan Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. 
Kemal Hasan Ali ile beraberindeki 
belediye başkanlarından ve üst düzey 
yöneticilerden oluşan heyeti kabul etti.

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, 
kabulde yaptığı konuşmada, “Bizi kardeş 
kılan Cenabı Hakk'ın arzında bu kardeşlik 
buluşmasını önemsiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan 
Davutoğlu ve TBMM Başkanı 
Kahraman'ın ve bütün kurum ve 
kişileriyle Türkiye'nin dünyada yaşanan 
insan hakları sorunlarından ciddi 
derecede rahatsız olduğuna vurgu yapan 
Gündoğdu, İstanbul'daki İslam İşbirliği 
Teşkilatı'nın buluşmasına değinerek 
“Hem Cumhurbaşkanımızın, hem 
Başbakanımızın orada İslam ülkeleri 

liderleriyle paylaştığı konunun özü, 1,7 
milyarlık İslam âleminin dağınıklığının bu 
sorunların artmasına sebebiyet vermesi” 
ifadelerine yer verdi.

Gündoğdu şunları kaydetti:

“Bir duvarın tuğlaları gibi 
kenetlenmemizi emreden Resulullah 
(SAV)'ın mirasını ümmet olarak 
yeterince koruyamadığımız anlaşılıyor. 
Bütünleşmemiz gerekiyorken hala 
içimizdeki sıkıntıları gideremememiz 
ve dışarıdan içimize müdahaleleri 
engelleyemememiz sonucunda 
Peygamberine layık olamayan bir ümmet 
görüntüsü çiziyoruz.”

Güney Sudan'ın ayrılmasına ve petrol 
gelirlerindeki kayba değinen Gündoğdu 
şöyle konuştu:
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“Hâlbuki Kutlu Doğum Haftası'nı idrak 
ettiğimiz bugünlerde Resulullah'ın Hira 
mağarasına bir kişi olarak girdiğini ama 
bu mağaradan tevhid ile çıktığını çok iyi 
anlamamız lazım. Tevhid'in inancımızdaki 
birinci aşaması, Allah'tan başka her 
şeye hayır demektir. 'La ilahe illallah' 
demektir. Bu, Allah'ın haricinde her 
şeyi yok sayan, sadece Allah'ı kabul 
eden tevhid anlayışı, Hira mağarasından 
Mekke'ye dönüşte vahdeti beraberinde 
getirmiştir, birliği beraberinde getirmiştir, 
ittifakı beraberinde getirmiştir, kardeşliği 
beraberinde getirmiştir. Her namazda 
okuduğumuz Fatiha suresinde yer alan 
'iyyake nabüdü ve iyyake nestain'; 'ancak 
sana ibadet eder ve ancak senden 
yardım isteriz' sözü, Müslümanların her 
açıdan, sosyal, içtimai, siyasi kenetlenme 
mecburiyetini beraberinde getirmiştir.

Tevhidi iyi kavrayan 1,7 milyarlık İslam 
âlemi, vahdette doğuştan gelen, mal 
emniyeti, can emniyeti, din emniyeti, 
nesil emniyeti, akıl emniyeti gibi 
Müslüman ya da gayrimüslim, bu 
evrensel insanlık medeniyetinde vahdet 
sağlamalı, birliktelik sağlamalıdır.”

Bugün dünyada yaşananların insanlık 
savaşı olduğuna vurgu yapan Gündoğdu, 
“Bu savaş içerisinde adı Müslüman olan 
ama yaptığı iş İslam'a uymayan, zalimlik 
içeren sözde Müslümanlar da var, katil 
Esed gibi, katil Sisi gibi” dedi. Gündoğdu 
şunları kaydetti:

“Bunların yanında Amerika'dan Gazze'ye 
gelip Gazzeli çocuklarımıza sahip çıkan 
gayrimüslim Rachel gibi, Mavi Marmara 
gemisinde yer alan Hıristiyan, Yahudi, 
ateist aktivistler gibi insanın, insanlığın, 
insanlık medeniyetinin yanında yer alan 
başkaca dinin mensubu insanlar var.

Onun için Türkiye'nin dünyada ümmet 
bilinci ve mazlumların yanında yer alan 
bu duruşunun Davos'ta 'one minute' 
olarak yansıması, Birleşmiş Milletler'de 
de 5'in dünyadan büyük olmadığını 
haykıran bu metafor tüm mazlumların 
kurtuluşunu sağlayacak bir reçeteyi 
beraberinde getirmektedir. Onun için 
bizim Türkiye olarak duruşumuz hangi 
uluslararası şer odakları, DAEŞ ya da 
PKK hangi terör örgütünü kurarsa 
kursun, hiçbir terör örgütüyle İslam'ın 
asla bir araya gelemeyeceği, İslam'ın 
'slm' kökünden gelen barış dini olduğu 
gerçeğinin unutulmaması gerektiğidir. 
Şiddet uygarlığının Batılı yöneticileri 
ve temsilcileri, İslam ülkelerinin 
dağınıklığından, geri kalmışlığından zevk 
duyar çünkü onlar ikinci, üçüncü dünya 
ülkelerini sömürerek ayakta kalmaya 
alışmış kapitalist ülkelerdir.

Sudanlı siyasetçilerimizden sadece 
TİKA yoluyla, Yunus Emre Enstitüsü 
aracılığıyla, diğer resmi kuruluşlarımız 
aracılığıyla Sudan'da belli bölgelerde, 
sivil toplum örgütleriyle oralardaki 
kardeşlik adına yaptığı yaklaşımlarla 
Türkiye'yi hatırlamalarını değil, 
Türkiye'nin mazlumun yanında, zalimin 
karşısında duruşunu da bulunduğunuz 
yerde hayata geçirmenizi bekleyen 
bir yanımız var, bunu arzu ediyoruz. 
Kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanlara 
da yakışan budur.”

Sudan'lı Bakan Dr. Kemal Hasan Ali 
ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
“Sudan'la Türkiye arasında olan tarihi ve 
kardeşlik bağları içerisinde yoğurulmuş 
bu irtibatımızdan çok çok memnunuz.” 
ifadesine yer veren Ali, Türkiye'yi 
ziyaret ettiklerinde, kendilerini, kendi 
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vatanlarında hissettiklerini belirtti. Ali 
şunları kaydetti:

“Bu ziyaretimiz inşallah iktisadi 
noktadan halkımıza, siyasi yapımıza, 
genel olarak Sudan devlet yapısına çok 
ciddi katkı sağlayacaktır. 

Biz Hartum eyaleti olarak yönetimde 
bir ıslah çalışmasına gidiyoruz. Bu 
ıslah çalışması sahada bizzat tecrübe 
ederek yapılan çalışmalara dayalı. 
Bu noktada hem Sudan halkı olarak 
hem yönetici grup olarak hepimiz bu 
çalışmadan istifade edeceğiz. Ben bu 
çalışmaların Sudan'daki başkanlığını 
yapıyorum. 

Biz Türkiye'nin şu anki gelişimini ve kat 
ettiği süreci yakından takip ediyoruz. 
Hiç şüphesiz Türkiye'nin bu gelişimi 
bizim için çok ciddi bir ilham vesilesi 
olacaktır. Siyasi, iktisadi ve ekonomik 
noktada Tayyip Erdoğan'ın kat ettiği 
yolun ve Türkiye'ye kazandırdıklarının 
sadece bize değil, dünyaya ilham 
kaynağı olduğuna inanıyoruz. İnşallah 
bu ziyaretlerimizle Türkiye'nin bu 
kazanımlarını tamamen bütün 
alanlarda ortak işbirliği yapmak 
suretiyle Sudan'a aktarmak istiyoruz.”

Güney Sudan'ın kendilerinden 
ayrılmasıyla kaynaklarının yüzde 
75 oranında azaldığı bilgisini veren 
Sudan'lı Bakan Ali, bu kaybın içinde en 
büyük kaybı petrolün oluşturduğuna 
dikkat çekti. Bu kaybın yanı sıra 
ABD'nin kendilerine uyguladığı 
ambargodan da bahseden Ali, 
Türkiye'ye bu noktada yakın olmak 
istediklerini belirterek, BM'den ve 
ABD'den bu gibi yasakların kalkması ve 
kendilerinin de rahat bir nefes almaları 
açısından Türkiye ile ilişkilerinin çok 
önemli olduğuna vurgu yaptı.
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AK PARTİ TBMM Grup Başkanlığı 
tarafından Ankara'da meydana gelen 

terör saldırısıyla ilgili olarak Grup 
Başkanvekilleri Nurettin Canikli, Naci 
Bostancı, İlknur İnceöz, Bülent Turan 
ve Coşkun Çakır'ın imzasıyla yazılı bir 

açıklama yapıldı.

Ankara'da sinsi, onursuz, hain bir 
saldırı neticesinde 35 vatandaşın 

hayatını kaybettiği, yüzü aşkın kişinin 
yaralandığı belirtilen açıklamada; 

hayatını kaybedenlere Allah'tan 
rahmet, yakınlarına, sevenlerine 

başsağlığı, yaralılara da şifa dileğinde 
bulunuldu. Terör eyleminin sadece 

o otobüs durağında hasbelkader 
bulunan vatandaşlara değil, tüm 

millete, ortak varlığa ve ülkeye karşı 
yapıldığına işaret edildi.

Hedefe konulanın, milletle birlikte 
aynı zamanda insanlık olduğu 

vurgulanan açıklamada;
14 Mart 2016 Pazartesi

“Bu saldırı muhakkak hukuk temelinde 
en sert şekilde karşılık bulacak, 
arkasındakiler hesap verecek, terörizm 
asla amacına ulaşamayacaktır. 
Terör saldırısının ardından olaya 
ilişkin görüntülerin çeşitli medya 
mecralarında dolaşıma sokulması, 
korku ve panik doğuracak şekilde 
yayınlar yapılması, henüz saldırının 
detayları ortaya çıkmadan ve sorumlu 
makamlar açıklama yapmadan 
müsebbiplere ilişkin hedeflere işaret 
edilmesi, saldırıyı vesile edinerek 
siyasi fırsatçılık anlamına gelebilecek 
açıklamalar yapılması milletimizin 
kaderine hizmet etmez, yarasına 
şifa olmaz. Keza, bu tür davranışlar 
içinde bulunanlar, bilerek ya da 
bilmeyerek terörün kastına uygun bir 
şekilde davranmış, onun eylemiyle 
doğurmaya çalıştığı toplumsal ve 
siyasal dalgaya katkı vermiş olurlar.

Herkesin üzerine düşen görevler vardır. 
Bunun bilincinde olan aziz milletimizin 
birlik ruhu içinde kararlılıkla 
davranarak terörün üstesinden 
geleceğine, korkakların sinsi yöntemi 
olan ve bu yüzden halkın endişesinden 
beslenmeye çalışan teröre karşı en 
anlamlı duruşu sergileyeceğimize 
inancımız tamdır.” ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ 
GRUBUNUN 

TERÖR SALDIRISINA 
İLİŞKİN 

TAZİYE MESAJI 
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“Hayatını kaybeden bu ülkenin 
evlatları, hepimizin evlatlarıdır ve 
onların acısı aileleri, yakınları, sevenleri 
kadar milletimizin ortak acısıdır. Terör 
saldırılarının arkasında Türk milletinin 
birliğine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
bütünlüğüne yönelik tarihi emeller 
vardır.

Terörün kanlı eylemleriyle yapmaya 
çalıştığı; halkta bezginlik, karamsarlık 
doğurmak, ortak gelecek duygusuna 
darbe vurmaktır. Uzun tarih içinde 
her türlü sorunu ortak dayanışma, 
kararlılık, cesaretle aşan, kaderini 
kendi azim ve iradesiyle yazan 
milletimizin terör karşısında da aynı 
kararlılıkla davranarak, terörün 
amacını boşa çıkarttığını görmek bu 
derin acımız karşısında en önemli 
teselli kaynağımızdır. Millet iradesinin 
tecelligahı olan TBMM bu konuda 
üstüne düşen milli sorumluluğun 
farkında ve şuurundadır.

Milli iradeyi temsil etmekten onur 
duyan bizler, ortak kaderimize ve 
geleceğimize duyduğumuz derin 
inançla teröre karşı sergilenen 
kararlılığa tercüman olmanın ve 
müşterek acıyı paylaşmanın her türlü 
siyasi ve ideolojik aidiyetten daha 
önemli olduğunu ifade ediyoruz.

Karmaşık ve sorunlu bir coğrafyanın 
parçası olan ülkemizde, barışın ve 
huzurun tesis edilmesi bakımından 
herkese ve her kuruma sorumluluk 
düştüğünü, olaylar karşısında 
soğukkanlı tavrın, dikkatli dil ve 
üslubun önemini bu vesileyle 
vurgulamak isteriz. Milletimizin başı 
sağ olsun.”

AK PARTİ, 
CHP VE MHP   

TBMM GRUPLARI 
TERÖRE KARŞI 

ORTAK 
DEKLARASYON 

YAYIMLADI
AK PARTİ, CHP ve MHP 

TBMM Grup Başkanlıkları 
tarafından Ankara’da meydana 
gelen terör saldırısı nedeniyle 
ortak deklarasyon yayımlandı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Naci Bostancı, CHP Grup 

Başkanvekili Levent Gök ve 
MHP Grup Başkanvekili 
Oktay Vural’ın imzasıyla 

yayımlanan ortak deklarasyonda, 
“13 Mart’ta Ankara’da doğrudan 
milletimize yönelmiş vahşi terör 

saldırısı, bir kez daha milleti ve 
onun iradesinin temsilcisi olan 
bizleri derin bir üzüntüye sevk 

etmiştir” denildi.
15 Mart 2016 Salı
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AK PARTİ'DEN
SİYASİ PARTİ GRUPLARINA ZİYARET

Levent Gök, Naci Bostancı’nın randevu 
talebi üzerine bir araya geldiklerini 
belirterek, Bostancı ve Üstün'ün AK 
PARTİ'nin önerisini ilettiklerini ifade etti. 
Gök sözlerini şöyle sürdürdü:

“Getirdikleri bu öneri, anayasada 
geçici bir madde eklenmek suretiyle 
anayasanın 83. maddesinin 2. fıkrasında 
yer alan milletvekili dokunulmazlığına 
ilişkin maddenin 2. fıkrasının 
kaldırılmasına dönük geçici anayasa 
değişikliği teklifi. Getirdikleri teklifle, 
Başbakanlık'tan Meclis Başkanlığı'na 
gönderilen milletvekillerine ait 
fezlekelerin 83. maddenin 2. fıkrasında 
yapılacak değişiklikle kaldırılması, 
kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 
15 gün içinde tüm dosyaların yargı 
merciine aktarılmasına ilişkindir.”

Gök, geçici madde olmanın ötesinde, 
daha kalıcı hale gelmesi açısından 
anayasanın 83. maddesindeki bir 

değişikliğe, CHP’nin parti programı ve 
seçim beyannamesinde yer verildiğini 
söyledi. CHP'nin bu konudaki duruşunun 
çok net olduğunu vurgulayan Gök, 
öteden beri kürsü dokunulmazlığı dışında 
bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını 
savunduklarını ifade etti.
AK PARTİ heyetinin MHP Grubu'yla 
gerçekleştirdiği görüşmede, MHP Grup 
Başkanvekili Oktay Vural tarafından 
506 fezlekeden özellikle terörle ilişkili 
olanlarla ilgili ortak bir siyasi irade 
oluşturularak kamuoyu vicdanına sığacak 
şekilde dokunulmazlıkları sınırlandıracak 
bir adımın hep birlikte atılması yönünde 
çağrıda bulunuldu.

Vural, görüşme sonrasında yaptığı 
açıklamada, “Biz kendilerine doğrudan 
doğruya, bugün Türkiye terörle 
mücadele ederken siyasi olarak da 
bu mücadelede yargıya destek olmak 
amacıyla terörle ilişkili olan fezlekelerle 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Ayhan Sefer Üstün, dokunulmazlıklara ilişkin anayasa değişikliği tekliflerini, 
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve             

HDP Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder’e ayrı ayrı iletti.
18 Mart 2016 Cuma
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ilgili milletvekillerinin dokunulmazlığının 
kaldırılmasına yönelik bir irade 
beyanını parlamentoda yapalım ve 
buna paralel olarak da dokunulmazlığın 
kalıcı olarak sınırlandırılmasının bir 
Anayasa değişikliğini, hangi seviyede 
öngörülüyorsa bu konudaki mutabakatı 
da buna paralel olarak geçirelim 
beyanında bulunduk.” diye konuştu.

MHP’nin, dokunulmazlığın; yasama ve 
denetleme faaliyetleri dışında, kürsü 
dokunulmazlığı dışında olamayacağı 
ve sınırlandırılması gerektiğine yönelik 
yaklaşımının tüzüklerinde de yer 
aldığını dile getiren Vural, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Ancak şu anda gündemde bulunan, 
terörle ilişkili olanlarla ilgili bir siyasi 
irade beyanının da behemehâl 
gerektiğini, bunları yaptıktan sonra da bu 
çerçevede buna paralel olarak da kalıcı 
olarak değişmenin, hangi seviyede hangi 
noktada olabileceğine ilişkin partiler 
arasında bir mutabakat sağlamanın 
yanında olduğumuzu kendilerine öneri 
olarak ifade ettim. Ben de Adalet ve 
Kalkınma Partisinin bu önerisini tabiatıyla 
Sayın Genel Başkan'ımıza ve partimizin 
yetkili kurullarına değerlendirmek üzere 
ileteceğim. Ama gönül isterdi ki burada 
parlamentoda, teröre karşı, teröre 
yardım yataklık yapanlara karşı, terör 
örgütüne üye olan milletvekillerine karşı 
yargının talep ettiği dokunma iradesi 
karşısında biz de siyasi irademizi kullanıp 
aynen 3 partinin, teröre karşı yayınladığı 
bildiri çerçevesinde aynı safta olsaydık. 
Ama maalesef bu girişim, özellikle bu 
konuda bir siyasi irade ifade etmekten 
bu 2 partinin çekindiğini ortaya koyuyor. 
Biz kendilerine bu önerimizi de yaptık. 
Bundan sonraki süreç içerisinde bu 
önerilerin hangi seviyede nasıl realize 
olacağını göreceğiz.”

HDP Grubu'nda gerçekleşen 
görüşmenin ardından Sırrı Süreyya 
Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Bostancı'nın tekliflerini kendilerine 
ilettiğini belirtti. Önder, partinin eş genel 
başkanları ve yöneticilerinin, Nevruz 
etkinlikleri nedeniyle seçim bölgelerinde 
olduğunu hatırlatarak, “İlkesel olarak bu 
konuda daha önce ne dediysek, milim 
şaşmadan söylediklerimizin arkasındayız. 
Pratiğimiz de buna göre şekillenecektir.” 
dedi.

Önder, ilk izlenimlerini paylaştığını ifade 
ederek kendilerinin bu meselenin kalıcı 
ve köklü bir revizyonla ele alınmasından 
yana olduklarını, “geçici, bir defaya 
mahsus değil, kürsü dokunulmazlığının 
dışında her türlü dokunulmazlığın bütün 
milletvekilleri için geçerli olmamasından 
yana olduklarını, bunun kendilerinin 
ilkesel yaklaşımı olduğunu” vurguladı.

Önder, “Hem pratik olarak hem 
de gereğini yapmak gerektiğinde 
bu tutumumuzdan zerrece taviz 
vermeyeceğiz. Gelinen noktada bu 
getirilen teklifi Nevruz etkinliklerimiz 
bittikten sonra başta eş genel 
başkanlarımız, parti yetkili kurullarımız 
ve Meclis grubumuzla ayrıntılı olarak 
ele alıp cevabımızı bildireceğiz.” diye 
konuştu.
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MHP GRUP 
BAŞKANVEKİLİ VURAL, 
TÜRKİYE KAMU 
TAŞERON İŞÇİLERİ 
BİRLİĞİ HEYETİNİ 
KABUL ETTİ

MHP Grup Başkanvekili 
Oktay Vural, Türkiye Kamu Taşeron 
İşçileri Birliği üyelerini kabul etti.

Birlik üyeleri, asıl iş yardımcısı olan tüm 
taşeron işçilerin iş ayrımı yapılmadan 
kadroya alınması taleplerini ilettiler.

Vural bu konuda birden fazla kanun 
teklifi verdiklerini belirterek, “Güvencesiz 
istihdam olmaz. Güvenceli istihdam 
Türkiye’nin geleceğidir.” 
diye konuştu.

ALMANYA FEDERAL MECLİS İNSAN 
HAKLARI VE İNSANİ YARDIM 

KOMİSYONU TBMM'Yİ ZİYARET ETTİ

04 Mart 2016 Cuma

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya 
Federal Cumhuriyeti Federal Meclis İnsan 
Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu 
üyelerinden oluşan heyet ile TBMM'de 
bir araya geldi.

Yeneroğlu, görüşmede yaptığı 
konuşmada, konuk heyeti TBMM’de 

görmekten duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, heyetin Türkiye ziyaretinin 
başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Hayatının büyük bir bölümünü 
Almanya'da geçirdiğini söyleyen 
Yeneroğlu, Türkiye ile Almanya arasındaki 
ikili iyi ilişkileri daha iyi bir seviyeye 
getirmek için çaba harcayacağını söyledi. 

02 Mart 2016 Çarşamba
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04 Mart 2016 Cuma

NORVEÇ PARLAMENTOSU 
DIŞİŞLERİ VE SAVUNMA KOMİTESİ 
BAŞKANLIĞI HEYETİ TBMM’DE

Norveç Parlamentosu Dışişleri ve 
Savunma Komitesi Başkanlığı heyeti, 
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığının 
konuğu olarak TBMM'ye resmî ziyaret 
gerçekleştirdi.

Resmî ziyaret çerçevesinde konuk heyet 
ilk olarak Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı Faruk Özlü ile bir araya geldi.

Özlü, Norveç Parlamentosu Dışişleri 
ve Savunma Komitesi Başkanlığı 
heyetini TBMM'de görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Türkiye ile Norveç arasında iyi ilişkiler 
içerisinde olan, NATO üyesi iki ülke 
olduğunu anımsatan Özlü, Türkiye'nin 
üyesi olduğu uluslararası birçok 
programa Norveç'in de üye olduğunu 
söyleyerek, “Örneğin geleceğin 
uçağı olarak nitelendirdiğimiz F-35 
programına Türkiye ile Norveç aynı anda 
üyedir.” diye konuştu.

Norveç heyeti daha sonra Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Taha Özhan ve 
komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

Özhan, konuk heyet ile Suriye'deki 
mülteci krizinin Türkiye ve Avrupa'ya 
olan etkileri ile ilgili bir görüşme 
gerçekleştireceklerini belirtti.

Daha sonra konuk heyete Türkiye-
Norveç Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu adına AK PARTİ Aydın Milletvekili 
Abdurrahman Öz, yemek verdi.

Burada bir konuşma yapan Öz, 2013 
yılında Norveç Kralı'nın Türkiye'yi 
ziyaretiyle başlayan görüşmelerin 
ilişkilere büyük bir ivme kazandırdığına 
dikkat çekerek iki ülke arasında 
gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey 
ziyaretlerin gerek ikili gerek ortak ilgi 
alanına giren bölgesel ve uluslararası 
konularda ilk elden görüş alışverişinde 
bulunmaya olanak sağladığını dile 
getirdi.

Ayrıca Öz, ülkeler arasında siyasi sorun 
bulunmadığını, Türkiye ve Norveç'in 
demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü gibi ortak evrensel değerleri 
benimsemiş iki ülke olduğunu söyledi.
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
(AKPM) 2016 Genel Kurulu’nun 
II. Dönem Toplantısı 18 Nisan – 
22 Nisan 2016 tarihlerinde Strazburg'da 
düzenlendi.  Toplantıya; AKPM Türk 
Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan 
başkanlığında Delegasyon üyelerinden 
AK PARTİ milletvekilleri Şaban Dişli, 
Erkan Kandemir, Suat Önal, Markar 
Eseyan, Serap Yaşar, Leyla Şahin Usta, 
Emine Nur Günay, Mehmet Babaoğlu, 
Burhanettin Uysal, Orhan Miroğlu; CHP 
milletvekilleri Deniz Baykal, Ayşe Gülsün 
Bilgehan, Ahmet Haluk Koç, İlhan Kesici; 
HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü, Filiz 
Kerestecioğlu Demir ve MHP milletvekili 
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu’ndan 
oluşan bir heyet katıldı.

Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, 
19 Nisan 2016 tarihinde AKPM 
Genel Kuruluna hitap etti. Davutoğlu 
konuşmasında, Avrupa’daki insan hakları 
sorunları ile göç ve terör politikalarına 
değinerek güncel gelişmeler ve yaşanan 
krizler hakkındaki görüşlerini dile getirdi. 
Türkçe’nin AKPM’nin çalışma dilleri 
arasına girmesinden ve bu gelişmeden 
sonra AKPM’ye Türkçe hitap eden ilk 
başbakan olmaktan duyduğu gururu 
da vurgulayan Davutoğlu; konuşmasını 
takiben AKPM üyelerinin sorularını 
yanıtladı. Başbakan Davutoğlu, 
AKPM’deki temasları çerçevesinde 
çalışmalar hakkında istişarelerde 
bulunmak üzere Türk delegasyonu 
üyelerini kabul etti.

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER 
MECLİSİ 2016 GENEL KURUL II. DÖNEM  

TOPLANTISI YAPILDI
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Avrupa Konseyi ülkelerini ilgilendiren 
siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel 
konuların ve hazırlanan raporların 
ele alındığı AKPM 2016 Genel Kurulu 
II. Dönem Toplantısı kapsamında 
gerçekleştirilen Genel Kurul ve komisyon 
toplantılarına katılan üyeler yaptıkları 
konuşmalar ve raporlara verdikleri 
değişiklik önergeleri ile alınan kararlara 
önemli katkı sağladılar. Bu bağlamda, 
“Brüksel saldırısı sonrası, güvenlik 
eksikliklerinin acilen ele alınması ihtiyacı 
ve terörle mücadele konusunda iş 
birliğinin geliştirilmesi” başlıklı rapora 
Türk delegasyonu tarafından verilen 
değişiklik önergeleriyle, tüm terör 
örgütleriyle aynı kararlıkla mücadele 
edilmesi gerektiği yönündeki ifadelerin 

yanında Ankara saldırıları da ekletilerek 
PKK tarafından gerçekleştirilen bir 
terörist eylemin AKPM kararında yer 
alması sağlandı.

Heyet tarafından ayrıca “Yunanistan 
Batı Trakya’daki Türk Müslüman 
Azınlığın Temel Hak ve Özgürlüklerinin 
Korunması” başlıklı bir karar 
önergesi hazırlanarak 8 farklı ulusal 
delegasyondan 34 milletvekilinin de 
desteğiyle AKPM Başkanlığına sunuldu.

APKM heyeti, yurda dönüşünün 
ardından 27 Nisan 2016 tarihinde TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
kabul edildi. Kabulde, toplantılarda 
yaşanan gelişmeler hakkında görüş ve 
izlenimler paylaşıldı.
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AB UYUM KOMİSYONU'NA 
“SURİYE KRİZİ BOYUTUNDA 

AB İLE İLİŞKİLER”
KONULU SUNUM

Mehmet Kasım Gülpınar başkanlığında 
toplanan AB Uyum Komisyonu’na 
Başbakan Başdanışmanı Murtaza Yetiş 
tarafından “Suriye Krizi Boyutunda AB ile 
İlişkiler” konulu bir sunum yapıldı.

Sunumda, Suriye'de yaşanan iç savaşın; 
küresel göç ve küresel terör gibi iki ana 
etkenle dünya kamuoyunu etkilediği, 
bu savaşın İkinci Dünya Savaşından 

sonra yaşanan en büyük mülteci krizine 
yol açtığı ve yaşanan küresel krizin 
ancak küresel işbirliğiyle aşılabileceği 
vurgulandı. Bu süreçte, Türkiye'nin 
iyi durumda olmasının; dünyanın 
bir adım daha iyi olması anlamına 
geleceği ve küresel aktörlerin ortak 
bir duruşla hareket etmelerinin tüm 
dünyayı etkileyen bu krize karşı çözüm 
getirebileceği ifade edildi.
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Mülteci Hakları 
İnceleme Alt Komisyonu AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu 
başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Hacettepe Üniversitesi 
Göç ve Siyaset Araştırmalar Merkezi 
Müdürü Doç. Dr. Murat Erdoğan 
tarafından Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin 
gerçekleştirdiği çalışmalarını konu alan 
bir sunum yapıldı.

Sunumda, Türkiye'nin uzun yıllardan 
sonra dünyanın en büyük göç kriziyle 
karşı karşıya kaldığı, Türkiye'yi etkileyen 
krizin Avrupa'yı da etkilediği ancak 
bugün Avrupa'da yaşanan krizin “mülteci 
krizi değil, insanlık krizi" olduğu, 
dünyada 50 milyon üzerinde mülteci 
bulunduğu, bunlardan sadece 1 milyon 
200 bininin Avrupa'da yaşadığı ve bunun 
dünya göçmen nüfusunun yüzde 2'si 
anlamına geldiği belirtildi.

1923-2011 yılları arasında Balkanlar ve 
Kafkaslardan Türkiye'ye yaklaşık 2 milyon 
Türk soylu mülteci geldiğinin, bu kişilerin 
Türkçe bilen, nitelikleri yüksek kişilerden 
oluştuğunun ve Türkiye'ye girdikleri 
ilk andan itibaren iskânları yapılan bu 
kişilerin ülkemize çok şey kazandırdığının 

vurgulandığı sunumda, dünyanın 
her yerinde mülteci bulunduğu, bu 
kişilerin yüzde 90'ının gelişmiş ülkeleri 
değil, geldikleri ülkeden biraz daha 
gelişmiş ülkeleri tercih ettikleri, Suriyeli 
mültecilerin de hem coğrafi hem de 
kültürel yakınlık nedeniyle Türkiye'yi 
tercih ettikleri kaydedildi.

Toplantıda Doç. Dr. Erdoğan tarafından 
mültecilere ilişkin öne çıkan rakamlar 
da sunuldu. Buna göre; Türkiye, son 
1,5 yıldır dünyanın en fazla mülteci 
barındıran ülkesi konumunda olup 
29 Şubat 2016 tarihi itibariyle 2 milyon 
688 bin 686 kayıtlı Suriyeli Türkiye’de 
yaşıyor. Bu sayı diğer ülkelerden 
gelenlerle birlikte, Türkiye nüfusunun 
yüzde 3,4’ne tekabül eden 3 milyon 
200 bin mülteciye ulaşıyor. Bu sayı 
aynı zamanda, Estonya, Letonya, 
Lüksemburg, Malta, Slovenya ve Kıbrıs’ın 
nüfusundan daha büyük. Nüfuslarına 
oranlandığında mülteci sayısı 
Lübnan'da yüzde 24, Ürdün'de ise 
yüzde 10 seviyesinde. Avrupa'nın 
nüfusunun toplam 508 milyon olduğu 
düşünüldüğünde mültecilerin tüm 
Avrupa nüfusuna göre oranı yüzde 0,15 
ile 0,20 arasında bulunuyor.

MÜLTECİ HAKLARI İNCELEME ALT 
KOMİSYONU ÜLKEMİZDEKİ SURİYELİLER 

HAKKINDA BRİFİNG ALDI

03 Mart 2016 Perşembe
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Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu üyelerinden oluşan Karma 
Komisyon, 4 Mart 2016 tarihinde AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır başkanlığında toplanarak 
Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 
Faaliyet Raporunu görüştü. 

Rapora ilişkin bir sunum yapan Kamu 
Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, kurumun; 
idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, 
tutum ve davranışlarını, insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içinde hukuka 
ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden 
incelemek, araştırmak ve idareye 
önerilerde bulunmakla görevli olduğunu 
belirtti.

Ömeroğlu, Cumhurbaşkanının tek 
başına yaptığı işlemler ile resen 
imzaladığı kararlar ve emirler, yasama 
yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, 
yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin 
kararlar ve TSK'nın sırf askeri nitelikteki 
faaliyetlerinin kendilerinin görev alanı 
dışında kalan konular olduğunu kaydetti.

Kuruma, 2013 yılında 7 bin 638, 
2014 yılında 5 bin 639, 2015 yılında 
ise 6 bin 55 olmak üzere 2015 yılı 
sonu itibariyle toplamda 19 bin 332 
şikâyet başvurusunun yapıldığını ifade 
eden Ömeroğlu, kendilerine bireysel 
bir şikâyet olmadan bir konuya el 
atmalarının mümkün olmadığını  
ifade etti.

KARMA KOMİSYON,
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 

FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ ALDI
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Komisyon, raporun incelenmesi için 
7 kişiden oluşan bir karma alt komisyon 
kurulmasını kararlaştırdı.

Kurulan Alt Komisyon 9 Mart 2016 
tarihinde AK PARTİ Manisa Milletvekili 
İsmail Bilen başkanlığında toplandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2015 
Yıllık Faaliyet Raporu'nun ele alındığı 
toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu 
denetçileri tarafından rapora ve 
çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Kamu Denetçisi Serpil Çakın, kadınlara 
yönelik işe alımda ayrımcılık temelinde 
şikâyetler alındığını söyledi.

Çakın ayrıca çocuklardan da şikâyetler 
alındığını belirterek, “Çocuklar, Kamu 
Denetçiliği Kurumuna başvurarak direkt 
devletle temasa geçiyor. İnternet sitemiz 
aracılığıyla başvurular yapılıyor. Çocuklar, 

okullardaki yetersizliklere ilişkin 
başvurular yapıyorlar. Belediyelerin 
otobüs hizmetleriyle ilgili başvuruları 
oluyor” dedi. Çocukların, mahallelerine 
park yeri yapılması gibi taleplerinin 
de olduğunu kaydeden Çakın, çocuk 
istismarına ilişkin şikâyetler de aldıklarını 
ifade etti.

Karma Alt Komisyon, 24 Mart 2016 
tarihinde Manisa Milletvekili İsmail 
Bilen başkanlığında toplanarak Kamu 
Denetçiliği Kurumunun 2015 Faaliyet 
Raporu'na ilişkin taslak raporunu 
görüştü. 30 Mart 2016 tarihinde bir 
kez daha toplanan Komisyon, Kamu 
Denetçiliği Kurumunun 2015 Faaliyet 
Raporu'na ilişkin taslak rapor hakkında 
yaptığı görüşmelerin ardından söz 
konusu raporu oy çokluğuyla kabul etti. 
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SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE
SOSYAL İŞLER KOMİSYONU’NUN 

BASIN TOPLANTISI

Hükümetin bağımlılıkla mücadelesi 
ve Yeşilay faaliyetleri hakkında 
bilgi veren Kavuncu, Yeşilay Ankara 
Şubesi'nin kendisini bir yıllığına 
temsilci olarak görevlendirdiğini, 
üstlendiği bu sorumluluk çerçevesinde 
farkındalık oluşturmak için çalışmaları 
sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 
önderliğinde, AK PARTİ hükümetlerince 
değişim ve gelişime tabi tutulduğunu 
belirten Kavuncu, “Yeşilay dünyaya 
örnek olacak, mükemmeliyet yetkinlik 
sertifikasına sahip olan bir cemiyet 
haline ulaştı. Şu anda 108'e yakın şubesi 
var, üniversitelerde de gençlik şubeleri ve 

dernekler kuruldu, 30 ülkede, o ülkelerin 
Yeşilay’larının kurulmasına öncülük etmiş 
durumda” diye konuştu.

Kavuncu, Yeşilay’ın sadece alkol 
bağımlılığıyla değil sigara, uyuşturucu 
maddeler, kumar ve teknoloji 
bağımlılığıyla da mücadele ettiğine 
dikkat çekti.

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Ahmet 
Eşref Fakıbaba ise 10 yıl boyunca 
hiç ara vermeden sürdürdüğü 
sigara bağımlılığından 1987 yılında 
kurtulduğunu ve sigarayı bırakmanın 
insanın beyninde bittiğini belirterek 
Şanlıurfalıların ve tüm vatandaşların 
sigarayı ve diğer kötü alışkanlıkları 
bırakmalarını dilediğini vurguladı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK PARTİ Kütahya 
Milletvekili Vural Kavuncu, “Yeşilay Haftası” dolayısıyla AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 

İlker Çitil ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

03 Mart 2016 Perşembe
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ALMANYA DEVLET BAKANI 
MARIA BÖHMER'İN TBMM'Yİ ZİYARETİ

Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) 
Devlet Bakanı Maria Böhmer ve 
beraberindeki heyet TBMM’yi ziyaret 
ederek İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu 
ve Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha 
Özhan ile ayrı ayrı görüştü.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, hayatının 
büyük bölümünü Almanya'da geçirdiğini 
anımsatarak Devlet Bakanı Maria 
Böhmer ve beraberindeki heyeti 
TBMM'de görmekten memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

Komisyon Başkanı Yeneroğlu, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'nun Brüksel'de 
gerçekleştirilen AB zirvesinde olduğunu 
belirterek gündemde ağırlıklı olarak 
Suriye krizi, göçmen krizi, sığınmacı 
krizi gibi konular olmasına rağmen, 
Türk- Alman ilişkilerinin çok boyutlu 
olarak ele alınmasının, sürdürülmesinin 
ve devam ettirilmesinin memnuniyet 

verici olduğuna dikkat çekti. Yeneroğlu, 
üç milyondan fazla Türk vatandaşının 
Almanya'da yaşadığını anımsatarak iki 
ülke arasında derin bir dostluk ve çok 
boyutlu bir ilişkinin mevcut olduğunu 
vurguladı.

Türkiye'ye 1980'li yıllardan başlayarak 
geri dönenler ile yaklaşık on beş milyon 
insanın Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesi 
yönünde gönül elçisi gibi çalıştığının 
altını çizen Yeneroğlu, her yıl Türkiye'de 
beş milyon Alman turistin ağırlanmasını 
da önemli bulduğunu kaydetti.

AFC Devlet Bakanı Böhmer ise İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu ile görüşmekten 
büyük memnuniyet duyduklarını ifade 
ederek teşekkür etti.

Türkiye'yi geçmişte birçok defa ziyaret 
ettiğini belirten Böhmer, TBMM'yi 
ilk defa ziyaret ediyor olmaktan onur 
duyduğunu belirtti. 07 Mart 2016 Pazartesi
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Konuk heyet Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan ile de bir araya geldi.

Özhan, Türkiye ile Almanya arasındaki 
ilişkiye değinerek, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin tarihinin yarım yüzyılı aştığını 
söyledi. AB içerisinde Almanya'nın 
yerinin Türkiye açısından çok farklı 
olduğunu kaydeden Özhan, “Siyasi ve 

ekonomik belirsizliğin yükseldiği bir 
dönemde Almanya gibi aktif rol üstlenen 
bir ülkenin hem AB hem bölgemiz 
içinde farklılık oluşturduğunu sevinerek 
görüyoruz” dedi.

Böhmer'de, Almanya ile Türkiye 
ilişkilerinin önemine değinerek, Türkiye 
ile çok yönlü ilişkiler içinde olduklarını 
ifade etti.

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GÜVENÇ, 
ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 
BÜYÜKELÇİSİ ERDMAN'I KABUL ETTİ

İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin 
Güvenç, Almanya Federal Cumhuriyeti 
(AFC) Büyükelçisi Martin Erdman'ı kabul 
etti.

Erdman, Türkiye ve Almanya’nın insan 
ticareti ve yasadışı göçle mücadele 
konularında iş birliği içinde hareket 
ettiklerini ifade etti. Almanya'da 
yaşayan Türk toplumunun entegrasyonu 
konusunda iyi bir gelişme kat edildiğini 
ifade eden Erdman, özellikle sanatta, 
sporda ve siyasette bunun açık bir 
şekilde gözlemlendiği belirtti.

Görüşmede DAEŞ, PKK VE PYD 
konularında karşılıklı görüş alışverişinde 
de bulunuldu. 

İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç, 
PYD'nin DAEŞ’e karşı savaşıyor olması 
nedeniyle söz konusu terör örgütünün 
özellikle Rusya Federasyonu tarafından 
masum bir yapı olarak gösterilmeye 
çalışıldığını ifade etti.

Erdman, Güvenç'in bu ifadelerine 
katıldığını, ancak barış masasında 
Rusya'ya da ihtiyaç bulunduğunu, Rusya 
olmadan bu sorunun çözülemeyeceğini 
düşündüklerini belirtti.

Görüşmede, Brüksel’de gerçekleştirilen 
Türkiye-AB Zirvesi ve göçmenlerin 
durumu hakkında da değerlendirmelerde 
bulunuldu.

10 Mart 2016 Perşembe
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONUNUN AK PARTİ, CHP VE 
MHP ÜYELERİNDEN TERÖRE KARŞI 

ORTAK KINAMA

“TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu olarak, gerçekleşen 
saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, 
yakınlarına sabır ve milletimize 
başsağlığı, yaralılara da acil şifalar 
diliyoruz.

Vatandaşlarımızın yaşam hakkını, 
özgürlüğünü ve kişisel güvenliklerini 
hedef alan bu saldırı, insanlık 
onurundan nasibini almayanların 
işidir ve söylenecek her söz anlamını 
yitirmektedir. Her terör saldırısı, 
ülkemizin birliğine ve dirliğine yapılmış 
hain bir planın parçası olmaktan öteye 
geçemeyecektir. Her ne yolla olursa 
olsun ülkemizi karışıklığa sürükleyip, 
kaos çıkarma hayali kuranlar bunun 
sadece hayal ürünü olduğunu 
öğreneceklerdir. Teröre karşı millet 
olarak ortak cevabımız, dünyaya daha 
açık, demokrasisi daha güçlü bir Türkiye 
inşa etme mücadelesi olacaktır.

Terör, tarih boyunca yazılı hale 
getirilmiş olan temel hak ve hürriyetler 
ile insanlık onurunu, insanlığı hedef 
almaktadır. Dolayısıyla teröre verilecek 
en güzel yanıt, birlik ve beraberliğimizin 
güçlendirilmesidir. Terör olayları ile 
kamu düzenini bozmaya çalışan cinayet 
şebekeleri yaptıklarının hesabını mutlaka 
verecektir.”

15 Mart 2016 Salı

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu, Komisyon 

Başkanvekili ve CHP Ankara 
Milletvekili Şenal Sarıhan ile 

Komisyon Üyesi MHP Osmaniye 
Milletvekili 

Ruhi Ersoy, Ankara’daki terör 
saldırısını kınayan ortak bir basın 

açıklaması yaptı.
Ankara’da gerçekleşen terör 

saldırısıyla, ülke olarak yaşanılan 
acılara bir yenisinin daha 

eklendiği belirtilerek yapılan 
ortak açıklamada şu ifadelere 

yer verildi:
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU BAŞKANI YENEROĞLU'NUN 

BM HEYETİNİ KABULÜ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Birleşmiş 
Milletler (BM) Zorla veya İrade Dışı 
Kaybolmalar Çalışma Grubu üyelerinden 
oluşan bir heyeti kabul etti.

Yeneroğlu kabulde, konuk heyetin 
Türkiye ziyareti çerçevesinde, 
siyasetçiler, kamu kurumu temsilcileri ve 
sivil toplum örgütleriyle görüştüğünü, bu 
yoğun gündem içinde söz konusu heyeti 
TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

Yeneroğlu, TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu olarak, geçmişte 
Türkiye'de özellikle konuk heyetin 
çalışma alanı olan, zorla veya irade 
dışı kaybolmalar hakkında komisyona 

gelen sorunların komisyon gündemine 
alınarak takip edilmesinin sorumlulukları 
olduğunu söyledi. Yeneroğlu şöyle 
konuştu: “Memnuniyetle ifade 
etmem gerekir ki ülkemizde özellikle 
kamu kurumlarının suçlanabileceği 
bir çerçevede zorla veya irade dışı 
kaybolmalara dair son yirmi yılda bizim 
elimizde bir vaka yok. Ama malumunuz 
Türkiye'nin terörle mücadele ortamı 
içerisinde özellikle terör örgütleri 
tarafından kaçırılan insanlarla ilgili 
bir gündemi var. Bu da ülkemizde,  
suçluların ceza hukuku çerçevesinde 
ele alındığı ve tespit edildiği takdirde, 
takip edildiği vakalar arasında 
değerlendiriliyor.” 

18 Mart 2016 Cuma
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) Yasama 
Uyumlaştırılması İkinci Çalıştayı, “Kültür 
Varlığının Korunması ve Geliştirilmesinde 
Ortak Yasama Çalışmaları” başlığıyla 
TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

İlki 11 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Çalıştayın açılış toplantısı, 
TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı 
Cemalettin Tüney'in başkanlığında 
yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından 
ilk yasama çalıştayının değerlendirilmesi 
ve ikincisinden beklentilerle ilgili 
görüşler paylaşıldı.

TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı 
Melih Sarıaslan çalıştayda yaptığı 
konuşmada, TÜRKPA üyesi ülkeler 
arasında çok taraflı ilişkilerin artmasıyla 
birlikte, idari ve teknik alanlarda çözüm 
gerektiren yeni konuların ortaya çıktığını 
söyledi. TÜRKPA'nın bu konuların 
değerlendirilmesi ve bunlara uygun 
çözüm geliştirilmesinde önemli bir 
rol oynadığına dikkat çeken Sarıaslan, 
“TÜRKPA, farklı alanlarda iş birliğinin 
gelişmesinde etkili bir mekanizma 
haline dönüşmektedir. Bu bağlamda 
TÜRKPA Sekreteryası Nisan 2014 

tarihinde, Astana'da yapılan Hukuk 
İşleri Komisyonu'nun toplantısında, ana 
gündem maddesi olarak TÜRKPA üyesi 
ülkeler arasında yasama konularında 
uyum çalışmaları ve modern kanunlar 
konusunu ele almıştır” dedi. Türk iş 
birliğinin parlamenter boyutu olarak 
TÜRKPA'nın temel harcının üyelerinin 
arasındaki büyüyen bağlar olduğunu 
kaydeden Sarıaslan, bu bağlamda 
çalıştay temasının özel önem taşıdığını 
belirtti.

TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı 
Cemalettin Tüney, katılımcıları 
TBMM'de ağırlamaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek “Tarihimiz 
ortak, kültürümüz ortak, dilimiz ortak, 
ancak zamanla araya giren mesafeler 
ve tarihsel ayrılıklar bizlerde farklı 
mecralara yönelmeyi zorunlu kıldı. 
Şimdi yeniden, o arada oluşan boşluğu 
telafi etme ve azmi içindeyiz.” diye 
konuştu. Tüney, Türkçeyi ortak bir değer 
varsayarak oluşturulmaya çalışılan iş 
birliği ve dayanışmanın parlamenter 
seviyede devam etmesinin, yasamanın 
uyumlaştırılmasının ve modern kanunlar 
çerçevesinde çalışmanın öneminin de 
altını çizdi.

TÜRKPA İKİNCİ YASAMA ÇALIŞTAYI
18 Mart 2016 Cuma



120  ■  

İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU HEYETİ TERÖR SALDIRISI 
SONUCU YARALANAN VATANDAŞLARI 

ZİYARET ETTİ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 
Başkanvekilleri Fatma Benli ve Şenal 
Sarıhan, terör saldırısı sonucunda 
yaralanarak Ankara Numune Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde tedavi gören 
vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundu.

Yeneroğlu, ziyaretin ardından 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
terör saldırısının hemen sonrasında 
gösterdikleri özverili çalışmalardan 
dolayı doktorlara teşekkür ederek, yaralı 
vatandaşlara acil şifalar diledi.

Yeneroğlu; “Milletçe terör eylemleri 
karşısında birlik ve bütünlüğümüzü 
muhafaza edip, her birimiz hangi görüşe, 
hangi anlayışa, yaklaşım biçimine sahip 
olursak olalım, terörün karşısında 
kararlı bir biçimde ortak 
bir duruş sergilememiz 
tüm milletimizin morali 
açısından çok önemlidir. 
Rabbim en kısa zamanda 
bu kötü günleri aşmamızı 
ve terör belasından 
kurtulmuş olarak, refah 
düzeyimizi, demokrasi 
düzeyimizi daha ileriye 
taşıma noktasında hep 
birlikte sağlıklı ortamlar 
içerisinde mücadele 
etmemizi nasip etsin. 
Biz elimizden geleni 
yapıyoruz. Milletimiz de 

sağduyusunu koruyor. Hep birlikte terör 
karşısında bir duruş sergiliyor.” diye 
konuştu.

Şenal Sarıhan, kardeşlik ve birliğin 
teröre kurban edilmek istendiğini 
belirterek, “Teröre, bütün Türkiye 
toprakları üzerinde yaşayan halkımızla 
el birliğiyle karşı çıkacağız. Bu ülkenin 
yaşanılır bir ülke olması, bir barış ülkesi 
olması konusundaki kararlılığımızı ve 
mücadelemizi yürüteceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

Fatma Benli ise birlik ve beraberliğin 
en önemli olduğu günlerin yaşandığını 
vurgulayarak, herkesin sorumluluk 
bilinciyle hareket etmesi ve bu birlik 
ve beraberliğin korunması gerektiğini 
belirtti. 

18 Mart 2016 Cuma
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23 Mart 2016 Çarşamba

DİYARBAKIR BEŞ NO'LU CEZAEVİ 
İNCELEME ALT KOMİSYONU TOPLANDI

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan ''12 Eylül Askeri 
Darbesinden Sonra Oluşturulan 
Diyarbakır Beş No'lu Cezaevi 
İnceleme Alt Komisyonu'' AK PARTİ 
Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu 
başkanlığında toplandı.

Komisyon, Diyarbakır Cezaevinde 
hükümlü olarak kalmış bulunan 
Mehmet Emin Dicle ve Ahmet Aydın 
ile görevli olarak bulunan Ferman 
Karaçam'ı dinledi.

Komisyon Başkanı Miroğlu, komisyonun 
önemli bir çalışmaya imza attığını 
belirtti. Miroğlu, dönemin tanıklarını ve 
cezaevinde görevli olanları dinlemeye 
devam edeceklerini söyledi. Cezaevi 
revirinde o dönem bulunan doktorlarla 
ilgili de çalışma yaptıklarını kaydeden 
Miroğlu, dönemin doktorlarından da 
tanıklıkların dinleneceğini bildirdi.

AK PARTİ Ankara Milletvekili
Aydın Ünal, Diyarbakır Cezaeviyle 
ilgili en temel sorunun başından 
itibaren bu meselenin konuşulmamış, 
yazılmamış olması olduğunu söyledi. 
Ünal, PKK'nın bunun yazılmasını ve 
detaylı konuşulmasını engellediğini 
belirterek, farklı kesimler tarafından da 
bunun yazılmadığına dikkat çekti.

Ünal, “Diyarbakır, PKK'ya çok iyi 
kullanabileceği bir hikaye oluşturdu. 
O hikayeyi şimdi Sur'da, Nusaybin'de 
de oluşturmaya çalışıyor. Tam tersi 
bir devlet var şimdi. Zulmü önlemeye 
çalışan bir devlet var. Diyarbakır'ı 
yaşamış insanların aynı zulmü sokaktaki 
insanlara yaşatmaya çalışmasını 
da anlamak mümkün değildir.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI, 
AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU
TOPLANTISINA KATILDI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun 
da katılarak konuşma yaptığı toplantıda, ailenin evlilik 
kurumu aracılığıyla oluşan, evrenselliği kabul edilmiş 
toplumsal bir müessese olarak tanımlandığı ve bireylerin 
evlilik kararı almadan önce hayatı tüm yönleriyle 
paylaşacaklarının farkında olması gerektiği vurgulandı.

Günümüzde toplumsal ve kültürel değişmelerle 
bu değişmelerin aileye yansımasının boşanmaların 
artmasında önemli rol oynadığını anlatan Bakan 
Ramazanoğlu, “2015'te boşanmaların yüzde 39,3'ünün 
evliliğin ilk 5 yılında, yüzde 21,5'inin evliliğin 6-10 
yılı içerisinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Boşanma 
sürecinin en çok kadınları ve çocukları etkilediğini, 
boşandıktan sonra kadınların maddi ve manevi zorluklarla 
karşılaştıklarını bilmekteyiz.” diye konuştu.

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

24 Mart 2016 Perşembe
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Bakan Ramazanoğlu, eşler arası 
iletişimsizliğin boşanmanın en önemli 
sebebi olduğunu belirterek, TÜİK'in 
2014'te 130 bin 913 boşanmanın 126 bin 
732'sinin geçimsizlikten kaynaklandığını 
tespit ettiğini anımsattı.
Boşanma ve evlenme oranlarının tıpkı 
intihar, ölüm, doğum oranları gibi yıllık 
ve kısa zaman dilimli açıklanabilecek 
olgular olmadığını vurgulayan 
Ramazanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu olgular genellikle 20-30 yıllık zaman 
dilimleri içerisinde yorumlanabilecek 
oranlardır. Araştırmacılar son 
30 yılda dünyada boşanma oranlarında 
dramatik bir artış olduğunu, örneğin, 
Amerika'da yeni ve ilk evliliklerin en az 
yarısının boşanmayla sonuçlandığını 
belirtmektedirler. Ülkemizde 2002'de 
binde 7,36 olan evlenme oranına karşılık 
boşanma oranı binde 1,4'tür. 2015'te ise 
evlenme oranı binde 7,71 iken boşanma 
oranı binde 1,69 olmuştur.”
Evlilik öncesi süreçte çiftlerin 
birbirlerini iyi tanımasını, evlilik 
hayatına iyi hazırlanmalarını 
amaçladıklarını, bu gayeyle bir eğitim 
programı hazırladıklarına işaret eden 
Ramazanoğlu, Şubat ayı itibarıyla ülke 
genelinde 3 bin 197 eğiticiyle toplam 
308 bin 409 kişiye eğitim verildiğini 
kaydetti.
81 ilde toplam 280 aile ve boşanma 
süreci danışmanınca hizmet verildiğini 
aktaran Ramazanoğlu, “Merkezlerimize 
başvuruda bulunan 6 bin 793 çifte 
danışmanlık hizmeti sunulmuş olup, 
sunulan hizmet sonrasında 2 bin 23 çift 
boşanmaktan vazgeçti.” dedi.
Ramazanoğlu, bin 500 sosyal psikolog, 
klinik psikolog, çocuk gelişimci ve 
toplum hizmeti uzmanı alacaklarının 
duyurularını yaptıklarını anımsatarak, 

bir ya da iki ay içerisinde bin 500 
personelin işbaşı yapacağını kaydetti.
Bakan Ramazanoğlu, 2019 ve 2023 
yılında 20-25 bin aile sosyal danışmanı 
sayısını hedeflediklerini belirterek, Nisan 
ayının ilk haftasında 110 eğitici eğitimini 
gerçekleştireceklerini ve eğitimlere 
kendisinin de katılacağı bilgisini paylaştı.
Kız çocuklarının eğitimini çok 
önemsediklerini, kırsalda kalacak yeri 
olmayıp eğitimine devam edemeyen kız 
çocukları için yurtlar yapılacağını anlatan 
Ramazanoğlu, kız çocuklarının eğitimle 
güçlendirilmesinin ensest, tecavüz ve 
istismarları azaltacağını ifade etti.

Komisyon Başkanı Ayşe Keşir çocuk 
istismarına karşı ilgili tüm partilerin ortak 
kararıyla araştırma komisyonu kurulması 
kararı alındığını anımsatarak, saha 
ziyaretlerinde yerel yönetimlerin ailelere 
verdikleri hizmetler bulunduğunu, ancak 
bu hizmetin veriliş biçimi ve hizmeti 
verenler için standardizasyona ihtiyaç 
olduğunu saptadıklarını belirtti.
Komisyon toplantısına Üsküdar 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatrist 
Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, Marmara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Z. Sungur da katkı sundu.
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Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen 
Unsurlar ile Boşanma Olaylarının 
Araştırılması ve Aile Kurumunun 
Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 
AK PARTİ Düzce Milletvekili Ayşe Keşir 
başkanlığında toplandı. Komisyona 
bilgi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
ailenin korunmasının, boşanma 
sebeplerinin ortadan kaldırılmasının çok 
geniş çalışmaları gerektirdiğini belirterek, 
ortaya çıkacak raporun hem kendileri 
için hem de Hükümet için yol gösterici 
olacağını kaydetti.

Bozdağ, Yargıtay içtihatlarında en çok 
öne çıkan boşanma sebeplerinin; şiddet 
uygulamak, alay etmek, aşağılamak, 
küçük düşürmek, küçümsemek, 
başkalarıyla karşılaştırmak, sırları 
açıklamak, dedikodu çıkarmak, iftira 
atmak, beğenmemek, suçlayıcı 

davranmak, eşe, çocuklara ve aileye 
hakaret etmek, sevgisiz davranmak, eşini 
sevmediğini söylemek, eşinden sıkıldığını 
ve istemediğini söylemek, baskıcı 
davranmak, aşırı kıskançlık göstermek, 
başkalarıyla görüşmelere sınırlama 
getirmek, eşini, çocuklarını ve ailesini 
tehdit etmek, eşini evden kovarak eve 
almamak, üvey çocuğa kötü davranmak, 
eşine ve çocuklarına ilgisiz davranmak ve 
hastalıklarıyla ilgilenmemek, ev işleriyle 
ilgilenmemek, dışlayıcı davranmak, 
evlilik birliğinde üzerine düşen ekonomik 
görevleri yapmamak, bağımsız konut 
sağlamamak, borçlandırıcı işlemlerde 
bulunmak, eve haciz gelmesine 
neden olmak, kumar oynamak, alkol 
ve uyuşturucu bağımlılığı bulunmak, 
çalışmamak, aldatmak, cinsel sorunları 
bulunmak, fiziksel şiddet uygulamak, eş 
ve çocukları dövmek, aileye, çevreye ve 
sosyal hayata karşı sorumsuz davranmak 
olarak sıralandığını anlattı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ, 
AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
TOPLANTISINA KATILDI

30 Mart 2016 Çarşamba
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Cumhuriyetin ilk yıllarında yılda             
20 bin civarında olan evlenme sayısının 
2015 itibarıyla 602 bine ulaştığını ifade 
eden Bozdağ, 2015 yılında 135 bin 
boşanma gerçekleştiğini bildirdi. 2014 
yılında açılan boşanma davalarının 
nedenlerine göre oransal dağılım 
yapıldığında; evlilik birliğinin temelinden 
sarsılması nedeniyle boşanmaların yüzde 
53,3 oranla birinci sırada, anlaşmalı 
boşanmaların yüzde 43,6 oranla ikinci 
sırada yer aldığına dikkati çeken Bozdağ, 
“Elbette bu rakamlar, açılan bütün 
davaların boşanmayla sonuçlandığı 
anlamına gelmemektedir. 2006 yılında 
11 bin civarında olan davadan feragat 
sayısı, 2014 yılında 26 bine çıkmıştır. 
Boşananların sayısı arttığı gibi, açılan 
davalardan vazgeçenlerin sayısında da 
artış görülmektedir.” diye konuştu.

Aile kurumunda önemli sorunlardan 
birisinin de kadına şiddet ve bununla 
mücadele ihtiyacı olduğuna işaret eden 
Bozdağ, artan toplumsal duyarlılık ile 
sorunla mücadeledeki yüksek politik 
hassasiyet ve kararlılığın, konuyu son 
yıllarda daha görünür hale getirdiğini 
vurguladı. Kadının fiziksel, psikolojik, 
cinsel veya ekonomik şiddete maruz 
kalmasının, aynı zamanda aile birliğini 
tehdit eden boşanma sebepleri arasında 
da yer aldığının altını çizen Bozdağ, 2006 
yılında 4 bin 68, 2008 yılında 23 bin 688, 
2010 yılında 38 bin 951, 2012 yılında 
108 bin 311, 2014 yılında ise 138 bin 84 
tedbir kararı verildiğini anlattı.

Bozdağ, tedbir kararındaki artışın 
birinci nedeninin “konunun sosyal 
görünürlüğünün artması” olduğunu 
belirterek, şöyle konuştu:

“Bu sayede hem kadınlarımızdaki 
hak arama bilinci hem de kamu 
makamlarının mücadeledeki kararlılığı 
yükselmiştir. Daha önce karakolda 
kapatılan pek çok hadise vardı. 
Yaptığımız yasal düzenlemelerle eşlerin 
birbirine şiddet uygulamasının resen 
takip edilen konular arasına alınması 
ve alınan önlemler, başta kolluk olmak 
üzere kamuda görev yapan herkesi 
hassasiyet konusunda ileri noktalara 
taşımıştır. Eskiden karakolda kapatılan 
pek çok dosya; hükümetlerimizin 
aldığı tedbirler sayesinde karakolda 
kapanmamakta ve bunlar işlem 
görmekte, şiddet kaydı düşülmekte, 
yargıya intikal etmekte ve ceza alması 
gereken olduğunda da gerekli cezalar 
verilmektedir. Bu, duyarlılığın yükselmesi 
ve kamu görevlilerinin mücadeleye 
destek vermesinin sonucudur. Eskiden 
koruma kapsamı sadece nikâhlı eşe 
karşıydı, şimdi bütün kadınlara dönük 
koruma yapılmaktadır. Nikâhlı olması 
şart değil, aile içinde babaya karşı kızını 
da bacısını da koruyan düzenlemelere 
imkân verdik.”
Bozdağ, 2004 yılında Türk Ceza 
Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce 
kadına karşı “şaşı bir yaklaşım”, kadınları 
kendi içinde bölen ve ayrıma tabi tutan 
bir yaklaşım olduğunu belirterek, “Kadın 
denildiğinde bekâr, evli, dul şeklinde 
ayrı alt tasniflere tabi tutuluyordu. 
Kadının kadın olarak tarif edilmesi ve 
alt ayrımların kaldırılmasına biz özen 
gösterdik.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 
“Boşananların sayısı arttığı gibi, 
açılan davalardan vazgeçenlerin 
sayısında da artış görülmektedir.”
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan ''Mülteci Hakları 
Alt Komisyonu'', AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Atay Uslu başkanlığında 
toplandı.
Komisyon Başkanı Uslu, Türkiye'deki 
Suriyeli sığınmacı sayısının 2,7 milyonu 
aştığını, Avrupa'nın ise bu konuda 
sınıfta kaldığını belirtti. Uslu, Kilis'te 
yaşayan nüfus kadar Suriyeli sığınmacı 
bulunduğunu, bunun dünyada örneğinin 
olmadığını ifade ederek, bundan dolayı 
Kilis halkı ve şehrinin, Nobel Barış 
Ödülü'ne aday gösterilmesi için teklif 
hazırladıklarını söyledi.
MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy 
ise Kilis'in aday gösterilmesine olumlu 
baktıklarını ve desteklediklerini belirtti.
AK PARTİ Isparta Milletvekili Sait Yüce, 
Kilis'in bazı kurumlarca Nobel'e aday 
gösterildiğini hatırlatarak, kendilerinin 
de komisyon olarak İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonuna teklifte 
bulunmalarının olumlu olacağını 
vurguladı.
Konuşmaların ardından teklifin İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonuna 
sunulması kararlaştırıldı.

Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon 
Şefi Gvilava: “Şimdiye kadar Amerika 
Birleşik Devletleri'nden 'göçmen dostu 
ülke' diye söz edilirdi ama Türkiye'nin 
yaptıkları çok çok ötesine geçti.”

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye 
Misyon Şefi Lado Gvilava, Türkiye'nin 
ev sahipliğini, “Ben böyle bir şey 
görmedim. Şimdiye kadar Amerika 
Birleşik Devletleri'nden 'göçmen dostu 
ülke' diye söz edilirdi ama Türkiye'nin 
yaptıkları çok çok ötesine geçti. Amerika 
Birleşik Devletleri bu konuda Türkiye'nin 
gerisinde kaldı diyebiliriz.” dedi.

IOM'un dünyadaki en büyük 
uluslararası kuruluşlardan birisi 
olduğunu belirten Gvilava, iki taraflı 
bir olgu olan göçün olumlu ve olumsuz 
tarafları bulunduğunu, iyi yönetilmesi 
durumunda olumlu taraflarının ağır 
basacağını kaydetti. Türkiye'nin 2004'te 
IOM'un tam üyesi olduğunu hatırlatan 
Gvilava, Türkiye'de 150'den fazla 
personelinin görev yaptığını sözlerine 
ekledi. 

KİLİS’İN, NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ’NE ADAY 
GÖSTERİLMESİ İÇİN TEKLİF HAZIRLANDI 

Mülteci Hakları Alt Komisyonu, nüfusu kadar Suriyeli sığınmacı misafir eden 
Kilis'in Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin teklifi üst komisyona 

sunmayı kararlaştırdı.

31 Mart 2016 Perşembe
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU

BAŞKANVEKİLİ FATMA BENLİ, 
AVRUPA'DAN GELEN İŞİTME ENGELLİ 
TÜRK VATANDAŞLARINI KABUL ETTİ

Avrupa Türk Engelliler Birliği 
Genel Başkanı Cemil Çelik, heyette 
yer alan birçok kişinin Türkçe işaret 
dilini bilmediğini söyledi. Almanya'da 
doğduğunu ve ilk kez Türkiye'ye 
geldiğini, vatan hasreti çektiğini ve 
Avrupa'da sıkıntılar yaşadığını dile 
getiren Çelik, “Almanya'da, yaşadığımız 
sorunları anlatacak kurum bulamıyoruz. 
Anlattığımız zaman da kurumlar 
asimilasyon istiyor.” ifadesini kullandı.

Avrupa'da ancak asimilasyon şartıyla 
eşit haklardan yararlanabildiklerini 
belirten Çelik, Benli'yi Avrupa'da 
ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını 
söyledi.

Fatma Benli de TBMM’de, Türkiye
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tasarısını 
görüştüklerini anımsattı.

Ayrımcılığa uğradığını düşünen 
insanların bu Kuruma başvuracaklarına 
işaret eden Benli, “Sizlerin Almanya'da 
yaşadığınız şey çoklu ayrımcılık. 
İnsanlar orada ne kadar demokrat 
olduklarını söylese de sizlere ayrımcılık 
uyguluyorlar.” diye konuştu.

Benli, yasaları değiştirerek ayrımcılıkla 
mücadele etmek istediklerini 
vurgulayarak, Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumunun ayrımcılık yapan 
kurumlara para cezası verme yetkisine 
sahip olacağını kaydetti. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Fatma Benli, 
Avrupa’dan gelen işitme engelli Türk vatandaşlarını kabul etti.
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NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) 
Daimi Komitesi, Asamblenin idari meseleleri 
ile güncel siyasi konuları görüşmek üzere 1-2 
Nisan 2016 tarihlerinde Paris’te toplandı.

Gerçekleşen toplantıda ülkemizi NATOPA Türk 
Grubu Başkanı Rize Milletvekili Osman Aşkın 
Bak, delegasyon üyeleri İstanbul Milletvekili 
Ahmet Berat Çonkar ile Tekirdağ Milletvekili 
Faik Öztrak temsil etti.

Paris'te gerçekleşen NATO-PA Daimi Komite 
Toplantısında Fransa Savunma Bakanlığı 
Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel 
Direktörü Philippe Errera, "Fransa'nın 
savunma ve güvenlik stratejileri" konulu bir 
sunum yaptı.

2016 NATOPA Yıllık Genel Kurulu’nun 
Türkiye’de düzenlenecek olması sebebiyle 
söz alan Osman Aşkın Bak, Avro-Atlantik 
bölgesinin güvenliğinde başlıca aktörlerden 
birisi olan Türkiye’nin NATO’ya büyük 
değer atfettiğini ve benzersiz bir şehir 
olan İstanbul’da NATO üyesi ülkelerin 
parlamenterlerinden müteşekkil NATOPA’nın 
62. Yıllık Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak 
olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. 
Bölgenin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğu 
hayati bir dönemde gerçekleşecek olan Genel 
Kurul’un masum insanları ve ortak değerleri 
hedef alan DAEŞ, PKK ve diğer tüm terörist 
grupların kınanması ve terörün her türlüsüne 
karşı çıkılması için büyük önem taşıdığının 
altını çizen Bak, gerçekleşen terör saldırılarını 

kınadığını ve Türkiye, Belçika, Fransa, Irak ve 
Pakistan’da gerçekleşen terör saldırıları da 
dâhil olmak üzere terör saldırılarında hayatını 
kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ilettiğini 
ifade etti.

Toplantıda söz alan Ahmet Berat Çonkar, 
PKK'nın terör faaliyetlerine dikkat çekti. 
Türkiye’nin DAEŞ ve PKK gibi iki kanlı terör 
örgütüyle birden mücadele ettiğini ve bu 
iki örgütün birbirleriyle rekabet içinde 
görünen ancak birbirlerinin imkânlarını 
kullanan örgütler olduğu yönünde ibareler 
bulunduğunu ifade eden Çonkar, bazı Avrupa 
ülkelerinde PKK'ya serbest dolaşım imkânı 
sağlanmasını ve Avrupa Parlamentosu’nda 
PKK'yı terörist gruplar listesinden çıkarmaya 
yönelik düşünceler ve gayretler içinde 
bulunanların olmasının endişe verici olduğunu 
belirtti. Bu tarz durumların hem Türkiye 
ve Avrupa'nın hem de NATO ittifakının 
güvenliğinin tehdit altına girmesine yol 
açacağının altını çizen Çonkar, terörist gruplar 
arasında ayrım yapılmadan terörün her 
türlüsüne karşı iş birliği içinde ortak mücadele 
edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun üzerine tekrar söz alan Genel 
Direktör Errera; Avrupa Parlamentosu 
adına konuşamayacağını, ancak Fransa için 
PKK'nın terörist bir grup olduğunu ve PKK 
ile mücadelede Türkiye'yi desteklediklerini 
bildirdi.

NATOPA DAİMİ KOMİTE TOPLANTISI 
PARİS’TE DÜZENLENDİ
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DIŞİŞLERİ
KOMİSYONU'NUN,

AK PARTİ,
CHP VE MHP 
ÜYELERİNDEN 

ORTAK BİLDİRİ

“Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 1 Nisan'ı 
2 Nisan'a bağlayan gece Ermenistan tarafından 
başlatılan topçu atışları sonrası, iki ülke arasında 
çatışmalar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Ermenistan'ın 
yaklaşık çeyrek asırdır Azerbaycan topraklarının 
beşte birini işgal altında tutan gayri meşru ve 
saldırgan tavrı, son saldırılarla birlikte yeniden ortaya 
konmuştur.

Bu bağlamda, Ermenistan'ın bölgedeki sivil halkı da 
etkileyen son saldırılarını ve Azerbaycan topraklarında 
yıllardan beri süregelen ve 1 milyon Azerbaycanlı 
kardeşimizi yurtlarından ayrılmak zorunda bırakan 
işgalini şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda şehit olan 
Azerbaycanlı kardeşlerimize ise Allah'tan rahmet, 
yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına sabır ve 
başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu 
olarak,

1-Ermenistan'ı bölge ve dünya huzuru ve barışını da 
tehdit eden ve yaklaşık çeyrek asırdır Azerbaycan'a 
yönelik sürdürdüğü saldırgan tavrına derhal son 
vermeye davet ediyoruz.

2-Ermenistan'ın saldırgan tutum ve politikalarından 
vazgeçmediği sürece benzer çatışmaların yaşanmaya 
devam etme riskinin maalesef mevcut olduğundan 
hareketle, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin ilgili kararlarını da göz önüne alarak, 
barışçı yollardan işgale bir an önce son vermesi ve 
işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarından 
ivedilikle çekilmesi gerektiği çağrımızı yineliyoruz.

3-Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü ve kalıcı bir 
barışın sağlanması noktasında, oluşturulan AGİT 
Minsk Grubu'nun bir üyesi olan Türkiye'nin, ihtilafa 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği 
çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması 
yönündeki çabaları desteklemeyi sürdüreceğini 
tekraren ilan ediyoruz.

4-İnsanlık ve dünya barışı adına kara bir leke olan bu 
tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması noktasında, 
uluslararası toplumun mezkûr ihtilafın çözümüne hak 
ettiği önemi vermesi ve son saldırılara gerekli tepkiyi 
göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyor; 
Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde 
olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz.”

Dışişleri Komisyonu’nun        
AK PARTİ, CHP ve MHP üyeleri 

tarafından Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a yönelik 2 

Nisan’da başlattığı saldırılara 
yönelik ortak bildiri 

yayımlandı.

Bildiride şu ifadelere yer 
verildi:

05 Nisan 2016 Salı
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU’NA
“AB VE GÖÇ” SUNUMU

Dışişleri Komisyonu, AK PARTİ Malatya 
Milletvekili Taha Özhan başkanlığında 
toplandı. Toplantıya Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Naci Koru da katılarak, 
“Avrupa Birliği ve Göç” konusunda bir 
sunum yaptı.

Göçün bu kadar önem kazandığı 
başka bir dönem daha olmadığını 
belirten Koru, Birleşmiş Milletler (BM) 
rakamlarına göre, dünyada 244 milyon 
kişinin göçmen konumunda, bunun 

60 milyonun da zorla yerinden edilmiş 
kişiler olduğunu anımsattı.

Yerlerinden edilen 12 milyon Suriyelinin 
4 milyonunun mülteci statüsünde 
bulunduğunu ve AB ile 2013 yılında 
Geri Kabul Anlaşması imzalandığını 
anımsatan Naci Koru, “O tarihlerde 
göçmen konusunda sıkıntı yoktu 
ama biz yine de böyle bir anlaşmayı 
imzalamıştık. Anlaşmaya göre Türkiye'ye, 
Schengen bölgesi için 2018 yılında vize 
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muafiyetinin başlaması öngörülüyordu.” 
diye konuştu.

Anlaşma imzalandıktan sonra Suriye'deki 
iç savaşın büyüdüğünü ve milyonlarca 
insanın ülkelerinden kaçarak, Türkiye ve 
çevre ülkelere geçtiğini vurgulayan Koru, 
batıya geçmek isteyen Suriyelilerin Ege 
sahillerini Avrupa'ya geçiş kapısı olarak 
kullanmaya başladıklarını bildirdi.

Koru, 2015 yılı Ekim ayında Türkiye'den 
Avrupa'ya günlük geçişlerin 7 bin 
civarında olduğunu ve bunun da 
Avrupa'yı büyük bir sıkıntıya soktuğunu 
kaydetti.

2015 yılında 856 bin düzensiz göçmenin 
ülkeden Avrupa'ya gittiğine ve bu 
göçmenlerin yüzde 56'sının Suriyeli 
olduğuna işaret eden Koru, “İkinci 
sırada Afganlar, üçüncü sırada da 
Iraklılar yer alıyor. Bu kişiler önceden 
ülkemizde yaşayanlar değil. Ege'den 
Yunan adalarına geçişin bu kadar kolay 
olmasının keşfedilmesinden sonra ülkeye 
gelen insanlar.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Koru, bu 
geçişlerin Avrupa'da panik havası 
yarattığını, Türkiye ve AB yetkililerinin 
karşılıklı olarak diplomasi trafiğine 
başladığını anlattı.

Yapılan görüşmeler hakkında bilgi 
veren Koru, Türkiye'nin 4 şartının kabul 
edildiğini, 8 Mart'ta yapılan zirvede, 
Türkiye'nin, “Ülkeden giden bütün 
göçmenleri almaya hazır olduğunu, 
ancak şartları bulunduğunu” söylediğini 
aktardı.

Koru, şu bilgileri de verdi:

“Anlaşmaya göre, biz Yunan adalarına 
giden bütün Suriyelileri alacağız ancak 
kaç kişi aldıysak, aynı gün o kadar 
Suriyeliyi düzenli yollardan Avrupa'ya 

göndereceğiz. Avrupalıların bu konuda 
72 bin kotası vardı. İlk gün bize Suriyeli 
vermediler ama biz prensip olarak 4 
Nisan'da 78 Suriyeliyi Avrupa ülkelerine 
gönderdik. Avrupalıların Suriyeli kabul 
ederken, 'ben şu okuldan mezun olanı, 
şu dinden, cinsiyetten, mezhepten 
olanı istiyorum...' Böyle bir tanımlama 
söz konusu değil. BM'nin hastalık ve 
yaşlılık kriteri var. Bizim gönderdiğimiz 
Suriyeliler Avrupa ülkelerine daha önce 
gidenlerin yakınları, çok önemli hastalığı 
olanlar, engelli olanlar, bu kişilere öncelik 
veriyoruz.”

Naci Koru, Türkiye'den Yunan adalarına 
2015 yılı Ekim ayında günde 6 bin 827, 
Kasım ayında 5 bin, Aralık ayında 3 bin 
500, Ocak ayında 2 bin 174, Şubat'ta 
bin 967, Mart'ta 859 kişinin geçtiğini 
açıkladı.

Anlaşmadan sonra sayının 100'lü 
rakamlara düştüğünü belirten Koru, 4 
Nisan'da 228, 5 Nisan'da 26, 6 Nisan'da 
70 kişinin geçtiğini, 10 Nisan'da kimsenin 
geçmediğini, 11 Nisan'da 75 kişinin 
geçtiğini vurguladı ve bu geçişlerin takip 
eden haftalarda tamamen düşmesini 
beklediklerini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Koru, “Biz, Avrupa'ya, 
‘vereceğiniz bütün mültecileri 
almaya hazırız’ dedik ama onlar 
biraz sendelemeye başladılar. Ancak 
Yunanlılarla bu konuda aramızda güçlü 
bir iş birliği var.” dedi. 

Anlaşmaya göre, Türkiye'nin bu yılın 
Haziran ayı sonunda Schengen'e vizesiz 
seyahatinin öngörüldüğünü belirten 
Koru, “Fakat bunun için, bize verdikleri 
raporda belirtilen 72 madde şartı var. 
Bu maddeler sadece Türkiye için değil, 
diğer müzakere yaptıkları ülkelerden de 
vize vermeden önce istedikleri şartlar. 
Bize, '72 maddeyi tamamlarsanız, vize 
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muafiyetini sağlamaya hazırız' dediler.” 
diye konuştu.

72 kriterin yerine getirilmesi konusunda 
yapılanları anlatan Koru, 4 Mart'ta 
yayınladıkları raporda, şartların 36'sının 
karşılandığını belirttiklerini ve 4 Mart'tan 
bu yana çıkan yasaları anımsattı.

Koru, “Biz 4 Mart'tan sonra çok çalışma 
yaptık. 44 kriter tamamlandı, 28 kriter 
üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bizim 
amacımız, bu ay sonu itibarıyla bütün bu 
kriterlerin yerine getirilmesi.” ifadesini 
kullandı.

 “Akdeniz ve Ege'de hayatını 
kaybedenlerin sayısı 5 binden fazla” 

Naci Koru, geçen yılın sonunda Akdeniz 
ve Ege'de hayatını kaybedenlerin 
sayısının 5 bini geçtiğini, Türkiye'nin 
amacının, bu insan ölümlerini ve insan 
kaçakçılığını durdurmak olduğunu 
vurguladı.

Komisyon üyelerinin sorularını da 
yanıtlayan Koru, Türkiye'nin düzensiz 
göçe ebelik yapan transit bir ülke 
olmaması, bunun mutlaka önlenmesi 
gerektiğini belirtti.

Koru, vizelerin kaldırılması konusunun 

Hükümetin çok önemli politikası 
olduğunu anımsatarak, “Vize muafiyeti 
önce 2018 yılının başıydı, müzakerede 
2016 yılının Ekim ayına çekildi, sonra 
Temmuz ayı başına çekildi. Burada 
önemli olan o muafiyetin getirilmesidir.” 
diye konuştu.

Türkiye'de en az 5 yıl yasal ikamet 
edenlere vatandaşlık hakkının tanındığını 
kaydeden Koru, “Suriyelilerin statüsü 
böyle değil, onlar geçici koruma altında, 
dolayısıyla o haktan otomatik olarak 
yararlanmaları söz konusu değil ama 
yarın siyasi iktidarımız bu yönde bir 
karar alırsa, tabiatıyla olabilir ama benim 
şu anda bu konuda bir şey söylemem 
mümkün değil.” ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Koru, Suriyeliler için 
yaklaşık 10 milyar dolar harcandığını 
ve bundan sonra da harcanacağını 
belirterek, 2,7 milyon Suriyelinin bütün 
bilgilerinin kayıt altında bulunduğunu da 
aktardı.

Türkiye'nin vize alt yapısının diğer 
ülkelerin alt yapılarından daha iyi 
olduğunu bildiren Koru, iki sene 
içerisinde 6,5 milyon elektronik vize 
verildiğini sözlerine ekledi.
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
KOMİSYONU TOPLANDI

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, 
AK PARTİ Karaman Milletvekili Recep Konuk, 
aynı gaye için çalışan icra ile Komisyon 
arasında istişare mekanizmasını açık tutarak, 
sektörde hizmet kalitesinin, yetkinliğin ve 
çeşitliliğin artırılmasını ve sinerji oluşturmayı 
amaçladıklarını belirtti.
Recep Konuk, “Bir diğer amaç ise tarlada, 
tapanda, ahırda, ağılda üretim, talep ve 
beklentiler konusunda komisyonumuzun 
köprü işlevini daha etkin hale getirmektir. 
Çiftçimiz bir meselesi olduğunda çözümü, 
çareyi ilgili kurumlarla birlikte bizden 
de bekliyor. Biz sistemin detaylarına 
vakıf olacağız ki bürokratlarımızı doğru 
yönlendirelim. Biz sistemin detaylarına hâkim 
olacağız ki çiftçimizin beklentilerini, isteklerini 
icraya doğru aktarabilelim, Bakanlığımız ile 
Komisyonda, Meclis’te çareler üretebilelim.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Tarım sektörünü, Türkiye için siyaset üstü bir 
konu olarak gördüğünü vurgulayan Konuk, 
“Tarım sektörü hem stratejik önemi, hem 
de çiftçinin, üreticinin durumu nedeniyle 
siyasi mülahazalara, oy hesaplarına malzeme 
yapılamayacak kadar önemli ve hassastır. 
Sektörü popülizmden uzak tutabilirsek, 
gıda güvenliğimize ve sektörün yapısal 

meselelerine süratle çare üretebiliriz. 
Günlük tartışmaların içinde tutarsak 
sektörün geleceğinde de zaman kaybederiz. 
Komisyonumuzda parti kimliğimizin önünde 
olan, olması gereken husus, hizmet sunma 
yükümlülüğünde olduğumuz ülke tarımı ve 
çiftçisidir.” diye konuştu.
Gaye ortak olunca çözüm üretmenin de 
kolay hale geldiğini belirten Konuk, Komisyon 
toplantısının, diyalog ve istişare zeminini 
kuvvetlendirmek için bir adım olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Toplantıya katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş de tarımsal 
destekler konusunda bilgiler vermek üzere 
Komisyonda hazır bulunduklarını anımsatarak, 
buradan çıkacak sinerjinin tarım sektörüne 
ve üreticilere katkı sunacağına inandığını 
kaydetti.
Daniş, “Buradan çıkacak sonuçlar, 
bakanlığımızın bundan sonraki çalışmalarında 
bizim için yol gösterici olacaktır.” ifadesini 
kullandı.
Konuşmaların ardından, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı 
bürokratları tarafından tarımsal destekler 
konusunda sunum yapıldı.
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VENEDİK KOMİSYONU ÜYELERİNİN 
TBMM TEMASLARI

Venedik Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, TBMM'deki ziyaretleri 
çerçevesinde AK PARTİ, CHP, MHP ve HDP gruplarını ayrı ayrı görüştü.

AK PARTİ

Venedik Komisyonu 
Demokratik Kurumlar 
ve Temel Haklar Bölümü 
Başkanı Artemiza-Tatiana 
Chisca, başkanlığındaki heyet 
ilk olarak AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı 
ile bir araya geldi. Görüşme, 
görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak 
gerçekleşti. 

CHP
Konuk heyet daha sonra CHP Grup 
Başkanvekili Levent Gök ile görüştü. Gök, 
ana muhalefet partisi olarak Venedik 
Komisyonunu sürekli takip ettiklerini ve 
değerlendirmelerine özel önem verdiklerini 
belirtti.

Levent Gök, “Komisyonun açıkladığı 
görüşler, belirlediği kriterler partimiz 
açısından her zaman özellik arz eden 
hususlar olarak takip edilmiştir. Ülkemizdeki 
demokrasi standartlarının 
yükseltilmesinde Venedik 
Komisyonunun ilkelerini ve 
onların tavsiyelerini her zaman 
öncelikli değerlendirmeler 
olarak görüyor ve takip 
ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Venedik Komisyonu Demokratik 
Kurumlar ve Temel Haklar 
Bölümü Başkanı Artemiza-
Tatiana Chisca, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi 

tarafından, Türkiye’deki sokağa çıkma yasağı 
uygulamaları konusunda rapor hazırlamakla 
görevlendirildiklerini aktardı. 

Chisca, bu uygulamalar konusunda bir görüş 
bildirmeleri gerektiğini belirterek aslen 
anlamak istediklerinin; terörle mücadele 
sürecinde insan haklarının ne şekilde 
korunduğu ve özellikle sokağa çıkma yasağı 
uygulanan bölgelerde insan haklarının nasıl 
güvence altına alındığı olduğunu kaydetti. 
Görüşme, basına kapalı devam etti.
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HDP
Heyet HDP Grubunu da ziyaret ederek 
Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, 
Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca ve 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir 
görüştü.

Baydemir, ziyaretten 
memnuniyet 
duyduklarını belirterek, 
hukukun üstünlüğünün 
tecellisi, toplumun tüm 
farklılıklarının eşit ve 
özgürce yaşamasıyla 
sorunların barışçıl yolla 
çözülmesinin HDP’nin 
öncelikleri olduğunu 
söyledi. 

Çok zor ve zahmetli süreçten geçildiğini 
vurgulayan Baydemir, “Türkiye’nin üyesi 
olduğu uluslararası mekanizmaların 
neredeyse tümünün temel ruhuna 
ve felsefesine aykırı olan kimi idari 
uygulamalarla karşı karşıyayız.” dedi.

MHP
Konuk heyet MHP Grup 
Başkanvekili Oktay 
Vural ile görüştü. Vural, 
Venedik Komisyonunun 
hukukun üstünlüğü, 
bağımsız ve tarafsız 
yargının oluşması 
konusundaki 
çalışmalarının yol 
gösterici mahiyette olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, hukuk devleti ve hukukun 
üstünlüğüne dayalı bir devlet olarak 
demokrasisinin ve hukukunun kalitesini 
daha iyi hale getirmek için gayret 

sarf ettiğini belirten Vural, “Burada 
yapacağınız bu çalışmaların, Türkiye'nin 
hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü 
alanındaki çalışmaları konusunda yol 
gösterici olabileceğini umut ediyorum.” 
dedi.
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UKRAYNA PARLAMENTOSU 
ULUSAL GÜVENLİK VE SAVUNMA 

KOMİTESİ 
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

Özlü, konuk heyeti TBMM’de görmekten 
memnuniyet duyduğunu ifade ederek 
Ukrayna’nın savunma sanayi sistemleri 
konusunda büyük bir alt yapıya sahip 
olduğunu bildiklerini ve Türkiye ile 
Ukrayna’nın savunma sanayii sektöründe 
önümüzdeki dönemde önemli projelere 
imza atabileceklerini düşündüğünü 
kaydetti. Özlü, Ukrayna’nın savunma 
şirketlerinin Roketsan ile daha yakın 
iş birliği içinde olması gerektiğini 
de sözlerine ekledi. Milli Savunma 
Komisyonu Başkanı, Ukrayna ile Türkiye 
arasında ciddi bir potansiyel olmasına 
rağmen ilişkilerin henüz arzu edilen 

seviyede olmadığını düşündüğünü dile 
getirerek, Türkiye’nin siyasi ve askeri 
alanda Ukrayna’nın her zaman yanında 
olduğunu belirtti. Özlü, “Rusya’nın 
Kırım’ı işgalini buradan bir kez daha 
kınıyoruz. Bunu asla kabul edilemez bir 
olay olarak görüyoruz. Türkiye’nin ilk 
günden itibaren görüşü bu idi, halen de 
bu görüşünü devam ettirmektedir.” diye 
konuştu.

Konuk heyet başkanı Pashynskyi ise 
Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
önemine değinerek, savunma sanayii 
konusunda Türkiye ile iş birliği içinde 
olduklarını söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK PARTİ Düzce Milletvekili Faruk 
Özlü, Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı 
Sergiy Pashynskyi ve beraberindeki heyet ile görüştü.

26 Nisan 2016 Salı
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Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik 
ve Savunma Komitesi Başkanı Sergiy 
Pashynskyi ve beraberindeki heyet Güvenlik 
ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile de 
görüştü.

İşler, heyeti TBMM'de ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. İki ülke 
arasında pek çok alanda güzel bir iş birliği 
bulunduğuna dikkat çeken İşler, üst düzey 
ziyaretlerin ilişkilerin gelişmesine katkı 
sağladığını belirtti. Pashynskyi ise Türkiye 
ziyaretlerinin çok yüksek düzeyde ve iyi 
bir şekilde organize edildiğini belirterek 
teşekkür etti.

Türkiye ile Ukrayna'nın aynı jeopolitik 
sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat 
çeken Pashynskyi, “Ukrayna halkı, Türk 
halkına, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ilk 
gününden itibaren göstermiş olduğu destek 
ve yardımdan dolayı her zaman müteşekkir 
kalacaktır” dedi.

Konuk heyet,  İçişleri Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç ile bir araya geldi.

Güvenç, yaptığı konuşmada, Ukrayna 
heyetini TBMM'de ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. Güvenç, 
“Bu ziyaretin, iki ülke arasında olan güzel 
ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını 
umuyorum ve diliyorum” dedi. Gelişen 
ilişkilerden her iki ülke ve halklarının büyük 
fayda göreceğini belirten Güvenç, bu iş 
birliğinin geliştirilmesi adına sağlam bir 
zemin olduğunu düşündüğünü söyledi. 
Güvenç şunları söyledi:

“Komşu ülkeleriz. Güvenlik alanından 
ticarete, spora, kültüre birçok alanda 
çok daha aktif bir çalışma içerisinde 
olacağımızın faydalı olacağına inanıyorum. 
Son dönemde özellikle Rusya'nın uyguladığı 
politikalarda bizler de çok rahatsızız ve bu 
konuda Ukrayna'nın yanındayız. Bu konuda 
Türkiye'nin çok tutarlı bir çizgisi ve açık, 
net bir politikası var. Meclis de bu konuda 
hükümetin politikalarını sonuna kadar 
desteklemektedir.”

Celalettin Güvenç, daha sonra İçişleri 
Komisyonu'nun yapısı ve çalışmaları 
hakkında konuk heyete bilgi verdi. 
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Yemeğe, AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili 
Galip Ensarioğlu, Adana Milletvekili 
Tamer Dağlı, Bursa Milletvekili İsmail 
Aydın, CHP Ankara Milletvekili Murat 
Emir ve Muğla Milletvekili Akın Üstündağ 
da katıldı.

Hüseyin Şahin, yemekte yaptığı 
konuşmada Ukrayna heyetini TBMM’de 
ağırlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu 
ifadeyle, son dönemde iki ülke arasında 
muhtelif düzeylerdeki siyasi diyaloğun 
memnuniyet verici şekilde derinleştiğini, 
Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun 
Mart ayında Türkiye’ye gelmesinden 
sonraki kısa dönemde temasların 
arttığını, 29-30 Mart tarihlerinde de 
Kültür Bakanı Mahir Ünal’ın Ukrayna’da 
olduğuna dikkat çeken Şahin, üst düzey 
bir askeri heyetin de Kiev’i ziyaret ettiğini 
söyledi.

Ukrayna heyetinin Türkiye ziyaretinin 
iki ülke arasındaki mükemmel ilişkinin 
daha da derinleşmesine, askeri ilişkiler 
ve savunma sanayii alanlarındaki 
iş birliğinin ilerletilmesi yönündeki 
çabalara ve parlamentoların desteğinin 
sağlanmasına katkıda bulunacağı 
görüşünü dile getiren Şahin, şöyle 
konuştu;

“Parlamenter demokrasinin gücüne 
inanıyoruz. Geçen ay TBMM’de Türkiye-
Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubunu kurduk ve grubumuzda 
parlamentoda grubu bulunan dört siyasi 
partinin de üyeleri mevcut. Demokratik, 
iyi yönetilen, reform sürecini 
tamamlamış, kapsayıcı siyasi sisteme 
sahip bir Ukrayna, Türkiye’nin yanı 
sıra bölgenin de yararınadır. Reform 
süreci yoğun bir parlamento mesaisi 

Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı 
Sergiy Pashynskyi ve beraberindeki parlamento heyet onuruna 
Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı,

 AK PARTİ Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin tarafından bir yemek verildi.
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gerektiriyor. Bu çerçevede Ukrayna’daki 
zorlu şartlara rağmen milletvekilleri 
olarak parlamentoda yürüttüğünüz 
gayretleri takdir ediyor ve destekliyoruz. 
İnsandan insana temasları da çok 
önemsiyoruz. Bu bağlamda çatışma 
bölgelerinde yaralanan veya hayatını 
kaybeden Ukraynalı askerlerin ailelerini 
ve çocuklarını Antalya’da ağırlamaktan 
memnuniyet duyuyoruz.” 

Pashynskyi ise son zamanlarda Türkiye 
ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin 
çok dinamik bir şekilde gelişmeye 
başladığına, iki ülkenin aynı jeopolitik 
sorunlar ve tehditlerle karşı karşıya 
kaldığına dikkat çekti. Ukrayna’nın iki 
sene önce Rusya’nın saldırısına maruz 

kaldığını hatırlatan Pashynskyi, iki 
yıldır bağımsızlıkları için savaştıklarını 
dile getirdi. Türkiye’nin de sorunları 
olduğunu, hem terör hem de Suriye’nin 
durumu yüzünden problemler yaşadığını 
belirten Pashynskyi şöyle konuştu;  
“Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkiler 
çok yönlü geçmişe sahiptir. Ukrayna ve 
Türkiye bölgede barışın tesisi konusunda, 
terörle mücadele konusunda ortak 
durumdadır. Özellikle şunun altını 
çizmek istiyorum ki sadece siyasi ve 
ekonomik ilişkileri değil, aynı zamanda 
askeri, savunma ve teknik alanlarda iş 
birliğini sürdürdüğümüz ülkelerden biri 
olarak Türkiye’nin önemi bizim için son 
derece büyüktür ve umarız ki iş birliğimiz 
bundan sonra daha da güçlenecektir.”

TÜRKİYE-BENİN CUMHURİYETİ 
PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI UZER'İN KABULÜ

Türkiye-Benin Cumhuriyeti 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Ahmet Uzer, Benin 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Moise Tchando 
Kerekou'yu kabul etti.

Uzer kabulde, Büyükelçi Kerekou'yu 
Meclis'te ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek

Türkiye ile Benin Cumhuriyeti arasındaki 
ilişkilerin önemine değindi. Türkiye’nin 
Afrika ülkelerine yönelik son yıllarda 
yakın ilişkiler kurma noktasında önemli 
politikalar yürüttüğünü belirten 
Uzer “Yıllardan beri Afrika ülkelerine 
ve insanlarına karşı büyük haksızlık 
yapıldığını biliyoruz. Bundan dolayı 
Türkiye olarak Afrika ülkelerine karşı 
şefkat elimizi göstermek istiyoruz.” diye 
konuştu. 

Afrika'nın son yılların parlayan yıldızı 
olduğuna dikkati çeken Uzer, 10 
milyon nüfuslu Benin’in ekonomisi ve 
sanayisi gelişmekte olan genç bir ülke 
olduğunu ve Türkiye ile Benin arasında 
ikili ilişkilerin geliştirilmesi, kültürel ve 
ticari temasların artırılması için birlikte 
çalışacaklarını vurguladı.

27 Nisan 2016 Çarşamba
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İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ MENSUPLARI 
TBMM'DE

Türkiye-İngiltere Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK PARTİ 
Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül, 
İngiltere'nin Büyükelçiliği mensuplarını 
kabul etti.

Akgül, Türkiye'nin dostu, müttefiki ve 
stratejik ortağı Birleşik Krallık ile köklü 
bir tarihi bulunan çok boyutlu ilişkilerinin 
mükemmel bir mecrada seyretmesinden 
büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerin olumlu seyrinin, bölgesel 
ve uluslararası platformdaki iş birliğine 
de yansıdığını vurgulayan Akgül, 

“Ülkelerimiz birçok bölgesel konuya aynı 
mercekten bakmakta, ortak kaygıları 
paylaşmakta ve uluslararası düzlemde 
barış, istikrar ve refahın artması için 
birlikte gayret göstermektedir. Ciddi 
sınamalarla karşı karşıya bulunduğumuz 
bu dönemde, gerek ikili gerek bölgesel, 
uluslararası konularda yoğun bir diyalog 
içinde bulunmamız ve iş birliğimizi 
derinleştirme yönelimi sergiliyor 
olmamız memnuniyet vericidir. Bu 
durum üst düzey ikili ziyaretlere de 
yansımaktadır.” diye konuştu. 
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Türkiye ile İngiltere arasındaki üst düzey 
ziyaretler ve iş birliklerinden örnekler 
veren Akgül, son yıllarda parlamentolar 
arasındaki ilişkilerin de güçlendiğini 
belirtti. Akgül, “Bununla birlikte, Avam 
Kamarası Dış İlişkiler Komitesince 
yayınlanan, '2016 Şubatı'ndaki Ateşkes 
Sonrasında Birleşik Krallık'ın DEAŞ'a 
Karşı Savaştaki Rolü' başlıklı raporun 
Türkiye'ye karşı tek taraflı, temelsiz 
ithamlar içerdiği ve sahadaki gerçekleri 
çarpıttığı bilinmektedir. Birleşik 
Krallık Hükümetinin rapora vereceği 
cevabın gerçeklerle ve iki müttefik ve 
stratejik ortak olarak iş birliğimizle 
uyumlu olacağına güveniyoruz.” 
değerlendirmesinde de bulundu.

AB üyelik sürecine de değinen Akgül, 
“Türkiye’nin stratejik hedefi olan Avrupa 
Birliği üyeliğine İngiltere'nin güçlü 
ve görünür desteğinin takdire şayan 
olduğunu bu vesileyle ifade etmek 
isterim. Bu desteğin AB'nin ihtiyaç 
duyduğu vizyonu sağlayacak şekilde 
devam etmesini umut ediyoruz.” dedi.

Akgül, Birleşik Krallık'ta 23 
Haziran 2016'da düzenlenecek AB 
referandumunu da yakından takip 
ettiklerini dile getirerek, “Birleşik 
Krallık'ın AB üyesi olarak kalmasını 
umuyoruz. Ülkeniz, AB'nin küresel bir 
aktör olabilmesi bakımından büyük 
önem taşımaktadır.” şeklinde konuştu.

Kabule katılan Türkiye-İngiltere 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
üyeleri AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Sena Nur Çelik, CHP İzmir Milletvekili 
Kamil Okyay Sındır, HDP Siirt Milletvekili 
Kadri Yıldırım ve MHP İstanbul 
Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da söz 
alarak heyetin ziyaretinden duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler ve Türkiye-
İngiltere ilişkilerine dair görüşlerini 
aktardılar. 

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği 
Müsteşarı Janet Douglas ise Türkçe 
olarak, kendilerini kabul etmelerinden 
dolayı Dostluk Grubu üyelerine 
teşekkürlerini sundu ve Büyükelçilik 
hakkında bilgi verdi. Douglas, 
parlamentoların iki ülke arasındaki 
ilişkilerin önemli bir parçası olduğunu 
vurgulayarak İngiltere ve Türkiye 
arasındaki her alandaki iş birliğinin 
artarak devam etmesi temennisinde 
bulundu.
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“BİR PROJEM VAR!          
BİR ÖNERİM VAR!” 
DEĞERLENDİRME KURULU 
TOPLANDI

KİTAPLAR, MUŞ'UN 
MALAZGİRT İLÇESİ 

ÇAYIRDERE İLKÖĞRETİM 
OKULU'NA ULAŞTI

“Bir Projem Var! Bir Önerim Var!” 
Değerlendirme Kurulu, TBMM Genel 
Sekreteri Doç. Dr. İrfan Neziroğlu 
başkanlığında toplandı.
Toplantıda Değerlendirme Kurulunun 
çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bir 
Projem Var! Bir Önerim Var! portalına 
4. dönemde girilen proje ve önerilerin 
dönem değerlendirilmesi yapıldı.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 
4. dönemin ödül alacak proje ve 
öneriler ile sahipleri belirlendi.
TBMM çalışanlarının, görülen 
görev ve hizmetin iyileştirilmesi, 
bir aksaklığın giderilmesi, yapılması 
mümkün ancak yapılmayan 
uygulamaların bildirilmesi, iş 
süreçlerinin hızlandırılması veya 
tasarruf sağlanması, idari teşkilat 
çalışmaları yanında yasama ve 
denetim hizmetlerinin iyileştirilmesi 
gibi konularda görüş fikir ve 
önerilerini öneri veya projelendirerek 
portala girmeleri çağrısı yenilendi.
Toplantının ardından Bir Projem 
Var! Bir Önerim Var! Değerlendirme 
Kurulu üyelerine sürece katkılardan 
dolayı plaket verildi. 

TBMM Gönüllü Hizmetler 
Topluluğunun gerçekleştirdiği 
çalışmayla TBMM’de toplanan 
kitaplar Muş'un Malazgirt ilçesi 
Çayırdere İlköğretim Okulu'na ulaştı.

Gönüllü Hizmetler Topluluğunun 
gerçekleştirdiği birçok çalışmadan
biri de, çocuklar için kitap toplamaktı. 
Bu kapsamda, Muş'un Malazgirt 
ilçesine ulaşan kitaplar çocukları 
çok sevindirdi. Çayırdere İlköğretim 
Okulunun öğrencileri de kitaplar için 
“Teşekkür ederiz.” yazılı kâğıtlarla 
çektirdikleri fotoğraflarını TBMM’ye 
ulaştırdılar. 

04 Mart 2016 Cuma03 Mart 2016 Perşembe



■  143

Mart - Nisan 2016

      

“MİLLİ SARAYLAR” 
DERGİSİNİN 14. SAYISI 
ÇIKTI

TBMM İDARİ TEŞKİLATI'NA 
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

BELGESİ VERİLDİ

TBMM Milli Saraylar Genel Sekreter 
Yardımcılığı tarafından yılda iki defa 
çıkarılan Milli Saraylar dergisinin 
14. sayısı “Sarayda Resim” başlığıyla 
yayımlandı.

Akademisyen ve araştırmacıların 
inceleme ve değerlendirmelerinin 
bulunduğu özel sayıda Yıldız Teknik 
Üniversitesinden Doç. Dr. Sema Öner, 
Boğaziçi Üniversitesinden Doç. Dr. 
Mutlu Erbay, Mimar Sinan Güzel 
Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. 
Funda Berksoy ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesinden Dr. İlkay Canan 
Okkalı'nın yazıları yer aldı. TBMM 
Milli Saraylara bağlı tarihi yapılar 
hakkında var olan zengin birikimi 
kamuoyuyla buluşturan Milli Saraylar 
dergisinin yeni sayısının tanıtımı 
çerçevesinde, Milli Saraylar Resim 
Müzesinde, “Sarayda Resim” konulu 
bir seminer de gerçekleştirildi. 

TSE tarafından gerçekleştirilen 
dış tetkik sonucunda TBMM İdari 
Teşkilatının 2006 yılında almaya hak 
kazandığı Kalite Yönetim Sistemi 
belgesinin geçerliliği doğrultusunda 
karar alındı ve TBMM İdari Teşkilatı 
ile Yıldız Çini Porselen Atölye Şefliğine 
ait iki ayrı belge, TBMM İdari Teşkilatı 
çatısı altında birleştirilerek tek belge 
haline getirildi.

2006 yılında Kalite Yönetim Sistemi 
belgesinin alınmasının ardından, 
2010 yılında Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi, 2014 yılında Çevre 
Yönetim Sistemi ve 2015 yılında 
Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi 
belgelerini almaya hak kazanan 
TBMM İdari Teşkilatının yönetim 
sistemi uygulamalarıyla hizmet 
kalitesini artırma çalışmaları devam 
etmektedir. 

04 Mart 2016 Cuma 23 Mart 2016 Çarşamba
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“SİVEREK'TEN YANSIMALAR” 
FOTOĞRAF SERGİSİ

01 Mart 2016 Salı

TBMM Mustafa Necati Kültür Evi’nin 
ev sahipliğini üstlendiği “Siverek’ten 
Yansımalar” isimli fotoğraf sergisi Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik 
tarafından törenle açıldı.

Serginin açılışında kısa bir konuşma 
gerçekleştiren, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik “Siverek’ten 
Yansımalar” isimli fotoğraf sergisinin 
açılışını yapmaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek serginin 
açılışında emeği geçen sanatçılara ve 
herkese teşekkür etti

“Siverek’ten Yansımalar” isimli 
fotoğraf sergisine, Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK 
PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin 
Yılmaztekin, AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, AK 
PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali 
Cevheri, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Ahmet Eşref Fakıbaba, bürokratlar, 
sanatçılar, sanatseverler ve çok sayıda 
konuk katıldı.
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TBMM İDARİ TEŞKİLATI 
KURUMSAL GÖREV YÖNETİMİ SİSTEMİ 
TANITIM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından 
geliştirilen Kurumsal Görev Yönetimi 
Sistemi (İş Takip Programı ile Eylem Planı 
İzleme Sistemi) TBMM Genel Sekreteri 
Doç. Dr. İrfan Neziroğlu ve İdari Teşkilat 
yöneticilerinin katıldığı bir toplantıyla 
tanıtıldı.

Neziroğlu, Eylem Planı İzleme ve Görev 
Yönetim sistemleriyle ilgili çalışmaların 
uzun süredir devam ettiğini, son 
aşamada, yöneticilerin de görüşlerinin 
alınmasının ardından uygulamanın 
hayata geçirileceğini kaydetti.

“Buradaki amacımız özellikle Eylem Planı 
ve onun dışında verilecek görevleri, 

elektronik ortamda düzenli bir şekilde 
takip edebilmek. Genel Sekreterden, 
Genel Sekreter yardımcılarından ya da 
başkanlardan aşağıya doğru verilecek 
olan görevlerin zamanları ve görev 
aşamaları tanımlanacak ve bu sistem 
aracılığıyla takip edilecek.” ifadelerini 
kullanan Neziroğlu, “Ümit ediyorum ki 
performans ölçme noktasında da bu 
program bize yardımcı olacaktır. Gerek 
idarecilerin, gerek çalışan arkadaşların 
performanslarını ölçeceğimiz zaman, 
burada verdiğimiz işin ne ölçüde takvimli 
ve nitelikli bir şekilde gerçekleştirdiğini 
birlikte izleyeceğiz.” dedi.

14 Mart 2016 Pazartesi
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TBMM Genel Sekreteri Doç. Dr. İrfan 
Neziroğlu, Cezayir Büyükelçisi Lahssan 
Boufares, Fas Büyükelçisi Mohammed Lotfi 
Aouad ve Tunus Büyükelçisi Mohamed 
Salah Tekaya onuruna bir çalışma yemeği 
verdi. Yemekte TBMM Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkanı Cemalettin Tüney de yer aldı.

Neziroğlu, devletler ve siyasetçiler arasındaki 
mükemmel ilişkilerin, parlamento bürokratları 
arasında da geliştirilmesine büyük önem 
verdiğini belirterek bunun; dört dost ülke ve 
kardeş halklar arasındaki mevcut ilişkilerin 
daha ileri seviyeye çıkarılmasına katkı 
sağlayacağına inandığını vurguladı.

Türkiye açısından üç ülkenin de özel bir 
yeri olduğunu, parlamento yöneticileri ve 
çalışanları olarak tanışmayı, deneyimleri 
paylaşmayı ve iş birliğini geliştirmeyi 
samimiyetle önemsediklerini ifade eden 
Neziroğlu, son yıllarda parlamentolar arasında 
birçok resmi ziyaret ve görüşme gerçekleştiğini 
belirtti.

Neziroğlu, Türkiye ile Cezayir, Fas ve Tunus 
arasında tarihsel ve kültürel bağların, birçok 
ortak yönün bulunduğunu, bu çerçevede 
parlamento idari teşkilatları arasındaki 
ilişkilerin karşılıklı fayda çerçevesinde 

geliştirilerek gücün, kalitenin ve birikimin 
arttırılabileceğini kaydetti.

Hem Meclis Başkanlarını hem de Genel 
Sekreterleri ve parlamento çalışanlarını 
Türkiye'ye davet ederek karşılıklı ziyaretler 
gerçekleştirme arzusunda olduklarını sözlerine 
ekleyen Neziroğlu, ilgili ülkelerin 26. Dönem 
parlamentolar arası dostluk grubu başkanları 
ile büyükelçileri en kısa zamanda bir araya 
getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Konuk büyükelçiler davet dolayısıyla TBMM 
Genel Sekreterine teşekkür ederek ülkeler 
arası ilişkiler açısından bu tür görüşmelerin 
çok önemli olduğunu ve TBMM'de oluşturulan 
Türkiye-Cezayir, Türkiye-Fas ve Türkiye-Tunus 
Parlamentolar Arası Dostluk gruplarının 
da parlamentolar arasındaki ilişkilere katkı 
sağlayacağına inandıklarını vurguladılar.

Söz konusu dostluk gruplarının karşılıklı 
ziyaretlerinin dört ülke arasında mevcut iş 
birliği ve dostluğu pekiştireceğini belirten 
konuk büyükelçiler, siyasetçiler arasındaki 
ziyaretlerin sıklıkla gerçekleştiğini, bürokratlar 
ve parlamento çalışanları arasındaki 
ziyaretlerin de bu doğrultuda sıklaştırılmasının 
faydalı olacağını ifade ettiler.

TBMM GENEL SEKRETERİ NEZİROĞLU’NUN 
EV SAHİPLİĞİNDE CEZAYİR, FAS, TUNUS 
BÜYÜKELÇİLERİYLE ÇALIŞMA YEMEĞİ

18 Mart 2016 Cuma
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TBMM ÜLKE UZMANLIĞI PROJESİ 
KATILIMCILARINA DIŞ POLİTİKA VE 

PROTOKOL EĞİTİMİ
TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı'nın 
organizasyonuyla Dışişleri Bakanlığı 
Diplomasi Akademisi tarafından TBMM 
Ülke Uzmanlığı Projesi katılımcılarına 
28-30 Mart tarihleri arasında, Dışişleri 
Bakanlığı'nda “Dış Politika ve Protokol 
Eğitimi” düzenlendi.

Ülke Uzmanlığı Projesi katılımcılarının 
yanı sıra Dış İlişkiler ve Prokotol Başkanı 
ile Ülke Uzmanlığı Yürütme Kurulu 
üyelerinin de iştirak ettiği üç günlük 
programda, Türk Dış Politikasına Genel 
Bakış, Türk Dış Politikasının Oluşumunu 
Etkileyen Faktörler, Geleneksel Sorunlar, 
Uluslararası Güvenlik ve Terör Kavramı, 
ABD'nin dış politikası ve Türkiye-
ABD ilişkileri, Orta Doğu, Rusya, AB 
Genel Bilgiler ve AB Kurumları, AB 
müzakere süreci, Türkiye-AB ilişkileri ve 
Kimlik Sorunu, AB-Türkiye ilişkilerinin 
bugünü ve geleceği, 1915 Olayları, 
Türkiye'nin enerji politikası ve stratejisi, 
Protokol kuralları, Diplomatik yazışma 
ve konuşma ile yasa dışı göç ana 
başlıklarında sunumlar yapıldı.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde 
çalışan personelin, ülkemizin dış politika 
öncelikleri ve parlamenter diplomasi 
çerçevesinde belli bir ülke üzerinde 
uzmanlaşarak ilgili ülkenin başta parlamentosu 
olmak üzere, siyasi sistemi, temel özellikleri, 
ülkemiz ile mevcut ikili siyasi ilişkileri ve 
uluslararası ilişkileri hakkında bilgi sahibi 
olmasını; ilgili ülkedeki güncel gelişmeleri, 
siyaseti ve medyayı takip etmesini; TBMM'de 
kurulu parlamentolar arası dostluk gruplarının 
çalışmalarına bilgi üreterek destek olmasını ve 
TBMM'deki ilgili makamların muhataplarıyla 
iletişim kurmasını kolaylaştırmayı amaçlayan 
Ülke Uzmanlığı Projesi kapsamında yapılan 
mülakatlar sonucunda son olarak, Bilgi 
İşlem Başkanlığı’nda Mühendis Ferit Meftun 
Harmankaya KKTC, Müzecilik ve Tanıtım 
Başkanlığında rehber Osman Nihat Bişgin 
Fransa ülke uzmanı olarak belirlendi.

01 Nisan 2016 Cuma



148  ■  

TBMM İLE BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 
ARASINDA SAĞLIK PROTOKOLÜ 

İMZALANDI
TBMM ile İstanbul Biruni 
Üniversitesi arasında “Sağlık 
Hizmet Alım Protokolü” 
imzalandı.

TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Muhammed 
Bozdağ ve İstanbul Biruni 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel tarafından imzalanan protokol; 
alınan hizmet kalitesini artırmak amacıyla, Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'nın 
çalışmalarıyla, TBMM'nin üniversitelerle imzaladığı 18'inci protokol oldu. 

TBMM İLE UFUK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

TBMM ile Ufuk Üniversitesi arasında 
İşbirliği Protokolü imzalandı. İmza 
törenine TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Tamirci, Ufuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aral Ege 
ve TBMM İdari Teşkilatı üst düzey 
yöneticileri katıldı.

“Saygın, seçkin ve kendini ispatlamış bir 
üniversite ile protokol imzalamaktan 
gurur duyuyoruz.” ifadelerine yer veren 
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Tamirci, 
Ufuk Üniversitesi ile işbirliğinin 

TBMM'nin üniversitelerle imzaladığı  
19. protokol olduğunu hatırlattı. Tamirci 
şunları söyledi:

“TBMM olarak üniversitelerimizle 
işbirliği içinde olduk bugüne kadar. 
Teşkilatımızın kurulduğu 2012'den beri 
gerek sağlık alanında gerekse diğer bilim 
dallarında, hukuk, siyasal, iletişim, bütün 
alanlarda üniversitelerimizle işbirliği 
yaptık. Bu protokolle yaklaşık 12 bin 
civarında üyemize hizmet etmiş olacağız. 
İnşallah hayırlara vesile olur.”

Ufuk Üniversitesi'nin birimleri hakkında 
bilgi veren Rektör Ege, TBMM ile 
imzalanan İşbirliği Protokolünün 
üniversiteleri için bir övünç kaynağı 
olduğunu söyledi. İşbirliğinin sadece 
sağlık alanıyla sınırlı kalmamasından 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Ege, 
“Meclis üyelerine yeterli ve kaliteli bir 
hizmet sunacağımıza inanıyoruz” dedi. 
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ÇOCUKLARA 
TBMM BAHÇESİNDE

EKOLOJİK TUR

18 Nisan 2016 Pazartesi

TBMM Parkındaki biyolojik çeşitliliğin, 
drama ve eğitici oyunlarla doğa ve  
çevre konularında eğitim alan uygulama 
kapsamında etkinlik gerçekleştirildi. 

TBMM Parkında bulunan, 100 cins ve 
türden oluşan çalı, ağaç ve çok sayıda 
çiçek türlerinin çocuklara tanıtılması 
amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe 
Nebahat Keskin İlköğretim Okulu ve 
Aşiyan Koleji’nden öğrenciler katıldı.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan 
Yardımcısı Reşit Uzel, parkta bulunan 
ağaçlar ve çiçeklerle ilgili çocuklara bilgi 
verdi.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığının bundan sonra düzenli 
olarak devam ettireceği ekolojik tur 
etkinlikleriyle biyolojik çeşitliliği koruyan 
ve tanıtan gençlerin yetiştirilmesine katkı 
sağlanması hedeflenmektedir.
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TBMM KREŞİ 
23 NİSAN GÖSTERİSİ 

GERÇEKLEŞTİRDİ
TBMM Kreşi 6 yaş grubundan oluşan 

çocukların 23 Nisan gösterisi TBMM Tören 
Salonunda yapıldı.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Tamirci, idari teşkilat üst düzey 
yöneticileri, veliler ve TBMM personeli 
ile birçok davetlinin katıldığı gösterinin 
başında saygı duruşunda bulunuldu ve 

İstiklal Marşı okundu. 

Eylül Ela ve Can'ın sunuşuyla başlayan 
gösteride çocuklar ilk olarak İstiklal 

Marşı'nı şiir olarak ezbere okudu. İstiklal 
Marşı'nın sonunda Türk bayrağı açan 

çocuklar büyük alkış aldı.

Daha sonra Bolu, Mersin, Bingöl, Aydın 
ve Kafkas yörelerine ait halk oyunlarını 

başarıyla sergileyen çocuklar, gösteri 
sonunda TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 

Mustafa Tamirci'ye Türk bayrağı hediye 
ettiler.

Tamirci, çocukların herkesin neşe kaynağı 
olduğunu ifade ederek, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 

25 Nisan 2016 Pazartesi
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15. Dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Üretmen,
2 Mart’ta vefat etti.

Üretmen’in cenazesi 3 Mart Perşembe günü Balıkesir 
Bandırma İlçesi Edincik Beldesi Çarşı Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından Edincik Mezarlığında 
toprağa verildi.

Üretmen, 1934’te Edincik’te doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Jeofizik Bölümünü 
bitirdi. Serbest Ticaretle uğraştı. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Yeraltı Suları Dairesi, I. Bölge ve 12. Bölge 
Müdürlükleri görevlerinde bulundu.

18. Dönem Sivas Milletvekili Kaya Opan, 2 Mart’ta vefat 
etti.

Opan’ın cenazesi 3 Mart’ta İzmir Gaziemir İlçesi Meydan 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Sarnıç 
Mezarlığında toprağa verildi.

Opan, 1936’da Sivas’ta doğdu. Hacettepe Meslek 
Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirdi. Serbest 
Müteahhitlik, Kayseri ve Sivas Bayındırlık Müdürlüğü 
Yol İşleri Şefi, İmar ve İskân Bakanlığı Afetler 8. Bölge 
Müdür Muavini, Sivas, Erzincan ve Bursa İl İmar Müdürü 
olarak görev yaptı. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi, 17. Dönem Kars 
Milletvekili Halis Soylu, 25 Mart’ta vefat etti.

Soylu’nun cenazesi 27 Mart Pazar günü İstanbul 
Bakırköy Florya E5 Yeni Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından Habibler Mezarlığında toprağa 
verildi.

Soylu, 1929’da Ardahan’da doğdu. Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1. Dâhiliye Kliniği Asistanı, 1. Dış Hastalıkları Kliniği 
Uzmanı ve Genel Cerrahi Asistanı, Ardahan Sağlık 
Merkezi Tabibi ve Devlet Hastanesi Operatörü, Bakırköy 
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Genel Şirürji Uzmanı, 
İstanbul Merkez Hükümet Tabipliği ve serbest doktorluk 
yaptı. 

Orhan ÜRETMEN

Kaya OPAN

Halis SOYLU
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Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi olarak parlamentoda 
yer aldı.  Abdülgani Demirkol, 26 Mart’ta vefat etti. 
Demirkol için 27 Mart Pazar günü Meclis’te cenaze 
töreni düzenlendi. 

Demirkol’un cenazesi aynı gün Ankara Gölbaşı Merkez 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı 
Mezarlığında toprağa verildi.

Demirkol, 1935’te Şanlıurfa’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık 
yaptı. 

15. Dönem İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın, 12 
Nisan’da vefat etti.

Çalın’ın cenazesi 13 Nisan’da İstanbul Büyükçekmece 
Mimaroba Piri Reis Camisinde kılınan cenaze namazının 
ardından Güzelce Mezarlığında toprağa verildi.

Çalın, 1933’te Yakuplu’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukatlık yaptı.

19 ve 20. Dönem Antalya Milletvekili Hayri Doğan, 12 
Nisan’da vefat etti.

Doğan’ın cenazesi 13 Nisan’da Alanya Oba Beldesi 
Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından 
Oba Belde Mezarlığında toprağa verildi.

Doğan, 1950’de Basırlı’da doğdu. İI Genel Meclis 
Üyeliği, Oba Belediye Başkanlığı, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Abdülgani DEMİRKOL

Vahit Yaşar ÇALIN

Hayri DOĞAN



03-08 MAYIS 2016

ÇANKAYA HALK EĞİTİM 
MERKEZİ AKŞAM SANAT OKULU                            
İNCİ AVCI ALDEMİR VE AYŞEN 
AVCI ÇAVDAR        

EBRU VE YAĞLIBOYA  
RESİM SERGİSİ

10-15 MAYIS 2016
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR 
DERNEĞİ (SERÇEV)

FOTOĞRAF SERGİSİ

17-22 MAYIS 2016
ÇANKAYA FAİK GÜNGÖR 
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ

FOTOĞRAF SERGİSİ

24-29 MAYIS 2016 SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU KARMA RESİM SERGİSİ

31 MAYIS  - 05 HAZİRAN 2016 KARAPÜRÇEK ORTAOKULU
YAĞLIBOYA RESİM 
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 
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

05-10 NİSAN 2016 HATİCE GÜNDOĞAN      KARMA RESİM SERGİSİ

12-17 NİSAN 2016
Ş. AYTEN KARAMAN                           
SELDA EMRE

KAĞIT RÖLYEF (3D) 
SERGİSİ

26-30 NİSAN 2016 ESİN SEYREK KARMA RESİM SERGİSİ

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

Sergiler, Pazartesi hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında gezilebilir.
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TBMM’nin 
Açılışının 
96. Yıl Dönümü

Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
101. Yılı

Şanlıurfa’ya 
İstiklal Madalyası 
Verildi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ   MART - NİSAN 2016           SAYI 212


