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TBMM	BAŞKANI 
İSMAİL	KAHRAMAN’IN

UZAK	DOĞU	 
ZİYARETİ
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Türkiye Büyük Millet  
Meclisi Başkanı İsmail Kahraman,  
4-14 Mayıs tarihleri arasında 
Endonezya, Yeni Zelanda ve 
Singapur’u kapsayan  
resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kahraman’a 
ziyaretinde,
TBMM Başkanlık Divanı 
İdare Amiri  ve Çorum 
Milletvekili Tufan Köse, 
TBMM Başkanlık Divanı 
Kâtip Üyeleri Balıkesir 
Milletvekili Sema 
Kırcı, Bolu Milletvekili 
Fehmi Küpçü, Dilekçe 
Komisyonu Başkanı ve 
İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, 
Türkiye-Yeni Zelanda 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
ve Aksaray Milletvekili 
Cengiz Aydoğdu, 
Türkiye-Singapur 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
ve İstanbul Milletvekili 
Halis Dalkılıç, 
Türkiye-Endonezya 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
ve İzmir Milletvekili 
Hamza Dağ,  İstanbul 
Milletvekili Ahmet 
Hamdi Çamlı, Muğla 
Milletvekili Ömer 
Süha Aldan, Muğla 
Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, TBMM 
Genel Sekreteri İrfan 
Neziroğlu, TBMM 
Başkanlığı Özel Kalem 
Müdürü Fatih Sevinç,  
TBMM Dış İlişkiler 
ve Protokol Başkanı 
Cemalettin Tüney ve 
TBMM Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanı 
Erbay Kücet’ten  oluşan 
parlamento heyeti eşlik 
etti.
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KAHRAMAN’IN	 
ENDONEZYA	
TEMASLARI
TBMM Başkanı 
Kahraman, Uzak Doğu 
ziyaretine Endonezya’dan 
başladı. 

T BMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Endonezya 
Yeni Zelanda ve 

Singapur’u kapsayan ziyareti 
çerçevesinde ilk olarak 
Endonezya’nın başkenti 
Cakarta’da temaslarda 
bulundu. 

Kahraman, cuma namazını 
Güneydoğu Asya’nın en büyük 
camisi olan İstiklal Camisi’nde 
kıldı. TBMM Başkanı’na 
camiyi ziyaretinde Cakarta 
Büyükelçisi Zekeriya Akçam 
eşlik etti.

Büyükelçi Akçam tarafından 
TBMM Başkanı 
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İsmail Kahraman ve 
beraberindeki heyet onuruna 
yemek verildi. Yemekte, 
Endonezya’nın Üçüncü Devlet 
Başkanı Prof. Dr. B.J. Habibi, 
Endonezya Temsilciler Meclisi 
Başkan Yardımcısı Hidayet 
Nur Wahid, Endonezya 
Parlamentolar Arası Çalışma 
Grubu Başkanı Nur Hayati’nin 
yanı sıra bazı ülkelerin 
büyükelçileri katıldı. 

Kahraman, yemekte yaptığı 
konuşmada, parlamentolar 
arası iş birliği ve 
karşılıklı temasların 
çok önemli olduğunu 
vurgulayarak, “Bu 
temasları geliştirmeli 
ve çoğaltmalıyız. 
G-20 ülkelerinden 
ikisiyiz. Aramızdaki 
ticari bağların 
çoğalması, ticari 
hacmin arttırılması 
gerektiğine iki ülke 
de inanıyor.” diye 
konuştu. 

Endonezya’nın 
güçlenen demokrasisi 
ve büyüyen 

ekonomisiyle küresel ve bölgesel 
bir aktör haline geldiğine işaret 
eden Kahraman, Endonezya’nın 
Güneydoğu Asya’daki 
Müslümanların durumuna 
gösterdiği yakın ilgiyi takdirle 
karşıladıklarını dile getirdi. 

Kahraman, “Endonezya ile 
terörizm, aşırıcılıkla mücadele 
ve medeniyetler arası diyaloglar 
konusunda iş birliğimizi 
yoğunlaştırmak arzumuzdur.” 
ifadesini kullandı.
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	 
YENİ	ZELANDA’DA

T BMM Başkanı  
İsmail Kahraman 
ve beraberindeki 

parlamento heyeti, Uzak 
Doğu ziyaretinin ilk durağı 
Endonezya temaslarını 
tamamladıktan sonra Yeni 
Zelanda’ya gitti.

TBMM Başkanı Kahraman 
ve beraberindeki heyeti 
Wellington Havalimanı’nda 
Yeni Zelanda Devlet 
Protokolü Yetkilileri ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
Wellington Büyükelçisi 
Damla Yeşim Say karşıladı. 

Kahraman, Yeni Zelanda’daki 
temaslarına, ülkenin yerel 
halkı olan Maorilerin 
temsilcilerini kabul ederek 
başladı. 

Görüşmede, Kahraman’a, 
Yeni Zelanda’nın, Maori 
kültürü ve tarihi hakkında 
bilgi verilerek, Maorilerin 
savaş danslarından bir 
örnek sergilendi ve dostluk 
göstergesi olarak ağaç dalı 
hediye edildi. 

Kahraman ve beraberindeki 
heyet daha sonra 
Wellington Atatürk Anıtı’nda 
düzenlenen anma törenine 
katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman’ın 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
koymasının ardından, 
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Çanakkale Savaşları’nda hayatını 
kaybeden Türk ve Yeni Zelandalı askerler 
için bir dakikalık saygı duruşunda 
bulunuldu.

Milli Savaş Anıtı Parkı’nı da  ziyaret eden 
TBMM Başkanı Kahraman’a, Yeni Zelanda 
eski Genelkurmay Başkanı Rhys Jones 
refakat etti. 

TBMM Başkanı Kahraman daha 
sonra Yeni Zelanda Genel Valisi Jerry 
Mateparae ile görüştü. 

Te Papa Müzesi’ni de ziyaret eden 
Kahraman, Çanakkale Savaşları’nın 100. 
yıl dönümü için hazırlanan “Gelibolu: 
Bizim Savaşımızın Boyutu” adlı sergiyi 
gezdi. 
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TBMM	BAŞKANI	
KAHRAMAN,	 
YENİ	ZELANDA	 
MECLİS	BAŞKANI	VE 
BAŞBAKANI	İLE	 
GÖRÜŞTÜ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Wellington’daki temaslarına Yeni Zelanda 
Parlamentosunu ziyaret ederek devam etti. 

Kahraman’ı, parlamentoya gelişinde  
Yeni Zelanda Meclis Başkanı David Carter 
karşıladı. 

Yeni Zelanda Meclis Başkanı David Carter  
ve Başbakan John Key ile bir araya gelen 
Kahraman, Türkiye-Yeni Zelanda Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu tarafından onuruna 
verilen yemeğe iştirak etti. 

Parlamentonun soru cevap oturumuna onur 
konuğu olarak katılan Kahraman, mevkidaşı 
David Carter tarafından milletvekillerine 
takdim edildi. 

Yeni Zelandalı milletvekilleri, kendilerini 
selamlayan Kahraman’ı ve oturumu izleyen 
TBMM heyetini ayakta alkışladılar. Carter’ın 
yanında oturumunu bir süre izleyen 
Kahraman, kurallar gereği konuşma yapmadı.
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TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve 
beraberindeki heyet,  
Yeni Zelanda’daki 
temaslarının ardından 
Singapur’a geçti.

Kahraman’ı, Singapur 
Changi Havalimanı’nda, 
Singapur Parlamentosu 
Başkanvekili Charles 
Chong, Türkiye’nin 
Singapur Büyükelçisi Taner 
Seben ve diğer yetkililer 
karşıladı. 

TBMM  
BAŞKANI	 
İSMAİL 
KAHRAMAN, 
SİNGAPUR’DA
11 Mayıs 2016 Çarşamba



12  ■  

12 Mayıs 2016 
Perşembe

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
Singapur’daki resmî 
temaslarına Singapur 
Meclis Başkanı 
Halimah Yacop ile 
görüşerek başladı.

Singapur 
Parlamentosu Şeref 
Defteri’ni imzalayan 
Kahraman, deftere 
yazdığı mesajda, 
Singapur’a Meclis 
Başkanı düzeyinde 
8 yıl aradan sonra 
gerçekleştirilen 
mezkûr ziyaretin, 
iki ülke arasındaki 
ilişkilerin her alanda 
daha fazla güçlenmesi 
arzusunun göstergesi 
olduğunu ifade etti. 
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Türkiye ile Singapur 
arasında imzalanan 
Serbest Ticaret 
Anlaşması’nı 
anımsatan Kahraman, 
bu anlaşmanın 
ilişkilere ivme 
kazandırdığını, 
önümüzdeki 
dönemde yeni 
ortaklıklar kurma azmi 
içinde olduklarını 
vurguladı.

Kahraman ve 
beraberindeki heyet 
daha sonra Singapur 
Parlamentosu’nu  
gezerek bilgi aldı. 

Singapur Ulusal 
Galerisi’ni de ziyaret 
eden Kahraman’a, 
yetkililer tarafından 
eserler hakkında bilgi 
sunuldu. 
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TBMM  
BAŞKANI	
KAHRAMAN,	
BAŞBAKAN	
DAVUTOĞLU’NU 
KABUL	ETTİ

AK PARTİ Genel Başkanlığı 
görevinden ayrılma kararı 
alan Başbakan Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a veda ziyaretinde 
bulundu. 

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı 
Lütfi Elvan ile AK PARTİ Grup 
Başkanvekilleri Naci Bostancı ve 
Bülent Turan da hazır bulundular. 

14 Mayıs 2016 Cumartesi
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	 
GENÇLİK	VE	SPOR	BAKANI	KILIÇ	VE	
BERABERİNDEKİ	GENÇLİK	HEYETİNİ	

KABUL	ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve 
beraberinde 81 ilden ve KKTC’den gelen 
gençlik temsilcilerini kabul etti. 

Kabulde yaptığı konuşmada, eğitimin 
her ülkenin birinci meselesi olduğunu, 

gençlerin geleceğe hazırlanmasının 
büyük önem taşıdığını belirten 
Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Bakan Kılıç’ın bu yönde çok büyük gayret 
gösterdiğini, bununla övündüklerini 
söyledi. 

18 Mayıs 2016 Çarşamba



16  ■  

Kökleri çok yaygın olan büyük bir 
çınarın; Osmanlı’nın varisleri olduklarını 
vurgulayan Kahraman, “İnanç her şeyin 
anahtarıdır, inanıyorsanız başarırsınız, 
inanç çok mühim. 400 çadırlık bir aşiret, 
Kayı boyu, neredeyse 4 bin kişilik. 2 
kilometrekare Bilecik, Söğüt çevresine 
Selçuklular tarafından yerleştirildi. Bu 
fidan büyüdü, köklerini saldı; 3 kıtaya, 7 
denize yayıldı, 20 milyon kilometrekare 
oldu.” dedi. 

Kahraman, Türkiye’nin 780 bin 
Kilometrekareyle sınırlı değil, büyük 
bir kültür coğrafyasının bulunduğunu 
vurgulayarak, “Siz yarının Türkiyesisiniz 
derken, bu kültür coğrafyasının da 
sahibi, yöneticisi olacaksınız. Dışarıya 
gittiğimizde bunu görüyoruz. Bizim 
kültür coğrafyamız, bizden çok büyük 
görevler bekliyor ümitler içinde. Biz 
halihazırda Türkiye’nin değil bütün bu 
kültür coğrafyasının da temsilcisiyiz. 
Liderliğimiz bekleniyor ve biz lider 
ülkeyiz. Bunun idrakinde olmalıyız, 
küçüklük kompleksi olmamalı.” dedi. 

Şair Arif Nihat Asya’nın, “Elde sensin, 
dilde sen; gönüldesin, baştasın, Fatih’in 
İstanbul’u fethettiği yaştasın” dizelerini 
okuyan Kahraman, 21 yaşındaki Fatih’in 
fethinin muhteşem bir hadise olduğunu 
kaydetti. 

Fatih’in yaşadığı dönem uzun 
olmamasına rağmen 27 seferin başında 
bulunduğunu anımsatan Kahraman, 
gençlere şu şekilde hitap etti: 

“Çok iftihar edeceğiniz bir tarihimiz 
var. Bu koca çınarı budadılar, yok 
edeceklerdi, edemediler. 19 Mayıs Millî 
Mücadele’nin başlangıç tarihi,  
97 yıl oldu ama bizim kökümüz çok daha 
ötelere doğru gidiyor. Yok edemedikleri 
bir devlet, bugün mazisine sahip bir 
noktaya doğru gidiyor. Bütün emek 
verenlerden Allah razı olsun. Bu yolda 
şehit, gazi olanlar, çeşitli destek verenler 
var, hepsinden Allah razı olsun, hepsini 
rahmet ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs, 
bugün bir bayramdır. Milli ruhu anlamak 
için bir vesiledir.  
Atatürk’ü anmak, Gençlik ve Spor 
Bayramı, ikisi bir arada. Millî Mücadele 
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Mayıs 2016

ruhunu da anlamamız, milli şuura sahip 
olmamız lazım. Fatihlerin, Kanunilerin 
torunu olduğumuzu bilmemiz lazım.” 

ABD’de Kongreyi ziyaretinde duvarda 
kanun yapıcı 16 kişinin rölyefi 
bulunduğunu hatırlatan Kahraman, 
bunlardan birinin Kanuni Sultan 
Süleyman olduğunu söyledi. Kahraman, 
“Niye Kanuni, çok mu kanun çıkarmış, 
hayır. Yaptığı bütün icraat kanuna, 
hukuka uygun. Adalet çok mühim. Adil, 
adaletli bir Türkiye ve demokrat bir 
Türkiye, demokrasiyi hazmetmiş bir 
Türkiye ve Cumhuriyet. Cumhurun, yani 
halkın hâkimiyetinin olduğu bir Türkiye 
ve diri bir gençlik, yeni Fatihler.” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 
da TBMM’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuna giden yolun rotasını çizen, 
kararlarını alan, Atatürk’ün, “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir” sözünün 
tecelli ettiği kurum olduğunu belirtti. 

Türk tarihinin çok uzun yıllara 
dayandığına dikkati çeken Kılıç, 
kurdukları devletlerin, bugünlere 
getirdikleri medeniyet mirasının, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin son halkası 
olduğunu vurguladı. 

Kılıç, tarihte yaşadıkları tüm tecrübelerin, 
kurdukları devletlerin, medeniyet ve 
kültürlerin kendilerine kazandırdıkları 
bilgi, birikimin katkılarıyla bugünlere 
geldiklerini anlattı. 

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a 
çıkışıyla Anadolu’da başlayan Millî 
Mücadele, Kuvayımilliye ruhunun ortaya 
koyduğu birlik, beraberlikle Meclis’in ve 
oradan Cumhuriyetin kuruluşuna giden 
yolda adımlar atıldığını belirten Kılıç, 
şöyle devam etti: 

“Sizler, bu milletin gelecekte ortaya 
koyacağı başarıların temsilcileri 
olacaksınız. Burada 81 il ve KKTC’den 
temsilci gençlerimiz var. Hepiniz bu 
yüce çatı altında bir aradasınız. Sağınıza, 
solunuza iyi bakın, yıllar sonra bu 
ülkede bilim, sanat, sanayi, siyasette 
belli noktalara gelmiş kardeşlerimizle 
şu anda bir arada oturuyor olabilirsiniz. 
Burada önemli olan birbirinize karşı 
olan muhabbetinizi, sevginizi, bağlarını, 
desteğinizi, fikirlerinizi hür şekilde 
dile getirmek noktasındaki birbirinize 
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desteğiniz ama aynı zamanda birbirinizin 
her türlü hakkını koruma noktasındaki 
hassasiyetiniz... Sizleri başarıya 
götürecek olan, gelecekte de ülkemizi en 
iyi şekilde temsil etmeye götürecek olan 
anahtarlar bunlardır.

TBMM’deyiz. Meclis’in güzel arşivi vardır. 
Derin siyasi, felsefi, ilmi konuşmaların 
olduğu hitaplar var, bunları okuyun. Bu 
Meclis’te kimler neler söylemiş, yeri 
geldiğinde nelere direnmiş... Her türlü 
olumsuzluğa rağmen bu gazi Meclis, 
bugünün en önemli kurumlarından 
biridir. Çünkü bu çatı altında milletimizin 
temsili yatmaktadır. Zor günlerimiz oldu, 
darbeler oldu, vesayet dönemleri oldu. 
Ama bu milletin, Meclis’in gücü bunların 
hepsini aşmaya muktedir oldu.” 

Kılıç, bugün gelinen noktanın dünden 
daha iyi olduğunu vurgulayarak, şu 
ifadeleri kullandı: 

“İnanıyorsanız güçlüsünüz, muhakkak 
muzaffer olacaksınız. Tarihinizi, 
medeniyetinizi her yönüyle iyi öğrenin. 
O medeniyet birikiminden gelen güçle 
bunları başaracaksınız. 

Bizim görevimiz, sizlere, bizlerin elinde 
olmayan imkanları sunmaktır. Bunları 
sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. 
Kayıpta olmayın, her gününüz önceki 
günden daha fazla sizleri geliştirmiş olsun. 
Burada bir aradasınız. Burada nasıl böyle 
duruyorsanız, hayatınızda da öyle olsun. 

Farklı bölge, kimlik, etnik yapılardan 
geliyor olmanızın sizin birleştirici 
unsurunuz olduğunu unutmayın. 
Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
vatandaşıyız. Çanakkale, Kut’ül 
Amare, İstiklal mücadelemizi, oraya 
giden yolları iyi anlayın. Uluslararası 
siyasetin içinde 19. yüzyıldan çıkarken 
neler yaşandığını iyi anlayın, araştırın. 
Bizim tarihimiz gurur duyulacak bir 
tarihtir. Tarihimizde sömürgecilik 
yoktur, gittiğimiz yere medeniyet 
götürmek, birlik, beraberlik vardır. 
Bugün bunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
her bir kilometrekaresinde yaşatmak 
sorumluluğunda olduğumuzu 
unutmayalım.” 

Konuşmaların sonunda Kahraman ve 
Kılıç, heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Gençler, TBMM Başkanı’na illerinden 
getirdikleri hediyeleri sundular.
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN’IN,	 
19	MAYIS	ATATÜRK’Ü	ANMA,	GENÇLİK	
VE	SPOR	BAYRAMI	MESAJI
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, “Bugün, milletimizi İç 
Anadolu’ya hapsederek kuşatma altına 
almayı hedefleyen sömürgeci anlayışa 
karşı başlattığımız mücadelenin 97. 
yıl dönümüne ulaşmış bulunuyoruz” 
ifadesini kullandı. 

Milletin istikbalini karartmak isteyen 
emperyalistlere karşı milli şahlanışa 
geçişin yıl dönümünün hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileyen Kahraman, “Milletimiz 
97 yıl önce bugün, ehl-i salibe boyun 
eğmeyeceğini haykırmış ve Anadolu’nun 
ortasında küçük bir toprak parçasına 
sıkıştırılma planlarını bozmuştur. 
Hakk’a inanması ve haklının yanında 
yer alması ile tarihte saygın bir yer 
edinmiş olan milletimizin huzur ve barış 
içinde yaşama iradesine, en fazla diri ve 

dinamik gücümüz olan gençlerimiz sahip 
çıkmıştır.” değerlendirmesinde bulundu. 

Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu 
belirten Kahraman, şunları kaydetti: 

“Bugün onların meydanlara taşan 
enerjileri, kendilerine emanet edilen 
vatanımızın, bayrağımızın, manevi 
ve milli değerlerimizin, hürriyet ve 
bağımsızlığımızın ilanihaye korunması 
konusunda bizlere güç ve güven 
vermektedir. 

Bu düşüncelerle, milletimizin 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı kutluyor, 97 yıl önce 
bugün Millî Mücadele’nin işaret 
fişeğini ateşleyen Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ilk Başkanı Kemal Atatürk 
ile istiklal ve istikbal mücadelemizde 
canıyla, malıyla, emeğiyle görev 
üstlenmiş bulunan bütün şehit ve 
gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum.”

19 Mayıs 2016 Perşembe
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19 Mayıs 2016 Perşembe

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. 
Karabük Tanıtım Günleri’nin açılışına 
katıldı. 

Karabük’ün Türkiye’ye paralel olarak 
gelişme gösterdiğini belirten Kahraman, 
yabancı  devlet adamlarının da sıklıkla 
Karabük’ü ziyaret ettiğini, Karabük’ün 
Türkiye’nin gurur duyduğu bir ağır sanayi 
şehri olduğunu belirtti. 

Karabük’ün milliyetçi bir şehir olduğunu 
dile getiren Kahraman, sözlerine şöyle 
devam etti: 

“Doğduğumuz yeri seversek, 
mahallemizi, şehrimizi, memleketimizi 
seversek topyekün ülkemiz kazanır ve 
o zaman milliyetçi oluruz. Milliyetçilik 

vatan, millet ve bayrak sevgisine sahip 
olmaktır. 

Türkiye geliştikçe, ilerledikçe ve 
dünyada saygın hale geldikçe önünü 
kesmek isteyenler de çoğalıyor. Her gün 
duyduğumuz, bugün de duyduğumuz 
acıları duyuyoruz, şehitlerimiz oluyor. 
Şehitlerimize rahmet diliyorum.” 

TBMM E. Başkanı ve AK PARTİ Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin ise ağır 
sanayinin merkezi olan Karabük’ün bir 
üniversite kenti haline geldiğini kaydetti. 

Tanıtım günleri kapsamında “Safranbolu 
Sokağı” kurulduğunu aktaran Şahin, 
ilçelere ait kültürel özelliklerin bu 
sokakta tanıtılacağını ifade etti. 

Konuşmaların ardından Kahraman ve 
Şahin, 3. Karabük Tanıtım Günleri’nin 
açılışını yaptı, “Safranbolu Sokağı”nı gezdi.

KARABÜK	
TANITIM 
GÜNLERİ
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T BMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Atatürk Kültür Merkezinde 
düzenlenen Çankırı Tanıtım 

Günleri’nin açılışına katıldı. 

Kahraman, yaptığı konuşmada, 
milliyetçiliğin, vatanını, bayrağını, 
sancağını ve milletini sevmek olduğunu 
belirterek bu yönüyle Çankırı’nın her 
zaman imtihanını verdiğini, manevi ve 
milli değerlere sahip bir şehir olduğunu 
söyledi. Çankırı tarihinin çok eskilere, 
Hititlere dayandığını anlatan Kahraman, 
Çankırı’nın yaklaşık 5 bin yıllık bir yerleşim 
yeri olduğunu aktardı. Kahraman, “Kısa 
zamanda Türkiye çok mesafe kat etti, 
Cenab-ı Hak bütün emek verenlerden razı 
olsun.” ifadesini kullandı. 

Kahraman, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Önümüzü kesmek isteyenler var, güçlü 
bir Türkiye’nin olmasını istemeyenler var. 
Şehitlerimiz geliyor, hepimiz üzülüyoruz. 
Vatanımızı böldürtmeyiz, bayrağımızı 

indirtmeyiz, biz daha ötelere gideceğiz. 
Biz Osmanlının ahfadıyız. 10 gün evvel 
Yeni Zelanda’daydım. Sanki Türkiye’nin 
bir vilayeti gibi, camisine gittiğimizde 
Abdülhamit köşesi gördük Singapur’da. 
Tuğra, Abdülhamit’in, miğfer, zırh, 
Osmanlı askeri kıyafeti, köşe yapmışlar, 
Abdülhamit köşesi. Cumhurbaşkanımızın 
resmini duvara asmışlar, Yeni Zelanda, 
Singapur, Endonezya. Bizim bir büyük 
kültür coğrafyamız var. Bizim gönül 
coğrafyamız çok geniştir, bizden önderlik 
bekliyorlar. Önder ve örnek bir ülke 
olmamızı bekliyorlar. Bu ayrımlar, bu 
bölünme gibi durumlar geçicidir, kalıcı 
olamaz. Kökümüz bir ve geleceğimiz bir 
olacak, çok daha ileriye gideceğiz. Kardeş 
olduğumuzu unutmayacağız.” 

Konuşmanın ardından, TBMM Başkanı 
Kahraman, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü ile birlikte standları 
gezdi.

26 Mayıs 2016 Perşembe

ÇANKIRI	 
TANITIM 
GÜNLERİ
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İSTANBUL’UN	FETHİ’NİN	 
563.	YIL	DÖNÜMÜ	

29 Mayıs 2016 Pazar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İstanbul’un Fethi’nin 563. yıl dönümü 
vesilesiyle düzenlenen ‘Yeniden Diriliş 
Yeniden Yükseliş’ programına katıldı. 
İstanbul’da Yenikapı Meydanı’nda 
gerçekleşen programa Başbakan Binali 
Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları, 

yabancı misyon temsilcileri, Hıristiyan ve 
Musevi cemaat liderleri, yabancı devlet 
adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı 
Kerim tilaveti ile başlayan programda, 
İstanbul’un Fethi’nin 563. yıl dönümüne 
atfen 563 kişilik Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alayı Bandosu ve Merasim 
Takımı ile TSK Mehteran Birliği marşlar 
seslendirdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Fetih 
Şöleni”ndeki konuşmasında, Orta 
Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı açan, tarihin 
kaydettiği en büyük zaferlerden birinin yıl 
dönümünün kutlandığını söyledi.  
 
Fatih Sultan Mehmet’i, onun askerlerini, 
fethin manevi önderlerini rahmet ve 
minnetle andığını dile getiren Kahraman, 
şöyle devam etti: 

“19 yaşında bir genç padişah, İstanbul’u 
fethetmeyi ve Peygamber Efendimizin 
müjdesine nail olmayı hedefliyor. 21 
yaşında bu hedefe ulaşıyor. Haliç, 
zincirlerle kapatılmış. Bu büyük 
kumandan, 21-22 Nisan 1453’te, 72 parça 
donanmayı kızaklar ile karada yürüterek, 

Tophane’den Kasımpaşa’ya, Haliç’ e 
indiriyor. 53 günlük bir kuşatmadan sonra 
beyaz atı üzerinde Topkapı’dan şehre 
geliyor. Defalarca kuşatılıp alınamamış 
İstanbul’u fethediyor ve bize kazandırıyor, 
emanet ediyor. Padişahların ordunun 
başında katıldığı seferlere, ‘sefer-i 
hümayun’ denir. Birinci sefer-i hümayunu 
Karaman’a, ikinci sefer-i hümayunu 
İstanbul’a yapmıştır. 30 yıl süren 
padişahlığında, 25 sefer-i hümayunu 
vardır. Hepsi de zaferlerle sonuçlanmıştır. 
Hedefini yalnız kendisinin bildiği, 26. 
sefer-i hümayunun başlangıcında, 
Gebze’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. 
Babasından devraldığı 964 bin 
kilometrekarelik vatanı, 2 milyon 215 
bin kilometrekareye çıkardı. Fethedilen 

Mayıs 2016
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şehir, ada ve kaleler hariç, 2 imparatorluk, 
4 krallık, 11 prenslik, toplam 17 devleti 
fethetti. Donanmamız ve ordumuz, 
yeryüzünün rakipsiz birincisiydi. Fatih 
Sultan Mehmet Han, 6 lisan bilen, alim, 
matematikçi, mahir bir yay imalcisi ve 
‘Avni’ mahlasını kullanan gerçek bir şairdi. 
Tarihimizin muhteşem şahsiyetlerinden, 

bütün dünyanın saygısını ve hayranlığını 
kazanmış emsalsiz padişahlarımızdandır.” 

TBMM Başkanı Kahraman, konuşmasını, 
İbrahim Minnetoğlu’nun “Aştık geçilmez 
dağlar üstünden/ Öyle vakur, öyle 
heybetli/ Vardık ot bitmeyen vadilere/ 
Ayağımız değdi yeşerdi/ Gönlümüzde 

büyüklüğü Asya’nın/ 
Yıktı köhneliğini orta 
zamanın/ Zamanın 
karanlığı ortasında/ 
Şimşek örneği 
parlayan kılıcımız/ 
Nur yağdırdı aydınlık 
yeni günlere/ Eskilik, 
karanlık düşüverince 
yere/ Dağlar, denizler 
misali/ Yol verdi 
gemilere/ Sustu 
kulakları tırmalayan 
çan/ Burca bayrak 
dikince Ulubatlı 
Hasan.” dizeleriyle 
tamamladı. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın yaptığı  
konuşmanın ardından, 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
törene katılanlara hitap etti.

İstanbul’u ve İstanbulluları selamlayarak 
konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İstanbul’u çekip alırsanız, 
şairler ilhamsız ve sözsüz, şiirler eksik 
kalır. İstanbul’u anmadan tarih yazmaya 

kalkarsanız, mürekkebiniz kurur, kaleminiz 
körelir. İstanbul’u görmeden, İstanbul’u 
yaşamadan geçen ömür eksiktir, tatsızdır. 
Onun için bu şehrin kıymetini çok iyi 
bilmeliyiz. İstanbul bizim için sevgili 
peygamberimizin övgüsüne, müjdesine 
mazhar olmasıyla ayrıca önemlidir. 
Çağ kapatıp çağ açan; tarihin gördüğü 
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en muhteşem zaferlerden biri olan, 
İstanbul’un Fethi’nin 563. Yıl Dönümü 
mübarek olsun, kutlu olsun. Rabbim, 
bu şehri fetheden komutan Fatih 
Sultan Mehmet Han’dan, onun manevi 
rehberleri olan Akşemsettin’den Molla 
Gürani’ye kadar tüm âlimlerden; bu şehri 
fetheden askerden, bu şehrin asırlardır 
bizim olarak kalması için mücadele eden 
herkesten razı olsun” dedi.

Selamlamasının devamında, “Ya Rab, 
Fatih’in İstanbul’u fethetmesini sağlayan 
inançla, azimle, kararlılıkla bize de her 
gün yeni gönüller fethetmeyi nasip 
eyle. Ya Rab, ‘şehadetleri dinin temeli’ 
olan ezanların kıyamete kadar bu 
şehrin üzerinde yankılanmasını bizlere 
lütfeyle. Ya Rab, her köşesi bir başka 
evliyanın, gönül sultanının mekânı 
olan bu şehrin üzerindeki manevi zırhı 
kıyamete kadar muhafaza eyle. Ya Rab, 
kimsesizlerin kimsesi, gariplerin son 
sığınağı olan bu şehri koru. Ya Rab, bu 
şehrin ve vatanımızın fethi için, korunması 

için, asırlardır, bir gül bahçesine 
girercesine toprağa düşen şehitlerimizin 
şehadetini sen kabul eyle” dualarını 
dile getiren Erdoğan, İstanbul’un 563 
yıl önce fethedildiğini ancak bu fethin 
hesaplaşmasının 563 yıldır bitmediğini 
belirtti ve ekledi: “İstanbul semalarında 
ezanlarımız okunmaya, ay yıldızlı 
bayrağımız dalgalanmaya devam ettiği 
sürece, bu hesaplaşma bitmeyecek, 
devam edecek.”

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜ 
KULLANANLARIN DERDİ,  
FETHİN İNTİKAMINI ALMAK”
“İstanbul’u anlamak için Mekke’yi 
gözünüzün önüne getirmelisiniz, 
Medine’nin huzurunu içinizde 
yaşamalısınız, Kudüs’ün acısını kalbinizde 
hissetmelisiniz” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İstanbul’u anlamak için, Malazgirt’te 
Sultan Alparslan’ın, kefenini giyip 
ordusunun başına geçtiği andaki 
cesaretini kavrayabilmelisiniz. 
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1075 yılında İznik’te, coğrafyamızdaki ilk 
devletimizi kuran Süleyman Şah’ın ufkunu 
çözebilmelisiniz. Söğüt’te temelleri atılan 
dünyanın en uzun soluklu ve kudretli 
devletinin kurucusu Osman Gazi’nin 
rüyasına vakıf olmalısınız. Ve elbette 
İstanbul’u anlamak için, fethin ne demek 
olduğunu bilmelisiniz.”

Birilerinin fethi, kanla, ölümle anlattığına 
işaret eden Erdoğan, İstanbul’un Fethi’ni; 
“Fetih, Batı’nın aşılmaz sandığı duvarların 
aşılmasıdır. Fetih, 21 yaşındaki bir Sultanın 
bin yıllık Bizans’ı dize getirmesidir. 
Fetih, askerî dehanın ve teknolojinin o 
dönemdeki zirvesidir. Fetih, ayak basılsa 
bile kalıcı olunamayacağı sanılan bir 
kıtaya kök salınmasıdır. Fetih, Avrupa 
kıtasının diğer ucunda, Endülüs’te vahşice 
söndürülmekte olan bir medeniyet 
ateşinin, doğu tarafında yeniden 
yükselişidir” cümleleriyle tanımladı. 

Konuşmasının sonunda İstanbul’un 
Fethi’nin 563. Yıl Dönümünün hayırlara 

vesile olmasını dileyen ve “Ya Rab, 
bize nice gönül fetihleri nasip eyle” 
temennisini dile getiren Erdoğan, 
sözlerini, meydanda bulunan gençlere 
hitaben, Arif Nihat Asya’nın Fetih 
Marşı’nın dizeleriyle tamamladı: 
“Delikanlım, işaret aldığın gün atandan/ 
Yürüyeceksin... Millet yürüyecek 
arkandan. / Sana selam getirdim Ulubatlı 
Hasan’dan. / Yürü, hâlâ ne diye kendinle 
savaştasın? / Fatih’in İstanbul’u fethettiği 
yaştasın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Kahraman, konuşmaların 
ardından Türk Yıldızları’nın gösterisini, 
Mehter Takımı’nın icra ettiği marşları 
ve Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularının 
yorumladığı İstanbul’un Fethi’ni konu alan 
şiirleri dinledikten sonra tören alanından 
ayrılırken, vatandaşları selamladılar ve 
fotoğraf çektirdiler. Kutlama programı, 
havai fişek gösterisiyle sona erdi.
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101.	DÖNEM	KAYMAKAMLIK	KURSU	
KURA	TÖRENİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gölbaşı 
Vali Galip Demirel Vilayetler Evinde 
düzenlenen 101. Dönem Kaymakamlık 
Kursu’nu bitiren kaymakamların görev 
yerlerinin belirleneceği kura törenine 
katıldı. Kahraman, kaymakamların 4 yılı 
aşkın bir sürede kapsamlı bir eğitimden 
geçtiğini belirterek, Türkiye’nin her yerinin 

çok güzel olduğunu, böylelikle kurada 
herkesin en güzel yeri çekeceğini söyledi. 

TBMM Başkanı, “Kura sonuçlarının sizlere, 
vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını 
Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. 
Hocalarınız sizleri hazırlamak için büyük 
fedakarlıklar gösterdiler. Son derece ulvi 
bir sorumluluk, bu sorumluluğun gereğini 
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yerine getirmek için büyük heyecan ve 
gayretle çalışacağınıza inanıyorum.” dedi. 

Kaymakamlara verilen eğitim 
hizmetlerinin devletin kamu hizmetini 
ne kadar ciddiye aldığının göstergesi 
olduğunu vurgulayan Kahraman, 
“Bütün bunların hepsi son tahlilde 
milletimize hizmet içindir. Sizler daha 
iyi hizmet edesiniz diye, bütün bu 
fedakarlıklar yapılıyor. Değerli genç 
idareciler, yapacağınız vazifenizde en 
büyük dayanağınız hukuk olacaktır. 
Milletin sizlere güven duymasını 
istiyorsanız, hukukun çizdiği çerçeveden 
çıkmayacaksınız, güçlünün değil, haklının 
yanında yer alacaksınız. Vazifeniz yüksek 
sorumluluk gerektiriyor, hakem kapısı 
ve çözüm kapısı olacaksınız. İnsanlar 
sorunlarının çözümü için sizden yardım 
isteyecekler.” diye konuştu. 

“Gittiğiniz her yerde bir hoş seda bırakınız 
ve her yerde bir eseriniz olsun” diyen 
TBMM Başkanı Kahraman, şöyle devam 
etti: 

“Gideceğiniz yerde tahakküm eden hakim 
olmak da hizmet götüren hadim olmak 
da bir ölçüde sizin tercihiniz. Devletin 
tebessüm eden, hizmet götüren yüzü 
olursanız halkı yanınızda görürsünüz, 
halkın devletine duyduğu güveni 
artırırsınız; sert, katı bir kaymakam 
olursanız halkın devletine duyduğu 
güveni sarsar ve devlet kapısını çare kapısı 
olmaktan çıkartırsınız. Tarihi binlerce yıla 
uzanan medeniyetler kurmuş, büyük 
bir milletin evlatları olduğunuzu sakın 
unutmayın. Kökleri sağlam bir çınarın, 
Osmanlı cihan devletinin varisleri olarak 
halka hizmet etmek sizin birinci vazifeniz. 
Siz hizmet ederseniz, biz Cumhuriyetin 
100. yıl hedeflerine ulaşabiliriz, siz 
hizmet ederseniz, vatandaşımızın şevkini, 
heyecanını harekete geçirebiliriz, boşa 
geçirecek zamanımız yok. Geniş bir 

kültür coğrafyamız var, büyük bir mirasın 
sahibiyiz.” 

“Millet için hiçbir hedefi millete rağmen 
gerçekleştiremezsiniz” diyen Kahraman, 
“Millet için yapılacak vazifede birinci 
yardımcınızın millet olmasını sağlamak 
zorundasınız. Hedeflerinizi doğru koyup 
vatandaşı hedeflerinize ikna ederseniz, 
ulaşamayacağınız hedefiniz yoktur” dedi. 

Kahraman, genç kaymakamlara, 
“İlçenizi eviniz gibi görün ve ilgili olun. 
Bu konuda özellikle çocuklarımızı ihmal 
etmemeliyiz. Neyi eksik görüyorsanız 
onu tamamlamaya gayret edin, 
bizim kaybedecek tek bir günümüz, 
yitirilecek tek bir insanımız yok. Kültürü, 
sanatı, sporu, teknolojiyi destekleyin. 
Gençlerimizin, çocuklarımızın 
yeteneklerini geliştirmek için onlara 
destek olun” tavsiyesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, yöneticiliğin 
üstün bir liyakat istediğini kaydederek, 
“İnsan olmak, işinde mahir olmak 
gerektirir. Kişisel üstünlük, yani karakter 
sağlamlığı ve dürüstlük, vizyon eğitimi, 
değerler eğitimi... Adalet kavramı 
üzerinde durmak istiyorum. Hukukun 
temel konusu adalettir, hukuk adalete 
yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. 

Peygamberimiz üç şey kurtarıcıdır 
buyurur; hoşnutlukta ve kızgınlıkta adalet, 
zenginlikte ve fakirlikte iktisat, gizlide 
ve aşikarede Allah’tan korkmak. Hoşnut 
olduğunuz insanlara karşı adil olmak 
kolay değildir. Kızgınlıkta adalet de zordur. 
Hoşnutlukta da kızgınlıkta da adalet... 
Onun için adil yöneticilere çok büyük 
müjde vardır, fakat adil yönetici olmak 
kolay değildir. Adil olun, adil olun, adil 
olun.” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından 101. Dönem 
kaymakamların kurası çekildi.
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DOKUNULMAZLIKLARLA	İLGİLİ	
ANAYASA	DEĞİŞİKLİĞİ	KABUL	EDİLDİ

Hakkında fezleke bulunan  milletvekille-
rinin dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin AK PARTİ’li milletvekillerinin verdiği, 
anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi.

Teklifin maddelerine geçilmesine ilişkin 
oylama, 17 Mayıs 2016 Salı günü yapıldı.

 Yapılan gizli oylamaya 536 milletvekili 
katıldı. Oylamada; 348 milletvekili kabul 
oyu kullanırken, 155 ret oyu çıktı. 8 
milletvekilinin çekimser kaldığı oylamada, 
25 oy da boş çıktı.

Bu oylama sonucuna göre  anayasa 
değişikliğinin maddelerine geçilmesi kabul 
edildi. 

Teklifin 1. maddesi üzerinde yapılan 
oylamada 350 evet, 148 hayır, 5 çekimser, 
27 boş ve 1 geçersiz oy kullanıldı. Toplam 
oy kullanan milletvekili sayısı 531 oldu.

2. maddede 357 evet, 149 ret, 17 boş ve 
6 çekimser oy kullanıldı. Toplam kullanılan 
oy sayısı 529 oldu.

Teklifin ikinci tur oylaması ise 20 Mayıs 
2016 Cuma günü gerçekleştirildi.

İkinci turda, teklifin 1. maddesi için 
yapılan gizli oylamaya 531 milletvekili 
katıldı.

Teklifin 1. maddesi 138 ret oyuna karşılık 
373 oyla kabul edildi. 

Oylamada 8 çekimser, 9 boş oy çıktı, 3 oy 
geçersiz sayıldı. 

2. madde için yapılan gizli oylamada 526 
milletvekili oy kullandı. 

Teklifin 2. maddesi 136 ret oyuna karşılık 
374 oyla kabul edildi. 

Oylamada 4 çekimser, 11 boş oy çıktı; 1 
oy geçersiz sayıldı. 

Genel Kurul’da, 2. maddenin kabul 
edilmesinin ardından teklifin tümü 
üzerindeki oylamaya geçildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan gizli 
oylamada, 531 oy kullanıldı. 
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Kanun, 376 kabul oyu aldı. 
Oylamadan 140 ret oyu çıkarken, 
5 milletvekili çekimser kaldı, 7 oy 
boş çıktı, 3 oy da geçersiz sayıldı. 

TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilen kanun, Anayasaya geçici 
madde eklenmesini öngörüyor. 

TBMM’de kabul edildiği tarihte; 
soruşturmaya, soruşturma 
ya da kovuşturma izni 
vermeyen yetkili mercilerden, 
Cumhuriyet başsavcılıklarından 
ve mahkemelerden Adalet 
Bakanlığı’na, Başbakanlığa, 
TBMM Başkanlığına veya 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 
üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Başkanlığına 
intikal etmiş, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin dosyaları bulunan 
milletvekilleri hakkında, 
bu dosyalar bakımından, 
Anayasanın “yasama 
dokunulmazlığı”nı düzenleyen 
83. maddesinin, “Seçimden 
önce veya sonra bir suç işlediği 
ileri sürülen bir milletvekili 
Meclis’in kararı olmadıkça 
tutulamaz, sorguya çekilemez, 
tutuklanamaz ve yargılanamaz” 
hükmü uygulanmayacak. 

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde; 
Anayasa ve Adalet komisyonları 
üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Başkanlığında, TBMM 
Başkanlığında, Başbakanlıkta 
ve Adalet Bakanlığında bulunan 
yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması istemi hakkındaki 
dosyalar, ilgili mercilere iade 
edilecek. 



32  ■  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın sunduğu yeni 
Bakanlar Kurulu listesini onayladı.

AK PARTİ 2. Olağanüstü Büyük 
Kongresi’nde genel başkanlığa 

seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni 
hükümeti kurmakla görevlendirilen  
AK PARTİ Genel Başkanı Binali Yıldırım,  
65. Hükümet’i oluşturdu. 

	BAKANLAR	KURULU

HÜKÜMET 
KURULDU65.

Veysi Kaynak
Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı

Fatma Betül Sayan Kaya
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı

Numan Kurtulmuş
Başbakan Yardımcısı

Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı

Yıldırım Tuğrul Türkeş  
Başbakan Yardımcısı

Binali Yıldırım
BAŞBAKAN

Nurettin Canikli 
Başbakan Yardımcısı
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Recep Akdağ 
Sağlık Bakanı

Ahmet Arslan
Ulaştırma, Denizcilik ve  

Haberleşme Bakanı

Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı
 Süleyman Soylu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı

Mehmet Özhaseki 
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Naci Ağbal
Maliye Bakanı

İsmet Yılmaz
Milli Eğitim Bakanı

Fikri Işık
Milli Savunma Bakanı

Bülent Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Efkan Ala
İçişleri Bakanı

Lütfi Elvan
Kalkınma Bakanı

Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı 

Berat Albayrak
 Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı
Akif Çağatay Kılıç

Gençlik ve Spor Bakanı

Ömer Çelik
Avrupa Birliği Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı

Faruk Çelik
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı

Nabi Avcı
Kültür ve Turizm 

Bakanı

Veysel Eroğlu
Orman ve Su İşleri Bakanı



34  ■  

65.	HÜKÜMET	GÜVENOYU	ALDI

TBMM Genel Kurulu, 24 Mayıs 2016 
tarihinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığında toplandı. 

TBMM Başkanı Kahraman, 64. 
Hükümet’in istifasının kabulü ve yeni 
hükümetin kuruluşuna kadar görevine 
devam etmesine, 65. Hükümet’in 
kuruluşuna ilişkin AK PARTİ Genel Başkanı 
ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın 
görevlendirildiğine, yeni Bakanlar 
Kurulu listesinin onaylandığına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini okutarak 
TBMM Genel Kurulu’nun bilgisine sundu. 

AK PARTİ’nin, 65. Hükümet’in güvenoyu 
takvimine ilişkin grup önerisinin kabul 
edilmesinin ardından AK PARTİ Genel 
Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 
65. Hükümet programını TBMM Genel 
Kurulu’na sundu.

Başbakan Binali Yıldırım, 65. Hükümet programını  
TBMM Genel Kurulu’na sundu.
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Başbakan Yıldırım, sözlerine, 
“Cumhuriyetimizin 65., Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin 7. hükümeti adına 
aziz milletimizi ve Meclisimizin siz değerli 
vekillerini saygıyla selamlıyorum.” 
diyerek başladı. 

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere, tarihi 
boyunca bu büyük millete hizmeti geçen, 
eser bırakan bütün devlet ve siyaset 
adamlarına şükranlarını sunduğunu 
ifade eden Yıldırım, huzur ve güven 
ortamı içinde adil ve özgür bir şekilde 
gerçekleşen, yüksek katılım ve temsilin 
olduğu 1 Kasım seçimlerinde milletin 
bir defa daha AK PARTİ iktidarının 

devamı yönünde güçlü bir irade ortaya 
koyduğunu ve demokrasinin seçimlerden 
güçlenerek çıktığını belirtti.

“1 Kasım seçimlerinin asıl galibi hiç 
şüphesiz Türkiye’dir, aziz milletimizdir.” 
ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım, 
başarılı çalışmalarını bugüne kadar 
sürdüren 64. Hükümetin Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu ve Bakanlar Kurulu 
üyelerini yaptıkları hizmetler dolayısıyla 
en kalbi duygularla tebrik ettiğini, millet, 
partisi adına şükranlarını sunduğunu 
ifade etti.

Yıldırım, “Bu dönemde, seçim sürecinde 
milletimize vadettiğimiz birçok sözün 

yoğun bir şekilde gerçekleşmesinden 
memnuniyetimizi ifade ediyorum.” dedi. 

Hükümet değişikliklerinin halka hizmet 
yarışında bir bayrak değişimi olduğunu 
vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, AK 
PARTİ hükümetleri olarak halka verdikleri 
sözleri her zaman yerine getirdiklerini, 
bundan böyle de eksiksiz yerine 
getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Yıldırım, “2002’den sonra elde 
ettiğimiz bütün başarıların mimarı hiç 
kuşkusuz partimizin kurucusu, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde oluşan bu kazanımları 
onun liderliğinde çalışarak hep birlikte 
çalışarak, geleceğe taşıyacağız.” diye 
konuştu.
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Başbakan Yıldırım, “Yeni Anayasa, 
Başkanlık Sistemi de dahil olmak üzere, 
yeni yönetim sistemini de belirleyecek 
değişiklik behemehâl 26. Yasama 
Dönemi’nde AK PARTİ Hükümeti 
olarak bizim en öncelikli konularımız 
arasında yerini alacaktır.” dedi. 

Ülkenin birliği ve beraberliği yolundaki 
yürüyüşü kesintiye uğratmaya çalışan 
ve milli güvenliği tehdit eden eski ve 
yeni tüm vesayet unsurlarıyla kararlı 
mücadeleyi devam ettireceklerine işaret 
eden Başbakan Yıldırım, konuşmasına şu 
ifadelerle devam etti:

“Bölücü terör örgütü ve paralel terör 
örgütü başta olmak üzere, tüm terör 
örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecektir. Milletimizin birliğine, 
kardeşliğine ve devletimizin bekasına 
halel getirecek hiçbir gayrimeşru 
oluşuma müsamaha gösterilmeyecektir. 
Milletimiz emin olsun ki bu terör belası 
Türkiye’nin gündeminden mutlaka 
çıkarılacaktır. Ülkemizin terörle 
mücadelesinde vatanımız ve milletimizin 
huzuru için en büyük fedakarlığı 
yaparak kanlarını dökmüş, canlarını 
ülkemizin geleceği için vermiş olan 
kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum, ruhları şad olsun. Tüm şehit 
ve gazilerimize, bize onların emaneti 

olan aileleri ve yakınlarına milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

Bugüne kadarki seçimlerde siyasi 
partiler hep yeni bir anayasa vaadinde 
bulundular. Ancak bu vaatler ne yazık 
ki rafa kalkmış, milli iradenin seçtiği bu 
Meclis maalesef Yeni Anayasayı bir türlü 
başaramamıştır. Artık gün bugündür. 
Yeni Anayasa, Başkanlık Sistemi de dahil 
olmak üzere yeni yönetim sistemini 
de belirleyecek değişiklik behemehâl 
26. Yasama Dönemi’nde AK PARTİ 
Hükümeti olarak bizim en öncelikli 
konularımız arasında yerini alacaktır. İlk 
defa millet iradesiyle gerçekleştirilecek 
bu anayasanın yapımında diğer siyasi 
partilerin de yanımızda yer almasını 
bekliyoruz. Gelin, bu tarihi sorumluluğu 
birlikte yerine getirelim.”

Bütün AK PARTİ hükümetleri gibi 
65. Hükümetin de hiç kuşkusuz tüm 
vatandaşlara hizmet edeceğini, tüm 
vatandaşların hükümeti olacağını 
kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: 

“AK PARTİ hükümetleri 14 yıl boyunca 
ülkemizde demokrasinin yerleşmesi 
ile milli birlik ve beraberliğimizin 
güçlenmesini sağlamak için her türlü 
zorluklara rağmen canla başla çalışmıştır. 
Milli iradeye dayalı siyaset kurumunu 
zayıflatmaya yönelik her türlü tertibi 
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milletimizin büyük sağduyusuyla 
aşmıştır. Bundan sonra da milli 
iradeye karşı oluşturulacak her türlü 
girişimi, milletimizin desteğiyle, kararlı 
duruşumuzla aşacağımız bilinmelidir.” 

Başbakan Yıldırım; “Önümüzdeki 
dönemde aziz milletimize hizmet etmek, 
Meclisimizin güvenini boşa çıkarmamak 
için aralıksız, durmadan, yılmadan 
çalışacağız. Bunun sözünü veriyoruz. 
Bu dönemde ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
yatırım ve icraatları birer birer bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata 
geçireceğiz. 65. Hükümet icraatta kalite 
ve hızın artacağı, halkımızın beklediği 
çalışmaların geciktirilmeden yapılacağı, 
gerekli adımların atılacağı bir hükümet 
olacak. Tıpkı önceki AK PARTİ hükümetleri 
gibi yeni dönemde de reformcu bakış 
açımızı aynen devam ettireceğiz ve 
ülkenin önündeki ilerlemesini yavaşlatan 
bütün hukuki ve idari engelleri ortadan 
kaldıracağız. Son 14 yılda başarılarımızı, 
geleceğe yönelik hedeflerimize ulaştırma 
inancımız tamdır.

Yaptıklarımız yapacaklarımızın 
teminatıdır. Hükümet programında 
belirttiğimiz hedeflerimiz yol haritamızı 
oluştururken, dünyada ve Türkiye’deki 
gelişmeleri dikkate alacak şekilde sürekli 
dinamik bir yaklaşım içerisinde olacağız. 
Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir 

anlayışla çalışmalarımız devam edecek, 
hükümetimiz aziz milletimizden, yüce 
Meclisimizden gerekli güveni ve desteği 
alacağından emindir. Meclisimizin 
güveninin tam olacağına inancımız 
vardır. Gerçekleştireceğimiz icraatlarla 
Türkiye’de üretimi, üretkenliği, refahı 
daha da üst seviyelere çıkaracağız. 
İnsanlarımızın daha sağlıklı, 
eğitimli, huzur içinde olması, daha 
iyi şartlarda yaşam standartlarına 
kavuşması yanında devletine, birbirlerine 
ve kendilerine güvenen bireyler haline 
gelmesi bizim siyasetteki varlık sebebimiz 
olacak. Büyük Türkiye hedefimize ulaşma 
yolunda 65. Hükümet’in milletimize 
hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gayret 
bizden, tevfik Cenab-ı Mevlamdan.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDE 
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan 
Binali Yıldırım’ın TBMM Genel Kurulu’na 
sunduğu hükümet programı üzerindeki 
görüşmeler, programın okunmasından 
sonra 27 Mayıs 2016 tarihinde 
gerçekleştirildi. 

Görüşmelerde AK PARTİ Grubu adına 
Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı ve 
Mehmet Muş, CHP Grubu adına Aydın 
Milletvekili Bülent Tezcan, HDP Grubu 
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adına Adana Milletvekili Meral Danış 
Beştaş ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, 
MHP Grubu adına ise Manisa Milletvekili 
Erkan Akçay ve İstanbul Milletvekili 
Atila Kaya konuştu. Ayrıca şahsı adına 
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta 
ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet 
Bekaroğlu söz aldı. Hükümet adına ise 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 
konuştu. TBMM Genel Kurulu, 65. 
Hükümet programının görüşmelerinin 
tamamlanmasının ardından 29 Mayıs 
2016 tarihinde TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman başkanlığında toplandı.

Kahraman, 65. Hükümet’in 
güvenoylaması için toplanan TBMM 
Genel Kurulu’nda, İstanbul’un Fethi’nin 
yıl dönümü dolayısıyla kısa bir konuşma 
da yaptı. 

Konuşmasında, çağ açıp çağ kapayan 
fetihte; başta 21 yaşında fethi 
gerçekleştiren büyük komutan Fatih 
Sultan Mehmet Han olmak üzere, fetih 
şehitlerini rahmetle andığını belirten 
Kahraman, fetihten sonra İstanbul’un, 
adalet, hoşgörü ve barışın merkezi haline 
geldiğini söyledi. 

Kahraman, bugün de her renk, ırk, 
din, dilden insanı barındıran aziz 

İstanbul’un, barış ve hoşgörünün 
merkezi olmaya devam ettiğine işaret 
ederek, “Peygamberimizin fetih Hadis-i 
Şerifi’ndeki müjdeyi veren, geçmişi 
destanlar ve kahramanlıklarla dolu 
milletimizin birlik, beraberlik ve tarih 
şuuruyla nice yüzyıllara kavuşmasını 
temenni ediyorum.” diye konuştu. 

Genel Kurul’da daha sonra 
65. Hükümet’in programının 
güvenoylamasına geçildi.

Güvenoylamasına 453 milletvekili katıldı. 
65. Hükümet; 138 ret oyuna karşılık, 315 
oyla güvenoyu aldı. 

Başbakan Binali Yıldırım, oylamanın 
ardından teşekkür konuşması yaptı. 

Yüce Meclis’e, hükümete gösterdiği 
güven için teşekkür ederek şükranlarını 
sunan Başbakan Yıldırım, 65. 
Cumhuriyet Hükümeti’nin hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 

Başbakan Yıldırım, görevi devraldığı 64. 
Hükümet’in Başbakanı Ahmet Davutoğlu 
ve Bakanlar Kurulu üyelerine yaptıkları 
hizmetlerden dolayı teşekkürlerini 
ifade ederek, konuşmasını şu ifadelerle 
sürdürdü: 
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“65. Hükümet’in programı esnasında 
görüşlerini dile getiren bütün 
milletvekillerimize, muhalefet partisi 
grup başkanvekillerine ve bu program 
üzerinde eleştirileriyle, önerileriyle 
bize ışık tutan tüm milletvekillerimize 
teşekkür ediyorum. Şüphesiz eleştiriler, 
uyarılar, öneriler bizim için yol 
göstericidir, daha güzel kararlar, daha 
doğru işler yapmamız için mutlaka 
yardımcı olacaktır. AK PARTİ hükümetleri 
olarak bizim bir özelliğimiz var, 
seçimlerde ne kadar oy alırsak alalım, 
bu çatı altında güvenoyu aldıktan sonra 
artık herkesin hükümetiyiz, 79 milyonun 
hükümetiyiz. Güzel ülkemiz, Türkiyemiz, 

65. Hükümet döneminde çok daha güzel 
hizmetleri, geçmiş dönemde yapılan 
hizmetlere ilave ederek Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 2023 hedeflerine doğru emin 
adımlarla yürüyecektir.” 

“Demokrasimizi daha da ileri düzeye 
taşıyacağız, insan hak ve hürriyetlerini 
çok daha geliştireceğiz, milletimizin 
birliği, beraberliği, kardeşliğinin daim 
olması için gece gündüz demeden 
çalışacağız.” vurgusunu yapan Binali 
Yıldırım, milletimizin barışı, huzuru için 
hayatını seve seve veren şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilere acil şifalar 
diledi ve  65. Hükümet’e, duyulan 
güvenden dolayı teşekkür etti. 

AK	PARTİ’DE	YENİ	GRUP	 
BAŞKANVEKİLLERİ	BELİRLENDİ

T BMM AK PARTİ Grubu,  
Genel Başkan ve Başbakan Binali 
Yıldırım başkanlığında toplandı. 

Toplantıda grup başkanvekillikleri için 
seçim yapıldı. 

AK PARTİ Grup Başkanvekilliklerine 
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 
Amasya Milletvekili Naci Bostancı, 
Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş seçildi.

27 Mayıs 2016 Cuma
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“KARAYOLU	TRAFİK	HAFTASI”	
ETKİNLİKLERİ
“Karayolu Trafik Haftası” nedeniyle, 
emniyet kemeri kullanımına dikkat 
çekmek amacıyla, TBMM’de etkinlikler 
düzenlendi. 

“Trafikte Engelli Kalmayalım, 
Engelleri Birlikte Aşalım” teması 
ile gerçekleştirilen etkinliklerde, ilk 
olarak, TBMM giriş kapılarında ilkokul 
öğrencileri, emniyet kemeri takan 
milletvekili ve Meclis personeline çiçek 

verip emniyet kemeri taktıkları için 
teşekkür ettiler. 

Etkinlik kapsamında, Halkla İlişkiler 
Binası Konferans Salonu’nda “Trafik 
Kazası Bilgilendirme Sunumu” yapıldı. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın 
sunumun ardından yaptığı konuşmada, 
şehirleşmenin ve araç sayısının gün 
geçtikçe arttığını, ancak trafik kazalarının 

12 Mayıs 2016 Perşembe
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çoğunun kurallara uyulmasıyla 
önlenebileceğini belirtti. 

Sosyal sorumluluk projeleriyle trafik 
kurallarına uyulmasının öneminin 
anlatılması gerektiğini kaydeden 
Aydın, “Kazaların yüzde 98’nin insan 
hatasına bağlı olduğunu, dolayısıyla 
önlenebileceğini; geri kalan yüzde 
2’sinin de sürücü, yolcu ve yaya olarak 
tamamlanabilecek unsurlar olduğunu 
kaydetti. Aydın, bir başkasının hayatına 
kastetme hakkının kimsede bulunmadığı 
bilinciyle trafik kurallarına uyulması 
gerektiğini vurguladı. 

AK PARTİ Erzurum Milletvekili Mustafa 
Ilıcalı ise 3 yakınını trafik kazasında 
kaybettiğini ve 35 yıldır trafik kazalarının 
önlenmesine yönelik akademik 
çalışmalar yaptığını belirtti. 

Trafik kazalarının önlenmesi için 
havayolunda kullanılan üst düzey 
teknolojilerin karayolunda da 
kullanılması gerektiğini belirten Ilıcalı 
“Bunun siyaseti yok. Bölünmüş yollar 
artınca, kafa kafaya çarpma oranları 
düşmüş. Havayolu ve demiryolunun 
payının artması gerekiyor. Trafik kusur 
oranlarını azaltmamız gerekiyor, yüzde 
98 hatayı insan yapıyor.” dedi. 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Bennur 
Karaburun yaptığı konuşmada, 23 yaşına 
kadar yüzme ve su topunda başarılar 
kazanan bir birey olduğunu ancak iş 
hayatına atıldıktan sonra geçirdiği ve 
emniyet kemeri takmadığı için ağır 
yaralandığı trafik kazasının ardından, 
uzun süreli koma sonrasında tekerlekli 
sandalyeyle yaşamak zorunda kaldığını 
anlattı. 

Konuşmaların ardından Emniyet Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, 
trafik kurallarının uygulanmasına yönelik 
çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Mustafa 
Ilıcalı’ya çiçek sunarak teşekkür etti. 

TBMM Başkanvekili Aydın, TBMM 
bahçesinde kurulan alanda çift görme 
etkisi yapan özel gözlüğü takarak, sabit 
duran topa vurmaya çalıştı. 

Aydın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 
Akdeniz ile birlikte simülatör aracına da 
binerek, emniyet kemeri kullanmamanın 
yaratacağı etkiyi test etti. 

Etkinlik kapsamında, emniyet kemeri 
simülasyon aracında, milletvekilleri ve 
TBMM çalışanlarına, emniyet kemeri 
takmanın yararları uygulamalı olarak 
gösterildi.
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TBMM 
BAŞKANVEKİLİ	
HAMZAÇEBİ,	 
ÇİN	HEYETİNİ	
KABUL	ETTİ
25 Mayıs 2016 Çarşamba

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Çin 
Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Siyasi Danışma 
Meclisi 11. Dönem Başkan Yardımcısı Sun 
Jiazheng ve beraberindeki heyeti kabul 
etti. 

Hamzaçebi, Türkiye olarak Çin ile 
ilişkilere önem verdiklerini belirterek, 
Çin Siyasi Danışma Meclisi heyetini 
TBMM’de kabul etmekten mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Çin’in, Almanya’dan sonra Türkiye’nin 
dış ticarette ikinci büyük ortağı olduğunu 
anımsatan Hamzaçebi, son yıllarda iki ülke 
liderlerinin karşılıklı ziyaretleriyle ilişkilerin 
daha da ileri seviyeye taşındığını, siyasi 

ilişkileri daha da ileriye götürmenin 
Türkiye’nin hedefi olduğunu kaydetti. 

Hamzaçebi, Sincan Uygur Özerk 
Bölgesinde geçen yıl yaşanan olayları 
hatırlatarak, “Sincan Uygur Özerk 
Bölgesine ilişkin haberler, iki ülkenin 
sağduyulu yaklaşımı sonucu ilişkilere 
zarar vermeden atlatılmıştır. İki ülkenin de 
burada son derece sorumlu davranması, 
ilişkileri daha iyi seviyeye getirme 
açısından önemli olmuştur.” dedi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
gelecek ay Çin’e bir ziyaret 
gerçekleştireceğini bildiren Hamzaçebi, 
bu ziyaretin de ülkeler ve halklar 
arasındaki ilişkiyi güçlendireceğini 
belirtti. Hamzaçebi, “Türkiye ve Çin 
arasındaki, halklarımız arasındaki ilişkileri 
geliştirebilmek için her türlü fırsattan 
yararlanmalıyız.” diye konuştu. 

ÇHC Siyasi Danışma Meclisi 11. Dönem 
Başkan Yardımcısı Sun Jiazheng de Çin 
ve Türkiye arasında tarihe dayanan 
ve sürekli gelişen bir dostluk ilişkisi 
olduğunu vurgulayarak, son yıllardaki 
üst düzey ziyaretlerin bu dostluğu 
güçlendirdiğini söyledi. 
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11 Mayıs 2016 Çarşamba

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
(AKPM) Denetim Komisyonu üyelerini 
kabul etti. Görüşmeye, AKPM Türk 
Grubu üyesi MHP İstanbul Milletvekili 
Ekmeleddin İhsanoğlu da katıldı.

Vural, komisyon üyelerinin, 
hazırlayacakları rapor kapsamında 
Türkiye’deki siyasi partilerden ve sivil 
toplum örgütlerinden çeşitli görüşler 
aldığını aktararak şu ifadeleri kullandı: 

“Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu ve 
daimi üyesi olarak Avrupa Konseyi’nin 
oluşturduğu değerler istikametinde Türk 
demokrasisinin daha ileriye gitmesi 
yolunda önemli mesafeler katetmiş 
bir ülkedir. Umarım Avrupa Konseyi ile 
birlikte olan bu ilişkilerimiz, Türkiye’nin 
ve bu coğrafyada bütün ülkeler nezdinde 
demokrasinin daha fazla gelişmesine 
vesile olur. Bu konuda da Türkiye ile 
ilgili değerlendirmelerimizi kendilerine 
doğrudan doğruya ileteceğim.” 

MHP	GRUP	BAŞKANVEKİLİ	VURAL'IN,	 
AKPM	DENETİM	KOMİSYONUNU	 

KABULÜ
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17 Mayıs 2016 Salı

Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan 

Hakları Alt Komitesi üyeleri, TBMM’deki 

temasları çerçevesinde; CHP, HDP ve 

MHP gruplarını ziyaret etti. 

Konuk heyet ilk olarak CHP Grup 
Başkanvekili Özgür Özel ile bir araya 
geldi. Komite Başkanı Hollandalı 
Parlamenter Marietje Schaake, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları, 
basın ve ifade özgürlüğü, Güneydoğu 
Anadolu’da yaşananlar, mülteci ve 

AVRUPA	PARLAMENTOSU 
İNSAN	HAKLARI	ALT	KOMİTESİ	TBMM'DE	

TEMASLARDA	BULUNDU
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azınlık hakları konularının kendileri için 
belli başlı hassasiyet konuları olduğunu 
belirtti. Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye 
arasında yeni bir anlaşmanın imzalanmış 
olmasının Avrupa Parlamentosu’ndaki 
birçok milletvekilini endişelendirdiğini 
vurgulayan Schaake, “Bunun dışında 
Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler 
her zaman kilit önem taşımaktadır. 
Türkiye’nin evrensel insan haklarını 
ve özgürlükleri geliştirebileceğini 
düşünüyoruz.” dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel 
CHP’nin sosyal demokrat bir parti 
olduğunu anımsatarak, sığınmacı ve 
mülteciler konusunda son derece hassas 
olduklarını belirtti. Türkiye ve AB arasında 
son yapılan anlaşmayı “iki uçlu bir hata” 
olarak gördüklerini kaydeden Özel, “Bir 
ülkenin mülteci politikasının birtakım 
çıkar ilişkilerine, siyasi hedeflere pazarlık 
konusu yapılmasını son derece yanlış 
buluyoruz. Bu, samimiyet ve temel insan 
hakları açısından sorunlu.” ifadesini 
kullandı. 

AP İnsan Hakları Alt Komitesi üyelerine 
insan hakları ihlalleri konusunda bilgi 
veren CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Zeynep Altıok da, Türkiye’de demokrasi, 
rejim ve laiklik adına artan baskıları 
göğüslemeye çalıştıklarını öne sürerek, 
“Özgür ve demokratik sistemi korumak 
için efor sarfettiğimiz bir dönemdeyiz.” 
şeklinde konuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 
AP üyelerine cezaevlerine ilişkin 
bilgi verdi. Türkiye’de mahkumların 
adli ve siyasi oluşlarına göre farklı 
muamele gördüğünü, adli mahkumların 
cezaevlerinde yoğunluktan şikayetçi 
olduklarını, adeta “nöbetleşe nefes 
aldıklarını” savunan Ağbaba, siyasi 
mahkumların da tecride tabi tutulduğuna 
dair görüşünü dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, 
“azınlıklar”, Eskişehir Milletvekili Utku 
Çakırözer, “basın ve ifade özgürlüğü”, 

Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan da 
“Terörle Mücadele Kanunu”na ilişkin 
konuk heyete bilgi verdi. 

Heyet, CHP ziyaretinin ardından, 
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş ile görüştü. Görüşmede HDP 
Milletvekillerinden Kars Milletvekili 
Ayhan Bilgen, Bingöl Milletvekili Hişyar 
Özsoy ve Muş Milletvekili Burcu Çelik 
Özkan da yer aldı.

Demirtaş, AP heyetinin ziyaretinden 
memnuniyet duyduklarını ifadeyle 
Türkiye’de insan hakları ve demokrasi 
konularının her zaman önemli bir 
başlık olduğunu belirtti. Demirtaş, 
dokunulmazlıkların konuşulacağı bir 
günde heyetin Meclis’te olmasının da 
önemli olduğunu kaydederek insan 
hakları alanında siyasi görüşlerini 
belirtirken olabildiğince objektif 
davranmaya çalıştıklarını savundu. 

AP İnsan Hakları Alt Komisyonu Başkanı 
Marietje Schaake ise heyet adına 
Türkiye’de bulunmaktan mutluluk 
duyduklarını ve insan hakları alanında 
çalışmalar yapmak amacıyla ziyaretlerini 
gerçekleştirdiklerini kaydetti. Schaake, 
Türkiye’nin AB katılım sürecini de 
yakından izlediklerini sözlerine ekledi.

AP İnsan Hakları Alt Komisyonu heyeti 
TBMM’deki ziyaretleri çerçevesinde 
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile 
de görüştü. Heyet başkanı Schaake, AB 
İlerleme Raporunda bazı endişelerin 
dile getirildiğini belirterek; MHP’deki 
kurultay talebi süreci, terör ve 
dokunulmazlıklar konusunda MHP’nin 
görüşlerini öğrenmekten memnuniyet 
duyacaklarını kaydetti. Vural, görüşmede, 
“İlerleme Raporundaki bazı sözcükler 
bizim açımızdan kabul edilemez. 
Umarım birbirimizi bu açıdan daha iyi 
anlayabilecek bir platforma gelebiliriz.” 
ifadelerini kullandı.
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AİLE	BÜTÜNLÜĞÜNÜN	KORUNMASI	
ARAŞTIRMA	KOMİSYONU	KAPANIŞ	
PROGRAMI	
16 Mayıs 2016 Pazartesi

Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen 
Unsurlar ile Boşanma Olaylarının 
Araştırılması ve Aile Kurumunun 
Güçlendirilmesi İçin Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonunun çalışmalarının 
değerlendirildiği kapanış programı, 
TBMM Tören Salonunda gerçekleştirildi.

Komisyon Başkanı ve AK PARTİ 
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, yaptığı 
konuşmada, 14 Ocak 2016 tarihinde, 
Meclis’te bulunan dört partinin 
ortak kararıyla kurulan komisyonun 
çalışmalarını tamamlayarak, hazırladığı 
raporu TBMM Başkanlığına sunduğunu 
ifade etti.

Komisyon çalışmaları hakkında bilgi 
veren Keşir, “Komisyonumuz, aile 

birliğinin korunması ve boşanma 
olaylarını; aile kurumunu oluşturan 
eşler, çocuklar kadar aile büyükleri, 
kardeşler, yakın akrabalar, engelli aile 
bireyleri ve yaşlılar başta olmak üzere 
bütün unsurlarıyla bütüncül olarak ele 
almayı hedeflemiştir. Ailenin her bir 
üyesinin yaşadığı sorunlar ile koruyucu, 
önleyici tedbirler de ele alınmıştır. Kadın 
ya da çocuk haklarını savunmakla aile 
bütünlüğünü savunmak asla birbirinin 
alternatifi olarak görülmemelidir.” diye 
konuştu. 

Çalışmaları sırasında, aileyi sorunlarla 
değil, çözümlerle gündem yapmayı hedef-
lediklerini, aile birliğinin, sorunların sağ-
lıklı yöntemlerle çözülerek korunmasını, 
boşanma aşamasına gelinmesi halinde 
ise bunun en az sıkıntı ile çözülmesini ve 
çocukların etkilenmesinin önüne geçil-
mesini öncelikli olarak gördüklerini dile 
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getiren Keşir, 
elde ettikleri 
bazı bulgular 
hakkında bilgi 
verdi. Keşir, 
şunları ifade 
etti:

“Türkiye 
Aile Yapısı 
Araştırmaları 
sonuçlarına 
göre; ailelerin 
en fazla 
“iletişim” 
konusunda 
sorun 
yaşadıkları 
ortaya çıkmış, bu alanda yapılması 
gereken çalışmalara ihtiyaç olduğu 
anlaşılmıştır. Aile bireyleri sorunlarını 
konuşarak değil, sessiz kalarak, küserek 
ifade etmektedirler. Bu durumda 
sorunlar çözülememekte; aile, 
çözümün değil, sorunun merkezi haline 
gelmektedir. Aileyi güçlendirmek ve 
sorun çözme kapasitesini geliştirmek 
amacıyla Aile Eğitim Programlarının 
ve Aile Danışmanlığı hizmetinin 
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. 

Aile bütünlüğünü etkileyen kadına yöne-
lik şiddet konusunda değişen ihtiyaçlara 
göre hukuksal düzenlemeler yapılması 
gerektiği anlaşılmaktadır. 6284 sayılı Ka-
nunun uygulanması sırasında karşılaşılan 
bazı sorunların mevzuat düzenlemesi 
ile çözülmesi gerekmektedir. Aynı şekil-
de boşanma sürecine ilişkin de çeşitli 
düzenlemeler yapılması önem arz et-
mektedir. Boşanma sürecinde eşlerin ve 
varsa çocukların olumsuz etkilenmemesi 
amacıyla sürecin çatışma çözümleyici 
bir perspektifle ele alınması ve boşanma  
süreci danışmanlığının yaygınlaştırılması 
gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 
175’inci maddesine göre yoksulluk nafa-
kası süresiz uygulanmaktadır. Söz konusu 

uygulamanın 
süresiz bir şe-
kilde devam 
etmemesi ve 
ilgili kurum-
ların çalışma-
larıyla farklı 
ülkelerde 
uygulandığı 
gibi süre kısıt-
laması getiril-
mesi öneril-
mektedir.” 

Türk Medeni 
Kanunu 
uyarınca, 

boşanma sebeplerinden herhangi biriyle 
açılmış bulunan davanın reddine karar 
verilmesi ve bu kararın kesinleştiği 
tarihten başlayarak üç yıl geçmesi 
halinde, her ne sebeple olursa olsun 
ortak hayat yeniden kurulamamışsa 
evlilik birliğinin temelden sarsılmış 
sayılacağı ve eşlerden birinin istemi 
üzerine boşanmaya karar verileceğinin 
yer aldığını hatırlatan Keşir, “Ancak 
hükümde geçen üç yıllık bekleme 
süresinin günümüzde son derece 
uzun olması, özellikle dava ve temyiz 
sürelerinin tamamı göz önüne 
alındığında bu durumun taraflar 
arasındaki uyuşmazlığın artması ile 
uygulamada mağduriyetlere ve hatta 
çatışmanın devamına yol açması 
nedeniyle anılan sürenin bir yıl olarak 
değiştirilmesi yönünde mevzuatta 
düzenleme yapılması önerilmektedir.” 
dedi. 

Boşanma süreci ve sonrasında 
ebeveynlerin çocukların velayeti 
konusunda da sorun yaşayabildiklerinin 
altını çizen Keşir, çocuğun yüksek 
menfaati göz önüne alınarak çocuk 
teslimi ve çocukla şahsi ilişki tesisine 
yönelik mahkeme kararlarının infazının 
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icra dairelerinin görev alanından 
çıkartılması gerektiğini vurguladı. 

Raporda medyanın aile üzerindeki 
etkisinin de detaylı bir şekilde ele 
alındığını aktaran Keşir, “Televizyonun 
yanı sıra, henüz bilimsel araştırmalara 
yansımasa da sosyal medya, aile hayatını 
etkileyen en önemli unsurlardandır. Sosyal 
medya bağımlılığı, aile içi iletişimi olumsuz 
etkilemekte, aile bireyleri internette 
fazla zaman geçirmeye başladıkça yüz 
yüze iletişimde kopukluklar olmaktadır. 
Bu süreç farklı etmenlerle birlikte 
bazen boşanmaya kadar gitmektedir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Keşir, medya ve aile ilişkisinde, medyanın 
topluma karşı sorumlu olmasının 

unutulmaması gerektiğini dile getirerek, 
“Diziler, filmler ve programlarda olumsuz 
rol modellere yer verilmemesi, aileye 
ilişkin yanlış mesajlar olmaması için öz 
denetim gerekmektedir. Aynı zamanda 
aileye duyarlı yapımlara, yayın ilkelerini 
titizlikle uygulayanlara yönelik teşvik 
uygulamaları da yapılmalıdır.” dedi. 

Sağlıklı ve güçlü ailenin, sağlıklı, güçlü 
bireyler ve toplum anlamına geldiğini 
ifade eden Keşir, şöyle devam etti: 

“Mahiyeti ve yapısı bakımından 
aile, tarih boyunca tüm toplumlarda 
değişime uğramıştır. Siyasal ve ekonomik 
hayatın zamanla gelişimi, sosyokültürel 
değişimler, yapısı ve kapsamı itibariyle 
aile olgusunda da değişimlere yol 
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açmıştır. Önemli olan kadim doğrulardan 
vazgeçmeden, zamanın ruhuna uygun, 
yeni gerçekleri göz ardı etmeden, yeni 
mekanizmalar üretebilmektir. 

Her evlilik aile değildir. Sadece bir evi, 
duvarları, odaları, bir bütçeyi, ev içi 
görevleri ya da 24 saati paylaşmak 
değildir aile olmak. Bulaşığı kimin 
yıkayacağının, ütüyü kimin yapacağının, 
çocuğu okula kimin bırakacağının 
tanımlanması da değildir aile olmak. 
Evliliği sadece kadının kendine bakacak, 
erkeğin ise ev işlerini çekip çevirecek 
birini bulması olarak tanımlarsak, baştan 
yanlışa düşeriz. Çözüm üretemesek de 
bazen, hatta anlamasak da, dinlemek, 
dert ortağı olmaktır aile olmak. Zaman 
zaman fikir ayrılıklarına düşsek de 
bir masada yemek yemek, televizyon 
kumandası için kapışmak, hasta olana 
ilacını getirmek, ‘ayaktayken bir çay da 
bana koy’ diyebilmektir aile olmak.” 

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim Uslu ise Komisyonun 
başarılı ve önemli bir çalışmaya imza 
attığını, raporda belirtilen hususlar 
doğrultusunda yapılması gerekenlere 
ilişkin üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirmeye hazır olduklarını ifade etti. 

Uslu, Komisyon Başkanı Keşir’in 
aile konusunda Meclis’te bir ihtisas 
komisyonu kurulması önerisini yerinde 
bulduğunu belirterek, sağlıklı ailelerin, 
sağlıklı bir toplumun temeli olduğunu 
vurguladı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı 
Mehmet Ersoy ise aile bütünlüğü 
konusunu öncelikli olarak gündemlerine 
aldıklarını ve buna yönelik çalışmalar 
yürüttüklerini belirterek, değişen 
sosyal, kültürel ve ekonomik değerler 
doğrultusunda çalışmalarına devam 
ettiklerini söyledi. 

Ersoy, “Aile, medeniyetimizin de en güçlü 
dayanağı. Sahip olduğumuz medeniyet 

değerlerimizin geleceğe aktarılması için 
de en önemli kurumsal varlığımız.” dedi. 

Konuşmaların ardından, komisyon 
çalışmaları kapsamında Türkiye’nin çeşitli 
illerinden belirlenen yedi aileye “Örnek 
Aile” plaketi verildi. Bu çerçevede, 
Özgecan Aslan’ın ailesine, bağımlılık 
konusunda sosyal projelerde yer alan 
oyuncu Haluk Piyes ve annesine, 
kızlarına akciğerlerinin birer parçasını 
veren Tarzan Başar ve Ergül Başar çiftine, 
müzisyen çift Eda-Metin Özülkü’ye, 
Ordu’da üç çocuğu olan ve aynı zamanda 
üç çocuğa koruyucu ailelik yapan Neşe 
ve Hamdi Sezgin çiftine, Düzce’de 38 
yaşında eşi vefat ettikten sonra üç 
çocuğunu büyüten ve meslek sahibi 
yapan Türkân Yağmur’a ve 61 yıllık 
evli İstanbullu çift Gülten ve Ramazan 
Büyükboyacı’ya plaket sunuldu.

Özgecan Aslan’ın babası Mehmet 
Aslan tarafından törende yapılan kısa 
konuşma konukları duygulandırdı. Aslan, 
“Aslında ben Özge’nin babasıyım ama 
beni doğuran, kızımdır demiştim. Ben 
onun dünyaya gelmesi için dünyaya 
gelmişim. Sevgiyle güzel şeyler yapmak 
mümkün.” dedi. Toplumun geleceğinde 
kız çocuklarının eğitiminin önemine 
işaret eden Aslan, bu noktada herkesin 
üzerine düşeni yapması gerektiğini 
söyledi. Aslan, başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu olmak üzere bu alana 
duyarlılık gösteren tüm milletvekillerine 
teşekkür etti. 

Komisyon Başkanı Keşir ise “Kız çocukla-
rının şahsiyetlerini babalarının inşa etti-
ğine inanan biriyim. Benim şahsiyetimde 
babamın önemli bir yeri var. Özgeçmişi-
min altında ne varsa aslında hepsi baba-
mın eseri.” ifadesini kullandı. Programda, 
Şirin Pancaroğlu Topluluğu tarafından 
Aile Bağları konseri verildi.
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04 Mayıs 2016 Çarşamba

İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin 
Güvenç, Fransa Ulusal Meclisi 

Terörle Mücadele Yöntemlerine İlişkin 
Araştırma Komisyonu üyelerinden oluşan 
parlamento heyetini kabul etti. 

Güvenç, konuk heyeti TBMM çatısı 
altında ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade ederek,  terörün 
küresel bir tehdit olduğuna ve Türkiye ile 
Fransa’nın bu tehditten en çok etkilenen 
iki ülke olduklarına dikkat çekti. 

Türkiye’nin Orta Doğu’nun sınır komşusu 
olduğunu, Suriye ve Irak ile toplam 
1300 km sınırı bulunduğunu ifade 
eden Güvenç, “ Orta Doğu’nun birçok 
yönden önemi ve özelliği var. Dünyanın 
önemli doğal gaz ve petrol kaynakları bu 

bölgede. Bu bölge maalesef demokrasi 
ile tanışmamış ve bunca zamandır 
monarşilerle yönetilen bir bölge 
olmuştur.” dedi.

Orta Doğu’da, halkı Müslüman olan, 
İslami kimliğini koruyan ve aynı zamanda 
100 yıldır demokrasiyle yönetilen tek 
ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken 
Güvenç, Türkiye’nin cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana Avrupa Birliği 
(AB) üyesi olmak için çaba sarf ettiğini 
ve ülkemizin batı dünyası için önemli bir 
şans olduğunu düşündüğünü vurguladı. 

Türkiye’nin AB’ye, AB’nin de Türkiye’ye 
gerekli olduğunun altını çizen Güvenç, 
“Türkiye’nin Orta Doğu’daki demokratik 
varlığı ve gücü, hem AB hem dünya 
güvenliği için önemlidir.” ifadesinde 
bulundu.

İÇİŞLERİ	KOMİSYONU	BAŞKANI	GÜVENÇ,	
FRANSA	ULUSAL	MECLİSİ	HEYETİNİ	

KABUL	ETTİ
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Terörün dili, dini ve ırkı olmadığını ifade 
eden Güvenç, “Daha adil ve yaşanabilir 
bir dünya için işbirliği yapmalıyız. Güçlü 
ve demokrat bir Türkiye’nin, AB ve dünya 
için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 
Teröre karşı ortak mücadelede varız 
ve bu konuda Türkiye olarak her türlü 
yapılabilecek işbirliğine hazırız.” dedi.

PKK terör örgütüyle ilgili olarak AB üyesi 
ülkelerin Türkiye’ye destek vermesi 
gerektiğinin de altını çizen Güvenç, PKK 
terör örgütünün AB’nin birçok ülkesinde 
yandaşlarının bulunduğunu ve çeşitli 
gösteriler yaptıklarını ifade etti. 

PKK terör örgütünün insan kaçakçılığı 
ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili 
birçok alanda AB üyesi ülkelerde 
faaliyet gösterdiğini de belirten 
Güvenç, Türkiye’nin bu terör örgütüyle 
mücadelesinde AB üyelerinin samimi 
desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. 

Türkiye’de özellikle son 14 yıldır, 
iktidardaki yönetimlerin halkıyla 
bütünleşerek demokratik kurumların 
sayısını arttırdığını da ifade eden Güvenç, 
AB’nin bu konularda Türkiye’ye zaman 
zaman destek verdiğini, kimi zaman da 
destek görmediklerini kaydetti.

Fransa Ulusal Meclisi Terörle Mücadele 
Yöntemlerine ilişkin Araştırma 
Komisyonu Başkanı Georges Fenech, 
İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç 
tarafından kabul edilmekten dolayı onur 
duyduklarını belirterek, kendilerine 
gösterilen misafirperverlik için teşekkür 
etti. Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan 
terör olaylarından üzüntü duyduklarını 
belirten Fenech, Fransa’nın Türkiye’ye 
terör konusunda her türlü desteği 
vermeye hazır olduğunu söyledi ve iki 
ülke arasında terörle ilgili işbirliğinin 
mükemmel düzeyde olduğunu vurguladı.
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Azerbaycan Milli Meclisi milletvekilleri ve 
uzmanlarından oluşan heyet, TBMM’deki 
temasları çerçevesinde, Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Aile Bütünlüğünü 
Araştırma Komisyonu Başkanı Ayşe Keşir 
ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu ile 
görüşmelerde bulundu.

Azerbaycan heyeti, Ayşe Keşir ile yaptığı 
görüşmede, Türkiye’deki aile yapısı, 
boşanma nedenleri, boşanma oranları 
ve aile hukukuna ilişkin sorular yöneltti 
ve Azerbaycan’daki durum hakkında bilgi 
verdi. 

Türkiye Aile Yapısı Araştırmaları 
sonuçlarına göre, Türkiye’de en öncelikli 
boşanma sebebinin “bana ve aileme 
saygısız davrandı” olgusu olduğunu ifade 
eden Keşir, bunu şiddet ve ekonomik 
nedenlerin izlediğini vurguladı. Keşir, 
boşanan kişilere sorulduğunda, 
kadınların yüzde 50’den fazlasının devam 
eden şiddet gördüğü için boşandığını 
söylediğini ve Türkiye’de geçen yıl 
600 bin evlenmeye karşılık 130 bin 
boşanmanın görüldüğünü belirterek bu 
bağlamda bazı belediyeler tarafından 

çiftlere evlilik öncesi eğitim verilmesini 
önemsediklerini kaydetti.

Geniş aileden çekirdek aileye doğru 
gidilmesi nedeniyle kimi zaman gençlerin 
yalnız kalacak olmasından üzüntü 
duyduklarını ifade eden Keşir, “Uzmanlar 
bize, Türk aile yapısının atomize yani 
yalnız olmadığını söylüyor. Biz büyük 
aileden ayrılıp, çekirdek olsak da hizmet 
alışverişimiz devam ediyor, köyden gıda 
geliyor, aile büyükleri gelerek şehirde 
çocuklara bakıyor, aileler arası hizmet 
alışverişi devam ediyor. Çekirdek aileler 
ağı var, atomize çekirdek ağı değiliz.” dedi.

Konuk heyet daha sonra Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı 
Radiye Sezer Katırcıoğlu ile bir araya 
geldi. Katırcıoğlu tarafından heyete 
Komisyon çalışmaları hakkında bilgi 
verilerek Komisyonun misyonu ve 
vizyonu konulu bir tanıtım filmi 
gösterildi. 

Kadınla ilgili çalışmalar yapan birimler 
arasında hızlı iletişimin sağlanmasını 
önemsediklerini kaydeden Katırcıoğlu, bu 
alanda sadece Orta Asya Cumhuriyetlerini 
değil Avrupa ve dünyayı da içine 

AZERBAYCAN	PARLAMENTO	HEYETİ 
TBMM'DE	TEMASLARDA	BULUNDU
11 Mayıs 2016 Çarşamba / 12 Mayıs 2016 Perşembe
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alabilecek bir ağ oluşturulmasının önemli 
olduğunu belirtti. 

Katırcıoğlu, heyetten gelen bir soru 
üzerine, başörtüsü nedeniyle daha 
önce eğitim, çalışma hayatı, sosyal 
yaşam, sağlık hizmetlerinde mağduriyet 
yaşadıklarını ifade etti. Katırcıoğlu,  
“AK PARTİ yönetimi ve liderimiz 
Erdoğan’ın kararlı, doğru tutumuyla bu 
sorunu yasal değişiklik bile yapmadan 
tamamen ortadan kaldırdık. Artık bu 
sorun kalmadı. O ayrımcılığın tamamına 
karşı duruş sergiledik. O süreçte en büyük 
ayrımcılığı İse kadınlardan yaşadık.” dedi. 

Görüşmede yer alan Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı, AK PARTİ Adana Milletvekili 
Necdet Ünüvar da Türkiye ile 
Azerbaycan’ın barış ve istikrarla ilgili çok 
önemli çalışmalar yaptığını, bunun en 
önemli örneğinin TANAP Projesi olduğunu 
belirtti. Ünüvar, Azerbaycan’dan çıkan 
doğal gazın batıya Türkiye üzerinden 
ulaştığını anımsatarak, “Bu, sanayinin, 
insanlığın daha ileri gitmesinde etken. 
Türkiye ile Azerbaycan’a gözümüz gibi 
bakmalıyız. Birileri bizi kıskanıyor, sıkıntıya 
sokmak istiyorsa arkasında bu var.” 
görüşünü dile getirdi.

Azerbaycan heyeti 12 Mayıs 2016 
tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu 
ile görüştü.

Kavuncu, görüşmede, “İlişkilerimizin bu 
kadar ortak temelli olduğu ülke sayısı 
gerçekten çok azdır. Bizler ülkenizi, 
sizleri bir kardeş nispetinde, bizden biri 
olarak görerek aynı derecede muhabbet 
duyuyoruz.” ifadesini kullandı. 

Bu sevginin Anadolu’nun en ücra 
köşelerinde dahi hissedildiğini ve bunun 
aynı şekilde Azerbaycan’da karşılık 
bulduğunu dile getiren Kavuncu, bu 
anlamda ikili ilişkiler ve devlet ilişkilerinin 
de en üst düzeyde yürütüldüğünü 
belirtti. Karşılıklı dayanışmadan dolayı 
teşekkürlerini ileten Kavuncu, iki ülke 
arasındaki dostluk ve birlikteliğin sonsuza 
kadar devam etmesi temennisinde 
bulundu.

Görüşme vesilesiyle, Azerbaycan-
Ermenistan cephe hattındaki 
çatışmalarda şehit düşen Azerbaycan 
askerlerine rahmet dileyen Kavuncu, 
hayatını kaybedenlerin acılarını yürekten 
hissettiklerini dile getirdi. Kavuncu, 
Azerbaycan’ın kendi toprak bütünlüğü 
içerisinde huzura ermesi ve hak ettiği 
yerde, ilelebet payidar bir cumhuriyet 
olarak kalmasını dilediğini ifade etti.

Azerbaycan heyetinde yer alan 
milletvekilleri, üyesi bulundukları 
komisyonlar hakkında bilgi vererek 
Türkiye’nin tecrübelerinden yararlanmak 
istediklerini dile getirdiler.
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) Hukuk İşleri ve 
Uluslararası İlişkiler Daimi Komisyonu 5. 
Toplantısı TBMM’de gerçekleştirildi.

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası 
İlişkiler Daimi Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Amasya Milletvekili Haluk İpek, 
yaptığı açılış konuşmasında, toplantıya 
Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan 
milletvekilleri ile uzmanların 
katıldığını belirtti. İpek, “Bağımsız Türk 
devletlerinden gelen dostlarımızla ve 
kardeşlerimizle birlikte olmak bizim için 
özel öneme sahip. Burası sizin öz eviniz, 
öz memleketiniz.” ifadelerini kullandı. 

Bugüne kadar TÜRKPA komisyonlarının, 
üye ülkelerde birer kez toplandığını, 
her ülkenin komisyonlara en az bir kez 
ev sahipliği yaptığını hatırlatan İpek, 
“Komisyonlarımızın 5. yılında önemli 
bir döneme giriyoruz. Kazandığımız 

tecrübelerle artık daha yoğun 
çalışmalar yapabiliriz. Daha üretken 
olabiliriz, daha fazla proje üretebiliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bu noktada, taraf ülkelerin somut öneri 
ve projeler sunmasının önemine işaret 
eden İpek, toplantıda siber suçlarla 
mücadele, mevzuatın geliştirilmesi ve 
taraf ülkeler arası işbirliği konularının ele 
alınacağını söyledi. Komisyon raporunda 
ve tavsiye kararında ele aldıkları siber 
suçlar başlığının özel bir öneme sahip 
olduğunu dile getiren İpek, “İnternet, 
bilgi teknolojileri ve ağları hayatımızın 
her yerinde, kamu kurumlarında ve 
sanayi tesislerinde, hatta ceplerimizde… 
Elbette bize yeni fırsatlar, imkânlar sunan 
bu teknolojik gelişmeler, aynı zamanda 
yeni sorunlar ve riskler de getiriyor. Bu 
konuları ele alırken üretken olacağımıza 
inanıyorum ve faydalı sonuçlara ulaşmayı 
temenni ediyorum.” diye konuştu.

TÜRKPA	HUKUK	İŞLERİ	VE	 
ULUSLARARASI	İLİŞKİLER	DAİMİ	KOMİSYONU	
5. TOPLANTISI	GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Mayıs 2016 Salı
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Dışişleri Komisyonunun AK PARTİ, CHP ve 
MHP’li üyeleri, Gürcistan’ın NATO üyeliği 
hakkında ortak bir bildiri yayımladı. 
Bildiride; 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri 
Komisyonu; 

Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin 
stratejik nitelikte ve örnek düzeyde 
olduğunu vurgulayarak, NATO’nun 
Açık Kapı Politikasının Avrupa-Atlantik 
güvenliğinin pekiştirilmesindeki rolünü 
ve katma değerini, NATO’nun Açık 
Kapı Politikasının ve bu doğrultudaki 
genişlemesinin üyeliğe istekli ülkelerin 
özgür iradeleri ve tercihleriyle ilerlediğini 
ve üçüncü taraflara herhangi bir tehdit 
veya risk teşkil etmediğini, Gürcistan’ın 
Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrar ve 
güvenliği için taşıdığı önemi, Gürcistan’ın 

NATO   harekât ve misyonlarına yaptığı 
katkıları,  NATO’nun bölgesel barış ve 
istikrarın sağlanması ve demokratik 
değerlerin teşvik edilmesi konusundaki 
misyonunu dikkate alarak, Müttefikler 
ve NATO ortakları arasında savunma 
ve güvenlik konularında dayanışma 
ile işbirliğinin artırılması hedefi 
doğrultusunda, 8-9 Temmuz 2016 
tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 
Varşova Zirvesi’nde üyeliğe istekli 
ülkeleri teşvik edici kararların alınmasının 
önemini müdrik olarak, Bükreş 
Zirvesi’yle başlayan üyelik sürecinde 
NATO-Gürcistan Konseyi ve Yıllık 
Ulusal Programın (ANP) önemini 
vurgulayarak, Bükreş Zirvesi’nden bu 
yana Gürcistan’ın demokrasi, yargı, 
hukukun üstünlüğü ve savunma alanında 
yaptığı reformlara atıfla, Gürcistan’ın 

DIŞİŞLERİ	KOMİSYONUNUN	 
AK	PARTİ,	CHP	VE	MHP'Lİ	ÜYELERİNDEN	

GÜRCİSTAN'IN	NATO	ÜYELİĞİYLE	 
İLGİLİ	BİLDİRİ

08 Mayıs 2016 Pazar
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bağımsızlığı, egemenliği, uluslararası 
tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğüne 
verilen desteği teyit eder ve Galler 
Zirvesi’nde kabul edilen NATO-
Gürcistan Kapsamlı Paketinin tam 
anlamıyla uygulanmasını teminen 
Gürcistan’ın beklentileri doğrultusunda 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını 
ve Gürcistan’la pratik işbirliğinin 
geliştirilmesini teşvik eder. 

Komisyon, NATO’nun Açık Kapı 
Politikasına Türkiye tarafından verilen 
destek çerçevesinde, Gürcistan’ın 
savunma, hukukun üstünlüğü, demokrasi 
alanlarında gerçekleştirdiği reformlar 
bağlamında sağlanan ilerlemenin 
Varşova Zirvesi’ne katılacak Devlet ve 
Hükümet Başkanlarına sunulmasının 
önemini vurgular ve Gürcistan’ın 
uluslararası güvenliğe yaptığı katkılar 
ve gerçekleştirdiği reformlar ışığında, 
Varşova Zirvesi’nde NATO üyelik 
sürecinin bir adım öteye taşınarak 
Gürcistan’a üyelik yolunda güçlü bir 
mesaj verilmesi için Müttefiklere çağrıda 
bulunur.” ifadelerine yer verildi.

GÜRCİSTAN	
PARLAMENTOSUNDAN	
TBMM	DIŞİŞLERİ	
KOMİSYONU’NA	
TEŞEKKÜR	MEKTUBU
Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler 
Komitesi Başkanı Tedo Japaridze ve 
Avrupa ile Entegrasyon Komitesi Başkanı 
Levan Berdzenishvili, ülkelerinin NATO 
üyeliğine verdiği destekten dolayı TBMM 
Dışişleri Komisyonu’na teşekkür etti. 

TBMM Dışişleri Komisyonundan yapılan 
yazılı açıklamaya göre, Gürcistan 
Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi 

Başkanı Tedo Japaridze ve Avrupa ile 
Entegrasyon Komitesi Başkanı Levan 
Berdzenishvili, teşekkür için ortak yazılı 
bir açıklama yayımladı. 

Gürcistan’ın NATO üyeliğine verdiği 
destekten dolayı TBMM Dışişleri 
Komisyonu’na teşekkür edilen 
açıklamada, Gürcistan’ın dış yönelimi 
açısından önemli olan bir dönemde, 
NATO üyesi Türkiye’nin verdiği desteğin 
çok değerli olduğu vurgulandı. 

Türkiye’nin desteğinin aynı zamanda 
iki ülke arasındaki mevcut dostluk ve 
işbirliğinin bir başka göstergesi olduğu 
belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

“Gürcistan, bağımsızlığını kazandığı ilk 
günden itibaren, silahlı kuvvetlerinin 
NATO standartlarına ulaşması 
konusunda Türkiye’nin desteğini 
hissetmiştir. Gürcistan-Türkiye ilişkileri, 
bölgelerimizdeki istikrarın bir göstergesi 
olup, üçüncü bir ülke için tehlike arz 
etmemektedir. Ayrıca, mevkidaşlarımıza 
Gürcistan’ın bağımsızlığını, 
egemenliğini ve toprak bütünlüğünü 
desteklemelerinden ötürü de teşekkür 
ederiz. 

TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından 
yapılan açıklamanın, Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yaptığı açıklamayla aynı zamana denk 
geldiğini vurgulamak isteriz. Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, müttefik 
ülkelere Karadeniz’de işbirliğini 
artırmaları çağrısında bulunmuş ve 
bu konuda Varşova Zirvesi’nde somut 
sonuçların alınmasını ümit ettiğini 
belirtmiştir. Böyle bir işbirliği, Gürcistan 
için hayati önemi haizdir. Türkiye’nin 
Gürcistan’ın NATO üyeliğine verdiği 
destek, Gürcistan’ın güçlenmesi ve 
NATO’nun genişlemesi sürecinde verilen 
önemli bir katkıdır.”
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AB	UYUM	KOMİSYONU	BAŞKANI	GÜLPINAR,	
AB	BÜYÜKELÇİLERİNE	EV	SAHİPLİĞİ	YAPTI
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili ve Avrupa 
Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı 
Kasım Gülpınar, AB üyesi sekiz ülkenin 
büyükelçisini Şanlıurfa’da misafir etti.

Gülpınar’ın daveti üzerine düzenlenen 
ve iki gün süren programa Avusturya 
Büyükelçisi Klaus Wölfer, Danimarka 
Büyükelçisi Ruben Madsen, Almanya 
Büyükelçisi Martin Erdmann, İspanya 
Büyükelçisi Rafael Mendivil Peydro, 
Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, 
Polonya Büyükelçisi Mieczyslaw Cieniuch, 

Romanya Büyükelçisi Radu Onofrei ve 
Letonya Büyükelçisi Atis Sjanits katıldı.

AB Büyükelçileri ve aileleri, ziyaret 
programı çerçevesinde, Göbeklitepe, 
Balıklıgöl, Halilurrahman Gölü, Aynızeliha 
Gölü gibi Şanlıurfa’nın önemli tarihi 
mekânlarını gezdiler. Konuk heyet, 
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ile öğle 
yemeğinde bir araya geldi. Türkiye’nin 
en büyük, dünyanın sayılı müzelerinden 
biri olan Urfa Arkeoloji Müzesi ile 
Haleplibahçe Mozaik Müzesi’ni de ziyaret 

14 Mayıs 2016 Cumartesi  / 15 Mayıs 2016 Pazar
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eden heyet, programın ikinci gününde 
Harran ve Halfeti ilçelerine giderek yöre 
halkıyla kaynaştı. Harran Kaymakamı 
Temel Ayca tarafından verilen bilgiler 
eşliğinde Harran’ı gezen AB Büyükelçileri, 
dünyanın ilk İslam üniversitesinin 

kalıntılarını ve kümbet evleri inceledi. 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Nihat Çiftçi’nin de refakat ettiği heyet, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Meyve Yemekleri Festivali’nin 
açılışını gerçekleştirdi.
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Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere 
Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar 
Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 
AK PARTİ Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç 
başkanlığında toplandı. 

Toplantıda sunum yapan Türk-Alman 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza 
Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı ve 

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü 
Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, 
Türk Ceza Kanununun hazırlanmasında 
görev aldığını anımsatarak, taciz ve cinsel 
saldırının farkının ortaya konulmasında 
en temel kriterin fiziksel temas olduğunu 
belirtti. 

Çocuklara yönelik fiziksel temas 
olmaksızın gerçekleşen cinsel içerikli 

ÇOCUK	İSTİSMARINI	ÖNLEME	 
ARAŞTIRMA	KOMİSYONU	TOPLANDI

18 Mayıs 2016 Çarşamba
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davranışın taciz mi yoksa istismar mı 
olarak değerlendirilmesi gerektiğine 
ilişkin sıkıntılar yaşadıklarına işaret eden 
Mahmutoğlu, internet üzerinden fiziksel 
temas olmadan gerçekleşen olaylarda 
yasaların yeterli olmadığı vakalarla 
karşılaşıldığını kaydetti. 

“Çocuğa yönelik davranış, fiziki temas 
içermese bile bunun istismar olduğu 
yoluna gidilmesinde fayda olacağını 
düşünüyorum.” diyen Mahmutoğlu, cinsel 
suçlarda takdiri indirim nedenlerinin 
uygulanmasında kamuoyunun tepkisini 
çeken örnekler yaşandığını anımsatarak, 
takdiri indirim nedenlerine, failin yeniden 
topluma kazandırılması için olumlu bakan 
bir akademisyen olduğunu söyledi. 

Takdiri indirim nedenleri uygulanırken 
failin önceki hayatı, duruşmadaki 
davranışları ve bir daha suç işleyip 
işlemeyeceğine ilişkin kanaatin etkili 
olduğunu belirten Mahmutoğlu, takdiri 
indirim nedenlerine ilişkin prensiplerin 
doğru bir şekilde belirlenmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Mahmutoğlu, cinsel suçların faillerine 
yönelik uygulanması tartışılan cerrahi 
ya da ilaçla güvenlik tedbirlerine de 
değinerek, hekimlerden görüş alınarak, 
kişinin yaşam boyu cinsel hayatını yok 
etmemek kaydıyla bu kişilere ilaçlı 
birtakım yaptırımlar uygulanabileceğine 
dikkati çekti. 

Cinsel tacize ya da istismara uğramış 
çocukların beden ve ruh sağlığının tespiti 
için yapılan muayeneye ilişkin eleştirilerde 
bulunan Mahmutoğlu, muayeneyi 
gerçekleştirecek kişilerin polis, hakim ve 
savcıların bu konuda eğitim almış kişiler 
olmalarını, mağdur ifadelerinin adliye 
binalarından ziyade oyun, yuva gibi 
ortamlarda alınması gerektiğine işaret 
etti.

Mahmutoğlu, 16 yaşında mahkeme 
kararıyla, 17 yaşında da aile onaylı yapılan 
evliliklere de karşı olduğunu vurgulayarak, 
18 yaş altındaki evliliklere sıcak 
bakmadığını ve bu evlilikler devam ettikçe 
sorunların çözümsüz kalacağını kaydetti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Devrim Güngör de meseleye sadece 
çocuklar bakımından bakmanın ve 
suçu işleyenlerin en ağır şekilde 
cezalandırılmasının sağlıksız sonuçlar 
ortaya çıkaracağını belirterek, “Cezaların 
artırılması suçu önlemede tek başına 
yeterli değil. Aksine cezaları orantısız 
şekilde artırmak, mağduru korumak 
bir yana çok daha zarar verici sonuç 
doğurabilir. Bu kez fail, suçun ortaya 
çıkmaması için mağduru öldürebilir.” dedi. 

Küçük yaşta evliliklerin önlenmesi 
gerektiğini vurgulayan Güngör, “13, 15 ve 
16 yaşında evlilikler gerçekleştirilmemeli, 
bunun toplumun bir gerçeği olduğu 
görüşüne katılmıyorum. Bu gerçeğin 
değiştirilmesi için ne gerekiyorsa 
yapılmalı.” ifadesini kullandı. 

Güngör, dünyada ceza ehliyeti yaşının 
yükseltilmesi tartışmalarının yaşandığına 
işaret ederek, ceza ehliyeti yaşının 
18 olmasının yeterli olmadığının, 
özellikle erkeklerde kişiliğin oturmadığı 
gerekçesiyle bu sınırın 20’li yaşlara 
çıkartılması tartışmalarının olduğunu 
kaydetti.
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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 
(İSİPAB) Türkiye Delegasyonu Başkanı, AK 
PARTİ Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 
Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcilerinden 
oluşan heyeti TBMM’de kabul etti. 

Atalay, konuk heyeti TBMM’de görmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 
Türkiye ziyaretlerinin hayırlı geçmesi 
dileğinde bulundu. 

Konuk heyet adına konuşan İskeçe 
Müftüsü Ahmet Mete ise kendilerini 
TBMM’de ağırladıklarından dolayı Atalay’a 
teşekkür etti. 

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete görüşmede, 
Yunan hükümetinin Batı Trakya’da dinî 
işlerden sorumlu resmî görevlilerin seçimi 
ve camilere yapmış olduğu uygulamalar 
konusunda Atalay ile fikir alışverişinde 
bulundu.

25 Mayıs 2016 Çarşamba

BATI	TRAKYA	TÜRKLERİNİN	 
TEMSİLCİLERİ	TBMM'DE
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AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet 
Kasım Gülpınar, Avrupa Komisyonu 
Komşuluk ve Genişleme Birimi Strateji ve 
Türkiye Masası Direktörü Simon Mordue 
ve beraberindeki heyeti TBMM’de kabul 
etti. 

Gülpınar, konuk heyeti TBMM’de 
görmekten ve ağırlamaktan dolayı 
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 

Türkiye ile AB ilişkilerinin önemine 
değindi ve “Türkiye ile AB ilişkileri her iki 
taraf açısından da çok önemlidir. İlişkilerin 
iyi tutulması ve karşılıklı ilişkilerin iyi 
yönde güçlendirilmesi her iki tarafın da 
menfaatinedir.” dedi. 

Vize serbestisinin Türkiye açısından AB 
ile iyi ilişkiler konusunda çok önemli 
bir psikolojik gösterge olabileceğini de 
belirten Gülpınar, Türkiye ve AB’nin inişli 

AB	UYUM	KOMİSYONU	BAŞKANI	GÜLPINAR,	
AVRUPA	KOMİSYONU	HEYETİNİ	
KABUL	ETTİ

26 Mayıs 2016 Perşembe
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çıkışlı ilişkilerinin zaman zaman siyasileri 
zor durumda bırakabildiğini söyledi. 

Gülpınar, Türkiye ve AB ilişkilerinin iyi 
yönde gelişmesi açısından 23 ve 24. 
fasılların çok önemli olduğuna değinerek, 
tartışmaların büyük bölümünün bu iki 
fasıl üzerinde yoğunlaştığını belirtti ve 
fasıllar üzerindeki blokajın kalkması 
gerektiğini kaydetti. 

Gülpınar, rapor konusunda yaptığı 
çalışmalardan ve verdiği katkılardan 
ötürü Avrupa Komisyonu Komşuluk ve 
Genişleme Birimi Strateji ve Türkiye 
Masası Direktörü Simon Mordue’ye 
teşekkür etti. 

Mordue AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Mehmet Kasım Gülpınar’a, sıcak karşılama 
için teşekkür ederek, AB ve Türkiye 
ilişkileri açısından bu tür toplantıların, 
ilişkilerin iyi yönde geliştirilmesi açısından 
önemli olduğuna dikkat çekti. 

AB’nin ve Türkiye’nin yeniden birbirlerini 
keşfettiği bir süreçten geçildiğini ifade 
eden Mordue, AB ile Türkiye’nin karşılıklı 
temaslarının hiç olmadığı kadar yoğun bir 
süreçte bulunduğunu söyledi. 

Göç krizi nedeniyle AB ve Türkiye’nin ikili 
ilişkilerin önemini keşfettiğini belirten 
Mordue, “Göç krizi ve bu çerçevede 
yapılan yardımlar nedeniyle Türk 
Hükümeti ve yetkililerine tekrar teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 

Vize serbestisi süreci konusunda 
görüşlerini de ifade eden Mordue, 
uygulanması gereken 72 kriterden 
37’sinin Türkiye tarafından etkin olarak 
karşılandığını söyledi. 

Gümrük Birliği ilişkilerine değinen 
Mordue, AB ve Türkiye ilişkilerinin bu 
süreçte her iki taraf açısından da çok 
önemli olduğuna dikkat çekti.
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Fas-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu üyelerinden oluşan heyet 22-28 
Mayıs 2016 tarihlerinde ülkemize resmi 
ziyaret gerçekleştirdi.

Dostluk Grubu üyesi Rakya Eddarhem 
başkanlığındaki heyet, Türkiye-Fas 
Parlamentolarararası Dostluk Grubu 
Başkanı, AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu ve Dostluk Grubu 
Yönetim Kurulu üyeleri, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı, AK PARTİ Van 
Milletvekili Beşir Atalay ve Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu ile görüşmelerde bulundu. 
Heyet onuruna Köseoğlu tarafından 
TBMM’de resmi yemek verildi.

Konuk heyet TBMM’deki temasları 
çerçevesinde 23 Mayıs 2016 tarihinde 
Türkiye-Fas Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ile 
görüştü. Görüşmeye AK PARTİ Adana 
Milletvekili Necdet Ünüvar, AK PARTİ 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK 
PARTİ Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, 

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek 
katıldı.

Köseoğlu, dost ve kardeş ülke Fas’tan 
gelen dostluk grubu heyetini ülkemizde 
görmekten duyduğu memnuniyeti 
ifadeyle, Türkiye ile Fas arasındaki resmi 
ilişkilerin 60. yıl dönümü vesilesiyle bir 
süre önce Türkiye’de eğitim gören Faslı 
öğrencileri TBMM’de ağırladıklarını, 
ilişkileri iki devlet, iki millet, tek yürek 
anlayışıyla daha da geliştirmek için 
çaba harcadıklarını, dostluk grubunun 
ziyaretinin Türkiye ile Fas arasında 
2006 yılında imzalanan Serbest Ticaret 
Anlaşmasının canlanmasına katkı 
sağlayacağını, terörizm konusunda 
iki ülke arasında daha fazla işbirliği 
yapılması gerektiğini ve Fas Kralı VI. 
Muhammed’in ülkemizi ziyaretinin ikili 
ilişkilere ivme kazandıracağını belirtti.

Köseoğlu, dostluk grubunun Türkiye 
kanadında her partiden üyenin 
bulunduğunu ve tüm üyelerin Fas 
ile ilişkileri geliştirme arzusunda 
olduklarını, iki ülke arasında eğitim 
kurumları arasında iş birliği ve öğrenci 
değişimi konusunda daha fazla gelişme 
kaydetmek gerektiğini, denizcilik, enerji 

23 Mayıs 2016 Pazartesi / 24 Mayıs 2016 Salı

FAS	PARLAMENTO	HEYETİ	
TBMM’Yİ	ZİYARET	ETTİ
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ve turizm gibi alanların da geliştirilmeye 
açık alanlar olduğunu sözlerine ekledi.

Fas heyeti başkanı Eddarhem, 
Türkiye’de bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını, iki ülkenin stratejik 
konumları bakımından benzerlikler 
taşıdığını, eğitim, ekonomi, güvenlik gibi 
alanlarda stratejik ortaklıklar kurularak 
iş birliğinin geliştirilebileceğini, eğitim 
alanındaki mevcut ikili anlaşmalara 
komisyonlar kurma marifetiyle işlerlik 
kazandırılabileceğini, Fas Kralının 
özellikle turizm alanındaki iş birliğinin 
geliştirilmesine büyük önem atfettiğini 
ve Fas limanlarının genişletilmesi 
ve modernizasyonu için çalışmalar 
yaptırdığını vurgulayarak Türkiye-Fas 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nu 
Fas’ta ağırlamaktan memnuniyet 
duyacaklarını ifade etti.

Türkiye-Fas Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanvekili AK PARTİ 
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 
Fas’ta 1 milyar dolarlık Türk yatırımı 

bulunduğunu, Türk işadamlarının ayrıca 
3,5 milyar dolarlık iş üstlenmiş olduğunu 
belirterek Türkiye ile Fas arasında eğitim, 
öğrenci değişimi, kültür ve turizm 
alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti.

Konuk heyet 24 Mayıs 2016 tarihinde 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı Van Milletvekili Beşir 
Atalay tarafından kabul edildi.

Atalay, dost ve kardeş Fas parlamento 
heyetinin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, heyetin 
gündeminde özellikle eğitim konusunun 
yer almasından mutluluk duyduğunu 
kaydetti. Atalay, parlamentolarda ihtisas 
komisyonlarının önemine değinerek, 
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunun yapısı ve çalışmaları 
hakkında heyete bilgi verdi.

Fas parlamento heyeti Ankara’daki 
resmi programın ardından, Trabzon ve 
İstanbul’u ziyaret ederek temaslarda 
bulundu.
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DIŞİŞLERİ	KOMİSYONUNDAN	

ALMANYA	FEDERAL	MECLİSİNİN	

ERMENİ	İDDİALARIYLA	İLGİLİ	

TASARISINA	KINAMA

Dışişleri Komisyonunun AK PARTİ, CHP 
ve MHP’li üyelerinin yayımladığı ortak 
bildiride, “Almanya Federal Meclisinin, 
asılsız Ermeni ‘soykırım’ iddialarını 
destekleyen bir karar tasarısını 2 Haziran 
2016’da oylayacağını üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. 1915 olayları hakkında 
tarihî gerçekleri tahrif eden ve hukukla 
bağdaşmayan tasarıyı şiddetle kınıyor 
ve reddediyoruz.” değerlendirmesinde 
bulunuldu. 

101 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nın 
çok özel koşullarında yaşanan ve 
Türkler ile Ermenilerin karşılıklı olarak 
büyük acılar çekmesine neden olan 
olayların, taraflı, çarpıtılmış ve çeşitli 
subjektif siyasi saiklerle ele alınarak bir 
“soykırım” olarak takdiminin asla kabul 
edilemeyeceği vurgulanan bildiride, şu 
ifadelere yer verildi: 

“Mezkur olayların günümüzde 
nasıl siyasileştirildiğinin ve istismar 
edildiğinin en kötü örneklerinden biri 
olan bu tasarının, Almanya’nın ‘özel 
tarihî sorumluluğunu’ üstlenmesi ve 

‘geçmişin uçurumlarını aşarak barışma 
ve anlaşma yolları aramak konusunda 
Türkler ve Ermenileri destekleme’ gibi 
gülünç gerekçelerle izah edilmesine ise 
kimse itibar etmemektedir. Soykırım, 
siyasi amaçlarla istismar edilebilecek 
bir kavram değil, uluslararası hukukta 
tanımı açık ve kesin olarak yapılmış 
bir suçtur. 1915 olaylarının ‘soykırım’ 
olduğuna dair yetkili bir mahkeme kararı 
bulunmadığı gibi, bu konuda herhangi 
bir uzlaşının varlığından bahsetmenin 
de mümkün olmadığı, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin 15 Ekim 2015 
tarihli Perinçek/İsviçre Davası kararıyla 
da teyit edilmiştir. Uluslararası hukuk 
ve Avrupa hukuk içtihadı hilafına, 
Federal Meclisin 1915 olaylarına ilişkin 
tartışılmaz bir resmî görüş üreterek bunu 
dayatmaya çalışmasının, temsil ettiği 
Alman halkının nazarında da er veya geç 
sorgulanacağına inanıyoruz.” 

Bildiride, Almanya Federal Meclisinin 
temsil ettiği insanlar arasında yüzbinlerce 
Türk asıllı Alman vatandaşının bulunduğu 
anımsatılarak, şunlar kaydedildi: 

30 Mayıs 2016 Pazartesi
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“Tasarıdaki ‘Türk kökenli vatandaşların 
uyumuna katkı teşkil edeceği’ gerekçesi 
ile Almanya’daki 3 milyonluk Türk 
toplumunun öz benliğinin bu şekilde 
yaralanmaya çalışılması izah edilemez. 
Bilakis bu haksız ve hukuksuz girişim, 
Türklerle Almanları ayrıştırıcı bir etki 
yaratacaktır.” 

TBMM’nin 2005 yılında oy birliğiyle  
kabul ettiği deklarasyonla tarihte 
yaşananların özgürce araştırılması, 
herkese açık ve bilimsel temelde 
çalışacak bir Ortak Tarih Komisyonu 
marifetiyle insani acıların tüm  
yönlerinin aydınlatılmasının 
desteklendiği vurgulanan bildiride, şu 
hususlara yer verildi: 

“Alman Federal Meclisi, Türkiye-
Ermenistan ilişkilerinin düzelmesine 

hizmet etmek konusunda samimiyse, 
bu girişime destek vermesi gerekirken, 
mezkur karar tasarısı, gelecek nesillere 
ön yargı, düşmanlık ve intikam 
duygularını miras bırakmaktan başka bir 
amaca hizmet etmemektedir. Federal 
Meclis’in ‘tarihi sorumluluğunu’, tarihî 
tahrif ederek, ayrımları derinleştirerek 
değil, tarihî gerçeklerin aydınlığa 
kavuşturulmasını destekleyerek 
üstlenmesi beklenir.” 

Bildiride, “Nihai noktada, Türkiye ile 
Almanya’nın dostluk ve müttefiklik 
ilişkilerine zarar vereceği endişesi 
taşıdığımız böylesi bir tasarının Federal 
Meclisten geçmemesi, aklıselimin de 
galip geldiğinin en önemli göstergesi 
olacaktır.” ifadesi kullanıldı.



68  ■ 

T ürkiye-Almanya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Şirin 
Ünal, Almanya Federal Meclisinin 

Ermeni iddialarıyla ilgili tasarısı hakkında 
Almanya - Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Michelle 
Müntefering’e mektup gönderdi. 

Şirin, mektubunda “Federal Meclis’in 
kendisini yargı organı yerine koyup 
1915 olaylarına ilişkin tartışılmaz bir 
resmî görüş üreterek bunu dayatmaya 
çalışmasını, Alman demokrasisine, 
temsil ettiği değerlere ve elbette Türk-
Alman dostluğuna yakıştıramıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Şirin, mektubunda şu ifadelere yer verdi: 

“Alman Federal Meclisinin 1915 
olaylarına ilişkin, ikili ilişkilerimizde 
telafisi mümkün olmayan hasar 
bırakacak bir karar tasarısı kabul etmenin 
eşiğinde olduğunu endişeyle izliyoruz. 

Tarihin, bir fotoğraf gibi siyah-beyaz 
bir kareden ibaret olmadığının; 1915 
olaylarının siyasi, hukuki ve akademik 
boyutlarıyla meşru bir tartışma konusu 
olduğunun sizin de malumunuz 
olduğunu tahmin ediyorum. 

Bu nedenle tarihin bu ihtilaflı dönemine 
ilişkin farklı görüşleri burada tekrar 
zikretmeye gerek duymuyorum. 

31 Mayıs 2016 Salı

TÜRKİYE-ALMANYA	 
PARLAMENTOLAR	ARASI	
DOSTLUK	GRUBU	 
BAŞKANI	ÜNAL’DAN,	 
MEVKİDAŞI	 
MÜNTEFERİNG'E	 
MEKTUP
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Esasen bu tasarıyı destekleyenlerin 
de meselenin özünden bağımsız 
gerekçelerle hareket ettiğinin farkındayız. 

Almanya’da son dönemde farklı 
nedenlerden dolayı Türkiye ile ilgili 
konuların rasyonel bir zeminde ele 
alınamadığı bir ortam oluştuğunu bu 
tasarıyla bir kez daha üzülerek gördük. 

Ancak bu mesele takdir edeceğiniz gibi 
günlük siyasetin insafına bırakılabilecek 
bir mesele değildir ve bu nedenle bu 
hassas konuda sizin gibi siyasetçilerin 
sağduyusuna ihtiyacımız vardır. 

Soykırım, parlamentoların siyasi 
takdirlerine bırakılmış bir kavram değil, 
uluslararası hukukta tanımı açık ve 
kesin olarak yapılmış bir suçtur. 1915 
olaylarının “soykırım” olduğuna dair 
yetkili bir mahkeme kararı bulunmadığı 
gibi, bu konuda herhangi bir uzlaşının 
varlığından bahsetmenin de mümkün 
olmadığı, dahası bu konuda farklı 
görüşlerin dile getirilmesinde kamu 
yararı bulunduğu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin 15 Ekim 2015 tarihli 
Perinçek-İsviçre kararıyla da teyit 
edilmiştir. 

Uluslararası hukuk ve Avrupa hukuk 
içtihadı hilafına, Federal Meclis’in 
kendisini yargı organı yerine koyup 
1915 olaylarına ilişkin tartışılmaz bir 
resmî görüş üreterek bunu dayatmaya 
çalışmasını, Alman demokrasisine, temsil 
ettiği değerlere ve elbette Türk-Alman 
dostluğuna yakıştıramıyoruz. 

Bildiğimiz kadarıyla, Federal Meclisin 
önündeki taslak yalnızca Türkiye’yi değil, 
Almanya’da yaşayan okul çağındaki 
gençlerimizi de hedef alıyor. 

“Türk kökenli vatandaşların uyumuna 
katkı teşkil edeceği” gerekçesi ile Alman 
eğitim sistemine 1915 olaylarının 

“soykırım” olarak dercedilmesi çağrısını 
anlamakta zorluk çekiyoruz. Şüphesiz 
herkesin bu konuda saygıyı hak eden 
farklı görüşleri vardır. 

Ancak, Almanya Federal Cumhuriyetinin 
tüm vatandaşlarını temsil eden bir 
kurumun, temsil ettiği 3 milyondan 
fazla insanın düşüncelerini ve hafızasını 
yok sayarak benimsediği, bu toplumun 
kolektif tarih ve kimliğini yaralayan 
tek taraflı bir anlatıyı eğitim sistemi 
aracılığıyla genç nesillere dayatma çağrısı 
ortak hedefimiz olan entegrasyona 
hizmet etmeyecektir. 

Türk-Alman toplumunun sahip olmaktan 
gurur duyduğu iki kimlikten birini 
yaralamak diğerini güçlendirmeyecektir. 
Aksine kendisini temsil etmekle yükümlü 
ancak görüşlerini dikkate almayan 
kurumlara güvenini sarsacak, Türkleri 
Alman toplumuna yabancılaştıracaktır. 
Ön yargı ve düşmanlık aşılanmış yeni 
nesiller yetişecek, Türk kökenli çocuklar 
bu ötekileştirmeden nasibini alacaklardır. 

Bundestag’ın böyle bir kararı kabul 
etmesi halinde ortaya çıkacak manzara 
ne Türkiye ne de Almanya için, ne de 
birlikte çok yakın çalışmaya devam 
edeceğimiz hayati önemdeki projelerimiz 
için bir fayda sağlamayacaktır. 

Bunun bilincinde olduğunuza hiç şüphem 
yoktur. Bu nedenle, bu konuda sizin 
sağduyulu tutumunuza ihtiyaç olduğunu 
belirtiyor, desteğinizi bekliyorum.” 
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Akdeniz İçin Birlik Parlamenter 
Asamblesi (AİBPA) 3. Parlamento 
Başkanları Konferansı ile Genel Kurul 
ve komite toplantıları, 28-29 Mayıs 
2016 tarihlerinde Fas’ın Tanca şehrinde 
düzenlendi.

Komite ve Genel Kurul toplantılarına AK 
PARTİ Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun’un 
başkanlığında CHP Bursa Milletvekili 
Ceyhun İrgil, CHP Mersin Milletvekili 
Serdal Kuyucuoğlu ve HDP Diyarbakır 
Milletvekili Altan Tan katıldı.

AİBPA Türk Grubu Başkanı Ercoşkun’un 
başkanlığını yürüttüğü Ekonomi 
Komitesinde  “Akdeniz bölgesinde yeni 
yaşanan gelişmeler çerçevesinde vize 
politikalarının değerlendirilmesi” ve 
“Terörün ekonomik, sosyal ve eğitim 
alanındaki etkileri” olmak üzere iki ana 
gündem maddesi çerçevesinde Türk 
Grubu Sekretaryasınca hazırlanan taslak 
tavsiye metni görüşüldü.

Toplantı çerçevesinde ayrıca, başkan 
ve üç başkan yardımcısı olmak üzere 
dört üyeden oluşan Başkanlık Divanının 
yenilenmesi konulu gündem maddesi ele 
alındı.

AİBPA Türk Grubu Başkanı Ercoşkun, 
Türkiye’nin içtüzük hükümleri 
çerçevesinde adaylık sürecini 
tamamladığını; dünyanın gündemindeki 
en önemli sorunların terör ve mülteci 
konusu olduğunu ve Türkiye’nin bu 
sorunların tam ortasında yer aldığını 
ifade etti. Türkiye’nin gerek AB ile gerek 
güneydeki ülkelerle ilişkileri çerçevesinde 
sorunların çözümü için üstün gayret 
gösterdiğini ifade eden Ercoşkun, 
“Ekonomi Komitesinde beş yıl boyunca 
gösterdiğimiz yüksek performans 
başkanlık döneminde de artarak 
gösterilecektir. Başkanlık Divanında daha 
fazla katkı sağlamaya hazırız.” dedi.

Yapılan seçimde 2016-2020 dönemi 
için Türkiye, İtalya ve Mısır Başkanlık 
Divanına seçildi.

TÜRKİYE,	AİBPA	BAŞKANLIK	DİVANINA	
SEÇİLDİ
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AK PARTİ Eskişehir Milletvekili Harun 
Karacan, TBMM’de düzenlediği basın 
toplantısında, Kırım Tatarlarının 1944 
sürgününde Özbekistan, Kazakistan, 
Sibirya gibi birçok bölgeye dağıtıldığını, 
binlerce insanın yurdundan koparıldığını 
söyledi. 

Kırım Tatarlarının sürgünde 195 bin 
insanını kaybettiğini belirten Karacan, 
kadınlar, kundaktaki bebekler, yaşlılar, 
hastalar, savaşamayacak durumdaki 
erkeklerden oluşan 423 bin Kırım 
Tatarının, istasyonlarda hayvan 
vagonlarına istif edilerek vatanlarından 
sürüldüğünü anlattı. 

Karacan, sürgün sonrası varılan 
memleketlerde de acıların bitmediğini, 
binlerce Kırım Tatarının hayatta 
kalabilmek için pamuk tarlalarında 
köle gibi çalışmak zorunda kaldığını 
hatırlatarak şunları kaydetti: 

“Kırım, 2014 yılının Şubat ayında Rusya 
tarafından tekrar işgal edildi. Kırım 
Tatarlarına karşı şiddet olayları da arttı. 
Kırım Tatarları her gün ev aramaları, 
soruşturmalar ve yüksek para cezaları 
ile karşılaşır oldu. Kırım Tatar liderlerinin 
Kırım’a girişi yasaklandı. Kırım Tatarlarına 
karşı yeni sürgün tehditleri de sıkça 
duyulur oldu. 

İnsanlığın kara lekesi olan bu sürgünü 
unutturmadık, unutturmayacağız. 
Türkiye Cumhuriyeti, sürgünden vatana 
dönen ve haklarının iadesi için mücadele 
veren Kırım Tatarlarına yardım etmeye 
devam ediyor. Kırım Tatarları için 18 
Mayıs 1944 sürgünü hafızalardaki yerini 
koruyor. İnsanlık tarihinin en büyük 
facialarından birisidir. Biz, Türkiye olarak, 
Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam 
edeceğiz.” 

18 Mayıs 2016 Çarşamba

AK	PARTİ	ESKİŞEHİR	MİLLETVEKİLİ	 
KARACAN’IN	BASIN	TOPLANTISI
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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 
(İSİPAB) Türk Grubu Üyeleri AK PARTİ 
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 
Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz 
TBMM’de basın toplantısı düzenledi. 

Özellikle 2014 yılından sonra Bangladeş’te 
yeni bir zulüm döneminin başladığını 
ifade eden Orhan Atalay, ülkede 
Avami Partisi iktidarında, Pakistan iç 
savaşı yıllarına kadar uzanan yeni bir 
hesaplaşma dönemi başlatıldığını söyledi. 

Bangladeş’in önde gelen liderlerinden 
Motiur Rahman Nizami, 1971’deki 
bağımsızlık savaşı sırasında işlediği 
iddia edilen suçlar nedeniyle 11 
Mayıs 2016 tarihinde idam edildi. 72 
yaşındaki Nizami, Bangladeş’in en büyük 
partilerinden Cemaat-i İslami’ye liderlik 
yapmıştı. Bu kapsamda uluslararası savaş 
suçları mahkemesi kurulduğunu anlatan 
Atalay, “Esas itibarıyla uluslararası niteliğe 
sahip olmayan, son derece barbar, vahşi, 
hiçbir hukuki niteliğe sahip olmayan, 
bir mezalim dönemine imzasını atan 
bir mahkeme olarak şu anda çalışıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Suçsuz yere, 41 yıl önce olmuş bitmiş 
bir hadiseden dolayı ki o hadisede 
Pakistan’ın bölünmesine karşı bir irade 
ortaya koyan bir partinin lider kadrosunu 

ne yazık ki darağaçlarına çeken bir dönem 
yaşıyor Bangladeş.” ifadesini kullanan 
Atalay, İslam ve Batı dünyasının ise tıpkı 
Mısır’daki darbe süreci ve idamlar gibi 
Bangladeş’teki bu süreci de sadece 
izlediğini ve ciddi bir tepki göstermediğini 
kaydetti. 

Bugün Bangladeş’te iktidardaki 
Avami Partisi’nin liderlerinin de Hint 
istihbaratının, Mossad’ın ve İngilizlerin 
kuklası olduklarını savunan Atalay, bu 
kişilerin, o bölgedeki insanlara hayatı 
zindan eden ve o coğrafyayı cehenneme 
çeviren yeni bir kanlı sürecin mimarları 
olarak tarihe geçeceklerini belirtti. 

Atalay, “Biz buradan Avami iktidarının, 
partisinin, Bangladeşli Müslümanlara, 
Cemaat-i İslami Partisi’nin lider takımına 
yönelik takınmış olduğu tutumu telin 
ediyoruz, en ağır şekilde kınıyoruz.” dedi. 

“Biz, İSİPAB Türkiye Grubu olarak bütün 
İslam dünyasında halihazırda cereyan 
eden savaşların, katliamların, zindanların, 
sansürlerin, baskıların bir an önce son 
bulması için bölge insanının iradesinin 
yönetime yansımasına izin ve imkân 
verilmesini, bu cehennemden çıkmanın 
olmazsa olmaz şartı olarak görüyoruz.” 
diyen Atalay, Batı dünyasından da İslam 
dünyasındaki ülkelerin ve halkların hür 
iradesine saygı duymasını istediklerini dile 
getirdi.

BANGLADEŞ’TE	GERÇEKLEŞEN	İDAMA	TEPKİ
12 Mayıs 2016 Perşembe
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Mayıs 2016

C HP Ankara Milletvekili Murat 
Emir, Meclis’te bazı engelli 
vatandaşlarla birlikte düzenlediği 

basın toplantısında, 10-16 Mayıs tarihleri 
arasında “Engelliler Haftası” olarak 
tanımlanan günlerin “Engelli Farkındalık 
Haftası” olarak tanımlanması gerektiğini 
söyledi. 

Türkiye’de ülke nüfusunun yaklaşık 
yüzde 12’sinin engellilerden oluştuğunu, 
bu oranın her dokuz kişiden birinin 
engelli olduğu anlamına geldiğini ifade 
eden Emir, OECD ve Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programına göre Avrupa 
Birliği’nde engellilerin yüzde 29.9’unun 
yoksulluk riski altındayken Türkiye’de 
bu oranın yüzde 77.1 düzeyinde 
bulunduğunu savundu. 

CHP’li Emir, “Siyasi iktidar, Türkiye’yi 
engelli vatandaşlar açısından engellerle 
dolu bir hale getirdi. Siyasi iktidar 
çokça övündüğü, hatta devrim 
niteliğinde saydığı, üstelik bütün siyasi 
partilerin de desteği ile gerçekleşen 
engelli yurttaşlarımızın hak ve 
özgürlüğü açısından çıkartılan yasa ve 
yönetmeliklerin yaşama geçirilmediğini 
görüyoruz.” diye konuştu. 

Meclis’te engellilerin hakları için 
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren 
Emir, Engelliler Hakkında Kanun, Özel 
Tüketim Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Devlet 
Memurları Kanunu’nun görüşülmeyi 
bekleyen kanun teklifleri olduğunu 
kaydetti. 

12 Mayıs 2016 Perşembe

CHP	ANKARA	MİLLETVEKİLİ	EMİR’İN	
“ENGELLİLER	HAFTASI”	 

NEDENİYLE	BASIN	TOPLANTISI	
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HDP	 
İZMİR	MİLLETVEKİLİ	
MÜSLÜM	DOĞAN	 
BASIN	TOPLANTISI 
DÜZENLEDİ
12 Mayıs 2016 Perşembe

H DP İzmir Milletvekili Müslüm 
Doğan, TBMM’de düzenlediği 
basın toplantısında, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesinin (AİHM) Aleviliği 
farklı bir inanç olarak tanıyan bir karar 
verdiğini belirterek, bu kararın tarihî 

nitelikte, meselenin temeline inen bir 
karar olduğunu ifade etti. 

Hükümetin Alevilere verdiği sözleri 
yerine getirmediğini öne süren Doğan, 
AİHM kararının ardından hükümetin yeni 
bir uyarıya gerek kalmadan sorunların 
çözümüne yönelik adımlar atmasını 
istedi. 

Doğan, AİHM’nin kararının kesin 
olduğunu ve hükümetin bu kararı 
uygulamak zorunda bulunduğunu 
savunarak, “Türkiye, AİHM kararını 
uygulayarak, Alevilerin yıllardır itiraz 
ettiği, İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlal 
edilen maddelerini ortadan kaldıracak 
önlemleri almak zorundadır.” diye 
konuştu.



■  75

GÖKYÜZÜNDEN	TÜRKİYE	MANZARALARI	
FOTOĞRAF	SERGİSİ

T ürk Hava Kurumunun (THK) 
“Gökyüzünden Türkiye 
Manzaraları” konulu fotoğraf 

sergisi, TBMM Tören Salonu’nda 
gerçekleşti. 

Sergide, THK yamaç paraşütü pilotu 
Orhan Özgülbaş’ın Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinde motorlu yamaç 
paraşütünden çektiği fotoğraflar yer aldı. 

Özgülbaş’ın üç kişilik bir ekip ile 
hazırladığı çalışma, 76 bin kilometre 
yol katedilerek, 24 il, 33 ilçe ve 52 
beldeye gidilerek, 380 uçuşta toplam 
210 saat çalışma sonucunda ortaya 
çıktı. Sergide 9 bin 500 fotoğraf içinden 

seçilen 175 fotoğraf yer aldı. Serginin 
açılışında konuşan THK Genel Başkanı 
Kürşat Atılgan, etkinliğin Türkiye’nin 
doğal ve kültürel değerlerini tanıtmayı 
amaçladığını, TBMM çatısı altında 
fotoğraf tutkunlarıyla buluşmaktan 
büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. 

Açılışa, TBMM Başkanlık Divanı Kâtip 
Üyesi AK PARTİ Osmaniye Milletvekili 
Mücahit Durmuşoğlu, CHP İstanbul 
Milletvekili İlhan Kesici, TBMM 
Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu ve 
Devlet Personel Başkanı Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu katıldı.

24 Mayıs 2016 Salı
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“Uluslararası Müzeler Günü” etkinlikleri 
kapsamında, Kurtuluş Savaşı Müzesi  
bahçesinde, “Tarihî Ulus Meydanı ve  
I. TBMM Binası” konulu fotoğraf sergisi 18 
Mayıs 2016 tarihinde açıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili ve TBMM Kültür, Sa-
nat ve Yayın Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musta-
fa İsen, “TBMM’nin aslında çok bilinme-
yen taraflarından birisi, bünyesinde çok 
değerli müzeleri de barındırıyor olmasıdır. 
İstanbul’daki Milli Saraylar, Meclis’in çok 
önemli bölümlerinden birisidir. Ankara’da 
da ilk Meclis’in kurulduğu bu bina TBMM 
tarafından yönetilmektedir” dedi. İçinde 
bulunulan haftanın Müzeler Haftası ol-
duğuna dikkat çeken İsen, Türkiye’nin bu 
anlamda dünyanın en zengin ülkelerinden 
biri olduğunu söyledi. “Meclisimiz de ya-
şadığımız şehri anlatan, Ankara’yı anlatan, 
Ankara’nın geçmişini anlatan bir sergiyle 
Müzeler Haftası etkinliklerine katkıda bu-
lunmaktadır” ifadelerine yer veren İsen, 
şöyle konuştu: 

“Ankara coğrafi konumu itibarıyla Ana-
dolu’nun en etkin yörelerinden birisidir. 
Anadolu’nun ister doğudan batıya, ister 
kuzeyden güneye ulaşım hatları bakımın-
dan Ankara daima Anadolu coğrafyasının 
kalbinde yer alan bir şehirdir. Bundan do-
layıdır ki çok farklı uygarlıklar döneminde 
bu şehir hep önemli olagelmiştir. Cum-
huriyet döneminde ülkemizin başkenti 
olarak da bu konumunu taçlandırmıştır. 

Yaşadığımız şehir, içinde bulunduğumuz 
bina ve bu binanın çevresi, cumhuriyetin 
kuruluşunun en önemli faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği bir alandır. İlk Meclis bu-
rada toplanmıştır. Gazi Meclis vasfını bu-
rada kazanmıştır ve Anadolu mücadelesi 
buradan yürütülmüştür. Bundan dolayı 
başta Atatürk olmak üzere bu mücadeleyi 
veren bütün şehitlerimize, gazilerimize 
minnetlerimizi sunuyoruz. Bugün burada 
Ankara’nın nasıl bir değişim geçirdiğini, 
gördüğünüz bu çevrenin hemen hemen 
bundan 90 küsur yıl önce hangi özellikleri 
taşıdığını bir anlamda izleme fırsatı elde 
edeceğiz. Bu bakımdan ben bu sergiyi çok 
anlamlı buluyorum. Özellikle öğrenci kar-
deşlerimiz bu değişimin çok somut örnek-
lerini burada göreceklerdir.”

Sergi açılışında, Kurtuluş Savaşı Müzesi 
sorumlusu Fatma Hicret Un tarafından, 
sergilenen fotoğraflar hakkında öğrenci-
lere yönelik kısa bir sunum da yapıldı.

“TARİHÎ 
ULUS 

MEYDANI 
VE 

I. TBMM 
BİNASI” 

FOTOĞRAF 
SERGİSİ
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08 Mayıs 2016 Pazar

54. TBMM Kupası Koşusu’nu, jokey Halis 
Karataş ile “Sakarbaşı” isimli safkan 
kazandı. 

Ankara 75. Yıl Hipodromunda bin 600 
metre çim pistte yapılan koşuya, 4 ve 
yukarı yaşta 13 Arap atı katıldı. 

Birinciye 700 bin lira ikramiyenin verildiği 
koşuda, jokeyliğini Halis Karataş’ın yaptığı 
“Sakarbaşı” isimli safkan, 1.44.38’lik 
derecesiyle ilk sırada geldi. 

Jokey Selim Kaya ile “Cankardeşler” isimli 
at ikinci, Ahmet Çelik’in jokeyliğindeki 
“Karaüzüm” isimli safkan ise üçüncü 
oldu. 

Koşunun ardından düzenlenen törende 
“Sakarbaşı”nın sahibi  
Kahraman Yıldız, birincilik kupasını 
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Tamirci’den aldı. Tamirci, jokey 
Halis Karataş ve antrenör  
Güney Gönültaş’a da  
plaket verdi.

54. TBMM  
KUPASI

SAHİBİNİ	BULDU
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TBMM Avrupa Kalite Yönetim Vakfı 
(EFQM) Proje Ekibinden oluşan heyet, 
Sakarya Üniversitesine çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi. 

26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde 
gerçekleştirilen ziyaretin ilk gününde, 
Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas tarafından üniversitenin 
stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda 
kalite misyonu ve vizyonunun 
oluşturulması, hedeflerinin konulması, 
takip edilmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına yönelik teorik ve pratik 
bilgiler aktarıldı. 

27 Mayıs 2016 tarihinde ise Stratejik 
Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri 
Şube Müdürlüğü koordinesinde Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak 

tarafından, hizmet kalitesini artırmak ve 
bilgiye en hızlı ve doğru şekilde ulaşmak 
için diğer bilgi sistemleriyle entegre 
olarak tasarlanan Sakarya Üniversitesi 
Bilgi Sistemi (SABİS) uygulamalarının 
kapsamı ve kullanımıyla ilgili sunum 
yapıldı. 

Üniversite kalite çalışmaları 
koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Tuba 
Canvar Kahveci tarafından da EFQM 
Mükemmellik Modeli çerçevesinde 
Sakarya Üniversitesi iş modeli, vizyon, 
misyon, temel değerler ve kritik başarı 
faktörlerini kapsayan detaylı sunum ve 
soru-cevap oturumları gerçekleştirildi.  
Çalışma ziyaretinin sonucunda, EFQM 
ve Toplam Kalite Yönetimi kapsamında 
iki kurum arasında işbirliğinin devam 
ettirilmesi konusunda mutabık kalındı.

TBMM	AVRUPA	KALİTE	YÖNETİM	VAKFI	
(EFQM)	PROJE	EKİBİNDEN	

SAKARYA	ÜNİVERSİTESİNE	ZİYARET
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ARAMIZDAN	AYRILANLAR

Vahap	GÜVENÇ
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (07.06.1968 – 02.06.1974), 
Danışma Meclisi Millî Güvenlik Konseyince Seçilen Üye (15.10.1981– 06.12.1983) 
Vahap Güvenç’in cenazesi 1 Mayıs’ta Erenköy Galip Paşa Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.
Güvenç, 1926’da Malatya’da doğdu. Diyarbakır Erkek Sanat Enstitüsünde eğitim 
gördü. Kırıkkale Çelik Fabrikasında bir süre hizmet verdikten sonra Sümerbank 
Malatya Pamuklu Sanayi Müessesesi Mensucat Fabrikası Makine Bakım ve Dokuma 
Ustası olarak çalıştı. Güvenç, Malatya Tekstil Sanayi İşyerleri Sendikası Sekreterliği, 

Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası Genel Sekreterliği, Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Uluslararası Tekstil ve Deri İşçileri Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu.

Mehmet	Şerif	TÜTEN
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (30.05.1975 – 08.06.1980), 
İmar ve İskân eski Bakanı Mehmet Şerif Tüten’in cenazesi 3 Mayıs’ta Bostanlı 
Karşıyaka Beşikçioğlu Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Tüten, 1925’de Hidi’de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 
bitirdi. Çanakkale ve Burdur illerinde Maiyet Memurluğu, Karayazı, Kemah, Gerger, 
Beyşehir ve Düzce Kaymakamlıkları, Mülkiye Müfettişliği, İçişleri Bakanlığı Özel 
Kalem Müdürlüğü, Muğla, Antalya, Ankara Valilikleri, İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu 
Başkanlığı, Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Parlamentosu Türkiye Temsilciliği, 
Uluslararası Parlamenterler Birliği Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Namık	Hakan	DURHAN
21. Dönem Malatya Milletvekili Namık Hakan Durhan’ın cenazesi 7 Mayıs’ta Malatya

Merkez Şehit Mezarlığı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Durhan,  1958’de Yeşilyurt’ta doğdu. Serbest ticaret ile uğraştı.

Ömer	Azmi	ERYILMAZ
Danışma Meclisi Niğde Üyesi (15.10.1981 – 06.12.1983) Ömer Azmi Eryılmaz’ın 
cenazesi 7 Mayıs’ta Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.
Eryılmaz, 1927 Niğde’de doğdu. Harp Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Danıştay Yardımcılığı, Tasnif Yayın ve 7. Daire 
Başyardımcılığı, Danıştay Kanun Sözcülüğü 6. Daire Başyardımcılığı ve Danıştay 
Üyeliği görevlerinde bulundu.

Ahmet	Remzi	HATİP
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi (05.06.1977 – 12.09.1980) ve 19. Dönem Konya 
Milletvekili Ahmet Remzi Hatip’in cenazesi 18 Mayıs’ta Demetevler Sami Efendi 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi
Hatip, 1930’da Bozdoğan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördü. Ankara Maiyet Memurluğu, 
Andırın, Senirkent, Sarıcakaya Kaymakamlıkları, İzmir Karşıyaka Belediye Şube ve 
Zatişleri Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müşavir Araştırmacılığı ile Teşvik ve 
Uygulama Dairesi Başkan Yardımcılığı, Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Geliştirme 
ve Teşvik Bürosu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Teşvik ve Uygulama 

Dairesi Müşavirliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müşavirliği ile Teşvik Kurulu Üyeliği, İzmir Sanayi ve Bölge 
Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
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			KANUN	ÖNERİSİ	İSTATİSTİĞİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri
Gelen 8 62
Kanunlaşan 5 1
Geri Alınan - -
Komisyonlarca Raporlanan 37 10
Komisyonlarda Bulunan* 74 1160
Genel Kurulda  Bulunan* 273 1

ÇALIŞMA	SÜRESİ	İSTATİSTİĞİ

Genel Kurul / Komisyonlar Toplantı  
Birleşim Sayısı 

Toplantı 
Süresi
(Saat)

Anayasa 3 12
Adalet - -
Milli Savunma 1 1,05
İçişleri - -
Dışişleri 2 1,58
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm - -
Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek. 8 24,40
Dilekçe - -
Plan ve Bütçe 3 9,30
KİT 4 18
İHİK 3 10
AB Uyum - -
KEFEK 4 8,30
Güvenlik ve İstihbarat 1 1,20
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Aile Bütünlüğü Araştırma - -
Çocuk İstismar Araştırma 5 21,39

Komisyonlar Toplam
TBMM Genel Kurulu 52 77,36

*Dönemin başından 31/5/2016 tarihi itibariyle bulunan

AYLIK	YASAMA	İSTATİSTİKLERİ



Önerge Yazılı 
Soru 

Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 825 32 9 102 2 1 -

Cevaplanan/
Görüşülen

121 - 7 - - - -

KANUN	İSTATİSTİĞİ	 	 	 DİLEKÇE	İSTATİSTİĞİ

YASAMA	DOKUNULMAZLIĞI	TEZKERELERİ	İSTATİSTİĞİ

Gelen 63

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen -

TBMM Karma Komisyon* 682
Genel Kurul* -

DENETİM	ÖNERGELERİ	İSTATİSTİĞİ

 *Dönemin başından 31/5/2016 tarihi itibariyle bulunan

AYLIK	YASAMA	İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar

3

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 234 371

İHİK 253 112

KEFEK - 2
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TBMM Başkanı
Kahraman’ın
Uzak Doğu Ziyareti

Dokunulmazlıklarla İlgili
Anayasa Değişikliği
Kabul Edildi

65. Hükümet
Güvenoyu
Aldı


