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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN, AKPM 
BAŞKANI AGRAMUNT İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM BAŞKANI 
İSMAİL KAHRAMAN, 
EKVADOR-TÜRKİYE 

PARLAMENTOLARARASI 
DOSTLUK GRUBU BAŞKANI 

GİNA GODOY’U KABUL 
ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Başkanı Pedro Agramunt ile bir araya 
geldi.

Kahraman ve Agramunt arasındaki 
görüşme, TBMM Başkanlığı Divan 
Salonu’nda gerçekleşti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Ekvador-Türkiye Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Gina Godoy’u, 
kabul etti. 

Kabulde, TBMM Türkiye-Ekvador 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili 
İbrahim Aydın ile TBMM Genel Sekreteri 
İrfan Neziroğlu da hazır bulundu. 

Gina Godoy’a, Ekvador Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Roberto Betancourt 
da eşlik etti.

07 Haziran 2016 Salı06 Haziran 2016 Pazartesi
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN, 
İSTANBUL 
VEZNECİLER’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
TERÖR SALDIRISI 
NEDENİYLE MESAJ 
YAYIMLADI.

“Ülkemizin huzur ve güvenliğine 
kasteden hain eller, bugün sabah 
da menfur emellerine ulaşmak 
için İstanbul’da büyük bir vahşet 
sergilemişlerdir” ifadesini kullanan 
Kahraman, bombalı saldırıda şehit 
edilen polisler ile hayatını kaybeden 
vatandaşlara, Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları 

ifade etti: 

“Milletimizin huzuruna kasteden insanlık 

düşmanı katiller, sinsice gerçekleştirdikleri 

saldırı ile halkımızın kendilerine duyduğu 

nefret duygularını bir kat daha artırmışlardır. 

Bu saldırılar, Türkiye’nin terörle mücadele 

kararlılığında en küçük bir zafiyet meydana 

getirmeyecektir. Terör ve teröristle 

mücadelede gösterdiğimiz kararlı tutumun, 

özgürlük, güvenlik dengesi temelinde 

devam edeceğini özellikle belirtmek isterim. 

Güvenlik güçlerimiz, milli bütünlüğümüze 

kastedenlere hak ettikleri cevabı her yerde 

vermeyi sürdüreceklerdir.”
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TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş'ı, 
Saraçhane'deki makamında 
ziyaret etti. İBB Zabıta 
Tören Mangası tarafından 
karşılanan Kahraman, daha 
sonra Topbaş ile İBB binasına 
girdi. İBB anı defterini 
imzalayan Kahraman, şu 
ifadelere yer verdi: 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN, 
İSTANBUL ZİYARETİ

09 Haziran 2016 Perşembe
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“İstanbul Büyükşehir Belediyemizi ziyarete geldim. Sadece Türkiyemizde değil, dünyada 
da saygın bir değerli kardeşim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Dünya 
Belediyeler Birliği Başkanı olan muhterem Dr. Kadir Topbaş'ı ziyaret etmek benim için 
mutluluktur. Değerli başkanımızı ve şahsında bütün çalışma arkadaşlarını üstün gayretleri 
ve başarılı faaliyetleri dolayısıyla kutluyor, nice hizmetler ve hayırlı, huzurlu ömürler niyaz 
ediyorum.” 

Kahraman, daha sonra İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti. Valiliğe girişte tören 
mangasını selamlayan Kahraman'ı, Şahin ve Vali yardımcıları karşıladı. Yaklaşık yarım saat 
süren görüşmenin ardından Kahraman, Valilik çıkışında basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Vali Şahin'e iade-i ziyarete geldiğini belirten Kahraman, Vezneciler'deki terör 
saldırısına ilişkin şunları kaydetti: 

“Çok üzgünüz ve bu tür hadiselerin devam etmeyeceği inancı içindeyim. Rahmete 
kavuşanlara Cenab-ı Hak mağfiretler ihsan eylesin. Ailelerine sabır diliyorum. Başımız 
sağ olsun millet olarak. Yaralılara da şifa diliyorum. Türkiyemizin gelişmesi devam edecek 
inşallah, bu tip hadiseler sona erecektir diye ümit ediyorum ve inanıyorum.” 
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 
VE TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
BİRLİK VAKFI İFTARINA KATILDI

İftardan sonra sırasıyla Birlik Vakfı Kurucular 
Kurulu Başkanı ve TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan konuşma yaptılar.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
“Türkiyemiz çok güzel günlere gidiyor. 
Dışarıda büyük itibarı, içeride büyük 
gelişmesi var. Ne yaparlarsa yapsınlar 
vazgeçmeyiz”dedi. 

36. Geleneksel Birlik Vakfı İftarı 12 Haziran 2016 tarihinde           
Birlik Vakfı Genel Merkezi  Sultanahmet’te yapıldı. Birlik Vakfı 

Kurucular Kurulu Başkanı ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile 
Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Alacacı’nın ev sahipliği yaptığı iftara, 

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı. 
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Kahraman, Birlik Vakfı'nda düzenlenen 
iftarda yaptığı konuşmasına, Mithat Cemal 
Kuntay'ın “Eğilme” isimli şiirini okuyarak 
başladı.

“Eğilmedik, yürüdük, dik olduk. 
Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 
diklenmeden yürüdük” diyen Kahraman, 
Türkiye'nin çok güzel noktalara ulaştığını 
söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman; “Her yerde 
iftarlar yapıyoruz. İftarlar yetmiyor, sahurlar 
yapıyoruz. Bunlar güzel gelişmeler. Daha 
nice güzel günlere inşallah. İftihar ediyoruz, 
sadece Türkiye’nin değil dünyanın bir 
lideri var başımızda. Türkiyemiz çok güzel 
günlere gidiyor. Dışarıda büyük itibarı, 
içeride büyük gelişmesi var. Ne yaparlarsa 
yapsınlar, vazgeçmeyiz. Arkadaşlarımız ile 
beraber Endonezya, Singapur’a gittik iade-i 
ziyaretlere, 16 bin kilometrede bir İslam 
merkezi var. Cumhurbaşkanımızın resmi 
orada duvara asılı. Dünya üzerinde büyük 
bir yerimiz var. Misyonumuzu eda edeceğiz. 
Ne olursa olsun yolumuza devam edeceğiz. 
Terörizm denilen bela dünyanın her yerinde 

var, sadece Türkiye’de değil ama üstesinden 
geliyoruz. Son hadiselerin mevcudiyeti 
bunun bir işaretidir.” ifadelerini kullandı.

36. Geleneksel Birlik Vakfı İftarına katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
bugün insanlığın ihtiyacı olanın, Hz. 
Muhammed'in (S.A.V.), “Komşusu açken 
tok yatan bizden değildir” hadisi şerifinde 
işaret ettiği tavır, yani empati, diğergamlık 
olduğunu söyledi.

Aynı havayı soluduğu, aynı gök kubbeyi 
paylaştığı insanların acılarını yüreğinde 
hissetmeyenlerin vicdanının körelmiş 
olduğunu anlatan Erdoğan, bu empati 
kaybedildiği zaman maddi imkanın, paranın, 
gücün, şatafatlı binaların da bir anlamı 
kalmayacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların 
tamamının insan için olduğunu dile 
getirerek, “Bunlar, insanlığın ortak faydasına 
kullanılmak üzere bizlere verilmiştir. Evet, 
paylaşabildiğimiz, infak edebildiğimiz kadar 
insanız. Milletimiz küresel düzeyde adeta bir 
kaht-ı rical yaşandığı bir dönemde tavrıyla, 
hayrı hasenatıyla, mazlumların yanında 
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hesapsız duruşuyla bir kez daha tarihe 
geçmiştir. Kim ne derse desin geçmiştir. 
Biz şimdi nasıl ecdadımızın yaptıklarını 
hayırla yad ediyorsak, inşallah ileride bizim 
evlatlarımız da bugün yapılanlarla iftihar 
edeceklerdir.” diye konuştu.

Birlik Vakfı'ndan hem ecdadına sahip 
çıkacak nesli yetiştirmesini hem de bu 
neslin övüneceği eserlerin üretileceği 
kültürel atmosferi oluşturmasını isteyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazanın ülke ve 
bölge için hayırlı bir başlangıcın müjdecisi 
olmasını ve bu tür iftar sofralarının  birlik ve 
beraberliği daha da güçlendirmesine vesile 
olmasını diledi. Erdoğan, terörle mücadele 
operasyonlarında şehit düşenlere rahmet, 
yaralılara şifalar diledi.

Birlik Vakfı'nın genç kuşağını da “Asım'ın 
nesli” olarak gördüğünü belirten Erdoğan, 
istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale 
şehitleri için yazdığı “Asım'ın nesli diyordum 
ya nesilmiş gerçek/İşte çiğnetmedi 
namusunu çiğnetmeyecek/Şuheda gövdesi 
bir baksana dağlar, taşlar/O rüku olmasa 
dünyada eğilmez başlar/Vurulup tertemiz 
alnından uzanmış yatıyor/Bir hilal uğruna 

ya Rab ne güneşler batıyor” şeklindeki 
dizelerini okudu. Erdoğan, “İşte mesele bu. 
Rüku dışında eğilmeyen başlara sahip bu 
millet için bu milletin kahraman evlatları için 
ne desek az olur, ne söylesek kifayetsiz kalır” 
diye konuştu.

“Birlik Vakfımız ve aynı dava için çalışan 
kuruluşlarımız Asım'ın neslini yetiştirmeye 
devam ettiği müddetçe Allah'ın izni ve 
yardımıyla bu hilal hep özgürlüğümüzün 
sembolü olarak kalmaya devam edecektir” 
diyen Erdoğan, katılımcıların yaptıkları 
duaların ve ibadetlerin Hak katında kabul 
olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

İftara; Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür 
ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, MTTB Genel Başkanı ve AK 
PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail Emrah 
Karayel, Milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş ve ilçe belediye başkanlarının 
da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli 
katıldı.
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“SİYASET 
ONUR 

ÖDÜLÜ” 
TBMM 

BAŞKANI 
KAHRAMAN’A 

VERİLDİ

15 Haziran 2016 Çarşamba

Uluslararası aylık ekonomi ve iş dünyası 
dergisi Ekovitrin tarafından bu yıl 15’incisi 
düzenlenen Yılın Starları Ödül Töreni, 12 
Haziran 2016 tarihinde İstanbul WOW Hotel 
Convention Center’da gerçekleştirildi. 500’e 
yakın davetlinin katıldığı Yılın Starları Ödül 
Töreni, Avrupa ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri 
ve Türkiye’den iş, siyaset, bürokrasi, eğitim 
ve sanat dünyasından önemli isimleri 
buluşturdu. 

İş dünyasından kişi ve kuruluşların ödüllerini 
aldığı gecede konuşma yapan TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, “Etkisi dikkate 
alındığında medyanın fiilen kimi zaman 
yasama, yürütme, yargı kadar önemli bir 
kuvvet haline geldiği görülmektedir. Çünkü 
yasamayı da, yürütmeyi de, yargıyı da 
etkileyebilmektedir. Hepimizin şahit olduğu 
gibi bazen medya bir bardak suda fırtına 
kopartabiliyor. Pireyi deve, deveyi pire 
yapabiliyor. Algı operasyonu, manipülasyon 
aracı olabiliyor. Kara ve gri propagandanın 
bir parçası yapılabiliyor. Bu yüzden hem 
basın özgürlüğünün korunması hem de 
ahlaki ilkelere uygun bir şekilde kullanılması, 
kurumlar arasında denge sağlanması 
gereklidir” dedi.

Ekonominin günümüzde geçmiş çağlarla 
kıyaslandığında toplumların ve fertlerin 
hayatında çok daha önemli bir hale geldiğine 
değinen Kahraman, sözlerine şöyle devam 
etti: “Ekonomik kalkınma, istihdam ve 
yatırım meseleleri devlet güçlerince önemli 
ve çok ciddi öncelikli bir durum haline 
geldi. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin 
giderilmesi konusu bütün devletlerin en 
önemli gündem maddelerinden birisini 
oluşturmaya başlamıştır. Ayrıca küreselleşme 
diye bir olgu ortaya çıkmış, iktisadi 
emperyalizm denilen yeni bir sömürü 
düzeninden söz etmekle mümkün hale 
gelmiştir. Dünya aşırı bir üretim ve tüketim 
durumuna gelmiş, buna bağlı olarak çevre 
sorunları tüm dünyanın ortak meselesi 
haline gelmiştir. Böylesi bir dünyada 
ekonomi haberlerinin ne kadar büyük önem 
taşıdığını anlamak zor değildir. Aynı şekilde 
dürüst ve doğru bir ekonomi haberciliğinin 
de ne kadar ehemmiyetli hale gelmiş 
olduğunu artık herkes takdir etmektedir. Bu 
arada gelişmemizi, kalkınmamızı önlemek 
isteyen dış ve iç mihrakların oyunlarına 
gelmeden, tuzaklarına düşmeden, ülkemizi 
tarihin üslubuna ulaştırmada başarılı 
olacağımıza yürekten inandığımı belirtmek 
isterim” diye konuştu.
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MİLLETVEKİLLERİ
TBMM İFTARINDA
BULUŞTULAR
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Şeref 
Kapısı önünde eski ve yeni tüm TBMM üyelerine     

iftar yemeği verdi. 

Yaklaşık bin üyenin katıldığı iftar yemeği programı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar 

Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği 
topluluğunun konseri ile başladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, iftarda yaptığı 
konuşmada, davete gelen tüm üyelere teşekkür etti. 
“Gelemeyen birçok arkadaşımızın kalbinin burada 
olduğuna inanıyorum” diyen Kahraman, “rahmet, 

bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan’ınızı 
tebrik ediyor, sağlık, esenlik ve hayırlı başarılarla dolu 

nice mübarek günlere ve aylara kavuşmanızı diliyorum” 
ifadesini kullandı. 

15 Haziran 2016 Çarşamba
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman şöyle konuştu: 

“İçinde bulunduğumuz 26. Dönem’in sayın milletvekillerinin yanında bu yüce çatı altında 
hizmet vermiş olan değerli parlamenterlerimizi de davet ettik. Şu anda 1961-1965 yılları ara-
sındaki 12. Dönem Milletvekillerimizden Bolu Milletvekili Sayın Kamil İnal Bey, yine aynı dö-
nemden Erzurum Milletvekili Mustafa Nihat Diler Bey ve 13. Dönem Milletvekilimiz Ramazan 
Tekeli Bey aramızdalar. Kendilerine ve bütün katılımcılara iştirakleri dolayısıyla teşekkürlerimi 
sunuyorum. 
Bugüne kadar, senatör, 
milletvekili ve atanan 
bakanlar dâhil, toplam 7 bin 
443 kişiden vefat eden 4 bin 
347 üyeye Cenab-ı Hak’tan 
rahmetler diliyor, yaşayan 
3 bin 96 üyemize de sağlık, 
esenlik ve afiyet içinde hayırlı 
uzun ömürler diliyorum. 
İftar soframızdaki bu güzel 
beraberliğimizde bazı 
hususları sizlerle paylaşmak 
isterim. Önce hafızamızı 
tazelemek adına, Meclisimizin 
mazisine, açılış günlerine 
bir göz atalım. 21 Nisan 
1920, günlerden Çarşamba. 
Heyet-i Temsiliye Reisi 
Mustafa Kemal, bütün illere 
ve resmi dairelere bir tamim 
yayınlar. 23 Nisan 1920 
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Cuma günü Cuma Namazı Hacı Bayram’da 
kılınacak, dua ve tekbirlerle Meclis açılışına 
gelinecektir. Yokluklar içinde var olmaya 
çalışan bir milletin temsilcileri olarak 23’ü 
İstanbul’dan Meclis-i Mebusan’dan gelen 
ve 104’ü ise illerden davet edilen 127 kişi 
Ulus semtindeki bildiğiniz o küçük binada 
okullardan gelen sıralara otururlar; teneke 
sobalar iş yerlerinden, halılar evlerden, gaz 
lambaları kahvehanelerden temin edilmiştir. 
Aydınlatma, elektriğe ancak 1924 yılında 
kavuşmuştur. Mebusların yüzde 25’i en az 
bir üniversite bitirmiş, yüzde 60’ı yabancı 
dil biliyor, bunların yarısı da birden fazla dil 
biliyor. Son derece entelektüel bir seviyeye 
sahipler. İdealleri, hedefleri vardı. Tomurcuk 
derdindeydiler. Zira, tomurcuk derdinde 
olmayan ağaç, odundur. 

Bugüne kadar hizmet verenlerin gayretleriyle 
çok büyük mesafeler kat ettik. Türkiye’yi 
yüceltmek yolundaki azimli yürüyüşümüzü 
devam ettiriyoruz ve ettirmeliyiz. Bu 
uğurda bütün emek verenlere, imkan 
sağlayanlara şükranlarımızı sunuyor, vefat 
edenleri minnetle anıyor, rahmetler diliyor, 
yaşayanlara hayırlı başarılar, sağlık ve 
esenlikler temenni ediyorum. 

İnanıyor ve güveniyorum ki Türkiyemiz, 
egemenliğin bir zümre, şahıs veya bir 
kuruma değil, kayıtsız ve şartsız millete ait 
olduğu bilincinde olan millet hakimiyetine 
dayalı, gücünü milletinden alan, merkezinde 
ve öncesinde insan olan, çoğulcu bir 
demokrasiye, çağdaş hukuk devleti ilkelerine 
sahip bir devlet olarak birlik ve bütünlük 
içinde mutlu bir geleceğe emin adımlarla 
ilerleyecektir. 
İnsanımız inanç, din, vicdan, fikir ve ifade 
hürriyetini hiçbir engel tanımadan tam 
anlamıyla yaşayacaktır.” 
İftara Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcıları Veysi Kaynak, Mehmet Şimşek 
ve Tuğrul Türkeş ile Milli Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm 
Bakanı Nabi Avcı, Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, eski TBMM Başkanları 
Bülent Arınç, Yıldırım Akbulut ve AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Mehmet Ali Şahin ile 
geçmiş dönem ve 26. Dönem milletvekilleri 
katıldı.
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TBMM Başkanvekili Akif 
Hamzaçebi, Cumhuriyet 
Kadınları Derneği Genel Başkanı 
Canan Arıtman ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. 
Arıtman, derneklerinin, Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyeti, Cumhuriyet devrimlerini, 
vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığını 
korumak için kurulduğunu belirterek, “Bu 
doğrultuda Cumhuriyetin yıkılmasına, 
parçalanmasına, dağılmasına, Cumhuriyet 
rejiminin son bulmasına neden olacak 

TBMM BAŞKANVEKİLİ HAMZAÇEBİ, 
CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ 

HEYETİNİ KABUL ETTİ
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yeni anayasa çalışmalarına şiddetle karşı 
çıkıyoruz.” ifadesini kullandı.

 TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, demokrasi 
denildiğinde akla sivil toplumun geldiğini, 
sivil toplumun güçlü olduğu ülkelerde 
demokrasilerin de son derece güçlü 
olduğunu vurguladı. 

Sivil toplumu, insanlığın hak ve özgürlüklerle 
ilgili mücadele tarihinde en büyük aşama 
olarak kabul edebileceklerine işaret 
eden Hamzaçebi, “Sivil toplum güçlü 
değilse demokrasi güçlü değildir. Sivil 
toplumun karşıtı, siyasal toplum, yani 
devlet. Türkiye'de sivil toplum, kamu 
gücünün işgali altındadır. Bu işgal sona 
ermeden, sivil toplum kendi dinamiklerine 
kavuşmadan, özgürce konuşmadan, 
tartışmadan demokrasi, anayasa konusunda 
ilerleme sağlamamız mümkün değildir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin, 200 yılı aşkın anayasa birikimi, 
geleneği, 140 yıl süreli de parlamenter 
sistem geleneği bulunduğunu dile getiren 
Hamzaçebi, bunun azımsanmayacak birikim 
olduğuna değindi. 

Hamzaçebi, 1876 tarihli Osmanlı Kanuni 
Esasisi'nin, parlamenter sistemin temellerini 
oluşturan ilk anayasa olduğunu ifade ederek, 
o tarihten bu yana Kurtuluş Savaşı özel 
koşullarında uygulanan, Meclis üstünlüğü 
sistemine dayanan 1921 Anayasası bir 
kenarda tutulursa, bütün anayasaların 
tercihini parlamenter sistemden yana 
yaptığını anımsattı. Hamzaçebi, bunun, 
aynı zamanda toplumun da arzusunu 
ifade eden yaklaşım olduğuna dikkati 
çekerek, toplumun eğilimi, kültürü 
parlamenter sisteme daha uygun olduğu 
için kendiliğinden böyle bir sistem ortaya 
çıktığını söyledi. 

Her yeni anayasanın, bir önceki anayasa 
dönemindeki olumsuzlukları gidermek 
amacıyla çeşitli düzenlemeler yaptığını 
belirten Hamzaçebi, şöyle devam etti: 

“Şüphesiz her yeni anayasa daha ideale 
ulaştığımız anlamına gelmez. Ama 1961 
Anayasası, 1924 Anayasası'nda olmayan 

Anayasa Mahkemesini getirmiştir. 1982 
Anayasası, günlerce, aylarca süren 
cumhurbaşkanı seçimi turları sonucunda 
cumhurbaşkanının seçilememesi gibi 
demokrasiyle bağdaşmayan durumu 
engellemek için buna engel oluşturacak, çok 
kısa sürede parlamentonun cumhurbaşkanı 
seçmesini sağlayacak şekilde bir düzenleme 
yapmıştır. Her yeni anayasa, şüphesiz 
bizi daha ideale taşımadı, daha iyi şeyler 
yapılmıştır ama olumsuz düzenlemeler 
de olmuştur. Örneğin 1982 Anayasası, 
parlamenter sistemde olmaması gereken 
bir şekilde bir cumhurbaşkanı modeli 
ortaya koymuştur. Parlamenter sistemde 
cumhurbaşkanları tarafsızdır, sembolik 
yetkilere sahiptir, denge unsurudur. 
Yürütmenin elbette parçasıdır ama gerçek 
yürütme organı hükümettir. Krizleri 
önleyecek, problemleri çözecek bir 
cumhurbaşkanı parlamenter sistemde vardır. 
Ama 1982 Anayasası bunun ötesine gitti. 

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, anayasaların 
toplumsal uzlaşma metinleri olduğunu, 
hiçbir siyasi partinin kendi siyasal gücüne 
dayanarak anayasa yapma işine girişmemesi 
gerektiğini ifade etti. 

Hamzaçebi, 2011 seçimlerinden sonra 
TBMM'nin bu konuda çok güzel bir sınav 
verdiğini, 4 partinin katılımıyla Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu kurulduğunu, 25 ay 
süren çalışma sonucunda 4 partinin 60 
maddede uzlaştığını, ancak daha sonra 
komisyonun çeşitli nedenlerle dağıldığını 
anımsattı. 

Hamzaçebi, 1958 Fransa Anayasası 
yapılırken, parlamenter sistemdeki 
tıkanmayı aşmak için yarı başkanlık modeline 
geçildiğini, ihtiyaçtan doğduğunu, Türkiye'de 
böyle bir ihtiyaç görmediğini bildirdi. 

“Aman koalisyonlar olmasın.” diyerek, 
1970,1990'lı yılların örnek verilmesini 
doğru bulmadığını belirten Hamzaçebi, 
koalisyonların da demokrasinin sonucu 
olduğunu, ihtiyaca dayanmayan bir 
şeyin toplumsal tabanı olabileceğini 
düşünmediğini söyledi. 
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TUTANAK BELGE VE 
MATERYALLERİ SERGİSİ

TBMM'de, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i 
Ayan’dan günümüze gün ışığına çıkmamış 
tutanak belge ve materyallerin sergilendiği 
"Geçmişten Günümüze Tutanak Belge ve 
Materyalleri Sergisi" gerçekleşti. TBMM 
Şeref Holü'ndeki serginin açılışını TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın yaptı. 

Geçmişi sağlıklı temellerle kurulmuş, tarihi 
derinliği olan ülkelerin, kültürlerini yeni 
kuşaklara aktarabilmesinin en başta gelen 
şartının, o dönemin eserlerini, çalışma 
yöntemlerini anlatan tüm tarihi belgelerin, 
o dönemlere ait eserlerinin iyi korunması ve 

kayıt altına alınarak arşivlenmesi olduğunu 
belirten Aydın, ancak bu şekilde yeni neslin 
geçmişi anlayıp ders çıkarabileceğine işaret 
etti. 

Aydın, "Tarihi sürecimiz, ülkemizin jeopolitik 
konumu, yaşadıklarımız, bizlere tarihimizi 
daha iyi anlayabilmeyi mecbur kılmaktadır. 
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan 
çalışmalarının o dönemin şartları dikkate 
alındığında iyi bir yöntemle kayıt alındığı, 
korunduğu ve günümüze kadar ulaştığı 
görünmektedir." dedi. 
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Bu belgelerden yararlanarak gelecek 
kuşaklara aktarmanın görevleri olması 
gerektiğini vurgulayan Aydın, şöyle devam 
etti: 

"İşte bu serginin açılma maksadı da budur. 
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan’dan 
başlayarak günümüze kadar gelen siyasi, 
sosyal ve kültürel birikimleri barındıran 
tarihi belge ve eserlerimiz ülkemiz için aynı 
zamanda bir rehber niteliği taşımaktadır. 
Geçmişten günümüze ulaşmış belge 
eserlerden tüm kurum ve kuruluşlarımızın 
araştırmalar yaparak yararlanmaları 
gerekmektedir. Yaptıkları işlerin geçmişte 

nasıl uygulandığını, yürütüldüğünü, nereden 
nereye nasıl gelindiğini görebilmeleri 
bakımından ortaya çıkacak çalışmalar önem 
arz etmektedir." 

Siyasi, sosyal ve kültürel tarihi belge ve 
eserlere dayanarak parlamentoda çalışmalar 
yapıldığını, bunların kitap ve katalog şeklinde 
yayınlanarak birçok tarihi detayın gün ışığına 
çıkmasına vesile olduğuna değinen Aydın, 
bu ve benzeri faaliyetlerle Meclisin örnek 
kurum olma özelliğini koruduğunu ifade etti. 

Sergiye TBMM Başkanvekili Aydın'ın yanı sıra 
TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, bazı 
milletvekilleri ve TBMM çalışanları katıldı. 
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AK PARTİ, CHP VE MHP GRUBU, 
ALMAN FEDERAL MECLİSİ’Nİ ORTAK 

BİR AÇIKLAMA İLE KINADI
02 Haziran 2016 Perşembe

TBMM’de grubu bulunan AK 
PARTİ, CHP ve MHP, Alman 
Federal Meclisi’nin, Ermenilerin 
1915 olaylarıyla ilgili iddialarını 
“soykırım” olarak tanımlayan karar 
tasarısını kabul etmesine ilişkin 
ortak açıklama yapma kararı aldı. 

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
Başkanlık Divanı olarak Almanya Federal 
Meclisi’nin 1915 olaylarını “Ermeni 
soykırımı” olarak niteleyen tasarıyı kabul 
etmesini kınadıklarını ve bu konuda bir 
deklarasyon yayınlanması amacıyla grup 
başkanvekilleriyle görüştüklerini söyledi. 
Hamzaçebi konuyla ilgili olarak grup 
başkanvekillerine söz verdi. 

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, 
Almanya Federal Meclisi’nin sözde 
“Ermeni soykırımı” iddialarını kabul eden 
iradesini kendilerine iade ettiklerini belirtti. 
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“Tarihleri soykırımla dolu olanlar bizim 
milletimizin tarihini karalayamaz.” diyen 
Vural, bu konuda Almanya’nın aynaya 
bakması gerektiğini ifade etti. Vural, 
“Parlamentoda aldıkları bu karar, açıkçası 
kendi kara yüzlerini ortaya koymuştur. Bunu 
parlamento olarak aynen kendilerine iade 
ederek, Türk milletinin vicdanını ifade eden 
bir iradeyi bütün siyasi partilerle birlikte 
imzalamaya davet ediyorum. Nereye 
kadar susacağız? Nereye kadar sineceğiz?” 
şeklinde konuştu. Yaptırım dâhil gerekli 
adımların atılmasını isteyen Vural, “Geri 
kabul anlaşması dâhil bunun da ivedilikle 
askıya alınması konusunda parlamentoda 
adım atılması gerektiğini düşünüyorum.” 
diyerek ortak bildiriye destek vereceklerini 
açıkladı. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 
Almanya Federal Meclisi’nin anılan karar 
tasarısını kabul etmesinden büyük bir 
üzüntü duyduklarını ve bunu şiddetle 
kınadıklarını söyledi. Özel, Almanya 
Federal Meclisi’nin hukuki bir konuda ön 
yargılara dayanan siyasi bir hüküm ve karar 

verdiğini dile getirdi. Kararın, Türkiye-
Ermenistan ilişkilerinin daha da çetrefilli 
hale gelmesine ön ayak olmaktan başka 
hiçbir işe yaramayacağını vurgulayan Özel, 
Ermenistan’ın diğer parlamentolar nezdinde 
yaptığı lobi çalışmalarının sorunu daha 
da derinleştirdiğini kaydetti. Hükümetin 
sorumluluğunu görmezden gelmenin de 
mümkün olmadığını savunan Özel, “Dış 
politikadaki zafiyet her geçen gün Türkiye’yi 
yalnızlaştırmaktadır.” ifadesini kullandı. 
Özel, CHP’nin ortak bir kararı önemsediğini 
ve ortak deklarasyonun altına imzalarını 
atacaklarını kaydetti. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bostancı, 
Almanya Federal Meclisi’nin aldığı kararı yok 
hükmünde kabul ettiklerini belirtti. Bostancı, 
“Bu karar muhakkak, Türkiye ile Almanya 
ilişkilerini kapsamlı bir şekilde etkileyecek 
ve zedeleyecektir. Bunun hesabını iyi 
yapmış olmaları gerekir. Parlamentodaki 
sayın milletvekillerinin tarihi belgelerin ne 
olduğu gibi bir çalışma gerçekleştirerek 
bu kararı aldıkları kanaatinde değilim. 
Onların kararının asıl dinamikleri güncel 
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siyasal ilişkiler ve selam vermek istedikleri 
çevrelerdir. Almanya Federal Meclisi’nin 
almış olduğu bu karar bütünüyle siyasi bir 
karardır” diye konuştu. 1915’te yaşanan 
olayların acı olduğunu dile getiren Bostancı, 
“Yaşanan acı olayların asıl sebebi savaştır.
Savaşın yaşandığı bir yerde adalet ve 
hakkaniyet aramaya kalktığınızda hayli 
zorlanırsınız.” değerlendirmesinde bulundu. 
Naci Bostancı, soykırımın esasen hukuki bir 
konu olduğunu ve sadece Nazi Almanyasının 
işlediği soykırıma ilişkin mahkeme kararı 
bulunduğunu vurguladı. 

TBMM Genel Kurulu’nda, 
Almanya Federal Meclisi’nin, 
1915 olaylarına dair Ermeni 
iddialarını tanıyan karar 
tasarısını oy çokluğuyla kabul 
etmesine ilişkin AK PARTİ, CHP 
ve MHP grupları ortak açıklama 
yaptı. 

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
Almanya’da kabul edilen tasarıyla ilgili üç 
siyasi parti grubunun ortak açıklamasının 
Başkanlığa sunulduğunu kaydetti.
 
TBMM’de bulunan tüm grupların imzasını 
taşımayan bildirilerin Başkanlık Divanı’nda 
okutulamadığını belirten Hamzaçebi, 
açıklamada imzası bulunan AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup 
Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay’a söz verdi. Üç grup 
başkanvekili tarafından ayrı ayrı kürsüde 
okunan ve milletvekilleri tarafından ayakta 
alkışlanan açıklamada şu ifadeler vurgulandı: 

“Almanya Federal Meclisi’nin 1915 yılında 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan tehcirle 
ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını 
Yüce Türk milletinin temsilcisi olan bizler 
kabul etmiyor, esefle karşılıyor ve şiddetle 
kınıyoruz. 

Bu adaletsiz ve mesnetsiz kararın kabulü, 
milletimizde derin bir infiale yol açmıştır. 

Almanya Federal Meclisi’nin 1915 yılında 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan tehcirle 
ilgili tek taraflı, seçici ve asılsız Ermeni 
iddialarını esas alan kararının tarihi ve 
hukuki geçerliliği yoktur. 

Almanya Federal Meclisi bu kararıyla, 
kendini tarihçilerin ve uluslararası 
mahkemelerin yerine koyarak tarih yazmak 
ve soykırım gibi ciddi bir suç hakkında 
hüküm vermekle, hem insan haklarını 
hem adaleti hem de tarih ve hukuku hiçe 
saymıştır. 

Bu, tarihe, geleceğe karşı hata olan karar, 
Türkiye ve Almanya ilişkilerini mutlaka 
etkileyecek, aradaki dostluk köprülerine 
zarar verecektir. Bu konuda Türkiye 
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Cumhuriyeti Hükümeti’ni gerekli tedbir 
ve kararları almaya davet ederken, kadim 
menfaatlerimizi haleldar edecek girişimler 
karşısında TBMM’de her türlü desteğe hazır 
olduğumuzu ifade ederiz. 

Bizler bugüne kadar bazı ülkelerin 
parlamentolarında kabul edilen, 1915 
olayları hakkındaki asılsız soykırım iddialarını 
meşrulaştırmayı içeren karar, açıklama ve 

yasalar ile bundan böyle girişilebilecek 
benzeri tasarrufları tarihi gerçeklerin 
ve uluslararası hukukun ihlali olarak 
gördüğümüzü, tanımadığımızı ve hiçbir 
zaman tanımayacağımızı güçlü bir şekilde 
ifade ediyoruz.” 

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, TBMM 
Başkanlık Divanı olarak kararı şiddetle 
kınadıklarını ifade etti.



Türkiye - Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı 
Kan, ÇHC Büyükelçisi Yu Hongyang'ı kabul 
etti. 

Kabulde, Türkiye – ÇHC ikili ilişkileri ile 
iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkiler 
görüşüldü. 

ÇHC Büyükelçisi, Türkiye ve Çin arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi için TBMM ve Dostluk 
Grubu üyelerinden destek beklediklerini 
belirterek, TBMM ve Çin Ulusal Halk Meclisi 
arasındaki dostluğun ve iyi düzeydeki 
ilişkilerin halklar arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi açısından önemli olduğunu 
vurguladı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 
önümüzdeki aylarda yapacağı ÇHC ziyareti 
için hazırlıkların sürdürüldüğünü anlatan Yu 
Hongyang, üst düzey ziyaretlerin ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. 

Kan da, ÇHC Büyükelçisini TBMM’de 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu kaydederek Türkiye'nin, Çin 
ile olan ilişkilerine büyük önem atfettiğini 
ve Türk halkının Çin'e ilgisinin her geçen 
gün arttığının altını çizdi. Kan, TBMM 
Başkanı Kahraman'ın Çin ziyaretinin, iki ülke 
parlamentoları arasındaki mevcut dostluk ve 
işbirliğini artıracağını kaydetti. 

ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
HONGYANG, TÜRKİYE - ÇİN 

PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI KAN’I ZİYARET ETTİ
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MÜLTECİ HAKLARI ALT KOMİSYONU 

TOPLANDI

01 Haziran 2016 Çarşamba

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan ‘’Mülteci Hakları Alt 
Komisyonu’’ AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu başkanlığında toplandı. 

Uslu, komisyonun bütün siyasi partilerin 
ortak kararı ile kurulduğunu hatırlatarak, 
mültecilere ilişkin yerinde incelemeler 
yapmaya devam edeceklerini söyledi. Uslu, 
mültecilerin, Türkiye, Avrupa ve dünya için 
önemli bir gündem olduğuna vurgu yaptı. 

Toplantıda, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Kaya tarafından komisyon üyelerine sunum 
yapıldı.

Prof. Dr. Kaya, göç konusunun sadece 
hukukla sınırlı bir konu olmadığını, 
yalnız hukuki perspektifin veya diğer 
perspektiflerin tek başına yeterli 
olmayacağını, bu alanda tüm bilim dallarının 
birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi. 
Uluslararası göçün, düzenli ve düzensiz 

olarak ikiye ayrıldığına dikkat çeken Prof. 
Dr. Kaya, düzenli göçün o ülkenin göçle 
ilgili kurallarına riayet edilerek yapılan göç; 
düzensiz göçün ise bu kurallar ihlal edilerek 
yapılan göç olarak tanımlandığını belirtti. 
Kaya, “Mültecileri ve mültecilik iddiasında 
bulunanları düzensiz göçmen saymamız 
kategorik olarak doğruyu ifade etmez.” dedi. 

Avrupa’da iki unsurun birbirine koşut 
olarak gerçekleştiğini, bunların ekonomik 
kriz ve onunla birlikte ortaya çıkan yabancı 
düşmanlığı olduğunu vurgulayan Kaya, bu 
durumun medyaya yansımasının yanı sıra 
insan hakları kuruluşlarının raporlarına 
da yansıdığını belirtti. Prof. Dr. Kaya, 
yabancılara, özellikle de mültecilere 
karşı Avrupa’da insan hakları ihlallerinin 
yapıldığının aşikâr olduğunu, ırkçı partilerin 
yükselişinin ve seçimlerde bu konunun 
önemli bir gündem maddesi teşkil etmesinin 
de söz konusu olguyu doğruladığını kaydetti.
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TBMM GENEL SEKRETERİ NEZİROĞLU’NDAN, 
TÜRKİYE’DE YAŞAYAN ENGELLİ KADINLAR İLE 

ENGELLİLERE BAKMAKTA OLAN KİŞİLERİN SORUNLARI 
VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ALT KOMİSYONUNA SUNUM

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
bünyesinde kurulan “Türkiye’de Yaşayan 
Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta 
Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Alt Komisyonu” AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Bennur Karaburun başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Doç. Dr. 
İrfan Neziroğlu tarafından “Engelsiz Meclis” 
projesi kapsamında TBMM’de engellilere 
yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında sunum yapıldı.

TBMM’nin kamu kurum ve kuruluşları 
ile özel sektör açısından her türlü 
çalışmada örnek olması gerektiğini 
ifade eden Neziroğlu, bu düşünceyle 
engelli vatandaşların TBMM’ye erişimini 
kolaylaştırmak için birçok alanda çalışmalar 
yürüttüklerini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında, TBMM’deki 
mekânların engelliler için “evrensel 
tasarım” ilkesine uygun olarak yeniden 
düzenlendiğini, kurumsal internet sitesinde 
ve TBMM Çocuk sayfasında görme ve işitme 

engelliler için özel bölümlerin hizmete 
sunulduğunu belirten Neziroğlu, anılan 
çalışmaları yürütürken engelli personelden 
ve engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinden görüş aldıklarını, böylece 
ihtiyaçların doğru tespit edilerek hedeflere 
ulaşıldığını vurguladı.

Neziroğlu, “TBMM Çocuk” projesi 
kapsamında çocuklara yönelik çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini de belirterek, TBMM’de 
üçüncü kez karne şenliği düzenleneceğini, 
Sevgi Evlerinde kalan çocukların bu şenliğin 
ilk gününe davet edilerek karne sevincine 
ortak olacaklarını belirtti. 

Toplantıda, işitme engellilerin, 
milletvekillerinden randevu almasını 
kolaylaştıran SMS uygulamasına ilişkin 
hazırlanan ve tüm ulusal kanallarda 
yayımlanan kamu spotu ile Engelsiz 
Meclis konulu video da sunuldu. Kurumsal 
internet sayfalarındaki engellilere yönelik 
bölümler, TBMM Genel Sekreteri tarafından 
uygulamalı olarak komisyon üyelerine 
gösterildi.

01 Haziran 2016 Çarşamba
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LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİNDEN 

TÜRKİYE-LÜBNAN PARLAMENTOLARARASI 

DOSTLUK GRUBU BAŞKANINA ZİYARET

Türkiye-Lübnan Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, Lübnan Büyükelçisi 
Mansaour Abdallah ile Lübnan Büyükelçiliği 
Müsteşarı Rabie Narsh’ı kabul etti. 

Kabulde, Türkiye ile Lübnan arasındaki ikili 
ilişkiler ile iki ülke parlamentoları arasındaki 
ilişkiler görüşüldü. 

Türkiye ve Lübnan arasında organik bağlar 
bulunduğunu, halklarının aynı coğrafyanın 
insanları olduğunu belirten Turan, iki ülke 
arasında her zaman adalet ve özgürlük 
temelinde işbirliğine dayalı ilişkiler 
bulunduğunu vurguladı.

Lübnan’ın Orta Doğu’nun önemli 
ülkelerinden biri olduğunun altını çizen 
Turan, “Lübnan’dan çıkan bir kıvılcım 
bölgede büyük bir yangına neden oluyor. Bu 
yüzden Lübnan’da huzur olursa bütün Orta 
Doğu’da huzur olur. Lübnan’daki demokratik 
ve farklı halkların kardeşçe yaşadığı ortam, 
bölgenin barışı için de önem taşıyor.” 
ifadesini kullandı.

Büyükelçi Abdallah da, Türkiye ve Lübnan 
arasındaki ilişkilerin gelişmesine önem 
verdiklerini belirterek, mevcut ilişkilerin 
gelişerek sürdürülmesi için çalıştıklarını 
belirtti. 

02 Haziran 2016 Perşembe
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DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU 

BAŞKANI ÖZHAN, 

ALMANYA FEDERAL 

MECLİSİ’NİN 

1915 OLAYLARI 

KONUSUNDA 

ALDIĞI KARARA 

İLİŞKİN BASIN 

AÇIKLAMASI YAPTI

02 Haziran 2016 Perşembe

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ Malatya Milletvekili Taha 
Özhan, Almanya Federal Meclisi’nin 1915 olayları konusunda aldığı 

karara ilişkin yayımladığı basın açıklamasında; “Almanya Federal 
Meclisi’nin bugün kabul ettiği, 1915 olayları hakkında tarihi gerçekleri 
tahrif eden, hukuk ve hakkaniyetle bağdaşmayan, sağduyudan yoksun 

kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 



Özhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Federal Meclis’in gerçekleri göz ardı 
ederek, kendisini tarihçilerin ve uluslararası 
mahkemelerin yerine koyup tarih yazarak 
‘soykırım’ gibi çok ciddi bir suç iddiasıyla 
hüküm vermeye kalkışmasının tutarlı ve 
kabul edilebilir bir yanı bulunmamaktadır. 
Böylesi bir yaklaşım tarzını; evrensel 
demokratik değerlerin göz ardı edilmesi 
ve uluslararası hukukun çarpıtılarak, salt 
siyasi amaçlarla ve Türkiye karşıtlığı adına 
tarihin istismarı olarak değerlendiriyoruz. 
Bu sebeple, söz konusu yakışıksız kararın 
tarafımızca yok hükmünde sayılacağını 
hatırlatırız. 

Federal Meclis’in, bu keyfi, hukuksuz ve 
anlamsız tasarrufu, yalnızca tarihin nasıl 
siyasileştirildiğini ve istismar edildiğini 
değil; tarihte eşi benzeri görülmemiş bir 
suç olan Holokost’un ağırlığını bir öncül 
yaratarak azaltma gayretini de ortaya 
koymaktadır. Bu kararın, Almanya’nın 
“özel tarihi sorumluluğunu” üstlenmesi ve 
“geçmişin uçurumlarını aşarak barışma ve 
anlaşma yolları aramak konusunda Türkler 
ve Ermenileri destekleme” gibi gülünç 
gerekçelerle izah edilmesinin ise itibar edilir 
bir yanı bulunmamaktadır. Alman Federal 
Meclisi’nin iddia ettiği “hayal edilmesi 
imkânsız derecede gaddar suçların” kimler 
tarafından nasıl işlendiği ise tüm insanlığın 
malumudur. İnsanlık tarihinin bilinen en 
feci ve sistematik soykırımına imza atmış, 
soykırım mühendisliğinin mucidi konumunda 
olanların, tarih boyunca merhameti temsil 
eden bir millete ve yüzyıllardır barış ve 
kardeşliğin egemen olduğu bir coğrafyaya 
suçlarını sıçratmaları mümkün değildir. 

Açıktır ki; soykırım, siyasi saiklerle istismar 
edilebilecek bir kavram olmadığı gibi, 
uluslararası hukukta da tanımı açık ve kesin 
olarak yapılmış bir suçtur. 1915 olaylarının 
“soykırım” olduğuna dair uluslararası yetkili 
bir mahkeme kararı bulunmadığı gibi, bu 
konuda herhangi bir uzlaşının varlığından 
bahsetmenin de mümkün olmadığı, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin 15 Ekim 2015 
tarihli 275 sayılı kararıyla teyit edilmiştir. 
Bu gerçeğe rağmen Federal Meclis, 1915 
olaylarına ilişkin olarak uluslararası hukuk 
ve Avrupa hukuk içtihadı hilafına ‘tartışılmaz 
bir resmi görüş’ üreterek bunu dayatmaya 
çalışmıştır. Federal Meclis’in bu tutumu 
demokrasi, ifade özgürlüğü ve insan 
haklarıyla bağdaşmadığı gibi, böylesi bir 
tutumun adalete değil, tarihi ve hukuku 
istismar etmek isteyen bir anlayışa hizmet 
edeceği aşikârdır. Böylesi bir istismar 
girişimi, Federal Meclis’in temsil ettiği Alman 
halkı nazarında er ya da geç sorgulanacaktır. 

Türkiye’nin, meselenin vuzuha kavuşması 
noktasında ciddiyet ve cesaretle talep ettiği 
ve arkasında durduğu ‘arşivlerin açılarak, 
tarafların ortak bir araştırma komisyonu 
yoluyla araştırmalarda bulunması’ talebi, 
2009 yılında Türkiye ile Ermenistan 
tarafından imzalanan Zürih Protokolü’nde 
yer almasına rağmen, protokolün 
Ermenistan Parlamentosu’nda takılmasını 
görmezden gelerek, Türkiye’yi suçlayıcı 
tavırlar içerisine girmek ise en naif ifadeyle 
büyük bir çelişki ve samimiyetsizliktir. 

Salt siyasi saiklerle 1915 üzerinden 
‘Türkiye ile hesaplaşma’ ekseni inşa 
edebilmek için tarihin ve Ermenilerin 
araçsallaştırılmasından öte bir sonuca 
hizmet etmeyeceği açık olan Federal Meclis 
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kararı da ortaya koymuştur ki; 1915’in 
‘ne olduğu’ tartışması, 1915’te ‘neler 
olduğunun’ önüne geçmiş durumdadır. 
1915’te ‘ne olduğu’ tartışmasının ana eksene 
dönüşmesinin maliyeti ise ‘neler olduğunu’ 
sorgulamamakla sonuçlanmaktadır.

Bu durum, taraflar açısından yaşanmış 
acıların inkârını, ağır maliyetini ve 
yaşananların hukuki tarifinin ne olduğunu 
tartışmamak üzere bir zemin inşa ettiği gibi, 
‘Türkiye’yi mahkûm ettirme’ hedefinin bu 
denli kaba bir şekilde arz-ı endam etmesi de, 
1915 tartışmalarının sağlıklı yürümesini ve 
bir netice üretmesini imkânsız kılmaktadır. 
Tartışmayı başlı başına bir kısır döngüye 
dönüştürerek, yaşananların bağlamıyla 
beraber tartışılmasının önünü tıkayan bu 
tutum, taraflara hiçbir faydası olmayan 
bir kriz üretmekte birlikte, nihai olarak ise 
mahkûm edilecek ve fatura kesilecek aktör 
arayışına geçmek gibi sağlıksız bir sonuç 
ortaya çıkartmaktadır. Böylesi bir sonucun, 
barış ve hoşgörü ikliminde ortak bir bugün 
ve gelecek oluşturma fikri hilafına hareket 
olduğu ise akıl ve sağduyu sahibi herkesin 
takdiridir. 

Öte yandan, Federal Meclis’in, temsil 
ettiği insanlar arasında bulunan Alman 
vatandaşı yüzbinlerce Türk’ün düşüncelerini 
ve hafızasını yok sayma girişimi olarak 
da isimlendirebileceğimiz tahrif edilmiş 
bu anlatının, eğitim sistemi yoluyla genç 
nesillere ve gelecek kuşaklara dayatılma 
girişimi, düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe 
sayan büyük bir akıl tutulması örneğidir. 
Karardaki “Türk kökenli vatandaşların 
uyumuna katkı teşkil edeceği” gerekçesi ile 

Almanya’daki 3 milyonluk Türk toplumunun 
öz benliğinin bu şekilde yaralanmaya 
çalışılması ne izah edilebilir, ne kabul 
edilebilir bir tutumdur. Aksine bu haksız 
ve hukuksuz kararın Türkler ile Almanları 
ayrıştırıcı bir etki yaratması da kaçınılmazdır. 

Mezkûr karar, hâlihazırda Suriye başta 
olmak üzere birçok dünya ülkesinde süren 
iç savaş, çatışma, katliam, hukuk ve insan 
hakları ihlallerine karşı yeterli duyarlılığı 
göstermeyen özel gündemli provokatörlerin, 
tarih istismarı üzerinden vicdan 
rahatlatmaya çalışması ve ucuz bir siyaset ve 
vicdan manipülatörlüğüdür. 

Son yıllarda Avrupa siyasetinde artış 
gösteren aşırı sağ, ırkçı ve İslamofobik 
eğilimlerin, Türkiye karşıtlığı üzerinden yine 
Türkiye’yi hedefe koyarak örtbas edilmeye 
çalışılması olarak algıladığımız ve mesnetsiz 
ithamlara dayalı bu kararın, tarafımızca 
Avrupa’daki siyasetsizliğin ve Almanya iç 
siyasetinin yeniden konsolidasyonu amacıyla 
tarihin istismarı olarak görüldüğünü de ifade 
etmek isteriz. 

Federal Meclis’in, istismara dayalı bu 
son derece keyfi, hukuksuz ve yakışıksız 
kararı, Türk-Alman ilişkileri üzerine gölge 
düşüren utanç verici bir karar olarak tarihte 
yerini alacak; Türk halkı Almanya Federal 
Meclisi’nin bu kararını unutmayacak ve 
affetmeyecektir. 

Türkiye ve dünya kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.”

30  ■  
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KEFEK BAŞKANI 
KATIRCIOĞLU, 
EKVADOR-TÜRKİYE 
PARLAMENTOLARARASI 
DOSTLUK GRUBU 
BAŞKANI GODOY’U 
KABUL ETTİ

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ekvador-Türkiye 

Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
Gina Godoy’u kabul etti. Heyete, Ekvador 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Roberto Betancourt 
da eşlik etti.

Katırcıoğlu, Ekvador heyetinin Türkiye’de 
bulunmasından dolayı mutluluk 
duyduklarını kaydederek söz konusu 
ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini 
daha da güçlendireceğini vurguladı. 
Katırcıoğlu, komisyon çalışmaları hakkında 
konuk heyete bilgi verdi. Ekvador-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
Godoy, TBMM’yi ziyaret etmekten 
memnuniyet duyduklarını belirterek 
kendisine ve heyetine gösterilen ev 
sahipliğine teşekkür etti.

07 Haziran 2016 Salı
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MİLLÎ SAVUNMA 

KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINA 

AK PARTİ TOKAT 

MİLLETVEKİLİ YUSUF 

BEYAZIT SEÇİLDİ

BAYINDIRLIK, İMAR, 
ULAŞTIRMA VE 

TURİZM KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINA 

AK PARTİ SİVAS 
MİLLETVEKİLİ MEHMET 
HABİB SOLUK SEÇİLDİ

    Millî Savunma Komisyonu Başkanvekili 
AK PARTİ Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan  
Faruk Özlü’den boşalan Komisyon Başkanlığı 
için seçim yapıldı. 

Komisyon Başkanlığına AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi. 

Beyazıt, yaptığı konuşmada, İstanbul ve 
Mardin’deki terör saldırılarını kınayarak, 
hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara 
şifa diledi. Beyazıt, milletimize başsağlığı 
dileyerek benzer elim hadiselerin bir an 
önce sonuçlanmasını ve ülkemizin huzur, 
sükûn ve refaha kavuşmasını temenni etti.

    Komisyon, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Erol Kaya başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcılığı görevini üstlenen Erol Kaya’dan 
boşalan Komisyon Başkanlığı için seçim 
yapıldı. 

Komisyon Başkanlığına AK PARTİ Sivas 
Milletvekili Mehmet Habib Soluk seçildi. 
Komisyon Başkanvekilliği görevine ise 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker 
getirildi. 

Soluk, yaptığı konuşmada, siyasetin ülkeye 
hizmet için bir araç olduğuna işaret ederek 
“Ortak akılla hareket etmek, ülkemizin 
geleceğinin imarı ve hizmeti için ortak 
kararlarla; iktidar-muhalefet sürtüşmesi, 
çekişmesiyle değil, ortak akıllarla doğruda 
buluşup ülkemize hizmet etmek en büyük 
emelimiz ve hedefimizdir.” ifadesini kullandı.

08 Haziran 2016 Çarşamba 08 Haziran 2016 Çarşamba



■  33

Haziran 2016

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT 
KOMİSYONU TOPLANDI

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu,  
AK PARTİ Ankara Milletvekili Emrullah İşler 
başkanlığında toplandı. 

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’nda, 
“Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve 
İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2015 
Yılı Raporu” görüşüldü. 

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, bir 
önceki toplantıda görüşmelerine başlanan 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve 
İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2015 
Yılı Raporu’nun Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığına ait 

kısımlarının ilgili kurumların temsilcilerinin 
katılımıyla görüşüldüğü belirtildi. 

Açıklamada, “Komisyonumuz, MİT 
Müsteşarlığı tarafından yürütülen devlet 
istihbarat hizmetleri ile Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı 
tarafından görevleri gereği yürütülen 
güvenlik faaliyetlerine ve istihbari nitelikteki 
faaliyetlere ilişkin olarak hazırlanan söz 
konusu raporun müzakereleri çerçevesinde 
çalışmalarına devam edecektir.” ifadesi 
kullanıldı. 

09 Haziran 2016 Perşembe



“TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI 
BÜTÇELEME” TOPLANTISI

TBMM Kadın-Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu ve TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi 
milletvekillerinin katılımıyla 
“Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme” konulu bilgilendirme 
toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının açılışında konuşan Kadın-
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, cinsiyete duyarlı 
bütçeleme konusuna önem verdiklerini 
belirterek, kaynakların kadın ve erkekler 
arasında adilce dağıtılması meselesini 
önemli bir politika hedefi haline getirmek 
gerektiğini ifade etti.

Toplumu oluşturan taraflardan birini 
görmezden gelmenin, toplumda kronikleşen 
sorunlara neden olacağını kaydeden 
Katırcıoğlu, “Devlet, bütçesini yaparken 
doğrudan veya dolaylı olarak kadın-erkek 
arasındaki adaletsizlik makasını açıp 
açmadıklarını kontrol etmelidir. Cinsiyete 
duyarlı bütçeleme konusuna, son noktada 
müdahale etmek yeterli değildir. Tüm 
ana plan ve politikaların uygulanmasında 
bu anlayışı göz önünde bulundurmamız 
gerekiyor.” dedi.

Katırcıoğlu, bütçe oluşturmada bir sıkıntı 
yaşanmadığını ama bütçenin cinsiyete 
duyarlı şekilde kullanılmasında, uygulamada 
sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, konuya 
ilişkin Başbakanlık Genelgesi bulunduğunu 
ancak uygulanmasında eksiklikler olduğunu 
belirtti. 

09 Haziran 2016 Perşembe
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Avusturya ve İsveç’in cinsiyete duyarlı 
bütçeleme konusunda dünyadaki en iyi iki 
örnek olduğunu dile getiren Katırcıoğlu, 
söz konusu ülkelerin bu alanda örnek 
alınabilecek ülkeler olduklarını, herkesin 
farklılıklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, 
adil şekilde taksimatın son derece önemli 
olduğunu dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
Süreyya Sadi Bilgiç, kadınların karar 
alma süreçlerinde, siyasi, sosyal liderlik 
süreçlerinde yer almadığını ve kadına yönelik 
şiddetin dünyanın her yerinde artarak vahşet 
boyutlarına ulaştığını vurguladı. 

Kadınlara yönelik çirkinliklerin ortadan 
kaldırılması için yasal düzenlemeler yapmak 
gerektiğinin altını çizen Bilgiç, “Demokrasi 
kavramının temel prensiplerinden biri olarak 
tanımlanan kadın-erkek fırsat eşitliği, hem 
ülkelerin demokratik hem de ekonomik 
gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. 
Kadın ve erkeklerin sosyal hayatın her 
alanında eşit imkânlara sahip olması 
beklenmektedir.” ifadesini kullandı. 

Bütçelerin toplumun önceliklerine göre 
hazırlandığını, sadece mali ve ekonomik 

politikalar değil, sosyal ve kültürel 
politikaları da içerdiğini belirten Bilgiç, 
geleneksel bütçe yaklaşımlarında cinsiyet 
konusunun gözardı edildiğini, oysa bütçeyi 
oluşturan kaynakların, herhangi bir ayrım 
yapılmaksızın kadın-erkek önceliklerine göre 
tahsis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cinsiyete duyarlı bütçelemede esas 
amacın; kadın-erkek fırsat eşitliğinin 
sağlanması olduğunu vurgulayan Bilgiç, 
“Bütçe kaynaklarının toplumsal cinsiyet 
eşitliği gözardı edilerek tahsis edildiği bir 
ortamda toplumsal refahtan bahsetmek 
mümkün olamaz. Kamu idarelerinin, 
kamu kaynakları kullanırken toplumsal 
cinsiyet eşitliğini dikkate alıp almadıklarını 
sorgulaması daha eşit ve refah seviyesi 
yüksek bir topluma ulaşmak için önemlidir. 
Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
anlayışı, kadınları ekonomik görünür kılar.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Konuşmaları müteakip TBMM Yasama 
Uzmanı Mustafa Şahin tarafından toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda 
sunum yapıldı.
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TBMM’DE 139 
MİLLETVEKİLİNE 
AİT 682 FEZLEKE 
ADALET 
BAKANLIĞINA 
GÖNDERİLDİ

TBMM’de 139 milletvekiline ait 682 fezleke 
Adalet Bakanlığına gönderildi. 
Hakkında dosya bulunan milletvekillerinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından imzalanması ve Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, 
fezlekelere ilişkin TBMM’deki süreç 
tamamlandı. 
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu 
Kâtip Üyesi, AK PARTİ Çankırı Milletvekili 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, fezlekeler 
gönderilmeden önce yaptığı kısa açıklamada, 
hakkında dosya bulunan milletvekillerinin 
dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından imzalandığını ve Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı. 
Akbaşoğlu, kanuna göre, dokunulmazlığa 
ilişkin dosyaların 15 günlük süre içerisinde 
ilgili mercilere gönderilmesi gerektiğini 
belirterek, bu çerçevede TBMM Başkanlığı, 
Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin 
TBMM Karma Komisyonu’nda bir araya 
geldiklerini vurguladı. Akbaşoğlu,
“Önce tespit tutanağı tutmak suretiyle, 
daha sonra da teslim-tesellüm tutanağı ile 
139 milletvekilimize ait 682 fezlekeyi Adalet 
Bakanlığına gönderdik. Anayasa hükmünün 
gereği bu şekilde yerine getirilmiş oluyor. 
Bundan sonraki süreç, yargı sürecidir, 
yargının takdirindedir. Milletimize hayırlı 
olsun.” ifadesini kullandı. Fezlekelerin olduğu 
dosyalar, özel güvenlik tedbirleri altında 
Adalet Bakanlığına gönderildi.
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANI EROĞLU, 

TÜRKİYE’NİN “SULAMA YATIRIMLARI” 
KONUSUNDA BİLGİ VERDİ

Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel 

Eroğlu, Tarım, 
Orman ve Köyişleri 

Komisyonu’na, 
“sulama yatırımları” 
konulu sunum yaptı

15 Haziran 2016 Çarşamba

Özellikle son yıllarda iklim değişikliğinin 
etkisiyle hava sıcaklıklarında artış 
gözlendiğini ve yağışların düzeninin 
bozulduğunu belirten Eroğlu, Türkiye’nin 
yarı kurak iklim bölgesinde olduğunu, 
yağışların bölgelere ve mevsimlere göre 
farklılık gösterdiğini belirtti. Yıllık yağış 
miktarının 450 milyar metreküp, yıllık 
toplam kullanılabilir su miktarının 112 
milyar metreküp, kişi başına düşen yıllık su 
miktarının bin 454 metreküp olduğunu dile 
getiren Eroğlu, bu suyun yüzde 74’ünün 
sulamada, yüzde 13’ünün içme-kullanmada, 
yüzde 13’ünün sanayi suyu ihtiyacını 
karşılamada kullanıldığını kaydetti. 

Eroğlu, 13 yılda 320 baraj, 309 gölet, 384 
sulama tesisi, 98 içme suyu temini tesisi, 

10 atık su arıtma tesisi, bin 930 taşkın 
koruma tesisi yapıldığını ifade ederek 13 
yılda yapılan depolamaların sayısının 70-80 
yılda yapılanlardan daha fazla olduğunu 
vurguladı ve Türkiye’nin hâlihazırda 165 
milyar metreküp suyu biriktirecek kapasitesi 
olduğunu dile getirdi. 

DSİ tarafından işletmeye açılan sulamalarda 
üretim değerinin, sulamadan önceki 
duruma göre 5 kat arttığını söyleyen 
Eroğlu, Türkiye’nin ekonomik olarak 
sulanabilir arazisinin 85 milyon dekar, şu 
anda sulanabilir arazinin ise 62 milyon 
dekar olduğunu belirtti. Diğer araziler için 
projelerin devam ettiğini, 2019’a kadar 
takriben 10 milyon dekar arazinin daha 
sulamaya açılacağını kaydeden Eroğlu, 



38  ■  

“Böylece yıllık ilave 10,9 milyar lira zirai gelir 
artışı sağlanacak.” şeklinde konuştu. 

“1000 Günde 1001 Gölet ve Bend Tesisi” 
inşa edilerek 611 milyon metreküp 
depolama, 1,7 milyon dekar arazide sulama 
ve taşkın koruma sağlandığına dikkati çeken 
Eroğlu, bunun toplam maliyetinin 3,3 milyar 
lira olduğunu, 2019’a kadar bin 71 gölet inşa 
edileceğini ve 3 milyon dekarın sulanacağını, 
bunun maliyetinin ise 15 milyar lira olacağını 
belirtti.

Eroğlu, projenin gerçekleştirilmesiyle 300 
bin vatandaşın iş imkânına kavuşacağını, 
3 milyar lira ilave yıllık gelir artışı 
sağlanacağını, kırsaldaki göçün önlenerek 
vatandaşın yerinde istihdam edileceğini, 
taşkın zararları ve toprak erozyonunun 
önleneceğini, yeraltı suyu potansiyelinin 
emniyetli rezervde tutulabileceğini 
vurguladı. Projenin gerçekleştirilmesiyle 
civar nüfusun içme suyu ihtiyacının temin 
edileceğini, hayvanların su ihtiyacının 

karşılanacağını da vurgulayan Eroğlu, 
“Su ürünleri üretimi ülke genelinde 
yaygınlaştırılacak, yangın söndürme 
gayesiyle kullanılacak, mesire ve rekreasyon 
alanları oluşturulacaktır.” dedi.

Eroğlu, 2003’ten sonra iptidai sulama 
sistemi terk edilerek basınçlı borulu sisteme 
geçildiğini, böylelikle suyun en fazla 
kullanıldığı alan olan zirai sulamada büyük 
tasarruflar yapıldığını belirterek GAP’a 20 
milyar lira yatırım yapıldığını ve söz konusu 
projeyi 2019 yılı sonunda tamamen bitirmeyi 
hedeflediklerini kaydetti. 

Orta Anadolu Gelişim Projesi, Trakya Gelişim 
Projesi (TRAGEP), Ege Gelişim Projesi 
(EGEGEP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), 
Konya Ovası Projesi (KOP) ile ilgili bilgi veren 
Eroğlu, KOP’tan sonra bölgeye yönelik ikinci 
bir dev projenin hazırlandığını ifade ederek, 
Su Kanunu Tasarısı’nın Bakanlar Kurulunda 
imzaya açıldığını da ifade etti.
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UNHCR TÜRKİYE MİSYON ŞEFİ MOREAU,
MÜLTECİ HAKLARI ALT KOMİSYONUNA 

SUNUM YAPTI
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan ‘’Mülteci Hakları Alt 
Komisyonu’’ AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Misyon 
Şefi Pascale Moreau, komisyon üyelerine 
sunum yaptı. 

Moreau, sunumunda, TBMM’de 
mülteci haklarıyla ilgili bir alt komisyon 
kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, Türkiye’nin son 2 yıldır dünyada 
en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke 
olduğunu belirtti. 

Pascale Moreau, “Dünyada her 113 kişiden 
biri yerinden edilmiş. Bu bizim açımızdan 
felaket durumu. UNHCR, uzun yıllardan beri 
sadece Suriyelilere değil, birçok milletten 
mülteciye eli açık şekilde ev sahipliği yaptığı 
için Türkiye’ye samimi takdirlerini sunuyor.” 
diye konuştu. 

UNHCR’nin çalışmaları hakkında bilgi veren 
Moreau, Türkiye’nin sığınmacı ve mülteciler 
için gösterdiği çaba ve kararlılığın çok önemli 
olduğunu vurguladı. 

Moreau, “Türkiye’nin çabasının uzun vadede 
devam edebilmesi için ulusal politikaların 
gözden geçirilmesinde fayda var. Mülteci 
krizlerinin siyasi çözümlerle halledileceği 
kanaatindeyiz. Siyasi çözümler bulunana 
kadar mültecilere ev sahipliği yapan 
ülkelere uluslararası manada daha fazla 
dayanışma sağlanması ve sorumluluğun 
daha adil şekilde paylaşılmasında fayda var.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Mülteciler konusunda hiçbir dönemde 
olmadığı kadar çok farkındalık yaratıldığını 
ancak bunun bile artan mülteci sayısı 
karşısında yetersiz kaldığını anlatan 
Moreau, Türkiye’nin 19 Eylül 2016 tarihinde 
gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’na en üst düzeyde katılarak, konuyu 
gündemde tutmasının da önem taşıdığını 
bildirdi. 

Moreau, “Mültecilere destek veren, en 
büyük ev sahipliği yapan ülkelerin sesinin 
daha kuvvetli duyulması, sorunun küresel 
olarak çözülmesine katkı sağlayacaktır. Bizler 
de konuya dair daha dramatik ve farkındalığı 
olan işler yapmalıyız.” ifadesini kullandı. 
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SAYIŞTAY’DA 

BOŞ 

BULUNAN 

ÜYELİKLER 

İÇİN SEÇİM 

YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda, Sayıştay’da boş 
bulunan beş üyelik için, Sayıştay Kanunu’nun 
15 ve 16. maddeleri ile İçtüzüğün 150. 
maddesine göre gizli oylamayla seçim 
yapıldı. 

Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 
oluşturulan Sayıştay Üyeleri Ön Seçim Geçici 
Komisyonu tarafından Sayıştay üyelikleri 
için kontenjan gruplarına göre boş üyelik 
sayısının 2 katı olarak belirlenen adayları 
içeren birleşik oy pusulası milletvekillerine 
dağıtıldı. 

Yapılan gizli oylamayla, Sayıştay Meslek 
Mensupları Kontenjan Grubu listesinden 

en çok oyu alan üç aday, Maliye Bakanlığı 
Meslek Mensupları ile Diğer Adaylar 
Kontenjan Grupları listesinden ise en az biri 
Maliye Bakanlığı Meslek Mensuplarından 
olmak üzere en çok oyu alan iki aday, 
Sayıştay üyeliğine seçilmiş oldu. 

Buna göre, Sayıştay Meslek Mensupları 
Kontenjan Grubu’ndan Fatma Betül Ceylan, 
Ahmet Ay ve Yücel Turhan, Maliye Bakanlığı 
Meslek Mensupları Kontenjan Grubu’ndan 
Mehmet Aksoy, Diğer Adaylar Kontenjan 
Grubu’ndan Bahri Kızılkaya, Sayıştay 
üyeliğine seçildi. 

22 Haziran 2016 Çarşamba
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TBMM Genel Kurulu’nda 23 Haziran 2016 
tarihinde Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. 
Genel Kurul’da gizli oyla yapılan seçimde, 
Seyit Ahmet Baş ile Sayıştay üyesi Ahmet 
Tezcan aday oldu. Baş, 273 oyla Sayıştay 
Başkanlığına seçilirken, Tezcan 7 oy aldı. 
Seçimde 15 boş oy çıkarken, 5 oy da 
geçersiz sayıldı. 

Görev süresi 5 yıl olan Sayıştay Başkanlığına, 
Maliye Bakanlığı Müsteşarı Seyit Ahmet Baş 
seçildi. 

Seyit Ahmet Baş’ın özgeçmişi 

Baş, 1968 yılında Karaman’da doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 
1989’da mezun olan Baş, 2001-2003 yılları 

arasında ABD Boston Üniversitesinde finans 
alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı olarak 
1991-2003 yılları arasında çalışan Baş, 

2003-2005 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı 
Daire Başkanı, 2005-2006 yıllarında Maliye 

Bakanlığı Bakan Danışmanı, 2006-2010 
yıllarında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü 
Kurucu Genel Müdürü, 2010-2011 yıllarında 

da Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
olarak görev yaptı. Baş, 2006-2010 

yıllarında Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu Vergi ve Teşvikler 

Komitesi Eş başkanlığı, 2010-2011 yıllarında 
ise Koordinasyon Kurulu Üyeliği ile İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi Projesi Vergi 
Komitesi Başkanlığı görevini yürüttü. 

Baş, 2011-2015 yıllarında Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

Başkanı olarak görev yaptı, 29 Ağustos 
2015’te Maliye Bakanlığı Müsteşarlığına 

atandı. 

Evli ve 4 çocuk babası Baş, İngilizce ve 
Arapça biliyor.

SAYIŞTAY 
BAŞKANLIĞINA 
SEYİT AHMET BAŞ 
SEÇİLDİ
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CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
YEDEKCİ’NİN BASIN TOPLANTISI

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci, 
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, 
kentlerin uygarlık tarihinin izlerini 
barındırdığını ve yaşam tarzının sembolü 
haline geldiğini belirtti. 

Yedekci, Türkiye’nin hemen hemen her 
kentinde ve özellikle sembol kentler olan 
Ankara ve İstanbul’da çok sayıda Cumhuriyet 
yapısının yıkıldığını ya da yıkım tehdidi 
altında olduğunu öne sürdü.  Yedekci, “AKP 
eliyle Türkiye’de başka bir anlayış, başka bir 
kültür Türkiye’ye etkin kılınmaya çalışılıyor.” 
dedi. 

Yedekci, mimari proje yarışmalarında 
Osmanlı ve Selçuklu mimari tarzının etkin 
olduğu mimari projeler istendiğini ifade 

ederek, “Bugün Türkiye’de özgün bir mimari 
kimlikten bahsetmek yazık ki mümkün 
değildir.” diye konuştu. 

Başbakanlık İletişim Merkezi aracılığıyla 
İstanbul’da Ramazan Efendi Camisi’nde tarihi 
çinilerin önüne kalorifer takılması hakkında 
başvuru yaptıklarını bildiren Yedekci, 
başvurularının ihbar kabul edildiğini, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünden, “kaloriferlerin kaldırılacağı 
ve zararın en aza indirilmeye çalışılacağı” 
cevabının geldiğini ifade etti.

16 Haziran 2016 Perşembe
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HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ 
SANCAR’IN BASIN TOPLANTISI

15Haziran 2016 Çarşamba

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 
“Dokunulmazlıklarla ilgili Anayasa 
değişikliğinin, 110 milletvekilinin imzası ile 
Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasına ilişkin 
dilekçemizi hazırladık. 52 imzaya daha 
ihtiyacımız var.” dedi. 

Sancar, TBMM’de düzenlediği basın 
toplantısında, hakkında dosya bulunan 
milletvekillerinin dokunulmazlıklarını 
kaldıran Anayasa değişikliğiyle ilgili 
110 milletvekilinin imzasıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne iptal başvurusu için 
dilekçe hazırladıklarını söyledi. Sancar, 
HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 
Meclis faaliyetlerine katılamamasından 
dolayı, HDP olarak 58 imzalarının 
bulunduğunu belirterek, “Dilekçeyi, Anayasa 
Mahkemesi’ne verebilmemiz için 52 

imzaya daha ihtiyacımız var. Başvuruyu en 
geç Pazartesi günü yapmamız gerekiyor.” 
ifadesini kullandı. 

Sancar, daha önce CHP’li milletvekilleriyle 
görüşmelerinin olduğunu fakat çağrılarının 
sadece CHP milletvekillerine değil bütün 
milletvekillerine olduğunu vurgulayarak 
“Gelsinler bu dilekçeye imza koysunlar, 110 
imzayı bulalım ve Anayasa Mahkemesi’ne 
bu başvuruyu iletelim.” dedi. Sancar, 
CHP içerisinde nasıl bir çalışma olduğunu 
bilmediklerini belirterek “Arzu ederlerse 
kendi hazırladıkları imzaya, bizim bütün 
parti grubumuz imza koyabilir veya onlar 
bizim hazırladığımız metne imza koyabilirler. 
Demokratik bütün imkânları kullanma gibi 
bir kararlılığımız var.” değerlendirmesinde 
bulundu.
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MHP KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ 

TOR’UN BASIN TOPLANTISI
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin 
Oğuz Tor, TBMM’de 6 Haziran 2016 tarihinde 
düzenlediği basın toplantısında, memurlara, 30 
yılın üzerindeki hizmet süreleri için de emekli 
ikramiyesi ödenmesini öngören Emekli Sandığı 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 
Kanun Tasarısı hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. 

Tor, eski tarihte emekli olan vatandaşların, 30 
yılın üzerindeki hizmet süreleri için de emekli 
ikramiyesi ödenmesini öngören tasarıyla ilgili 
beklentiye girmemesi gerektiğini aksi halde hayal 
kırıklığına uğrayacaklarını savundu. 

Tor, 30 yıldan fazla hizmet süresi olanların 
mahkemeye başvurduğunu, Danıştay’ın 
vatandaşları haklı bulduğunu, dava edenlerin 
30 yıldan fazla sürelere ilişkin haklarını aldığını 
belirtti. Bunun üzerine SGK’ya 100 binin üzerinde 
başvuru geldiğini, bir başvuruyla ilgili dosyanın 
4 kez arşivden gelip gittiğini ifade eden Tor, 
kurumun başvurulara cevap veremediğini 
söyledi. Tor, bu nedenle yasal düzenleme yapılma 
zorunluluğunun doğduğunu dile getirdi. 

Tasarı yasalaştığında hayal kırıklığı yaşanacağını 
savunan Tor, en çok sıkıntıyı ek göstergeli 
görevlerde çalışmayan ve düşük göstergede 
çalışanların yaşayacağını öne sürdü. 

Tor, 1 Ocak 1991 tarihinde emekli olan bir kişi 
kuruma başvurduğunda, 1 yıl için 93 kuruş, 1 
Ocak 1988 tarihinde emekli olan bir kişinin ise 20 
kuruş alacağını vurgulayarak, ancak vatandaşın 
büyük bir beklenti içinde olduğunu belirtti. 

Vatandaşın meşru beklentisini karşılamak üzere 
tasarının komisyondaki görüşmelerinde önerge 
hazırladıklarını anlatan Tor, Anayasa Mahkemesi 
kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 7 
Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanlar 
için yapılacak ödemelerde, bu tarihte emsal 
durumdakilere yapılacak ödemelerin esas 
alınmasını önerdi. 

Tasarının, hukuk devleti olmanın gereğine, hak, 
hukuka uygun olmadığını savunan Tor, “Eski 
tarihlerde emekli olan vatandaşlarımız bu tasarı 
nedeniyle bir beklentiye girmesinler, hayal 
kırıklığına uğrayacaklar. Güncellenerek ödeme 
yapılması lazımdı. Devlete yük gelecek ama 2 
taksit ödeyeceğine bunu 4, 5 taksitle öde.” dedi. 



3’ÜNCÜ 
KARNE 
ŞENLİĞİ
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Çocukların Meclisinde 
çocuklarımıza güzel 

anlar yaşatmak, onlara 
güzel hatıralar bırakarak 

eğitim-öğretim yılının 
yorgunluğunu üzerlerinden 
eğlendirerek atmak amacıyla 
gelenekselleştirilen “TBMM 

Çocuk Karne Şenliği”nin 
üçüncüsü TBMM Ana Bina 
ön bahçesinde düzenlendi.

04 Haziran 2016 Cumartesi - 05 Haziran 2016 Pazar
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3’üncü Karne Şenliğinin ilk gününde, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi 
Evleri, Türkmen Çocukları, ÇEKOM (Çocuk 
Evleri Koordinasyon Merkezi), Sokakta 
Çalışan Çocuklar Merkezi, Adana Engelsiz 
Yaşam ve Farkındalık Derneği, Güdül Hacı 
Mehmet Uçar İlköğretim Okulu öğrencileri 
ve şehit çocukları TBMM’de misafir edildi.

Çocuklar, çeşitli oyun, yarışma, konser, kukla 
ve illüzyon gösterileri ile oyun parkurlarının 
yer aldığı şenlikte doyasıya eğlenerek yılın 
yorgunluğunu üzerlerinden attılar. 

TBMM Çocuk 3’üncü Karne Şenliği’nin 
açılışı TBMM Genel Sekreteri Doç. Dr. 
İrfan Neziroğlu tarafından gerçekleştirildi. 

Neziroğlu, yaptığı konuşmada; Karne 
Şenliği vesilesiyle çocuklar ile bir araya 
geldiklerini belirterek, Karne Şenliği’nin 
düzenlenme, amacının çocukların Meclis’te 
güzel hatıralarının oluşmasını sağlamak 
olduğunu ifade etti ve İstanbul’da programı 
bulunan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a 
hürmet ve teşekkürlerini sundu. Neziroğlu 
“Yarın sizler milletvekili, bürokrat, çeşitli 
kurumlarda yönetici olarak çok değerli 
görevlere geleceksiniz ve inşallah bu günleri 
anarak aklınızda güzel hatıralarınız oluşur. 
Bugün buraya gelen çocuklar yarın bir görev 
alarak Meclis’e geldiğinde veya Meclis’in 
yakınından geçtiğinde; “Biz çocukken Meclis 
bahçesinde karne şenliğine gelmiş, oyunlar 
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oynamıştık” diyebilecekleri bir anıya sahip 
olacaklar.” diye konuştu. Çocuklar için çok 
güzel bir internet sayfası hazırladıklarını 
söyleyen Neziroğlu, çocuklara TBMM Çocuk 
sayfasında (www.tbmmcocuk.gov.tr) yer 
alan oyun ve çizgi filmleri izlemelerini tavsiye 
etti.

Şenliğe katılan AK PARTİ Konya Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan, çocuklara hitaben 
gerçekleştirdiği kısa konuşmada, TBMM 
çatısı altında böyle güzel bir etkinlikte 
bulunmaktan dolayı onur ve gurur 
duyduğunu ifade etti. Çocuklarla ilgili güzel 
etkinliklerin TBMM çatısı altında devam 
etmesini dilediğini belirten Erdoğan, 
çocukların Karne Şenliği sayesinde 

Meclis’ten güzel hatıralar ile ayrılacaklarını 
umduğunu kaydederek böyle güzel bir 
etkinliğe ev sahipliği yapılmasından dolayı 
TBMM Genel Sekreterine teşekkür etti. 

TBMM Çocuk 3’üncü Karne Şenliği’nin 
ikinci gününde ise TBMM Kreşi öğrencileri 
ve personel çocukları konuk edildi. Şenliğe 
katılan tüm çocuklara, Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan 
çantalar hediye edilerek TBMM Çocuk 
karakterleri Ali ile Ayşe’nin hikâyelerini konu 
alan “Ali ve Ayşe ile Meclis’i Tanıyalım”, “Ali 
ve Ayşe Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde”, “Ali 
ve Ayşe Çanakkale Gezisinde”, “Ali ve Ayşe 
ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” 
kitapları verildi.
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Etkinlik kapsamında; ağaçlar, ağaççık ve çalı 
türleri; anavatanları, yaprak, çiçek, meyve 
ve tohumları, yetiştirme koşulları, insan 
yaşamındaki başlıca etkileriyle, bu bitkilerin 
Anadolu kültüründeki yeri gibi konulara 
yer veriliyor. Etkinlik doğaya, tabii çevreye 
duyarlı ve ilgili, aynı zamanda eko-okul 
programında bulunan okullar ile TEMA’dan 
eğitim almış öğrencilere yönelik olarak 
sürdürülüyor.

Uygulamanın amacı, doğaya ve doğal 
zenginliklerimize sahip çıkmanın önemli 
bir kazanım olduğunu vurgulamak ve 
bu değerlerle yetişen öğrencilere katkı 
sağlamak olup TBMM bahçesinde bulunan 
ağaç, ağaççık ve çalı türlerinin drama ve 
eğitici doğa oyunları aracılığıyla öğrencilere 
tanıtılması olarak tanımlanıyor. Öğrenciler 
böylece TBMM’nin sadece resmî binalardan 
ibaret olmadığını, TBMM Bahçesinin de 

çok sayıda kıymetli bitki ve ağaç türüne ev 
sahipliği yaptığını, buna bağlı olarak oluşan 
ekosistemde kuşların ve hayvanların da 
barındığını yaşayarak görmüş oluyorlar. 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, 
rehber Güller Koç'un sorumluluğunda 
yürütülen uygulamanın okullarla eş-güdümlü 
bir şekilde, her ay ve her mevsim devam 
etmesi planlanıyor. Öğrencilerin doğanın 
döngüsünü izlemeleri ve gözlem yapmalarını 
sağmaları amacıyla programın dört mevsim 
boyunca sürdürülmesi önemseniyor.

Etkinliğin başladığı 18 Nisan 2016 tarihinden 
bugüne toplam 30 okuldan 677 öğrenci 
misafir edildi. Biyolojik çeşitlilik ve ekolojik 
tur etkinliğine katılan öğrencilere ağaç 
diplerine düşüp, toprakta çimlenen Güvey 
Kandili ve Meşe fidelerinin sökümü yapılarak 
hediye edildi.

TBMM 
BAHÇESİNDE 
BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİK VE 
AĞAÇLARI 
TANIMA 
ETKİNLİĞİ

“Bir Projem Var! Bir 
Önerim Var!” katılımcı 

yönetim uygulaması 
kapsamında Basın, 

Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığınca başlatılan 

TBMM Bahçesinde 
Biyolojik Çeşitlilik ve 

Ağaçları Tanıma Etkinliği, 
öğrencilerin yoğun ilgi ve 
katılımıyla devam ediyor.
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KÜÇÜKSU 
KASRI

Boğaziçi’nin Anadolu yakasındaki bu 
yerleşim yeri Göksu ile Küçüksu dereleri 
arasında kalır. Tarihi, Bizans Dönemi’ne 
kadar inen bu alan Osmanlı Dönemi’nde 
de ilgi çeker ve “Kandil Bahçesi” adıyla 
padişahın hasbahçelerinden biri olarak 
kullanılır. Sultan IV. Murad’ın (1623-1640) 
da buraları çok sevdiği, hatta “Gümüş Selvi” 
adını verdiği bilinir. 

17. yüzyıldan başlayarak çeşitli kaynaklarda 
“Bağçei Göksu” adıyla geçen yörede, 
özellikle 18. yüzyıldan itibaren yoğun 
bir yapılaşma başlar. Sultan I. Mahmud 
Dönemi’nde (1730-1754) Divittar Mehmed 
Paşa, padişah için bu hasbahçenin deniz 
kıyısına iki katlı ahşap bir saray yaptırır, bu 
yapı III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud 
(1808-1839) dönemlerinde de onarılarak 
kullanılır.
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Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861), 
özellikle saray ve kasır mimarlığında Batılı 
biçimlerin tercih edildiği yıllardır. Sultan 
Abdülmecid, Dolmabahçe ve Ihlamur 
yapılarında olduğu gibi Küçüksu Kasrı’nın 
bulunduğu alanda da eski ahşap yapıyı 
yıktırarak yerine bugünkü kasrı yaptırmıştır. 

1857’de kullanıma açılan yeni Küçüksu 
Kasrı’nın mimarı, aynı dönemdeki diğer 

yapıların inşa sürecini de sürdüren Garabed 
ve Nikoğos Balyan’dır. Bodrumuyla birlikte 
üç katlı olan kasır, 15x27 metrelik bir alan 
üzerine, yığma tekniğiyle ve kâgir olarak 
yapılmıştır. Bodrum katı kiler, mutfak ve 
hizmetkârlara ayrılmış, diğer katlarsa bir 
orta mekâna açılan dört oda biçiminde 
düzenlenmiştir. Bu özelliğiyle geleneksel 
Türk Evi plan tipini yansıtan yapı, genellikle 
dinlenme ve av amaçlı olarak kullanılan bir 

 Küçüksu Kasrı Havuzlu Çeşme

 Küçüksu Kasrı pencere süslemelerinden detay
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“biniş kasrı” niteliğindedir. Devlete ait diğer 
saray yapılarının tersine yüksek duvarlarla 
değil, dört yönde kapısı olan ve döküm 
tekniğiyle yapılmış zarif demir parmaklıklarla 
çevrilidir. Abdülaziz Dönemi’nde (1861-
1876) cephe süslemeleri elden geçirilerek 
zenginleştirilmiştir. 

Kabartmalarla süslü ve hareketli deniz 
cephesinde, bu cepheye yaslanmış şadırvanlı 
küçük havuzunda ve merdivenlerinde Batılı 
süsleme motifleri kullanılmıştır. Oda ve 
salonlar değerli sanat eserleriyle döşenmiş, 
Avrupa’dan sipariş edilen değerli mobilyalara 
yer verilmiştir.

Alçı kabartma ve kalem işi süslemeli 
tavanları, bir şömine müzesini andıran 
birbirinden farklı renk ve biçimde, değerli 
İtalyan mermerleriyle yapılmış şömineleri, 
her bir odada ayrı süslemeli ve ince işçilikli 
parkeleri, Avrupa üsluplarındaki mobilyaları, 
halı ve tablolarıyla zengin bir sanat müzesi 
niteliğindeki Küçüksu Kasrı’nın, Cumhuriyet 
Dönemi’nde bir süre devlet konukevi 
olarak kullanılmış olduğu bilinmektedir. 
Küçüksu Kasrı, 1992’de başlatılan kapsamlı 
bir restorasyon projesiyle denize kayması 
engellenerek 1996’da yeniden müze saray 
olarak ziyarete açılmıştır. 

 Küçüksu Kasrı
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Küçüksu Kasrı Giriş Salonu

 Merdivenlerden Üst Kat Salon 
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 Küçüksu Kasrı 3 numaralı odada yer 
alan ayna ve şömine

 Küçüksu Kasrı 7 numaralı odada yer 
alan mermer şömine 

Pazartesi ve Perşembe günleri ziyarete kapalı 
olan Kasır, 09.00-17.00 saatleri arasında 

gezilebilmektedir.

 Küçüksu Kasrı 10 numaralı oda

 Küçüksu Kasrı 9 numaralı oda
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Fahri Özçelik
15. Dönem Antalya Milletvekili Fahri Özçelik’in cenazesi 2 Haziran’da 
Antalya Merkez Muratpaşa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Özçelik, 1926’da Gazipaşa/Macar’da doğdu. Artvin ve Antalya Gezici 
Başöğretmeni, Niğde ve Antalya İlkokul Öğretmeni, Gazipaşa Ortaokulu 
Fen Bilgisi Öğretmeni ve Okul İdarecisi, İlköğretim, Yedigün, Kırkgöz 

dergileri Yazarı, Ankara Etlik Ortaokulu Öğretmeni olarak görev yaptı.

Mehmet Ali Oksal
14. Dönem Trabzon Milletvekili Mehmet Ali Oksal’ın cenazesi 15 
Haziran’da İstanbul Zincirlikuyu Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Oksal, 1917’de Bartın’da doğdu. İstanbul Robert Koleji Mühendislik 
Bölümünü bitirdi. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası Başmühendisi, Tapu 
İşletmesi Başmühendisi, Müdürü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

Planlama Müdürü, Türk Küçük Sanatlarını Geliştirme Projesi Ofis Müdürü, Sanayi Bakanlığı 
Sanayi Dairesi Başkanı, Müşaviri, Plan ve Proje Kurulu Başkanı, Petrol Ofisi Genel Müdürü 
olarak görev yaptı.

Hilmi Okcu
12, 14 ve 15. Dönem Manisa Milletvekili Hilmi Okcu’nun cenazesi 24 
Haziran’da Manisa Salihli İlçesi Hamidiye Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Okcu, 1926’da Demirci’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat ve Merkez Bankası İdare 
Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.

Yaşar Nuri Öztürk
22. Dönem İstanbul Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk’ün cenazesi 24 
Haziran’da İstanbul Üsküdar İlçesi Şakirin Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Öztürk, 1951’de Sürmene’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. ABD New York’ta Misafir Prof., İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekanı, Son Havadis, 

Tercüman, Hürriyet, Star Gazeteleri Köşe Yazarı, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Farsça 38 
Eserin Müellifi, Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi 
Türk Grubu Üyesi olarak parlamentoda yer aldı.
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   KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri
Gelen 9 100
Kanunlaşan 4 8
Geri Alınan - -
Komisyonlarca Raporlanan 48 -
Komisyonlarda Bulunan* 65 1218
Genel Kurulda  Bulunan* 319 1

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

Genel Kurul / Komisyonlar Toplantı  
Birleşim Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa 3 20
Adalet 4 35,20
Milli Savunma 2 5
İçişleri - -
Dışişleri 2 5
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor** 7 40,50

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 1 30
Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler** 1 4,30
Tarım, Orman ve Köyişleri 1 2
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek. - -
Dilekçe 5 2
Plan ve Bütçe** 1 40
KİT 2 8,30
İHİK 9 26
AB Uyum - -
KEFEK 5 7
Güvenlik ve İstihbarat 3 5,40
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Çocuk İstismar Araştırma** 8 36,45

Komisyonlar Toplam 53 116,26
TBMM Genel Kurulu 12 110,33

 *Dönemin başından 27/6/2016 tarihi itibariyle bulunan

** 4 komisyonun 28,29,30 Haziran tarihlerinde yapılacak gündemde yar alan 1’er toplantısı daha vardır.

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ



Önerge Yazılı 
Soru 

Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 872 59 6 114 2 - -

Cevaplanan/
Görüşülen

311 - 9 - - - -

KANUN İSTATİSTİĞİ   DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen -

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen -

TBMM Karma Komisyon -*
Genel Kurul -

DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

 *Dönemin başından itibaren bulunan 682 adet yasama dokunulmazlığı tezkeresi, 
yapılan anayasal düzenleme gereğince 10.6.2016 tarihinde Başkanlığa gönderilmiştir.  

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar

1

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 236 295

İHİK 189 119

KEFEK - -

TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

19-24 TEMMUZ 2016
KUZEY KIBRIS TÜRK 
CUMHURİYETİ - ETİMESGUT 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI      

LEFKARA İŞİ SERGİSİ

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

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



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ HAZİRAN 2016            SAYI 214HAZİRAN 2016            SAYI 214

TBMM Başkanı 
Kahraman 

TBMM 
Üyelerine 

İftar Verdi




