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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 31/07/2016 tarihi itibariyle bulunan

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar

10

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 302 151

İHİK 184 199

KEFEK 2 -

BASIN,YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER

BAŞKANLIĞI

MEDYA 
TAKİP 

HİZMETLERİ

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca; milletvekillerimizin yasama, denetim, temsil 
çalışmaları ve ülke gündemiyle ilgili yerel ve milli yazılı basında çıkan haberlerinin takibi, 
ulusal gazetelerin dijital kopyaları ve TV kanallarının yayın akışlarına erişim sağlanmaktadır. 
Bu çerçevede;

4 Milletvekillerimizle ilgili milli ve yerel yazılı basında çıkan haberler, her sabah saat 
07.00’da milletvekillerimizin kurumsal e-posta adreslerine gönderilmektedir.

4 http://tbmm.intranet/ sayfasında “Basın” başlığında yer alan Basında Bugün 
TBMM’ye tıklandığında, Meclis ve milletvekillerimizle ilgili yazılı basın haberleri, köşe 
yazıları ve gündem haberlerine ulaşılabilmektedir.

4 “Basın” başlığından ulusal gazetelerin dijital baskıları okunabilmektedir.

4 İnterpress Online TV’den ulusal yayın yapan TV kanallarının yayın akışı ve arşivi 
izlenebilmektedir.

4Yabancı Basında Türkiye’den Türkiye’yle ilgili dünya basınında yer alan gündem, politika, 
ekonomi haberleri ile dünyadaki önemli gelişmelere dair haberlere erişilebilmektedir.
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TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı

Telefon: +90 312 420 69 19

Faks: +90 312 420 68 55

Canlı Bülten
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bir 
ilke imza atarak, Türkiye’de öncü nitelikte interaktif 

bir çalışma gerçekleştiriyor.

Bundan böyle, TBMM İnternet sitesi üzerinden 
aşağıdaki kare kod yüklenerek, dergi içeriğinde yer 
alan haberleri görüntülü olarak sizlere ulaştıracağız.

Türkiye’nin “ilk canlı dergisi” Meclis Bülteni içerikleri, 
video olarak da okurlarımızın hizmetine sunulmuştur.

www.canlibulten.tbmm.gov.tr

adresinden “Canlı Bülten” uygulamasını indirebilirsiniz.

www.tbmm.gov.tr

www.meclishaber.gov.tr

twitter.com/tbmmresmi

Facebook.com/TBMMresmi
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“MİLLETİMİZİN EMANETİ 
GAZİ MECLİS 
TEK YÜREK 

GÖREVİNİN BAŞINDA”
15 Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hale getirilen 

darbe girişimi ve Meclise yönelik saldırılara karşı Gazi Meclisimiz      
tek yürek bir duruş sergiledi.

Darbe girişimi duyulur duyulmaz 
TBMM’ye gelen TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın çağrısıyla bakanlar, 
grup başkanvekilleri, milletvekilleri 
ve görevliler hızla TBMM’de toplandı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
AK PARTİ, CHP ve MHP Grup 
başkanvekillerini Divan’a davet ederek 
Genel Kurulu açtı. TBMM Başkanı ve 
Meclis’te bulunan tüm milletvekilleri 
darbeyi kınayan konuşmalar 
yaptılar. Darbeye karşı ortak bir 
bildiri hazırlandı. Gazi Meclisimiz; 
Başkanıyla, milletvekilleriyle, personeli 
ve güvenlik görevlileriyle sabaha 
kadar tek yürek ve tek vücut olarak 
ayaktaydı.
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TBMM 15 Temmuz Cuma gecesi, tarihinin en 
zorlu zamanlarından birini yaşadı.

Millî iradenin tecelligâhı olan TBMM, 
FETÖ’nün darbe girişiminde bombaların, 
kurşunların hedefi oldu.

Darbe girişiminin başlamasından kısa bir 
süre sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Meclise geldi. Meclisin darbe girişimi 
karşısında kararlı duruşunun gösterilmesi 

için Genel Kurul’un toplanması kararını 
veren Kahraman, milletvekilleri ile temasa 
geçti. Kısa bir süre sonra da, bazı bakanlar 
ile AK PARTİ, CHP ve MHP’li milletvekilleri 
ve Meclis personeli TBMM’ye geldiler. Bu 
saatlerde, Türkiye’nin her yerinde halk, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş, 
darbecilerle mücadeleye başlamıştı.

Bombalandığı an saat 01:39
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel 
Kurul kürsüsünde yerini aldı. Kahraman’ın 
davetiyle, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan 
Akçay da Meclis Başkanlık Divanı üyelerinin 
bulunduğu kürsüye geldi.

Genel Kurul’u açan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, darbeye geçit verilmeyeceğini 
vurguladı. Türk halkının da Türkiye’nin 
her yerinde darbecilere karşı büyük 
bir mücadele içinde olduğunu anlatan 
Kahraman; “Demokrasi tecrübemiz eskidir, 
demokrasimiz yerleşmiş, kökleşmiştir. Burası 
demokrasimizin mabedidir, darbe girişimi 
başarısız kalmaya mahkûmdur” dedi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş da 
milletin Türkiye’nin her yerinde millî iradeye 
sahip çıktığını belirtti. Muş, “Hükümetimiz 
iş başındadır. Cumhurbaşkanımız devletin 
başındadır. Meclis Başkanımız, millî irade, 
TBMM’de toplantı halindedir, millî iradeye 
sahip çıktığını göstermektedir. Gün, millî 
iradeye sahip çıkma günüdür. Gün, bu alçak 
darbe girişimini geri püskürtme ve bu darbe 
girişimine girişenlerin yargı önüne çıkarılarak 
milletin önünde hesap verdirme günüdür. 
Bu darbeciler teslim olana kadar TBMM 
çalışmalarına devam edecektir. Milletimiz 
meydanları boşaltmayacaktır” ifadesini 
kullandı.

Divan’da oturan CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel de, Cumhuriyet  Halk Partisinin 
demokrasiye ve parlamentoya sonuna kadar 
bağlı olduğunu vurguladı. Özgür Özel, “Asla 
darbecilere yenilmeyiz, teslim olmayız” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 
demokrasi tarihine kara leke olarak geçecek 
bir girişimin yaşandığını belirtti. Türk 
milletinin ve TBMM’nin darbe karşısında 
dimdik duruşuyla darbe girişimini bertaraf 
edeceğini dile getiren Akçay, “Maceracılara 
geçit verilmeyecek, bu girişim asla başarılı 
olamayacak” ifadesini kullandı.

Erkan Akçay
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Mehmet MuşÖzgür Özel
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Bombalandığı an saat 01:39
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Konuşmalar, Genel Kurul’u dolduran 
milletvekillerinin yoğun alkışlarıyla 
karşılandı. Daha sonra söz alarak 
kürsüye gelen milletvekilleri de darbe 
girişimi karşısında kararlı duruşlarını 
ifade ettiler. Konuşmalar sürerken,  
darbecilerin kumandasındaki F-16’lar 
Meclisi bombalamaya başladı. İlk 
bomba, Dikmen Kapısı girişindeki 
bahçeye düştü, bomba yaklaşık 
iki metrelik bir çukur oluşturdu. 
Kısa bir süre sonra da, Genel Kurul 
Salonuna çok yakın bir noktaya, dış 
kulis ve Başbakanlık makam odasının 
bulunduğu yere ikinci bomba atıldı. 
Atılan bombanın etkisi, Genel Kurul 
Salonunda da hissedildi. İkinci 
bomba atıldığı sırada Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ konuşma yapıyordu. 
Milletin ve parlamentonun darbeciler 
karşısında duruşunu Bozdağ bir kez 
daha haykırdı: “Bomba da atsanız 
buradayız. Ne yaparsanız yapın 
buradayız. Sizi yargının önüne 
çıkaracağız, millete hesap vermenizi 
sağlayacağız.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bu 
esnada 16 Temmuz Cumartesi günü 
için olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

Gece boyunca F-16’larla Meclisi 
bombalayan  darbeciler helikopterle 
de Meclisi taradılar. Saldırılar 
sırasında TBMM’yi savunan 14 polis, 
ikisi ağır olmak üzere, yaralandı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ve milletvekilleri, geceyi, bu ağır 
saldırılar altında Mecliste geçirdi.

Darbe girişiminin  püskürtüldüğünün 
iyice anlaşıldığı sabah saatlerinde, 
Meclisteki büyük tahribat bir kez 
daha gözler önüne serildi.

Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Gazi 
Meclis, tarihinde ilk kez bombaların 
hedefi olmuştu.
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TBMM Başkanı, gün aydınlandıktan sonra 
Şeref Holü ve çevresinde meydana gelen 
hasarı inceledi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’de 
demokrasinin devam edeceğini, yaraların 
kısa zaman içinde sarılacağını ve içeride, 
dışarıda ellerini ovuşturanların heveslerinin 
kursaklarında bırakılacağını ifade etti.

Mecliste bulunan milletvekilleriyle Genel 
Kurul’da toplantı yapan Kahraman, FETÖ’nün 
darbe girişimine karşı topyekûn karşı duruş 
ortaya konulduğunu vurgulayarak; “Bu 
milletin bağrına namluyu çeviriyorsunuz 
ve tankı sürüyorsunuz. Bu ne kadar hazin 
bir hadise… Hukuk içinde gerekli şekilde bu 
tecziyesini bulacaktır, müstahak oldukları 
cezaya uğrayacaklardır. Darbe bertaraf 
edilmiştir ve demokrasi kazanmıştır. 
Milletimiz için geçmiş olsun. Bu birlik ve 
bütünlük darbenin menfi taraflarını kısa 
zamanda bertaraf edecektir. Darbenin 
tesirlerinin birden bire halli mümkün değil. 
Zaman alır. Kısa zamanda telafi edileceğine 
inanıyorum. İnşallah gayet kısa zaman 
içinde bu yarayı tedavi edeceğiz ve içeride 
dışarıda ellerini ovuşturanların hevesleri 
kursaklarında kalacaktır.” 

Milletin temsilcileri olarak geceyi Mecliste 
geçirdiklerini kaydeden Kahraman, “Hepimiz 
subjektif şahsiyete sahibiz ama objektif 
şahsiyetimiz; milletin temsili. Bu tip 
meselelerde millî birlik ve bütünlüğümüzün 
varlığının ispatını bu Meclis yaptı. Üç 
grup koştu geldi. Tek irade oldular.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş, Grup Başkanvekili İdris Baluken 
ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar’ın 
gece kendisini aradığını, “Gelmek istiyoruz 
ama gelirken provokasyon olmasın, sıkıntıyı 
çoğaltmayalım diye gelmiyoruz. Yarın Genel 
Kurul toplantısına katılacağız.” dediklerini de 
aktardı.

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini, “Bu 
millet, bu vatanı böldürmez. Kimse ham 
hayaller beslemesin, rüyalar görmesin. 
Tablo bunu bir daha ispat etmiştir. Biz şanlı 
bir tarihin sahibiyiz, misyonun sahibiyiz. Biz 
Türkiyeyiz. Ne böldürürüz ne bölebilirler ne 
de sistemi öyle ‘hadi’ deyip değiştirebilirler. 
Demokrasi devam edecek, Türkiye 
yolunda ilerlemeye devam edecek ve çok 
daha ötelere gidecek inşallah.” diyerek 
tamamladı. 
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söz alarak 
Türkiye’de tarihî bir gün yaşandığını 
söyledi. Ordunun; devletini, milletini 
seven, anayasaya sadık kısımlarının, 
emniyet ve istihbaratın darbe teşebbüsüne 
karşı mücadele ettiğini anlatan Bozdağ, 
milletvekillerinin de darbeye karşı bir ve 
beraber olduğunun, Mecliste darbeye karşı 
nöbet tuttuklarının altını çizdi. 

Milletin ortaya koyduğu tavrın bunların 
hepsinden daha önemli olduğunu 
vurgulayan Bozdağ, “Bugüne kadar 
milletin gönülden, birlikte, siyasi parti 
ayrımı gözetmeksizin her türlü ihtilafı bir 
kenara bırakarak demokrasiye sahip çıkma 
noktasında ortaya koyduğu bilinçli tavır, 
güçlü dik duruş, demokrasiye sahip çıkmadır. 
Milletimiz bu ülkenin imkânlarını kullanarak 

bu ülkeye ihanet eden alçaklara karşı canını 
siper etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifa 
dileyen Bozdağ, milletimizin bu darbe 
girişimi karşısında ortaya koyduğu birlikteliği 
daha güçlendirerek, demokrasimize daha 
fazla sahip çıkmaya devam etmesini 
dilediğini belirtti. Basına da teşekkür eden 
Bozdağ, basının darbeye karşı demokrasinin 
sesi olduğunu dile getirdi. Bozdağ, 8. 
Cumhurbaşkanı Özal’ı da anarak, “Türkiye’ye 
farklı kanalları, özel kanalları getirdi. 
Bugün özgürleşen bu alan, darbecilerin 
teşebbüsünün akim kalmasında çok 
büyük bir başarı, görev ifa etti. Çeşitliliğin, 
çok sesliliğin ne kadar büyük bir kazanç 
olduğunu göstermesi bakımından tek başına 
bu bile yeter. Çeşitlilikten, farklılıklarımızdan, 
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çok seslilikten korkmadan demokrasimize daha 
güçlü bir şekilde sahip çıkmalıyız.” dedi.

Türkiye’nin büyük bir tehdidi, büyük bir tehlikeyi 
büyük bir hasarla atlattığına dikkati çeken 
Bozdağ, şunları kaydetti: 

“Bu tehlike atlatılmamış olsaydı, sadece darbe 
gerçekleşmiş olmaz, Türkiye’de rejim değişikliği 
dâhil kimsenin istemediği şeyler olurdu. Allah’a 
şükürler olsun, aziz milletimizin, Meclisimizin, 
hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin, 
vatansever insanlarımızın dik duruşu karşısında 
darbe teşebbüsü başarılamadı. Hadisenin 
başından sabaha kadar netice alamamıştır, bu 
saatten sonra da asla netice alamayacaktır. 
Bu parlamentoyu kapatmaya kimsenin gücü 
yetmeyecek. Bu parlamentoyu Türkiye’nin 
düşmanları dahi kapatmaya güç yetiremedi. 
Savaş zamanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

liderliğinde bu parlamento savaş yönetti. 
Bugün benzer duruşu bu parlamento ortaya 
koydu. 

Maalesef parlamentomuz ilk kez 
bombalanmıştır. Bugüne kadar Türkiye’ye 
savaş ilan etmiş Türkiye’nin düşmanları dahi 
parlamentoyu bombalamamış, bombalamaya 
gücü yetmemiştir. Birçok darbe teşebbüsü 
başarılı olmuş ama hiçbirinde parlamento 
bombalanmamıştır. İlk kez parlamento 
çalışırken, milletvekilleri içerideyken 
parlamentoya peş peşe bombalar atıldı. 
Hiçbir güç bu Meclisi kapatmaya güç 
yetiştiremeyecektir. Darbe girişimi her yerde 
püskürtüldü. Sıkıntı olan birkaç nokta var. 
İnşallah orada da kısa zamanda püskürtülecek 
ve darbe teşebbüsü başarısızlıkla 
sonuçlanacaktır. Binin üzerinde gözaltı var. 
Yakalama ve tutuklama kararları var. Darbeye 
kim bulaşmışsa, kim iştirak etmişse, kim destek 
vermişse, kim katılmışsa, bu millet adına, 
devlet adına hukuk ve anayasa adına hesap 
sormak bu aziz Meclisin ve hepimizin şeref 
borcudur, namus borcudur. Hesabı hepsinden 
sorulacak, hak ettikleri cezalar neyse onları 
çekecektir. 

Bundan sonra parlamentomuz, yeni bir 
değerlendirme yaparak demokrasiye, 
hukuka, anayasaya, millî iradeye sahip çıkma 
konusunda bütün farklılıkları bir kenara 
koyup, kırmızı çizgilerimizi daha güçlü 
hale getirebiliriz. Millette meydana gelen 
bu demokrasi bilincini hep beraber daha 
ileriye taşıyabiliriz. İnşallah bundan sonra 
bu memlekette hiçbir güç darbe teşebbüsü 
yapmayı bırakın, darbe teşebbüsü düşüncesini 
dahi aklına getirmeye cesaret edemeyecektir. 
Çünkü Türk milleti işe el koymuştur, milletten 
büyük güç yoktur. Rabbim de bu milleti, devleti 
korudu. Cenab-ı Allah Türkiye’yi her türlü 
tehlikeden korumaktadır. Yanı başımızda Irak, 
Suriye, yangın yerine dönmüş pek çok ülke var. 
Bunların arasında pek çok sorunla boğuşan 
ama huzurunu, barışını, sükûnunu koruyan 
Türkiye var. Türkiye’yi yangın yerine çevirmeyi 
başaramadılar. İnanıyorum ki Rabbimizin de 
bize desteği var. Allah muhafız olduktan sonra 
bu çakalların yapacağı hiçbir şey yok.”
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İKİNCİ KEZ GAZİLİK 
PAYESİNİ ALAN TBMM 
OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

16 Temmuz 2016 Cumartesi Saat 17.00
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TBMM Genel Kurulu, darbe girişiminde 
vefat eden aziz şehitlerin hatırasına 
saygı duruşuyla açıldı. İstiklal Marşı'nın 
okunmasının ardından, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, İstiklal Marşı'nı şiir olarak 
okudu. Milletvekilleri de Kahraman'a eşlik 
etti. 

Olağanüstü toplanan TBMM Genel 
Kurulu'na, Genelkurmay Başkanı Org. 
Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Mehmet Görmez, Danıştay Başsavcısı Halil 

Yılmaz, HSYK üyeleri, Yüksek Yargı üyeleri, 
YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Sefa Kapıcıoğlu, 
üniversite rektörleri, akademisyenler, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı 
Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Sendikası 
Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu Başkanvekili 
Cengiz Delibaş, MEMUR-SEN Başkanı 
Ali Yalçın, HAK-İŞ Sendikası Başkanvekili 
Mehmet Şahin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği 
Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara’da mukim 
diplomatik misyonlardan temsilciler ve çok 
sayıda vatandaş dinleyici olarak katıldı.
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Org. Hulusi Akar Prof. Dr. Mehmet Görmez
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TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı 
konuşmada, darbe girişiminin ardından 
millet olarak tek vücut halinde olduklarını 
vurgulayarak, olağanüstü toplantıya katılan 
herkese teşekkür etti. 

Türkiye'de önceki akşamdan beri çok üzücü, 
gergin, acı verici, aynı zamanda ibretlik 
saatler yaşandığını ifade eden Kahraman, 
"15 Temmuz demokrasi bayramının bir 
güzel tablosuyla karşı karşıyayız, gönlümüz 
birlik ve beraberliğimizin aynı şekilde devam 
etmesinin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı. 

Kahraman, "Milletimize bu acıyı yaşatanlar 
elbette müstahak oldukları cezaya 
çarptırılacaklardır. Bu kalkışmayı, darbe 
teşebbüsünü, fevri, anlık, Türkiye'de ve 
dünyada yaşanan diğer gelişmelerden 
kopuk hareket olarak değerlendirirsek doğru 
değerlendiremeyiz ve anlayamayız." diye 
konuştu.

Türkiye'nin iç meselelerine, kendi halkına, 
manevi, millî değerlerine, tarihine, 
medeniyetine, kültürüne sadık kalmaya 
çalışmasının, Türkiye'yi yönlendirilecek, 
politikalar dikte edilecek bir kukla ülke 
olarak görmek isteyen dış güçleri rahatsız 
ettiğini vurgulayan Kahraman, şöyle devam 
etti: 

"Türkiyemizin dış politikaya ilişkin 
meselelerde dünya politikasında, 
uluslararası arenada, tarihine, manevi 
ve millî değerlerine yakışan bir duruş 
sergileme çabasında olması ülkemizin 
gelişmesini, ilerlemesini, kalkınmasını 
istemeyen birtakım güçleri  rahatsız 
etmektedir. Türkiye'nin ilerleme, kalkınma 
ve güçlenme yolunda harcayacağı insan 
kaynaklarını, maddi ve manevi güç ve 
birikimini, potansiyelini ve müktesebatını iç 
çekişmeler, kavgalar ve güvenlik sorunlarıyla 
heba etmesini sağlamak isteyenler vardır. 
Ne yazık ki dün akşam bu hedefe dönük bir 
darbe girişimiyle, kalkışmayla karşılaştık. 
Ancak siyasi partilerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız, devlet kurumları, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin darbeye prim vermeyen millî 

ruh sahibi büyük çoğunluğu, aziz milletimiz 
ve Gazi Meclisimiz, milletvekillerimiz, vatan 
hainlerinin darbe teşebbüsüne kararlılıkla, 
metanetle, azimle, cesaretle ve onurla 
direnmiş, Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla başarılı 
olmalarına, bu haytaların başarısına izin 
vermemiştir." 

TBMM Başkanı Kahraman, önceki gece 
yaşanan hadiseler sırasında asilerin birçok 
resmî görevli ve sivil vatandaşın ölümüne, 
yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirterek, 
Meclis de dâhil olmak üzere birçok 
kamu binasının saldırıya maruz kaldığını, 
TBMM'nin bombalandığını hatırlattı. 

Kahraman, "Devletimizin ve milletimizin 
korunması, güvenliğin, hak ve hukukun 
payidar kılınması için ellerine verilmiş 
silahları, devlete ve millete yöneltmişlerdir. 
Milletin büyüttüğü, beslediği, eline silah 
verdiği unsurlar, milletin bağrına silahlarını 
dayamışlardır. Bir yabancı güce, işgalciye 
saldırıyormuş gibi halka saldırılmıştır. Bütün 
milletimize, yetkililerimize ve güvenlik 
güçlerimize geçmiş olsun diyor, bir daha 
böyle kara günler yaşanmamasını Cenab-ı 
Hak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Yaşanan olayların bir tür terör olduğuna 
dikkati çeken Kahraman; hak, hukuk, 
milletin kararlılığı, Silahlı Kuvvetlerin 
darbecilerle ilgisi olmayan kesiminin basiretli 
tutumu ve tankların önüne çıkan milletin 
karşı duruşuyla darbe girişiminin başarılı 
olamadığı değerlendirmesinde bulundu.

Devletin, darbe girişiminin sorumlularının 
iç ve dış uzantılarının ortaya çıkmasını, lâyık 
oldukları, müstahak oldukları cezayı almasını 
sağlayacağını vurgulayan Kahraman, şunları 
kaydetti: 

"Bunu hukuk içinde, hak ve hukuka riayet 
ederek yapacaktır. Suçların şahsiliği gibi 
temel hukuk prensiplerine bağlı kalarak 
yapacaktır. Bu kalkışmayı yapanlar küçük 
bir azınlıktır. Emir ve komuta zincirinin 
dışına çıkmış, devlete isyan etmişlerdir. 
Gereken yapılacaktır ve en ağır şekilde 
cezalandırılacaklardır. 
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Metanetimizi, sükûnetimizi, sağduyumuzu 
koruyarak, kararlılığımızdan hiçbir şey 
yitirmeden, bu meseleyi kökünden 
halletmek için çalışma zamanıdır, birlik 
ve beraberlik zamanıdır, yaraları sarma 
zamanıdır. Bu millet, tarihinde pek çok 
kötü badireler atlatmış, çok feci nitelikte 
muhataralı günler yaşamıştır. Bu günler de 
geçecektir. Biliyoruz ki, 'Zorlukla birlikte 
kolaylık vardır'. Hoşumuza gitmeyen bazı 
şeyler hakkımızda hayır olabilir." 

Kahraman, önceki gece TBMM'de 
parti ayrımı gözetmeksizin, aynı ruh ve 
duyguyla Adalet ve Kalkınma Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi milletvekilleri, yetkilileri, grup 
başkanvekillerinin bir araya geldiğini 
belirterek, Halkların Demokratik Partisi Eş 

Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da kendisini 
arayarak darbeye karşı olduğunu ifade 
ettiğini söyledi. 

Olağanüstü toplantıda, Mecliste grubu 
bulunan dört siyasi partinin ortak metnini 
okuyacağını ve topluma sunacağını ifade 
eden Kahraman, darbe girişiminde hayatını 
kaybeden resmî görevli ve sivil vatandaşlara 
rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 

Kahraman, "Silahlı Kuvvetlerimizin 
dürüst, vatanına, namusuna ve mukaddes 
değerlerine bağlı kesimine de darbeye 
boyun eğmedikleri, başarısız olmasını 
sağladıkları için takdir ve şükran duygularımı 
arz ediyorum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 
halka kadar, toplumun birçok farklı 
kesiminin darbe girişimine karşı aynı tavrı 
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ortaya koyduğunu vurgulayan Kahraman, 
"Bu, bir daha böyle bir kalkışmanın 
olmasının imkânsızlığını ispat eden bir 
davranış olmuştur. İnanıyor, ümit ediyor 
ve ümit ediyoruz ki bir daha böyle bir 
gün olmayacaktır. Herhangi bir zümreye, 
herhangi silahlı güce egemenlik ait değildir, 
duvarımızda yazdığı gibi egemenlik millete 
aittir. Bunu toplum haykırmıştır, ifade 
etmiştir, demokrasiyi Türkiye benimsemiştir, 
özümsemiştir." değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, darbe girişimine 
karşı emniyet güçleri ve darbenin karşısında 
bulunan Silahlı Kuvvetler unsurlarının 
çok büyük fedakârlıklar gösterdiğini ifade 
ederek, hayatın çok kısa sürede normale 
döndüğünü, darbe girişiminin geçici bir 
hadise olarak kaldığını, yaraların da kısa 
zamanda sarılacağını kaydetti. Kahraman, 
"15 Temmuz Demokrasi Bayramınızı 
kutluyorum." diyerek konuşmasını bitirdi. 

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan 
Binali Yıldırım, TBMM'nin 23 Nisan 1920 
sonrasındaki en zor, en uzun ve en sıkıntılı 
gecesini yaşadığını belirterek, "İşgal 
kuvvetleri Polatlı'ya kadar gelmişlerdi ama 
bu Meclise dokunamadılar, dokunmadılar. 
1960'ta darbe yapanlar, millî iradeye, Meclis 
ruhuna saldırsalar bile Meclisin bedenine 
saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları Meclisi 
bombalamadılar. 28 Şubat darbecileri 
Meclise dokunmadılar ancak dün gece öyle 
canice, öyle alçakça, öyle pervasızca bir 
saldırı gerçekleşti ki millet iradesinin tecelli 
ettiği Meclisin hem ruhunu hem de bedenini 
hedef aldılar. Bunlar asker değil, bunlar asker 
kılığında teröristlerdir, canilerdir." dedi. 

Yıldırım, olağanüstü toplanan TBMM 
Genel Kurulu'ndaki konuşmasına, İstiklal 
Marşı'ndan dizeler okuyarak başladı. Önceki 
gece milletin bağımsızlığını, namusunu 
korumak için sokağa çıkan, tankların önünde 
birer kahraman olarak dikilen, mübarek 
kanlarıyla bayrağının hürriyetini, milletinin 
istiklalini muhafaza eden şehitleri rahmetle, 
minnetle andığını, mekânlarının cennet 
olmasını dilediğini belirten Yıldırım, şöyle 
devam etti: 
"Hepsini, bu yüce Meclisin çatısı altından 
saygıyla, şükranla selamlıyorum. O 
kahramanların ailelerine özellikle 
sesleniyorum; üzülmeyin, hüzünlenmeyin, 
onlar peygamberlikten sonraki en büyük 
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rütbeye, en büyük payeye, şehitlik 
mertebesine ulaştılar. O kahramanlar düne 
kadar sizin evlatlarınızdı ancak bugün 
milletin, hepimizin evlatları oldular. Türkiye 
Cumhuriyeti var oldukça o kahramanların 
isimleri de yaşayacak. Kabirleri nur, 
mekânları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimi 
buradan selamlıyorum. Hepsine acil 
şifalar diliyorum. Millî iradeyi teslim almak 
isteyenler karşısında sokağı teslim alan 
aziz milletimi buradan, bu yüce Meclisin 
çatısı altından yürekten selamlıyor, böyle 
kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük 
gurur duyuyorum." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 
dirayetli, dik duruşundan; siyasi partilere, 
partilerin genel başkanlarına, Meclis 
gruplarına dayanışmalarından dolayı 
teşekkür eden Yıldırım, "Emniyet 
teşkilatımıza her biri Alparslan, her biri 
birer Fatih, her biri birer Selahaddin Eyyubi 
olan polislerimin alnından öpüyorum. 
Peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
vatanını, milletini, bayrağını seven, 
demokrasiye gönülden bağlı her subayının, 
her astsubayının, uzman er, erbaş ve erlerin 
alınlarından öpüyorum." dedi. 

Yıldırım, darbe karşısında dünyaya örnek 
olacak bir duruş sergileyen basın yayın 
organlarına, medya temsilcilerine, sivil 
toplum örgütlerine de teşekkür ederek, 
"Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sela 
okuyan imamlarımıza, seccadelerinin 
başında dua eden kardeşlerime teşekkür 
ediyorum. Dünyanın her yerinde bayraklarını 
alıp sokağa çıkan vatandaşlarımıza, 
soydaşlarımıza, dost ve kardeş ülkelere 
teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Milletvekillerinin, gece barikatları aşarak, 
tankları geçerek, kurşunları savuşturarak 
TBMM'ye geldiğini, Genel Kurul’u açtıklarını 
hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam 
etti:

"Ya demokrasi ya ölüm diyerek bu salonda 
dimdik durdunuz. Milletin Meclisinin üzerine 
bombalar yağdırmaya başladılar, silahlarla 
taradılar, bir tek geri adım atmadınız. Her 
birinizin ölümü yanı başında hissettiğinizi 
biliyorum. Dünya parlamentolarına, 
dünya demokrasilerine örnek bir tutum 
sergilediniz. Millet sokakta istiklaline sahip 
çıkarken siz de milletin vekilleri olarak 
burada istiklalinize, demokrasiye, millî 



24  ■  

iradeye sımsıkı sarıldınız. Bu tavrınızla tarih 
bu yüce Meclisi bir daha yazdı. Bu tavrınızla 
Türkiye'nin tarihini değiştirdiniz, yüzlerce yıl 
unutulmayacak bir dayanışma, bir kardeşlik, 
iş birliği sergilediniz. Milletimizden sonra 
en büyük övgüyü tabii ki bu Gazi Meclis 
hak ediyor, sizler hak ediyorsunuz. Parti 
ayrımı yapmaksızın, bu yüce Meclisin 
her bir üyesini, her bir milletvekilimizi 
selamlıyorum. Milletimin adına sizlere 
şükranlarımı sunuyorum, sizleri büyük bir 
heyecanla alkışlıyorum." 

TBMM'nin, Gazi Meclisin, 23 Nisan 1920 
sonrasındaki en zor, en uzun, en sıkıntılı 
gecesini yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

"İşgal kuvvetleri Polatlı'ya kadar gelmişlerdi 
ama bu Meclis'e dokunamadılar, 
dokunmadılar. 1960'ta darbe yapanlar, 
millî iradeye, Meclis ruhuna saldırsalar bile 
Meclis'in bedenine saldıramadılar. 12 Eylül 
cuntacıları Meclis'i bombalamadılar. 28 
Şubat darbecileri Meclise dokunmadılar 
ancak dün gece öyle canice, öyle alçakça, 
öyle pervasızca bir saldırı gerçekleşti ki millet 
iradesinin tecelli ettiği Meclisin hem ruhunu, 
hem de bedenini hedef aldılar. Bunlar asker 
değil, bunlar asker kılığında teröristlerdir, 
canilerdir. Gözleri dönmüştü, gözlerini kan 
bürümüştü, cinnet halindeydiler, ihanet 
ve haşhaş akıllarını teslim almıştı, ancak 
bilmedikleri şuydu; milletin evine dokunanın 
eli yanar, milletin evine el uzatanın o eli 
kırılır, milletin evine saldıranın ocağı söner. 
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İşte daha 24 
saat geçmeden 
elleri yandı, o 
bombalara, o 
tetiklere basan 
elleri kırıldı. 
İnşallah ocakları 
da ebediyen 
söndü." 

Başbakan Yıldırım, 
tarihe bir not 
düşmek istediğini 
de belirterek, 
"Bundan sonra 50 
yıl, 100 yıl, 1000 
yıl bu milletin 
evine, millî 
iradenin tecelli 
ettiği bu Meclise 
kim el uzatırsa 
akıbeti aynı 
olacaktır. Hiçbir 
darbe, hiçbir 
darbe girişimi, 
yapanların yanına 
kâr kalmadı, 
bundan sonra 
da kalmayacak 
inşallah." diye 
konuştu. 

Artık hiç kimsenin, milletin evine ve 
milletin iradesine el uzatmayı aklından 
geçiremeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Ama 
geçiren de olursa gözünün önüne bugün 
hayatları sönmüş darbeciler gelecek ve buna 
asla yeltenemeyeceklerdir. Bugün yeni bir 
gün, bugün büyük bir badirenin altından 79 
milyonun tek yürek olduğu gündür. Bugün 
AK PARTİ’nin, CHP’nin, MHP’nin, HDP’nin, 
Meclis dışındaki tüm siyasi partilerin 
ortak bir sesle 'darbeye hayır' dedikleri, 
demokrasiye birlikte sahip çıktıkları gündür. 
Milletimize, istiklalimize, bayrağımıza, 
devletimize ve Meclisimize yönelik bir 
saldırıda nasıl bir araya geldiğimizi, nasıl 
kenetlenebildiğimizi bütün dünyaya bugün 
gösterdik." ifadesini kullandı. 

Başbakan Yıldırım, 16 Temmuz’un bir 'milat' 
olduğunun altını çizerek, gece boyunca 
ve hâlihazırda sergilenen dayanışmanın, 
yeni bir sürecin de başlangıcı olduğuna 
inandığını dile getirdi. "Bu ruhla, terörü de 
yeneriz, bu ruhla yaralarımızı da sararız. Bu 
birliktelik ruhuyla, Allah’ın izniyle, Türkiye'yi 
Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır 
medeniyetler seviyesine de çıkarırız" diyen 
Yıldırım, yaşanılan günün acı bir hadisenin 
ardından çoğalan umutların günü olduğunu 
söyledi. 

AK PARTİ Genel Başkanı, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin Başbakanı olarak Mecliste 
oluşan birliktelik ruhuna sımsıkı sahip 
çıkacaklarının sözünü verdiklerini kaydeden 
Yıldırım, "Vatan Caddesi'nde, Kızılay 
Meydanı'nda, havaalanlarında, 81 vilayetin 
her köşesinde AK PARTİ’liler, CHP'liler, 
HDP'liler, MHP'liler el ele verdiler, tek yürek 
oldular, tek ortak eylem yaptılar. Milletin 
bu mesajını 'anladık' dediler, milletin 
kenetlenen mesajını 'okuduk' dediler." 
şeklinde konuştu. 

Yıldırım, ihanet ve terör karşısında sarsılmaz 
birliktelik içerisinde olma talimatını milletten 
aldıklarına işaret etti. 

Bu tarihî dayanışmayı geleceğe de 
taşıyacaklarını vurgulayan Yıldırım, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

"Darbe karşısında kahramanca duran 
milletime şükranlarımı sunuyorum, 
şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bir kez 
daha partilerimizin genel başkanlarına, grup 
başkanvekillerine, bütün milletvekillerine 
teşekkür ediyorum. Diyorum ki, inadına 
demokrasi, inadına millî irade, inadına barış, 
inadına kardeşlik. Millete darbe yapmaya 
kalkanlar, darbe yemiştir, darbeyi kendileri 
yemiştir. 15 Temmuz artık demokrasi 
nöbetinin tutulduğu gündür, bugünün yıl 
dönümüdür, demokrasi bayramı günüdür. 
Hayırlı, uğurlu olsun. Sağolun, varolun, 
Allah'a emanet olun." 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
"Bir gece önce yaşadığımız olay doğrudan 
bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, 
demokrasimize, tarihsel birikimimize 
yapılmış açık bir saldırıdır. Demokrasiye 
yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum 
adına, bize oy veren bütün kitleler adına, 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça 
lanetliyoruz." dedi. 

Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nun 
olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin milletine altın 
tabak içinde sunulmadığını, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin acıyla, kanla, gözyaşı ile 
kurulduğunu belirtti. Yeniden bir devlet 
kurmak için verilen mücadelenin bütün 
dünyanın saygısını kazandığını ve mazlum 
milletlere örnek bir devletin kurulduğunu 
ifade eden Kılıçdaroğlu, cumhuriyeti 
demokrasi ile taçlandırmanın da cumhuriyeti 
kuranların çocuklarına vasiyeti olduğunun 
altını çizdi. 

Demokrasiyi oluşturmanın, geliştirmenin 
ve derinleştirmenin kolay olmadığını, 
bunun tarihin her evresinde görüldüğünü 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Biz de demokrasi adına ağır bedeller 
ödedik. Hatırlayınız; bu ağır bedeller hep 
darbe dönemlerinden sonra olmuştur. 
Açıkça söyleyelim, dün yaşadığımız 
olay doğrudan bir darbe girişimidir. 
Cumhuriyetimize, demokrasimize, tarihsel 
birikimimize yapılmış açık bir saldırıdır. 
Oysa biz demokrasimizi güçlendirmek ve 
baki kılmak için anayasamıza öyle maddeler 
koyduk ki değiştirilmesi dahi teklif edilemez. 
Nedir bunlar? Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir, 
diyoruz. İşin anahtarı da aslında buradadır. 
Her koşulda demokrasiyi savunmak, 
hukukun üstünlüğünü savunmak, laikliği 
savunmak hepimizin ortak görevi ve ortak 
paydası olmalıdır. Kuşkusuz dün demokrasiye 
yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum 
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adına, bize oy veren bütün kitleler adına, 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça 
lanetliyoruz." 

Olayın herkeste derin üzüntü yarattığını 
ancak bu sürecin siyasette başından beri 
olması gereken, ortak bir paydada birleşmeyi 
sağladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu 
ortak paydanın cumhuriyet ve demokrasiye 
bağlılık olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, 
"Demokrasiyi geliştirmek ve derinleştirmek 
hepimizin ortak paydası oldu. Bu bize gurur 
ve onur veriyor. Ancak bunu sadece dilimizle 
değil, yüreğimizle de söylemeye devam 
edeceğiz." dedi. 

Demokrasinin üstünlerin hukuku değil, 
hukukun üstünlüğü, anayasa ve edilen 
yemine bağlılık, düşünce ve medya 
özgürlüğü, tarafsız ve bağımsız yargı, güçler 
ayrılığı, din ve vicdan özgürlüğü anlamına 
geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: 

"Demokrasi aynı zamanda hukuku ve 
demokrasiyi katledenlere karşı direnme 
hakkı demektir. Dün halkımız meydanlara 
çıktı, darbeye karşı direnme hakkını kullandı. 
Hukukun çiğnendiği, hukukun üstünlüğünün 
reddedildiği hallerde, mesela demokrasinin 
darbe ile yok edilmesinin istenmesi halinde 
direnme hakkının ne kadar meşru olduğunu 
dün gördük. Direnme hakkına bundan 
daha güzel bir örnek verilemez. Şunu 
hiç kimse unutmasın; bu Meclis sonuna 
kadar demokrasiyi savunacaktır. Bundan 
hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu Meclis 
cumhuriyetin değerlerini de sonuna kadar 
savunacaktır. Bundan da kimsenin endişesi 
olmasın."

Kılıçdaroğlu, Meclise düşen tarihî bir 
sorumluluk bulunduğunu, hep birlikte 
cumhuriyet ve özgürlükçü demokrasi 
bağlamında cepheyi genişletmelerinin 
gerektiğini söyledi. Benzer olayların 
tekrarlanmaması için herkesin bu tarihî 
sorumluluğun gereğini yerine getirmesinin 
zorunlu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu 
darbe girişimi bize şunu açık ve net gösterdi; 
bu darbe girişimini parlamenter demokratik 

sistemimizin önlediğini de unutmamamız 
gerekiyor. Bu, parlamenter demokrasi 
geleneğimizin bize kazandırdığı bir mirastır. 
Bu mirasa sahip çıkmak da hepimizin ortak 
görevidir. Darbenin bastırılması ayrıca 
parlamenter demokratik sistemimizin 
ulaştığı olgunluğu da göstermektedir. Ayrılık 
yok, gayrılık yok. Demokrasi konusunda 
sonuna kadar birlikte mücadele var. Bu, 
parlamenter demokrasi sistemimizin 
olgunluğunu gösteren, Türk siyasi tarihinde 
hangi noktaya ulaştığımızı gösteren en 
önemli olaydır.” diye konuştu. 

İleride bu darbe girişimi nasıl önlendi diye 
tarihçilerin oturup araştıracağını kaydeden 
Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede korkusuz, demokrat 
ve özgürlükçü kalmış bir medyamız var. Her 
türlü eziyet ve yasağa rağmen özgürlüğünü 
korumaya çalışan medya, darbecilerin 
yolunu kapattı, özgürlüğün yolunu gösterdi. 
Televizyonlarımızın başında otururken 
bu gerçeği hep beraber gördük. Hem de 
hepimizin gözleri önünde, canlı yayında 
medya dün halkın doğru bilgilendirilmesini 
sağladı. Halka direnme hakkını kullanma 
konusunda cesaret verdi. Medyaya bu 
bağlamda yürekten teşekkür ediyorum. 
Neden medya özgürlüğü diye ısrarla 
ama ısrarla söylerdik. Medya özgürlüğü, 
çağdaş demokrasilerde yasama, yargı 
ve yürütmeden sonra dördüncü büyük 
güç. Artık bu gücün hepimizin önünde 
olduğunu da hepimiz bilelim. Yalnız 
eklemek zorundayım; siyasi partilerin 
darbe karşısında gösterdiği ortak tavır, 
Cumhuriyet'e ve demokrasiye bağlılık 
konusunda özeleştiri yapma fırsatını da 
bize sunar. Çünkü demokrasi geliştikçe 
Türkiye, dünyanın saygın ülkelerinden biri 
olacaktır. Bu konuda en ufak bir endişemiz 
yok. Bu darbe girişimiyle ilgili olarak her 
siyasi partinin oturup bir özeleştiri yapması 
tarihin zorunlu kıldığı bir durumdur, bir 
sorumluluktur. Her türlü darbeye karşı olmak 
bu Parlamentonun görevidir. Darbecinin 
kimliği ve amacı ne olursa olsun teröre 
karşı nasıl ortak tavır koyuyorsak, bir tepki 
gösteriyorsak demokrasi üzerindeki vesayete 
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karşı da ortak tavır, ortak hedef koymalıyız ve 
mücadele etmeliyiz. Demokrasi üzerindeki 
vesayeti asla kabul etmemeliyiz. Mademki 
milletin takdiriyle buraya geldik, mademki 
milletin oyu çok değerlidir, mademki millî 
irade çok değerlidir; demokrasi üzerinde 
kim olursa olsun, makam, mevkisi ne olursa 
olsun, rütbesi ne olursa olsun, demokrasi 
üzerindeki vesayete bu parlamento asla 
izin vermemelidir, bundan sonra da 
vermeyecektir." dedi.

Korumaya yemin ettikleri demokratik, laik, 
sosyal hukuk devletinin bütün bu sorunların 
çözüm anahtarı olduğunu kaydeden 
Kılıçdaroğlu, "Dün burada her partiden 
milletvekilimiz el ele, yan yana mücadele 
ettiler. Büyük saldırılara karşı birlikte 
göğüs gerdiler, patlayan bombalar altında 
demokrasiye sahip çıktılar. Yarın da hepimiz 
ortak akılla, uzlaşı kültürü içinde Türkiye'nin 
sorunlarını çözmek için birlikte çalışmak 
zorundayız. Bu bizim halkımıza vereceğimiz, 
vaat edeceğimiz güzel bir olaydır. Yaşadığımız 
tüm sorunları, tam demokrasi, daha fazla 
özgürlük ve adalet içinde çözebiliriz. Çünkü 
özgürlüklerin kısıtlanması, adaletin tek 
taraflı hale getirilmesi ve demokrasiden 

taviz verilmesi sorunların çözümü değil, 
sorunların kendisidir." ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu, "Anayasa ve hukukun dışına 
çıkanlar kim olursa olsun bunun bedelini 
mutlaka ödemeliler. Önümüzde çok 
kritik bir dönem olduğu gerçeğini kabul 
etmeliyiz. Bu dönemi soğukkanlılıkla, 
devletin vakarına ve ciddiyetine yakışır 
anlayışla, yani hukuk içinde kalarak 
atlamamız gerekmektedir. Devletin vakarına 
saygı göstereceğiz, o anlayışta olacağız, 
hukuktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü devlet 
hukuk içinde devlettir. Adalet mülkün, yani 
devletin temelidir. Kim adaletten saptıysa 
hukukun içinde yargılayacağız. Önyargılardan 
uzak adalete teslim edeceğiz. Devletin 
saygınlığına ve vakarına düşen de budur. " 
diye konuştu.

Saldırılar sırasında hayatını kaybeden bütün 
vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara 
acil şifa ve milletimize başsağlığı dileyen 
CHP Genel Başkanı, halk arasında gerilimi 
tahrik ve teşvik edici üslup ve girişimlerden 
kaçınılması gerektiği vurgusuyla Türkiye'nin 
bir daha böyle acı günler yaşamamasını 
temenni etti ve Yüce Meclisi demokrasi 
dileğiyle selamladı. 



■  29

Temmuz 2016

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aslında 
dün gece yaşananlar darbe teşebbüsü 
olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve 
kanlı bir terör saldırısıdır. Bu saldırı, Türk 
askerinin içinden devşirilmiş, kandırılmış, 
aklı çelinmiş veya buna çoktan teşne küçük 
bir grup tarafından icra edilmiştir. Demokrasi 
uçurumdan dönmüştür." dedi.

Bahçeli, olağanüstü toplanan Meclis Genel 
Kurulu’nda, bir gece önce demokrasiye 
pranga vurulmak, darbe indirilmek 
istendiğini, millet iradesinin göz göre göre, 
çok açık saldırı ve suikasta uğradığını söyledi.

"Türkiyemizin diz çökmesi, omurgasının 
kırılması, millî varlığın tümden yıkılması 
maksadıyla şerefli Türk ordusunun içine 
sızmış bir avuç düşman işbirlikçisi ortalığa 
çıkmıştır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Türk 
milleti tam kalbinden hançerlenmiştir. 
Şimdiye kadar hiç olmayan bir şey 
gerçekleşmiş ve Genelkurmay Başkanı ve 
kuvvet komutanlarından bazıları rehin 
alınmıştır. Genelkurmay Karargâhı ise işgal 
edilmiştir. TSK içine yuvalanmış vatan 
ve millet hasımları gecemizi zehir etmiş, 
tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanetin 

taraf ve failleri olmuşlardır. Türk demokrasisi 
çok çetin bir imtihandan geçmiştir." diye 
konuştu.

"Şu kahredici hususa lütfen dikkat 
buyurunuz. Çatısı altında bulunduğumuz 
Gazi Meclis havadan bombalanmıştır. Bu, 
sözün bittiği püf ve kırılma noktasıdır." diyen 
Bahçeli, emniyet binaları, devlet televizyonu, 
özel kanallar, istihbarat kuruluşları, yollar, 
köprüler, hava limanları, askerî üs ve 
bölgelerin ablukaya alındığını, peş peşe 
saldırıya uğradığını kaydetti.

Tankların sokaklara çıktığını, 96 yıllık kutlu 
bir mazisi olan Meclisin bombalanmasının 
korkunç ve herkesi dehşete düşüren bir 
hainlik olduğunu dile getiren Devlet Bahçeli, 
"Böylesi bir çılgınlığı, böylesi bir hayasızlığı 
Millî Mücadele yıllarında yedi düvel bile 
yapmamış, yapamamıştır. Türk vatanının 
işgal yıllarında, bu barbarlığa, bu gözü 
dönmüş caniliğe hiçbir muhasım odak cüret 
ve cesaret dahi edememiştir. Gazi Meclise 
düşen ve isabet eden her bomba, 79 milyon 
Türk vatandaşına değmiş, millî yüreklerde 
patlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bu şerefsiz 
kalkışma, bu karanlık darbe girişimi yalnızca 
seçilmiş hükümet veya milletvekillerini 
değil, Türk milletinin tamamını hedef 
almıştır. Türkiye’nin tarihsel varlığından 
rahatsız olan, milletimizin birlik ve kardeşlik 
ruhundan ürken kanı bozuk çevre ve odaklar 
son kozlarını oynayarak ülkemizi kaosa 
mahkûm etmeyi amaçlamışlardır. Aslında 
dün gece yaşananlar darbe teşebbüsü 
olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve 
kanlı bir terör saldırısıdır. Bu saldırı Türk 
askerinin içinden devşirilmiş, kandırılmış, 
aklı çelinmiş veya buna çoktan teşne küçük 
bir grup tarafından icra edilmiştir. Demokrasi 
uçurumdan dönmüştür. Millî iradenin namus 
ve emanetleri son anda kurtarılmıştır. 
Millî iradeye sürülmek istenen kara leke 
yine milletimizin azim ve kararlılığıyla 
temizlenmiş, derin komplo ve kumpas 
inançla püskürtülmüştür. Unutmayalım 
ki Halâskâr Zâbitânlar dönemi çok geride 
kalmıştır. İhtilaller, muhtıralar, cunta 
devirleri tarihin çöplüğüne çoktan atılmış 
ve üzeri küllenmiştir. Türk milletinin ortak 
geleceği hukuk ve demokrasidir. Millî birlik 
ve kardeşliğimizin dayandığı zemin millî ve 
manevi ilkelere, tartışılmaz esaslara bağlıdır. 
Hiçbir çete, hiçbir paralel yapı, hiçbir terör 

örgütü, hiçbir darbe ve dağılma heveslisi 
mihrak bu zemini çatlatamayacak, nitekim 
huzur cellatlarının sonu her daim hüsran 
olacaktır.

Parti aidiyetimiz ne olursa olsun; siyasi, 
ideolojik ve dünya görüşümüzün pusulası 
neyi işaret ederse etsin, hepimiz Türk 
milletinin mensubuyuz, hepimiz bu cennet 
vatanın korku tanımaz neferleriyiz. Bizim 
müştereklerimiz zaman zaman bahse 
konu olan farklılıklardan daha fazladır. 
Anıda birsek, âtide bir ve beraber olacağız. 
Tarihimiz bir ise talihimiz de birdir. Çünkü 
biz büyük Türk milletiyiz. Başka bir Türkiye 
yoktur. Başka bir vatan coğrafyası da yoktur. 
Ne yapacaksak, neyi başaracaksak, nereye 
varacaksak, demokrasinin sınır ve tahammül 
çemberinde kalarak bunları yapacak ve 
Allah'ın izniyle de başaracağız. Muzaffer bir 
millete hezimet yaşatmaya hiçbir melunun 
nefesi yetmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, 
her musibeti def edecek karar, yeterlilik ve 
kuvvettedir. Gazi Meclise bomba atacak 
kadar gözü dönen çürümüşler de TSK'nın 
bir parçası, bir üyesi, ahlaken ve esasen 
asla olamayacaklardır. Ülkemize kast eden 
vatan hainlerinden hesap sormak, bunların 
yediğini içtiğini burunlarından getirmek 
hepimizin namus borcudur. Demokrasiye 
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sahip çıkarak büyüyeceğiz. Türk milleti 
müsterih olmalıdır; kötü, melânet ve şer 
emellere karşı tam bir kenetlenmeyle 
huzurlu ve aydınlık dolu geleceğe adım adım 
yürüyeceğiz. Yanılıp yenilip bu yürüyüşü 
durdurmaya yeltenenlerin, elbette acıklı 
akıbetlerine katlanmaktan başka seçenekleri 
de olmayacaktır. Devlet tektir, bayrak tektir, 
dil tektir, ülke tektir, vatan tektir, millet 
sonuna kadar birdir, diridir, zalimlere karşı da 
tavizsizdir." dedi.

Masum vatandaşlara kurşun sıkan, millî 
kurum ve kuruluşları bombalayan; bu 
kapsamda 161 kişinin şehit olmasına neden 
olan darbecileri şiddetle lanetlediğini 
belirten MHP Genel Başkanı Bahçeli, 
"Hukukun bu hainlere bir daha gün yüzü 
göstermemesini temenni ediyorum. 15 
Temmuz darbe girişiminde hayatlarını 
kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet 
niyaz ediyorum. Türk milletine başsağlığı 
dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her 
türlü bela ve düşmanca muamelelerden 
korusun. Kardeşliğimiz, millî ruh ve 
dayanışmamız yara almasın." ifadelerini 
kullandı.

TSK bünyesine sirayet etmiş kanserleşmiş 
hücreleri sökerek, keserek yok etmek; ama 
bunu yaparken de askeri tümden zan ve 
töhmet altında bırakmamanın herkese 

düşen millî bir sorumluluk olduğunu belirten 
Bahçeli, "Hiçbir şeyden haberi olmayan 
Mehmetçiği sokaklara çıkaranlar, ardından 
da linç edilmelerinin önünü açanlar, dahası 
insanımızı birbirine düşürmeyi planlayanlar 
işledikleri suçların son zerresine kadar 
hesabını vermelidir." değerlendirmesinde 
bulundu. Halihazırdaki ağır provokasyon 
ortamını fırsata dönüştürmeye çalışanlara 
karşı son derece dikkat edip uyanık olmanın 
başlıca zorunluluk olduğunu dile getiren 
Bahçeli, milletin sabırlı ve soğukkanlı 
davranması gerektiğini söyledi.

"Millî tercih ve geleceğimizin güvencesi 
demokrasidir. Bundan da en ufak bir ödün 
verilmesi mümkün değildir. Millî refleks 
ve kararımız bin yıllık kardeşliğin idame ve 
devamıdır. Kararımızdan dönmeyeceğiz." 
diyen Bahçeli, yerli veya yabancı; bölgesel 
veya küresel operasyonlara da sağlam ve 
sarsılmaz bir iradeyle cevap verip asla geri 
adım atmayacaklarını bir kez daha ifade 
etmeyi millî bir görev addettiğini kaydetti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini, 
geçmiş olsun dilekleriyle ve söz konusu 
darbe girişiminden, siyasî ya da şahsi 
istismar konusu yapılmaksızın, herkesin 
kendine düşen dersi çıkarması temennisiyle 
tamamladı.
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Olağanüstü toplantıda konuşan HDP Grup 
Başkanvekili İdris Baluken, "Türkiye halkları 
darbeye asla prim vermedi, boyun eğmedi, 
bundan sonra da asla boyun eğmeyecektir." 
dedi.
Bir darbe girişimi ile karşı karşıya 
olunduğunu belirten Baluken, HDP 
olarak, darbeci anlayışı en sert biçimde 
lanetlediklerini söyledi. Baluken, askerî, 
bürokratik ve sivil hiçbir darbenin tek 
bir meşru gerekçesinin olamayacağını 
vurgulayarak, parlamentoya ve halk 
iradesine karşı yapılmış olan her türlü 
saldırıya karşı tutumlarının bugüne kadar net 
ve ilkeli olduğunu belirtti.

Baluken, "Maalesef bu darbe girişiminde 
ortaya konan pervasız saldırılar sonucu 
161 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, bin 440 
yurttaşımız yaralanmış, halkın iradesini 
temsil eden parlamento bile savaş 
uçaklarıyla bombalanmış, helikopterler 
tarafından taranmıştır." diye konuştu. 

Baluken, bu tablonun kendisinin bile 
Türkiye'deki demokrasinin nasıl büyük bir 
tehlike altında olduğunu ortaya koyması 
açısından yeterli olduğuna işaret ederek, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Böylesi saldırılar ne dün ne bugün ne de 
yarın asla başarıya ulaşamayacaktır. Bu tarz 
saldırılar yapan veya yapmaya niyeti olanlar, 
Türkiye'de halkın iradesine yönelik herhangi 
bir şekilde darbe yapmak isteyenler 
bilmelidir ki Türkiye halkları, darbeye asla 
prim vermedi, boyun eğmedi, bundan sonra 
da asla boyun eğmeyecektir. 

Bizler de HDP şahsında bu demokrasi 
mücadelesinin bir parçası olmanın onurunu 
bir kez daha bütün halklarımızla paylaşmak 
istiyoruz. Demokratik siyaseti kesintiye 
uğratmaya çalışan her girişime karşı HDP, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da tarihî direnişin bir temsili olarak kendi 
misyonunu, görevini ve rolünü oynamaya 
devam edecektir. 
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Bu kapsamda, barış, demokrasi, insan 
hakları ve hukuk devleti temelinde, her 
türlü siyasi iş birliğini gerçekleştireceğimizi 
halkımıza açık ve net bir şekilde buradan 
ifade ediyoruz." 
HDP Grup Başkanvekili Baluken, demokratik 
siyaset dışında, siyaseti dizayn etmeye 
çalışan hiçbir yol ve yöntemin HDP 
tarafından asla kabul edilmeyeceğini ifade 
ederek, halka, resmî ve özel kurumlara, 
siyasetçilere, millet egemenliğinin temsil 
edildiği Meclise, havalimanlarına, basın yayın 
kuruluşlarına ve ülkenin birçok noktasına 
dönük olarak gerçekleştirilen saldırıların, 
Türkiye siyaset tarihi açısından bir kırılma 
noktası olarak tarihe geçeceğini belirtti. 

Baluken, yaşananların, tipik bir askerî 
darbeyi aşan, vahşet, katliam ve kaosu 
hedefleyen çok komplike bir planlama ile 
karşı karşıya olduğunun ortaya konulduğunu 
kaydederek 78 milyonun tamamının 
siyasi iradesinin hedeflendiğini, darbenin 

panzehirinin ise barış ve demokrasi 
olduğunu dile getirdi.

Baluken, "15 Temmuz saldırısı ve 
darbe girişimi çok şükür ki umduğunu 
bulamamış, bilakis halklarımızın, siyaset 
kurumunun doğru tavırlarıyla, güçlü 
demokrasi mesajlarıyla alt edilmiştir. 
Demokrasi, halkın yönetimi demektir, 
kaos ise demokrasi karşıtlarının amacıdır. 
Parlamento bünyesinde bu darbe sürecini 
tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkaracak, geleceğe 
dair gerekli demokratik önlemleri alacak, her 
türlü bilgi ve belgeye ulaşmaya, araştırma 
yapmaya tam yetkili her siyasi partiden 
eşit sayıda olmak kaydıyla geniş katılımlı 
bir komisyonun kurulmasının önemini 
hatırlatırım." değerlendirmesinde bulundu.
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Geceler vardır uzun, karanlık ve sıkıntılı.. 
Nasıl bittiğini bilemezsiniz. Sonra hatırlamak 
bile istemeyeceğiniz..

Geceler vardır onurlu; bir ömür boyu 
övünseniz az.. 

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 
tam da öyle; hem çok sıkıntılı, hem çok 
onurlu..

Sıkıntı ve onuru bünyesinde barındıran bu 
geceyi yaşamak şans mı, kısmet mi bilemeyiz 
ama kader olduğu kesin..

TBMM 14 Temmuz Perşembe günü başlayan 
mesaimiz Cuma sabaha karşı 02:24’de 
bitti. Cuma da sakin başladı. Gece Sağlık 
Bakanımızın amcasının vefat haberini 
aldık, Cuma günü 19.40 uçağıyla Erzurum’a 
gitmeye karar verdik Hanımla beraber..

Havaalanı yolunda garip bir yoğunluk var. 
Normalde aracın çakarlarını hiç açmam, 
sirenleri hiç kullanmam ama yol o kadar 
yoğun ki, 10 yıl araç kullansam ancak o 
sayıya erişecek kadar sirenleri kullandım 
uçağa yetişmek için..

Sonuç maalesef olumsuz; uçağı kaçırdık. 
Ben, Sirkeci’de treni kaçırıp taşlara vole 
atacak kadar sinirli Necip Fazıl havasında, 
Sare Hanım ise “Doktor hiç üzülmedim, 
olanda hayır vardır” diyecek kadar sakin..  

Tabii ki, kaçan uçağın, belki yüzyılda bir 
yaşanabilecek bir tarihe tanıklık etme fırsatı 
olacağını bilemezdim.

Bu halet-i ruhiyeyle eve döndük. Saat 
21:00 gibi balkonda kahvaltıvari bir şeyler 
atıştırıyoruz. Evimiz Külliye manzaralı.. Kuş 
uçuşu 2-3 km. mesafede.. 21:30 civarında 
bir helikopterin Külliye üzerinde bir-iki defa 
reverans yaptığını gördük. Anlamsız ama 
pek de bir şeye yoramadık. 22:10 civarında 
bir jet alçaktan uçtu. Sesten rahatsız 
olduk ama yine bir şeye bağlayamadık. 1 
dakika sonra bir başka F-16 daha büyük 
gürültüyle geçince ister istemez “Ne 
oluyor?” diye sorduk birbirimize. Bu arada 
Twitter’da “Jandarma Boğaz Köprüsünde 
trafiği tek taraflı kapattı” haberi okuyunca 
televizyonu açtım. Haber doğru.. Hemen 
bir milletvekili arkadaşı aradım. Bir yorum 
yapmadı ama “sıkıntılı” dedi. O ara eski 
Enerji Bakanımız Taner Yıldız ile konuştum, 
o da FSM köprüsünde trafikte kalmış, 
anlamaya çalıştığını söyledi. Biraz sonra 
ben mi aradım, o mu aradı hatırlamıyorum 
Yeni Şafak’tan Hüseyin Likoğlu ile görüştüm. 
Hüseyin Bey, “Hocam Askeriyede Fetullahçı 
kalkışma” dedi. Sonra Başbakanımızın 
Özel Kalem Müdürü Murat Bey de “Darbe 
kalkışması” deyince hemen abdestlerimizi 
aldık, Hanım, kızım ve gelinimle cemaatle 

İhanet Gecesi
Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın 

Kaleminden...
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yatsı namazımızı kıldık. “Hemen çıkmam 
lazım” dedim. Kayınbiraderimi çağırdım 
ve Genel Merkeze doğru yola çıktık. Yolda 
Ankara Milletvekilimiz Jülide Sarıeroğlu’nun 
bizim AKGRUP’a yazdığı “Aydın Ünal ile 
birlikte Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız” 
mesajını görünce “Meclise gidelim” dedim. 
Genel Kurmay Kavşağı kapalı, Dikmen 
civarından geldik ve Dikmen kapıdan 
Meclise girdik. Aracı Meclis Başkanlığı 
önüne bırakıp içeri girdik. Arkadaşlar 
Meclis Başkanımızın Başkanlığında Genel 
Kurulu başlatmış. Gayrıresmî bir ortam var. 
Kimsede kravat yok, Meclis Başkanı kravatlı 
ama onun da aslında smokin ve papyonlu 
olması gerekiyor. Bütün konuşmalar ve 
konuşmacılar birbirini teyid ediyor; DARBEYİ 
TANIMIYORUZ!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşurken 
yukarıda büyük bir şangırtı.. Camlar döküldü. 
2-3 dakika sonra daha büyük bir gürültü.. 
Bu sefer toz bulutu da var. İnanılır gibi 
değil ama Meclis bombalanıyor. Korktuk 
mu, hayır! Kaçtık mı, hayır! Hepimiz, hep 
bir ağızdan darbecilere karşı haykırdık. 
Derken 3. bomba atıldı. Güvenlik Amirimiz 
Genel Kurulu boşaltmamız gerektiğini 
söyledi. Çok da istekli olmayarak Genel 
Kuruldan çıktık, ama Meclis’ten ayrılmadık. 
Gece saatlerinden sabah 8’e kadar ne 
oldu derseniz “7 Ağustos’ta Yenikapı’da 
ne olduysa o” diyebilirim. Bir yandan 
olayları yorumluyor, bir yandan dışarıdan 
ve yakınlarımızdan haberleri alıyoruz. Pek 

çok vatandaşımız şehit olmuş, pek çoğu 
yaralanmış. Gelen her acı haber doğal olarak 
bir sarsıntıya yol açıyor ama hemen bir başka 
acı haber onu bastırıyordu. O gece aldığım 
en sarsıcı haber Erol Olçok ve oğlu Abdullah 
Tayyip’in Boğaziçi Köprüsü üzerinde şehadet 
haberiydi.. Erol Olçok, 2 gün sonra cenaze 
namazında Cumhurbaşkanımızı hüngür 
hüngür ağlatacak kadar bizlerle bütünleşmiş 
bir isim.. 1 ay önce birlikte umre yapmıştık. 
2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçim 
kampanyasında çektiği sancak temalı reklam 
filminde şehit olmaya hazır olduğunu ima 
etmişti adeta..

15 Temmuz gecesi uzun, karanlık ve 
hüzünlüydü, fakat orada bulunan herkes bir 
o kadar onurluydu. Sadece tarihe tanıklık 
etmemiş, tarihi yaşamışlar, hatta hain alçak 
darbecilerin püskürtülmesinde aldığı rol 
itibariyle “tarih yazdıklarının” farkındaydılar.

Geceyi “direniş ruhuyla dayanışma” diye 
özetleyebiliriz.

O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla 
milyonlar sokaklara döküldü, meydanları 
doldurdu ve tam 27 gün boyunca da 
boşaltmadı.
Dünya uyurken, Türkiye uyanıktı.
Biz neredeyse 1 ay boyunca hiç uyumadık, 
Millî İrade nöbeti tuttuk.
Dünya hâlâ “uyuyor”, Uyanamadı henüz..

Biz ise geceleri belki uyuyoruz ama uyanık 
kalmaya devam ederek..



DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI 
TBMM tarafından, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, AK PARTİ Grup Başkanı ve 
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanı 
Devlet Bahçeli ve HDP Grup Başkanvekili 

İdris Baluken'in imzasını taşıyan "TBMM 
Ortak Bildirisi" yayımlandı. Ortak Bildiri, 
olağanüstü toplanan TBMM Genel 
Kurulunda TBMM Başkanı Kahraman 
tarafından okundu.
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TBMM ORTAK BİLDİRİSİ
"Bizler AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP grupları 
olarak aziz milletimizin kendisine, millî 
iradeye, devletimize, özellikle de millet 
iradesinin temsilcisi olan milletvekillerine, 
Gazi Meclise yönelik 15 Temmuz gecesi 

başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hale 
getirilen darbe girişimini ve Meclise yönelik 
saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer 
verilen bildirinin asıl metni şöyle:
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TBMM’DE 
OLAĞANÜSTÜ 
GENEL 
KURUL’UN 
ARDINDAN...

TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü 
toplantısının ardından CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Göngör 
Başkanlık Divanı odasında Kahraman’ın 
daveti üzerine bir araya geldiler.

Görüşmenin ardından, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman 
konuklarıyla birlikte, darbe girişimi 
karşısında demokrasiye desteklerini 
ifade etmek üzere Meclis bahçesinde 
toplanan vatandaşları selamladı.

16 Temmuz 2016 Cumartesi
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TBMM Başkanı Kahraman, Meclis bahçesinde toplanan vatandaşları selamladı. 
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Başbakan Binali Yıldırım da Meclis Şeref 
merdivenlerinden vatandaşlara hitaben 
bir konuşma yaptı. “Asker kıyafeti içerisine 
girmiş, paralel terör çetelerinin, Türkiye'nin 
birliği, beraberliği, kardeşliğini bozmaya 
yönelik kalkışmasını, Türk milletinin 
demokrasi nöbeti tutarak, tankların üzerine 
çıkarak püskürttüğünü” ifade eden Yıldırım, 
“İstiklal ve gelecek uğrunda ülkenin bekası 
için tankların üzerine çıkan, askerlere ‘dur’ 
diyen aziz milletin evlatlarının hepsinin 
gözlerinden öpüyorum” dedi.

Türkiye’de hiçbir terör örgütüne asla geçit 
verilmeyeceğini vurgulayan Başbakan 
Yıldırım, "Bunlar her şeyi hesap ettiler 
ama bir şeyi unuttular. O da bu ülke 
sevdalısı Başkomutan Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun dirayeti, 
onun bu millet sevdası karşısında hiçbir 
gücün duramayacağını bir kez daha cümle 
alem gördü. Birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar gereken 
cevabı en sert şekilde alacaklardır. Bu alçak 
terör şebekesini, bölücü terör örgütünü yok 
etmeden bize uyumak haramdır”  dedi.

Darbe girişiminde bulunanların “Okyanus 
ötesine akıllarını satmış alçaklar”  olduğunu 
vurgulayan Yıldırım, “Bu millet ne kadar 
zorlukları aşa aşa geldi, işte demokrasimize, 
millî iradeye darbe yapmaya kalkanlar, 
darbeyi kendileri yemiştir. Türk milleti 
bunlara en büyük darbeyi vurmuştur” 
ifadesini kullandı.
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VATANDAŞLAR
TBMM’DE... 

16 Temmuz 2016 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimine karşı     
TBMM tarafından sergilenen onurlu duruş dolayısıyla 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a ve şahsında 

TBMM üyelerine  tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'daki 
darbe girişimine karşı TBMM tarafından 
sergilenen onurlu duruş dolayısıyla, 
Kahraman'ı ve şahsında milletvekillerini 
tebrik etti ve aynı çerçevede CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, 

iktidar partisiyle demokrasiye ve millet 
iradesine sahip çıkarak darbe girişimine prim 
vermemelerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, demokrasiye sahip çıkma 
konusunda tüm partilerin ortak tavır 
sergilemelerinin önemini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
TEBRİK VE TEŞEKKÜR
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DEMOKRASİ ŞEHİTLERİMİZE
SON VAZİFE

           TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe 
girişiminde FETÖ’ye mensup askerlerin 
ateşi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Mustafa Varank’ın ağabeyi 
Prof. Dr. İlhan Varank, İbrahim Yılmaz, Halil 
Kantarcı, Yunus Emre Ezer, Erkan Pala ve 
Ömer Cankatar ile kalp krizi sonucu vefat 
eden eski milletvekili Prof. Dr. Nevzat 
Yalçıntaş’ın İstanbul Fatih Camii’nde 
düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Öğle namazının ardından düzenlenen 
cenaze törenlerinde, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 
Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Ömer Çelik, bazı milletvekilleri ile siyaset 
ve iş dünyasından çok sayıda ismin yanı 
sıra cenaze yakınları ve vatandaşlar hazır 
bulundu.

     TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
darbe girişimi sırasında meydana gelen 
çatışmalarda hayatlarını kaybeden reklamcı 
Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok 
ile gazeteci Mustafa Cambaz’ın Marmara 
İlahiyat Fakültesi Camii’ndeki cenaze 
törenine katıldı.

Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi 
namazının ardından düzenlenen cenaze 
töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bazı 
bakanlar, milletvekilleri ile siyaset ve iş 
dünyasından çok sayıda isim ve cenaze 
yakınları hazır bulundu.

Cenaze namazının ardından bir konuşma 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle vakti 
Fatih Camii’nde demokrasi şehitlerinin 
cenaze namazına katıldığını hatırlatarak, 
“Burada yine şehitlerimizin namazını 
kılıyoruz. Aynı anda öğle namazında, ikindi 
namazında Türkiye’nin değişik yerlerinde 
şehitlerimizin cenaze namazları kılınıyor. 
Allah’tan kendilerine rahmet diliyorum, 
ailelerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin 
başı sağ olsun diyorum.” dedi.
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe 
girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen beşi 
polis sekiz şehidimiz, son yolculuklarına 
uğurlandı.

Özel Harekat Daire Başkanlığında 3. Sınıf 
Emniyet Müdürü ve daha önce TBMM’de 
görev yapmış olan Mustafa Tecimen, Özel 
Harekat Başkomiseri Zeynep Sağır, polis 
memurları Hurşit Uzel, Feramil Ferhat 
Kaya, Faruk Demir, Genelkurmay Başkanlığı 
önünde açılan ateşte hayatını kaybeden 
siviller Mehmet Şengül ve Suat Aloğlu 
ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınında 
şehit olduğu öğrenilen Özgür Gençer için 
Kocatepe Camii’nde tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,  

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Kara Kuvvetleri Komutanı 
Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Emniyet 
Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Ankara 
Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

İkindi namazı sonrası şehitlerin cenaze 
namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

Kocatepe Camii'ndeki törenin ardından, 
demokrasi şehitlerimiz son yolculuğuna 
uğurlandı. 

8 DEMOKRASİ ŞEHİDİMİZ
SON YOLCULUĞUNA 

UĞURLANDI
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığındaki devlet ve vakıf 
üniversitelerinin rektörlerinden oluşan heyet, “akademinin millî 
iradeye ve demokrasiye olan inancını ve saygısını” sunmak üzere                

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı cübbeleriyle ziyaret etti.

YÖK BAŞKANI SARAÇ VE 
REKTÖRLER
TBMM’DE 

18 Temmuz 2016 Pazartesi
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve rektörleri 
TBMM Tören Salonu’nda kabul etti. Kabulde, 
Prof. Dr. Saraç tarafından YÖK ve Türkiye’deki 
bütün üniversitelerce hazırlanan ortak 
açıklama okundu. 

YÖK ve üniversitelere TBMM’ye verdikleri 
destekten dolayı teşekkür eden Kahraman, 
“15 Temmuz’da ülkemiz, devletimiz bir 
saldırıya maruz kaldı. Bir grup hayta, bir grup 
millî değerleri, hassasiyetleri törpülenmiş 
kişiler bir isyan teşebbüsünde bulundular. 
Şükrederiz ki akamete uğradı.” ifadesini 
kullandı. Yaşanan olaydan “Türkiye’de darbe 
yapmanın artık mümkün olmadığı” dersinin 
de çıkartıldığını vurgulayan Kahraman, 
15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’de 
parlamenter sistemde yaşanan on yedinci 
darbe girişimi olduğunu kaydetti.

Türkiye’de daha önce yaşanan darbeler 
ve darbe girişimlerinin hiçbirinde Meclis’e 
dokunulmadığını, savaşlarda dahi bazı 

mekânların korunduğunu belirten 
Kahraman, Meclisin bombalanmasının 
hiç kimsenin aklına gelmeyeceğini ancak 
milletin üzerine ateş açanların Meclisi de 
bombaladıklarını dile getirdi.

“Yaralar sarılırken hukuka uygun hareket 
edilecektir ama sorumlular gereken ölçü 
ve ağırlıkta cezalandırılacaklardır” diyen 
Kahraman, darbe girişiminin yapıldığı 15 
Temmuz gecesi Mecliste yaşananları anlattı: 
Kahraman, darbe girişiminin olduğu gece 
Mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin 
ortak imzasıyla bildiri yayımlandığını 
belirterek, “Siyasi düşüncemiz, hadiseleri ele 
almamız farklı olabilir ama bayrak, vatan, 
bütünlük, hürriyet, demokrasi deyince bir 
bütün halindeyiz. Demokrasi kültürünü 
yaymalıyız, içimizde özümsemeliyiz. 
Hâkimiyet herhangi bir silahlı gücün, 
zümrenin, ekibin elinde olamaz. Hâkimiyet 
millete aittir. Bunu kabul etmeyenler de 
kabul etmek zorunda kalacaktır.” ifadelerini 
kullandı. 
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TBMM Başkanı Kahraman 
ve beraberindeki rektörler, 
konuşmaların ardından 
TBMM Genel Kurulu 
Salonu’na geçtiler.

Kahraman ile birlikte 
Divan’da, İdare Amirleri AK 
PARTİ Hatay Milletvekili 
Orhan Karasayar, CHP 
Çorum Milletvekili Tufan 
Köse, MHP Ankara 
Milletvekili Erkan Haberal, 
HDP Ankara Milletvekili 
Sırrı Süreyya Önder de yer 
aldı. Rektörler Genel Kurul 
sıralarına oturdular.

Kahraman, Meclis’in bombalandığı sırada 
Genel Kurul’da olduklarını anımsatarak, 
“Biz siperdeydik. Gece, AK PARTİ, CHP ve 
MHP yöneticileriyle bir aradaydık. Meclis 
kapanmamalı, kapanmayacak. Gemilerden 
sadece fareler kaçar. Kaptanlar kaçmaz.” dedi. 
Kahraman’ın, konuşma yapmak isteyen 
rektörlere söz verebileceğini belirtmesi 
üzerine YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 
ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Ak birer konuşma yaptılar.

Saraç, yakın zamanda rektörlerin cüppeleriyle  
darbe çığırtkanlığı yaptıklarını belirterek, 
“Artık YÖK ve rektörlerimiz, demokrasinin, 
millî iradenin yanında bulunuyor. Bu, 
büyük bir aşamadır. Bu musibet Türkiye’de 
demokrasinin yerleşmesi ve daha 
içselleştirilmesi için güzel bir vesile olacaktır. 
Anayasaya, kanunlara ve hukuka her zaman 
sahip çıkacağız. Millî iradeye saygımız 
sonsuzdur. YÖK Başkanı’nın oyu ile parmak 
basan bir çobanın oyunun aynı değerde 

olduğuna inanıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanı’nın 
sağlam iradesi, Meclisin, 
hükümetin, polisimizin, 
emir komuta zincirinden 
çıkmayan onurlu ve şerefli 
Türk ordusu mensuplarının, 
aziz Türk milletinin bu 
darbe girişimini bastırma 
hususunda gösterdiği 
direnç, bize gurur veriyor.” 
dedi.

TBMM Başkanı Kahraman 
ve rektörler, Meclis Ana 
Binasının hasar gören 
kısımlarını ve bombanın 
düştüğü bahçeyi 
incelediler.
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EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TERÖRLE MÜCADELE 

DAİRE BAŞKANI ASLAN’A
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’DAN 

GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

19 Temmuz 2016 Salı
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, darbe 
teşebbüsünün yaşandığı gece yaralanan 
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı Gazi 
Hastanesinde ziyaret etti. TBMM Başkanı 
Kahraman, geçmiş olsun ziyaretinde, hasta 
yakınlarına kuvvet, hastalara acil şifa, vefat 
edenlere başsağlığı diledi. 

Emniyet camiasının ve milletin metanetli 
olması gerektiğini ifade eden Kahraman, 
şehitliğin İslâm inancında çok önemli bir 
yeri olduğuna işaret etti ve söz konusu 
kalkışmanın, korsan hareketin, hiçbir idrake 
ve şuura sığmadığını vurguladı.

Milletin tabancasının, tüfeğinin ve tankının, 
millete doğrultulduğuna işaret eden 
Kahraman, "Milletin emniyet güçlerine, 
emniyet kuvvetlerine, askerine, tesislerine, 
insanlara hücum ediyorsunuz ve milletin 
Meclisini, Genelkurmay Başkanlığını, hiçbir 
şekilde bombalanmayacak hastaneleri 
bombalıyorsunuz ve buna 'Yurtta Sulh 
Komitesi' diyorlar, öyle mi? Bu cinayetin 
ötesinde bir hareket." diye konuştu. 

Kahraman, bunun işgal güçlerinin bile 
yapmayacağı bir hareket olduğu belirterek 

"Ne kadar beyin yıkanmış ki, insanlar bunu 
yapabiliyorlar. Ben inanıyorum ki şu milletin 
siyasi parti düşüncesi ortaya çıkarmaksızın 
bir araya gelişi ve bütünüyle demokrasiye 
sahip çıkması, ilerideki kalkışmaların da 
önünü kesmiştir. Cumhurbaşkanımızın 
çağrısı çok yerinde bir hadise oldu ve 
millet demokrasiye sahip çıktı. Demokrasi, 
millet, darbeyi yendi. Toplum tam bir 
kenetlenme içine girdi. Toplantı günü 
olmamasına rağmen Meclisi açtık, sabaha 
kadar çalıştık ve hiçbir parti farkı olmaksızın 
milletvekillerimiz yan yana geldiler." dedi.

Her musibette ders alınacak bir taraf 
olduğunu dile getiren Kahraman, Türkiye'nin 
bir daha böyle badirelere sürüklenmemesi 
temennisinde bulundu ve ülkenin, vatan, 
millet ve bayrak sevgisinden mahrum 
kişilerden arındırılması gerektiğini işaret etti.

TBMM Başkanı Kahraman’a Turgut Aslan'ın 
sağlık durumu hakkında bilgi veren Doç. 
Dr. Alp Börcek, yaralı olarak hastaneye 
getirildikten sonra ilk müdahalenin 
yapıldığını, durumunun stabil olduğunu ve 
uyutulmaya devam edildiğini kaydetti. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün darbe girişimine 
tepkilerini dile getirmek üzere TBMM’yi ziyaret eden çok sayıda       
sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşu temsilcisini kabul etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, aralarında 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 
beraberindeki heyetin de bulunduğu çok 
sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) ve meslek 
kuruluşu temsilcilerine hitaben bir konuşma 
yaptı. 

Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını 
belirten Kahraman, ders alınacak bir olayın 
yaşandığını, ders alacakların da derslerini 

aldıklarını dile getirerek darbe girişiminin 
gerçekleştiği gece herhangi bir teklif veya 
telkin olmadan Meclisi açtığını belirtti 
ve “gemiler için en güvenli yer limanlar 
olmasına rağmen, onların okyanuslara 
açılmak için yapıldığını, kenara çekilmenin 
mümkün olamayacağını” vurguladı. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe 
girişiminin komuta kademesi içerisinde 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE 
MESLEK KURULUŞU TEMSİLCİLERİ 

TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

20 Temmuz 2016 Çarşamba
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yapılmadığının dile getirildiğini anımsatan 
Kahraman, "Kim oluyorsunuz? Komuta 
kademesi içerisinde olsa ne olacak? Razı mı 
olacaktık? Hayır. Ordu kışlasında duracak. 
Hiçbir millet devletsiz, hiçbir devlet de 
ordusuz olmaz. Ordu muazzez bir ocak ama 
kışlasında duracak. Muhteşem tarihi var, 
bunu da lekelemek istediler. Kaç yönlü bir 
neticeye gitmek istiyorlar. Dünya, Tayyip 
Erdoğan'dan korkuyor, çekiniyor. Zira kendi 
güdümünde olmayan insanların devletlerin 
başında olmasını istemiyor, ekarte etmek 
istiyor." dedi.

Darbe girişimcilerinin Erdoğan'ı Marmaris'te 
öldürmeyi planladığını belirten Kahraman, 
"Nasıl düşünce, ne afyonlanmış bir kafa. 
Demokrasinin cezalandırma yolu tektir 
ve o sandıktır. Sandığın dışında müdahale 
olamaz." ifadesini kullanarak uçaklar 
bomba atarken milletvekillerinin TBMM 
Genel Kurulu'na geldiğini, kendisinin 
oturumu açtığını, AK PARTİ, MHP ve CHP 
milletvekillerinin söz konusu oturuma 
katıldığını anımsattı. Kahraman, HDP Eş 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP 
Grup Başkanvekili İdris Baluken ve HDP 
Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın 
da telefon aracılığıyla, "provokasyona 
sebep olma" çekincesiyle bu oturuma 
katılmayacaklarını ilettiğini anlattı. 

Kahraman, HDP'nin, TBMM Genel 
Kurulu'nun 16 Temmuz’da gerçekleştirilen 
olağanüstü toplantısına katılarak, darbeye 
karşı yayımlanan ortak bildiriye imza attığını 
dile getirdi. 

Adnan Menderes'in Türkiye'ye sağladığı 
katkılara rağmen idam edildiğini anımsatan 
Kahraman, "Bir yerlerden talimat alanlar 
darbeyi yaptılar. 'Bizim çocuklar gereğini 
yaptılar...' Onların çocukları gereğini 
yapmayacak, yapamayacaklar. Kimse 
müsaade etmeyecek." diye konuştu. 

Kahraman, Pakistan'da yaşanan bir 
olayı aktarırken, FETÖ’nün aynı projeyi 
Türkiye'de gerçekleştirmeyi hedeflediğini 
kaydetti. "Dünyanın Türkiye'den liderlik 

beklediği" yönünde açıklamaları nedeniyle 
eleştirildiğini aktaran Kahraman, "Evet 
bekliyor. Almanya büyük, Rusya büyük, 
ABD büyük, ben niye büyük olmayacağım? 
Bizim bütünlüğümüz, birliğimiz çok şeyleri 
halleder. Aşar, geçeriz. Bunu önlemek 
istiyorlar zaten. Bu son hadise, darbelerin 
olamayacağını gösterdi. Niye İtalya, 
Fransa, ABD, gelişmiş ülkelerde darbeler 
yok. Niye ihraç ediyorlar da kendilerinde 
yok? Demokrasi kültürü gelişmiş, bizde de 
gelişmiş." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, bu süreçte 
basının emeğinin takdire ve tebrike şayan 
olduğunu, özellikle cep telefonuyla yayına 
bağlanan Cumhurbaşkanımızın yaptığı 
konuşmada halkı meydanlara çağırmasının 
olağanüstü bir hadise olarak hafızalarda yer 
alacağını belirtti ve demokrasi nöbetlerinin 
parti farkı gözetmeksizin tutulmasının 
memnuniyet vesilesi olduğunu kaydetti. 
TBMM Başkanı, darbe girişimine karşı 
Mecliste bir bütünlük sağlandığını; 
demokrasi kültürü geliştikçe kavgaların sona 
ereceğini ve demokrasi ile kardeşliğin sırrına 
erileceğini vurguladı.

Kahraman, demokrasi şehitlerinin cenaze 
törenlerine katıldıklarında gördükleri 
metaneti aktararak, çocukların, bomba 
atanlar nedeniyle Türk askerini sorguladığını 
söyledi. Darbe girişiminin başarılı olması 
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halinde bu kişilerin ekonomide başarısının 
söz konusu olamayacağına dikkati çeken 
Kahraman, "Ne yapacaksın, nasıl idare 
edeceksin? Senin gücün yeter mi? 60'ta, 
71'de, 80'de sınıfta kaldın. Ne merkezî, 
ne mahallî idarede muvaffak oldun. Senin 
yapacağın iş değil. Ülkeler demokrasi ile 
kalkınıyor. Boğma bu demokrasiyi, yarını 
düşün." ifadelerini kullandı.

TBMM'ye atılan bombaların büyük tahribata 
neden olduğunu da işaret eden Kahraman, 
şöyle devam etti: 

"O bombanın düştüğü yeri göreceksiniz. 
Başbakanımızın ofisinin bulunduğu yer. 
Orayı saklayacağız. 'Demokrasi Müzesi' 
olarak muhafaza edeceğiz. 'İlanihaye kalsın, 
bir ders versin' diye. Ezilen arabamız var, 
bir de çukur var bunu oraya taşıyacağız, 
camekânlayacağız. Müzeci arkadaşlarımız bu 
çalışmayı yapacaklar. 'Hafıza çabuk unutur' 
derler... Maziyi unutmayacaksınız." 

Demokrasi şehitlerine Allah'tan rahmet, 
yaralılara acil şifa dileklerini ileten 
Kahraman, Türkiyemizin demokrasi içinde,  
herkesin birbirine tahammül ettiği ve millî 
meselelerde bütününü asla bozmadığı bir 
ülke olarak varlığını sürdürmesini temenni 
etti.

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Niğde 
Milletvekili Erdoğan Özegen, sivil 
toplum örgütlerinin varlığı ve Türkiye 
Cumhuriyeti'ne sahip çıkmalarının terör 
faaliyetini engellediğini söyledi. 

Darbeye karşı mücadele ederken hayatını 
kaybedenlerin "demokrasi şehidi" olarak 
tarihe geçtiklerini ifade eden Özegen, 
"Türkiye bu sınavı şu ana kadar en iyi şekilde 
verme gayretindedir. 78 milyon bir bütün, 
tek yürek olmuş. Bu renk millî iradeyi, Türk 
milletinin tüm değerlerini temsil ediyor. Bu 
rengi alkışlıyoruz. Bu topraklarda demokrasi 
hep var olmuştur, bundan sonra da var 
olacaktır. İlelebet Türkiye Cumhuriyeti var 
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olacaktır. Hiç kimse kirli emellerine bu 
toplumu, bu milleti alet edemeyecektir" 
dedi. 

TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara 
Milletvekili Erkan Haberal, konuşmasında, 
darbe girişiminin bedelinin millî iradenin 
temsilcileri ve millet tarafından sorulacağına 
hiç kuşku olmadığını söyledi. Haberal, millî 
iradeye sonuna kadar sahip çıkacaklarını 
vurguladı. 

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis 
iradesi ile halkın iradesi birleştiğinde darbe 
girişiminin ters döndüğünü söyledi. 15 
Temmuz öncesindeki siyaset dilinin 15 
Temmuz sonrasında değişmesi gerektiğini 
belirten Gök, siyasi partilerin dayanışmasının 
önemi ortaya çıkmışken uzlaşma kültürünün 
daha fazla öne çıkartılmasına ihtiyaç 
bulunduğunu ifade etti. Gök, "Türkiye büyük 
bir badireden dönmüştür, demokrasiyi 
koruma şansını yakalamıştır. Şimdi yapmamız 
gereken, demokrasiyi, insan haklarını daha 
ileri boyuta götürecek ve taçlandıracak 
adımları atmaktır." dedi. 

Toplantıda, STK'ların darbe girişimine 
karşı ortak açıklaması TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu. 
Hisarcıklıoğlu, Meclisin, 15 Temmuz günü 
demokrasiye kasteden alçakça saldırıların 
hedefi olduğunu söyleyerek önde gelen 
538 sendika konfederasyonunun, meslek 
ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle 
birlikte TBMM'de bulunduklarını vurguladı. 
TBMM'nin vatan hainleri tarafından 
tarihinde ilk defa bombalandığını, ancak 
kahramanca direndiğini ve gazi unvanını bir 
kez daha hak ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
demokrasi ve hukuk devleti olmadan 
STK'ların var olamayacağını da dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, STK'lar olarak Türkiye'nin 
geleceği için demokrasi dışında bir 
seçenek görmediklerine değinerek, 
halkın darbe girişiminin başladığı Cuma 
gecesinden sabahın ilk ışıklarına kadar 
direnmesinin ülkenin geleceğine dair herkesi 
umutlandırdığını belirtti ve şöyle devam etti: 

"Ülkemizin bütün demokratik kurumları 
ve milletimiz, bu alçakça saldırı karşısında 
demokrasimizi sahiplendi. Medya çalışanları, 
silahlı baskınlara direnerek, milletin haber 
alma özgürlüğünü korumak için kendi 
canlarını tehlikeye attı. Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanımız ve Başbakanımızdan 
başlayarak Mecliste grubu bulunan tüm 
siyasi partilerin genel başkanları ve kitle 
örgütleri ilk andan itibaren dik durarak, 
darbecilerin hesabını boşa çıkardılar. 
Milletimiz, yollarda tanklar araçları ve 
insanları ezerken, havadan bombalar 
düşerken, yoğun ateş altındayken yılmadan 
alanları doldurdu. Milletimiz, demokrasi 
konusundaki kararlılığını ve azmini ortaya 
koydu. Kahraman emniyet güçlerimiz ve 
şerefli Türk askerleri, darbe teşebbüsünün 
başarıya ulaşmaması için yeminlerine sadık 
kalarak canlarını ortaya koydular. Hainleri 
suçüstü yakaladılar. Türkiye, bir bütün olarak 
kendisine yakışanı yaptı. Demokrasimiz 
olgunluk imtihanını başarıyla geçti. Türk 
demokrasisi ve Türkiye Cumhuriyetinin 
demokratik kurumları, artık, kaba kuvvete 
teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu 
kanıtladı. Ülkemizin 93 yıldaki tüm siyasi 
ve ekonomik kazanımlarına kast edenler 
başarısız oldular." 

Darbe girişiminin yaşandığı gece oluşan 
demokrasi mutabakatının devam etmesini 
talep etmek üzere Gazi Meclisi ziyaret 
ettiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu; ortak 
aklın daim olmasını ve ülkemizin geleceği 
için adımlar atılırken hâlihazırdaki demokrasi 
mutabakatının unutulmamasını dilediğini, 
millî egemenliğe saldıran hainlerden hukuk 
çerçevesinde Türk adaleti önünde hesap 
sorulmasının şart olduğunu, 538 sendika 
konfederasyonunun, meslek ve sivil toplum 
kuruluşunun temsilcileri olarak, yüce Meclisi 
ziyaret etmekle demokrasi nöbetine ve millî 
iradeye sahip çıkmaya devam ettiklerini, 
geleceğe ve çocuklarımıza daha güçlü, 
huzurlu, müreffeh ve demokratik bir ülke 
bırakmak için hep birlikte görev bilinciyle 
çalışmaya odaklanmak gerektiğini vurguladı.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİ 

KABUL ETTİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanlarını 
TBMM Tören Salonu'nda kabul eden TBMM 
Başkanı Kahraman, talihsiz ve üzücü bir olay 
yaşandığını belirterek, bu olayın bize bir 
ders verdiğinin, böylece bütünlüğümüzün 
ve birliğimizin gerekliliğini daha yakından 
idrak ettiğimizin altını çizdi. Türkiye'de yıllar 
içinde birçok kez darbeler olduğunu, her 
darbeden dersler alındığını, demokrasinin 
her seferinde mesafe kaydettiğini, 
ilerlediğini vurgulayan Kahraman, dünyanın 
her ülkesinde bir yerlere gelmek için bedel 
ödendiğini, Türkiye'de de durumun böyle 
olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 140 
yıllık parlamenter tecrübeye sahip olduğunu; 
1950'de çok partili hayata geçilmesinden 
sonra 16 kalkışma gerçekleştirildiğini, bunun 

da 17’ncisi olduğunu dile getirerek, bu olayın 
son olduğuna gönülden inandığını, milletçe 
ortaya konan birlik ve beraberliğin de bunu 
ispat ettiğini vurguladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, "Öyle hiç kimse 
eline yetki, güç, imkân, silah geçti diye, gelip 
darbe yapmaya teşebbüs edemeyecek. 
Halkın kabul etmediği hiç bir hareket 
muvaffak olamaz. Egemenlik milletindir, 
silahlı bir zümreye, güce ait olamaz. Bu 
demokrasi kültürü iyice yerleşiyor ve 
yerleşti." ifadelerini kullandı.

Kahraman, bombanın tahribat yarattığı 
yerleri koruyacaklarını belirterek bir bilim 
heyeti marifetiyle bombalamadan dolayı 
hasar gören yerlerin nasıl muhafaza 
edileceği ve müze haline getirileceğinin 
çalışmasının başlatıldığını, anılan bölümün 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanlarını kabul etti.

20 Temmuz 2016 Çarşamba
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statik olarak güçlendirilerek koruma altına 
alınacağını, bahçede oluşan çukurun da 
korunacağını ve tank tarafından ezilen 
arabanın buraya konulacağını belirtti.

İstiklal Mahkemesi'ndeki hâkimlerin sadece 
dörtte birinin hukukçu olduğunu, verilen 
kararların kesin olduğunu, sanıkların 
avukat tutma ve temyize gitme haklarının 
olmadığını hatırlatan Kahraman, "Türkiye 
bir hukuk devletidir ve gerekenler, hukuk 
çerçevesinde yapılacaktır. Yapılanlar da asla 
yanlarına bırakılmayacaktır. Bunun bedelini 
ödeteceğiz." şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
bugüne dek hiçbir darbede Meclisin 
bombalanmadığını, 15 Temmuz da ise 
Meclisin ve milletin bombalandığını, bunun 
hiçbir surette kabul edilemeyeceğini, 
Cumhurbaşkanımızın hayatının kaldığı 
otelden on beş dakika erken ayrıldığı için 
kurtulduğunu, ortada bu kadar büyük 
bir ihanet varken, hukuk çiğnenirken 
dış dünyanın “hukuktan ayrılmadan adil 
davranınız” söylemlerinin anlaşılmaz 
olduğunu, İstanbul Barosuna kayıtlı 
bir hukukçu olarak hukukun dışına 
çıkılmayacağını ancak hukuku tanımayanların 
da tabiatıyla cezalandırılacağını 
söyleyebileceğini, Türkiye’nin gelişimi ve 
ilerlemesi için birbirimizle mücadele değil, iç 
huzuru gerektiğini dile getirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
"Türkiye, ne tok esirler, ne hür açlar ülkesi 
olmamalıdır. Kurtlar aç kalmamalı ama 
koyunlar da yaşamalı. Böyle yapacağız. 
Bunun en iyi yolu da demokrasidir, 
demokrasiye devam edeceğiz." ifadesini 
kullandı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu, Türkiye ve Türk milletinin çok 
büyük bir badireyi atlattığını belirterek 
100 bin avukat adına, TBMM Başkanı 
Kahraman'ın şahsında Meclisimize ve 
milletimize geçmiş olsun dileklerini sundu. 
Meclis binasını gezdiklerini belirten 
Feyzioğlu, "Demokrasinin tam kalbine, 

millî iradeye ve egemenliğe nasıl bomba 
atıldığını gözlerimizle görmenin hala 
etkisindeyiz. Ankara semalarında korkunç 
manzaralara tanık olduk. En korkunç 
kâbuslarda bile hayalimize gelmeyen şeyler 
yaşadık. Dilerim bununla atlatmış oluruz." 
değerlendirmesinde bulundu.

Feyzioğlu, devletin her kademesine 
sızan terör örgütü belası ile karşı karşıya 
olunduğunu kaydederek, söz konusu terör 
örgütünün, geçmişte boşalan kadrolara 
yerleştirdiği mensupları eliyle bu kanlı 
girişimde bulunabildiğini söyledi ve "Bu 
darbe; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Hükümet, 
Mecliste grubu olan tüm partiler, medya, 
ülke çapındaki yaygın kitle örgütleri, Türkiye 
Barolar Birliği ve tüm baroların darbeye 
karşı kararlı bir şekilde dimdik durmasıyla 
ve özellikle vatandaşların kararlılığı ile 
engellenmiştir." dedi.

Metin Feyzioğlu, daha darbe girişiminin 
sonucu belli olmadan, 15 Temmuz gecesi 
üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini, 
uluslararası basın kuruluşlarına, bu darbenin 
kanlı bir darbe girişimi olduğunu ve bunun 
büyük dirayetle bastırıldığını her vesileyle 
anlattıklarını söyledi. 

Feyzioğlu, darbeye kalkışanların en ağır 
cezalarla cezalandırılması gerektiğini 
vurgulayarak bu suçu işleyenlerin, 
millete karşı bu hainlikleri yapanların 
soruşturmalarında ve davalarda, en ufak 
bir soru işareti kalmaması gerektiğini, 
aksi takdirde bu durumun karşı tarafça 
suistimal edileceğini, usulün dışına çıkılması 
halinde darbeye kalkışanların bunu algı 
operasyonunun malzemesi yapılacağını, 
darbeden haberi olmayan, emir komuta 
zinciri içinde, milleti terör saldırısına 
karşı korumak amacıyla sokağa çıktığını 
zanneden erlerin en kısa sürede ailelerine 
dönmelerinin sağlanması gerektiğini, bunun 
normalleşmeye de katkıda bulunacağına 
inandığını belirtti. Kabulü müteakiben 
Genel Kurul’a geçen avukatlar, bir süre 
milletvekillerinin çalışmalarını izlediler.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı            
Mehmet Görmez ve beraberindeki 81 il müftüsünü kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 
beraberinde 81 il müftüsüyle FETÖ'nün 
darbe girişiminde bulunduğu 15 
Temmuz'daki menfur saldırıdan dolayı 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş 
olsun ziyaretinde bulundu.

Görmez, tüm millete geçmiş olsun demek, 
dua ve niyazlarını iletmek üzere geldiklerini 
ifade ederek, milletin, yüce Rabbin lütfu ve 
yardımıyla, mazlumlara tarih boyunca umut 
olmuş büyük feraseti ve dirayetiyle çok 
büyük bir badireyi atlattığını, bundan dolayı 
yüce Rabbe hamd ettiğini, Gazi Meclisin, 
ikinci kez gazi olduğunu belirtti. 

"Yüce Rabbimiz, milletimizi, ülkemizi 
her türlü kötülükten muhafaza eylesin" 
temennisinde bulunan Görmez, sözlerinde 
şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu süreçte, 
yasaların verdiği görevi de dikkate alarak 
-zira bizim görevimiz sadece din hizmetlerini 
yürütmek değil- milletimizin birliğini, 
beraberliğini, kardeşliğini ayakta tutmak, 
milletimizin hukukuna daima sahip çıkmak, 
onların yanında yer almak, maneviyatını 
yüce tutmak... Bu sebeple ilk geceden 
itibaren 81 il müftümüz seferber oldu, 118 
bin din görevlimiz, din gönüllümüz bütün 

camilerin ışıklarını yakarak özgürlüğümüzün 
simgeleri olan minarelerimizden selalar 
okuyarak, milletimizi kendi hukukuna sahip 
çıkmaya davet etti. Bu vazifeyi hakkıyla 
ifa eden bütün din gönüllülerine teşekkür 
ediyorum. 

Aziz milletimizin gösterdiği bu soylu direnişi 
iki şeyle taçlandırdığımızda anlamlı olacaktır. 
Birincisi; millet olarak bizim bu soylu 
direnişi, bir adalet ve merhamet direnişiyle 
taçlandırmamız lazım, bu olay böylece 
tarihteki yerini alır. Aksi takdirde kin, öfke, 
intikama dönüştüğü zaman Allah korusun 
hepimiz zararlı çıkarız. Bundan sonra bu 
süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 81 il 
müftümüzle, yüz bini aşkın din gönüllümüzle 
birlikte milletimizin birlik beraberliği, 
kardeşliği, yaşadığımız büyük acıları tarihin 
mezarlığına gömerek birlikte istikbali inşa 
etmek için canhıraş şekilde çalışacağız. 
Bütün arkadaşlarımızla birlikte bu süreçte, 
sürecin bir fitne, fesada, kin, öfke, intikama 
dönüşmemesi, sadece adaletle, hukukla 
hareket edilmesi için elimizden gelen her 
türlü gayreti sarf etmeye devam edeceğiz." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hukuka 
tabiatıyla uyulacağını, ancak bu yanlışa dâhil 
olanların gereken şekilde cezalandırılacağını 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI 

MEHMET GÖRMEZ VE 81 İL MÜFTÜSÜNÜ KABULÜ
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vurgulayarak 15 Temmuz’un çok büyük 
dersler çıkartılacak bir olay olduğunu, bu 
noktada eğitimin öneminin bir kez daha 
ortaya çıktığını ifade etti.

Demokrasi tarihimizde, örtülü, açık, 
sonuçlanan veya yarım kalan 16 darbe 
olduğuna işaret eden Kahraman, bu olayın 
sonuncu olmasını temenni ederek, günümüz 
iletişim araçlarının olmadığı 1960’ta 
darbenin İstanbul’da iki kurmay yarbay 
tarafından gerçekleştirildiğini; bugün ise 
ışıkları yanan camilerden selalar yükseldiğini, 
“milletimize kendine, imanına, inancına, 
hürriyetine ve ülkene sahip çık” sedalarının 
yayıldığını ve darbenin bu sayede önlendiğini 
kaydetti.

Kahraman, 15 Temmuz gecesi uçak 
seslerini duyduğunda ve uçakların alçaktan 
uçtuğunu, televizyondan Boğaz Köprüsü'nün 
ulaşıma kapatıldığını gördüğünde derhal 
abdest alarak Meclise gittiğini belirterek 
"Kaptan nerede durur; gemide. Gemiden 
ilk önce fareler çıkar. Maalesef fareler var 
ama kaptanlar çok. Arkadaşlar geldi. CHP, 
MHP, AK PARTİ'den aktılar. Gelmeyen bir 
parti HDP. Onun da genel başkanı, grup 
başkanvekili telefonla aradı, 'Provokasyon 
olmasın diye gelmiyoruz, bizi orada sayın. 
Ama yarınki olağanüstü toplantıya geleceğiz' 

dediler. Dört parti ortak deklarasyon 
yayınladı. Demokrasi çok iyi rejim de 
ayrımcılıkla tatbik edilmemeli. Sağlanan bu 
bütünlük hep devam etmeli” dedi.

Diyanet İşleri Başkanımızın parti 
liderlerinin bulundukları illerde birer 
miting düzenlemeleri ve milletimize hitap 
etmeleri yönünde bir teklifi olduğunu 
kaydeden TBMM Başkanı; devletin, 
milletin, vatanın ve bayrağın hiç kimse 
tarafından bölünemeyeceğini, Diyanet 
İşleri Başkanı’nın teklifini parti liderlerine 
ileteceğini sözlerine ekledi. Kahraman, olay 
gecesi TBMM'de yaşadıklarını da paylaşarak, 
Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu, daha 
da gelişeceğine ve kalkınacağına yürekten 
inandığını vurguladı. 

Gazi Meclise gaziliğin yakışacağını ifade eden 
Kahraman, "Ama bu son gaziliği... Bundan 
sonra yok öyle şey. Demokratik sisteme 
devam. Adı parlamenter veya bir başka, 
ama demokrasi şart. Demokratik hukuk 
devleti olarak Türkiyemiz çok öteye gidecek. 
Hepimiz, elimizden geleni yapacağız." 
ifadelerini kullandı. 

Görmez ve beraberindeki müftüler, Mecliste 
hasar gören yerleri incelediler ve Genel 
Kurul Salonu’nu ziyaret ettiler.
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CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN 
TBMM’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  
22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM’yi 
ziyaret etti. Erdoğan Meclise gelişinde 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletvekilleri ve Meclis personelinin yoğun 
sevgisiyle ve alkışlarıyla TBMM Başkanı’nın 
makamına geçti. 

Erdoğan, daha sonra FETÖ'nün 15 Temmuz 
darbe girişiminde Meclisin bombalanan 
bölümlerini inceledi ve Tören Salonu'nda bir 
konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve TBMM üyelerini 
selamlayarak "Bu buluşmamızın, bu bir 
araya gelişimizin tamamıyla demokratik 

hukuk devletini yıkmaya yönelik bir silahlı 
teşebbüsün ardından olmasını istemezdim. 
Ne yazık ki bu böyle bir teşebbüsün ardından 
oldu." diyerek sözlerine başladı.

TBMM Başkanı Kahraman ile ikili 
değerlendirme yaptıklarını belirten Erdoğan, 
"Parlamento binamızı gezerken Meclisimizin 
düştüğü bu hali görünce gerçekten büyük bir 
hüsran yaşadım diyebilirim. Bu teşebbüste 
bulunanların bu milletin evladı olması 
mümkün değil. Bunlar sadece askerî kılık 
kıyafet içerisinde, buna bürünmüş çok açık 
net teröristlerdir." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde bölücü 
terör örgütünü biliyorduk, DAİŞ'i biliyorduk, 
PYD'yi biliyorduk, YPG'yi biliyorduk, bunları 
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biliyorduk fakat tanımı farklıydı. 
Ne diyorlardı? 'İşte bunlar aynı 
zamanda dinî bir grup, işte 
eğitimle uğraşırlar, bunların silahla 
işi yok.' Bunların silahla olan işi 
diğerlerinden çok daha farklı bir 
şekilde, bunlar bu milletin vermiş 
olduğu vergilerle, bu milletin 
parasıyla elde ettikleri silahı tüm 
uçaklarıyla, helikopterleriyle, 
tanklarıyla, toplarıyla, ağır 
silahlarıyla millete karşı kullanacak 
kadar alçak, hain, namussuzdurlar." 
diye konuştu. 

"Bunların Pensilvanya'daki 
temsilcisi, başlarındaki yöneticisi, 
şimdi oradan sürekli meydan 
okuyor kendine göre." diyen 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Tabii bir taraftan da, Türkiye'den 
kaçıp oradaki çiftliklerinde 
buluştukları kişilerle, aynı şekilde 
Avrupa'daki, çeşitli ülkelerdeki 
yine sığıntılarla beraber burayı 
izlemeye kalktılar. Hamdolsun 
Rabbimin lütfu, bekledikleri 
neticeyi alamadılar. Çünkü bunlar 
dini bildiklerini zannediyorlardı 
ama bir şeyin farkında değildiler. 
O da ‘Ve mekeru ve mekerallah 

vallahü hayrul makirin.’ En büyük 
hesap sahibinin, hesap edicinin 
Allah olduğunu bunlar hesap dışı 
tutmuşlardı. Şimdi işte o hesap 
tecelli etti. Kendilerine göre 
koordinatlar istediler, tutmadı. 
Geldiniz, Meclisi vurdunuz, burası 
milletin Meclisi. Siz milletin 
temsilcilerini vurmaya kalktınız, 
milleti vurmaya kalktınız. İşte 
onun için bu kardeşiniz elindeki 
telefonlarla, cep telefonlarıyla 
televizyonlara bağlandığı zaman 
meydanlara milletimi davet 
ettiğim andan itibaren, milletim 
eğer Türkiye'nin 81 vilayetinde 
meydanlara yürüdüyse, meydanları 
doldurduysa işte bunların bu 
hesabının dışındaki adımdı ve 
buraya yapılan o saldırıydı. Bakın 
meydanlar her akşam doluyor 
ve ben milletime şu çağrıda 
bulunuyorum, ikinci bir talimata 
kadar sakın bu meydanları 
boş bırakmayın. Nihai kararı 
milletimizle birlikte vereceğiz ama 
biraz sabır." 

Erdoğan konuşmasında, FETÖ’ye 
ilişkin, "Bu öyle bir virüs ki 
metastaz yapmış. Bunun tam 
manasıyla kazınması lazım, bazen 
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bu kazımalar bile yetmez. Hiç ummadığınız 
bir yerden tekrar üreyebilir. Ama biz bunu 
minimize etmek durumundayız ki yolumuza 
emin bir şekilde yürüyelim. Bunlar, takiyeyi 
çok çok başarılı yapıyorlar, kendilerini çok 
iyi gizliyorlar. Bunlar, bukalemuna saygısızlık 
olur, ondan öteler." ifadelerini kullandı.

TBMM'yi gezerken gördüğü halin şu anda 
aslında dünyaya bir örnek olduğunu ifade 
eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

"Eğer batı gerçekten demokrasiye inandığını 
savunuyorsa, bize sağdan soldan ikircikli 
tavırlarla böyle parantez içi kınamalar 
yapmasın. Şu anda Dışişleri vasıtasıyla 
oluşan tablonun videolarını ve fotoğraflarını 
onlara göndereceğiz. Temenni ederim ki 
bunları gördükten sonra halkın oylarıyla 
iktidar olmuş bir hükümete, halkın oylarıyla 
seçilmiş cumhurbaşkanına kolay kolay çıkıp 
da diktatörler demezler." 

Erdoğan, Türk milletini çok iyi tanıdığını, 
yaşanan olayda Türk milletinin dünyaya 
bir örnek teşkil ettiğini vurguladı. Milletin 
tankların karşısında dimdik durarak, 
çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle şehadete 

yürüdüğünü anlatan Erdoğan, "Esenler'deki 
hanımefendinin dün beyiyle, evladıyla 
görüştüm. Söyledikleri tek şey vardı, 
'Yolumuz, yolunuzdur. Biz annemizi kaybettik 
ama yine bu yolda mücadeleye devam 
edeceğiz.' Şimdi mesele bu, duruş bu ve biz 
bunu kaybetmemek durumundayız. Birçok 
virüsler dolaşıyor, bakıyorsunuz işte 'ikinci 
etabı, üçüncü etabı gelecek.' Ne kadar 
etabınız varsa hepsiyle beraber gelin." dedi. 

Erdoğan, darbe girişiminin ardından gerekli 
dersi milletin verdiğini, o günden bugüne 
meydanların geometrik arttığını, bunun daha 
da kararlı bir şekilde devam edeceğini dile 
getirdi. Bu hesabı iyi yapmayanların bundan 
sonra iyi düşünmesi gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan,  bu vesileyle Silahlı Kuvvetlerin adi 
ve alçaklara aldanmayan personeline, aynı 
şekilde polis teşkilatının bunlara aldanmayan 
personeline ve istihbarat teşkilatı ile 
tüm bakanlıkların bunlara aldanmayan 
personeline teşekkür ettiğini belirtti.

"Allah'ın izniyle çoğu gitti azı kaldı. Şu 
anda çok önemli bir kapı açıldı. Yargının 
bu süreçte bu kadar yoğun çalışması ve 
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demokratik hukuk devleti içinde anayasanın, 
yasaların kuralları neyse bunları süratli 
bir şekilde işleterek karara varması bizim 
mutluluğumuzdur." ifadelerini kullanan 
Erdoğan, "Bazıları diyor ki 'Bu kadar çok 
kişiyi içeri almak doğru mu?' Şimdi adalet 
çalışıyor. Gecikmiş adalet, adalet değildir. 
Şimdi bunun hükmü yerine geliyor. Hep biz 
bunu bekledik. İşte şimdi bu güzel bir örnek 
oldu. Aynı şekilde tüm güvenlik güçlerimiz 
ciddi manada müteyakkız vaziyette 
tedbirlerini almış, milletin güvenliğini, 
ülkemizde bu noktada normalleşme 
sürecini en ideal şekilde sağlamanın gayreti 
içindeler." değerlendirmesinde bulundu. 

Erdoğan, Parlamento’dan geçen 
Olağanüstü Hal Yasası'na destek veren 
tüm milletvekillerine ve siyasi partilere 
de teşekkür etti. Bunu önemsediğini dile 
getiren Erdoğan, "Tabii bunun içinde kanun 
hükmünde kararnamelerle bir 3 aylık süreç 
var. Bu süreç çok önemli… Fakat bunu birileri 
farklı yere çekmenin gayreti içerisindeler." 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
hükümet yetkilileriyle yaptıkları 
görüşmelerde, özellikle bir konunun çok 
önemli olduğunun altını çizerek, şöyle 
devam etti: 

"Olağanüstü Hal Yasası çıktı. Çıktı da dikkat 
edin, millet evine mi koştu, marketleri 
boşaltıp, ne var ne yok alıp evine mi gitti, 
yoksa tam aksi millet evlerinden çıkıp 
meydanlara mı koştu? Burası önemli. 
Eskiden, Olağanüstü Hal Yasası ilan edildiği 
zaman vatandaş marketleri, bakkalları falan 
boşaltır, evine depolama, stok yapardı. 
Ama şimdi tam tersi oldu. Neden? Çünkü 
bu Olağanüstü Hal Yasası alışılmışın 
dışında. Tam aksine, demokratikleşme 
sürecimizin hızlandırılmasını teminat altına 
alma adımıdır bu ve süratle yasaların 
çıkarılması ve bu yasalarla birlikte de 
inşallah Parlamentomuzun şu süreci iyi 
işletmesi ve bir an önce FETÖ ve diğer terör 
örgütlerinden bu kurumlarımızı, devletimizin 
kurumlarını temizleme operasyonunun 
hızlandırılması olayıdır." 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, istismarı yapılan 
bir konunun daha bulunduğunu dile 
getirerek, ekonominin çökmeyeceğini 
vurguladı.  "Şu anda idarede hükümetimiz 
var. Silahlı Kuvvetler, hepsi kendi görevleri 
ne ise, o görevinin başında. Aynı şekilde, 
polisimiz görevinin başında. Anormal olan 
ne? Hükümet aynı görevini yapacak, tam 
aksine bir de valiliklerin görevleri artacağı 
gibi, valilerin bu noktadaki gücü de daha 
da artacaktır. Valilerimizin tasarruf alanları 
daha da artacak ve böylece illerimizde 
de inşallah ekonomik çalışmalardaki 
müteşebbisimizin çalışmalarındaki süreç 
daha da hızlandırılacaktır." diye konuştu. 

Mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğinin 
altını çizen Erdoğan, Merkez Bankasının 
"Piyasalarda ne TL ne döviz bazında 
herhangi bir likidite sıkıntısı olmayacak" 
açıklaması yaptığını ve böyle bir sıkıntının 
olmadığını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, "Yatırımcılarımıza 
sesleniyoruz, buradan da sesleniyorum; 
tüm yatırımcılarımız, sakın yatırımlarınızı 
askıya almayın, aynı kararlılıkla yolunuza 
devam edin. Devlet olarak biz de devletin 
altyapı, üstyapı yatırımlarında asla ara 
vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. 

26 Ağustos'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 
açacaklarını dile getiren Erdoğan, "En 
anlamlı açılış töreni olacak. Ardından 
20 Aralık'ta inşallah Boğaz'ın altından 

ikinci bir geçiş ki -bu otomobillerin geçişi 
olacak- tünelin açılışını yapacağız. Bir diğer 
atacağımız adımlar, inşallah süratle Kanal 
İstanbul, şu anda onun ihale hazırlıkları 
yapılıyor, bir taraftan Çanakkale Köprüsü, 
onun hazırlıkları yapılıyor, bu dev yatırımları 
da yapacağız." bilgilerini verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan;

"Bazıları diyorlar ki, 'Böyle dönemlerde 
finans sıkıntısı çekilir'. Evelallah Türkiye 
böyle bir finans sıkıntısını çekmeyecek. Bizim 
hazırlıklarımız var bu noktada. Çok daha 
ilginç bir şeyi ifade edeceğim. Türkiye, bu 
süreç içerisinde Osmangazi Köprüsü'nün 
açılışını yaşadı. Osmangazi Köprüsü'nün 
verimliliği ortada. Finans sektörüne 
sesleniyorum; bakın siz de lütfen faizlerinizi 
düşürün. Bu millete, vatana eğer hizmet 
verecekseniz düşürün, biraz az kazanın. 
Yatırımcı, sizin vereceğiniz bu ucuz krediyle 
bu ülkede çok daha farklı adımları atabilsin. 
Bu istihdam noktasında da bize çok daha 
farklı istihdamları getirsin. 

Olağanüstü hal ilan edildi diye bazı ürünlerin 
satılmasında yüksek fiyat uygulamasına 
girenlere sesleniyorum; eğer böyle bir 
yanlış teşebbüsün içinde olanlar olursa, 
bilsinler ki bunların tepesine devletimiz 
biner, hükümetimiz biner. Normal şartlar 
neyse bu akışta bu devam edecektir. Gıda 
maddesinde şunu yapalım, akaryakıtta şöyle 
bir yola gidelim, pompaları erken kapatalım, 
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şunu yapalım, bunu yapalım... Türkiye'de 
bir anormallik yok ki. Bizim akaryakıtta 
sıkıntımız mı var? Nereden çıkarıyorsunuz 
bu işleri? İşte bunların hepsi virüs, bunların 
hepsi dezenformasyon... İşte çıkmış S&P 
biliyorsunuz, ne yapıyor, Türkiye'nin yatırım 
noktasında notunu düşürmeye çalışıyor. 
Biz senin zaten üyen değiliz ki sana ne, 
sen kimsin? Bir defa sen haddini bil. Sen, 
Türkiye ile ilgili böyle bir açıklama yapma 
yetkisine sahip değilsin. Ama bunların 
tabii derdi başka. Bunların bu yaptıkları 
açıklamalar tamamıyla siyasidir. Bu, Türkiye 
düşmanlığından kaynaklanmaktadır. Ama 
biz, bunları bir kenara koyuyoruz. Halk 
arasında bizim bunlara yönelik güzel tabirler 
var da bu tabirleri burada kullanmak bu çatı 
altında yakışmaz. Onun için söylemiyorum. 
Ama kimse de bunların yaptıkları 
açıklamaları kale almasın, yatırımlarına 
aynen devam etsin. Yurt içinde, yurt dışı 
bunlara devam edilsin." 

Milletimizin hiçbir endişeye kapılmamasını 
isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, "Milletvekili arkadaşlarım illerinde 
yaptıkları çalışmada bütünüyle bu gayretleri 
ortaya koysunlar ve şu üç aylık olağanüstü 
hal dönemini inşallah başarılı bir şekilde 
geçireceğimize inanıyorum. Bunun da 
bereketini sonunda inşallah göreceğiz." dedi. 

Erdoğan, konuşmasını, bütün tedbirlerin ilgili 
merciler tarafından alındığını, alınmaya da 
devam edeceğini dile getirerek "Ha gayret 

diyorum, çalışmalara devam diyorum." 
sözleriyle tamamladı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da 
"Cumhurun başısınız, Cumhurbaşkanısınız 
ve çok şükür ki böyle bir Cumhurbaşkanına 
sahibiz. Her zaman da bir dünya liderisiniz. 
Cenab-ı Hak nice hizmetler nasip etsin. Bir 
sürü hizmetlere imza atacaksınız inşallah ve 
önderliğinizde Türkiyemiz çok daha ötelere 
gidecek." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen 
yoluna devam edeceğini belirten Kahraman, 
ülkemizin bir talihsizlik yaşadığını ancak 
bunun yaşanıp geçtiğini, şimdiye kadar 
neticelenen veya neticelenmeyen, 
teşebbüs halinde kalan birçok darbede 
milletin sesini çıkaramadığını, bu defa 
ise Cumhurbaşkanımızın cep telefonuyla 
bağlandığı televizyon yayınında yaptığı 
çağrıyla meydanları doldurduğunu, 
Türkiye’nin hiçbir parti gözetmeksizin tek 
yürek halinde demokrasiden yana tavır 
alarak milletçe darbeyi yendiğini; ulaşılan 
bu tabloyla bundan böyle hiç kimsenin 
darbeye heveslenemeyeceğine inandığını, 
zira, hâkimiyetin ne bir zümrenin, ne 
bir şahsın, ne de Silahlı Kuvvetlerin 
tekelinde olmadığını, hâkimiyetin milletin 
olduğunun tescil ve tespit edildiğini ve 
bu milletin demokrasi dışında bir idareye 
rıza göstermesinin mümkün olmadığını 
vurguladı.
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar ve Kuvvet Komutanları, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'a geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundular.

TBMM Başkanı Kahraman, kabulde, 
Türkiye’de darbe devrinin kapandığını 
belirterek milletimizin sisteme sahip 
çıkmasının ve demokrasiyi özümsemesinin 
çok güzel bir olay olduğunu, dünyanın sayılı 
devletlerinden olan, çok geniş bir kültür 
coğrafyasına sahip, 80 milyon nüfuslu 
ülkemizin darbeyle yönetilmesinin mümkün 
olmadığını vurguladı.

Kahraman, darbe girişimi gecesi 
yaşananları da paylaşarak uçak seslerini 
duyduktan sonra abdest alarak doğrudan 
Meclise geçtiğini ve Meclisi açtığını, 
Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara 
çağırmasının bu süreçte en müessir hadise 

olduğunu, Silahlı Kuvvetlerde kayıpların 
bulunduğunu, ülkemizin yaralarını en kısa 
zamanda saracağını ve bu olaydan gerekli 
derslerin çıkartılacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar "Gazi Meclisimize bu şekilde saldırıda 
bulunulması, bunun asker elbisesi giymiş 
hainler, teröristler tarafından yapılması, biz 
gerçek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını 
derinden yaralamıştır, derinden üzmüştür. 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde gerçekten kara 
bir lekedir. El birliğiyle çalışmak suretiyle 
Allah'ın bizlere bu pisliği, lekeyi silme 
fırsatı ve imkânı vermesini diliyorum." 
dedi. Genelkurmay Başkanı Akar ve 
Kuvvet Komutanları daha sonra Meclisin 
saldırılardan hasar gören bölümlerini 
incelediler.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR VE 

KUVVET KOMUTANLARINI KABUL ETTİ

24 Temmuz 2016 Pazar
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11. CUMHURBAŞKANI GÜL, 
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ'nün 
darbe girişiminde bombalanarak ağır hasar 
gören Meclise geldi ve TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretinde 
bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın Gül ile 
görüşmesinde Başbakan Binali Yıldırım, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM 
Başkanvekili Pervin Buldan, Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli, Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Levent 
Gök ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 
bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman'a geçmiş olsun 
dileklerini ileten Gül; Meclisin planlı bir 
şekilde bombalanacağını kimsenin hayal 
edemeyeceğini, bu olayların kara bir leke 
olarak tarihe geçtiğini, CHP'nin, MHP'nin, 
HDP'nin ve herkesin birlik, beraberlik içinde 

darbeye, gece baskınına karşı çıkmasının, 
demokrasiyi sahiplenmesinin Türkiye için 
büyük övünç kaynağı olduğunu belirtti.
Türkiye'yi bu badireden çıkarmanın ve 
normalleştirmenin iktidarla muhalefetin 
sağlam diyaloğuyla olacağını kaydeden Gül, 
şöyle devam etti:

"Farklı görüşler çoğulculuğun, demokrasinin 
şartı ama diyalog da demokrasinin şartı. 
Sayın Başbakanın demeçlerini takdirle takip 
ediyorum. Meclis Başkanımızın söylediklerini 
de. Utanç duyacağımız bir olayı yaşadıktan 
sonra hep beraber ülkeye, vatana, 
demokrasiye sahip çıkmak, üzüntümüzü 
belki biraz azaltıyordur. Meclis hiçbir 
dönemde bombalanmadı. Karanlık günlerde 
bunlar meydana gelmedi. Tekrar geçmiş 
olsun." 
Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama 
yapan Gül, 15 Temmuz’da tarihimizin en 

21 Temmuz 2016 Perşembe
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utanç verici sayfalarından birinin yaşandığını, 
silahlı kuvvetler içinde örgütlenen ve bugün 
açıkça deşifre olan Gülen cemaatine mensup 
birçok askerin organize olmasıyla yönetimin 
ele geçirilmesi ve darbe teşebbüsünün söz 
konusu olduğunu vurguladı. 

Büyük üzüntü içinde olduklarına işaret eden 
Gül, "Bunu yapanları şiddetle lanetliyoruz. 
İnanıyorum ki mevcut yasalar çerçevesinde 
hak ettikleri cezayı göreceklerdir. Bu işi 
yapanlar Türkiye'de bir Afrika ülkesine, Latin 
Amerika ülkelerindekine benzer işler yaptılar. 
Halka silah çektiler, halkı tanklarla ezdiler. 
Komutanlarına en büyük saygısızlığı ve en 
büyük itaatsizliği yaptılar." diye konuştu. 
Darbe girişiminde birçok şehit verildiğini 
anımsatan Gül, vatan için, millet için canını 

feda eden vatandaş, asker ve polise rahmet, 
ailelerine ve millete başsağlığı diledi. 

11. Cumhurbaşkanı Gül, gece baskınının 
önlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclisi 
toplamasının, diğer siyasi partilerin sağlam 
duruş sergilemesinin örnek davranış 
olduğunu ifadeyle; Türkiye’nin bu acıları 
atlatarak normal günlere döneceğini, 
siyasi partiler arasındaki mevcut yapıcı 
diyaloğun bu işareti verdiğini, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız 
olmak üzere herkesin Türkiye’yi bu 
atmosferden çıkarmak için elinden gelen 
çabayı gösterdiğini belirterek milletimize bir 
kez daha başsağlığı diledi.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 
TÜRK PARLAMENTERLER BİRLİĞİ 

HEYETİNİ KABULÜ 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk 
Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı 
Nevzat Pakdil ve beraberindeki yönetim 
kurulu üyelerini kabul etti. 

Pakdil, TBMM Başkanı Kahraman'a, darbeye 
ilk teşebbüs anından itibaren geçen süreç 
içindeki davranışı, vakur duruşu ve millet 
iradesini gerçek şekilde temsil etmesi 
dolayısıyla şükranlarını sundu.

Darbe girişiminin ilk duyulmasından itibaren 
Kahraman'ı aradığını, emir ve talimatlarını 
sorduğunu anlatan Pakdil, Kahraman'ın, 
kendilerinden önce Meclise geldiğini 
belirtti. Pakdil, Kahraman'ın, Meclisin neden 
açık tutulması gerektiği, millî iradenin ne 
olduğunu, tecrübelerini güzel bir şekilde 
milletvekillerine aktardığını ifade etti. 

Kahraman'ın, Meclisi açık tutacağını, Meclis 
iradesini kimsenin gasp edemeyeceğini dile 
getirerek kendilerine moral, cesaret verdiğini 
anlatan Pakdil, TBMM Başkanı tarafından 
AK PARTİ, CHP, MHP grup başkanvekillerine 
Başkanlık Divanı kürsüsünden söz verildiğini 
aktardı.

TPB Genel Başkanı Pakdil, TBMM Başkanının 
bombalar Meclise atılmaya başladığı 
andan itibaren yerinden kalkmadığını 
ve "Çalışmalarımıza devam edeceğiz" 
dediğini dile getirerek, Meclis görüşmeleri 
tamamlandığında sığınağa indiklerini 
söyledi. Meclisin, o gün açık olmaması, böyle 
bir darbe girişimini zımnen de olsa kabul 
etmiş görünmesi halinde Türkiye'nin çok 
farklı yere gidebileceğini vurgulayan Pakdil, 

25 Temmuz 2016 Pazartesi
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"Bu süreçte bizim ağabeyimiz, büyüğümüz, 
Meclis Başkanı olarak beklediğimiz asil, 
vakur davranışı gösterdiğiniz, size yakışanı 
yaptığınız için, milletimizin hislerine 
tercüman olduğunuz için arkadaşlarımız 
olarak teşekkürlerimizi, şükranlarımızı ifade 
ediyoruz." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, demokrasinin 
ve milletin galip geldiğini, darbenin 
yenildiğini belirterek Türkiye'nin bir bütün 
olarak badireden kurtulduğunu kaydetti. 
Milletin demokrasiye sahip çıkması ve 
meydanları doldurmasının, ileride böyle bir 
düşünce içinde olanların düşüncelerine son 
verdirdiğini belirten Kahraman, "İnancım ve 
temennim, bundan böyle Türkiye'de darbe 
bir tarihtir. Gelişmiş ülkelerde de darbeler 
yok, niye, demokrasi kültürü yerleşmiş, 
halk kabul etmez. Diyelim ki 15 Temmuz 
2016 başarılı oldu, bunun 16 Temmuz'u var, 
Türkiye var, 80 milyon var, ekonomisi, sosyal 
barışı, sosyal yapısı, dış münasebetleri var, 
nasıl yürütecekler?" diye sordu. 

Kahraman, 1960, 1971, 1980'de askerî 
darbelerle askerin yönetime geldiğini ancak 
sonuç alınamadığını, Türkiye'nin birçok 
kayba uğradığını hatırlattı. Bunların tekrar 
yaşanmaması gerektiğine işaret eden 
Kahraman, "Hiçbir millet devletsiz; hiçbir 
devlet ordusuz olmaz ama ordunun yeri 
kışlasıdır. Dışarıya çıkmayacak. Talihsiz bir 
vaka yaşadık. Bir musibet bin nasihatten 
evladır. Çok dersler çıkarmamız gereken bir 
hadiseyi yaşadık. Milletimize geçmiş olsun. 

Burada bir derecelendirme yapıyorlar. Darbe 
önlendi, hep beraber önlendi. Önlendi 
de bir numarada kim var, tartışmasız 
Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanımızın 
daveti olmasaydı, böyle bir ayağa kalkış 
olmazdı." ifadelerini kullandı. 

Meclisin açılmasında herhangi bir telkin 
veya teklifin olmadığını, Meclisi kendi 
iradesiyle açtığını vurgulayan Kahraman, 
"Eski darbeleri bilen bir kişi olarak, tecrübeli 
olarak biliyorum, kaptan gemisini terk 
etmez. Gemi batmaya başlarsa, en önce 
fareler kaçıyor. Farelik bize yakışmaz. Milletin 
temsilcisiyiz. Açtık, hiçbir parti ayrımı 
gözetmeksizin, gerek o akşam sabah saat 
11.00’e kadar süren toplantımızın devamı, 
arkasından da olağanüstü toplantımızda 
yekvücut olundu. Yekvücut olmak bize 
elzem, şart... Gerekli dersleri aldık. 
Derslerden biri bu… Bir diğer ders, ileride 
böyle heveslilerin böyle yollara tevessül 
etmemesi gerektiğinin ispatıdır. Öyle 
'Sabahleyin aldım, radyoyu ele geçirdim, 
idareye el koyduk, NATO'ya bağlıyız, TSK 
iradeye el koymuştur...' Koyamayacaksınız. 
El koymak yok. Demokrasi, millet, milletin 
hâkimiyeti var. Millî hâkimiyet ne bir silahlı 
güce ne bir şahsa ne bir gruba ait değildir, 
millete aittir. Bunun ispatı oldu. Hep beraber 
üzüntü yaşadık ama geleceğe ümitle 
bakıyoruz. Kısa zamanda yaramızı saracağız, 
yaralarımızın iyileşeceğine inanıyorum. 
Şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Başımız sağolsun, geçmiş olsun." 
dilekleriyle sözlerini tamamladı.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
BİRLİK VAKFI VE TÜRKİYE 

GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFINI 
KABUL ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz 
darbe girişimi nedeniyle geçmiş olsun 
ziyaretinde bulunan Birlik Vakfı kurucuları ile 
Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı 
konuşmada, 15 Temmuz gecesi Meclisi 
bombalayan askerleri mankurt olarak 
niteleyerek, "Kötü bir gün yaşadık. 
Şahsen böyle bir günün olacağına ihtimal 
vermiyordum. Kendi Meclisini bombalayacak 
kadar mankurtluk olamaz." dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
halkı meydanlara çağırmasının darbe 
girişiminin akışını değiştirdiğini ifade 
eden TBMM Başkanı Kahraman, yaşanan 
olaylardan çıkartılacak dersler olduğunu 
söyledi. 

Kahraman, sözlerine şu ifadelerle devam etti: 

"Bu hareketin önlenmesinde herkesin rolü 
var. Fakat bir kişinin önderliği var. O da 
Recep Tayyip Erdoğan'dır. 'Hadi meydanlara' 

demeseydi, tavrını koymasaydı, böyle bir 
durum göremezdik. Münferit karşı koymalar 
vardı ama o, bunun millî hale gelmesini 
sağladı. Milletimiz büyük bir birlik ve 
beraberlik içinde tavrını koydu. 'Bir musibet 
bin nasihatten evladır' diye bir sözümüz var. 
Bundan da çıkartacağımız dersler var. Bir 
kere biz biriz, beraberiz şuuru yeniden geldi. 
Parmaklar ayrı olabilir ama bilek tek." 

15 Temmuz gecesi TBMM'nin bombalar 
altında çalışmaya devam ettiğini anlatan 
Kahraman, 16 darbeye maruz kalan 
ülkemizin 17’ncisini yaşadığını, bunun 
bir son olduğuna inandığını, milletimizin 
duruşunun darbeyi yendiğini vurguladı.

45 sivil toplum kuruluşu tarafından 
hazırlanan darbe karşıtı basın bildirisinin 
TBMM Başkanı Kahraman'a takdim edildiği 
kabul sonrasında konuk heyet, Meclisin 15 
Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimi 
sırasında bombalama nedeniyle hasar gören 
bölümlerini inceledi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN VE 
TBMM BAŞKANLIK DİVANININ 

ZİYARETLERİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki 

Başkanlık Divanı üyeleri, 28 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da ziyaretlerde bulundu. 
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TBMM Başkanı Kahraman ve Başkanlık Divanı üyeleri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti. Heyet, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edildi.
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TBMM Başkanı Kahraman ve Başkanlık Divanı Üyeleri

İçişleri Bakanlığında 

İçişleri Bakanı Efkan Ala’yı ziyaret eden 
TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı üyeleri, 
Bakanlığa gelişlerinde, Ala tarafından 
karşılandılar. 

Milletimiz adına teşekkür ziyaretleri 
gerçekleştirdiklerini kaydeden TBMM 
Başkanı Kahraman, millî şuur ve beraberlik 
içinde olduklarını belirterek şu hususları 
ifade etti:

"Milletimizin özlediği ve olması gereken 
beraberliği sergiledik. 'Bir musibet bin 
nasihatten evladır' derler. Evet, çok kötü 
bir hadise ama bir dirilme meydana getirdi. 
Milletimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, 
devletteki güçlerimizle beraber güzel 
bir imtihan verildi. Millet darbeyi yendi. 

Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. 
Şehitlerimiz oldu, Allah gani gani rahmet 
eylesin. Yaralılarımız var, tez zamanda şifa 
bulmalarını dileriz. Darbeler elbette ki hasar 
bırakır. Bu hasarın kısa sürede giderilmesini 
temenni ediyoruz." Kahraman, ülkemizin 
bir daha böyle badirelerle karşılaşmaması 
temennisiyle İçişleri Bakanı Ala ve emniyet 
teşkilatına teşekkür etti. 

Milletin temsilcisi olan heyete 
ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden İçişleri 
Bakanı Ala, "Asker elbisesi içerisinde terörist 
darbecilerin yaptıkları ihanete karşı duruşla, 
bu kadar ağır bir ihanete tanık olmayan 
bu milletin birlikteliği, demokrasi tarihine 
geçecek bir birliktelik oldu." dedi. 
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Bütün siyasi partilerin, millî iradeye 
kastedenlere karşı yekvücut olarak dimdik 
durduğunu belirten Ala, şöyle konuştu: 

"Bu, bize büyük bir güç verdi. Rütbeleri, 
makamları veren de milletin iradesidir. 
TBMM’dir. TBMM’yi bu şuurdan yoksun 
olarak, bizim tarihimizde adını dahi bir 
daha anmak istemediğimiz biçimde 
bombalayanların rütbeleri söküldü, yine sizin 
verdiğiniz yetkiyle. O bakımdan çok önemli 
bir eşiği, dünya çapında bir yankı yapacak 
biçimde TBMM’nin dimdik ve topyekûn 
duruşuyla aştık. Bundan sonrasında da 
standardı çok yüksek bir demokrasiyi 
birlikte inşa edeceğiz. Mecliste memleket 
için ciddi tartışmalar yapıyoruz. Bu, bazıları 
tarafından bizim hiçbir zaman bir araya 
gelemeyeceğimiz şeklinde yorumlanmış. Biz 
her zaman o çatı altındayız. O çatı altında 
her şeyi konuşuruz ama o çatıya, milletin 
iradesine bir saldırı oldu mu topyekûn 
nasıl beraber olacağımızı ve bunu nasıl 
bertaraf edeceğimizi o gün orada TBMM 
temsilcileri gösterdi. Sizin oradaki duruşunuz 
bize en büyük gücü vermiştir. Başta Sayın 
Cumhurbaşkanımızın vatandaşa çağrısıyla, 
sonra Başbakanımız ve hükümetimiz ve 
en başta TBMM ile bütün partilerimiz, 
bütün medya kuruluşlarımız, sivil toplum 
örgütlerimiz... Türkiye, ağır bir travma 
yaşadı. İnanılmaz ve Türkiye’ye yakışmayan 
bir manzara ile karşılaştı ama dünyaya ders 
olarak okutulacak birliktelikle demokrasisine 
sahip çıktı. TBMM ile gurur duyuyoruz. Bize, 
mücadele ederken büyük bir güç verdi. 
En büyük varlığımız, hiçbir şey yapmasa 
bile varlığıyla TBMM’dir, orada açık olması 
yeterli. Bunu bütün dünyaya öğrettiniz." 

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, TBMM 
Başkanı Kahraman'ın, Başkanlık Divanı 
adına görüşlerini ifade ettiğini belirterek, bu 
sözlerin siyasi partilerin ötesinde milletin 
görüşleri olduğunu kaydetti. 

“15 Temmuz, Türkiye’nin karanlık bir 
döneme girilmesi ihtimalinin önlendiği bir 
tarihtir." diyen Hamzaçebi, bu girişimin 
başarıya ulaşması halinde Türkiye'nin, 

tarihinde eşi benzeri görülmedik bir dönemi 
yaşamasının kaçınılmaz olacağını belirtti. 

Hamzaçebi, şunları dile getirdi: 

"Bu arzu, bu istek, kötü niyet, bu ihanet 
hedefine ulaşamamıştır. 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü en hafif tabiriyle 
cumhuriyetimize, milletimize ihanet olarak 
tanımlanacaktır. Bu teşebbüsü milletin 
iradesi önlemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 
çağrısı, TBMM Başkanı'nın Meclisi hemen 
olağanüstü toplantıya çağırması, orada tüm 
siyasi partilere mensup milletvekillerinin 
toplantıya katılarak TBMM’nin darbeye 
karşı birlikteliğini sergilemesi, CHP, MHP 
ve HDP’nin tutumları, sokağa, meydanlara 
çıkan vatandaşlarımız bu darbenin karşısında 
Türk milletinin bir ve bütün olduğunu 
ortaya koymuştur. Milletimiz bu darbeyi alt 
etmiştir. Demokrasimiz güçlüdür. Demokrasi 
tarihimiz Batı ülkelerinin demokrasi tarihi 
ile kıyaslanırsa biraz daha yeni olabilir ama 
büyük bir demokrasi tecrübemiz vardır. Bu 
demokrasi ve parlamenter sistem zaman 
zaman darbelere uğramış olabilir ancak 
hepsinin bize öğrettiği, demokrasinin bütün 
rejimlerin en iyisi olduğudur. Türk milleti bu 
güzel rejime lâyıktır. Darbe teşebbüsünün 
engellenmiş olmasını ben milletimizin 
büyük bir başarısı olarak görüyorum. 
Milletin demokrasiye ve özgürlüklere 
olan inancı darbeyi alt etmiştir. Ben bu 
demokrasi mücadelesinde şehit olan 
polis ve askerlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza şifa diliyorum."

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 15 
Temmuz'un, Türkiye tarihine kara leke 
olarak sürülmek istenen bir tarih olduğunu 
kaydetti. Halkın iradesi sayesinde darbe 
teşebbüsünün püskürtülmesinin çok önemli 
olduğunu belirten Buldan, "Bir birliktelik var. 
Bir konsensüs var. Hem TBMM’de hem de 
onun dışında halkın bir birlikteliği var. Kürdü, 
Türkü, Alevisi, Çerkezi, Arabı, herkesin bu 
darbeye karşı olduğu bir sürece tanıklık 
ediyoruz ancak bu birlik ve beraberliğin 
bundan sonra da devam etmesi gerektiğini 
ifade etmek istiyorum. O akşam nasıl 
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birlikte olduysak, bu darbeye karşı çıktıysak, 
bundan sonra da aynı birlik ve beraberlik 
içerisinde, darbenin panzehirinin demokrasi 
olduğu anlayışıyla, hep birlikte demokratik 
çerçevede sorunların çözülmesi gerektiğini 
bir kez daha ifade etmek istiyorum." 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim Uslu da millet iradesine 
karşı bir kalkışma yaşandığını kaydederek, 
şunları belirtti: 

"Milletin kahramanlığı elbette her 
türlü takdirin üzerindedir. Milletimizin 
cesaretle sokağa çıkması, o gün Sayın 
Cumhurbaşkanımızın cesur tavrıyla 
milletimizi sokağa davet etmesiyle 
gerçekleşmiş olgudur. Bu nedenle liderine 
güvenen bir millet sokağa çıkmıştır. Burada 
ifade edilmeyen bir husus da şudur: 
Sayın Bakanım, sizinle o akşam 2,5-3 saat 
birlikteydik. O akşamki dirayetli, tutarlı 
tutumunuz, askeri birliklerden kalkışmaya 
katılanların püskürtülmesi ve sabaha kadar 
sizin emniyet teşkilatı ile kararlı çabalarınız 
tarihe altın harflerle geçmiştir. Bunu bu 
millet asla unutmayacak." 

TBMM Kâtip Üyesi, MHP Sakarya Milletvekili 
Zihni Açba da 15 Temmuz'da yaşananların 
iktidar değişikliğini hedeflemediğini, o gece 
yaşananların ihanet hamlesi olduğunu 
vurguladı. Açba, şu değerlendirmede 
bulundu:

"TBMM olarak 15 Temmuz akşamı 
gerçekten bize yüklenen bu yükün altından 
kalktığımıza, o gece TBMM’nin sergilemesi 
gereken tavrı bütün dünyaya gösterdiğimize 
inanıyor ve bu Meclisin çatısı altında 
bulunmaktan, bu Meclisin mensubu 
olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Öncelikle 15 Temmuz akşamı 
yapılmak istenenler bana göre siyaset 
kurumunun çok çok ötesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini bir itibar zafiyetine 
uğratmak, göz bebeğimiz Türk Silahlı 
Kuvvetlerini bitirme noktasına getirmeye 
yönelik bir ihanet hamlesiydi ama her 
şerden bir hayır doğar anlayışımızla belki 
de var olan bir hayrın farkına varmamızı da 
sağladığını düşünüyorum. Türk milletinin bu 
tip girişimler karşısında bugüne kadar gelen 
birikimini bundan sonra kalkışılabilecek 
her hamlede göstermesi açısından önemli 
olduğunu düşünüyorum." 
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TBMM Başkanı Kahraman başkanlığındaki Başkanlık Divanı heyeti, 
FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında uçaklar tarafından 

bombalanan Gölbaşı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığını da ziyaret 
ederek Özel Harekât Dairesi önündeki anıta karanfil bıraktı. 

TBMM Başkanı Kahraman ve Başkanlık Divanı Üyeleri

Gölbaşı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığında 
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TBMM Başkanı Kahraman, burada basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, söz 
konusu ziyareti TBMM Başkanlık Divanı 
olarak gerçekleştirdiklerini belirterek darbe 
girişiminde hayatını kaybeden şehitlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

"Bir felaket durumu doğdu ama 
önlendi. Bunu önlemede polisimizin 
büyük fedakârlığı, emeği, gayreti var, 
vatanperverliği var, hepsine minnet 
doluyuz." diyen Kahraman, Özel Harekât 
Daire Başkanlığı'na gelmeden önce 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, 
öncesinde de İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı 
ziyaret ettiklerini söyledi. 

Kahraman, "Türkiye bütün milletiyle bir 
darbeyi önledi, millet darbeyi yendi ve şu 
netice doğdu; bundan böyle eline silah 
alanın darbe yapabildiği bir ülkeden, 
demokrasiyi özümsemiş, darbelere 
kapısını kapatmış bir ülkeye geçmiş olduk. 
Demokratik hayatımız devam edecek, 
millet bu noktadaki iradesini ortaya koydu. 
Biz, TBMM olarak, milletin temsilcileri 
olarak bize düşen görevi ifa ettik. 
Cumhurbaşkanımız ve milletimiz önderlik 
etti. Halkımız meydanlarda demokrasiye 
bağlılığını ifade ediyor, demokrasi nöbeti 
tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile yaptıkları görüşmeye ilişkin olarak, 

"Üzüldüğümüzü beyan ettik ve bir badireden 
kurtulmanın rahatlığı içerisinde geleceğe ait 
ümitvâr olduğumuzu ve gelecekte yine güçlü 
bir Türkiye olarak dünya siyaset sahnesindeki 
yerimizin devam edeceğine inancımızı ifade 
ettik, kendilerine teşekkür ettik. Çünkü 
Cumhurbaşkanımızın meydana çağrısı, 
milletimizin bu davete büyük bir iştiyakla 
koşmasına vesile oldu." dedi.

Millî meselelerde bir bütün içinde hareket 
edildiğini dile getiren TBMM Başkanı, 
hâlihazırda milletin parti gözetmeksizin 
bir bütün olduğunu, bir şuur ortaya 
koyduğunu, toplumun da, 'Biz bütünüz, 
bizim beraberliğimiz şart ve biz gelişmek 
için, kalkınmak için bu kardeşliğimizi 
sürdürmeliyiz.’ duruşunu sergilediğini, 
Türkiye’nin gördüğü darbelerden sonra 
her defasında toparlandığını, daha 
ileriye gittiğini, Türkiye’nin gelişmesinin 
önlenemeyeceğini, birlik ve beraberliğimizin 
devam edeceğini vurguladı. Hainlerin darbe 
teşebbüsü sürecinde siyasi bir yan yana 
geliş olduğunu aktaran Kahraman, millî 
iradenin TBMM'ye ait olduğunun, silahlı bir 
güce, şahsa veya zümreye ait olmadığının 
ispatlandığını kaydetti. 

Kahraman ve beraberindeki heyet, 
açıklamanın ardından, Havacılık Daire 
Başkanlığı'nın önünde bomba atılan alanda 
yetkililerden bilgi aldı. 
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TBMM Başkanı Kahraman ve Başkanlık Divanı Üyeleri

Ankara Emniyet Müdürlüğünde 

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında en çok 
zarar gören noktalardan olan Ankara 
Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden TBMM 
Başkanı Kahraman ve Başkanlık Divanı 
üyeleri, Ankara Emniyet Müdürlüğüne 
gelişlerinde, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, 
Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve 
Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan 
tarafından karşılandılar.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi 
sırasında, darbecilerin ana hedeflerinden 
olan, hava unsurları ve tanklarla tahrip 
edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında 
incelemelerde bulunan Kahraman ve Divan 
üyeleri, yetkililerden bilgi aldı. Tahrip 
olan bina önüne karanfil bırakan TBMM 
heyeti, dua ettikten sonra Ankara Emniyet 
Müdürlüğünden ayrıldı.
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN'IN 
“KKTC’NİN 
20 TEMMUZ 
BARIŞ VE 
ÖZGÜRLÜK 
BAYRAMI” 
MESAJI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC)  
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 
vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, Kıbrıs 
Adası'na barış ve huzur getiren, Ada 
Türklerinin can güvenliğine kavuşmasını ve 
hak ve hürriyetlerini elde etmesini sağlayan 
Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde kutlanan 
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı 
tebrik etti. 

Barış Harekâtı ile Kıbrıs’taki Türklere yönelik 
katliamların engellendiğini, Ada’da güven 
ortamının yeniden tesis edildiğini ifade 
eden Kahraman, bu nedenle 20 Temmuz'un 
sadece KKTC vatandaşlarının değil, Türkiye 
halkının da sevinç ve mutluluk günü 
olduğunu vurguladı. 

Kahraman, Akdeniz'de büyük bir deniz üssü 
gibi duran Kıbrıs’ta, Barış Harekâtı sayesinde 
42 yıldan beri huzur ve güven ortamının 
hâkim olduğunu belirterek, "Her ne kadar 
bugün bir Kıbrıs sorunundan söz ediliyorsa 
da bu sadece siyasal düzeyde bir uzlaşmaya 
varılamaması durumuna karşılık gelmektedir. 
Barış Harekâtı sayesinde; soykırım, cinayet, 
tecavüz gibi insan yaşamını, insan hak 
ve hürriyetlerini ve insanlık onurunu 
ilgilendiren asıl büyük sorunlar ortadan 
kalkmış durumdadır." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kahraman, mesajında şu hususları da ifade 
etti:

"İki halklı ve iki devletli adadaki 
anlaşmazlıkların giderilmesi ve barışın kalıcı 
hale gelip kurumsallaşması için yürütülen 
görüşmelerin hak ve hukuka uygun bir 
neticeye ulaşması en büyük temennimizdir. 
Barışın kalıcı hale gelmesi için yürütülen 
görüşmelerin geçmişte yaşanan üzücü 
olayların tekrar etmesine yol açmayacak bir 
sonuca ulaşması için, bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da her türlü desteği 
vermeye devam edeceğimizden kimsenin 
kuşkusu olmamalıdır. 

Bu vesileyle, KKTC’nin 20 Temmuz Barış 
ve Özgürlük Bayramı’nı bir kez daha tebrik 
ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk halkının huzur, 
güven ve barış içinde yaşamasını diliyorum. 
Kıbrıs’ta yürütülen müzakerelerin geçmişten 
alınan derslere dayalı olarak tarihin tekerrür 
etmesine yol açmayacak adil ve hakkaniyetli 
bir sonuca kısa zamanda ulaşmasını 
samimiyetle temenni ediyor, Kıbrıs 
Türklerinin can güvenliğini, ırz ve namusunu, 
hak ve hürriyetlerini korumak için her türlü 
fedakarlığı yapmış bulunan tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum."
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KKTC BAŞBAKANI ÖZGÜRGÜN, 
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’I ZİYARET ETTİ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün 
ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
TBMM Başkanı Kahraman, Özgürgün ve 
beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür ederek Türk milletinin darbeyi 
yendiğini ve demokrasinin yanında yer 
aldığını vurguladı. 

FETÖ'nün darbe girişimine karşı halkın 
gösterdiği tepkinin, Türkiye'de demokrasi 
kültürünün yerleşmiş olduğunu kanıtladığını 
belirten Kahraman, "Meydanlar hala ayakta. 
Tabii ki asker lazım… Millet devletsiz, devlet 
ordusuz olmaz. Ama kışlasında olacak." 
ifadelerini kullandı. 

Ülkenin bir sıkıntı yaşadığını ancak bu 
sıkıntıdan birçok ders çıkartıldığını işaret 
eden Kahraman, artık silahlı güç sahiplerinin 
darbe yapamayacağını zira toplumun 
bunu kabul etmediğinin ispatlandığını, bu 
badirenin atlatıldığını belirtti ve Türkiye’nin 
herhangi bir sıkıntısının bölgemizi ve dünyayı 
etkileyeceğini kaydetti.

KKTC Başbakanı Özgürgün, Meclisin, 
Türk milletinin egemenliğini halkın eliyle 
kullandığı yer olduğuna işaret ederek TBMM 
çatısı altında bulunmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını belirtti. Özgürgün, "Büyük 
Türk Ulusunun kopmaz parçası olan Kıbrıs 
Türk halkı da TBMM'ye bu gözle bakıyor. 
TBMM, önemi, temsil ettiği Türk halkının 
demokrasiye olan bağlılığı ve demokrasinin 
temeli olan halkın seçtiği vekilleriyle burada 
sağlıklı ve güçlü bir şekilde durursa, Türk 
milleti -tabii ki KKTC ve Kıbrıs Türk halkı 
da- o kadar güçlü olur. Anavatan Türkiye ne 
kadar iyiyse Kıbrıs Türk halkı da o kadar iyi 
olacaktır. Bunu da demokrasiye bağlılığı, 
güçlü ekonomisi, güçlü iradesiyle yapacaktır. 
Biz bu bağlamda bugün 15 Temmuz'da 
yaşananlarda hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, 
büyük Türk milletine geçmiş olsun diyoruz. 
TBMM'ye geçmiş olsun diyoruz. Bu kritik 
dönemde sizleri ziyaret etmiş olmaktan 
memnuniyet, kardeşlik bağlarıyla yanınızda 
olmaktan gurur duyuyoruz." diyerek 
sözlerini tamamladı.

27 Temmuz 2016 Çarşamba
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili 
ve beraberindeki heyeti Başkanlık Divanı 
Salonu’nda kabul etti.

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İngiltere 
AB Bakanı Alan Duncan’ı kabul etti. Kabule, 
Türkiye-İngiltere Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hayati Yazıcı da katıldı.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Cinibay Tursunbekov ile görüştü. 

Tursunbekov, Türkiye’de meydana gelen 
olaylardan dolayı üzüntü duyduğunu dile 
getirdi. Konuşmasını Türkçe sürdüren 
Tursunbekov, kahraman Türk halkını, 
siyasetçileri ve basın mensuplarını, birlik 
içinde demokrasiye sahip çıktıkları için 
kutladı ve bunun büyük bir başarı olduğunu 
ifade etti.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kosova 
Kamu Yönetimi Bakanı ve Demokratik Türk 
Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ı kabul 
etti.

Konuk heyettte Kosova Meclisi 
milletvekilleri Fikrim Damka ve Müfera Şinik 
de yer aldı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
GÜRCİSTAN BAŞBAKANI 
VE BERABERİNDEKİ HEYETİ 
KABUL ETTİ

İNGİLTERE AB BAKANI’NIN
TBMM BAŞKANI 

KAHRAMAN‘I
ZİYARETİ

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN, KIRGIZ 
CUMHURİYETİ MECLİS 
BAŞKANI TURSUNBEKOV 
İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’IN, KOSOVA 

KAMU YÖNETİMİ BAKANI 
YAĞCILAR’I KABULÜ
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19 Temmuz 2016 Salı 20 Temmuz 2016 Çarşamba
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KAHRAMAN’IN 
“24 TEMMUZ 

BASIN BAYRAMI” 
MESAJI

TBMM Başkanı Kahraman, 24 Temmuz Basın 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Kahraman, mesajında, toplumsal yaşamın önemli 
kurumlarından olan basının, kamuoyunun 
bilgilendirilmesi, aydınlatılması, insanlar arasında 
düşünce ve kanaat alışverişinin sağlanması ve 
ülkede sosyal dayanışmanın temini açısından taşıdığı 
önemin büyüklüğünün tartışılmaz olduğunu belirtti. 

Basının tarafsızlık ilkesi çerçevesinde, doğru ve hızlı 
şekilde bilgi ve haber vermek suretiyle, toplumun 
yurt içi ve yurt dışında yaşanan gelişmeleri 
sağlıklı bir biçimde değerlendirmesine, sosyal 
sorumluluğunun farkına varmasına, ülke meseleleri 
hakkında bilinçlenmesine, hak ve hürriyetlerine 
sahip çıkmasına çok büyük katkı sağlayabilecek 
konumda olduğunu vurgulayan Kahraman; kamu 
hizmetlerinin etkin, makul ve dengeli bir biçimde 
denetlenmesinin sağlanması açısından da basının 
öneminin büyük olduğunu işaret etti. 

Bu çerçevede basın özgürlüğünün, toplumsal 
değerler ile zenginliklerin yaşatılması ve çok 
sesliliğin devam ettirilmesinde vazgeçilmez ve 
devredilemez bir görev üstlendiğini ifade eden 
Kahraman, Türkiye'nin her alanda gelişebilmesinin 
eğitim, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomi 
alanlarında belirlenmiş hedeflerine ulaşabilmesi ve 
halkın bu gibi konularda bilinçlenip gerekli desteği 
sunulması basının vazifeleri arasında olduğunu 
kaydetti. 

Basının, 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye mensup 
askerlerin darbe girişiminin akamete uğratılması 
için çaba sarf edenlerin ön saflarında yer 
aldığına, demokratik kurumları yaşatmak ve halkı 
demokrasiye sahip çıkmaya davet ederek kamu 
hizmeti işlevini en etkin şekilde yerine 

getirdiğine dikkati çeken Kahraman, mesajında 
şu ifadelere yer verdi: 

"Basınımız, Silahlı Kuvvetlerimizin içine 
sızmış vatan haini şebeke mensuplarının, 
millet iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümetimizi 
ve devletimizin meşru kurumlarını etkisiz 
kılıp, yönetimi ele geçirme ve kökü dışarıda 
bir cunta idaresi kurma girişimlerinin boşa 
çıkartılmasında, Cumhurbaşkanımız, milletimiz 
ve Büyük Millet Meclisimizin yanında yer 
alarak darbenin önlenmesine büyük katkı 
sağlamıştır. Devletimizin en tepesinden 
sıradan vatandaşlarımıza kadar sağduyu 
sahibi her ülke insanı tarafından gösterilen 
hak ve hukukuna, ülkemizin bağımsızlığına, 
demokrasiye sahip çıkma çabasında takdire 
şayan bir habercilik örneği sergilenmiştir. 
Yaşadığımız bu olay bağımsız, tarafsız ve 
özgür basının önemini bizlere bir kez daha 
ispat etmiş ve bu yılki Basın Bayramı çok 
daha anlamlı hale gelmiştir. Bu duygu ve 
düşüncelerle, halkın hızlı ve etkili şekilde 
bilgilendirilmesi ve demokrasinin yaşatılması, 
millet iradesiyle seçilmiş demokratik 
yönetimin devamı yönünde gösterdikleri 
duyarlılık sebebiyle bütün basın mensuplarına 
teşekkür ediyor, Basın Bayramlarını 
kutluyorum."
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BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE 
KÜLTÜR MERKEZİ’NİN AÇILIŞI, 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ 
ANMA PROGRAMI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
içinde bulunan ve yapımı tamamlanan Beştepe Millet Camii 
Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılışına ve bu merkezde 
gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma programına 
katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
Bakanlar, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi 
Akar ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile 15 Temmuz 
demokrasi şehitlerinin yakınları, darbe girişimine direnişte 
yaralanan gaziler ve çok sayıda misafirin katılımıyla gerçekleşen 
programda Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanı Kahraman ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı, Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez de 15 Temmuz şehitleri için dua 
etti.

Anma programında konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım,  
15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle yad etti ve gazilere 
darbe girişimi karşısında gösterdikleri kahramanlıktan dolayı 
şükranlarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkürlerini sunan Yıldırım,  “Dik duruşunuz hainlerin 
tuzağını bozmuştur. Bu aziz millet, sizi her daim koruyacak ve 

29 Temmuz 2016 Cuma
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kollayacaktır. Allah sizi başımızdan eksik 
etmesin.” diye konuştu. Şehitlerin aile 
ve yakınlarının onlarla gurur duyduğunu 
söyleyen Yıldırım, onlar ne kadar gurur 
duyuyorsa kendilerinin de bu büyük milletle 
o kadar gurur duyduğunu dile getirdi. Şehit 
ailelerine hitaben, 15 Temmuz akşamında 
şehit düşenlerin bundan böyle tüm Türk 
milletinin çocukları olduğu ifadesini kullanan 
Başbakan Yıldırım, böyle kahramanlar 
yetiştirdikleri için şehitlerin anne, baba ve 
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yakınlarının ellerinden öptüğünü belirterek 
“Şehitlerimizin değerli eşleri, böyle yiğitlere 
yol arkadaşı olduğunuz için her birinizi 
yürekten tebrik ediyorum. Şehitlerimizin 
sevgili evlatları, nefes alıp verdiğiniz 
müddetçe gurur duyacağınız bir babaya, bir 
anaya sahip olduğunuz için alınlarınızdan 
öpüyorum. Eğer bugün, rahat nefes alıp 
veriyorsak, eğer bugün huzurunuzda rahatça 
konuşabiliyorsak, eğer bugün bağımsız, 
özgür, demokratik bir Türkiye’de yaşıyorsak 
bu hiç kuşkusuz önce Mevlam, sonra da 
şehitlerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin 
akan tek damla kanı bile boşa gitmemiştir, 
gitmeyecektir. Hepiniz müsterih olun. 
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, 
onlara kurşun atan, bomba atan, 

insanlıktan nasibini almayanların yanına 
bunu bırakmayacağız. Aziz şehitlerimizin 
isimlerini de asla ve asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız.”  dedi.

Darbenin başarısız olmasıyla hayal kırıklığı 
yaşayanların ne dediğini umursamadıklarını 
ifade eden Yıldırım, “Bu devlet, bu millet 
her zaman destan yazmıştır, her zaman 
tarih yazmıştır, tarih yazmaya, dünyayı, 
Türkiye’yi, geleceği şekillendirmeye devam 
edeceğiz. Dostla düşmanı ayırt edeceğimiz 
günlerden geçiyoruz. Mısır’a, Suriye’ye 
yaptıklarını Türkiye’ye de yapmak isteyenlere 
geçit vermedik, vermeyeceğiz. Darbecilere 
arka çıkanlar, darbecilere göz kırpanlar, 
darbeciler kadar alçaktır. Haine hoşgörü 
gösteren haindir.” diyerek 79 milyonun barış, 
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kardeşlik, dayanışma ve özgürlük içinde 
geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğini, bu 
yolda hiçbir engel tanımadıklarını, engellere 
de hoşgörüyle yaklaşmadıklarını belirtti.

Beştepe Kültür Merkezi’nin de hayırlı 
olmasını temenni eden Yıldırım, faaliyete 
geçtiği günden beri milletle devleti 
buluşturan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin, 
15 Temmuz’da millet tarafından şefkatle 
kucaklandığını ve var olduğu sürece, millet 
tarafından korunacağını söyledi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışı ile 
Şehitleri Anma Programı'nda, 15 Temmuz 
gecesi Türkiye'nin bağrına hançer saplanmak 
istendiğini ve bir darbe teşebbüsü 
yaşandığını söyledi. 

Milletin darbeyi yendiğini belirten 
Kahraman, bunda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın milleti meydanlara 
davetinin büyük rol oynadığını belirtti. 
Erdoğan'ın, darbe girişimine karşı en ön 
safta yer aldığını da vurgulayan Kahraman, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Prof. Asaf 
Haciyev'le yaptığı görüşmede, Haciyev’in, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmek üzere bir 
beyanda bulunduğunu aktardı. Kahraman, 

Haciyev'in, "Tarihte iki tane Mehmet Fatih 
var, birisi atına bindi İstanbul’u fethetti, ikinci 
Fatih; Recep Tayyip Erdoğan’dır, uçağına 
bindi, meydana indi ve darbeyi önledi" 
ifadesini kullandığını dile getirdi.

İsmail Kahraman;
"Çok üzüntü verici bir gece yaşadık, 
bir olayın içinden geçtik. 7 yaşında bir 
çocuk annesine şunu soruyor televizyona 
bakarken; 'Anne asker mi Türk, polis mi 
Türk?' İkisi birbiriyle vuruşuyor. 'Hangisi 
bunların Türk?' Ey bunu söyletenler, bunun 
söylenmesine vesile olanlar, sizlere lanet 
olsun. Tarih bu yanlışlarını, bu hainliklerini 
affetmeyecek ama bu necip millet ileriye 
gitmeye yine devam edecek. Biz iki dünyaya 
inanırız; biri fani âlem, biri de baki âlem. 
Mezardakiler bir ceset, ruhlar dışarıda. 
Bütün şehitlerimiz burada, ruhları burada. 
Onlar, ecelleri geldi, öldüler ama çok büyük 
bir rütbe sahibi oldular, şehit oldular." 
Mehmet Akif Ersoy'un, "Ey şehit oğlu şehit, 
isteme benden makber, sana aguşunu açmış 
duruyor Peygamber" dizelerini okuyan 
Kahraman, "Biz şehitlerimizi verdik ama 
ülkemiz bundan sonra inşallah darbeye 
uğramayacak. Zira 15 Temmuz hadisesinde, 
Cumhurbaşkanımızın meydanlara daveti 
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neticesinde, öyle silahı eline alan 'Ben 
darbe yaptım' diyemeyecek. Karşısında 
halk var, halk 'dur' diyecek ve bunu dedi." 
değerlendirmesini yaptı. 

"Bir bildiri hazırla, televizyona geç, oku ve 
'Darbe yaptım' de" döneminin bittiğini işaret 
eden TBMM Başkanı Kahraman, milletin bir 
araya gelerek tek yumruk olduğunu, diktayı, 
darbeyi yendiğini, emek veren herkese 
minnet duyduğunu ifade etti.

Milletin meclisinin, milleti temsil ettiğini 
belirten Kahraman, darbe söylentisi 
duyulur duyulmaz derhal Meclisin 
açıldığını hatırlatarak "Meclis çalışmalarına 
bir bütün halinde devam etti, ışığını 
söndürmedi. Kaptanlar gemilerini terk 
etmedi. Cumhurbaşkanımızdan halkımıza 
kadar, büyük bir bilek olduk ve darbenin 
üzerine indik. Asker elbisesi giyip Silahlı 
Kuvvetlerimizi lekelemek isteyenler, 
bunlar asker elbisesi giyen teröristlerdir. 
Bizim Silahlı Kuvvetlerimiz bir Peygamber 
ocağıdır ve ona leke gelmemesi lazımdır, 
gelmeyecektir. Düşmanları yanlış göstermek, 
yanlış düşmanlar ortaya koymak, böyle 

algılar meydana getirmek bir oyundur, 
ama milletimiz, devletimiz bu oyuna 
gelmeyecektir. Bu elim olayın, bu birkaç 
hainin tezgâhladığı olayın suçluları elbette 
ki cezalandırılacaktır. Bir daha böyle 
günleri milletimiz yaşamasın, Cenab-ı Hak 
milletimizi, devletimizi böyle badirelerden 
korusun, kurtarsın." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şehitlere 
Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa 
dileğinde bulunurken, konuşmasını Necip 
Fazıl Kısakürek'in ‘Şarkımız Bizim’ şiirinden 
dizelerle tamamladı.

Anma programında şehit ailelerine, gazilere 
ve misafirlere hitap eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz 
gecesi 170’i sivil, 62’si polis ve 5’i de asker 
olmak üzere 237 şehit verdik. Bugün 
saat 19.00 itibarıyla yaralı sayımız 2 bin 
191. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyorum” 
diyerek şehitlerimizin adlarının aynen 
Çanakkale Şehitleri Anıtında olduğu gibi 
anıtlaştırılacağını, İstanbul’da 15 Temmuz 
Şehitleri Köprüsü’nden çıkar çıkmaz 
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Anadolu yakasındaki tepe noktada bir anıt 
yapılacağını, Ankara’da da Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nin karşısında bir anıt inşa 
edilerek ve okullara isimlerini vermek 
suretiyle demokrasi şehitlerimizin adlarının 
hafızalarda kalıcı kılınacağını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunların bu 
milletle alakası yok. Bunlar benim askerimin 
içine nasıl sızmış? Bunlar benim polisimin 
içine nasıl sızmış? Bunlar bizim devlet 
kurumlarımızın içine nasıl sızmış? Şimdi 
birileri bize akıl veriyor Batı’dan. Geçmiş 
olsun. Ama ardından bir şey daha söylüyor, 
‘Fakat bu attıklarınız sebebiyle, bu açığa 
alınanlar sebebiyle endişeliyiz’ diyorlar. 
Siz işinize bakın. Benim ülkemde darbe 
olacak ve benim ülkemde 237 şehidim, 
2 bin 191 yaralım olacak; kalkıp bir tane 
taziyede bulunacak ve ardından dokuz tane 
nasihat vereceksin. O aklını kendine sakla. 
Bir terör eyleminde 5-10 kişi öldüğü zaman 
dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz. Burada 
Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi demokratik 
parlamenter sisteme sahip çıkmış yüzde 
52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı, yüzde 

50 ile hükümet bir iktidar var, bunlara karşı 
bir darbe yapılıyor; siz bu hükümetin, bu 
devletin yanında yer alacağınıza kalkıp 
darbecilerin yanında yer alıyorsunuz. Şu 
ana kadar ne Avrupa Birliği’nden ne Avrupa 
Konseyi’nden, ne Batı’dan kalkıp da buraya 
taziye için gelen bir kişi yok. Utanmadan, 
sıkılmadan kalkıp bu tür şeyleri söyleme 
zilletinde bulunuyorlar. Ondan sonra 
da ne diyorlar; Erdoğan çok sinirli, çok 
asabi…” Salondakilerin ‘Dik dur eğilme, bu 
millet seninle’ tezahüratlarına ‘Biz sadece 
Allah’ın huzurunda eğiliriz’ diye cevap 
veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz kula 
kul olmadık, olmayacağız. Onu FETÖ’cüler 
düşünsün, onlar kula kul… Onlar ‘O bize şah 
damarından daha yakın’ diyorlar. Zavallılar, 
cahiller… Bize şah damarından daha yakın 
olan sadece ve sadece Allah’ımızdır, başka 
yok. Ve biz Allah’ımıza kulluk ederiz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Parlamentomuzun o gece anında açılması, 
sayın başkanımızın orada grubuyla bir 
araya gelmesi bana o anda şunu hatırlattı: 
Yeniden bir istiklal mücadelesini yaşıyoruz ve 
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yeniden bir istikbal mücadelesini veriyoruz, 
bunu yaşattı. Biz ne kutlu, ne mutlu bir 
milletiz. Dünyada sizin emsaliniz, eşiniz 
yok. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve canları 
pahasına tankların, silahların, bombaların 
karşısına dikilen tüm vatandaşlarımız, 15 
Temmuz’da yazdıkları destanla, Türkiye’nin 
önünde yeni bir dönem başlatmışlardır. Ben 
hanım kardeşlerimizi Nene Hatunlarımızı 
kutluyorum. O tankların karşısına dikilip 
orada şehit olan, dik durup yılmayan hanım 
kardeşlerimi kutluyorum. Tankın altında 
şehit olma azminde olup ama şehit olmayan, 
o yiğitliği gösteren gencimizi kutluyorum. 
Tank paletlerinin altına girenleri kutluyorum. 
Şehit olanları kutlamak benim haddime 
mi? Çünkü onu Rabbim kutlamış, sevgili 
Peygamberim kutlamış, ona ‘aguşunu açmış.’ 
O sevgili Peygamberimize komşu oluyor, 
müjdesini erkenden almış. Ben şehitlerimizi 
kıskanıyorum. Rabbim bizi onlarla haşretsin.”

15 Temmuz gecesi Türkiye’nin her köşesinde, 
sokaklarda, her siyasi anlayıştan, her 
meşrepten, her dünya görüşünden insanın 
olduğuna dikkat çeken Erdoğan, “O geceden 

beri Türkiye, gerektiğinde tüm farklılıklarının 
üzerine çıkarak, hürriyetini ve geleceğini 
sahiplenme iradesine sahip olduğunu, dost-
düşman herkese gösterdi. Öyle ki, ülkemiz 
hakkında yapılan olumsuz hesapların 
tamamı 15 Temmuz’da geçerliliğini yitirdi. 
O gece yaşanan ve pek azı kameralara, 
objektiflere yansıyan manzaraların her biri, 
Türkiye’nin ekonomik, siyasi, sosyal terör 
yoluyla diz çökmesini bekleyenlerin kafasına 
birer balyoz gibi indi” ifadelerini kullandı.

“İsterdim ki demokrasiden, demokratik 
parlamenter sistemlerden bahsedenler 
önce, gelsinler de bizim parlamento 
binamızı bir gezsinler. Zerre kadar demokrasi 
inançları varsa gelsin burayı bir görsünler, 
ama gelmediler” tespitlerini paylaşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye 
yönelik saldırıların böylesine pervasız 
hale gelmesinin; büyüyen, güçlenen, 
kendi kendine yeten Türkiye’den duyulan 
rahatsızlıklardan kaynaklandığını işaret etti 
ve “Şu anda ideal bir seviyede olmayabiliriz, 
ama en azından kritik dönemlerde kendi 
ayaklarımızın üstünde durabilecek güce 
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sahibiz. Her fırsatta ne diyoruz? 2023, 
bu hedefe ulaşacağız. Buna niye dikkat 
çekiyoruz? O seviyeyi ülkemizin geleceği 
için yeni bir dönemin başlangıcı olarak 
görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi 
tuzakları kurarlarsa kursunlar, hangi oyunları 
oynarlarsa oynasınlar, Allah’ın izni ve 
yardımıyla 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 
Böylece yeni nesillere -biz görmeyeceğiz 
ama torunlarımız inşallah görecek- 2053 ve 
2071 vizyonunu hayata geçirebilmeleri için 
gereken zemini hazırlamış olacağız” diye 
konuştu.

Konuşmasının son bölümünde, Arif 
Nihat Asya’nın ‘Dua’ isimli şiirini okuyan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatanlarına sahip 
çıkan, bu ülkeyi Müslümansız bırakmamak 
için canlarını ortaya koyan, er meydanının 
pehlivansız olmadığını gösteren kahraman 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum. Gazilerimize tekrar 
Rabbimden şifalar diliyorum” temennisinde 
bulundu. 15 Temmuz şehitleri için selaların 
verilip Kur’an-ı Kerim tilavet edilen ve 
gecenin anlamına uygun ilahi ve kasidelerin 
icra edildiği program, Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez’in yaptığı duayla sona erdi.

15 Temmuz şehitleri için “Ey bizleri 15 
Temmuz gecesinde milletçe büyük bir 
felaketten, büyük bir badireden kurtaran 
Yüce Rabbimiz. Sana sonsuz hamdüsenalar 

ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü dergah-ı 
uluhiyetinde kabul eyle Allah’ım. Ya İlahi.” 
diyerek el açan Diyanet İşleri Başkanı 
Görmez, “15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik 
ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade 
ve bekasına yönelik ihaneti püskürtmek 
için hiç tereddüt etmeden tankların 
önüne yatan, silahlara meydan okuyan, 
bedenlerini bu vatan için siper eden, 
canlarını din-ü devlet, mülk-ü millet, istiklal 
ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet 
mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin 
her birini sonsuz rahmetine gark eyle. 
Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle 
ya Rabbi. Şehitlerimizi, Bedir şehitleriyle, 
Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle 
birlikte haşreyle Allah’ım. Kabirlerini pür 
nur, makamlarını âli eyle Allah’ım. Her 
birine rahmet ve minnet borçlu olduğumuz 
mübarek şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat 
ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eyle ya 
Rabbi.” diye dua etti.

“O gece aldıkları yaraları vücutlarında 
bir şeref madalyası gibi taşıyan bütün 
gazilerimize, yaralı kardeşlerimizin her 
birine acilen şifalar lütfeyle Allah’ım. Onlara 
bu zulmü reva görenleri, kendi milletinin 
üstüne acımadan bomba atanları, ellerinde 
bayrak, dillerinden tekbir ve salavat olan 
kardeşlerimize kurşun yağdıranları Kahhar 
ism-i şerifin hürmetine kahr-u perişan eyle 
Allah’ım. İlahi, ecdadından aldığı kudsi 
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mirasa, vatanına ve istiklaline sahip çıkan, 
hukukuna kastetmek, izzet ve onuruna halel 
getirmek, şeref ve haysiyetini ayaklar altına 
almak üzere planlanan bu saldırı karşısında 
Çanakkale ruhuyla yekvücut olan, göğsünü 
siper ederek bu hain kalkışmaya ‘dur’ diyen 
bu necip millete asla zeval verme Allah’ım. 
Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, 
dinini, istiklalini en muazzez varlığı bilen, 
15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu 
duruşuyla nesiller boyu şükran ve minnetle 
yad edilecek olan aziz milletimizi mahzun 
etme Allah’ım. Zalime karşı mazlumun 
yanında yer alan, gariplere, kimsesizlere, 
biçarelere kimse olan, ırk, dil, din ayrımı 
gözetmeksizin kendisine sığınanlara bağrını 
açan, fakire, düşküne, yetime kol kanat 
geren bu millete hep rahmetinle muamele 
eyle Allah’ım. Bu ihanet kalkışmasına karşı 
duran, milletinin yanında yer alan silahlı 
kuvvetlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her 
türlü kötülükten, şer, fitne ve fesattan 
muhafaza eyle. Allah’ım, izzetimizi, 
şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi 
çiğnetme. Mabetlerimizin göğsüne 
namahrem eli değdirtme, ezanlarımızı 
susturtma, şanlı bayrağımızı indirtme 
Allah’ım. Dinimizin, milletimizin bekasını 
sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve 
fesatlardan milletimizi, memleketimizi halas 
eyle Allah’ım. Her türlü fitne ve fesada, 
hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve 

basiret ihsan eyle Allah’ım. Suret-i Hak’tan 
görünerek, din görüntüsü altında bu milletin 
arasına fitne, fesat tohumları ekenleri kahr-u 
perişan eyle. Bizi dinle, imanla, Kur’anla, 
Peygamberle, Allah’la aldatanlardan ve 
aldananlardan eyleme Allah’ım. Bu aziz 
millete karşı hile, oyun ve tuzak kuranların 
tuzaklarını kendi başlarına çevir ya Rabbi. Ya 
ilahi. 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, 
ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut 
olduğumuz gibi, bundan sonra da bu birlik 
ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi 
daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, 
dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. 
Yaşadığımız bu meşum hadiseden ders 
alarak, milletçe birbirimize kenetlenmemizi 
lütfeyle Allah’ım. Birbirimizin varlığını kendi 
varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz 
sayabilmeyi bahşeyle Allah’ım. Fitne 
ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset 
ve basiretle davranmamızı ihsan eyle 
Allah’ım. Şehitlerimizin uğruna canlarını 
verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, 
ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller 
yetiştirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. 
Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten 
ve merhametten ayırma Allah’ım. Kötülerin 
kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma 
Allah’ım. Allah’ım, sana inandık, sana 
güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, 
sahipsiz, inayetsiz bırakma ya Rabbi.”
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 
15 TEMMUZ KIZILAY        

MİLL  İRADE MEYDANI’NDA 
VATANDAŞLARA HİTABI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz 
Kızılay Millî İrade Meydanı'nda, FETÖ’nün 
darbe girişimine karşı "demokrasi nöbeti" 
tutan vatandaşlara hitap etti. TBMM Başkanı 
Kahraman, 15 Temmuz'da Türkiye'nin 
bir badireden kurtulduğunu, çok üzücü 
bir gün yaşandığını, hiç beklenmeyen bir 
tabloyla karşılaşıldığını ancak Türkiye'nin 
bu durumdan kısa zamanda kurtulduğunu 
belirtti. 

Kendi tankı ve silahıyla karşı karşıya kalan 
milletin çok üzgün olduğunu vurgulayan 
Kahraman, "Şunu biliyoruz, teröristler asker 
kılığına girdiler ve Türkiyemizin önünü 
kesmek için harekete geçtiler." ifadesini 
kullandı. Türkiye'de, önceden yaşanan 
darbelerde halkın istediği halde sokağa 
çıkamadığına dikkati çeken Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
bunu kabul etmediğini, milleti meydanlara 

31 Temmuz 2016 Pazar
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çağırdığını ve herkesin meydana çıkarak 
darbe girişimini engellediğini dile getirdi. 
Kahraman, "Bazıları bir tasnif yapıyor. 
Darbeyi kim önledi? Darbeyi millet 
önlediyse, milleti meydanlara çağıran önledi. 
Arkasından millet ve arkasından basın, 
topyekûn millet olarak bir büyük badireden 
kurtulduk." diye konuştu. 

Darbe girişimin yapıldığı 15 Temmuz gecesi 
yaşadıklarını paylaşan Kahraman, kendisine 
düşeni yaparak Meclise geldiğini ve 
"milletin iradesini" açık tuttuğunu vurguladı. 
"Kaptanlar gemilerinden en son ayrılırlar, 
fareler önce kaçarlar" diyen Kahraman, 
milletin ülkesine sahip çıktığını belirtti.

Darbe girişimi nedeniyle Meclise gelen ve 
üzüntüsünü dile getiren devlet adamları 
olduğunu aktaran Kahraman, gelenlerin, 
"Siz ayakta duracaksınız ki biz var olacağız. 
Siz Osmanlısınız ve biz büyük bir coğrafya 
içinde, sizin coğrafyanız içindeyiz, sizin bu 
badireyi atlatmanız bizim de kurtuluşumuz 

oldu." ifadesini kullandıklarını söyledi. 
Önceki darbelerin aksine milletin 
demokrasisine sahip çıktığına değinen 
Kahraman, Türkiye’nin bundan sonra darbe 
görmeyeceğini zira halkın darbeye dur 
dediğini belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, vatan hainlerinin 
15 Temmuz gecesi Gazi Meclisi de tereddüt 
etmeksizin bombaladığına vurgu yaparak, 
"Bu bombalar terörle mücadelede kullanılan 
bombalar. Kandil’e atılan bombalar, benim 
vatanımda, benim meclisime atıldı. Seni 
kim efsunladı, kim yanlışa sürükledi, kim 
afyonladı? Lanet olsun ona." ifadesini 
kullandı. 

Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin 
ne zaman bir hamleye kalkışılsa önünü 
kesme gayreti içine girdiklerinin altını çizen 
Kahraman;

"1960'ta Demokrat Parti Türkiye'yi alıp 
götürüyordu. 435 lira olan millî geliri 
bin 695'e çıkardı. Menderes'i maalesef 
Yassıada'da idama mahkûm ettiler. 1971 
Martı, 1980 hep böyledir. Erbakan hocayı, 
Türkiye'yi sanayileşmeye götürdüğü, bütün 
İslâm âlemini birleştirdiği için indirdiler. Bu 
sefer Recep Tayyip Erdoğan'ı indiremediler, 
indiremeyecekler. Türkiye buna müsaade 
etmeyecek. Bir dünya liderine sahibiz. 
Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömür versin. Nice 
hizmetler nasip etsin." dedi.

Hiçbir milletin devletsiz, hiçbir devletin 
de ordusuz olmayacağına vurgu yapan 
Kahraman, ordumuzu lekelememek 
gerektiğini, bundan böyle askerin kışlasında 
duracağını ve FETÖ’nün talimatıyla, 
terörist ruhuyla, üniforma giyip sokağa 
çıkmayacağını kaydetti.

Kahraman, Türkiye'nin hassasiyetinin bütün 
dünya tarafından takdirle karşılandığına da 
değinerek, 7 Ağustos’ta Türkiye tarihinin 
belki en büyük mitinglerinden birinin 
gerçekleştirileceğini ve bu mitingde, 
Türkiye’nin liderliğini ve mazisine lâyık olarak 
daha da ileriye gideceğini tüm dünyaya 
haykıracağını ifade etti.
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AKDENİZ İÇİN BİRLİK PARLAMENTER 

ASAMBLESİ BAŞKANLIK DİVANI 

TOPLANTISI İTALYA’DA DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Roma'da düzenlenen Akdeniz İçin 
Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Başkanlık Divanı Toplantısına 

katıldı. TBMM Başkanı Kahraman bu vesileyle, İtalya Temsilciler 
Meclisi Başkanı Laura Boldrini ve İtalya Senatosu Başkanı Pietro 

Grasso ile de ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Roma'da 
düzenlenen AİBPA Başkanlık Divanı 
Toplantısına katıldı. İtalya Senatosunda 
gerçekleştirilen toplantıya TBMM 
Başkanı Kahraman, İtalya Senato Başkanı 
Pietro Grasso, İtalya Temsilciler Meclisi 

Başkanı Laura Boldrini ile Mısır ve Avrupa 
Parlamentosu temsilcileri katıldı. Söz konusu 
toplantıyı müteakiben Fas, Portekiz, Tunus 
ve Ürdün parlamentolarından temsilcilerin 
de katılımıyla Başkanlık Divanının 
genişletilmiş toplantısı düzenlendi.

11 Temmuz 2016 Pazartesi
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TBMM Başkanı Kahraman'ın başkanlığındaki 
Türk heyeti, toplantıda, aralarında 
Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerdeki 
terör olaylarını kınayan ortak bir bildiri 
yayımlanmasını ve Atatürk Havalimanı'ndaki 
terör saldırısında hayatını kaybedenler için 
saygı duruşunda bulunulmasını teklif etti. 
Türkiye'nin bu yöndeki girişiminin olumlu 
karşılanması üzerine ortak bir bildiri kaleme 
alındı. Ortak bildiride, dünyanın çeşitli 
yerlerindeki menfur terör saldırılarında 
yüzlerce masum insanın hayatını kaybettiği 
ve yaralandığı vurgulandı.

Teröristlerin ayrım gözetmeksizin masum 
insanları hedef aldığı belirtilen bildiride, 
"Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 
ülkeleri ve halkları adına, tüm insanlığa 
karşı bir suç olan terörle mücadelede hep 
birlikte hareket etmeli ve mağdur ülkelerin 
yanında olmalıyız. Her türlü terörizme 
karşı ortak mücadeleye kararlılıkla devam 
etme niyetimizi beyan ederiz. Bu vesileyle, 
terörist saldırılara hedef olan tüm ülkelere 
bir kez daha başsağlığı diliyoruz." ifadeleri 
kullanıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin talebi doğrultusunda, 
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında 
hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık 
saygı duruşunda da bulunuldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AİBPA 
Başkanlık Divanı Toplantısı vesilesiyle 
bulunduğu Roma’da, İtalya Senato Başkanı 
Pietro Grasso ve İtalya Temsilciler Meclisi 
Başkanı Laura Boldrini ile de ayrı ayrı 
görüşmeler yaptı.

TBMM Başkanı’nın İtalya Senato Başkanı 
ile gerçekleştirdiği görüşmeye AK PARTİ 
Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, 
AK PARTİ Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve MHP 
Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile T.C. 
Roma Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin katıldı. 
İtalya Senato Başkanı Grasso, İstanbul 
Atatürk Havalimanı’nda meydana gelen terör 
saldırısından dolayı üzüntülerini bildirerek 
Türkiye'nin acısını paylaştığını ve Türkiye’yle 
dayanışma içinde olduklarını ifade etti. 

Kahraman daha sonra İtalya Temsilciler 
Meclisi Başkanı Laura Boldrini ile bir 
araya geldi. Toplantıya, AK PARTİ Denizli 
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Milletvekili Sema Ramazanoğlu, AK 
PARTİ Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 
AK PARTİ Bolu Milletvekili ve AİBPA Türk 
Grubu Başkanı Ali Ercoşkun, AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Ertan Aydın, AK PARTİ 
Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP İzmir 
Milletvekili Özcan Purçu ve MHP Erzurum 
Milletvekili Kamil Aydın ile T.C. Roma 
Büyükelçisi Aydın Adnan Sezgin katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalya'daki 
temaslarının son gününde, Yunus Emre 
Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezini 
ziyaret ederek Enstitü Müdürü Sevim 
Aktaş’tan 2009'da faaliyete geçen merkezin 
gerçekleştirdiği kültürel ve sanatsal 
etkinlikler hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kahraman, faaliyetlerin 
devamlılığının önemine değinerek, bu 
yönde çalışmaların sürdürülmesini istedi 
ve bu kapsamda her ayın belli günlerinde 
İtalya'da yaşayan Türklere yönelik düzenli 
toplantılar yapılabileceğini ifade etti. 
Kahraman, birlikten kuvvet doğduğunu, 

Türkiye'nin büyük bir cihan devletinin 
varisi olduğunu belirterek, "Biz mukallit 
değiliz, taklide ihtiyacımız yok. Biz 
olalım. Bizim benliğimize sahip olmamızı 
istemeyenler, bak nasıl önümüzü kesmeye 
çalışıyorlar. Kesemeyecekler. Kardeşliğimizi 
unutmayacağız, tarihimize yabancı 
olmayacağız, Yunus Emre'ye, felsefesine, 
inancımıza sahip çıkacağız." ifadelerini 
kullanarak kültürümüzün tanıtılması için çok 
daha fazla gayret sarf etmemiz gerektiğini, 
faaliyetler çerçevesinde mutlaka Yunus Emre 
ile ilgili çalışmaların da yapılması gereğini 
işaret etti.

Kahraman, İtalya'da yaşayan Türk 
vatandaşlarıyla da bir araya gelerek onların 
sorun ve taleplerini dinledi. Milano ve 
çevresinde yaşayan Türkler, burada bulunan 
caminin yetersizliğini dile getirerek daha 
geniş bir mekâna ihtiyaç bulunduğunu 
belirttiler. 
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
14 Temmuz 2016 tarihinde Fransa’nın Nice 
şehrinde meydana gelen terör saldırısı 
nedeniyle Fransa Meclisi Başkanı Claude 
Bartolone ile Fransa Senatosu Başkanı 
Gerard Larcher’ye taziye mesajı göndererek 
terör saldırısı nedeniyle duyduğu üzüntüyü 
dile getirdi ve saldırıyı şiddetle kınadı. 

Terörle mücadelede uluslararası dayanışma 
ve iş birliğinin önemine vurgu yapan 
Kahraman, Fransa halkının acısını paylaştığını 
belirterek başsağlığı diledi.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
FRANSA’DAKİ TERÖR 
SALDIRISIYLA İLGİLİ MESAJ 
YAYIMLADI

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
ALEVİ DERNEKLERİNİN
 GENEL BAŞKANLARINI 

KABUL ETTİ

15 Temmuz 2016 Cuma 25 Temmuz 2016 Pazartesi

PROF. HALİL İNALCIK’IN 
VEFATI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Tarihçi-Yazar Prof. Halil İnalcık'ın vefatı 
nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. 

Kahraman, mesajında, "Ülkemizin 
yetiştirdiği müstesna şahsiyetlerden 
değerli tarihçi Halil İnalcık’ın vefatını 
teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Sayın 
İnalcık, dünya akademik çevreleri nezdinde 
ülkemizi başarıyla temsil etmiş bir 
şahsiyettir. Dünyanın ve ülkemizin birçok 
önemli kurum ve kuruluşu tarafından 
ödüle layık görülmüş bulunan değerli 
tarihçimize, medeniyet ve kültürümüzün 
aynası olan tarihimizin ön yargısız ve doğru 
bir biçimde anlaşılması için gösterdiği 
yoğun ve kesintisiz çaba nedeniyle 
devlet ve millet olarak minnet ve şükran 
borçluyuz. 

Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer bilim 
adamımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, 
muhterem tarihçimizin yakınlarına sabr-ı 
cemil, milletimize ve bilim dünyasına 
başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü kurucusu 
Prof. İnalcık, 2008 yılında, TBMM Onur 
Ödülü’nü almıştı.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Alevi 
Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan 
Demir, Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı 
Baki Düzgün, Pir Sultan Abdal Derneği Genel 
Başkanı Gani Kaplan ve Hacı Bektaş Veli 
Anadolu Kültür Vakıfları Genel Başkanı Ercan 
Geçmez’i TBMM Divan Salonu’nda kabul etti.

25 Temmuz 2016 Pazartesi
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU, 
DARBE GİRİŞİMİNİ LANETLEDİ

TBMM Dışişleri Komisyonu, iki tasarının 
görüşülmesi ile "FETÖ'nün darbe 
girişimine ilişkin müzakere" gündemiyle, 
AK PARTİ Malatya Milletvekili Taha Özhan 
başkanlığında toplandı. 

Özhan, toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimini 
lanetledi. Dünyada da pek çok kanlı darbe 
girişimi olduğunu anlatan Özhan, ancak 
böylesine vahşi bir saldırının modern 
dönemlerde dünyanın hiçbir yerinde 
görülmediğini vurguladı. 

"En son böyle sapkın bir saldırı, bin yıl önce 
Hasan Sabbah'ın haşhaşileri tarafından belki 
de yapılmıştı." diyen Özhan, kendi milletinin 
üzerine ateş eden, TBMM'yi, kurumlarını 
bombalayan, polisini, halkını şehit eden bir 
saldırı ile karşı karşıya kalındığını belirtti. 

Özhan, şöyle devam etti: 

"Acımız çok büyük ama bunu atlatacağımıza 
dair inancımız da tam. Bu inanca 
yaslanarak milletimizin tamamı, hiçbir 
ayrım gözetmeden bu sapkın saldırıya karşı 
dirençlerini ortaya koydular. Onların desteği 
olmasaydı bu kanlı terörizm ve sapkınlık 
bertaraf da edilemezdi. Elbette hala sıkıntılar 
devam etmekte. Ümidimiz odur ki birlik ve 
beraberliğimizi koruyarak bu saldırıların 
geriye kalan bütün unsurları da bertaraf 
edilecektir. Olabilecek cümlelerin yeteceği 
bütün genişlikte lanetliyorum." 

Olayın yurt dışı boyutunun Dışişleri 
Komisyonu olarak kendilerini yakından 
ilgilendirdiğinin altını çizen Özhan, en 
üst düzeyde aktif olacaklarını ve darbe 
girişiminde bulunan terör örgütüne 
dünyayı dar etmeye çalışacaklarını söyledi. 

20 Temmuz 2016 Çarşamba
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Özhan, bu tür kanlı girişimlerin dışarıdan 
destek bulmadan gerçekleşmeyeceğine 
inandığını, ancak FETO’nün ilk günden 
beri özelliğinin, her şeyi dışarıdan destekle 
yapıyor oluşu olduğunu, milletimizin desteği 
ve Meclisimizin sebatıyla bu destek ve 
bağlantıların kesileceğini ifade etti.

Özhan “Ülkemizle yoğun diplomatik 
ilişkileri olan ülkelerin tamamının dolaylı 
veya dolaysız, bilinçli veya bilinçsiz bu 
terör örgütüyle olan ilişkilerini gözden 
geçirmelerini kendilerinden bekliyoruz. Bu 
konuda da biz gereken bütün desteği bilgi, 
belge anlamında kendilerine sunacağız." 
diye konuştu. 

Toplantıda söz alan komisyon üyeleri 
FETÖ'nün darbe girişimini kınayarak 
yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde 
bulundular ve görüşlerini aktardılar. 
Komisyon üyeleri darbe girişiminin 
yaşanmasının ardından ortaya çıkan birlik 
ve beraberlik ortamına işaret ederek, bunun 
devamı dileğinde bulundular. 

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, 
Türkiye'nin parlamenter demokrasi 
birikiminin yarattığı demokrasi kültürünün 
darbe girişimini başarısız kıldığını belirtti. 
Her türlü darbe girişimine karşı halkın 
direnme hakkının kutsal olduğuna dikkati 
çeken Akın, "Siyasi partilere önümüzdeki 
dönemde çok önemli sorumluluklar 
düşmektedir. Benzeri olaylarla bir daha 
karşılaşmamamız için siyasi partilerin 
öz eleştiri yapması bir zorunluluktur. 
Önümüzdeki görev; darbecilerin hesap 
vermesi, toplumsal normalleşmenin 
sağlanması ve demokrasinin güçlenmesidir." 
dedi. 

Hesaplaşma sürecinin hukuk sınırları 
içinde yürütülmesi gerektiğinin altını 
çizen Akın, soruşturmaları anayasa ve 
hukuk sınırları dışına taşıyarak bir cadı 
avına dönüştürmenin anayasayı ihlal eden 
darbecilerle aynı konuma düşmek anlamına 
geleceği uyarısında bulundu. Akın, "CHP 
olarak bütün siyasi partilere çağrımızdır; 

güçlü bir parlamenter sistem ve özgürlükçü 
demokrasi için her türlü çabayı göstermeye 
hazırız." değerlendirmesini yaptı. 

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, 
"Türkiye'nin, Mehdi iddiasında olan bir çete 
liderinin darbe girişimini yaşadığını" ancak 
ülkenin milleti, devleti ve güvenlik güçlerinin 
iş birliği ile bu girişimi engellediğini ifade 
etti. Bundan sonra yaşanacak sürece 
dikkati çeken Özdağ, Türkiye'nin PKK ve 
IŞİD'in dışında yeni bir terörist unsurun 
tehditleriyle karşı karşıya kaldığını dile 
getirerek "Bu yeni terörist unsurun özelliği 
terörle mücadele konusunda eğitilmiş 
olmaları. Yani bunlar teröristlerden daha iyi 
bir terörist niteliğini taşıyor. Önümüzdeki 
günlerde sakat inançlarıyla silahsız 
halkın üzerine ateş açan bu unsurların 
Türk milletine ve devletine karşı intikam 
eylemleri başlayabilir. Türkiye'nin içinde 
bulunduğu zaaf ve travmadan istifade 
etmek isteyen dış dinamikler de bu zaaf 
sürecini ayrıca istismar etmek isteyebilirler. 
Bu süreçten ancak devlet katında stratejik 
bir akıl çerçevesinde ülkenin yönetilmesi ile 
çıkmamız mümkündür. Öncelikle yapılması 
gereken toplumsal bölünmüşlük ve gerilimi 
düşürecek adımların atılmasıdır." diye 
konuştu. 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Cemalettin 
Kani Torun ise Türk Silahlı Kuvvetleri 
içinde yuvalanan yapılara dikkat edilmesi 
gerektiğini dile getirerek, şu hususları 
kaydetti: "Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
sadece Fethullahçı cunta yok. Geçmişteki 
dört darbenin tamamı Fethullahçı 
olmayanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Dolayısıyla sadece bunlara odaklanıp 
oluşabilecek başka cuntaları da gözardı 
etmeden, bütün demokrasi dışı hareketlerin 
gelişmesini engelleyecek yeni bir yapılanma 
gerekiyor. Elbette biz ordumuzu seviyoruz. 
Ordumuzun başarılı olmasını istiyoruz ama 
ülke savunmasında, siyasette değil." 

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin 
İhsanoğlu, darbe girişiminin utanç verici 
bir hareket olduğunu vurgulayarak, "Bu 
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Meclisi bombalamak korkunç bir ihanettir, 
cinayettir. Affedilecek yanı yoktur." dedi. 
Yaşanan olaydan dersler çıkarılması 
gerektiğinin altını çizen İhsanoğlu, "Bunu 
hem kurum bazında, hem sosyal realiteler 
bazında yapmamız lazım. Kurum bazında, 
bu darbenin neden son ana kadar 
bilinmemesinin nedenini bilmemiz lazım. 
Burada kusurlar, yetersizlikler vardır. Bunu 
bilmek ve tedbirini almak lazım." ifadelerini 
kullandı. Darbe girişiminin ardından 
görevden alınmalara işaret eden İhsanoğlu, 
her şeyin hukuk ve anayasal düzen içinde 
yapılması gerektiğini, aksi takdirde düşman 
cephelerinin artacağını, Türkiye’nin darbeyle 
beraber yeni bir tehlikeli döneme girdiğini, 
Türkiye’de kutuplaşmayı önleyecek, toplumu 
germeyecek bir yaklaşımın gerekli olduğunu 
ifade etti.

AK PARTİ Adana Milletvekili Talip Küçükcan, 
yurt dışındaki bazı basın yayın kuruluşlarının 
Türkiye'de milletin darbe girişimine 
karşı gösterdiği direnişi ve yaşananları 
önemsizleştirmeye yönelik yayınlar yaptığını 
aktararak, özellikle komisyon olarak buna 
karşı girişimlerde bulunmaları gerektiğini 
belirtti. 

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan 
Salıcı, muhalefet partilerinin ortak irade 
ile darbeye karşı çıkmalarının önemli ve 
kıymetli bir nokta olduğunu vurgulayarak, 
"Bu durum Türkiye'nin darbe tarihine çok 
önemli bir darbe vurmuştur." dedi. Darbe 
girişimini protesto etmek için meydanlarda 
yapılan "demokrasi nöbeti"ne de değinen 
Salıcı, bu protestoların uzamasının 
ülkenin normalleşmesi açısından sıkıntı 
yaratabileceğine dikkati çekti. 

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem de 
darbe girişimi sırasında TRT ekranlarından 
okutturulan sözde bildirinin iyi tahlil edilmesi 
gerektiğini söyledi. Erdem, "Toplumun 
mevcut kutuplaşmış pozisyonunu istismar 
etmeye yönelikti. Ben hiçbir FETÖ’cünün 
orada yazdığı gibi laikliği, Atatürkçülüğü 
önemsediğini zannetmiyorum. Toplumdaki 
kutuplaşmayı kullanarak birilerinin 

kendilerini destekleyeceğini sandılar. Bu 
kutuplaşmadan medet uman anlayışın 
beklentilerini ortadan kaldıran bir anlayışın 
sağlanması gerekir." şeklinde konuştu. 
Laikliğin önemine işaret eden Erdem, 
yarın başka bir tarikatın böyle bir eyleme 
girişmeyeceğini kimsenin bilemeyeceğini, bu 
nedenle laiklik anlayışına daha güçlü sahip 
çıkılması gerektiğini vurguladı. Erdem, dış 
basında çıkan ve darbe girişimini olumlayan 
haberlere de tepki gösterdi. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı 
Kan, darbenin tüm Türk milletine yapıldığını, 
bütün siyasi partilerin de buna karşı birlik ve 
beraberlik içinde durduğunu ifade ederek, 
"Bu noktadan çok iyi bir yere gidebiliriz." 
değerlendirmesinde bulundu. Kan, tüm 
yaşananlara rağmen ekonominin sağlam 
bir şekilde ayakta olduğunun altını çizerek, 
bunun da gözardı edilemeyecek önemli bir 
husus olduğunu belirtti. 

AK PARTİ Samsun Milletvekili Hasan Basri 
Kurt, darbe girişiminin önlenmesi sırasında 
ortaya çıkan toplumsal enerjinin çok önemli 
olduğuna ve bundan sonra da ülkenin 
geleceğine katkı sunabileceğine işaret etti. 
Kurt, Türkiye'de darbe zemini oluşturan 
bütün yapılanmaların ortaya çıkarılması ve 
dikkatle ele alınması gerektiğini söyledi. 

AK PARTİ Rize Milletvekili Osman Aşkın 
Bak, darbecilerin hesap etmediği noktanın 
milletin imanı, inancı ve gücü olduğunu 
dile getirerek, bu girişimin hiçbir şekilde 
affedilmeyeceği ve milletimizin, devletimizin 
buna yol açanları en şiddetli şekilde 
cezalandıracağı vurgusunu yaptı.

Komisyonda, Türkiye ile KKTC Arasında Su 
Temini ve Yönetimine İlişkin Hükümetlerarası 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile 
Karadağ'ın Kuzey Atlantik Anlaşmasına 
Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı da 
kabul edildi.
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TBMM GÜVENLİK VE İSTİHBARAT 

KOMİSYONUNDAN ÖZEL HAREKÂT 

DAİRE BAŞKANLIĞINA ZİYARET

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 
Başkanı Emrullah İşler ve beraberindeki 
heyet, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün 
darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda savaş 
uçaklarıyla bombalanan ve 50 kişinin şehit 
olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığında 
incelemelerde bulundu. 

İşler, burada yaptığı açıklamada,                   
15 Temmuz'da darbecilerin ilk hedef 
aldığı yerin Özel Harekât Dairesi 
olduğunu belirterek, hasar gören yerleri 
yerinde incelemek amacıyla ziyaret 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Darbecilerin ne kadar acımasız ve vahşi 
olduklarının, Özel Harekât gibi tahrip 
edilen kurumlara bakıldığında daha net 
görüldüğünü kaydeden İşler, "Türk tarihinde 
böyle bir vahşet ve kalleşlik yaşanmamıştı. 

Bu devletin, milletin vergileriyle alınan 
silahların yine bu millete, bu milletimizi 
korumakla görevli polislerimize, 
askerlerimize, vatandaşlarımıza, uçakların, 
helikopterlerin nasıl saldırdığını hepimiz 
gördük." diye konuştu. 

İşler, darbe girişiminin, toplumun tüm 
kesimlerince protesto edildiğini belirterek, 
medyanın da bu girişime karşı net bir tavır 
ortaya koyduğunu ifade etti. 

Darbe girişiminin Türkiye'nin bağımsızlığına 
kastettiğini belirten İşler, meydanları 
dolduran 79 milyonun, yüksek bir sesle 
darbeyi durdurduğunu, bu duruşla Türk 
milleti olarak tüm dünyaya bir darbenin nasıl 
önleneceğinin net olarak gösterildiğini dile 
getirdi ve bu acıların bir daha yaşanmaması 
temennisinde bulundu.

27 Temmuz 2016 Çarşamba
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TÜRKİYE - SENEGAL 

PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK 

GRUBU BAŞKANI TİN’İN KABULÜ

Türkiye-Senegal Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Şahin Tin, Senegal Büyükelçiliği Müsteşarı ve 
Ticari Ataşesi Cheikh T. Ndiaye'yi kabul etti. 

TBMM'de gerçekleşen kabulde, Türkiye ve 
Senegal ilişkileri ile iki ülke parlamentoları 
arasındaki ilişkiler görüşüldü. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini 
arzu ettiklerini vurgulayan Tin, Türkiye ve 
Senegal arasındaki 170 milyon dolarlık 
ticaret hacmini yeterli bulmadıklarını, bu 
rakamın artırılması için çalıştıklarını söyledi. 

Türkiye'de, 15 Temmuz'da FETÖ'nün 
darbe girişiminin yaşandığını hatırlatan 
Tin, FETÖ'nün Senegal'de de okulları 
bulunduğunu ve dost ülke olarak Senegal'i 
bu terör örgütüne karşı uyardıklarını belirtti. 
Tin ,"FETÖ'nün okullarının bulunduğu ülkeler 

de darbe riski tehlikesiyle karşı karşıya. 
Senegal'i bu konuda uyarıyor ve FETÖ'nün 
orada faaliyette bulunan okullarının 
kapatılması gerektiğini ifade ediyoruz." dedi. 

Ndiaye, Türkiye'nin stratejik partnerleri 
olduğunu vurgulayarak, ülkesinde devam 
eden büyük yatırımlarda Türk firmalarının 
yer aldığını söyledi.  Senegal'in son yıllarda 
inşaat ve sağlık alanında atılım yaptığını 
ve Türkiye'nin bu konularda desteğini 
hissettiklerini ifade eden Ndiaye, iş birliğinin 
geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti. 

Konuk müsteşar, FETÖ'nün ülkesindeki 
okullarının kapatılması gerektiğine inandığını 
belirterek, Türkiye'nin bu konudaki 
uyarılarını dikkate alacağını ve bu yöndeki 
uyarıları ülke yöneticilerine ileteceğini ifade 
etti. 

28 Temmuz 2016 Perşembe



104  ■  

TBMM’DEN AKPM ÜYELERİNE ÇAĞRI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Adana 
Milletvekili Talip Küçükcan, AKPM üyesi 
parlamenterlere mektup göndererek, FETÖ 
darbe girişiminin şiddetle kınanması ve 
Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde yalnız 
bırakılmaması çağrısında bulundu. 

Küçükcan, AKPM üyesi 47 ülkeden 542 
üyeye, 15 Temmuz'da yaşanan darbe 
girişimine ilişkin mektup gönderdi. 

Mektubunda, Fetullah Gülen önderliğindeki 
eli kanlı darbecilerin, demokratik düzeni 
ortadan kaldırmak amacıyla uçaklar, 
tanklar ve otomatik silahlarla sivilleri 
hedef aldığını, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde 
bulunduğunu, birçok hedefin yanı sıra 
TBMM binasını da bombaladığını anlatan 
Küçükcan, FETÖ terör örgütünün bu kanlı 
girişiminin, Türk halkının feraseti ve cesareti 
sayesinde durdurulduğuna işaret ederek 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve sağlam 

duruşunun, sahip olduğu demokratik hakları 
savunmak için Türk halkına motivasyon 
kaynağı olduğunu vurguladı. 

Küçükcan, 250’den fazla insanın hayatını 
kaybettiği FETÖ darbe girişiminin, 
demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü konularının en yetkin 
savunucularından ve denetleyicilerinden 
olan AKPM tarafından şiddetle kınanması 
gerektiğine yönelik inancını ifadeyle; AKPM 
üyesi parlamenterlere, Türkiye ve Türk 
insanının bu demokrasi mücadelesinde 
yalnız bırakılmaması çağrısında bulundu. 

Darbe girişimi sonrasında alınan OHAL 
kararının, anayasada öngörülen bir yetki 
olmasının ötesinde, demokratik ve sivil 
haklara yönelebilecek tehditlere karşı bir 
önlem olarak görülmesini isteyen Küçükcan, 
bu tedbirin Fransa ve Belçika gibi Avrupa 
Konseyi ülkeleri tarafından terörle mücadele 
konusunda kullanıldığını anımsattı. 

29 Temmuz 2016 Cuma
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ULUSLARARASI BASIN DARBE GİRİŞİMİ 

SONRASI MECLİSTE

19 Temmuz 2016 Salı

TBMM binalarında darbeciler tarafından 
F16 jetlerinden atılan bombalar ve 
helikopterlerin taraması sonucu oluşan 
hasarı incelemek üzere TBMM'ye gelen 
uluslararası basın kuruluşları mensupları, 
TBMM Genel Sekreteri Doç. Dr. İrfan 
Neziroğlu tarafından kabul edildi.

Darbe teşebbüsü gecesi Mecliste yaşananları 
basın mensuplarıyla paylaşan Neziroğlu, 
TBMM Başkanıyla birlikte Meclise 
geldiğini, milletvekillerinin ve basın-yayın 
mensuplarının Meclise davet edildiğini, 
Genel Kurul’un içinden yayına başlandığını, 
iktidar ve muhalefet milletvekillerinin 
bu darbe girişiminin hukuksuz bir girişim 
olduğu ve darbeye karşı oldukları mesajını 
kamuoyuna güçlü bir şekilde vermeye 
başladıklarını, bu süreçte F16 jetlerinin 
Meclis üzerinde alçaktan uçtuklarını, bu 
olayı yaşamadan anlamanın mümkün 
olmadığını ifade etti.

Meclisin yayına geçmesi ve milletvekillerinin, 
tek yürek halinde bu darbenin yasadışı bir 
darbe olduğu mesajını vermesiyle Meclisin 
de bombaların hedefi olduğunu belirten 
Neziroğlu, süreci yönetmeye çalışırken, 
Meclisin güvenliğini sağlamak için de çaba 
sarf ettiklerini kaydetti.

“Türkiye'de ilk defa darbe olmuyor, maalesef 
demokrasimizin geçmişinde birtakım 
darbeler oldu. Ama bu kadar acımasız, 
sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef alan bir 
darbe girişimi ilk defa oldu. Doğrudan Genel 
Kurul bombalandı. F16 jetleri tarafından 
Meclis üç defa bombalandı. 10'un üzerinde 
de ses bombası atıldı. Bombalardan biri 
kirişin üzerine geldi. Üç metre daha sapsa 
Genel Kurul'daki herkesi öldürüyordu. 
Dolayısıyla uyarmayı değil, direk öldürmeyi 
hedef alan bir bombalama…” şeklinde 
konuşan Neziroğlu, üçüncü bombadan sonra 
Genel Kurul dumanla dolmaya başlayınca 
sığınaklara inildiğini ve sabaha kadar Genel 
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Kurul'dan sürecin takip edildiğini dile getirdi.

Genel Kurul Salonu’nun sabah tekrar 
açıldığını, yayına başlandığını, cumartesi 
günü de saat 17.00’de olağanüstü toplantı 
yapıldığını hatırlatan TBMM Genel Sekreteri, 
Genel Kurul’a çok sayıda milletvekilinin 
katıldığını, Başbakan ve siyasi parti genel 
başkanlarının konuşmalar yaptıklarını, 
Genelkurmay Başkanı, Yüksek Yargı 
mensupları, diplomatlar, akademisyenler ve 
vatandaşlardan oluşan kalabalık bir dinleyici 
topluluğunun Meclise gelerek görüşmeleri 
takip ettiklerini belirtti.

Neziroğlu; "Uluslararası kamuoyundan 
çok net destek bekliyoruz. Hiç amasız, 
fakatsız... Biz terör konusunda da aynı şeyleri 
söylüyorduk. Avrupa'da tabii ki olmasını 
istemeyiz ama çok küçük olaylarda bile 
çok sert tepkiler gösterilirken, Türkiye'deki 
çok büyük olaylara çok küçük tepkiler 
gösterilmesini anlamakta zorlanıyoruz. 

Darbe girişimi süreci başladığında batıdan 
destekleyici mesajların gelmesi de, bir 
Amerikalı senatörün “Türkiye'ye gerçek 
demokrasi gelecek” diye bir mesajını ben 
okudum, bunlar kabul edilebilir şeyler değil. 
Birbirimizden hoşlanmadığımız durumlar 
olabilir, kanaatlerimizden hoşlanmadığımız 
anlar olabilir fakat bu dünyada beraber 
yaşayacaksak şiddete, teröre ortak tepki 
göstermemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Darbe sürecinin tamamen başarısızlıkla 
sonuçlandığını da sözlerine ekleyen 
Neziroğlu, alçaklık hikâyelerinin yavaş yavaş 
gün yüzüne çıktığını, darbecilere karşı 
öfkenin büyük olduğunu, saldırılar sırasında 
Mecliste 14 polisin yaralandığını ve iki polisin 
durumunun ağır olduğunu belirtti.

Uluslararası basın mensuplarından oluşan 
heyet, toplantıyı müteakiben, Meclisin 
saldırılar sonucu hasar gören bölümlerini 
inceledi.
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TÜRKİYE-AB
KPK EŞ 
BAŞKANI 

ÇONKAR’IN 
BASIN 

AÇIKLAMASI
13 Temmuz 2016 Çarşamba

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
Eş Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ahmet 
Berat Çonkar, Avrupa Parlamentosu'nda 
açılan ve terör örgütü PKK ve uzantılarının 
reklamını yapan resim sergisi hakkında basın 
açıklaması yaptı. 

Çonkar'ın açıklamasında şu ifadelere yer 
verildi:

"Avrupa Parlamentosu'nda Terör Örgütü 
PKK'nın elebaşı ve terör örgütünün aynı çatı 
altındaki uzantıları olan terör örgütlerinin 
eli silahlı teröristlerine yönelik övme 
mahiyetinde açılan fotoğraf sergisinin AP 
bünyesindeki sorumlularını, destekçilerini ve 
izin veren AP yetkililerini şiddetle kınıyor ve 
ilkeli olmaya davet ediyoruz. 

Türkiye uzun bir süredir, özellikle de 
son dönemde artan bir şekilde millî 
güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, 
vatandaşlarının can güvenliğini hedef 
alan terör örgütleriyle etkin bir şekilde 
ve kararlılıkla mücadele etmekte, tüm 
terör örgütlerine karşı da uluslararası 
toplumla iş birliği içerisinde ilkeli bir duruş 
sergilemekte ve terör örgütleri arasında 
ayrım yapmamaktadır. 

Terör örgütü PKK ve aynı yapının parçaları 
olduğu herkesçe çok iyi bilinen ve Türkiye'ye 
karşı saldırılarını artıran PYD, YPG doğrudan 
güvenlik güçlerimizi, vatandaşlarımızın 

yaşam hakkı başta olmak üzere, özgürlük ve 
güvenlik haklarını, mülkiyet hakkını hedef 
alan saldırılar gerçekleştirmekte, silahlı örgüt 
mensupları vasıtasıyla bölge halkı üzerinde 
siyasi ve sosyal baskı kurmakta, buna yönelik 
yol kesmekte, adam kaçırmakta, eğitim-
öğretim kurumları, ibadethaneler ve sağlık 
kuruluşlarını hedef alan molotof kokteylli ve 
bombalı saldırılar gerçekleştirmekte, bölge 
insanına başta eğitim ve sağlık olmak üzere 
birçok hizmetin verilmesini engellemeye 
çalışmaktadır. 

PKK ve uzantısı olan terör örgütleri ne Kürt 
vatandaşlarımızı, ne de onların beklentilerini 
temsil etmektedir. Bu terör örgütleri 
Türkiye'nin çeşitliliğini tehdit etmekte 
ve en çok da Kürt vatandaşlarımıza zarar 
vermektedir. 

Avrupa Parlamentosu üyesi birçok 
parlamenter ve yetkiliyle müteaddit 
defa ve her platformda bu konuları yüz 
yüze, açık açık konuşmamıza ve defalarca 
mektuplarla ve mesajlarla paylaşımlarda 
bulunmamıza rağmen, devletimizin ilgili ve 
yetkili kurum ve kuruluşlarınca PKK, PYD ve 
YPG'nin aynı yapının parçaları olduğunu, 
aynı lider kadrolarınca yönetildiklerini, aynı 
organizasyon yapısını, strateji ve taktikleri 
kullandıklarını, propaganda araçlarının, mali 
kaynaklarının ve eğitim kamplarının aynı 
olduğunu muhataplarımıza bildirmemize 
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rağmen ve aslında her şeyi bütün çıplaklığı 
ile görmelerine ve bilmelerine rağmen; 
PKK'yı terör örgütü sayıp, Suriye'nin 
kuzeyinde etnik temizlik yapan, kendisi 
gibi düşünmeyen Kürtlere saldıran, intihar 
bombacılarıyla masum ve sivil vatandaşları 
katleden PYD ve YPG'yi, DAEŞ'le mücadele 
ediyor gerekçesiyle terör örgütü olarak kabul 
etmemeleri anlaşılabilir bir tutum değildir. 

Yine AP bünyesinde, PKK'nın terör örgütleri 
listesinden çıkartılmasına yönelik gayretler, 
bazı ülkelerin kendi ülkelerinde yaşanan 
münferit terör saldırıları sonunda ne 
denli tedbirlere başvurduklarını unutarak, 
Türkiye'nin terörle mücadelesinde orantısız 
davrandığını iddia etmeleri de yine 

anlaşılması mümkün olmayan tutumlardan 
bazılarıdır. 

Terör örgülerinin sözcüsü gibi bir görüntü 
veren AP, çok ciddi anlamda inandırıcılık 
ve ciddiyet sorunu yaşadığını görmeli, tüm 
uluslararası toplumla birlikte bütün terör 
tehditleri karşısında ilkeli bir yaklaşımı 
benimsemelidir. 

Bilinmelidir ki, her devlet gibi Türkiye de 
kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden 
şiddet olaylarını engelleme, güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılama ve vatandaşlarının 
özgürlüklerini koruma hakkına sahiptir. 

Avrupa Parlamentosu'nun bazı üyeleri ve 
yetkilileri hakikate ve kendilerine karşı saygılı 
davranmalıdır."

“İÇTÜZÜK 

UZLAŞMA 

KOMİSYONU” 

TOPLANTISI

AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP grup 
başkanvekilleri, İçtüzük değişikliğindeki 
uzlaşma arayışları çerçevesinde bir 
araya geldiler. Görüşmeye; AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP 
Grup Başkanvekili Levent Gök, HDP 
Grup Başkanvekili İdris Baluken ile MHP 
Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldı. 
Toplantı sonrasında grup başkanvekilleri 
açıklamalarda bulundular.

 AK PARTİ Grup Başkanvekili Bostancı, 
"Uzlaşma zemini nedir, mevcut tartışmalar 
ışığında ortak İçtüzük hazırlayabilme 
imkânımız nedir konusunu görmek 
maksadıyla çalışma gerçekleştirdik." ifadesini 
kullandı. 

Bu çalışmanın yeni olmadığını, süreci 24. 
Dönem'de başlayan, 25. Dönem'de kısmen 
sürdürülen ve 26. Dönem'e intikal eden 
çalışmaların bir parçası olarak görmek 
gerektiğini vurgulayan Bostancı, "Belli başlı 
başlıklar var. Grup önerileri marifetiyle 
geçen süre sonrasında yasalara geçilmesi 
üzerinde durduk. Grup önerilerini başka 
nasıl düzenleyebiliriz konusunu görüştük." 
diye konuştu. 

Bostancı, Meclis TV'nin yayın süresine 
ilişkin teklifler ile "torba" ve "temel" yasa 
düzenlemesine ilişkin teklifler geldiğini 
belirterek, gündeme getirilen konuşma 
süreleri hakkında yetkili kurullarla görüşülüp 
somutlaşma sağlandıktan sonra 18 Temmuz 

14 Temmuz 2016 Perşembe
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tarihinde görüşmelere devam edilmesinin 
planlandığını, AK PARTİ’nin tüm partilerle 
anlaşma ve uzlaşma içerisinde İçtüzük 
değişikliklerini gerçekleştirmeyi amaçladığını 
dile getirdi. Bostancı, konuşulacak konuların 
ve beklentilerin ne olduğunun belli olduğunu, 
bu nedenle çalışmaların çok kısa bir süre 
içerisinde neticelendirileceğini ümit ettiklerini 
sözlerine ekledi.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP olarak 
ülkede gerilimlerin azalmasından ve uzlaşma 
kültürünün çoğalmasından yana olduklarını, 
bu nedenle toplantıya katılarak CHP'nin yapıcı 
anlayışını ortaya koyduklarını dile getirdi. 
Meclis çalışmasında karşılaştıkları aksaklıkları 
AK PARTİ'ye ifade ettiklerini belirten Gök, 
"Yasama faaliyetlerine ilişkin düzensizliği, 
tasarı ve tekliflerin çoğunun hatta tamamına 
yakınının temel ya da torba yasa olarak 
gelmesine yönelik eleştirimizi ortaya koyduk. 
Bu uygulamadan vazgeçilmesi önerisini 
getirdik." dedi. 

Gök, yazılı ve sözlü soru önergelerine 
cevap alamamaları konusunu gündeme 
getirdiklerinin altını çizerek, genel görüşme 
önergelerinin makul bir imza ile verildiğinde 
genel görüşme yapılabilir hale getirilmesini 
arzu ettiklerini de kaydetti.

Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz olarak 
televizyondan yayınlanması konusunun 
çözümlenmesi gerektiğini vurgulayan Gök, 
Naci Bostancı ve parti yetkililerinin Başbakan 
Binali Yıldırım ile görüşerek bu konudaki 
düşüncelerini aktaracaklarını, Meclis TV 
yayını ve diğer yaklaşımlarına olumlu yanıt 
verildiği takdirde sorunların çözümleneceğini 
belirtti. Gök, kazanılmış hakları geriye 
götürebilecek hiçbir çalışmanın içerisinde 
bulunmayacaklarını ancak uzlaşma ile bir 
sonuca varma niyeti taşıdıklarını kaydederek 
AK PARTİ'nin, “kanunların bir an önce 
görüşülmesine” ilişkin talebinin; olumlu 
bir yaklaşım sergilenmesi durumunda, 
kendileri tarafından değerlendirilebileceğini 
belirttiklerini ifade etti. 

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, 
toplantının daha çok çalışma yöntemi ile 

bundan sonrasına ilişkin yol haritasını 
belirleme niteliğinde olduğunu dile getirerek 
HDP olarak, TBMM Genel Kurul çalışmalarının 
kesintisiz olarak televizyondan yayınlanması 
yönündeki taleplerini ilettiklerini belirtti 
ve "torba yasa" ve "temel yasa" ile ilgili 
eleştirilerini dile getirdiklerini  söyledi. İçtüzük 
konusunda, 7 Haziran öncesinde yürütülen 
çalışmanın tümünün gözden geçirilmesi 
gerektiğine işaret eden Baluken, 7 Haziran 
öncesi ve sonrası koşulların tamamen değişmiş 
olduğunu, 7 Haziran'dan sonraki süreci Meclis 
iradesine darbe olarak değerlendirdiklerini, 
Sarayın vesayeti riski bulunduğuna 
inandıklarını, bu nedenle yapılacak İçtüzük 
çalışmasında, siyasetin diyalog kanallarının 
açık olduğu ve Meclisin vesayet tehlikesi 
altında olmadığı önceki döneme ait 
tartışmaların tamamının da gözden geçirilmesi 
gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

AK PARTİ'nin bu görüşmeleri belirli bir süreyle 
sınırlamayı düşündüğünü söyleyen Baluken, 
bütün konuların bir hafta ya da 10 günde 
bitmesinin mümkün olmadığını dile getirerek 
televizyondan kesintisiz yayın olması halinde, 
grup önerilerinin tartışılma süreleri gibi bazı 
konulardaki tıkanıklık noktalarının aşılabileceği 
yönünde değerlendirmede bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 
toplantının yararlı geçtiğini belirterek 
"Bugüne kadar yapılan İçtüzük toplantılarında 
uzlaşılan ve uzlaşılamayan konularla ilgili özet 
değerlendirmelerden sonra, hangi konularda 
objektif, nesnel kriterlere ulaşabileceğimizi 
değerlendirdik." dedi. Akçay, konuşma süreleri 
ile televizyon yayını konularını ele aldıklarını, 
parti gruplarıyla, toplantıda görüştükleri 
konuları paylaşacaklarını ifade ederek, "İktidar 
ve muhalefet olarak mutlaka maksadın hasıl 
olması gerekir. Bu maksat nedir? Demokrasinin 
daha da güçlenmesine hizmet edecek 
şekilde Meclisin verimli ve etkin çalışma 
yürütmesidir." diye konuştu. Ortak bir yol 
bulacakları kanaatini taşıdığını belirten Akçay, 
MHP olarak yapıcı bir çalışma yürüteceklerini 
sözlerine ekledi.
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TBMM GENEL SEKRETERLİĞİNDE DEVİR TESLİM

2011 yılından bu yana TBMM 
Genel Sekreterliğini yürüten İrfan 
Neziroğlu, bu görevi Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’na törenle devretti.

Neziroğlu, törende yaptığı 
konuşmada, 1992 yılında uzman 
yardımcısı olarak çalışmaya 
başladığı TBMM’de, ekip ruhuyla, 
kamuya ve dünya parlamentolarına 
örnek nitelikte birçok çalışma ve 
proje gerçekleştirdiklerini, devlete 
ve millete hizmet etmenin kendisi 
için tarifsiz bir gurur ve şeref 
kaynağı olduğunu kaydetti.

Neziroğlu, "TBMM Genel 
Sekreterliği, belki de en zor 
görevlerden biridir. Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’na şimdiden başarılar 
diliyorum. Yardıma veya desteğe 
ihtiyacı olduğunda her zaman 
yanında olacağım. Bize güvenen, 
başta Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel 
Sekreterlik görevine atayan eski 
TBMM Başkanımız Cemil Çiçek'e, birlikte 
çalıştığımız Meclis başkanlarından, şimdiki 
Millî Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz'a ve bu 
dönemde birlikte çalıştığım Meclis Başkanım 
İsmail Kahraman'a teşekkür ediyorum." 
dedi.

Neziroğlu, siyasi partilerin genel 
başkanlarına, Başkanlık Divanı üyelerine, 
grup başkanvekillerine, komisyon 
başkanlarına, milletvekillerine ve çalışma 
arkadaşlarına da teşekkür etti. 

TBMM Genel Sekreterliğine atanan Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, dört yıl Devlet Personel 
Başkanlığı görevini yürüttükten sonra, 
yuvaya yeniden dönmenin mutluluğunu 
yaşadığını ifadeyle; "Buruk bir an yaşıyorum, 
çünkü çok değerli kardeşim İrfan Neziroğlu, 
benim hem okul arkadaşım hem de 
hemşehrim. Bunun bir bayrak yarışı ve 

bayrak teslimiyeti olduğuna inandığım için 
bundan sonra önümüze bakacağız. İrfan 
Neziroğlu, Parlamento'nun, yasamanın 
tarihini yazabilecek çok değerli bir 
bürokrat, çok önemli bir akademisyendir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreterliğinin 
çok onurlu bir makam olduğunun altını 
çizerek yaşamında şimdiye kadar hayata 
geçirdiği çalışmaların belki de en yücesini 
burada sergilemek için çaba sarf edeceğini 
kaydetti ve söz konusu göreve layık 
görüldüğü için Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve TBMM Başkanı Sayın 
İsmail Kahraman’a şükranlarını sunduğunu 
ifade etti. 

Törenin sonunda TBMM Genel Sekreterlik 
mührü ve anahtarı, Neziroğlu tarafından 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na devredildi.
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Temmuz 2016

TBMM GENEL 
SEKRETERİ 
MEHMET ALİ 
KUMBUZOĞLU

1967 yılında Trabzon ili Çaykara ilçesinin 
Karaçam beldesinde doğdu. 

İlkokul tahsilinin bir kısmını Rize Güneysu 
Dumankaya köyünde bir kısmını ise Çaykara 
Karaçam beldesinde tamamladı.

Ortaokul ve lise tahsilini ise Trabzon'da  
tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünden  mezun oldu. 

1993 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 
çalıştı. Ardından 28.03.1994 tarihinde T.C. 
Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nda 
mesleki kariyerine Devlet Personel Uzman 
Yardımcısı olarak başladı.

"Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri, 
Gelişimi, Ekonomideki Yeri ve Özelleştirme 
Uygulamaları" konulu uzmanlık tezinde ve 
yeterlilik sınavlarında başarılı görülmesiyle 
aynı Kurumda 12.06.1997 tarihinde  Devlet 
Personel Uzmanı olarak atandı.  

Akabinde 07.04. 2005 yılında yine aynı 
Kurumda “Koordinasyon Dairesi Başkanı”; 
26.01.2006 tarihinde ise “Strateji Geliştirme 
Dairesi Başkanı” olarak atandı. 

2004-2007 yılları arasında Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcılığı Makamında  
Devlet Personel Başkanlığı’ndan sorumlu 
“Bakan Danışmanı” olarak görev yaptı. 
Bu dönem içerisinde memur sendika ve 
konfederasyonlarıyla dört kez gerçekleştirilen 
toplu görüşme faaliyetlerinin koordinasyon 
görevini yürütmüştür.

Yine bu dönem içerisinde Başbakanlık’ta 
yürütülen “Kamu Yönetimi, Kamu Personeli 
ve Mahalli İdarelerin yeniden yapılandırma”  
çalışmalarında “Bakan Danışmanı” sıfatıyla 

komisyon çalışmalarında bulunmuştur.  

2007-2009 yılları arasında Adalet Bakan 
Danışmanlığı görevini yürüttü. 

20.03.2009 tarihinde Başbakanlık Personel 
ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı olarak 
atandı.

11.08.2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı’nda “Meclis Başkanı 
Başdanışmanı” olarak atandı. 

Akabinde yine aynı kurumda 01.09.2009 
tarihinde  TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
olarak atanarak yaklaşık 3 yıl bu görevi ifa 
etti.

Bir müddet Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı’nda “TBMM Genel Sekreter 
Vekili” olarak da görev yaptı. Bu görevleri  
esnasında Çin Halk Cumhuriyeti, 
Belçika,  Japonya, Güney Kore, Bahreyn, 
Suriye, Birleşik Krallık, Fas ve  Polonya 
Parlamentolarının idari işleyiş şekli ve 
kapasite yapıları ile teşkilat yapıları 
konusunda  yerinde tespit ve incelemelerde 
bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 
07.09.2012 tarihli Üçlü Kararname ile Devlet 
Personel Başkanı görevine atandı. 

En son Devlet Personel Başkanı olarak görev 
yapmakta iken 29.07.2016 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
görevine atandı. 

Evli ve 1 çocuk babası olup, İngilizce, 
Fransızca ve Arapça bilmektedir.
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HAİN DARBE 
GİRİŞİMİ SONRASI 
MECLİSTEN 
KARELER...

16 TEMMUZ 2016



■  113

Temmuz 2016



114  ■  



■  115

Temmuz 2016



116  ■  



■  117



118  ■  

ARAMIZDAN AYRILANLAR

Vecihi Ataklı
17. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı’nın cenazesi 4 Temmuz’da 
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Ataklı, 1924’te Erzurum’da doğdu. Harp Okulu, Kara Harp Akademisi, 
Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. 1. Zırhlı Tümen Zırhlı Muharebe 
Grup Komutanı, Urfa 20. Mekanize Tugay Komutanı, Millî Savunma 
Bakanlığı ARGE Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

Ahmet Kemal Bağcıoğlu
12. Dönem Maraş, 13. Dönem Ankara ve 14. Dönem Çanakkale 
Milletvekili Ahmet Kemal Bağcıoğlu’nun cenazesi 8 Temmuz’da Kocatepe 
Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bağcıoğlu, 1922’de Çanakkale’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Ezine, Lapseki, İmroz Sorgu Hâkimi, Göksun 
Hâkim Muavini, Elbistan Cumhuriyet Müddeî-i Umûmi Muavini, Afşin 

Münferit Sulh Hâkimi, Turhal Sorgu Hâkimi, Mesudiye Hâkimi, serbest avukat, Amasya Şeker 
Fabrikası Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreteri, Amasya İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi 
Üyesi, Türkiye Zirai Donatım Kurumunda avukat olarak görev yaptı.

Murat Yılmazer
22. Dönem Kırıkkale Milletvekili Murat Yılmazer’in cenazesi 8 Temmuz’da 
Kırıkkale Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.

Yılmazer, 1954’te Dikmen’de doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Bölümü’nden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Pirinç Fabrikası Mühendisi, Başmühendisi, İmalat Kısım Müdürü, Fabrika 

Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdürü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Pirinç Sanayi AŞ 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 

Mete Tan
15. ve 16. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan’ın cenazesi 21 
Temmuz’da İstanbul Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Tan, 1929’da Afyonkarahisar’da doğdu. Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 
Almanya’da ihtisasını tamamladı. T.C. Devlet Demiryolları Hastanesi Kulak 
Burun Boğaz Kliniği Şefi ve Başhekimi, T.C. Devlet Demiryolları Eskişehir 

Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Şefi ve Başhekimi, Eskişehir, Kütahya Tabip Odası 
Başkanı, serbest doktor olarak çalıştı. Türk Parlamenterler Birliği İstanbul Şubesi Başkan 
Yardımcısı, 15. Dönem Millet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri, 37. Hükümet Gençlik ve 
Spor Bakanı, 42. Hükümet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı olarak görev yaptı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Nevzat Yalçıntaş
21. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Nevzat Yalçıntaş’ın cenazesi 17 
Temmuz’da İstanbul Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Yalçıntaş, 1933’te Ankara’da doğdu. Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu, 
Fransa Caen Üniversitesinde doktora, İngiltere Londra Üniversitesi, 
London School of Economics and Social Sciences’da doçentlik 

çalışmalarını tamamladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatında 
Yönetici, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Türkiye Gazetesi Başyazarı, 
Tercüman Gazetesi Yazarı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 
AK PARTİ Kurucu Üyesi olan Yalçıntaş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu Başkanı olarak TBMM’de görev yaptı.

Mustafa Talat Saraçoğlu
Danışma Meclisi Amasya Üyesi (15.10.1981 – 06.12.1983) Mustafa Talat 
Saraçoğlu’nun cenazesi 20 Temmuz’da Amasya Fatih Camisinde kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Saraçoğlu, 1932’de Amasya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden mezun oldu. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı Amasya 
Topraksu İl Başmühendisi olarak görev yaptı. Amasya İl Turizm Derneği, 
Şehir Derneği ve Amasyaspor Kulübü üyeliğinde bulundu.

Kubilay Uygun
20. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Kubilay Uygun’un cenazesi 24 
Temmuz’da Afyonkarahisar Sinanpaşa Merkez Camisinde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Uygun, 1955’te Ankara’da doğdu. Lise mezunu olan Uygun,  serbest 
ticaretle uğraştı. Afyon İI Genel Meclisi Üyesi, Kanal 03 Yerel Televizyon 
Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Hamza Hamit Homriş
23. Dönem Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in cenazesi 1 
Ağustos’ta İstanbul Üsküdar Şakirin Camisinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Homriş, 1944’te İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulunu bitirdi. Muhtelif 
kıta ve karargâhlarda, Kıbrıs’ta, NATO Subayı olarak görev yaptı. Türkiye 
Petrolleri Rafinerileri AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu 

Başkanvekilliğini yürüttü. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyesi olarak 
TBMM’de görev yaptı. 
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KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri KHK
Gelen 4 48 3
Kanunlaşan 12 - -
Geri Alınan - - -
Komisyonlarca Raporlanan 8 4 -
Komisyonlarda Bulunan* 73 1282 271
Genel Kurulda  Bulunan* 321 4 -

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

Genel Kurul / Komisyonlar Toplantı  
Birleşim Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Millî Savunma - -
İçişleri - -
Dışişleri 1 1,45
Millî 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. - -
Dilekçe 2 6
Plan ve Bütçe 3 13,20
KİT - -
İHİK 2 4,30
AB Uyum - -
KEFEK 1 2
Güvenlik ve İstihbarat 1 1,45
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Çocuk İstismar Araştırma - -

Komisyonlar Toplam 10 29,20
TBMM Genel Kurulu 10 52,11

*Dönemin başından 31/07/2016 tarihi itibariyle bulunan

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ



Önerge Yazılı 
Soru 

Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 367 37 1 68 - 1 -

Cevaplanan/
Görüşülen

277 - 4 4 - - -

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 31/07/2016 tarihi itibariyle bulunan

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar

10

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 302 151

İHİK 184 199

KEFEK 2 -

BASIN,YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER

BAŞKANLIĞI

MEDYA 
TAKİP 

HİZMETLERİ

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca; milletvekillerimizin yasama, denetim, temsil 
çalışmaları ve ülke gündemiyle ilgili yerel ve milli yazılı basında çıkan haberlerinin takibi, 
ulusal gazetelerin dijital kopyaları ve TV kanallarının yayın akışlarına erişim sağlanmaktadır. 
Bu çerçevede;

4 Milletvekillerimizle ilgili milli ve yerel yazılı basında çıkan haberler, her sabah saat 
07.00’da milletvekillerimizin kurumsal e-posta adreslerine gönderilmektedir.

4 http://tbmm.intranet/ sayfasında “Basın” başlığında yer alan Basında Bugün 
TBMM’ye tıklandığında, Meclis ve milletvekillerimizle ilgili yazılı basın haberleri, köşe 
yazıları ve gündem haberlerine ulaşılabilmektedir.

4 “Basın” başlığından ulusal gazetelerin dijital baskıları okunabilmektedir.

4 İnterpress Online TV’den ulusal yayın yapan TV kanallarının yayın akışı ve arşivi 
izlenebilmektedir.

4Yabancı Basında Türkiye’den Türkiye’yle ilgili dünya basınında yer alan gündem, politika, 
ekonomi haberleri ile dünyadaki önemli gelişmelere dair haberlere erişilebilmektedir.
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DARBEYE         DEDİ 
1 5  T E M M U Z

Sait ERTÜRK
Bülent AYDIN

Ömer HALİSDEMİR
Ercan ŞEN

Ali ŞEHİR

Meriç ALEMDAR
Zafer KOYUNCU   

Mustafa YAMAN

Mesut ACU

      Yakup KOZAN   

                   Şeyhmus DEMİR

Rüstem Resul PERÇİN

Suat AKINCI      Şirin DİRİL

Fazıl GÜRS

Ümit GÜDER

Yıldız GÜRSOY

Oğuzhan YAŞAR               Şenol SAĞMAN

Cennet YİĞİT

Varol TOSUN

Hüseyin GORAL

Hurşut UZEL

        Erol İNCE                Şükrü BAYRAKÇI

Mehmet KARACATİLKİ

Murat ELLİK

Niyazi ERGÜVEN

Edip ZENGİN       Şuayip ŞEREFOĞLU

Turgut SOLAK

Demet SEZEN

Resul KAPTANCI

Suat ALOĞLU

Uhud Kadir IŞIK

Hakan YORULMAZ

Burhan ÖNER

Cemal DEMİR

Çetin CAN

Emrah SAĞIZ

Erdem DİKER

Erkan PALA

Fahrettin YAVUZ

“Fatih DALGIÇ (Müstafi P.M.)”

Fatih SATIR

Gökhan ESEN

Haki ARAS

Halil İbrahim YILDIRIM

Mesut YAĞAN

Gökhan YILDIRIM

Ümit ÇOBAN

Volkan PİLAVCI

Hakan ÜNVER

Battal İLGÜN

Sümer DENİZ

Hasan ALTIN

Ömer İPEK

Mehmet KOCAKAYA

Serhat ÖNDER

Mustafa KARASAKAL

Yusuf ELİTAŞ

Erkan YİĞİT

Seyit Ahmet ÇAKIR

Halit GÜLSER

Alpaslan YAZICI

Faruk DEMİR

Sevda GÜNGÖR
Fuat BOZKURT              

Mehmet Akif SANCAR

Aytekin KURU

                             Yunus UĞUR

Mehmet ORUÇ

Ahmet ORUÇ

Muhammet Oğuz KILINÇ

Fırat BULUT
Hüseyin KALKAN

Köksal KAŞALTI

Hasan GÜLHAN

Mehmet Şevket UZUN

Kemal TOSUN

Serdar GÖKBAYRAK

Münür ALKAN   Yasin YILMAZ

Ozan ÖZEN

Mehmet ÇETİN

Nedip Cengiz EKER

Onur KILIÇ
Orhun GÖYTAN

Osman YILMAZ
Mustafa SERİN

Halil HAMURYEN

Mustafa TECİMEN

Fikret Metin ÖZTÜRK

Dursun ACAR

Ömer CANKATAR

Recep BÜYÜK

Recep GÜNDÜZ

Salih ALIŞKAN

Samet USLU Önder GÜZEL

Sevgi YEŞİLYURT

Erhan DURAL

Erkan ER
Hasan YILMAZ

İzzet ÖZKAN

Lokman BİÇİNCİ

Muhammet YALÇIN

Ufuk BAYSAN

Münir Murat ERTEKİN

İbrahim ATEŞ

Muhammet AMBAR

Muharrem Kerem YILDIZ

Murat AKDEMİR

Murat DEMİRCİ

Murat MERTEL

Murat NAİBOĞLU

Mustafa DİREKLİ

Onur Ensar AYANOĞLU

          Murat İNCİ

Ali ANAR

Ali KARSLI

Aydın ÇOPUR

Celalettin İBİŞ

Emin GÜNER

Emrah SAPA

Cüneyt BURSA

Bülent YURTSEVEN

Zeynep SAĞIR

   Kübra DOĞANAY    

Gülşah GÜLER

Muhsin KİREMİTCİ 

Seher YAŞAR
Mustafa SOLAK

Mustafa CANBAZ (Moustafa Tzampas Chasan)

Cemal ABUATUYE

                  Kader SİVRİ
                                 Kemal EKŞİ                Mehmet YILMAZ                                                  
                                             Köksal KARMİL           Mete SERTBAŞ                                                         

Mahir AYABAK             Mahmut COŞKUNSU  
        Lokman OKTAY                   Mehmet Ali KILIÇ                                                                
                     Mehmet GÜDER            Mehmet Şefik ŞEFKATLİOĞLU                                                 
 Mehmet KARAASLAN

                Metin ARSLAN                  Muhammet AKSU

Samet CANTÜRK
                          Yusuf ÇELİK
Özgür GENÇER

                                                    Fatih KALU

                                                  Mustafa KOÇAK

Akif KAPAKLI  

Beytullah YEŞİLAY 

Tahsin GEREKLİ

İhsan YILDIZ

Timur AKTEMUR Tolga ECEBALIN

Türkmen TEKİN

Ümit YOLCU

Ahmet ÖZSOY
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Ş E H İ T L E R İ M İ Z

Erol OLÇOK
İlhan VARANK  

Fevzi BAŞARAN

Yakup SÜRÜCÜ

Mustafa ASLAN

Akif ALTAY

Birol YAVUZ
Velit BEKDAŞ

Murat ALKAN

Mehmet DEMİR

Yasin Bahadır YÜCE

Ferhat KOÇ

Abdullah Tayyip OLÇOK

Osman ARSLAN  

Ömer TAKDEMİR

Ömercan AÇIKGÖZ

Sedat KAPLAN
Ramazan KONUŞ

Volkan CANÖZ

Davut KARAÇAM

Alper KAYMAKÇI

Mucip ARIGAN  
Cuma DAĞ

Ali Mehmet VUREL

Ali İhsan LEZGİ 

Hakan GÜLŞEN               

Necati SAYIN

Yasin Naci AĞAROĞLU  

Muzaffer AYDOĞDU

Ali ALITKAN

Mehmet ŞENGÜL  

Jouad MERROUNE  

Cengiz HASBAL

İsmail KEFAL

Barış EFE

Muhammet Fazlı DEMİR

Murat KOCATÜRK

Ayşe AYKAÇ

Eyyüp OĞUZ

Mutlu Can KILIÇ  

Ahmet KARA

Askeri ÇOBAN

Mustafa KAYMAKÇI
Yılmaz ERCAN

Akın SERTÇELİK

İbrahim YILMAZ

Hüseyin KISA
Zekeriye BİTMEZ

Yunus Emre EZER

Yalçın ARAN

Vedat BARCEĞCİ

Vahit KAŞÇIOĞLU

Burak CANTÜRK

Batuhan ERGİN Ahmet KOCABAY

Adil BÜYÜKCENGİZ

Ramazan SARIKAYA

Feramil Ferhat KAYA

Mustafa AVCU   

Sultan Selim KARAKOÇ      

Cengiz POLAT  

Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU

Halil IŞILAR

Ayhan KELEŞ  

Özkan ÖZENDİ

Vedat BÜYÜKÖZTAŞ

Lütfi GÜLŞEN   

Serkan GÖKER

Mehmet GÜLŞEN   

Hasan KAYA

Selim CANSIZ

Halil KANTARCI     

Osman EVSAHİBİOĞLU

Hüseyin GÜNTEKİN  

Bülent KARALI

Tevhit AKKAN

Medet İKİZCELİ 

MİLLET 


