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10	KASIM	
ATATÜRK'Ü	ANMA	GÜNÜ	VE	

ATATÜRK	HAFTASI 

Kahraman, mesajında, "TBMM'nin ilk başkanı, devletimizin 
birinci Cumhurbaşkanı, İstiklal Harbi’nin komutanı Mustafa Kemal 
Atatürk'ü, vefatının 78. yılında milletçe anıyoruz." ifadesini kullandı. 

Atatürk'ün, seçilmiş ilk Meclis Başkanı olarak devletin en zor 
yıllarında üstlendiği sorumlulukla Birinci Dünya Savaşı sonunda 
büyük yıkıma uğranılan dönemde İstiklal Savaşı’nı TBMM ile beraber 
yönettiğini belirten Kahraman, şunları kaydetti: 

"Emperyalist devletlerin, Anadolu'da kalan son 'İslam Sancağını' 
da indirmek için başlattıkları istila hareketine karşı, milleti, 
mukadderatına sahip çıkmaya çağırarak hürriyet ve bağımsızlığımızı 
kazanmamıza liderlik eden Mustafa Kemal, milletimizin millî 
hafızasında yaşayacaktır. 

Türkiye, dünden daha güçlü ve daha müreffehtir. İç barışımızı ve 
huzurumuzu tehdit eden her odağa karşı mücadelemiz kararlılıkla 
devam etmekte ve devletimiz zinde bir şekilde milletiyle iftihar 
etmektedir. 

İnanıyorum ki tarihin öznesi olma yolunda Malazgirt'te başlayan 
bin yıllık yolculuğumuz, duraklamadan devam edecek ve muasır 
medeniyetin ötesine geçeceğiz. 

Bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk'ü, beka âlemine göç edişinin 
78. yılında bir kez daha saygı ile anıyoruz. Ayrıca silah arkadaşlarını, 
millet ve vatan uğrunda canlarını seve seve veren ve şehitlik 
rütbesine erişmiş bütün şühedayı rahmetle yâd ediyoruz."

İsmail	Kahraman	
TBMM	Başkanı

09 Kasım 2016 Çarşamba
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10	KASIM	ATATÜRK'Ü	ANMA	TÖRENİ
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Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 78. yıl 
dönümünde TBMM Atatürk Anıtı’nda tören 
düzenlendi. Törene, TBMM Başkan Vekili 
Ahmet Aydın, MHP Grup Başkan Vekili 
Erkan Akçay, TBMM Kâtip Üyesi CHP İzmir 
Milletvekili Özcan Purçu, milletvekilleri, 

TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri ve 
çalışanları katıldı. Aydın, TBMM Başkanlığı 
adına Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. 
Törende, Atatürk’ün 10 Kasım 1938 tarihinde 
vefat ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım 2016 Perşembe
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DEVLET ERKÂNI, ANITKABİR’DE
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 78. 
yıl dönümünde Anıtkabir’de düzenlenen 
törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında, siyasi, askerî ve 
mülki erkân katıldı. Devlet erkânının Aslanlı 
Yolda yürüyüşü ile başlayan törende, saat 
09.05’te Atatürk’ün mozolesine çelenk 
konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Misak-ı 
Millî Kulesinde bulunan 
Anıtkabir Özel Defteri 
imzalandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, mesajında şu 
ifadelere yer verdi:

"Aziz Atatürk; bugün, 
ebediyete irtihalinin 78. 
yıl dönümünde, Kurtuluş 
Savaşımızın muzaffer 
komutanı, Cumhuriyetimizin 
kurucusu olan zatıalinizi bir 
kez daha hürmetle, tazimle 

yâd ediyoruz. ‘En büyük eserim’ diyerek 
bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyete sahip 
çıkmayı görev biliyor, her alanda daha 
güçlü, itibarlı ve müreffeh bir ülke olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin ve 
bunları maşa olarak kullanan karanlık 
odakların huzurumuzu, istikrarımızı ve bin 
yıllık kardeşliğimizi bozmasına, ülkemizi 
hedeflerinden alıkoymasına asla izin 
vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."
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DOLMABAHÇE	SARAYI'NDA	
ATATÜRK'Ü	ANMA	TÖRENİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk, 78 yıl 
önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe 
Sarayı'nda törenle anıldı. Törene, TBMM 
adına İdare Amiri Salim Uslu katıldı.

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı 
odada düzenlenen anma töreni, TBMM 
İdare Amiri Salim Uslu, İstanbul Vali 
Yardımcısı Akgün Corav, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı 
Hüseyin Eren ve Atatürk Kültür Dayanışma 
Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül 
Karyaldız ile Beşiktaş Belediye Başkanı 

Murat Hazinedar'ın, Atatürk'ün ebediyete 
intikal ettiği yatağın üzerine kurumları adına 
çiçek bırakmalarıyla başladı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına da buket konuldu. Törende, 
saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve 
İstiklal Marşı okundu.

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Mavi 
Salon'daki Dolmabahçe Sarayı Özel Defteri'ni 
de imzaladı. Uslu, "Aziz Atatürk" hitabıyla 
kaleme aldığı mesajında, şu hususları 
kaydetti: 

"Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, 
İlk Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
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olarak, geride bıraktığın eser ve hatıralar, 
milletimizin belleğinde ilk günkü gibi 
canlılığını korumaktadır. 'Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda 
93 yıl önce temelleri atılan ülkemiz, ileri 
demokrasi seviyelerine ulaşma adına çok 
önemli mesafe kat etmiştir. Temel hak 
ve hürriyetlerin eksiksiz yaşandığı, millî 

iradenin belirleyici etkiye sahip olduğunun 
15 Temmuz'da bir kez daha görüldüğü, 
farklılıkların bir arada özgürce yaşandığı bir 
ülke adına var gücümüzle çalışıyoruz. Bu 
aziz vatanı canları pahasına bizlere emanet 
eden tüm şehit ve gazilerimizle, ebediyete 
intikalinin 78. yıl dönümünde Gazi Mustafa 
Kemal'i rahmet ve şükranla anıyorum." 



10  ■  

ALMANYA	DIŞİŞLERİ	BAKANI,	
MECLİSTE

Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier,             
14 -15 Kasım 2016 tarihlerinde ülkemize 
gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
kabul edildi. Kabule, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Taha Özhan da katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Almanya 
ve Türkiye'nin, müttefik ve dostlukları 
tarihsel olarak çok eskiye dayanan iki devlet 
olduğunu, Türk ve Alman milletleri arasında 
derin bir sevgi bağı bulunduğunu ifade 
ederek konuk Dışişleri Bakanını Türkiye’de 
görmekten memnuniyet duyduğunu 
kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, 15 
Temmuz gecesi varlığı tehdit edilen bu 
anlamlı mekânda bulunmaktan duyduğu 
hissiyatı vurgulayarak o gece pek çok insanın 
hayatını kaybettiğini, darbe teşebbüsünü 
şiddetle kınadıklarını ve hayatını 
kaybedenlerin acısını paylaştıklarını dile 
getirdi. Konuk Bakan, demokratik kurumları 
savunmak için mücadele edenlere duyduğu 
saygıyı da bu vesileyle ifade etmek istediğini 
sözlerine ekledi.

Steinmeier, kabulü müteakip, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Taha Özhan’ın 
eşliğinde, 15 Temmuz darbe girişiminde 
Meclisin bombalar nedeniyle hasar gören 
bölümlerinde incelemelerde bulundu.

15 Kasım 2016 Salı
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KAHRAMAN:	“13	ASIRLIK	İSLAM	
MABEDİNDE	MÜSLÜMANLARIN	RIZASI	
HARİCİNDE	HERHANGİ	BİR	YAKLAŞIM	

KABUL	EDİLEMEZ”

“Kudüs ve Sürecin Problemleri Sempozyumu”
29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslar Arası Dayanışma Günü’nde 

İstanbul’da düzenlendi. 

“Kudüs ve Sürecin Problemleri 
Sempozyumu” TBMM Başkanlığı ve 
Parlamentolar Arası Kudüs Platformu 
tarafından 29-30 Kasım 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlendi. Sempozyuma, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar, 

ülkemizden ve yabancı parlamentolardan 
platforma üye milletvekilleri, İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. 

Sempozyumun açılışı, BM Genel Kurulunda 
alınan kararla 1978’den bu yana her yıl 
“Filistin Halkıyla Uluslar Arası Dayanışma 
Günü” olarak kutlanan 29 Kasım tarihinde 
gerçekleştirildi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
sempozyumda yaptığı konuşmada, 13 asırlık 
İslam mabedinde Müslümanların rızası 
haricinde herhangi bir yaklaşımın kabul 
edilemeyeceğini dile getirdi. Kudüs'te tüm 
dinler için yerleşmiş olan tarihî statükonun 
işgal zoruyla değiştirilemeyeceğini, "El 
Halil'de 1944'te elinde silahla İbrahim 
Camiine girerek namaz kılan, cemaate ateş 
açan ve 29 kişiyi şehit eden bir yerleşimcinin, 
neticede İbrahim Camiinin mekânsal ve 
zamansal olarak bölünmesi sonucunu 
ortaya çıkarmış olması herkesin ibret alması 
gereken bir hadisedir. Benzeri bir olayın 
Haremi Şerif'te vuku bulması ihtimaline karşı 
tüm dünyanın müteyakkız olması gerekir. 
Harem-i Şerif'i Yahudileştirme niyeti açıkça 
bilinen yerleşimci grupların yürütmekte 
oldukları kampanya çerçevesinde Harem-i 

Şerif'e, genişleyen gruplarla düzenli şekilde 
girmeleri büyük bir endişe kaynağı olmayı 
sürdürmektedir."

Geçtiğimiz Ekim ayında UNESCO Yürütme 
Konseyi Toplantısında kabul edilen “İşgal 
Altındaki Filistin” başlıklı kararın, Harem-i 
Şerif'in İslamî niteliğinin teyidi bakımından 
önemli bir girişim olduğunu vurgulayan 
Kahraman, Harem-i Şerif'in İslama ait bir 
mekân olarak muhafazasının tüm İslam 
âleminin meselesi olduğunu, buraya giriş-
çıkışların Müslümanların iradesine tabi 
olması gerektiğini belirtti. Kahraman, 
gerek işgal altındaki, gerek genel olarak 
İsrail'de camilerde ezanın hoparlörlerden 
okunmasının yasaklanmasını öngören yasa 
tasarısını kabul etmenin mümkün olmadığını 
ifade ederek, bunun her şeyden evvel bir din 
ve inanç hürriyeti olduğunun altını çizdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
konuşmasına şu değerlendirmelerle devam 
etti:

"Kudüs davasının takipçileri parlamenterler 
olarak bizler, İsrail'in barış sürecindeki 
uzlaşmaz tutumu ve saldırganlığı karşısında 
Filistin halkının huzurlarında, başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız ve egemen bir devlet 
olmaya yönelik haklı davasını kararlılıkla 
sürdürmek mecburiyetindeyiz. İsrail, uluslar 
arası toplumun tüm uyarılarına rağmen 
güvenlik gerekçesiyle Filistin halkına karşı 
aşırı güç kullanmaktadır. Filistinlilerin mal ve 
mülklerine zarar verilmesi, yasa dışı yerleşim 
faaliyetleri ve mukaddes Kudüs'ün çok dinli 
ve kültürel yapısını zımni olarak değiştirmeye 
dönük çabalarıyla Filistinlilerin El Aksa 
Camisinde ibadet haklarını kısıtlaması gibi 
İsrail'in uygulamaları uluslar arası hukuku 
ayaklar altına almaktadır. İsrail'in Filistinliler 
üzerindeki tahakkümünü arttırarak kendi 
çözümünü dayatmaya çalışan bu tutumunun 
kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün 
değildir. İsrail, gerçek güvenliğin, silahlı, terör 
tedbirleri yerine 
diyalog yoluyla 
bölgede kapsamlı 
ve adil bir çözüm 
tesis edebilmek 
suretiyle 
alınabileceği 
bilincine varmalı 
ve barış sürecinin 
canlandırılması 
doğrultusunda 
kendisinden 
beklenen adımları 
atmalıdır." 

İsmail Kahraman, 
Filistin halkının 
on yıllardır 
maruz kaldığı 
İsrail işgalinin 
bir an önce sona 
erdirilmesinin tüm 

bölgede istikrarın sağlanması bakımından 
elzem olduğunu belirterek, Harem-i Şerif 
başta olmak üzere Kudüs'teki kutsal 
mekânların korunması ve İsrail'in ihlallerinin 
son bulmasının büyük bir hassasiyet 
taşıdığını sözlerine ekledi. İşgal ortamından 
cesaret alan yerleşimcilerin, Filistinli 
yerel halka yönelik saldırılarının gitgide 
artığını dile getiren Kahraman, İsrail'in 
demografik yapıyı değiştirmeye ve Kudüs'ü 
Yahudileştirmeye yönelik çalışmalarının 
sürdüğünü söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
3. dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği 
Teşkilatı olarak uluslar arası topluma gerekli 
mesajların verilmeye devam edileceğini 
vurgulayan Kahraman, şu hususları ifade etti:

"BM Güvenlik Konseyi, diğer birçok kritik 
konuda olduğu gibi, İsrail'in bölgede gerilimi 
artıran şımarıklıkları karşısında üstüne 
düşen vazifeyi yerine getirmekte şu ana 
kadar başarılı olamamıştır. Sadece 2014'te 
Gazze'de çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 
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2 bin 500 insanın katledilmesi, 11 binin 
üzerinde insanın yaralanması bile BM 
Güvenlik Konseyini harekete geçirmeye 
maalesef yetmemiştir. Bu tablo BM Güvenlik 
Konseyinin reforme edilmesi konusundaki 
ısrarlı tavrımızın ne kadar haklı olduğunu 
bir kez daha göstermektedir. Burada Sayın 
Cumhurbaşkanımızın özet olarak söylediği 
'Dünya beşten büyüktür' sözünün tatbik 
edilmesi gerekir." 

Kahraman, Filistinlilerin birlik ve 
beraberliklerini sağlamaları, daima uyanık 
olmalarının da İsrail'in karşısında güçlü 
durmaları için elzem olduğunu ifade ederek, 
tüm Filistinlilere bu yönde gerekli telkinlerde 
bulunmaya ve bir araya gelmelerini teşvik 
etmeye devam edilmesi gerektiğini, Türkiye 
olarak da uzlaşı çabalarına daima destek 
vermeye hazır olduklarını söyledi. 

Sultan 2. Abdülhamid'in siyasi dehasının 
en önemli örneklerinden birinin Kudüs 
meselesinde göründüğünü belirten 
Kahraman, Filistin'deki düzenin muhafazası 
için büyük bir öngörüyle gerekli tedbirleri 
alan 2. Abdülhamid'in Kudüs'teki İslam 
mevcudiyetinin korunması için 146 
şahsi mülkü bulunduğunu, Kudüs'teki 
mülklerinin toplamının 211 bin 621 dönüm 
ettiğini anlattı. 2. Abdülhamid'in bunları 
edinirken ana gayesinin, bu mülklerin başka 
maksatlarla hareket eden kişilerin eline 
geçmesini engellemek olduğuna dikkati 
çeken Kahraman, Abdülhamid Han tahttan 
indirilince özel mülküne ait tapulara el 
konulduğunu ve bunların Filistin'e yerleşmek 
isteyen siyonistlerin eline geçmesinin 
önünün açıldığını belirtti. 

Kudüs ve Sürecin Problemleri 
Sempozyumuna katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan katılımcılara hitapta 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
konuşmasına “Kudüs’ün kardeşi 

İstanbul’dan, evliyalar ve enbiyalar şehri bu 
kadim başkentten, gözlerini ve gönüllerini 
bize çevirmiş tüm mağdur ve mazlumlara 
selamlarımı yolluyorum. Buradan Filistin’in 
kahraman gençlerini, Ramallah’ın ve 
Gazze’nin her biri cesaret abidesi olan 
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vakur insanlarını, ‘Kudüs namusumuzdur’ 
diyerek, canı pahasına Kudüs’e sahip çıkan 
kadınları, genç kızları, hanım kardeşlerimi 
selamlıyorum. Bu salondan, Filistin’den 
koparılmanın acısını on yıllardır gönüllerinde 
bir kor gibi taşıyan tüm Filistinli mültecileri 
selamlıyorum. Dünyanın dört bir tarafında 
Filistin için gözyaşı döken Kudüs aşığı bütün 
kardeşlerime, Filistin davasını sahiplenen 
tüm insanlara en derin selamlarımı, 
sevgilerimi iletiyorum.” ifadeleriyle başladı.

15 Temmuz’da, Türkiye’deki kardeşleri 
için Gazze’de, Harem-i Şerif’te, El Halil’de, 
Nablus’ta ve diğer şehirlerde meydanlara 
koşan Filistinlilere, Türkiye adına 
minnettarlığını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, toplantıda Kudüs’e ve temsil ettiği 
değerlere sahip çıkmak amacıyla bir araya 
gelindiğine işaret ederek bu kutsal davaya 
destek olan herkese teşekkür etti ve Filistin 
Halkıyla Uluslararası Dayanışma Gününde 
bir arada bulunmanın bir iftihar vesilesi 
olduğunu kaydetti.

Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmanın sadece 
masum, silahsız Filistinli çocukların görevi 
olmadığını dile getiren Erdoğan, Filistin 
davasına sahip çıkmanın ve Kudüs’ü 
korumanın tüm Müslümanların ortak görevi 
ve davası olduğunun altını çizdi. Kudüs’ün 

pek çok peygamberin vatanı olduğunu, 
İbrahimî dinlerin ve tevhit geleneğinin ortak 
mukaddes mekânı olduğunu da hatırlatan 
Erdoğan, “Kudüs, darüsselâmdır, yani barış 
ve esenlik yurdudur. Tüm insanlığın aynası, 
insanlık tarihinin özeti olan Kudüs, Miraç 
hadisesiyle biz Müslümanların da arşı âlâya 
açılan kapısıdır.” sözlerine yer verdi.

Kudüs’ü, zaman ve mekân olarak bölme 
gayretlerinin arttığı, Harem-i Şerif’e yönelik 
saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde yapılan 

toplantının büyük 
bir anlam taşıdığına 
işaret eden 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları 
söyledi: “Bir çocuk 
düşünün; her gün 
namlusu kendine 
çevrilmiş silahların 
gölgesinde okula 
gidiyor. Bir genç 
düşünün; geleceğe 
dair hayalleri, 
beton duvarların 
soğukluğunda, 
dikenli tellerin 
vahşiliğinde 
kayboluyor. Bir 

kadın düşünün; yıllarca gözü gibi baktığı, 
el emeği çeyizleriyle içini donattığı evi bir 
anda buldozerlerle üzerine yıkılıyor. Bir baba 
düşünün; sudan sebeplerle çocukları hapse 
atılıyor, evlatlarının geleceği çalınıyor. Ve 
bir millet düşünün; yüzyıllardır meskûnu 
oldukları topraklarda, kendi öz yurtlarında 
horlanıyor, parya muamelesi görüyor. 
Filistinli çocukların, gençlerin, kadınların, 
babaların hemen her gün yaşadıkları hayat 
işte budur.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin’de her 
gün kendini tekrar eden bir zulüm ve 
baskı düzeni olduğunu, bu adaletsizliğin, 
bütün dünyanın gözü önünde, sayısız 
BM kararlarına rağmen yarım asırdır 
katmerlenerek devam ettiğini vurguladı 
ve 1 milyar 700 milyonluk İslam âlemini 
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yaralayan bu tablo değişmediği müddetçe, 
coğrafyamızda kalıcı huzur ve istikrarın 
mümkün olamayacağını, zira bölgede 
yaşanan pek çok gerilimin temelinde Filistin 
meselesinin ve buradaki hak gaspının 
yattığının açık olduğunu dile getirdi.

Alınan BM kararlarının, bu haksız 
durumu gidermeye yetmediğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Çünkü ‘hukukun üstünlüğü 
yerine üstünlerin hukukunun geçerli olduğu’ 
mevcut küresel 
sistemde, bu 
kararların hiçbiri 
uygulanamıyor. 
1948 yılından bu 
yana, Filistinli 
kardeşlerimize 
yönelik baskı, 
tehcir ve 
ayrımcılık 
politikaları 
artarak devam 
etti. Açıkçası 
ben Filistin 
meselesinin 
BM Güvenlik 
Konseyi için bir 
turnusol kâğıdı 
işlevi gördüğüne 
inanıyorum. 
Filistin gibi hayati 
bir konuda, 
yıllardır aldığı 
kararları hayata 
geçirmekten aciz bir kurumun, günümüz 
meselelerine çözüm bulma ihtimali yoktur, 
bunu beklemeyiniz. Bu durum, bilhassa 
Müslümanlar nezdinde uluslar arası sisteme 
ve kuruluşlara karşı büyük bir güven kaybı 
oluşturdu. BM Güvenlik Konseyi gibi çatı 
kuruluşlara yönelik bu güven sorunu, DEAŞ 
gibi sapkın akımlara istismar zemini sunuyor. 
Dünyanın birçok ülkesinde, dinî kavramları 
kendine maske yapan terör örgütlerinin en 
kullanışlı söylemleri, Filistinli kardeşlerimizin 
yaşadığı işgaldir, zulümdür. Orta Doğu’nun 
kalbindeki bu yara tedavi edilmeden, 

bölgenin huzur ve sükûna kavuşması 
düşünülemez.”

Tüm bunlara karşın, gerek İsrail yönetiminin, 
gerekse uluslar arası kamuoyunun işgali 
durduracak adımlar atmak yerine, gerilimi 
tırmandıracak politikalara yöneldiğine 
dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgal 
ortamından cesaret alan yerleşimcilerin 
Filistinlilere yönelik saldırılarının bunun 
en çarpıcı örneği olduğunu kaydetti. 
Cumhurbaşkanı, Filistinlilere ait olan 

toprakların 
iadesi için 
gerekli 
adımların 
derhal 
atılmasını 
beklediğimize 
dikkat çekerek, 
şu ifadeleri 
kullandı:

“Müslümanların 
ibadetlerini 
kısıtlayan, 
Harem-i Şerif’in 
kutsiyetine 
zarar veren 
mütecaviz 
eylemlere sessiz 
kalamayız. 
Kudüs’te üç 
dinin de kutsal 
mekânları 
vardır. Ama 

Mescid-i Aksa’nın, Kubbet-üs Sahra’nın 
içinde yer aldığı Harem-i Şerif, sadece 
Müslümanlara aittir, ilanihaye öyle 
kalacaktır. Bilhassa yakın dönemde ezan 
konusunda yaşanan tartışmaları son 
derece tehlikeli buluyorum. Bu yönde 
parlamentoda karar alınması bir yana, böyle 
bir tartışmanın varlığı dahi akıl ve vicdan 
dışıdır. Ötekileştirmeyi derinleştirecek, din 
ve inanç hürriyetini ayaklar altına alacak bu 
tartışmanın kimseye faydası yoktur. Bu tarz 
bir uygulamaya gidilmesi, sadece Filistinlileri 
değil, onlarla birlikte tüm Müslümanları 
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rencide etmektedir. Bölgemizin yeni 
gerilimlere, yeni provokasyonlara değil, 
barışa katkı sağlayacak hamlelere ihtiyacı 
var. Bu konuda endişelerimizi, böyle bir 
tasarının yasalaşması hâlinde ne tür tehlikeli 
sonuçlara sebep olabileceğini, çeşitli 
kanallardan İsrailli yetkililere ilettik. Önceki 
gün ülkesindeki yangınların söndürülmesi 
için yaptığımız yardımlara teşekkür etmek 
üzere şahsımı arayan İsrail Cumhurbaşkanı 
Rivlin’e de bu hususu şahsen ifade ettim. 
İsrail Parlamentosunun aklıselimle hareket 
edeceğine inanıyorum. Ezan bir çağrıdır. 
Dolayısıyla bu çağrıyı engellemeniz, 
sıkıntılara neden olacaktır. İslam İşbirliği 
Teşkilatının dönem başkanı olarak, bu 
meselenin de yakın takipçisi olmaya devam 
edeceğiz.”

Orta Doğu’da kalıcı barış için tek yolun, 
“1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin 
devletinin kurulması’ olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun için uluslar 
arası toplumun Filistin'e verdiği desteği 
artırmasının şart olduğunu, Filistin Devleti’ni 
tanıyan ülkelerin sayısının hâlihazırdaki 
137’nin çok üzerine çıkarılması gerektiğini, 
BM üyesi 193 ülkenin tamamının, on yıllardır 
işgale karşı onurlu bir mücadele veren 
Filistin’i tanımalarının her şeyden öte bir 
insanlık görevi olduğunu, Filistin’in, uluslar 
arası kuruluşlarda, İsrail’le aynı şekilde 
temsil edilmesi yönündeki çabalarının da 
artırılması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında, Filistin Devleti’ni tanımamış 
tüm ülkelere, bir an önce bu adımı atma 
çağrısında da bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Müslümanlar olarak uluslar 
arası plandaki bu tür çalışmalar yanında, 
Kudüs’teki binlerce yıllık kültürel ve 
tarihî mirasımızın da üzerine titremeliyiz. 
UNESCO Yürütme Kurulunun ve başkanlığını 
yürüttüğümüz UNESCO Dünya Miras 
Komitesinin, Harem-i Şerif’in İslamî niteliğini 
vurgulayan kararlarını tabii ki memnuniyetle 
karşılıyorum. Ayrıca, TİKA’nın Kudüs’teki 
kardeşlerimizin evlerini ve dükkânlarını 

restore etmesini de çok kıymetli bir adım 
olarak görüyorum. Arşivlerimizdeki Kudüs 
tapularını Filistinli kardeşlerimize verdik. Bu 
suretle, başta Vakıflar olmak üzere, mülkiyet 
konusundaki çalışmaları için ihtiyaç duyulan 
tarihî belgeleri kendilerine sağlamış olduk. 
Filistinli kardeşlerimize yardımcı olmaya 
dönük çalışmaları artırmamız gerekiyor.” 
dedi.

Mescid-i Aksa ile ilgili ayet ve hadislere 
atıfta bulunarak, Müslümanların 
Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı yeteri kadar 
ziyaret etmedikleri eleştirisinde de 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimi 
kardeşlerimiz, İsrail’in sınırlamaları sebebiyle 
Mescid-i Aksa’yı ziyaret edemiyor olabilir. 
Ancak, böyle bir manisi olmadığı hâlde 
Mescid-i Aksa’ya gitmeyenleri, açıkçası 
yadırgıyorum. Filistinli kardeşlerimizin 
çoğu zaman bizden beklentileri maddiyat 
değildir. Onların ihtiyacını hissettikleri en 
büyük husus, tüm insanların, elbette en 
başta Müslümanların kendileriyle dayanışma 
sergilemesidir.” dedi.  Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Unutmayınız ki gitmediğiniz yer 
sizin değildir. Gerek maddi, gerekse manevi 
olarak Kudüs’ü tek başına bırakmamalıyız. 
Ona ‘nerede kardeşlerim’ dedirtmemeliyiz. 
Barış ve adaletle 400 yıl boyunca Kudüs’e 
hizmet etme bahtiyarlığına nail olup, 
şehre binlerce eser kazandıran bir ecdadın 
torunları olarak, inşallah bizler bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da, Kudüs’e 
bütün desteğimizi, bütün imkânlarımızla 
vermeye devam edeceğiz. İhtiyaç duydukları 
her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında 
olmayı sürdüreceğiz. Filistin’i ayağa 
kaldırmak için, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini 
muhafaza etmek, onu mahzun, onu boynu 
bükük koymamak için var gücümüzle 
çalışacağız.”

Konuşmasının son bölümünde BM Güvenlik 
Konseyi ile ilgili eleştirilere yer veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 milyar 700 
milyon Müslümanın dünyada 193 devletin 
olduğu BM’de temsil edildiğine inanıyor 
muyuz?” diye sordu ve devamında şu 
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açıklamalara yer verdi: “Hayır, onun için 
her uluslar arası toplantıda, ‘Dünya 5’ten 
büyüktür’ derken bir şeyi kastediyorum. BM 
Güvenlik Konseyinde beş devlet var. Diğer 15 
geçici üyenin orada hiçbir kıymeti harbiyesi 
yoktur. Dünyanın kaderi bu beş devletin 
elindedir, iki dudağının arasındadır. Bir tanesi 
bir şeye ‘hayır’ dediği anda, oradan karar 
çıkaramazsınız. Peki, 1 milyar 700 milyonluk 
İslam dünyasının BM’de bunu zorlayacak 
bir adım attığını hiç duydunuz mu? Böyle 
bir gayret var mı? Ne yazık ki yok. Hepsi 
ürkeklik ve korkaklık içinde ‘acaba böyle bir 
şeyi yaparsak ne olur’ endişesini taşıyorlar. 
Dünyada birçok yer demokrasi diyor. 
Öyleyse bu demokratik hakkımız neyse, bu 
demokratik hakkımızı almanın mücadelesini 
vermemiz lazım.” 2. Dünya Savaşı’nın 
şartları içinde oluşturulmuş bir BM Güvenlik 
Konseyinin bugünün şartları 
içinde yeniden yapılandırılması 
gerektiğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hâlihazırdaki haliyle BM’den 
adalet beklemediğini ve 
BM’den adalet çıkmayacağını 
ifade etti.

Suriye konusunda da BM 
Güvenlik Konseyinin bir 
adım atamadığını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Suriye’de 1 milyona yakın 
insanın öldüğünü ve çocuk, 
kadın, erkek ayrımı olmaksızın 
can kaybının devam 
ettiğini ancak Suriye ve Irak 
konusunda BM’nin hiçbir adım atmadığını 
vurguladı. Erdoğan “Biz sabır, sabır, sabır 
dedik en sonunda dayanamadık ve Suriye'ye, 
Özgür Suriye Ordusu ile beraber girmek 
zorunda kaldık. Niçin girdik? Bizim Suriye'nin 
topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın 
gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, 
bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin 
tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim 
Esed'in hükümranlığına son vermek için biz 
oraya girdik, başka bir şey için değil." dedi.

Suriye ve Irak’ta çözüm için ırki milliyetçiliğin 
ve mezhepçiliğin bir kenara konması 
gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, meselenin çözümü için İslam 
ülkelerine, hissi davranılmaması, el ele 
verilerek dik durulması, gereken adımların 
atılması çağrısında bulundu ve ekledi: “Bir 
yerlerden çekinmeyelim. Bizim için hüküm 
bellidir. ‘La tahzen, innallahe meanâ.’ 
(Hüzünlenme, Allah bizimle beraberdir.) 
Biz buna bakarız. Biz buna bakmaz da 
hâlâ korkaklığa devam edersek, bizi daha 
çok ezerler. Ama ben inanıyorum ki bu 
buluşmalar, bu toplantılar bir ayağa kalkışın 
işaretleridir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını katılımcıları selamlayarak ve 
sempozyumun hayırlara vesile olmasını 
temenni ederek tamamladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Kudüs Platformu ve 
Sürecin Problemleri Sempozyumunun gala 
yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Yıldırım, Filistin ile Uluslar Arası Dayanışma 
Günü nedeniyle kardeş Filistin halkının 
zulüm, işgal ve yıkıma karşı göstermekte 
olduğu onurlu direnişe desteği Türk milleti 
adına bir kez daha ifade etmek istediğini 
söyledi. 

Başbakan Yıldırım, Kudüs'e sahip çıkmanın 
geçmişe ve kimliğe sahip çıkmak anlamına 
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geldiğini kaydederek, Kudüs demenin 
"miraç" ve "ilk kıble" demek olduğunu  
vurguladı.

Hz. Muhammed'in Mescid-i Aksa'dan 
Allah katına Kudüs'ten çıktığını hatırlatan 
Yıldırım,  "Mescid-i Aksa Müslümanların ilk 
kıblesi, mescitlerin üçüncüsüdür. Müslüman 
Türk halkı için Kudüs bir hoşgörü, barış ve 
kardeşlik şehridir. Sultan Süleyman Han 
döneminde Osmanlının inşa ettirdiği Yafa 
Kapısı denen Halilürrahman denen sur 
kapısının giriş kitabesinde ne yazar bilir 
misiniz? Önce Kelime-i Tevhid, sonra üç 
semavi din için de taşıdığı öneme binaen 
İbrahimhalilullah ifadesidir. Bu ulvi anlayış 
bugün de aynen geçerli olan bakış açımızı 
yansıtmaktadır. Bölgede süregelen işgalci, 
hoşgörüsüz ve yıkım 
politikalarıyla Kudüs'ün 
binlerce yıllık Müslüman, 
Hristiyan Filistin tarihini 
silme çabalarına şahit 
olmaktayız. Yapılan 
kazılar, kutsal mekânları 
günden güne tehdit 
etmektedir. Kudüs'te kadim 
medeniyetlere, kültürlere 
ait evlerin yıkıldığını, 
istimlak edildiğini, bir bir 
yok edildiğini görüyoruz." 
dedi. 

Yıldırım, Doğu Kudüs'ü 
Yahudi yerleşimiyle 
tamamen çevreleyip, 
Filistin topraklarıyla bağını 
kesme projesinin adım 
adım sürdüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri 
kullandı:

"Kudüs içine ve çevresine yerleştirilen 
kontrol noktaları Müslüman ve Hristiyan 
toplulukların hareket serbestisini oldukça 
kısıtlamakta, camilere ve kiliselere erişimi 
engellemektedir. Amaç bellidir. Bölgenin 
gerçek sahibi olan kadim medeniyetleri 
İslam, Hristiyan inancını yıldırmak; bu 
şekilde şehrin tarihî yapısını ve dokusunu 
kökünden değiştirmek. Kudüs'ü İsrail ve 

Yahudiliğin başkenti haline dönüştürmek. 
Tabiatıyla bu politikalara Türkiye olarak 
müsamaha göstermemiz söz konusu 
olamaz. Kudüs'teki İslam mührünün 
muhafazası açısından şehirdeki tarihî ve 
kültürel mirasımızın korunmasına çok önem 
veriyoruz. Bu konuda kendimizi sorumlu 
hissediyor, tarihin bize verdiği bir sorumluluk 
olduğunu düşünüyoruz. Harem-i Şerif'teki 
Ermeni kilisesindeki tarihi Türk çinilerinin 
restorasyonundan, Kubbet-üs Sahra'nın 
altın yaldızlı âleminin yenilenmesine, 
Peygamber Efendimizin sahabelerinin bir 
bölümünün ebedi istirahatgâhı olan Yusufiye 
Mezarlığı'nın çevre düzenlemesine kadar 
her sahada Kudüs için çabalarımız devam 
ediyor."

Başbakan Yıldırım, bin yıllar boyunca farklı 
din, dil, etnik kökenden insanların barış 
içinde birlikte yaşadığı Kudüs şehrinin 
bugün bambaşka bir tehlike ve tablo ile karşı 
karşıya kaldığını belirterek, "Bu olumsuz 
tablo değişmeden ne Orta Doğu'da ne 
de ötesinde gerçek anlamda huzur ve 
barıştan bahsetmek mümkün değildir." 
dedi. Sorunları barışçıl yöntemlerle ve 
diyalog yoluyla karşılıklı anlayış çerçevesinde 
çözebilmenin tek yolunun hakkaniyet ve 
hukuka saygı olduğunu kaydeden Yıldırım, 
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Filistin halkının uluslar arası hukuktan 
kaynaklanan en temel haklarının her gün 
tekrar tekrar çiğnenmesine mutlaka dur 
denilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, bu görevin de Filistin halkına sürekli 
sabır telkin eden uluslar arası topluma 
düştüğünü belirterek, bölgede huzurun ve 
barışın tek yolunun, başkenti Doğu Kudüs 
olan bağımsız, egemen Filistin devletinin 
vücut bulması olduğunu ifade etti. Filistin 
devletini hâlihazırda 137 ülkenin tanıdığını 
dile getiren Yıldırım, diğer ülkelerin de 
tanıması için Türkiye olarak gayretlerini 
artırarak devam ettirdiklerini, Filistinlilerin 
bu süreçte birlik ve beraberlik içinde 
olmalarının hayati önem taşıdığını kaydetti. 

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de 15 Temmuz'da 
meydana gelen hain darbe girişimi karşısında 
Filistinli ve İslam ülkelerindeki kardeşlerinin 
verdiği takdire şayan destek nedeniyle bir 
kez daha şükranlarını sunduğunu belirterek 
Harem-i Şerif'te, Gazze'de, tüm Filistin 
sathında sokaklara dökülen kardeşlerimizin 
dayanışma mesajlarının Türk milletine güç 
verdiğini dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, onurlu davasında 
mücadele veren Filistin halkının ümidini 
hiçbir hâl ve şartta yitirmemesinin önemli 

olduğunu, Filistin’in hakkı olan özgür, 
bağımsız, müstakil bir devlet olacağından 
hiçbir şüphemiz bulunmadığını vurguladı ve 
Kudüs’ün en kısa zamanda tüm kesimlerin 
haklarının güvence içinde olduğu bir dünya 
şehri olmasını temenni etti.

Parlamentolar Arası Kudüs Platformu 
Başkanı Hamid Bin Abdullah El-Ahmar ise 
Allah'ın, Türkiye'yi kötü düşüncelerden 
koruması için dua ettiklerini belirterek, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve Türk 
halkının Filistin davasının yanında yer 
almasından duydukları büyük memnuniyeti 
vurguladı. El-Ahmar, hâlihazırda yürütülen 
çalışmaların Filistin davasına güç 
kazandırmasını dilediğini sözlerine ekledi.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkan Vekili ve Parlamentolar Arası Kudüs 
Platformu Başkan Yardımcısı Nureddin 
Nebati de 15 Temmuz'un bir milat olduğunu, 
bundan sonra herhangi bir ülkede darbeye 
kalkışacakların bir kere daha düşünmeleri 
gerektiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım'ın süreçte örnek rol üstlendiklerini 
vurguladı.
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KAHRAMAN’DAN,

YUNANİSTAN	

MECLİS	

BAŞKANINA	

KINAMA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, HDP 
milletvekillerinin tutuklanmasını kınadığını 
belirten Yunanistan Meclis Başkanı Nikos 
Voutsis'in 5 Kasım 2016 tarihinde yaptığı 
açıklamaya cevap verdi. Kahraman, şu 
ifadeleri kullandı:

"Bazı HDP milletvekillerine yönelik 
kovuşturmaları kınadığını belirten 

Yunanistan Meclis Başkanının davranış 
ve açıklamalarını bir talihsizlik olarak 
görüyor ve kınıyorum. Başkana, ülkelerimiz 
arasındaki dostluk ve komşuluk bağlarını 
güçleştirmek yerine, yaptığı tüm eylem ve 
işlemleri hukuki olan Türkiye Cumhuriyeti'ne 
karşı davranışlarında sağduyulu ve mantık 
sınırları içinde hareket etmesi gerektiğini 
hatırlatıyorum." 

12 Kasım 2016 Cumartesi

KAHRAMAN, 

TÜRKİYE 

MUHTARLAR 

FEDERASYONUNU 

KABUL ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK PARTİ 
Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı 
ile Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel 

Başkanı Ramazan Özinal ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. 

01 Kasım 2016 Salı
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YILDIZ	ARŞİVLERİNDEN	
SULTAN	II.	ABDÜLHAMİD	HAN	VE	

DÖNEMİ	SERGİSİ	AÇILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM 
Mustafa Necati Kültür Evinde düzenlenen 
Yıldız Arşivlerinden Sultan II. Abdülhamid 
Han ve Dönemi fotoğraf sergisini açtı.

Kahraman, açılış konuşmasında Sultan 
II. Abdülhamid Han’ın hatırlanması ve 
hatırlatılması gereken örnek bir şahsiyet 
olduğunu vurgulayarak, doğumunun 174. 
yılında TBMM Milli Saraylar tarafından 
düzenlenen Sultan II. Abdülhamid Han ve 
Dönemi Uluslar Arası Sempozyumunda da 
anıldığını belirtti.

İsmail Kahraman, “Milletler, devletler, tarihi 
şahsiyetleri, iz bırakanları doğumlarında 
anarlar, iyi ki doğmuştu derler, vefatlarda 
anmazlar.” diye konuştu.

Dokuz yıllık hazin bir sürgün dönemi geçiren 
Sultan II. Abdülhamid Han’ın değerli bir 
devlet adamı olduğunu belirten Kahraman, 
“Biz o noktada bir görev ifa ettiğimize 
inanıyoruz” dedi.

Kahraman, Abdülhamid Han’a benzer şekilde 
tarihin örnek şahsiyetlerinin ele alınacağını 
ifade ederek şu hususları dile getirdi

“İnsanlar mazilerine, dedelerine, hep iyi 
yönleriyle bakar kötü görmezler. Bir dönem 
sistem değişikliği yönünden olmuş olabilir 
ama şimdi bizim, yerleşmiş bir demokratik 
Cumhuriyetimiz var. Yeniden bir saltanat 
mevzu bahis değil ve günümüzün sistemi 
içerisinde Türkiye’de çok daha ötelere 
gidecek bu sistemin değişmesi mümkün 

30 Kasım 2016 Çarşamba
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değil, kimse değiştiremez. 
İşte 15 Temmuz bunun bir 
diğer ispatı idi.”

II. Abdülhamid’in tahtta 
kaldığı 33 yılın sulh 
ve sükûnet dönemi 
olduğunu, bu dönemde 
enflasyon yaşanmadığını, 
halkın huzurlu olduğunu, 
ekonominin düzeldiğini, 
komşularla ilişkilerin 
de gayet iyi seyrettiğini 
dile getiren Kahraman, 
“Bir zamanlar, kötü, diye 
vasıflandırılmak istendi. 
Fransız Akademisinde 
Ermeni asıllı Albert Vardar 
ona, Kızıl Sultan, dedi. Oysa 
33 senelik hükümranlık 
döneminde idam edilen 
kişi sayısı beşti ve hepsi adil cezalardı. 
Kan dökmeyen, sulh seven, çok kibar bir 
insandı.” dedi.

II. Abdülhamid’in, kibar, edebiyat ve musiki 
düşkünü bir sanatsever olduğunu anlatan 
Kahraman, konuşmasına şöyle devam etti; 
“Hiç kimseyi oturarak karşılamaz, yabancı 
elçiler geldiğinde elinde bir toz bezi, kitapları 
temizliyorum diyerek 
ayakta yani onun için 
ayağa kalktı.” denmesin 
diye böyle davranırdı. 
Kendi çocuklarına da 
“siz” diye hitap eden 
fevkalâde kibar bir 
insan, edebiyata düşkün, 
musikiye düşkün, Batıda 
çıkan bir kitabı derhal 
tercüme ettirir, operayı 
Yıldız’daki salonda 
sergilettirir, yani örnek 
bir şahsiyetti. “Ağzına 
hiç içki koymamış, 
mazbut bir hayat 
yaşayan, düzenli yaşamış 
bir insandı. Böyle bir 
şahsiyete sahibiz, niye 

tanımayalım, kökü olmayan ağacın meyve 
vermesi mümkün değil.”

4 Aralık tarihine kadar gezilebilecek serginin 
açılışına Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Üyesi, 
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin 
İhsanoğlu, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili Erbay Kücet, İdari Teşkilat yöneticileri 
ve davetliler katıldı.
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TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın katıldığı 
Genel Kurulda Meclisi, ulusal delegasyon 
olarak, AK PARTİ Rize Milletvekili Osman 
Aşkın Bak başkanlığında NATO PA Türk Grubu 
temsil etti.  Türkiye bundan önce, Kasım 
2002’de yine İstanbul’da gerçekleştirilen 
48. Genel Kurul toplantısına ev sahipliği 
yapmıştı.

62. Genel Kurul, 19 Kasım 2016 tarihinde 
NATO PA Başkanı Michael R. Turner ile NATO 
PA Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak’ın 
katılımıyla düzenlenen basın bilgilendirme 
toplantısıyla başladı. Söz konusu toplantıda, 
NATO PA Genel Sekreteri David Hobbs da yer 
aldı.

NATO PA Başkanı Turner, Temmuz ayında 
Varşova’daki NATO Zirvesi sonrasında 
ilk kez İstanbul’da bir araya gelme ve 
zirvenin sonuçlarını değerlendirme imkânı 
bulduklarını dile getirdi. Turner, Baltık 
ülkelerinde ve Polonya’da NATO’nun 
caydırıcı gücünün artırılması ihtiyacına 
ilişkin yayımladığı rapordan bahisle Varşova 
Zirvesi’ni; “Müttefik ülkeler Rusya'yı 'küresel 
tehdit' olarak tanımladı, bunun da ötesine 
giderek dört bin ek NATO kuvvetini, Baltık 
devletleri ve Polonya'da konuşlandırma 
kararı aldı. Bu ülkeleri, Rusya’dan gelebilecek 
nükleer tehdide karşı koymak için aynı 
zamanda NATO'nun nükleer mekanizmasına 
adapte etti. Komşular, müttefik ülkeler, 
göçmen krizi alanında desteklerden 
bahsedildi. Açık kapı politikasının süreceği 
ifade edildi." şeklinde özetledi. NATO 
PA Başkanı, NATO’nun, Türkiye’yi hava 
savunma ve gözetleme alanında, ayrıca 
terörizmle mücadelesinde desteklediğini 
vurguladı. Turner, bir gün önce ABD’nin 
seçilmiş başkanı Donald J. Trump ve 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 
ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini 
de belirterek, her ikisinin de müttefikler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA)
62. Yıllık Genel Kuruluna ev sahipliği yaptı. 

62. Yıllık Genel Kurul, NATO müttefik ülkelerinden ulusal 
parlamento temsilcilerinin, ittifak ortağı ülkelerin, gözlemcilerin, 

uluslar arası teşkilatlardan çok sayıda katılımcı ve medya mensubunun 
yoğun bir ilgi ve katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.  
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arasında savunma harcamaları konusunda 
var olan farklılıkların giderilmesine yönelik 
ihtiyaca dikkat çektiğini belirtti. Turner, 
ABD’nin önümüzdeki yıl harcamalarına 
bakıldığında tüm NATO ortaklarına savunma 
harcamalarını artırma çağrısı yapacağını 
sözlerine ekledi.

NATO PA Başkanı Michael Turner, 
“Türkiye tüm NATO işlevlerinde, 
Karadeniz’in savunmasında, mülteci 
göçü konusunda önemli rol oynadı. Ben 
mülteci kamplarından birini ziyaret ettim, 

Türkiye’nin müdahalesinin ve tepkisinin 
ne kadar önemli olduğunu gördüm. Batı 
Balkanlar ve Afganistan operasyonlarında 
da Türkiye’nin katkısına müteşekkiriz.” 
dedi. Turner, “Türkiye ve Türk halkıyla olan 
dayanışmamızı göstermemizin bir başka 
ifadesi de Genel Kurulumuzu İstanbul’da 
toplamaktır. Biz darbe girişiminin yarattığı 
travmaya dikkat çekmek, Türk demokrasisini 
desteklemek için buradayız. Dayanışma ve 
demokrasi birbirinden ayrılmaz iki kavramdır 
ve NATO’nun ortak değerleridir.” vurgusunu 
yaptı.

NATO PA Türk Grubu Başkanı Osman 
Aşkın Bak, çok farklı ve çok daha tehlikeli 
sınamalarla karşı karşıya kalınan bir dünyada, 
NATO’nun küresel güvenlikteki rolüne 
ilişkin önemli gelişmeleri vurgulayarak 

Türkiye’nin özellikle terörizmle mücadelede 
en ön cephede bulunduğunu vurguladı. Bu 
bağlamda, 62. Genel Kurulun Türkiye’de, 
Meclisin ev sahipliğinde düzenlenmesinin 
önemine dikkat çekti. 
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NATO ittifakını güçlü ve özgür kılan unsurun 
dayanışma ruhu olduğunu aktaran Bak, 
mütteffikler ve ortakların uluslar arası 
güvenlik ve istikrara önemli katkılar 
sağladığını dile getirdi. Günümüzde, 
karşılaşılan sınamaların çeşitlendiği ve daha 
büyük tehlike 
arz ettiği 
bir ortamda 
ittifakın 
öneminin 
daha da 
arttığına dikkati 
çeken Bak, 
konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"Önümüzdeki 
birçok 
sınamanın 
içinde 
şüphesiz ayrım 
gözetmeksizin 
sivil halkı 
da hedef 
alabilen terörle 
mücadele 
en öncelikli 
konulardan 
birisidir. Ülkemizin bu anlamda maalesef 
uzun yıllara yayılan acı tecrübeleri vardır. 
Türkiye, terörizmle kararlı mücadelesinde 
PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi terör 
örgütlerinin yanı sıra son yıllarda ortaya 
çıkarak hepimizi doğrudan tehdit eder 
hale gelen DEAŞ ile mücadelede cephe 
ülkesidir. Diğer yandan Türkiye, dünyada 
eşine az rastlanan bir darbe girişimine 
maruz kalmıştır. Terörizmin yeni bir yüzü 
olarak tanımlayabileceğimiz 15 Temmuz 
2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişimi, 
devlete sızmış FETÖ mensuplarının yaptığı 
bir darbe girişimiydi. Bu teröristler devletin 
ülkeyi korumaları için kendilerine emanet 
ettiği silahlarla 15 Temmuz gecesi milletin 
üzerine kan ve ateş yağdırdılar. O gece 
Türk halkının özverisi, bayrak ve vatanına 
bağlılığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik 
ruhu, darbe girişimini başarısız kıldı. Bomba 

yağdıran uçaklar, helikopterler, üzerinden 
geçip giden tanklar, rastgele kurşun sıkan 
silahlar milletimizi korkutmadı, bu hain 
girişime karşı durmaktan vazgeçirmedi. 
Halkımız, Anayasa ve meşru düzene, seçilmiş 
Cumhurbaşkanına ve hükûmete sahip 

çıkarak, Türkiye'deki demokrasi hissinin ne 
derece içselleştirildiğini ortaya koydu.

Halkın gücü ve inancının silahın gücünü 
yendiğini ifade eden Bak, "Bu menfur 
saldırıyı takiben 1 Eylül 2016 tarihinde 
TBMM'de gerçekleştirilen Demokrasi ve 
Dayanışma Zirvesi'nde imzalanan ortak 
deklarasyona NATO PA adına atılan imza 
da, NATO PA'nın, Türkiye'deki demokrasiye 
karşı yapılan bu hain saldırının karşısında 
olduğunu göstermiştir." dedi.

NATO PA Türk Grubu Başkanı Bak, Türk 
demokrasi tarihi için bir dönüm noktası 
niteliğindeki 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişiminden sonra müttefik ülkelerden 
parlamenterlerin katılımıyla böylesine üst 
düzey toplantıya ev sahipliği yapmanın 
son derece anlamlı ve değerli olduğunu 
vurguladı.
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KOMİTE	TOPLANTILARI	
NATO PA 62. Yıllık Genel Kurulu kapsamında, 
iki gün süresince, Güvenliğin Sivil Boyutu; 
Savunma ve Güvenlik; Ekonomi ve 

Güvenlik; Bilim ve Teknoloji ile Siyasi 
Komite toplantıları da eş zamanlı olarak 
gerçekleştirildi.

Güvenliğin Sivil Boyutu Komitesinin “Darbe Girişimi ve Olağanüstü 
Hal Tedbirlerinin Uygulanması” konulu oturumuna 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katılarak bir konuşma yaptı.  
Bozdağ, NATO PA üyelerini birçok konu başlığında aydınlattı, 

sorularını cevapladı. 
19 Kasım 2016 Cumartesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konuşmasında, 
HDP’lilerin yargıya saygı göstermeyen 
ve meydan okuyan bir tavır ortaya 
koymaları nedeniyle hukukun gereğinin 
yapıldığını, HDP’li milletvekillerine ayrı 
bir muamele yapılmasının kesinlikle söz 
konusu olmadığını, herkese nasıl muamele 
yapılıyorsa aynı muamelenin yapıldığını 
ve tutuklama konusunun mahkemenin 
takdirinde olduğunu vurguladı.

Bozdağ, terör soruşturmaları konusunda, 
“Türkiye, soruşturmaları ve kovuşturmaları 
hiç şüphesiz hukuk devletinin gerekleri 
neyse ona göre yürütüyor ve yürütecektir. 
Bizde üç dereceli yargılama var. Avrupa 

Konseyi ülkelerinde olduğu gibi İstinaf 
mahkemeleri, Yargıtay, arkasından Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru ve AİHM’ye 
de dava açma hakları var. Böyle olduğu 
zaman bu yargılama süreçlerindeki bütün 
soruşturmadan sonra ilk derece mahkemesi, 
istinat mahkemesi, Yargıtay, temyiz 
mahkemesi. Bireyse başvuru, Anayasa 
Mahkemesi ve nihayet AİHM süreciyle 
beraber bütün denetimlere açık bir süreç 
olacaktır ve bu süreçte hak ihlali olup 
olmadığını hem Türkiye Anayasa Mahkemesi 
bireysel başvuru yoluyla hem de AİHM 
ayrıca denetleyecektir. Aleni yargılamalar ve 
şeffaf bir biçimde bu yürüyecektir. Bundan 
kimsenin endişesi olmasın ama yurt dışında 



■  29

Kasım 2016

örgüt üyeleri sürekli bu alanda ciddi kulisler 
yapıyorlar ve biz bunun yurt dışında çok 
ciddi yansımaları da olduğunu görüyoruz. 
Türkiye şeffaf ve demokratik bir ülkedir, 
hukukun üstünlüğüne uyarak bu süreçleri 
yönetecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Bozdağ, Türk ordusunun 
dünyanın en güçlü ordularından biri ve 
NATO’nun ikinci büyük ordusu olduğunu, 
Türk ordusuna mensup generallerin 
liyakatinin NATO’dakilerden aşağıda 
olmadığını, askerlerimizin sadece FETÖ’ye 
üye olanlardan ibaret olmadığını, bu 
bakımdan endişe duyulmaması gerektiğini 
belirtti.

Kamuda görevden almalar konusunda, 
darbeye fiilen katılanların darbe 
teşebbüsünden dolayı soruşturulduklarını, 
yargılamaların henüz başlamadığını, bu 
kişiler, FETÖ’ye üye iseler, hem darbe 
teşebbüsünden hem de örgüt üyeliğinden 
yargılanacaklarını kaydeden Adalet Bakanı, 
idam cezası hakkında ise, konunun serbest 
bir tartışma ortamında değerlendirildiğini 
ve anayasa değişikliği gerektiren bir konu 
olduğunu ifade etti. 

Bozdağ, HDP’li belediyeler konusunda, bu 
belediyelerin teröre destek verdiklerini, 
belediye kaynaklarının terör örgütlerine 
aktarıldığını ve uluslar arası kamuoyunun 

bu konuyu değerlendirirken Türkiye’nin 
yaşadıklarını göz önünde bulundurmasının 
faydalı olacağını düşündüğünü dile getirdi. 
Adalet Bakanı, darbe girişiminin FETÖ 
tarafından düzenlendiğine ilişkin kanıtların 
sorulması üzerine “Elimizde Fethullah 
Gülen’in bu darbeyi tertip ettiğine dair bir 
kanıt var mı dendi. Bu konuda yeterinden 
fazla kanıt var, çok net... Tartışmasız kanıtlar 
var. Usame Bin Ladin, Dünya Ticaret 
Merkezini bombaladığında ABD, Usame Bin 
Ladin’i sorumlu tuttu. ABD’nin elinde olan 
kanıtlardan bin kat daha fazlası, terörist 
Gülen’in bu işi yaptığını ispat eden delil var, 
biz o delillerin bir kısmını gönderdik, bir 
kısmı da devam ediyor. Bunda hiç şüphe 
yok, sokağa çıkın, Türkiye’de hangi partiye 
mensup olursa olsun sorun herkese, deyin ki, 
bu darbe teşebbüsünü kim yapmıştır, herkes 
size söyleyecektir. Bu kadar milletin şahitliği 
de var. Neden şahit millet? Çünkü darbeyi 
gerçekleştiren askerler ve bu darbeye destek 
verenlerin neredeyse tamamına yakını 
bu terör örgütü üyesi ve bunlarla irtibatlı 
olanlardır.  Genelkurmay Başkanının çok net 
ifadeleri var, darbeciler beni Fethullah Gülen 
ile görüştürmek istediler, ben reddettim 
diyor.” dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, FETÖ 
tehdidi, OHAL uygulaması, kadına şiddet, 
terör soruşturmaları başlıklarında NATOPA 
üyelerine detaylı değerlendirmelerde 
bulundu.

19 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Ekonomi ve Güvenlik Komitesi 
Toplantısının“Türk Ekonomisine Bakış” başlıklı oturumuna

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katılarak bir konuşma yaptı. 

Konuşmasında, Türkiye ekonomisinin iyi 
bir seyir kaydettiğini belirten Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’yi 
anlamak için hem iç hem dış şoklara 
bakılması gerektiğini işaret etti ve son 
yıllarda yaşanan seçimlerden FETÖ’nün 
darbe girişimine kadar birçok konu başlığına 
değindi.

Küresel eşitsizliklerin artmasına dikkati çeken 
Şimşek, 2000 yılından beri en yoksul küresel 
nüfusun yarısının refahın sadece yüzde 1'ini 
aldığını kaydetti. Şimşek, küresel ölçekte 
nüfusun gittikçe yaşlandığını anlatarak, 
"1970'lerden beri küresel yatırımlara ve 
farklı dönemlere bakacak olursak mali 
küresel kriz sonrasında en zayıf durumun 
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yaşandığını görüyoruz. Toparlanmanın 
hızı küresel ölçekte gerçekten yavaş oldu. 
Bu sebepten dolayı verimlilik artışının 
azalmakta olduğunu söyleyebiliriz." diye 
konuştu. Tüm dünyada çok yüksek bir 
borçluluğun ve küresel düşük enflasyonun 
söz konusu olduğunu aktaran Şimşek, 
düşük büyüme ve düşük enflasyon bir arada 
görüldüğünde ve çok büyük bir borç oranı da 
olduğunda bunun "kötü haber" olarak tabir 
edilebileceğini dile getirdi.

Ekonominin, refahın sürdürülebilir olmasıyla 
bağlantılı olduğu kadar barışın sürdürülebilir 

olmasıyla da bağlantılı 
olduğunu belirten 
Şimşek, geçen sene 
küresel gelirin yüzde 
19'unun terörün 
maliyetine gittiğini 
söyledi. Türkiye’nin 
pek çok şokun 
merkezinde yer 
aldığını kaydeden 
Başbakan Yardımcısı 
Şimşek, terör 
saldırılarındaki artışın 
ekonomide büyük etki 
yarattığını dile getirdi. 

Şimşek, dış borçların 
artsa da, nispi 

olarak yönetilebilir durumda olduğunun, 
Türkiye'de bankacılık sektörünün çok sağlıklı 
olduğunun, sektörün varlık kalitesinin de 
iyi olduğunun altını çizdi. Türkiye’de gelir 
eşitsizliğinin azaldığını kaydeden Şimşek, 
son dönemde gerçekleştirilen refomlar 
hakkında da bilgi verdi. Son sonuç ne 
olursa olsun Türkiye’nin AB’ye AB’nin de 
Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu vurgulayan 
Şimşek, konuşmasının ardından katılımcıların 
sorularını da yanıtladı. 

Aynı gün düzenlenen Siyasi Komite toplantısının
“Türk Dış Politikası ve Bölgesel Güvenlik” konulu oturumuna

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.  

Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO PA'da 
çok önemli rol oynadığını ve katkılar 
sağladığını anlatan Çavuşoğlu, 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından NATO PA'nın 
Türkiye ve halkıyla sergilediği dayanışmadan 
memnuniyet duyduğunu ifade etti. Türk 
milletinin, darbe girişimi karşısında 
demokrasiyi destansı şekilde savunduğunu 
dile getiren Çavuşoğlu, "Milletimiz, 
sarsılmaz bir iradeyle, tankları ve savaş 
uçaklarını durdurup Türk demokrasisine 

sahip çıkmıştır. Geldiğimiz noktada, FETÖ 
terör örgütü üyelerini, işgal ettikleri devlet 
görevlerinden uzaklaştırmak, bizim halkımıza 
olan borcumuzdur, sorumluluğumuzdur. 
Bu sorumluluğu göz ardı etmemizi kimse 
bizden beklemesin. Bu doğrultuda bütün 
adımlarımızı, hukuk sınırları çerçevesinde 
atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

NATO'nun, yeni durumlara uyum sağlama, 
yeni görevler üstlenme ve imkânlar 
geliştirme konusunda son derece başarılı 
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olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, NATO, 
Avrupa Konseyi, AGİT, Avrupa Birliği 
gibi örgütlerin dünyadaki gelişmelere 
göre kendisini adapte etmesi ve çözüm 
üretmesi gerektiğini söyledi. NATO ve 
NATO PA'nın karşı karşıya kalınan tehditler 
konusunda çabaları ve yeni politikalarını 
destekleyerek takdirle karşıladıklarını ifade 
eden Çavuşoğlu, NATO'nun Doğu ve Güney 
kanadındaki gelişmeler karşısında yeni bir 
sınava tabi tutulduğunu belirtti. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye 
ve Irak'taki siyasi boşluk ve mezhep 
kutuplaşmasının iki ülkeyi de harap ettiğini 
dile getirerek, bunun sonucu olarak terör 
örgütlerinin Türkiye'nin güney sınırında 
sürekli güç kazandığını anlattı. Çavuşoğlu, 
"Bu durum Türkiye için olduğu kadar esasen 
NATO için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. 
Suriye'deki durum gittikçe kötüleşiyor. 
BM'nin son rakamlarına göre, 4,8 milyon 
Suriyeli, komşu ülkelere sığındı. Bunların 
yarısından fazlası bizim ülkemizde yaşıyor. 
Ülke içinde yerinden edilmiş insanların 
sayısına baktığımızda 8 milyondan fazla. 
Yaklaşık 13 milyon insan evlerini terk 
etmek zorunda kaldı. Türkiye, kapılarını, 

Suriyeli kardeşlerimize açık tutmaya devam 
ediyor. Şu anda yaklaşık 2,7 milyon Suriyeli 
misafir ediyoruz. 200 binden fazla Iraklı da 
Türkiye'de yaşıyor. Diğer ülkelerden gelen 
göçmenlerle beraber 3 milyondan fazla 
insan bizim ülkemizde misafirimiz olarak 
yaşıyor." şeklinde konuştu.

Suriye'de istikrarın sağlanması, insani 
trajedinin sona ermesi ve DEAŞ ile etkili 
şekilde mücadele edilmesi için Suriye'de 
siyasi bir dönüşüm gerektiğine işaret eden 
Çavuşoğlu, rejimin soruna askerî bir çözüm 
getirmek istediğini, ateşkesin çökmesine 
de Esad rejiminin neden olduğunu söyledi. 
Halep'in yerle bir edilmesinin, şiddet yoluyla 
çözüm bulma gayretlerinin en vahim sonucu 
olduğuna değinen Çavuşoğlu, Lozan'daki 
toplantıda, ateşkes, insani yardım ve siyasi 
sürecin ilerlemesi için Türkiye olarak bir yol 
haritası önerdiklerini anımsattı. Çavuşoğlu, 
"İnsani yardımlar için uluslar arası bir 
konvoy önerisinde bulunduk, Rusya, ABD, 
İran, Türkiye, diğer ülkeler, AB, Fransa, 
İngiltere, katılmak isteyen ülkeler… 'Kendi 
bayraklarımızla Türkiye sınırından yardımları 
ulaştıralım' dedik. Maalesef bu önerimiz bile 
BM'nin desteklemesine rağmen rejim ve 
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destekçileri tarafından engellendi. Maalesef 
Lozan'da da somut bir sonuç ortaya çıkmadı. 
Biz yine de siyasi bir çözüm için azami gayreti 
göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini 
kullandı.

Konuşmasının ardından soruları cevaplayan 
Bakan Çavuşoğlu, toplantıya Ermenistan 
adına katılan Ermenistan Heyeti Başkanı 
Koryun Nahapetyan'ın "Türkiye'nin aktif bir 
şekilde DEAŞ'ı desteklediği ve uyguladığı 
politikaların bölgede istikrarsızlığa yol açtığı" 
iddiaları üzerine Türkiye'nin "Yurtta sulh 
cihanda sulh" anlayışıyla komşularıyla iyi ve 
sorunsuz ilişkiler sürdürmeye devam ettiğini 
kaydetti. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu sebeple yıllardır birçok sorunumuz 
olmasına rağmen  -Ege'de örneğin- 
Yunanistan ile istikşafi görüşmeler 
çerçevesinde gerilimi arttırmadan devam 
ettiriyoruz. Bulgaristan ile ilişkilerimiz çok 
iyi. Ukrayna ile ilişkilerimiz mükemmel. 
Gürcistan ile ilişkilerimiz mükemmelin de 
ötesinde. Hiçbir sorun yok. Rusya ile bir 
sorunumuz oldu. Şimdi ilişkilerimiz iyi fakat 
biz Rusya ile ilişkilerimiz iyiyken de Suriye, 
Esad, Ukrayna ve Kırım konusunda farklı 
düşünüyorduk, yine farklı düşünüyoruz."

Bakan Çavuşoğlu, Ermeni Heyeti Başkanının 
iddialarına ise şöyle cevap verdi:

"Değişik görüşler içinde olabiliriz. Siz 
Ermenistan'dansınız, ben de Türküm. 
Ama önce dürüst olmamız lazım. Hele 
siyasetçiysek çok dürüst olmamız lazım. 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
yıllarımda da gördüm. Maalesef Ermeni 
arkadaşlarımız hiç dürüst olmuyorlar. 
Şimdi siz nasıl söylersiniz bizim DEAŞ'a 
destek verdiğimizi. DEAŞ'a karşı arazide 
şu anda aktif operasyonu sürdüren kim? 
Bugüne kadar hangi ülke Türkiye kadar 
DEAŞ teröristini öldürmüştür. Sadece Başika 
kampımızda 700'den fazla teröristi yok ettik, 
sadece Irak'ta... Şu ana kadar operasyon 
devam ediyor, kaç tane güç var, bugüne 
kadar Musul operasyonu çerçevesinde 
700'den fazla DEAŞ'lı öldürülmüştür. DEAŞ'ın 

yabancı terörist savaşçılarını durdurma 
konusunda kim etkili? Siz diyorsunuz ki 
DEAŞ'a destek veriyorsunuz. DEAŞ bizden 
nefret ediyor. Web sayfalarına bak. Recep 
Tayyip Erdoğan birinci düşman ve onun 
yakın arkadaşları, ben dâhil. Neden? 
Biraz önce söylediğim gibi aktif mücadele 
ediyoruz. İçeride ve dışarıda, terörün her 
türlüsüyle." Çavuşoğlu, Türkiye'nin kaynak 
ülkelerle yabancı terörist savaşçılar akımını 
durdurduğuna dikkati çekerek, 52 bin kişiye 
giriş yasağı konulduğunu, bugüne kadar 4 bin 
kişinin de yakalandığını ve geldikleri ülkelere 
iade edildiğini belirtti.  Fransa'da yakalanan 
teröristin, Türkiye'nin yakalayıp Fransa'ya 
teslim ettiği terörist olduğunu ifade eden 
Çavuşoğlu, Belçika havaalanındaki terörist 
saldırısını gerçekleştiren teröristi de 
Türkiye'nin yakalayıp da Hollanda'ya iade 
ettiği ve Belçika polisine de haber verdiğini 
hatırlattı. Türkiye'de şu ana kadar DEAŞ ile 
bağlantılı olan 2 binden fazla tutuklunun 
olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Biz DEAŞ'ın ideolojisini öldürmede en 
etkili ülkeyiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın 
da hedef olmasının sebebi bu. Bunlar 
ne yapıyor, dini suistimal ederek 125 
ülkede adam devşiriyor. Biz de diyoruz ki 
bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz, 'bu 
teröristlere katılmayın, bunların İslam ile 
hiçbir ilgisi yok.' Siz şimdi çıkıyorsunuz 
hiç de dürüst olmayan bir şekilde DEAŞ'a 
destek verdiğimizi söylüyorsunuz. Rusya ile 
aramızdaki ilişkiler soğukken bunu Ruslar 
da dile getiriyordu. Lavrov'a şu öneride 
bulundum Roma'daki toplantıda, 'Sergei 
sen benim dostumsun, tecrübeli bir dışişleri 
bakanısın, bana, söylediklerinle ilgili bir 
delil ver, ben bugün istifa edeceğim ama 
bana bir belge veremezsen ben de bundan 
sonraki hayatını geçirmek için tatil yapmak 
için seni Antalya'ya davet ediyorum' dedim. 
O da bana dedi ki, 'Sen çok tecrübeli bir 
arkadaşsın, Türkiye senden daha iyi bakan 
bulamaz, o yüzden kalmanı istiyorum'. 
Bu ne demek, benim elimde bir delil yok 
demektir. Yani dürüst olmak lazım. İkincisi 
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sizi dinlediğimiz 
zaman sanki bir 
meleksiniz, barış 
meleğisiniz. Şimdi 
ben size bir soru 
sormak istiyorum, 
BM kararnamesinde, 
Avrupa Konseyi 
kararnamesinde 
sizin üye olduğunuz 
tüm kararnamelerde 
sizin Azerbaycan'ın 
topraklarının yüzde 
20'sini işgal ettiğiniz 
yok mu? Azerbaycan 
topraklarını ben 
mi işgal ettim? 
Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini 
işgal ettiğiniz kayıtlarda mı? Karabağ’ı ben 
mi işgal ettim? Siz işgal ettiniz, buradan 
niye çekilmiyorsunuz? Biz size önerilerde 
de bulunduk, 'Buradan çekilirseniz size 
sınırlarımızı açarız' dedik. Siz dediniz ki, 
'Azerbaycan'ı niye şart koyuyorsunuz?’ Biz 
de 'Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz' dedik. 
Biz tek milletiz, iki devletiz, Azerbaycan'ın 
meselesi bizim meselemizdir. Peki, 
dürüstlükten bahsediyorsunuz, bugüne 
kadar soykırım yalanını her yerde dile 
getiriyorsunuz. Biz göreve geldiğimiz zaman 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 

o zamanki devlet başkanınıza bir mektup 
yazdı, meclisimizde iki parti vardı, AK PARTİ 
ve CHP. 'Ey Ermenistan, siz bu iddialarda 
bulunuyorsunuz, gelin ortak bir komisyon 
kuralım, bu komisyona sizin ve bizim bilim 
adamlarımız katılsın. Arşivlerimizi açalım, siz 
de açın, biz de açalım ama iki ülke yetmez, 
Rusya'nın da bilim adamları gelsin, ABD'nin 
bilim adamları gelsin, İngiltere'nin bilim 
adamları gelsin, onlar da arşivlerini açsın. 
Bilim adamları bunu çalışsın, sonuç ne 
çıkarsa çıksın biz bunu kabul etmeyi taahhüt 
ediyoruz' dedik. Siz ne dediniz, 'hayır'. 
Niye, çünkü siz yalanı tercih ediyorsunuz, 
kendinize güveniniz yok." 

20 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen Savunma ve Güvenlik Komitesi 
toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar katılarak 

sunum gerçekleştirdi. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
Savunma ve Güvenlik Komitesi çalışmaları 
kapsamında yaptığı sunum çerçevesinde, 
bölgesel güvenlik konularında genel bir 
değerlendirmede bulundu ve Türkiye’nin 
bölge ve dünya barışına katkıları hakkında 
katılımcılara bilgi verdi.  Org. Akar,    Akar, 
NATO’nun küresel güvenlik açısından 
önemi ile Türkiye’nin ittifaka verdiği desteği 
vurgulayarak NATO PA üyelerinin sorularını 
da yanıtladı.

Sunumunda, Türkiye'nin istikrarsızlık 
ekseninin tam merkezinde, bütün bu 
zorluklara rağmen bölgenin istikrarına 
elinden geldiğince katkıda bulunmaya 
çalıştığını dile getiren Org. Akar; Suriye'deki 
krizin şiddetli bir çatışma olduğunu, II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra yaşanan bu en büyük 
insani felakette yarım milyondan fazla kişinin 
yaşamını yitirdiğini kaydetti. Suriye'deki 
krizde uluslar arası camianın Türkiye'nin 
uyarılarını ilk başta ciddiye alması halinde 
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sorunun çözülmüş olacağını hatırlatan     
Org.Akar, beş milyondan fazla kişinin Suriye 
dışında yaşadığını, Türkiye'de ise üç milyon 
Suriyeli olduğunu, bunun dokuz Avrupa 
ülkesinin nüfusuna denk geldiğini belirtti.

Irak'ın toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarının 
Türkiye'nin güvenliği açısından önem 
taşıdığını belirten Org. Akar, DEAŞ ve PKK'nın 
Irak'ta faaliyet yürüttüğünü ve Irak'ın 
bunlara karşı savaşacak güçte olmadığını 
ifade etti. Genelkurmay Başkanı Akar, Musul 
operasyonu ve Musul'un yönetim yapısının 
Irak'ın geleceği için önemli olduğuna dikkati 
çekerek, Türkiye'nin bu konuya özel bir 
önem atfettiğini belirtti.

PKK ve yandaşlarının hiçbir şekilde bölgede 
söz sahibi olmalarına izin verilmemesi 
gerektiğini ifade eden Org. Akar, bunların 
Kürt halkının gerçek temsilcileri olmadığını 
ifade etti. Org. Akar, terörizmin, uluslar 
arası istikrarın önündeki en büyük engel 
olduğunu, Türkiye'nin de uzun zamandır 
FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD ve YPG ile mücadele 
ettiğini, bu örgütlerin Türkiye, NATO ve 
dünya için tehdit olduğunu söyledi.

Org. Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe 
girişimine de değinerek kendilerini ziyaret 
eden, telefonda görüşen ve destek verenlere 
teşekkür etti. NATO'nun tavrının Türkiye 
için çok önemli olduğunu vurgulayan               
Org. Akar, Türkiye'nin NATO ile iş birliğinin 
güçleneceğini ve ittifakın şu anda Türkiye'de 
güvenli ve emniyetli olduğunu belirterek, 
"İttifakımız zayıflamayacak, bilakis 
güçlenecek. Terörle mücadelemiz devam 
edecek. Bu süreç devam edecek. Daha önce 
ne kadar kararlıysak hala o kadar kararlıyız. 
Ortak düşmanlarımız bu trajik olaydan 
asla istifade edemeyecekler. Müttefik 
ülkelerin de önümüzdeki dönemde bizimle 
tam dayanışma göstermesini bekliyoruz. 
Çok ciddi bir tehdit bu, bu süreçte bizi 
destekleyin, bu tehlikeyi hep birlikte elimine 
edelim. Hepimizin demokratik hayatını 
tehdit eden bir husus bu." diye konuştu. 

PKK'nın da en az DEAŞ kadar tehlikeli 
olduğunu belirten Org. Akar, "Kuzey Irak'tan 
saldırılar gerçekleşti. Kuzey Suriye'de 
PYD'nin kontrol ettiği bölgelerden saldırı 
yapıldı. Toplamda 200 saldırı gerçekleştirildi. 
Suriye'den, Irak'tan PKK saldırı başlatıyor. 
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Temmuzdan bu yana PKK 288 sivili öldürdü, 
448 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu. 
PKK'nın bölgesel güvenlik için önemli bir 
tehdit olduğunu vurgulayan Genelkurmay 
Başkanı "PYD'de tıpkı PKK gibi bir terör 
örgütü. Çeşitli silahlar, mühimmat ve 
teçhizatın PYD'ye verildikten sonra PKK'ya 
geçtiği konusunda elimizde güçlü deliller 
var. Bunlar daha sonra Türkiye'ye karşı 
kullanılıyor. Bu silahların seri numaraları bile 
elimizde var. PKK, tanksavar ve uçaksavar 
füzeler de elde etmiş bulunuyor. Uluslar 
arası iş birliği çok önemli. Ancak bu sayede 
bu terör faaliyetlerinin önüne geçebiliriz ve 
bu tür füzelere erişimini engelleyebiliriz. 

PYD'nin asıl amacı asla DEAŞ'ı elimine etmek 
değil kendine bir toprak alanı sağlamak. 
Terörist örgütler arasında bir ayrım 
gözetmiyoruz." dedi.

PKK'nın narkotik madde kaçakçılığı da 
yaptığını ifade eden Org. Akar, örgütün 
bundan yıllık 5,1 milyar dolar gelir elde 
ettiğini, Avrupa sokaklarındaki uyuşturucu 
madde ticaretinin PKK tarafından 
yönetildiğini, buna rağmen PYD ve PKK'nın 
10'dan fazla ülkede temsilcilik açtığını 
anlattı. Genelkurmay Başkanı, bütün 
ülkelerden bu terör örgütüne karşı gerekli 
adımların atılmasının beklendiğini vurguladı.

20 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
Bilim ve Teknoloji Komitesinin “Türkiye’nin Savunma Araştırma ve 
Geliştirme Programları ve Savunma Sanayi” konulu oturumunda 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü konuştu. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, konuşmasında, 2001 yılından itibaren 
tehdit algısının ciddi şekilde değiştiğini ve 
aşırı bir perspektif aldığını dile getirerek 

bu bağlamda savunmanın güvenliğe 
dönüştüğünü, insan odaklı güvenlik 
politikalarına ve stratejilerine ağırlık 
vermeye başladıklarını söyledi. 
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Özlü, tehdit algısındaki bu paradigma 
değişikliğinin yeni askerî teknolojileri ve 
uygulamaları beraberinde getirdiğini kaydetti 
ve gözetleme ile iletişim teknolojilerinin 
son derece iyileştiğini, hassas Drone'ların, 
insansız hava araçlarının, otonom 
sistemlerinin ve akıllı-nano malzemelerinin 
güvenlik sağlamaya başladığını anlattı.

Özlü, sınır güvenliği bağlamında teknolojiden 
ciddi şekilde yararlandıklarını kaydederek, 
pek çok inovatif teknoloji alanının 
bugünlerde çalışmalara konu olduğunu, akıllı 
ve nano metaryallerin, üç boyutlu yazıcıların, 
esnek elektroniklerin bunların bazıları 
olduğunu belirtti. Geçen dönemde askerî 
teknolojilerin ticari uygulamalara da itici 
güç olduğunu anımsatan Özlü, artık ticari ve 
askerî teknolojiler arasında ciddi bir rekabet 
olduğunu, askerî ürünlerin ticari teknolojiler 
temelinde geliştirilmesinin askerî ve ticari 
ürünlerin ikili amaçlı teknolojiler olarak 
devam ettirilmesini beraberinde getirdiğini 
kaydetti.

Özlü, sürdürülebilir savunma sanayiinin 
oluşturulması adına Türkiye'nin yaptığı 
çalışmalara da değinerek ülkemizin 
savunma sanayi alanında yaptığı atılımları 
anlattı ve bu konuda kamu, üniversiteler 
ve özel sektörün iş birliği içinde olduğunu 
belirtti. Türkiye'nin teknoloji ve Ar-Ge'ye 
yatırım yaparak artık çok çeşitli kompleks 
platformları ve sistemleri geniş bir yelpazede 
üretebildiğini sözlerine ekleyen Özlü, 
insansız hava aracı ANKA, eğitim uçağı 
Hürkuş, MİLGEM ve Altay tankının bunlara 
örnek olarak verilebileceğini aktardı.

Özlü, Türkiye'nin her zaman NATO'nun 
önemli bir üyesi olarak görüldüğünü ifade 
ederek, tehditlerin en ön hattında yer alan 
bir ülke olan Türkiye'nin, müttefikleri için 
bir tampon bölge oluşturduğunu söyledi. 
NATO içerisindeki ikinci en büyük silahlı 
kuvvetlere sahip olan Türkiye’nin bölgede 
caydırıcı bir güç olduğunun altını çizen Özlü, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye aynı şekilde müşterek savunmada, 
kriz yönetiminde, iş birliği içerisinde 
gerçekleştirilen güvenlik faaliyetlerinde 
önemli bir rol oynamakta. Türkiye'nin pek 
çok durumdaki katılım seviyesi benzer 
büyüklükteki üyelere kıyasla çok daha fazla. 
Ayrıca biz terörle mücadele çabalarına NATO 
Mükemmeliyet Merkezimiz aracılığıyla 
destek veriyoruz Türkiye'de. Bütün bu 
faktörler aslında Türkiye'nin daha da aktif 
bir rol oynaması gerektiğini gösteriyor 
ve bu faaliyetler için aslında çok ciddi bir 
askerî yeteneğin devam ettirilmesi ve 
teknolojik yeteneklerin olması gerektiğini 
düşündüğünüzde ülkedeki teknolojilere 
yatırım yapılması bir zorunluluk olarak 
Türkiye'nin karşısına çıkıyor."

Özlü, 2010'da ortaya konulan stratejik 
konsept belgelerinin NATO'nun rolünü 
bir güvenlik kurumu olarak belirlediğini 
anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Acaba şöyle desem yanlış olur mu? 'NATO, 
mevcut güvenlik sınamaları karşısında aktif 
rol oynamada etkili değildir ve NATO'daki 
pek çok ülke mukabele ve katkı açısından 
NATO misyonlarına yeterli yeteneklere 
sahip değildir' desem yanlış olur mu? Ya da 
yine, 'NATO üyeleri arasındaki teknolojik iş 
birliği yeterli değildir' desem yanlış olur mu 
acaba? Bence bu soruların cevabı gerçekten 
büyük önem taşımakta. NATO bir güvenlik 
teşkilatına dönüşürken kendi stratejisini de 
gözden geçirmeli ve müttefikler arasında 
teknoloji paylaşımını yeniden ele almalı. 
Bu sebepten dolayı müttefikler arasındaki 
teknoloji alanındaki iş birliğinin iyileştirilmesi 
belki güvenlik sınamalarıyla ilgili bize daha 
fazla yardımcı olabilecektir."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
Türkiye'nin, DEAŞ'a karşı kurulan ittifakın 
mücadelesine de destek verdiğini belirterek 
müttefiklerden DEAŞ ile mücadelede daha 
aktif bir rol üstlenmelerinin beklendiğini 
vurguladı.
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NATO Parlamenter Asamblesi 62. Yıllık Genel 
Kurulu dolasıyla TBMM’nin ev sahipliğinde 
verilen resepsiyonda TBMM Başkan Vekili 
Ahmet Aydın tarafından hoş geldiniz 
konuşması yapıldı. 

Ahmet Aydın, 62. Genel Kurula katılan ülke 
temsilcilerini, binlerce yıllık geçmişiyle 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, 
iki kıtayı birleştiren eşsiz güzellikteki 
İstanbul'da ağırlamaktan onur duyduğunu 
dile getirdi. İşin mutfağı sayılan ve üç 
gündür gerçekleştirilen komite ve siyasi grup 
toplantılarının verimli geçtiğini ifade eden 
Aydın, NATO PA Genel Kurulunun da olumlu 
ve yapıcı bir atmosferde hayırlı sonuçlar 
vermesi temennisinde bulundu. 

Geleneksel dış politika aktörlerinin yanı 
sıra parlamentolar arasındaki ilişkilerin 
öneminin de gerek ulusal, gerekse uluslar 
arası meseleler ışığında her geçen gün daha 
da arttığını aktaran Aydın, bu çerçevede 

halkların seçilmiş temsilcileri olarak iletilen 
taleplerle uluslar arası meselelerin karşılıklı 
diyalog yoluyla ele alındığı parlamenter 
diplomasinin, küresel gelişmelerin de 
etkisiyle son yıllarda daha belirgin hale 
geldiğini söyledi. 

Bu minvalde NATO PA üyesi ülkelerin 
demokratik temsilcilerine büyük görevler 
düştüğünü dile getiren Aydın, "Bölgeler ve 
kıtalar arası entegrasyonun desteklenmesi 
ve uluslar arası krizlerin aşılmasında; askerî, 
siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
iş birliği yapılmasında, hem bireysel olarak 
hem de Asamblenin kurumsal araçları 
vasıtasıyla üstlendiğiniz roller giderek 
artmaktadır." dedi. 

Terörün, tüm dünyanın uğraştığı küresel 
bir nitelik kazandığını vurgulayan Aydın, 
sözlerine şöyle devam etti: "Buna rağmen, 
BM tarafından kabul edilmiş olan resmî 
bir terör tanımı ne yazık ki yoktur. Oysa 

AYDIN:	“TERÖRLE	MÜCADELE	KONUSUNDA	
TÜRKİYE'NİN	KARARLILIĞINDAN	KİMSENİN	

ŞÜPHESİ	OLMASIN.” 

20 KASIM 2016 Pazar
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BM başta olmak üzere, NATO ve NATO PA 
dâhil tüm uluslar arası kuruluşların terör 
konusunda ortak mutabakat içinde hareket 
etmeleri şarttır. Bunun sağlanamaması 
hâlinde hem küresel olarak devam eden 
terörle mücadelede, başarısız kalınacak 
hem de NATO PA gibi çok önemli ve 
nitelikli uluslar arası kurumlar bile ciddi 
güvenilirlik ve etkinlik kaybına uğrayacaktır. 
Biz Türkiye olarak terörden çok çekmiş 
bir ülkeyiz. Bu bağlamda ismi ne olursa 
olsun DEAŞ, PKK- PYD, DHKP-C veya FETÖ 
gibi her türlü terör örgütüne karşı ayrım 
yapmadan mücadelemize devam edeceğiz. 
Terörle mücadele 
konusunda 
Türkiye'nin 
kararlılığından 
kimsenin 
şüphesi olmasın. 
Müttefiklerimizden 
de beklentimiz 
tıpkı Türkiye gibi 
her türlüsüne karşı 
ayrım yapmadan 
ve ilkeli bir tutum 
içinde mücadele 
etmeleridir." 

Ankara'da, 
Diyarbakır'da 
intihar saldırısı 
düzenleyen 
örgütün de; 
Brüksel'de, Paris'te intihar saldırısı 
düzenleyenlerin de terörist olduğunu ifade 
eden Aydın, "Bu nedenle Je suis Paris, Je 
suis Brüksel dediğimiz ölçüde Je suis Lahor, 
Je suis İslamabad, Je suis Ankara ve Je suis 
İstanbul da diyebilmeliyiz. Terörün her 
türlüsüyle eşit kararlılıkla mücadele edilmesi 
gerekmektedir. Terörün dini, milliyeti 
olmaz. Dün canlı bomba olarak patlayan 
terör, bugün gelir darbe girişimi yapar. İşte 
Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ ile yaşadığı 
terör de bunun en canlı örneğidir." diye 
konuştu.

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, varlık 
gösterdiği 170 ülkenin tamamı için bir 
millî güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan 
Aydın, "Türkiye'de uyguladıkları taktikleri, 
faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde de 
uygulamaktadırlar. Örgütün temel stratejisi 
eğitim, diyalog, hoşgörü, sivil toplum 
kuruluşu kisvesi altında devlet kurumlarına 
sızmak, toplumu etkilemek, ekonomik 
kaynaklara hâkim olmaktır. Bu kürsüden 
tüm dostlarımıza kendi güvenlikleri için, 
ülkelerinin geleceği için FETÖ'ye karşı 
gerekli önlemleri süratle almaları çağrısında 
bulunuyorum." dedi. 

NATO PA Başkanı Turner da TBMM Başkan 
Vekili Aydın'a, gösterdiği ev sahipliği 
ve kendilerini İstanbul'da ağırladığı için 
teşekkürlerini ifade etti. Turner, "Şu anda 
yaşanmakta olan olağan dışı durumlara 
rağmen kurumunuzun bu etkinliğe ev 
sahipliği yapmayı kabul etmesi gerçekten 
çok büyük bir nezakettir. İstanbul'da bu 
toplantıyı gerçekleştirmiş olmak bizim için 
çok önemlidir." ifadelerini kullandı. NATO 
Parlamenter Asamblesinin belirlenen 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde çok büyük 
bir role sahip olduğunu ifade eden Turner, 
TBMM’nin desteğinin de NATO için çok 
önemli olduğunu kaydetti.
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TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 
NATO Parlamenter Asamblesi 62. Yıllık Genel Kurulu çerçevesinde

ikili görüşmeler gerçekleştirdi. 

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 20 Kasım 
2016 tarihinde Ukrayna Parlamentosu 
Başkanı Andriy Parubiy ile Dolmabahçe 
Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşmeye 
Kırım Tatarlarının manevi lideri ve Ukrayna 
Parlamentosu 
milletvekili Mustafa 
Abdülcemil 
Kırımoğlu da 
katıldı. Türkiye ve 
Ukrayna arasındaki 
ilişkilerin ele 
alındığı görüşmenin 
ardından Ukrayna 
Parlamento Heyeti 
Dolmabahçe 
Sarayı’nı gezdi. 
Konuk Parlamento 
Başkanı, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından da 21 Kasım 2016 
tarihinde Mabeyn Köşkü’nde kabul edildi. 
Ukrayna Parlamentosu Başkanına TBMM 
adına TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın da  
refakat etti. 
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TBMM Başkan Vekili Aydın, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 
(AGİTPA) Başkanı Christine Muttonen 
ile 21 Kasım 2016 tarihinde bir görüşme 

gerçekleştirerek terörizm başta olmak üzere, 
uluslar arası barış, ulusal ve küresel güvenlik 
konularında görüş teatisinde bulundu. 



■  41

Kasım 2016

CUMHURBAŞKANI	ERDOĞAN:	
“YANGIN	ÇIKTIĞINDA,	‘NASIL	OLSA	

DUMANI	VE	ATEŞİ	GELMEZ’	
DEME	LÜKSÜNE	VE	ŞANSINA	

SAHİP	DEĞİLİZ.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Parlamenter 
Asamblesinin 62. Yıllık Genel Kurulunun 21 Kasım 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen kapanış oturumunda katılımcılara hitapta bulundu. 
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Toplantının; üye ülkeler, bölge ve tüm 
insanlık için barış, huzur ve iş birliğine 
vesile olması temennisinde bulunarak 
konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, küresel boyutta yepyeni sınamalar 
ve tehditlerle karşı karşıya bulunulduğuna 
dikkat çekerek, terör ve iklim değişikliğinin 
bunların başında geldiğini, yabancı 
düşmanlığı ve hatta sonuçları itibarıyla İslam 
düşmanlığının, belirli ülkelerin sınırlarını 
aşan bir niteliğe bürünmüş durumda 
olduğunu söyledi.

“Günümüz dünyasında hiçbirimiz, bir yangın 
çıktığında ‘Nasıl olsa dumanı ve ateşi bana 
gelmez’ deme lüksüne ve şansına sahip 
değiliz. Er ya da geç, o yangının alevi de, 
dumanı da bize ulaşır, ulaşacaktır.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  tehditlerin 
küreselleştiği ve güç dengelerinin değiştiği 
böyle bir dönemde, mevcut kurumların 
kendilerini gözden geçirmelerinin şart 
olduğunu, tehditlerin bertaraf edilmesi ve 
fırsatların kazanımlara çevrilebilmesi için, 
meselelerin daha kapsayıcı platformlarda ele 
alınması gerektiğini vurguladı.

Kapsamlı güvenlik anlayışının öneminin 
arttığı günümüzde, diyalog ve iş birliğini 

geliştirmeye her geçen gün daha çok ihtiyaç 
duyulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugün bu salonda sadece NATO 
üyesi 28 ülkenin değil; aynı zamanda, 
Balkanlar’dan, Kafkasya’dan, Orta Doğu’dan, 
Uzak Doğu’dan ortak ve gözlemci ülkelerin 
temsilcileri de bulunuyor. Bu geniş katılım, 
ortak çıkar alanlarına ilişkin müşterek 
bakışımızın ve farklılıklardan yeni ortaklıklar 
üretme irademizin en açık ifadesidir. Aynı 
zamanda bu manzara, NATO’nun Soğuk 
Savaş sonrası dönemde geçirdiği dönüşümü 
de yansıtıyor. Daha da önemlisi, şahit 
olduğumuz bu fotoğrafı, birlik ve beraberlik 
içinde hareket edebilme kabiliyetimizin 
bir provası olarak görüyorum. NATO üyesi 
ve gözlemci ülkeler olarak, şayet içinde 
bulunduğumuz bu zor süreci, hakkı, hukuku, 
adaleti, temel insani değerleri güçlendirerek 
geride bırakabilirsek, kendimize ve tüm 
dünyaya katkıda bulunmuş oluruz. Aksi 
bir durumda ortaya çıkacak dengesizliğin, 
hepimiz ve tüm dünya için felaketin habercisi 
olacağı da açıktır. Bunun için NATO’yu, 
küresel görevlerinin gerektirdiği doğru bakış 
açıları ve buna uygun güçle donatmak için 
her zamankinden daha çok çalışmalıyız.” 
dedi.
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Dünyanın dikkatinin, Suriye’den Irak’a, 
Ukrayna’dan Libya’ya, Türkiye’nin çevresinde 
vuku bulan gelişmelere odaklandığı bir 
zamanda NATO PA Genel Kurulunun 
İstanbul’da yapılmasının, başlı başına bir 
mesaj olduğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye, NATO’nun gündeminde 
de üst sıralarda yer alan bu buhranlarla 
baş etmeyi, günlük hayatının parçası 
hâline getirmek zorunda kalan bir ülkedir. 
Bu toplantıyı, dünyanın gündemini âdeta 
bloke eden krizlere kayıtsız kalınmadığının 
bir işareti hâline dönüştürmeliyiz.” diye 
konuştu.

NATO PA Genel Kurulunun, demokrasiye 
bağlılığını 15 Temmuz gecesinde canı 
pahasına dünyaya ispatlamış bir ülkede 
düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz 
gecesi, Türkiye’de, tarihte eşine ender 
rastlanacak bir demokrasi mücadelesi 
yaşanmış ve daha da önemlisi bu mücadele 
kazanılmıştır. O gece Türkiye ve bizimle 
birlikte tüm dünya, terörün yeni bir yüzüne, 
terörle mücadelenin de farklı bir yöntemine 
şahit oldu. Türk milleti, hangi kesimden, 
hangi siyasi görüşten olursa olsun, 15 

Temmuz gecesi, istiklali ve istikbali için 
sokaklara dökülerek darbecilerin karşısına 
dikildi. Türkiye Büyük Millet Meclisini 
bombalama hainliğini gösteren teröristlere 
en güçlü cevabı, bizzat aziz milletimin 
seçilmiş temsilcileri verdi.” şeklinde 
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk 
demokrasisinin 15 Temmuz gecesi rüştünü 
tüm dünyaya bir kez daha ispatladığını 
vurguladı ve “Bugün, şayet şahsım ile bakan 
ve milletvekili arkadaşlarım burada sizlerle 
birlikteysek, milletimizin o gece gösterdiği 
destansı mücadele sayesindedir. Devletin 
ve toplumun FETÖ terör örgütünden 
arındırılması, o gece demokrasinin yanında 
duran ve bu uğurda 248 evladını kaybeden 
aziz milletimize karşı en büyük vazifemizdir. 
Bu nedenle, 15 Temmuz’dan bu yana eli 
kanlı FETÖ terör örgütüyle kararlı bir şekilde 
mücadele ediyoruz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uygun 
olarak 21 Temmuz’da ilan edilen Olağanüstü 
Hâl çerçevesinde, darbe girişiminin izlerini 
silmek ve terör örgütlerini etkisiz hâle 
getirmek için gereken her önlemin alındığını 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün 
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korunması için başlatılan bu sürecin anayasal 
sınırlar içinde, temel hak ve özgürlükler 
gözetilerek sürdürüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Terör 
örgütlerinden kaynaklanan tehdit hepimize 
yöneliktir. Dolayısıyla mücadelenin de 
ortak verilmesi gerekiyor. Türkiye’ye 
sağlayacağınız destek, ortak güvenliğimize 
kasteden terör örgütüyle mücadelemize güç 
katacaktır. FETÖ ile iltisaklı yapılanmalara 
karşı mücadelemizde sizlerin desteğinize 
güveniyoruz. Aynı şekilde DEAŞ ve PKK başta 
olmak üzere, insanlığın müşterek değerlerine 
düşmanlık konusunda birlikte hareket 
eden tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz 
mücadeleye desteğinizi bekliyoruz. Terör 
örgütleri mensuplarının ülkelerinizde 
rahatça hareket etmelerine, propaganda 
yapmalarına, militan devşirmelerine, 
tehditle haraç toplamalarına engel olmanızı 
istiyoruz. Özellikle Avrupa Birliği’nin 
terör örgütü olarak ilan ettiği PKK’nın 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çok rahat 
dolaşmasını ve buralarda terörist başının 
posterleriyle, aynı şekilde Parlamento 
binasının koridorlarında afişleriyle cirit 
atmalarını terör mağduru bir ülke olarak biz 
hazmedemiyoruz. Dolayısıyla bu konuyla 
ilgili olarak tüm dostlarımızın gerekli tedbiri 
alması gerekir. Eğer gerekli tedbir alınmazsa, 

bir gün bumerang gibi bu dönüp dolaşıp 
onları da vuracaktır, bunun da haberini 
vereyim. Fransa’da olan olayları biliyorsunuz, 
Belçika’da olan olayları biliyorsunuz, bütün 

bunların hepsi belli 
yerdeki duyarsızlığın 
işte aynı şekilde bir 
geri dönüşümüdür.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

NATO Genel Sekreteri 
Stoltenberg’in Eylül 
ayında Türkiye’yi 
ziyaretini hatırlatarak, 
NATO’nun Türkiye ile 
olan dayanışmasını 
gösterdiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan; “Ancak, Türkiye 
olarak, terörizme 
karşı yürüttüğümüz 

mücadelede daha güçlü desteğe ihtiyacımız 
olduğunu burada bizzat sizlere ifade 
etmek mecburiyetindeyim. Terör örgütleri 
karşısında ikircikli tutum içinde olan 
ülkelerin tamamı da, bu tavırlarının bedelini 
eninde sonunda kendi toprakları içinde 
ödeyeceklerdir. Tarihin her döneminde, 
farklı mahiyette terör örgütleriyle mücadele 
etmek zorunda kalan Türkiye’nin ikazlarına 
kulak verilmesini özellikle tavsiye ediyorum. 
Biz bu tecrübeyi on binlerce güvenlik 
görevlimizin ve vatandaşımızın canı 
pahasına elde ettik. Bilhassa dönemsel 
çıkarlar uğruna terör örgütlerine kol-kanat 
geren ülkeleri, Türkiye’nin bu samimi 
çağrısında kulak vermeye davet ediyorum. 
Şunu burada bir kez daha açık ve net ifade 
etmek isterim: Bizim kimsenin toprağında 
gözümüz yok, kimsenin egemenlik 
haklarıyla bir sorunumuz da yok. Biz sadece, 
tecrübelerimiz ışığında terör örgütlerini 
bizzat kaynağında imha etmeye çalışıyoruz. 
Türkiye, terör örgütleriyle Avrupa başta 
olmak üzere, dünyanın geri kalan bölümü 
arasında âdeta bir set gibidir. Eğer biz bu 
mücadelede başarısız olursak, yani bu set 
yıkılırsa, teröristler, tıpkı bir sel gibi, tüm 
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dünyayı ateşe ve kana bulayacaktır. Biz 
diyoruz ki, gelin, bu seti zayıflatmak yerine 
güçlendirin. Terörizmle mücadelesinde 
Türkiye’ye verilen her destek, o ülkenin 
kendi geleceğini güvence altına almasına 
katkı sağlayacaktır. Tüm müttefiklerimizi, 
meseleye bu şekilde bakmaya davet 
ediyoruz.”

Türkiye’nin 1952’den bu yana üyesi olduğu 
NATO’nun, 21. yüzyılın sınamalarıyla etkin 
biçimde mücadele edebilme iradesine 
sahip olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “NATO bünyesinde ikinci büyük 
orduya sahip olan Türkiye, Soğuk Savaş 
boyunca Avrupa-Atlantik 
güvenliğinin vazgeçilmez 
bir parçasını oluşturmuştu. 
Türkiye, yeni dönemde 
de, uluslar arası barışın 
korunmasına yönelik 
faaliyetlere güçlü bir şekilde 
askerî ve siyasi destek 
vermeyi sürdürüyor. Dünyayı 
ve NATO’yu ilgilendiren 
güvenlik krizlerinin önemli 
bir bölümü, ülkemizin yakın 
çevresinde yaşanıyor. Türkiye, 
bu krizler karşısında verdiği 
mücadelede, hem kurumsal 
olarak NATO’yu, hem de tek 
tek NATO üyesi ve gözlemcisi 
ülkeleri haklı olarak yanında 
görmek istiyor.” dedi.

Türkiye’nin; Suriye'deki krizin başından 
bu yana siyasi çözüm arayışlarında ön 
saflarda yer aldığını, Suriye'de her geçen 
gün ağırlaşan insani sorunların çözümü 
konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayıp 
ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 3 milyon 
göçmene kapılarını açıp onlara sahip çıktığını 
ve sınırın diğer tarafındaki yüz binlerce 
Suriyeliyi de açlığa ve ölüme terk etmeyip 
insani yardımlarda bulunduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu 
yükü omuzlayacak güçte bir ülke olmasının 
aslında varolan uluslar arası kurumları da 
koruduğunu işaret etti.

Avrupa’ya bir mülteci akımı söz konusu 
olduğunda Avrupa ülkelerinin yüzlerle 
ifade edilen sayılarda mülteci alabileceğini 
söylediği açıklamalara atıfta bulunarak, 
“Kimse rahat rahat Türkiye gibi kapısını 
açarak ne kadar gelirse gelsin ben alırım 
diyemedi. Biz şu anda bile hâlâ onu 
söylüyoruz; bombalardan kaçan herkese 
biz kapımızı açık tutmak zorundayız. 
Neden? Çünkü onlar insan, biz o insanları 
bombaların altında bırakamayız.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani krizlerin 
yükünün paylaşılmasında Türkiye’nin yalnız 
bırakılmasının acı ve gelecek için kötü bir 
örnek olduğunu dile getirdi.

“Şimdi burada ben bir gerçeği açıklamak 
zorundayım, ilgili ülkeler gücenmesin. Dost 
acı söyler ama gerçeği söyler. Bilir misiniz 
Irak’ta ve Suriye’de bizim terör örgütü 
olarak ilan ettiğimiz örgütlerin elinden 
dostlarımızın ürettiği silahların çıktığını? Bu 
silahların seri numaralarına varıncaya kadar 
hepsi bizde mevcut, bunları biliyoruz. Ama 
biz bunu kendilerine söylediğimiz zaman 
hiç ilgilenmiyorlar. Birileri kalkıyor diyor ki; 
‘Onlar eski dönemde verilmiş silahlardı.’ 
Öbürleri diyor ki; ‘Biz PYD’yi, YPG’yi terör 
örgütü olarak kabul etmiyoruz’, niye? 
‘Çünkü onlar DEAŞ’a karşı savaşıyorlar.’ O 
zaman Nusra’yı da kabul etme. El Nusra, 
o da DEAŞ’a karşı savaşıyor. Bir terörist bir 
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başka teröriste karşı savaşıyor diye, buna 
iyi diyebilir misiniz? Biz şu anda Suriye’de 
ve Irak’ta bunu görüyoruz. Biz bu bölgenin 
nabzını en iyi tutan ülkeyiz. Bu bölgenin ne 
olduğunu, tarihini en iyi anlatacak olan, bilen 
biziz. Çünkü onlarla bizim tarihî, kültürel, 
her türlü birlikteliğimiz var, akrabalık 
bağlarımız var. Şu anda Halep ne hâlde 
görüyorsunuz. Halep’i vuranlar belli. Fakat 
Halep’te yaşayanların Gaziantep ve Kilis’te 
yaşayanlarla akrabalık bağları olduğunu 
acaba Batı biliyor mu? Bu kadar iç içeyiz, bu 
kadar birlikteyiz, bizim böyle bir durumumuz 
var. Onun için bizim canımız yanıyor, 
ama canı yanmayanlar sadece televizyon 
ekranlarına bakıp herhâlde ah-vah ediyorlar 
o kadar. Milletimiz, bu manzara karşısında 
haklı bir öfke ve tepki içindedir.” ifadesini 
kullanan Erdoğan, Türkiye’nin, Irak’ta 
DEAŞ'la mücadele sürecine askerî, siyasi, 
toplumsal ve insani alanlarda katkılarda 
bulunmaya çalıştığını, Suriye ve Irak’taki 
siyasi boşluktan, dar görüşlü yönetimlerin 
tetiklediği mezhepçi kutuplaşmalardan 
beslenen terörizm belasına kararlılıkla karşı 
koymayı sürdüreceğini kaydetti ve DEAŞ'la 
mücadelede, Türkiye kadar büyük bedel 
ödeyen ve somut neticeler alan bir başka 
ülke olmadığını söyledi.

Türkiye’nin Rusya ile ilişkilerinde başlatılan 
normalleşme sürecinde önemli bir ivme 
yakalandığına işaret ederek, bu sürecin 
bölgesel meselelere çözüm arayışları 
ve terörizmle mücadele çabalarına da 
olumlu yansımaları olacağını bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
bölgesel ve uluslar arası barış, güven ve 
istikrara yönelik yaptığı katkılardan, izlediği 
aktif politikalardan örnekler verdi. Tüm bu 
olumlu gelişmelerin, Birleşmiş Milletlerin 
(BM) başta Suriye olmak üzere birçok 
krizde yeterince etkin davranamadığı 
gerçeğini ortadan kaldırmadığına vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’nin, 
krizlerle daha etkili mücadele edilmesine 
imkân sağlayacak şekilde yeniden 
yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Uluslar arası 
barış ve güvenliğin temininden sorumlu 
ana organ olan BM Güvenlik Konseyi yeni 
bir yapıya kavuşturulmadıkça, bu çabalar 
tam manasıyla amacına ulaşamayacaktır. 
Israrla tekrar ediyorum: Güvenlik Konseyi, 
günümüzün gerçekleriyle bağdaşan bir 
temsil yapısına kavuşturulmalıdır. Her fırsatta 
‘Dünya 5’ten büyüktür’ derken, işte bu 

gerçeği anlatıyorum 
ve anlatmaya devam 
edeceğim. Çünkü 
2. Dünya Savaşı’nın 
şartları içerisinde 
atılmış olan bu 
adımlarla bugünü 
yönetmek mümkün 
değildir. Dünyayı 
biz bir ülkenin 
dudakları arasına 
terk edemeyiz, 196 
ülkenin burada hakkı 
vardır, ve bütün bu 
ülkelerin burada yetki 
sahibi olması gerekir. 
5 daimi üye ve bu 
daimi üyelerden bir 
tanesinin vereceği 
karar, bütün dünyayı 
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bağlayamaz. Bu adaleti tesis edemez. Burası 
insan haklarını temsil edemez ve güvence 
altına da alamaz. Güvenlik Konseyinde 
yer alacak her ülkenin, bu hakkın getirdiği 
hesap verebilirliğe uygun hareket etmesini 
sağlayacak, dünyanın nüfus, coğrafi ve inanç 
dağılımını yansıtacak bir sistemi hayata 
geçirmeliyiz. Güvenlik Konseyini daha 
demokratik, adil, şeffaf ve etkin kılacak 
kapsamlı bir reform üzerinde mümkün olan 
en geniş uzlaşmayı sağlama sorumluluğu 
hepimize düşüyor.” dedi.

Uluslar arası toplum olarak zor bir 
dönemden geçildiğini, ancak bunların 
aşılamayacak sorunlar olmadığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizler, ortak çıkarlarımız çerçevesinde 
iş birliği ve dayanışma içinde hareket 
ettiğimiz müddetçe, ne kadar karmaşık 

olursa olsun önümüze çıkan sorunlar 
karşısında güçlü bir duruş sergileyebiliriz. 
Bunu başarmak, temsil ettiğimiz ülkelerle 
birlikte, milletlerimizin asli birer unsurunu 
oluşturduğu uluslar arası topluma karşı 
da en büyük görevimizdir. Elbette asıl 
sorumluluğumuz çocuklarımızadır, gelecek 
nesilleredir. Onların daha huzurlu bir 
dünyada yaşayabilmesi için tüm bu zorlukları 
ve sınamaları başarıyla aşmak zorundayız.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini, 
Türkiye’de düzenlenen NATO Parlamenter 
Asamblesinin üye ve dost ülkelerin yanı 
sıra tüm insanlık için hayırlara vesile olması 
temennisinde bulunarak ve Asamblenin 
yeni dönem başkanına başarılar dileyerek 
tamamladı.

NATO PA 62. Yıllık Genel Kurulu 21 Kasım 2016 tarihinde sona erdi. 
Kapanış oturumuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı. 
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Genel Kurulda, yüzde 1,79'luk genel bütçe 
artışı öngören NATO PA 2017 Taslak Bütçesi 
onaylandı. Asamble görevlilerinin seçiminin 
ardından komite kararları tartışılarak 
oylandı. 

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Üyesi CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi 
Baydar, NATO Parlamenter Asamblesi 
Başkan Yardımcılığına seçildi. 2013-2014 
yıllarında NATO Parlamenter Asamblesi 
Siyasi Komite NATO Ortaklıkları Alt Komite 
Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Baydar, 
gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmalardan 
dolayı, komite Üyelerinin talebi üzerine, bu 
görevine 2015-2016 yıllarında da devam 
etti. Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Üyesi 
de olan Baydar, NATO PA Sosyalist Grup 
üyelerince oy birliğiyle NATO Parlamenter 
Asamblesi Başkan Yardımcılığına aday 
gösterildi ve Genel Kurul üyeleri tarafından 
seçildi.  Baydar, dört yıllık bir süre için 
Asamblenin Başkanlık Divanında gündemin 

belirlenmesi ve politika oluşturulması gibi 
önemli konularda ülkemizi temsil edecek.

Asamblenin diğer başkan yardımcılıklarına 
Bulgaristan’dan Çetin Kazak, Kanada’dan 
Joseph A. Day, Litvanya’dan Rasa 
Jukneviciene, Norveç’ten Sverre Myrli 
seçildi. NATO PA İtalya delegasyonunun 
başkan yardımcılığı görevini uzun yıllardır 
yürüten İtalya Temsilciler Meclisi Üyesi Paolo 
Alli ise, görevini tamamlayan ABD Kongresi 
Üyesi Michael R. Turner’ın yerine Asamble 
başkanlığına seçildi.

NATO PA Bilim ve Teknoloji Komitesi 
Teknoloji Trendleri ve Güvenlik Alt Komitesi 
başkan yardımcılığına HDP Diyarbakır 
Milletvekili Ziya Pir seçildi.

NATO PA Başkanı Turner, verimli bir 
genel kurul gerçekleştirildiğini belirterek 
TBMM’ye ve NATO PA Türk Grubu Başkanı 
Osman Aşkın Bak'a ev sahipliğinden 
dolayı teşekkürlerini ifade etti. Genel 
Kurulun ardından mehteran takımı, konuk 
parlamenterler tarafından ilgiyle izlenen 
bir gösteri sundu. Katılımcılar, Genel Kurul 
süresince, Anadolu Ajansı tarafından 
hazırlanan “15 Temmuz Darbe Girişimi” 
konulu sergiyi ziyaret fırsatı da buldu.
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TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 
NATO PA 62. Yıllık Genel Kuruluna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Meclisin ev sahipliğinde İstanbul’da 
düzenlenen NATO PA 62. Yıllık Genel 
Kurulu hakkında basın mensuplarına 
değerlendirmede bulunan TBMM Başkan 
Vekili Aydın, söz konusu toplantının, 
dünyada başta terör eylemleri olmak üzere 
Orta Doğu, Suriye, Irak, FETÖ gibi konularda 
ülkemiz adına söylenmesi gereken hususların 
bütün muhataplara geniş çaplı bir şekilde 
iletilmesine imkân sağladığını vurguladı. 
Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da Genel Kurul toplantısında 
yaptığı konuşmada, dinleyenlere verilmesi 
gereken bütün mesajları, tüm çıplaklığıyla 
verdiğini kaydetti.

PKK, DHKP-C, DEAŞ, 
PYG/YPG, FETÖ gibi 
terör örgütlerine karşı, 
ayrım yapılmaksızın 
tüm dünyada ortak 
ve küresel bir 
mücadele verilmesi 
gerektiğine işaret 
eden Ahmet Aydın; 
Paris’te, Brüksel’de 
patlamalar nasıl can 
yakıyorsa, söz konusu 
terör örgütlerine karşı 
tüm dünyada nasıl 

birlik sağlanıyorsa, Ankara’da, İstanbul’da, 
Halep’te ve diğer coğrafyalarda da insanları 
katleden terör saldırılarına karşı ortak bir 
mücadele ve samimi bir duruş sergilenmesi 
gerektiğinin net bir şekilde muhataplara 
ifade edildiğini belirtti. TBMM Başkan Vekili, 
toplantının bu anlamda son derece verimli 
geçtiği ve faydalı olduğunu dile getirerek, 
Batı’da Türkiye’ye karşı bir algı operasyonu 
yürütüldüğünü ancak, Türkiye’de olup biten 
hadiseler tüm çıplaklığıyla ve objektif bir 
şekilde ortaya konduğunda muhatapların 
“Biz böyle bilmiyorduk, bize böyle 
anlatılmadı.” dediklerine şahit olduğunun da 
altını çizdi.
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24	KASIM	ÖĞRETMENLER	GÜNÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir 
mesaj yayımladı. Yurdun her köşesinde görev yapan öğretmenlerin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutlayan Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yurdumuzun her köşesini bir güneş gibi aydınlatan ve okul yolunu bilen 
her insanda unutulmaz hatıralar bırakan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. 

İlk emri 'Oku!' olan bir inancın mensupları olarak, öğrendiğimiz harfte, 
kurduğumuz cümlede ve okuduğumuz kitaplarda hissesi olan öğretmenlerimizi 
en iyi dileklerimle selamlıyorum. 

Toplumumuzun her ferdinin fiziki, zihnî ve ruhi gelişiminde öğretmenlerimizin 
emeği inkâr edilemez. Manevi ve millî değerlerimizin öğretilmesi, nesilden nesile 
aktarılması ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetiştirilmesinde, istikbal 
meşalemizin taşıyıcısı öğretmenlerimizin şüphesiz ki büyük hakkı vardır. 

İçinde bulunduğumuz iletişim çağında bilgiyle donanmış, yetenekli, birbirine 
saygılı, sorumluluk şuuru taşıyan fertler onların sayesinde yetişecektir. Milletimiz, 
değerli öğretmenlerimizin gayreti ve bizlerin onlara vereceği destek ile muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacaktır. 

Eğitim ve öğretime yapılan her yatırım, insanımızı kendi kendine yeterli hale 
getirecek ve meselelerimizin çözümünü kolaylaştıracaktır. 

Bu düşüncelerle, ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakârlıkla görev yapan 
bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha tebrik 
ediyor, bu vesileyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum." 

İsmail KAHRAMAN
TBMM Başkanı
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81	İLDEN	GELEN	ÖĞRETMENLERİ	
AĞIRLADIK

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman adına, İdare 
Amiri ve AK PARTİ Ankara Milletvekili Ahmet 
Gündoğdu, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 
ve beraberinde 81 ilden gelen öğretmenlerle 
Tören Salonunda bir araya geldi. 

Törende konuşan Millî Eğitim Bakanı Yılmaz, 
eğitimin en temel unsurunun öğretmenler 
olduğunu, iktidarları döneminde öğretmen 
sayısını artırdıklarını ifade etti. Yılmaz, 
öğretmene yatırımın, eğitime yapılan en 
büyük yatırım olduğunu vurgulayarak   
AK PARTİ döneminde öğretmen maaşlarında 
ve ek ders ücretlerinde yaşanan artışa işaret 
etti ve bütçeden eğitime ayrılan payın da 
yükseldiğini dile getirdi. Türkiye'nin artık 
eğitime gerekli kaynağı ayırdığını ifade eden 
Yılmaz, "Eğitim 2017 yılı bütçesinde birinci 
sırada, toplam bütçenin yüzde 20'sini alıyor." 
dedi. 

İktidarları döneminde eğitim alanında 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren 
Yılmaz, sistemin rayına oturduğunu, mevcut 
durumun iyi olduğunu, ancak daha iyi olması 

için çabaladıklarını dile getirdi. Yılmaz, bu yıl 
yaklaşık 50 bin öğretmen ataması yapıldığını 
hatırlatarak, iktidarları döneminde 
gerçekleştirilen toplam atamanın ise 560 
binin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Derslik 
sayısının yükseldiğini kaydeden Yılmaz, 
eğitim sisteminde özel sektörün katılımının 
da önemli olduğunu söyledi. 

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde de okul öncesi 
eğitimi zorunlu hale getireceğiz. Bunu çok 
önemsiyoruz. Evlatlarımızı okul öncesi 
eğitime alırsak onların başarıyı yakalama 
şansını artırırız. Her öğrencimizin bir 
lisan öğrenmesini istiyoruz. Bunu da 
gerçekleştireceğiz. 'ikili eğitime son 
vereceğiz' dedik, 'derslik, kaynak ihtiyacı 
var' dediler. Biz 'kaynak millettir' dedik. 
Gerçekten her gün yeni bir okul yapılıyor. Biz 
'kaynak millettir' derken, hayalî bir kaynak 
göstermedik. Gerçekten doğru bir kaynağı 
gösterdik. İnşallah ikili eğitimi de 2019 yılının 
sonuna kadar kaldıracağız." 

24 Kasım 2016 Perşembe 
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Millî Eğitim Bakanı Yılmaz, önümüzdeki 
dönemde okul öncesi eğitimin zorunlu 
hale getirileceğini, her öğrencinin bir 
yabancı dil öğrenmesini hedeflediklerini, 
ikili eğitimin 2019 yılının sonuna kadar 
sona erdirileceğini, çıraklık eğitiminin 
zorunlu eğitim kapsamına alınmasının 
planlandığını,  işbaşı yapana asgari ücretin 
yüzde 30'u kadar ücret verileceğini, staj 
görenlerin sosyal güvencesini de devlet 
olarak karşılayacaklarını söyledi. Yılmaz, 
konuşmasında, değerler eğitiminin önemine 
de işaret etti. Gelecek dönemde yapmayı 

planladıkları yeniliklerin hayata geçebilmesi 
için öğretmenlerin desteğine ihtiyaçları 
olduğunun altını çizen Yılmaz, eğitimin temel 
taşının öğretmen olduğunu vurguladı.

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ  
Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu 
da konuşmasına, TBMM Başkanı                  
İsmail Kahraman'ın selamlarını ve 
Öğretmenler Günü nedeniyle tebriklerini 
ileterek başladı. 

Kendisinin de 14 yıl öğretmenlik yaptığını 
belirten Gündoğdu, Millî Eğitim Bakanlığının 
hizmet ve yeniliklerinin öznesinin öğretmen 

olduğunu vurguladı. 

15 Temmuz darbe girişiminin, 
Türkiye'nin tarihinde yerini 
alacak bir paradigma 
değişiminin yaşandığı gün 
olduğunu belirten Gündoğdu, 
ülkenin o gece eğitimli 
teröristleri tanıdığını söyledi.  
Gündoğdu, "Bir darbe 
püskürtülmüştür. Bu 
darbenin püskürtülmesinin 
birinci aktörü halkı 
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meydanlara davet eden Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fedakârlığı, 
adanmışlığı; ikincisi milletin buna icabet 
etmesi; üçüncüsü de TBMM'nin kendisini 
seçen milletin iradesine sahip çıkarak, 
darbeye meydan okumasıdır." ifadelerini 
kullandı.

Gündoğdu, darbe girişiminin ardından Türk 
ve İslam dünyasının darbenin gerçekleşmesi 
ihtimalini endişeyle karşıladığını, Batılı 
ülkelerin ise darbeyi kınayan ciddi 
açıklamalar yapmakta geciktiklerini söyledi. 

Avrupa 
Parlamentosunun 
(AP), Türkiye'nin 
AB ile sürdürdüğü 
müzakerelerin 
geçici süreliğine 
dondurulmasını tavsiye 
eden tasarıyı kabul 
etmesine de değinen 
Gündoğdu, bu kararın 
çifte standardı ortaya 
koyduğunu belirtti. 

Gündoğdu, "Allah'a 

hamd ediyorum; 15 Temmuz'a kadar, 
bu gençliğin şusu eksik, busu eksik 
diye birçok eleştirilerimiz vardı, o gece 
gördük ki bu gençliğin de bu milletin de 
mayası sağlamdır." dedi. Türk milletinin, 
demokrasinin destanını yazdığını ve mazlum 
milletlere öncü olduğunu dile getiren 
Gündoğdu, 15 Temmuz gecesi bunun en açık 
şekilde ortaya koyulduğunu kaydetti. 

Gündoğdu, öğretmenlerin özlük haklarının 
ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi için 
hep beraber gayret göstereceklerini söyledi. 
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TÜRKİYE,	APA	DÖNEM	BAŞKANLIĞINI	
İTTİFAKLA	ALDI

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman'a vekâleten Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) 9. Genel Kurul 
Toplantısına katılmak üzere Kamboçya’ya 
resmî ziyarette bulundu. 27 Kasım-2 Aralık 
2016 tarihlerinde Siem Reap’ta düzenlenen 
toplantıya, APA Türk Grubu Başkanı AK 

PARTİ Van Milletvekili Burhan Kayatürk 
başkanlığında, Türk Grubu üyeleri AK PARTİ 
Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, 
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin 
Yılmaztekin ve CHP Sinop Milletvekili Barış 
Karadeniz de katıldı.

28-29 Kasım 2016 

Dünya Nufüsunun yüzde 60’ından fazlasının temsil edildiği 42 üyesi, 
26 gözlemcisi bulunan Asya Parlamenter Asamblesinin 

dönem başkanlığına aday olan Türkiye, 9. Genel Kurul toplantısında, 
2017-2019 dönem başkanlığına ittifakla seçildi.
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TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın 9. Genel 
Kurul Toplantısında bir konuşma yaparak 
Türkiye’nin 2017-2019 yılları süresince 
dönem başkanlığını yürütmesini ittifakla 
destekleyen tüm Asamble üyelerine 
teşekkür etti. 

Konuşmasında, dünyanın etkileri derinden 
hissedilen güçlü bir değişim ve dönüşüm 
sürecinde olduğuna dikkat çeken Aydın,  
Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çeşitli 
krizlerin küresel istikrarı tehdit ettiğini, 
yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
ırkçılık ve İslam karşıtlığı, iklim ve çevre 
sorunları, uluslar arası terörizm, mülteci 
krizi gibi birçok meselenin çözüm beklediğini 
kaydetti. 

Küresel ekonomik faaliyetler bakımından 
yeni merkezlerin ortaya çıktığı, küresel 
ekonominin ağırlık merkezinin batıdan 
doğuya, Asya ülkelerine kaydığı görüşünü 
dile getiren Ahmet Aydın, APA'nın önemine 
vurgu yaparak şu hususları kaydetti:

"APA'nın, Asya'daki en büyük parlamentolar 
arası kurum olarak, Asya'nın istikrarı, refahı 

ve kalkınmasına büyük katkılar sağladığını 
düşünüyorum. Çağdaş dünyamızın gerekli 
bir unsuru hâline gelen parlamenter 
diplomasinin önemli bir kurumu olan 
APA'nın sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik 
alanlar dâhil olmak üzere geniş bir yelpazede 
yürütmekte olduğu çalışmaların sadece Asya 

kıtası ülkeleri için değil, küresel 
düzeyde de önem taşıdığına 
inanıyorum." 

Türkiye'nin son dönemde 
dünyanın dikkatinin odaklandığı 
krizlerin merkezinde olduğunu 
belirten Aydın, bölgede yaşanan 
şiddet ve boyutları her geçen gün 
artan çalkantılardan Türkiye'nin 
kaçınılmaz olarak etkilendiğini 
söyledi. 

TBMM Başkan Vekili Ahmet 
Aydın, Suriye konusunda ise şu 
hususları vurguladı: 

"Suriye'de beşinci yılını dolduran 
iç savaş sonucunda evlerini ve 
yurtlarını terk etmek zorunda 
kalan Suriyeli kardeşlerimizi, 
Batının utanç duvarları 
kurduğu dönemde bizler, açık 
kapı politikamız çerçevesinde 
ülkemizde ağırlamaya devam 

ediyoruz. Bugün iki milyon yedi yüz binden 
fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan ülkemiz, 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliğinin rakamlarına göre en fazla 
mülteci barındıran ülke konumundadır. Zor 
günlerinde tereddütsüz kucak açtığımız 
kardeşlerimizi ağırlamanın ülkemize 
getirdiği mali yük, ülkemizdeki insanî yardım 
kuruluşlarının da katkılarıyla 25 milyar 
doları aşmış bulunmaktadır. Bu yükü, insanî, 
vicdani ve uluslar arası yükümlülüklerimizin 
gereği olarak, uluslar arası toplumun 
sadece sembolik olarak nitelendirilebilecek 
katkısıyla, tek başımıza sürdürüyoruz. 

Bölgede devam eden kaos ortamından 
faydalanarak etkinliğini ve gücünü 
artıran terör örgütlerinin faaliyetleri 
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ise son dönemde ulusal güvenliğimizi 
doğrudan tehdit eden bir hâl almıştır. 
DEAŞ'ın ülkemizde düzenlediği ve yüzlerce 
vatandaşımızın canına mal olan terör 
saldırıları, karşı karşıya bulunduğumuz 
tehdidin boyutlarını açıkça ortaya 
koymaktadır. DEAŞ'ın faaliyetlerine 
son dönemde PKK terör örgütünün hız 
kazanan hain saldırıları da eklenmiş 
durumdadır. Bu çerçevede, kamu düzenini 
ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit 
eden Suriye ve Irak'taki terör odaklarına 
karşı başlattığımız kapsamlı operasyonları 
kararlılıkla sürdürmekteyiz." 

Aydın, 15 Temmuz gecesi ülkemizde 
yaşanan kanlı darbe girişimi ve FETÖ’ye 
de değinerek, o gece yaşananları 
detaylarıyla aktardı. Aydın, yaşananların 
Türkiye'yi işgal girişimi olduğunu ifadeyle;

"Büyük çoğunluğu asker elbisesi 
taşıyan illegal çete mensubu bu hain 
teröristler, Türkiye'nin demokratik ve 
hukuki bütünlüğüne son vermeye ve 
halkın iradesine karşı askerî bir cunta 
yönetimi kurmaya kalkışmışlardır. 
Demokrasiye kastedilen bu karanlık 
gecede, maalesef 248 vatandaşımız 
şehit olarak hayatını kaybetmiş ve 2193 
vatandaşımız da yaralanmıştır," dedi. 
Aydın, TBMM Başkanının davetiyle, siyasi 
görüş ayırt etmeksizin, çalışma günü 
olmamasına rağmen milletvekillerinin 
Genel Kurula geldiğini ve toplantı 
gerçekleştirdiğini söyledi. Genel Kurulun 
toplantı halindeyken bombalandığını 
ve yaralananların olduğunu belirten 
Aydın, kalkışma gecesinin ertesi günü 
yayımlanan ortak deklarasyonla tüm siyasi 
partilerin demokrasiye bağlılıklarını ve 
her türlü darbeye karşı olduklarını dünyaya 
ilan ettiklerini, halkın da Cumhurbaşkanının 
çağrısıyla sokaklara çıkıp darbeyi önlediğini 
belirtti. TBMM Başkan Vekili, FETÖ terör 
örgütüyle ilgili, üye ülkeleri de uyardı: 

"FETÖ, sadece Türkiye için değil, varlık 
gösterdiği 170 ülkenin tamamı için bir 
millî güvenlik tehdididir. Türkiye'de 

uyguladıkları taktikleri faaliyet gösterdikleri 
diğer ülkelerde de uygulamaktadırlar. 
Örgütün temel stratejisi eğitim, diyalog, 
hoşgörü, sivil toplum kuruluşu kisvesi 
altında başta istihbarat, emniyet ve yargı 
olmak üzere devlet kurumlarına sızmak, 
toplumu etkilemek, ekonomik kaynaklara 
hâkim olmaktır. Her türlü değerden ve 
ahlaktan yoksun olan bu örgüt, telefon 
dinlemelerinden gizli kamera görüntülerine 
kadar, sınav sorularını çalmaktan her türlü 
aşağılık oyuna kadar amaçları doğrultusunda 
her aracı meşru sayarak toplumun önde 
gelenlerine komplolar kurmuştur ve en 

güçlü hissettikleri dönemde darbeye 
kalkışmışlardır. Buradan, tüm dostlarımıza 
kendi güvenlikleri için, ülkelerinin geleceği 
için Fethullahçı terör örgütüne karşı gerekli 
önlemleri süratle almaları ve Türkiye 
ile bu yönde iş birliği yapma çağrısında 
bulunuyorum. Bunun da bu şekilde kayıtlara 
geçmesini talep ediyorum. 
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Terörden çok çekmiş 
bir ülke olarak, ismi ne 
olursa olsun - DEAŞ, PKK, 
PYD veya FETÖ- terörün 
her türüne karşı, ayırım 
yapmadan mücadelemize 
devam edeceğiz; 
terörle mücadele 
konusunda Türkiye'nin 
kararlılığından kimsenin 
şüphesi olmasın. Tüm 
dostlarımızdan da 
beklentimiz terörün 
her türüne karşı, ayrım 
yapmadan ve ilkeli bir 
tutum içinde mücadele 
etmeleridir. Ankara'da, 
İstanbul'da, Lahor'da, Kabil'de, Halep'te 
ve Gazze'de intihar saldırısı düzenleyen 
bir örgüt de teröristtir. Brüksel'de, Paris'te 
intihar saldırısı düzenleyenler de öyledir. 
Bunlara Je Suis Paris, Je Suis Brüksel 
diyebildiğimiz ölçüde Je Suis Lahore, 
Je Suis Halep, Kabil, İstanbul, Ankara 
ve Gazze diyebilmeli ve her nerede 
terör saldırısı oluyorsa aynı duyarlılıkta 
davranabilmeliyiz. Bunlarla ve bunların 
uzantılarıyla eşit kararlılıkla mücadele 
edilmesi gerekmektedir. Uluslar arası toplum 
bu ilkeyi benimsemeli ve bu çerçevede 
hareket etmelidir. Terörün dini, ırkı, milliyeti 
ortak olmaz. Nereden gelirse gelsin, kime 
karşı işlenirse işlensin ayırım yapmaksızın 
tüm terör örgütlerine karşı ortak mücadele 
etmeliyiz." 

APA'nın demokrasi, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü gibi değerleri savunma ve 
koruma konusunda kilit bir rol üstlenmeye 
devam edeceğine inandığını belirten                 
Ahmet Aydın, bu değerlerin daha da 
güçlenmesi, kapsayıcılığının artması için 
yüzyıllar süren bir mücadele verildiğini, 
canlar verildiğini ve dostlar kaybedildiğini, 
bu bedellerin ödenmeye de devam 
edileceğini söyledi. 

"Asya Parlamenter Asamblesinin bu rolünü 
destekler şekilde Türkiye, bugüne kadar 

olduğu gibi, gerek yakın çevresindeki gerek 
küresel düzeydeki gelişmeleri, insanı merkez 
alan bir bakış açısıyla değerlendirmeye, 
istikrar ve kalkınma temelinde barışın 
tesisine yönelik adımlara öncülük etmeye, 
bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam 
edecektir." diyen Aydın, konuşmasını şöyle 
tamamladı: 

"Başta tarihî, kültürel, beşeri yakınlığımız 
bulunan komşularımızın maalesef pek 
çoğunda yaşanmakta olan ve hepimizi 
derinden etkileyen, üzen istikrarsızlıklar, 
çatışmalar ve insanî krizlerin çözülmesi, 
yaraların sarılması için elimizden gelen 
katkıları sağlamak, Türkiye olarak ilk 
önceliğimiz olmaya devam edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Asya 
Parlamenter Asamblesinin 2017-2019 
Dönem Başkanlığını üstlenmiş olmasından 
onur duyuyor; güçlü desteğiniz için teşekkür 
ediyorum. Bu vesile ile dönem başkanlığımız 
sırasında sizleri ülkemizde ağırlayacak 
olmaktan duyduğum memnuniyeti de 
şimdiden ifade etmek isterim." TBMM 
Başkan Vekili, ev sahibi Kamboçya Krallığı ve 
Ulusal Meclisine de teşekkür etti.

TBMM Başkan Vekili Aydın'ın konuşmasının 
ardından; Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığınca hazırlanan, FETÖ terör 
örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini konu 
alan video gösterimi yapıldı.
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TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Asya 
Parlamenter Asamblesi 9. Genel Kurul 
Toplantısı sonuç bildirgesinde FETÖ'nün 
terör örgütü olduğunu kabul ettirdiklerini 
açıkladı.

2017-2019 Dönem Başkanlığını aldığımız 
Asamblenin Genel Kurul sonuç bildirgesinde, 
"Asya Parlamenter Asamblesi, halkın 
oylarıyla demokratik yollarla seçilmiş 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, 

Fethullah Gülen terör örgütüne karşı 
mücadelesinde, ülkedeki demokrasi, adalet, 
güvenlik ve istikrarı koruma konusunda 
her türlü desteği vermeye hazırdır" ifadesi 
bulunuyor. 

Toplantıda ayrıca Suriye’nin toprak 
bütünlüğünün korunması ve Suriye’deki 
istikrarsızlığın giderilmesi için ortak hareket 
etme kararı alındı.

Aydın;	“FETÖ’yü	Terör	Örgütü	Olarak	
Kabul	Ettirdik”

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Asya 
Parlamenter asamblesi 9. Genel Kurul 
Toplantısı çerçevesinde Afganistan 
Alt Meclisi Başkanı ve APA Afganistan 
Delegasyonu Başkanı IR Fanullash-İrfan ve 
Pakistan Senato Başkanı Mian Raza Rabbani 
ile ikili görüşmelerde bulundu. 

Söz konusu temaslarda iki ülke arasındaki 
ilişkiler ve uluslar arası konular kapsamlı 
şekilde ele alındı. 

İkili görüşmeler

Afganistan ile ikili görüşme

Pakistan ile ikili görüşme
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AVRUPA	PARLAMENTOSUNUN	
“VİZYONSUZ”	KARARI	YOK	

HÜKMÜNDEDİR

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik,          
24 Kasım 2016 tarihinde Adana’da 
düzenlediği basın toplantısında, "Bize mesaj 
vermek isteyenler, bu parlamento kararıyla 
verdikleri mesajın Kapıkule Sınır Kapısından 
içeri girmeyeceğini bilsinler. Bu mesaj, hiçbir 

şekilde kulak vereceğimiz bir mesaj değil." 
ifadesini kullandı.

“AP’nin vizyonsuz kararı” hakkında açıklama 
yapmak istemediğini ancak gelen çok sayıda 
soru üzerine değerlendirme yapma gereği 
duyduğunu aktaran AB Bakanı, “Esasen bu 

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin 
geçici olarak dondurulmasına ilişkin tavsiye kararı, Avrupa 

Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Türkiye-
AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK PARTİ                 

İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar tarafından düzenlenen ayrı 
basın toplantılarında değerlendirildi ve kararın Türkiye tarafından   

“yok hükmünde” kabul edildiği vurgulandı.

24-25 Kasım 2016
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kararı yok hükmünde sayıyoruz. Bu karar; 
içerdiği vizyon itibarıyla, vizyonsuzluk 
itibarıyla, hedefleri itibarıyla, bu karar 
tasarısına hâkim olan dil itibarıyla ciddiye 
alınacak bir karar değildir. AP, Avrupa 
Birliği kurumları içerisinde prensip olarak, 
demokratik ilkeleri temsil eden, çoğulculuğu 
temsil eden bir kurum olarak görülür. 
Çoğu zaman da çok sesliliğin temsilcisi 
olarak, demokratik açıdan ciddi işlere 
imza atmıştır. Fakat ne yazıktır ki, Türkiye 
söz konusu olduğunda bu çok seslilik 
kayboluyor. Bu demokratik perspektif 
kayboluyor. AP’nin kurumsal kimliğiyle 
bağdaşmayacak, tek sesli, şimdiye kadar 
hiç rastlanmadığı kadar homojen bir kurum 
haline dönüşüyor. Sanki herkesin eline 
aynı çerçeve metin verilmişçesine, aynı 
değerlendirme yapılmışçasına gerçeklikle 
uyuşmayan, demokratikliği son derece 
şüpheli, demokratik olmayan karar tasarısına 
Türkiye’yle ilgili imza attılar.” dedi. Çelik, 
bu kurumdan son zamanlarda yapılan pek 
çok beyanatın benzer değerlendirmeleri 
içerdiğini anımsatarak, söz konusu kararın 
hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmayan, dar 
görüşlü, vizyonsuz siyasi bir karar olduğunu 
vurguladı.

Bazı parlamenterlerin “Bizim Türkiye’ye bir 
mesaj vermemiz lazım” dediğini aktaran    
AB Bakanı, darbeye karşı demokratik 
direniş göstermiş bir ülke ile “hukuk devleti, 
demokrasi” gibi konularda nasıl iş birliği 
yapacakları şeklinde bir değerlendirme 
yapmak yerine, tarihe çok kötü geçecek bir 
tasarıya imza atarak bu kararı verdiklerini 
ve Türkiye-AB müzakerelerinin, AB’nin 
çifte standartları, ön yargıları ve benzeri 
sebeplerden dolayı fiilen durmuş olduğu 
bir zamanda bu tasarının ortaya çıkmasının, 
şimdiye kadarki tıkanıklığın bir tezahürü 
olduğunu kaydetti.

AB Bakanı Çelik, mesajların kararlarla değil, 
eylemlerle verildiğine dikkati çekerek 
“Koridorlarında PKK sergisi açılan AP, 
zaten mesajını PKK konusunda ve terörle 
mücadele konusunda çifte standarda 

sahip olduğu şeklinde uzun zamandır 
vermektedir.” diye konuştu. Çelik, zayıf bir 
demokratik yaklaşımla karşılaşıldığını ifade 
ederek, ölümden kaçan, yerlerinden edilen 
mültecilerin önüne Avrupa’da dikenli teller 
çekilirken, 2. Dünya Savaşı’nı hatırlatan 
birtakım görüntüler ortaya çıkarken AP’nin 
kayıtsız kaldığını da dile getirdi.

Önümüzdeki günlerin bu cümlelerin 
gerçekliğini göstereceğini aktaran AB Bakanı, 
“AP’nin Türkiye’yle ilgili verdiği bu karar, 
içinden Türkiye kelimesini çıkarın, esasında, 
AB kurumlarının krizinin altını çiziyor ve 
esasında AB kurumlarını tehdit ediyor. 
Bu siyasi vizyonsuzlukla AB kurumlarının 
herhangi bir şekilde iş üretmesi, cazibe 
merkezi olması mümkün değildir.” dedi.

OHAL’le ilgili alınan tedbirlere ilişkin sürekli 
olarak orantılılıktan bahsedildiğini ifade eden 
Ömer Çelik, bu kapsamda alınan tedbirlerin, 
durumun gerektirdiği ölçüde ve uluslar arası 
yükümlülüklere uygun bir biçimde olduğunu 
kaydederek 15 Temmuz gecesi demokrasiye 
ve kamu düzenine yönelik saldırı karşısında 
ortaya konulan tedbirin kesinlikle 
hukuk dışı olmadığının altını çizdi ve AP 
üyelerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihatlarını bir kez daha hatırlattı. İlerleme 
Raporunda PKK ile mücadele konusunda 
orantılılıktan bahsedilmesinin başlı başına 
bir sorumsuzluk olduğunu da vurgulayan   
AB Bakanı, AP’nin aldığı bu kararın hukuki bir 
karşılığı olmadığını yineledi. 

Müzakereleri askıya alıp almama 
konusunun üye devletlere ait olduğuna 
dikkati çeken AB Bakanı Ömer Çelik, üyelik 
müzakerelerinin başlamasının AB Konseyinin 
oy birliğiyle alacağı kararla olacağını bildirdi. 
Müzakerelerin askıya alınmasının teknik 
ayrıntıları olduğunu ve onları daha sonra 
paylaşabileceğini dile getiren Çelik, AB 
içerisinde alınan bu kararların Birliğin barış 
ve refah projesi olarak kendi ideallerinden 
ne kadar uzaklaştığını da gösterdiğini ifade 
etti.
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Avrupa’nın, cumhurbaşkanlığı makamına 
yönelik eleştirilerinin hiçbir tutarlılığı 
ve gerçeklikle ilgisi olmadığını aktaran 
AB Bakanı, “Türkiye’nin seçilmiş 
cumhurbaşkanı, devletin ve milletin birliğini 
temsil etmektedir. Onunla ilgili konuşurken 
son derece özenli bir dil kullanılması 
gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanının 
liderliğinin, ‘Türkiye’nin AB zamanı’ 
dediğimiz, yani AK PARTİ iktidarları dönemi 
açısından bu reformlara öncülük etme 
bakımından ne kadar kıymetli olduğunu 
baş başa konuştuğumuz her AB yetkilisi 

söylüyor ama kamuoyunun önüne çıktıkları 
zaman farklı şekillerde bu kararları alıyorlar.” 
değerlendirmesinde de bulunarak AB’nin 
yeniden tutarlı, vizyon ortaya koyan bir 
kuruma dönüşmesini ve refleks üretmesini 
beklediklerini işaret etti.

Tüm AB yetkililerine seslenen Çelik, “Bu 
kısır döngüden AB’yi çıkarmamız lazım. 
Kriz, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri arasında 
bir kriz değildir. Avrupa Birliği’nin kendi 
içinde düştüğü siyasi değerler krizinin, siyasi 
tutarsızlığın Türkiye’ye yansımasıdır.” dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, 

düzenlediği basın toplantısında, AP'nin, Türkiye ile müzakere sürecinin 
geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden kararına tepki gösterdi. 

AP, AB kurumları, AB üyesi bazı ülkeler 
ve yöneticilerinin, eskiden olduğu gibi 
Türkiye’yi istedikleri gibi yönlendirme, 
çeşitli bahanelerle iç siyasete müdahale 

etme alışkanlıklarını devam ettirme 
yönündeki tutumlarını değiştirmediklerini 
söyleyen Çonkar, "Kusura bakmasınlar, 
bugün ne Türkiye’yi yönetenler ne de 
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milletimiz onların dayatmalarına boyun 
eğecek, dayatmalarına teslim olacak bir 
anlayışta değildir. Tavsiyemiz, bu psikolojide 
olanların bir an önce bundan kurtulmaları, 
Türkiye’nin egemenliğine saygı duymayı 
öğrenmeleridir." dedi. 

Çonkar, terör ile mücadeleye destek 
olunması bir yana, Türkiye’nin terörle 
mücadelesinden rahatsız olunmasını 
anlamanın mümkün olmadığını belirterek, 
"Bugün AP, akla ziyan bir şekilde terör 
örgütlerinin hamisi ve sözcüsü gibi 
hareket etmeye ısrarla devam etmekte, bu 
anlamda hem milletçe bizlerin nezdinde 
hem de kendi kamuoyları nezdindeki 
inandırıcılık ve ciddiyet sorununu daha da 
derinleştirmektedir." diye konuştu. 

FETÖ darbe girişimiyle ilgili AB ve Avrupa 
siyasetçilerinin tepkilerinin çok geç ve cılız 
kalmasının, kendileri adına hazin bir durum 
olduğuna değinen Çonkar, "Kanlı 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrası, ülkemizi korumak, 
darbenin izlerini silmek, deşifre olan 
hainleri cezalandırmak, terör örgütleriyle 
daha etkin mücadele edebilmek üzere 
anayasal sınırlar içerisinde, bireylerin temel 
hak ve özgürlükleri gözetilerek yürütülen 
21 Temmuz tarihli OHAL kararı ve terör 
örgütleriyle yürütülen etkin mücadele 
bahane edilerek müzakere sürecinin 
dondurulmasına yönelik görüş ve kararıyla 
AP, yine hakikati ıskalamış ve kuruluş 
felsefesini oluşturduğu değerlerle çelişmiş, 
bu değerleri bir kez daha ayaklar altına 
almıştır." ifadesini kullandı. 

AP tarafından alınan kararın ülkemiz ve 
milletimiz nezdinde hiçbir kıymeti olmadığını 
ve yok hükmünde olduğunu vurgulayan 
Çonkar, şöyle devam etti: 

"Karma Parlamento Komisyonunun, Avrupa 
Parlamentosu’nca ucuz siyasi hesapları için 
kullanılan, Türkiye’yi sıkıştırmaya yönelik 
faaliyetlere yönelik bir platform olarak 
kullanılmasına Türk kanadı olarak müsaade 
etmedik, etmeyeceğiz. 

Avrupa Parlamentosu, ikili ilişkilerde 
Türkiye gibi dürüst, samimi ve ilkeli hareket 
etmelidir. Türkiye’ye karşı pozisyonunu 
net olarak ortaya koyabilme cesaretini 
gösterebilmelidir. Türkiye olarak uzun süredir 
AB’nin Türkiye ilişkilerinde dürüst ve net 
olması gerektiğini, aslı olmayan, kendilerinin 
dahi inanmadığı sudan bahanelerle, vize 
muafiyetinde de olduğu gibi, Türkiye’yi 
oyalamamaları gerektiği, bundan böyle 
de söylem ve eylemlerinin tarafımızdan 
gerektiği gibi muamele göreceğini 
bilmelerini bu vesileyle ifade etmiş oluyoruz. 

AK PARTİ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan kurtulup, sonrasında ülkemizi 
ve milletimizi istismar etmeye devam etme 
hayalinden de bir an önce kurtulmaları 
AB'nin kendi menfaatinedir. AK PARTİ ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bu 
millet arasındaki bağı hala anlayamamış bir 
hareket tarzı içindeler. Bizler milletimizle 
birlikte hareket ediyoruz. Sadece milletimizin 
kanaatinin bizlere yol gösterdiğini, 
milletimizden farklı düşünmediğimizi 
bilmeleri yararlı olacaktır." 

Çonkar, bu çerçevede, AB konusunun da 
milletle karar verilecek bir konu olduğunu 
dile getirerek "Bazı AB ülkelerinin, PKK, 
FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine 
müzahir olmamaları gerektiğini, terör 
örgütleri üzerinden Türkiye’nin iç işlerine 
müdahale sevdasından vazgeçmeleri 
gerektiğini, Türkiye’nin güven ve istikrarının 
en az Türkiye kadar Avrupa için de önemli 
olduğunu, maşa olarak kullandıkları terör 
örgütlerinin eylemlerini yarın kendilerine 
doğrultmayacağından emin olmamaları 
gerektiğini, terör örgütü mensubu gibi 
çalışan siyasetçilerin tutuklanmasını bahane 
ederek yürüttükleri kara propagandaların 
kendilerine katkı sağlamayacağını da 
hatırlatmak istiyorum. AB ve bazı üye ülkeler, 
kendi iç sorunlarını Türkiye karşıtlığı gibi, 
İslam karşıtlığı gibi tavırlar ortaya koyarak, 
başkalarını tehdit ederek çözebileceklerini 
sanıyorlarsa bilsinler ki bu konuda da AB çok 
büyük bir yanılgı içerisindedir." vurgusunu yaptı.
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AB Uyum Komisyonu Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar, AP’nin, Türkiye’nin AB ile sürdürdüğü 

müzakerelerin geçici bir süreliğine dondurulmasını tavsiye eden  
kararına ilişkin basına açıklamada bulundu. 

AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar, 
AP’nin aldığı kararı sürpriz bulmadıklarını 
belirterek, her platformda demokrasiyi 
savunduğunu anlatmaya çalışan AP’nin, 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
Türkiye’nin karşılaştığı duruma sessiz 
kaldığını,  AP’nin samimiyetinden 
şüphe duyduklarını ve kararının da bir 
önem taşımadığını vurguladı. Özellikle 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
yönelik takındıkları aşırı derecede karşıt 
yaklaşımın ve 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrası benimsedikleri tavrın âdeta 
bugünlerin habercisi olduğunun altını çizen 
Gülpınar, bahse konu kararın Türkiye için 
önemli olmadığını ve olumlu, olumsuz bir 
anlam taşımadığını kaydetti.
Gülpınar, AP üyelerinin kolay kolay ortak 
bir noktada buluşamadığını ancak söz 
konusu Türkiye olunca hemen bir araya 
gelebildiklerine dikkati çekerek, şu 
görüşlere yer verdi: ”Böylesi bir ortak kararı, 
terör örgütleri ve destekçileri aleyhinde 

alamıyorlar. Türkiye aleyhinde olunca 
hemen ortak noktada buluşabiliyorlar. 
Türk kamuoyu tabiî ki bu durum karşısında 
AP’yi samimiyetsiz ve ikiyüzlü buluyor. 
İstedikleri kadar demokrasi yanlısı 
olduklarını savunsunlar durum ortada. 
Sürekli Türkiye’deki görüşmelerini aynı 
eksendeki siyasilerle yapıyorlar, defalarca 
‘Türkiye’de farklı siyasi görüşler var, onların 
da değerlendirmesini alın’ dedik ama 
ısrarla tek bir eksen üzerinden görüşme 
yapıyorlar. Diyarbakır’a geliyorlar; aynı 
grubu Şanlıurfa’ya davet ediyoruz özellikle 
gelmiyorlar, benzer yüzlerce örnek var. 
Sürekli tek taraf üzerinden politika yapma 
gayretindeler. Ülkemizi zorlamak için objektif 
davranmıyorlar.” ifadelerini kullandı. AP’nin, 
sürekli diyaloğa açık olan Türkiye’yi saf 
dışı bırakma gayretinde olduğuna işaret 
eden Gülpınar, 53, yıldır bahane üreten bir 
mekanizmadan sadece samimi olmalarını 
istediğimizin altını çizdi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha 
Özhan, AP'nin, Türkiye ile müzakere 

sürecinin geçici olarak dondurulmasına 
ilişkin tavsiye kararına yönelik yazılı 

açıklama yaptı.
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AP'nin müzakereleri durdurma kararını 
esefle karşıladıklarını, tanımadıklarını 
ve reddettiklerini belirten Özhan, "Söz 
konusu kararın, Avrupa’nın kurucu temel 
değerleriyle bağdaşmadığını görmekle 
birlikte, varlığı ve demokrasisini korumak 
adına sağlam bir duruş sergileyen ve bunu 
da son olarak 15 Temmuz darbe girişimine 
kahramanca direnerek ortaya koyan Türk 
halkının çabalarını görmezden gelen 
saygısızca bir tutum olduğunu da açıkça ilan 
ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özhan, AP’nin kararıyla, yarım yüzyılı 
aşkın bir süredir ilerlemeyen bir sürecin 
durdurulmaya çalışılmasının ancak trajik 
bir ironiden ibaret olduğuna işaret etti. 
Türkiye’nin, 51 yıldır süregelen AB'ye katılma 
hedefinin, partiler üstü, stratejik ve vizyoner 
bir hedef olduğuna dikkati çeken Özhan, 
söz konusu hedefin bugüne kadar hiçbir 
siyasi parti ve hükümet tarafından da siyasi 
amaç, konjonktür ve küçük hesaplara alet 
edilmediğini belirtti. 

Özhan, şunları kaydetti: 

"Ancak son dönemde kör popülizm, 
çok kültürlülük düşmanlığı, ırkçılık ve 
İslamofobinin egemen olmaya başladığı 
Avrupa siyasetinin yansıması olan Türkiye 
karşıtı dar, ufuksuz ve vizyonsuz tutumun 
son kararda da kendisini gösterdiğini ve 
küçük siyasi hesaplara Türkiye’nin kurban 
edilmeye çalışıldığını hayretle müşahede 
ediyoruz. Bu durumun artık açık bir şekilde 
Avrupa’nın temel değerlerini ve sağlıklı bir 
aklı yansıtmadığını, genel bir akıl tutulması, 
tefessüh hâli ve siyasetsizliği ortaya 
koyduğunu görüyoruz. Zira AB’nin en sıcak 
gündeminin büyüme ve tahkimat olması 
gereken bir dönemde, 20. yüzyılın en önemli 
jeopolitik birlik örneğinin ciddiyetsiz bir 
popülist aktivizme teslim edilmesi ancak akıl 
tutulmasıyla açıklanabilir. 

Türkiye, AB ile ilişkilerinde tam üyeliği, eşit 
ortaklığı hedefleyen bir ülke olagelmiştir. 

Bu bağlamda, AB ile ilişkilerinde de bu 
beklentisine uygun düşmeyecek, kendisini 
özne saymayacak her tutumu da reddetmiş 
ve edecektir. Türkiye, geleceğini akılla, 
yapıcı siyaset ve sağlıklı siyasi zeminlerde 
arayan bir ülkedir. Türkiye, halkı ve 
devletiyle demokrasisini güçlendirme 
hedefini kesintisiz bir şekilde sürdürme 
gayretindedir. Haliyle kendisine karşı alınan, 
akıl tutulmasını yansıtan, yapıcı olmayan 
ve sağlıksız politik tutumları ve kararları 
da ciddiye almayacağı gibi yok hükmünde 
sayacak ve tanımayacaktır. " 

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, 
Türkiye'nin, AB için terbiye edilmeye ve ders 
verilmeye kalkışılan bir ülke olamayacağı 
gibi, özellikle demokrasiyi sahiplenme 
ve terörle mücadele konularında bizatihi 
ders alınması gereken bir ülke olduğunu 
vurguladı. 

Özhan, Türkiye karşıtı blokun her geçen 
gün daha fazla nüfuz ettiği Avrupa ana 
akım siyasetinin, artık esaslı bir özeleştiri ile 
kendisini muhasebe yoluna gitmesi, Avrupa 
başkentlerini, Türkiye’yi hedef alan terör 
örgütlerinin yuvası olmaktan çıkartması 
gerektiğini belirtti. 

Taha Özhan, "Çatırdayan AB ise yeniden 
kurucu temel değerlerle ve daha da 
büyüyerek tahkim edecek bir aklı, siyaseti ve 
yapıcı tutumunu yeniden gösterebilmelidir. 
Bunun yolu ise, AB’nin krizini yansıtan 
siyasetsizlikten, akıl tutulmasından ve 
Türkiye karşıtlığından değil; fazlasıyla 
ciddiyet, samimiyet, yapıcı akıl ve kriz 
yönetiminden geçmektedir. Aksi her 
tutum, yalnızca aklı ve siyaseti devre dışı 
bırakacak, AB-Türkiye ilişkilerindeki zemini 
sağlıksızlaştıracak, AB’nin Brexit’le daha 
belirgin hale gelen krizini büyütmeye devam 
edecektir. Zira şu açıktır ki; AP'nin kararından 
ortaya çıkan tek netice, AB’nin kaderinin 
AP’ye bırakılamayacak kadar ciddi olduğu 
gerçeğidir. " dedi.



■  65

Kasım 2016

AB Uyum Komisyonu üyelerinden AP kararına tepkiler

AB Uyum Komisyonu Başkan Vekili ve                           
AK PARTİ Manisa Milletvekili Recai Berber:

“Böyle bir karar sürpriz olmadı, ileride de ilişkiler 
düzeldiğinde sürpriz olmayacak. Hem AB, hem Türkiye 
açısından menfaatler ön plana çıktığında ilişkilerin 
yeniden düzeleceğine inanıyorum. Türkiye’nin 
özellikle bazı sıkıntılı dönemlerinde AB ile ilişkilerinde 
bu tür inişli, çıkışlı dönemler yaşanmıştır. 12 Eylül, 
28 Şubat süreçlerinde de aynı sıkıntılar yaşandı. 
Şimdi de Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı alınan önlemler, bir nevi AB için konmuş 
olan normlardan sapma gibi görünüyor. OHAL 
uygulamaları bu çerçevede değerlendiriliyor. Hâlbuki 
bizim özel koşullarımız var, bu özel koşullarda eğer 
biz bu şekilde mücadele etmezsek, ‘aman AB’ye hoş 
görünelim’, onlarla aramız bozulmasın dersek bu defa 
Türkiye’nin içinde belki ileriye dönük çok ciddi sorunlar 
yaşanacaktır. Bu uğurda hükümet AB’ye karşı değil, 
milletimize ve tarihimize karşı bir görev yapıyor.”

AB Uyum Komisyonu Üyesi ve                                      
CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan: 

“Türkiye’nin de AB’nin de karşılıklı yükümlülüklerini 
yerine getirmesi önemlidir. CHP olarak bu yönde pek 
çok çağrıda bulunduk. Müzakerelerin dondurulması 
halinde bunun ekonomiden özgürlüklere kadar pek çok 
alanda etkileri olacaktır. 50 yıllık bir birikimi bir anda 
heba etmek çok büyük bir kayıp olur hem AB hem de 
Türkiye için… Her iki tarafa da daha yapıcı olmaları 
çağrısında bulunuyoruz.” 

AB Uyum Komisyonu Üyesi ve                                     
MHP Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir: 

"Bu kararın sonuç doğuran bir işlem haline gelmemesi 
için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bunu yaparken de bir 
beklenti, bir acizlik içinde değil Türkiye'nin bugünkü 
durumuna yakışan bir tavır içinde olmalıyız. AB, yarım 
asırlık tarihinde bize hiç samimi olarak yaklaşmadı. 
Üyelik sürecini bir dış politika aracı olarak kullandılar, 
özellikle Türkiye için. Biz buradaki net tavrımızı 
Türkiye'deki diğer muhalefet partileri başta olmak 
üzere kamuoyuyla paylaşıp burada bir irade oluşturma 
ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Bu manada Türkiye, kendi 
iradesini güçlü bir temele oturtma durumundan 
uzaklaşıyor. Bu da AB ile olan ilişkilerimizde kendini 
gösteriyor. İnşallah bu en kısa zamanda telafi edilir."
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TBMM	BAŞKAN	VEKİLİ	BAHÇEKAPILI,	
BOSNA-HERSEK	DIŞİŞLERİ	BAKANINI	

KABUL	ETTİ

TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 
Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Igor Crnadak 
ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabule, 
Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

TBMM Başkan Vekili Bahçekapılı, 
görüşmede, Bosna Hersek'in Türkiye için 
önemine dikkat çekerek Bosna Hersek'in 
egemenliğini ve toprak bütünlüğünü 
önemsediklerini ve desteklediklerini 
vurguladı. Bahçekapılı, Bosna Hersek'teki 
reform sürecinin de Türkiye tarafından 
yakından takip edildiğini ve devlet olarak 
üzerimize düşen her türlü sorumluluğu 
yerine getirmeye hazır olduğumuzu sözlerine 
ekledi.

Konuk Bakan, Türkiye ile Bosna Hersek 
arasında çok iyi ilişkiler bulunduğunu 

ve bu dostluğun devam etmesi adına 
çeşitli ziyaretler yaptıklarını belirtti.                 
Bosna-Hersek'in stratejik amaçlarından 
birinin Avrupa Birliği’ne üye olmak olduğuna 
işaret eden Crnadak, nüfusun yüzde 
80'inin de bunu desteklediğini ifade etti. 
AB ülkeleri dışındaki ülkelerle de ilişkilerini 
geliştirmek istediklerini ve bu ülkelerin 
başında Türkiye'nin geldiğini belirten 
Crnadak, "Türkiye'nin dış ilişkilerde ortaya 
koyduğumuz amaçları desteklemesi bizim 
için ayrıca bir mutluluktur." dedi 

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 
15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe 
girişimine karşı sergiledikleri tavra değinen 
Crnadak, Türkiye’nin atlattığı zor dönemden 
dolayı üzüntülerini ifade etti ve bu dönemde 
hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

08 Kasım 2016 Salı
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KAZAKİSTAN'IN	BAĞIMSIZLIĞININ	
25.	YIL	DÖNÜMÜ

TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Kazakistan'ın 
bağımsızlığının 25. yıl dönümü münasebetiyle Astana'da düzenlenen 

"Sonuçlar, Başarılar, Geleceğe Bakış Konferansı”na katıldı. 

TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi, Konferansta yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin Kazakistan'ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülke olduğunu ifade ederek "2012 
yılında kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik 
İş Birliği Konseyi, iki kardeş ülke arasındaki 
ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine erişmiş 
olduğuna işaret etmektedir." dedi. TBMM 
Başkan Vekili Hamzaçebi, Kazakistan Meclis 
Başkanı Nurlan Nigmatulin’in vaki davetine 
icabetle, beraberinde Türkiye - Kazakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan 
Vekili AK PARTİ Düzce Milletvekili Fevai 
Arslan, AK PARTİ Elazığ Milletvekili Tahir 
Öztürk ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi 
Ersoy ile "Sonuçlar, Başarılar, Geleceğe Bakış 
Konferansı”na katılmak üzere Kazakistan’a 
resmi ziyarette bulundu.

Kazakistan'ın bölgesel ve uluslar arası 
konularda izlediği yapıcı politikaların 
yanı sıra nükleer silahsızlanma ve 
arabuluculuk alanlarındaki başarılarının 
tüm dünya tarafından izlendiğini kaydeden 
Hamzaçebi, ülkenin 2017-2018 döneminde 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici 
üyeliğine seçilmesini bu başarıların somut 
örneklerinden biri olarak nitelendirdi. 
Hamzaçebi, Kazakistan'ın uluslar arası terör, 
şiddet, hoşgörüsüzlükle mücadelede, diyalog 
ve uzlaşının teşvik edilmesine yönelik aktif 
politikasının takdirle karşılandığını ifade 
ederek Türkiye'nin bu gelişim ve çabalara 
destek vermeye devam edeceğinin altını 
çizdi. 

Türkiye'nin anayasal ve demokratik 
düzenine, milletin birlik ve beraberliğine 

28 Kasım 2016 Pazartesi
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karşı haince gerçekleştirilmek istenen 15 
Temmuz FETÖ darbe girişiminin halkın 
cansiperane duruşuyla engellendiğini 
vurgulayan Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Kazakistan'ın, Türkiye'nin 
en büyük düşmanlarından biri olan ve 
birçok ülkeye yayılmış uzantıları bulunan bu 
hain terör örgütüne karşı mücadelemizde 
yanımızda olduğunu bilmek bizim için 
memnuniyet vericidir. Bu tehlikeli örgütün 
kökünü kazımak amacıyla Kazakistan ile 
ortak mücadelemize devam ediyoruz." 

TBMM Başkan Vekili, Türkiye'nin, gelecek 
yıl Astana'da yapılacak EXPO 2017 fuarına 
katılarak başarılı bir etkinlik olmasına katkı 
sağlayacağını dile getirerek, Kazakistan'ın, 
Türkiye gibi Doğu ve Batı'yı, Avrupa ve 
Asya'yı birbirine bağlamayı amaçladığını, iki 
ülkenin bu alanda ortak hareket etme imkânı 
bulduğunu kaydetti.

Hamzaçebi, Türkiye ve Kazakistan'ın 
ortaklaşa kurduğu Türk Konseyinin, 
bölgenin refah ve istikrarını sağlamaya 
yönelik ortak anlayış ve iradeyi yansıttığını 
belirterek "Kazakistan'da Türk Konseyine 
bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası 
Türk Akademisi, ortak kültür ve mirasımızın 
araştırılmasında, gelecek nesillere 
aktarılmasında önemli rol oynamaktadır." 
ifadesini kullandı. 

Kazakistan'ın bağımsızlık sonrası başarıları 
ve geleceğe yönelik planlarının ele alındığı 

konferansa, Kazakistan 
Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin, Rusya 
Federasyonu Duma 
Başkan Yardımcısı 
Vladimir Vasilyev, 
Finlandiya Parlamentosu 
Başkan Yardımcısı 
Mauri Pekkarinen, 
Avrupa Birliği Orta 
Asya Özel Temsilcisi 
Peter Burian'ın yanı 
sıra, Belarus, Belçika, 
Macaristan, İran, İtalya, 
Çin, Kırgızistan, Letonya, 

Polonya, ABD, Türkiye, Almanya ve İsveç  
parlamentolarından temsilciler ve uzmanlar 
katıldı. 

TBMM Başkan Vekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi, Kazakistan ziyareti kapsamında 
T.C. Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ile 
görüştü. Görüşmenin ardından ziyaretini 
değerlendiren Hamzaçebi, Kazakistan Meclis 
Başkanı ve Senato Başkan Yardımcısı ile 
yaptığı görüşmelerde iki ülke arasındaki 
dostluk ilişkilerinin ilerletilmesinin ele 
alındığını kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
Türkiye’yi ilk ziyaret eden kişinin 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
olduğuna dikkat çeken Hamzaçebi, 
“Nazarbayev’in bu ziyareti Türkiye’ye güç 
vermiştir.” vurgusunu yaptı.

Hamzaçebi, Kazakistan-Türkiye arasındaki 
yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin 
üçüncü toplantısının gelecek yıl Türkiye’de 
yapılacağını hatırlatarak, konseyin iki 
ülkenin çeşitli iş birliği alanlarında güçlü 
adım atmasını sağlayacağını dile getirdi. 
Kazakistan’ın 21. yüzyılda önemli bir ülke 
olacağına inandığını belirten Hamzaçebi, 
hâlihazırda dünyanın ilk 50 ekonomisi 
arasında olan Kazakistan’ın ilk 30 arasına 
girmeyi hedeflediğini ve Türkiye’nin 
Kazakistan’a bu hedefine ulaşmada daima 
yardımcı olacağını ifade etti.



■  69

Kasım 2016

TBMM Başkan Vekili bu çerçevede, Türkiye 
ile Kazakistan arasındaki siyasi iş birliğinin 
ekonomik ve ticari alanlara taşınmasının 
önemli olduğunu vurgulayarak; “Her ülke 
lojistiği görmekte ve bundan bir şekilde 
yararlanmak istemektedir. Türkiye’nin de 
lojistik sektöründe büyük bir iddiası vardır.                                                                    
İki ülke, yapacakları iş birliğiyle yükselen 
lojistik sektörünün getirisinden en fazla 
şekilde yararlanabilirler. Bunun için 
Kazakistan’ın ulaşım ve ticaret yollarını 
çeşitlendirmesi gerekiyor. Hazar geçişli 
bir ulaşım hattının süratle hizmete 
sokulması gerekiyor." dedi. Petrol ve doğal 
gaz kaynakları yönünden çok güçlü olan 
Kazakistan'ın, Türkiye’nin Hazar üzerinden 
Akdeniz'e uzanan Bakü-Tiflis-Ceyhan 
boru hattından yararlanmasını da isteyen 
Hamzaçebi, bunun Kazakistan ekonomisinin 

ileriye taşınmasına yardımcı olacağına dikkati 
çekti. 

Hamzaçebi, Türkiye’nin 15 Temmuz’da 
ülke demokrasisini hedef alan başarısız bir 
darbe girişimi yaşadığını dile getirerek, “Bu 
girişim milletin sağduyusuyla başarısızlığa 
uğratılmıştır. Ancak buna teşebbüs eden FETÖ 
ile mücadele, sadece Türkiye’nin mücadelesi 
olmamalıdır. Bu mücadeleyi, Türkiye, 
dostlarıyla birlikte yürütmelidir. Kazakistan’ın 
da bu çerçevede üzerine düşen görevleri 
olduğunu düşünüyorum, bunları da Kazak 
dostlarımıza hatırlattım.” vurgusunu yaptı.

Bağımsızlığının 25. yıl dönümü dolayısıyla 
"Sonuçlar, Başarılar, Geleceğe Bakış 
Konferansı”nı düzenleyen Kazakistan, 
bağımsızlık gününü her yıl 16 Aralık tarihinde 
kutluyor.

TBMM	BAŞKAN	VEKİLİ	HAMZAÇEBİ,	
JİRİNOVSKİ'Yİ	KABUL	ETTİ 

23 Kasım 2016 Çarşamba 

TBMM 
Başkan 
Vekili Akif 
Hamzaçebi, 
Rusya Liberal 
Demokrat 
Partisi 
Başkanı 
Vladimir 
Jirinovski'yi 
kabul ederek 
görüşme 
gerçekleştirdi.
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ÇEK	CUMHURİYETİ	
TEMSİLCİLER	MECLİSİNDEN	ZİYARET

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Çek 
Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan 
Yardımcısı Jan Bartosek ve beraberindeki 
heyetle görüştü.

Görüşmede, Çek Cumhuriyeti Temsilciler 
Meclisi Başkan Yardımcısı Bartosek 
tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ve 
sonrasındaki gelişmelerin yakından takip 
edildiği,  darbe girişimi sırasında yaşanan 
can kayıplarının kınandığı ve Meclise 
yapılan saldırının kabul edilemez olduğu 
vurgulandı. Ziyaretleri kapsamında öncelikli 
konularının göçmen krizi, Çek Cumhuriyeti 
ile Türkiye arasındaki olası yardımlaşma 

ve iş birliği olanakları olduğunu ifade eden 
Bartosek, Türkiye'deki siyasi durum ve HDP 
milletvekillerinin tutuklanması konularını 
da görüşmek istediklerini bildirdi. Bartosek, 
Türkiye'yi NATO dâhilinde stratejik, müttefik 
ortak olarak algıladıklarını sözlerine ekledi.

TBMM Başkan Vekili Aydın, ziyaretten 
duydukları memnuniyeti ifadeyle meseleleri 
aracı vesilesiyle değil, ön yargılardan uzak 
bir şekilde muhataplarından dinlemenin çok 
daha makul ve mantıklı olduğunu söyledi. 
Aydın, gerek tutuklanan milletvekilleriyle 
gerek medyayla ilgili pek çok meselede 
özellikle Batı'da, Türkiye üzerinde çok ciddi 

07 Kasım 2016 Pazartesi
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algı operasyonlarının yürütüldüğünün 
farkında olduklarını ifade etti. 

Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye için önemli bir 
orta Avrupa ülkesi ve müttefik olduğuna 
değinen Aydın, "İlişkilerimiz bu kadar 
ilerlemişken, NATO müttefikimiz ve önemli 
bir ortağımız olarak değerlendirdiğimiz Çek 
Cumhuriyeti'nde YPG'nin bir temsilcilik ofisi 
açmasına müsaade edilmesi bizi üzmüştür. 
Bu temaslarımız neticesinde, aslında 
vakitlice bu hatadan dönüldüğünü ve söz 
konusu ofisin kapanmasını memnuniyetle 
öğrenmiş oldum." diye konuştu. 

Aydın, PKK ile PYD, YPG arasında mevcut 
organik bağı izah etmesine gerek olmadığını 
belirterek, her iki örgütün de aynı teşkilat 
yapısını kullandıklarına ve propaganda için 
aynı medya araçlarından istifade ettiklerine 
dikkati çekti. Türkiye'nin, hiçbir gerekçenin 
terör eylemlerini mazur gösteremeyeceği 
inancında olduğuna işaret eden Aydın, şöyle 
devam etti: 

"Hangi gerekçeyle olursa olsun, kimden 
gelirse gelsin, kime karşı işlenirse işlensin 
tüm terör eylemlerinin karşısında yer 
almaktayız. Bu bağlamda PKK, PYD, YPG, 
DEAŞ ve tüm diğer örgütleri bir kez daha 
lanetliyoruz. Uluslar arası toplum da 
teröristler arasında ayrım yapma lüksüne 
sahip değildir. Zira, terörün de teröristin 
de iyisi kötüsü olmaz. Bütün teröristler ve 
terör eylemleri kötü olarak nitelendirilmek 
zorundadır. Öte yandan bu örgüt, Suriye 
ve Irak'taki gelişmeleri kendi menfaatine 
kullanarak mevcudiyetini meşrulaştırma 
çabası içerisindedir." 

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
verdikleri destekten dolayı mevkidaşına 
teşekkür eden Aydın, darbe girişimini 
gerçekleştiren terörist organizasyon 
FETÖ'nün sadece Türkiye için değil faaliyet 
yürüttüğü tüm ülkeler için bir tehdit 
oluşturmakta olduğunu vurguladı. Aydın, 
Çek Cumhuriyeti'ndeki FETÖ yapılanmalarına 
karşı gerekli adımların atılacağını 
umduklarını, bu yapının çok tehlikeli 

ve sinsi olduğunu dile getirdi ve FETÖ 
tamamen temizlenene kadar devletin gerekli 
tedbirlerini alacağına dikkati çekti. 

TBMM Başkan Vekili Aydın, "1915 olaylarıyla 
ilgili olarak Çek Hükümetinin, ülkemiz ile 
Ermenistan arasında ortak tarihimizin trajik 
bir dönemi hakkında süregelen tartışmalar 
karşısında, tarafsız ve dengeli bir tutum 
izlemesini arzuluyoruz. 1915 olayları 
hakkında 14 Nisan 2015'te Çek Temsilciler 
Meclisi Dışişleri Komitesinde kabul edilen 
kararın, bizi şaşırttığını, üzdüğünü ve hayal 
kırıklığına uğrattığını ifade etmek istiyorum." 
dedi. 

Yargı önünde bekleyen, 154 milletvekiline 
ait 810 fezlekeye ilişkin olarak anayasa 
değişikliği yapıldığını ve dokunulmazlıkların 
kaldırıldığını anımsatan Aydın, bu kapsamda 
AK PARTİ, CHP ve MHP milletvekilleri 
veya genel başkanlar dâhil olmak üzere 
hukukun gereği olarak ifadelerini verdiklerini 
belirtti. Sadece HDP milletvekillerine ait 
dokunulmazlığın kaldırılmadığına dikkati 
çeken Aydın, dokunulmazlığı o dosyalar 
kapsamında kaldırılan tüm milletvekillerinin 
hukuk önünde eşit bir şekilde, hukukun 
gereğini yerine getirmek zorunda olduğunu 
ve Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu 
bildirdi. "Hukuk devletinde hiç kimse 
layüsel değildir. Herkes işlediği suç neyse 
karşılığındaki hukuk normlarına uygun bir 
şekilde adil yargılanmak durumundadır" 
diyen Aydın, şu anda  milletvekillerine ilişkin 
süreci yargının yürüttüğünü ifade etti. Aydın, 
ifade verme çağrısına zamanında yanıt 
veren bir HDP'li milletvekilinin ise gözaltına 
alınanlar arasında bulunmadığına işaret etti. 

Aydın, göç kriziyle ilgili Batı'nın ortak hareket 
etme arzusunda olduklarını, meseleye siyasi 
bir mesele olmaktan ziyade, insani ve vicdani 
bir perspektifle bakmak gerektiğini dile 
getirdi. Türkiye'nin tek başına mültecilere 
en iyi ev sahipliğini gösterdiğini vurgulayan 
Aydın, bu bağlamda Türkiye'nin dünyada en 
çok yardım yapan ülke konumunda olduğunu 
kaydetti.
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Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Jan Bartosek 
ve beraberindeki heyet, AB Uyum Komisyonu ve Millî Savunma 

Komisyonu ile de görüşmelerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
hükümete verdikleri destek nedeniyle Çek 
Cumhuriyeti heyetine teşekkür eden Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Kasım 
Gülpınar, darbe girişimini gerçekleştiren 
FETÖ'nün, sadece Türkiye için değil, faaliyet 
yürüttüğü tüm ülkeler için bir tehdit 
oluşturduğunu vurguladı. 

Çek Cumhuriyeti'ndeki FETÖ yapılanmasıyla 
ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ümit 
ettiklerini dile getiren Gülpınar, Türkiye'nin 
bugüne kadar Çek Cumhuriyeti'yle çok yakın 
ilişkiler yürüttüğünü söyledi. Komisyon 
olarak vize serbestisi konusunda yoğun 
mesai harcadıklarını anlatan Gülpınar, darbe 
girişiminin ardından ise AB ile 15 Temmuz'u 
ve akabinde gelişen olayları birinci gündem 
maddesi haline getirdiklerini ifade etti. 

Fasılların açılması konusunda ise AB 
tarafından uzun yıllardır anlamsız blokajların 
yapıldığını belirten Gülpınar, "23. ve 24. 
fasıllar açılmış olsaydı, Türkiye ve AB ilişkileri 
açısından farklı bir durum olurdu." ifadesini 
kullandı. 

Kıbrıs müzakerelerinde, yakın zamanda 
Adadaki iki toplumun da arzu ettiği bir 
çözümün olacağını söyleyen Gülpınar, Kıbrıs 

sorununun çözülmesiyle beraber en azından 
blokajların kalkacağını dile getirerek, "Çünkü 
AB, biliyoruz ki sadece bir Kıbrıs'ın ağzına 
bakacak bir topluluk değil." dedi. 

AB ile Türkiye arasında terörün tanımı 
konusunda bir uzlaşı sağlanamadığının 
altını çizen Gülpınar, Türkiye'nin, AB'nin 
bu konudaki endişesini anladığını ancak 
AB'nin de Türkiye'nin endişelerini anlaması 
gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin terör 
örgütleriyle mücadele ettiğini anlatan 
Gülpınar, AB'nin bu hassas süreçte 
Türkiye'ye biraz daha fazla destek olmasını 
arzu ettiklerini söyledi. 

Çek Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Başkan 
Yardımcısı Bartosek ise, özellikle darbe 
girişimi sonrasındaki gelişmeleri ve Türkiye'yi 
çok büyük derecede etkileyen göçmen 
krizini yakından takip ettiklerini belirtti.

Çek Cumhuriyeti heyeti; Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Yusuf Beyazıt ve komisyon 
üyeleriyle de bir görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede, 15 Temmuz başarısız FETÖ 
darbe girişimi başta olmak üzere ikili ve 
uluslar arası konular değerlendirildi.
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TBMM	BAŞKAN	VEKİLİ	AYDIN,	
AKPM	SİYASİ	İŞLER	KOMİSYONU	
BAŞKANI	JENSEN'İ	KABUL	ETTİ	

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Siyasi 
İşler Komisyonu Başkanı Mogens Jensen 
başkanlığındaki heyeti kabul etti. 

Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi çok şiddetli 
ve kanlı darbe girişimi ile karşı karşıya 
kaldığını belirten Ahmet Aydın, "Türkiye'deki 
demokratik kurumlar ele geçirilmek ve 
demokratik düzen askerî bir cunta ile 
değiştirilmek istenmiştir. Adeta Türkiye işgal 
edilmek istenmiştir." diye konuştu. 

Darbe girişiminin Türkiye'deki demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve insan haklarının 
üzerindeki tehditlerin ne kadar ciddi 
olduğunu gösterdiğini anlatan Aydın, bu 
tehditlere karşı yürütülen mücadelede 
Avrupa Konseyi'nin destekleyici tavrının, 
Avrupa Konseyi'nin değerlerinin gerek 

Türkiye gerekse diğer ülkelerde tesis 
edilmesi için önemli bir rol oynayacağını 
belirtti. 

Türkiye'nin bugün FETÖ'nün dışında PKK, 
YPG, PYG, DAEŞ, DHKP-C terör örgütlerine 
yönelik kapsamlı bir mücadele yürüttüğünü 
vurgulayan Aydın, "Terörle mücadele 
sürecinde Avrupa Konseyi'nden beklentimiz 
denetim sürecinde yetki belgesi iptallerinin 
bir maşa olarak kullanılmaması, terörizme 
çanak tutan ve makul olmayan eleştirilerle 
Türk kamuoyunun Avrupa'ya olan inancının 
sarsılmasına neden olunmaması yönündedir. 
Türk halkının teröre karşı demokrasiye 
olan bağlılık ve inancının ve bu yolda 
atılan adımların desteklenmesi Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisinin kuruluş 
amacı ve ruhuna da uygun düşecektir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

23 Kasım 2016 Çarşamba 
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AKPM Siyasi İşler Komisyonu Başkanı 
Jensen, Türkiye'nin dostu olarak ziyareti 
gerçekleştirdiklerini belirterek, darbe 
girişimini en sert şekilde kınamak, hayatını 
kaybedenleri anmak ve Türk halkı ile 
dayanışmayı anlatmak için Türkiye'de 
bulunduklarını kaydetti. 

Jensen, "Türk hükümeti, bu darbe girişiminin 
suçlularını en kısa sürede tespit eder 
ve cezalandırır, ümidimiz budur. Avrupa 
Konseyi'nin üzerine inşa edildiği temel 
değerler demokrasi, hukukun üstünlüğü ve 
insan haklarıdır. Bu değerler çerçevesinde 
Türkiye ile diyaloğumuzu devam ettiriyoruz." 
dedi. 

AKPM Siyasi İşler Komisyonu Başkanı Jensen 
ve beraberindeki heyet, AK PARTİ, CHP ve 
MHP gruplarını da ziyaret etti.

AK PARTİ Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 
görüşmede, Türkiye'nin 15 Temmuz'da, 
tarihte ender görülen bir darbe girişimiyle 
karşı karşıya kaldığını anımsatarak, Türk 
halkının dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini ve 
üniforma giymiş terör örgütüne karşı birlik 
içinde mücadele ettiğini söyledi. 

Tüm siyasi partilerin, tüm Türk halkının 
darbe girişimini püskürtmek için elinden 
geleni yaptığını dile getiren Elitaş, darbe 
girişiminin, insanların millî iradesine sahip 
çıkarak engellendiğini vurguladı. 

AKPM Siyasi İşler Komisyonu Başkanı 
Jensen, darbe girişimini en şiddetli 
şekilde kınadıklarını vurgulayarak hayatını 
kaybedenler ve yaralananlardan dolayı 
duyduğu üzüntüyü ifade etti. Jensen, 
"Amacımız, Türkiye'ye bu güç zamanlarında 
destek olmaktır; bir el uzatmak, Türkiye'nin 
bu zamanları, ortak değerleri gözetecek 
şekilde aşmasında yardımcı olmaktır. Bu 
ortak değerler de demokrasi, insan hakları 
ve hukukun üstünlüğüdür. Türk halkı için bir 
an evvel normal koşulların tesis edilmesini 
umut ediyoruz." dedi. 

Konuk heyet daha sonra CHP Grup Başkan 
Vekili Levent Gök ve MHP Grup Başkan Vekili 
Erkan Akçay ile bir araya gelerek basına 
kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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MECLİSİN	2017	YILI	BÜTÇESİ	
KABUL	EDİLDİ

TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay ve Kamu 
Denetçiliği Kurumunun 2017 yılı bütçeleri 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek 
kabul edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2017 
bütçesi, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın 
tarafından komisyona sunuldu.

Türkiye'nin, bu yasama yılında büyük bir 
badire atlattığını, melun ve menhus darbe 
girişimine maruz kaldığını anımsatan 
Aydın, millî iradenin tecelligahı olan 
Meclisin, FETÖ’cü teröristler tarafından 
bombalandığını ve silahla tarandığını 
kaydetti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, 
Genel Kurulun çalışma günü olmamasına 
rağmen, 15 Temmuz Cuma gecesi girişilen 
darbeye karşı, herhangi bir teklif veya telkin 
olmadan kendi iradesi ve kararıyla, darbe 
teşebbüsünün ilk saatlerinde Meclisi açtığını, 
yedi milletvekili ile başlanan oturumun 
bütün gece sürdürüldüğünü, bu esnada 
toplantıya katılan milletvekili sayısının 106’yı 
bulduğunu anlatan Aydın, toplantıda hazır 
bulunan üç siyasi partinin grup başkan 

vekilleriyle Divanın oluşturulduğunu, 
Genel Kurul açıldıktan sonra, milletimizin 
darbecilere geçit vermeyeceğinin, 
ülkemizin her yerinde darbeye karşı 
durarak örnek bir davranış sergilendiğinin, 
ülkemizin demokrasi tecrübesinin eski ve 
kökleşmiş olduğunun, milletçe demokrasiyi 
özümsediğimizin ve bu isyan teşebbüsünün 
başarısız kalacağının TBMM Başkanı 
Kahraman tarafından vurgulandığını belirtti.

Toplantıda hazır bulunan üç siyasi partinin 
temsilcileri, milletvekilleri ve bakanların 
darbe girişimi karşısında kararlı duruşlarını 
sergilediklerini dile getiren TBMM Başkan 
Vekili, Genel Kurul devam ederken, 
saat 23.05’te Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ın bir televizyon kanalına telefonla 
bağlanarak darbe teşebbüsünün FETÖ’cü 
bir isyan olduğunu belirttiğini, aynı şekilde 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bir TV kanalına bağlanarak 
saat 00.26’da darbeye karşı milletimizin 
meydanlara çıkmasını istediğini, tüm illerde 
milletimizin bu çağrıya uyduğunu, meydanlar 
ve caddelerin darbeye karşı koyan ve 
önleyen halkımızla dolduğunu ve Genel 

03 Kasım 2016 Perşembe
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Kurulda konuşmalar sürerken, asker kıyafeti 
giymiş terörist darbecilerin kumandasındaki 
F-16’ların Meclisi bombalamaya 
başladıklarını ifade etti.

Dikmen Kapısı girişine saat 02.42’de düşen 
ilk bombanın yaklaşık iki metrelik bir çukur 
oluşturduğunu, saat 02.51’de Genel Kurul 
Salonuna çok yakın bir noktaya, dış kulis ve 
Başbakanlık makam odasının bulunduğu 
yere ikinci bomba atıldığını, üçüncü 
bombanın ise Genel Kurulun arka bahçesine 
isabet ettiğini sözlerine ekleyen Aydın, 
F-16’larla Meclisi bombalayan darbecilerin 
gece boyunca helikopterle de taradıklarını, 
söz konusu saldırılar sırasında Meclisi 
savunan polislerimizden 14’ünün yanı sıra, 
Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve 
eşinin de yaralandıklarını belirtti.

Genel Kurulun çalışma günü olmaması 
sebebiyle o menhus gece birçok 
milletvekilinin seçim bölgelerinde 
meydanlara çıkarak halkımızla birlikte 
hainlere karşı durduklarının ve demokrasi 
nöbeti tuttuklarının altını çizen TBMM 
Başkan Vekili Aydın, "İstiklal Harbi’ni bizzat 
yöneterek 'Gazi’ unvanı alan Meclisimiz, 26. 
Dönemde gösterdiği kararlılıkla ikinci defa 
Gazi unvanını hak etti." dedi. 

Devleti parçalamak, millî hâkimiyeti ve 
demokrasiyi yok etmek gayesiyle girişilen 
bu isyan hareketinin çok kısa bir zamanda 
bertaraf edildiğini dile getiren Aydın, millî 
birlik ve bütünlüğün sergilenmesinde büyük 
hassasiyet gösteren siyasi partilerin genel 
başkanlarına ve milletvekillerine teşekkür 
etti. Aydın, demokrasi imtihanını başarıyla 
veren basını da tebrik ettiğini vurgulayarak, 
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı üzerine meydanlara 
çıkarak tanklara ve asker elbisesi giymiş 
silahlı teröristlere karşı duran; bir ay boyunca 
bütün illerde, meydanları doldurarak 
tuttuğu demokrasi nöbetiyle darbeye karşı 
demokrasiyi galip kılan milletimize yüce 
Meclisimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. 
Başta 246 şehidimiz olmak üzere bütün 
şühedayı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. 

Gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi. 

Meclisin, uğradığı melun saldırı sonrasında 
yalnız bırakılmadığını belirten Aydın, 
FETÖ’nün darbe girişimine tepkilerini 
dile getirmek ve desteklerini ifade etmek 
için  yurt içi ve yurt dışından ziyarete 
gelen çok sayıda heyet ve şahsı misafir 
ettiklerini, görüşmeler yaptıklarını ve Meclisi 
gezdirdiklerini hatırlattı. 

15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla TBMM 
Ana Binasında ve Ziyaretçi Kabul Binasında 
büyük hasar meydana geldiğini dile getiren 
Aydın, toplam hasar tutarının 11 Milyon 818 
bin 370 TL olduğuna dikkati çekti. Aydın, 
yapılacak işlerin projesi, ihalesi, yapımı ve 
ödemesi gibi tüm işlemlerin Gayrimenkul 
ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 
(GYODER) tarafından yürütüleceğinden, 
kuruma herhangi bir ek yükümlülük 
getirmediğine işaret ederek, GYODER 
yöneticilerine ve üyelerine de teşekkür etti. 
Bu çerçevede, Mecliste yapılan çalışmalarla 
ilgili bilgi veren Aydın, demokrasiye karşı 
yapılan saldırıda parlamentonun aldığı 
yarayı hiçbir zaman unutturmamak adına, 
hasarlı bölgeye “Demokrasi Müzesi” 
yapılacağını kaydetti. Aydın, "Meclisimizin 
15 Temmuz’daki bombalanması sırasında ne 
yazık ki Meclis çalışmalarının yapılabileceği 
bir sığınak olmadığı gerçeğiyle karşılaştık." 
diyerek binanın altında olduğu bildirilen 
ve sığınak olarak ayrılan yerin de sığınak 
olmadığını ve günümüz sivil savunma 
normlarına göre yetersiz ve uygun 
olmadığının yakinen görüldüğünü vurguladı. 
TBMM Başkan Vekili, Meclis çalışmalarının 
her halükarda yapılabileceği, günümüz 
şartlarına uygun, deprem, sel, nükleer 
saldırı ve benzeri her türlü afet ve saldırıya 
karşı donanımlı ve fonksiyonel bir sığınak 
ihtiyacının elzem hale geldiğinin altını çizdi.

Eski Halkla İlişkiler Binası kat yüksekliğinin 
çok düşük olduğunu, binada havalandırma 
tesisatı bulunmadığını belirten Aydın, 
"Günümüz şartlarına elverişli bir sığınak 
bulunmamaktaydı. Benzer birçok eksiklik 
vardı. Kaldı ki bina; 2007 Yılı Deprem 
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Yönetmeliğine uygun olmayıp güçlendirme 
tadilatı yapıldığında büyük bir maliyet 
gerektirmekte, iç mekânlarda oluşacak 
daralma sebebiyle binanın kullanım 
fonksiyonu ve konforu azalmaktaydı. 
Bu blokların, kültür varlığı olarak tescili 
bulunmamaktadır. Söz konusu bina, 
belirtilen gerekçeler ve Başkanlık Divanı 
kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
yetkililerince hazırlanan teknik rapora 
istinaden yıkılmış ve yeni bir bina yapılması 
kararı alınmıştır." dedi. 

Aydın, yeni binanın; ana binanın mimarisi, 
görünümü ve üst kot yüksekliği ile uyumlu 
olarak inşa edileceğine değinerek, yeni 
yapılacak binaların kat yüksekliklerinin 
ferah olacağını bildirdi. Binanın altında 
otopark alanları bulunacağını, Genel 
Kurulun acil durumlarda güvenli bir 
şekilde toplanabileceği yeni bir mekânın 
planlandığını ifade etti.

TBMM Başkan Vekili Aydın, yeni binada İdari 
Teşkilat hizmet birimleri ile milletvekillerine 
sunulacak yeni lojistik hizmetler için 
fiziki mekânların meydana getirileceğini 
belirterek, Ana Bina (Genel Kurul), Yeni 
Halkla İlişkiler Binası ve otoparklara tünelle 
geçişler sağlanacağını ve hâlihazırda 
farklı mimarlık bürolarınca yeni bina etüt 
çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Aydın, TBMM’nin 2017 yılı bütçe teklifinin 
981 milyon 589 bin lira olarak Komisyona 
sunulduğunu, TBMM'ye bağlı olan Kamu 
Denetçiliği Kurumuna Hazine yardımı olarak 
20 milyon 72 bin lira pay ayrıldığını, söz 
konusu tutarın, toplam bütçemizin yaklaşık 
yüzde 2'sini oluşturduğunu, 2017 - 2019 
dönemi bütçe teklifimizin; 2017 yılı için 981 
milyon 589 bin lira, 2018 yılı için 1 milyar 6 
milyon 911 bin lira, 2019 yılı için de 1 milyar 
81 milyon 670 bin lira olarak öngörülerek 
hazırlandığını sözlerine ekledi.

TBMM'nin millet adına yasama ve denetim 
faaliyetleri yürüttüğünü hatırlatan Aydın, 
bu doğrultuda 26'ncı Dönem Birinci 
Yasama Yılında en önemli faaliyetlerden 

birinin Anayasa Mutabakat Komisyonu 
çalışmalarının yeniden başlatılması olduğunu 
belirtti. 

1982 Anayasasında 18 ayrı tarihte 
değişiklikler yapıldığını, geçici 19 maddeyle 
196 maddeden oluşan anayasanın 114 
ayrı değişikliğe uğradığını ve yüzde 58'inin 
yeniden düzenlendiğini anlatan Aydın, 
"Böylesi insicamını ve bütünlüğünü 
kaybetmiş bir anayasa Türkiye'yi taşıyacak 
durumda değildir." ifadesini kullandı. 

Yeni bir anayasa hazırlanabilmesi için, 19 
Ekim 2011 tarihinde başlayan Anayasa 
Uzlaşma Komisyonu çalışmalarının 25 ay 
sürdüğünü, ancak herhangi bir uzlaşma 
sağlanamadan sona erdiğini aktaran 
Aydın, bu dönemde dört siyasi partinin 
katılımıyla Anayasa Mutabakat Komisyonu 
oluşturulduğunu anımsattı. 

Bu komisyonda da mutabakat sağlanamadığı 
için 16 Şubat'ta çalışmanın sona erdiğini 
vurgulayan Aydın, "İnancım ve temennim 
odur ki Meclisimiz bu dönemde yeni bir 
anayasa yapacak ve siyasi tarihimizde 
mümtaz bir yer edinecektir. Böylece siyasi 
partilerimiz, seçim çalışmalarında en önemli 
vaatlerinden olan yeni bir anayasa yapma 
taahhütlerini yerine getirmiş olacaklardır." 
değerlendirmesinde bulundu. 

26'ncı Dönem Birinci Yasama Yılının yasama 
ve denetim çalışmaları hakkında da bilgi 
veren Aydın, Başkanlığa 483 kanun tasarısı 
sunulduğunu, 409 kanun tasarısının Genel 
Kurul gündemine girdiğini, 88 kanun 
tasarısının kanunlaştığını belirtti. Bu 
dönemde bin 345 kanun teklifi verildiğini, 
30'unun Genel Kurul gündemine girdiğini ve 
25'inin kanunlaştığını anlatan Ahmet Aydın, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

"25'inci Dönemden intikal eden 268 ve 
26'ncı Dönem Birinci Yasama Yılında TBMM 
Başkanlığına sunulan 5 Kanun Hükmünde 
Kararname olmak üzere toplam 273 Kanun 
Hükmünde Kararnameden ikisi TBMM 
İçtüzüğünün 128'inci maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca doğrudan Genel Kurulun 
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gündemine girmiştir. 271 KHK, ilgili 
komisyonlarda bulunmaktadır. Denetim 
faaliyetleri kapsamında 570 sözlü soru 
önergesi verilmiştir. Bu önergelerden 8'i 
mükerrer olduğundan işleme konulmamış, 
17'si gelen kâğıtlara girmeden önce 
geri alınmış, 28'i ise Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine aykırı oldukları gerekçesiyle 
iade edilmiştir. İşleme alınan 517 sözlü soru 
önergesinin biri gelen kâğıtlara girdikten 
sonra geri alınmış ve 51'i cevaplandırılmış, 
458 önerge Genel Kurul gündeminde 
yer almaktadır. 7 önerge ise Genel Kurul 
gündemine girmeyi beklemektedir." 

TBMM Başkanlığına 8 bin 527 yazılı soru 
önergesi verildiğini aktaran Ahmet Aydın, 
bunlardan 17'sinin mükerrer olduğundan 
işleme konulmadığını, 48'inin gelen kâğıtlara 
girmeden geri alındığını, 929'unun ise 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı 
olduğu gerekçesiyle iade edildiğini bildirdi. 

Bin 309 Meclis araştırması önergesinden 
87'sinin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
aykırı olduğu gerekçesiyle iade edildiğini 
belirten Aydın, işleme alınan bin 222 
önergeden birinin işlemden kaldırıldığını, 

284'ünün Genel Kurul gündeminde yer 
aldığını ve 916 önergenin Genel Kurul 
gündemine alınmayı beklediğini vurguladı. 

Aydın, 15 genel görüşme önergesi verildiğini, 
bunlardan ikisinin Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle 
iade edildiğini, işleme alınan 13 önergeden 
6'sının Genel Kurul gündeminde yer aldığını 
kaydetti. 

14 gensoru önergesi verildiğini, bu 
önergelerden üçünün Anayasa ve İçtüzük 
hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade 
edildiğini işaret eden Aydın, ikisinin gelen 
kâğıtlara girdikten sonra geri alındığını, 9 
önergenin ise gündeme alınmasının Genel 
Kurul tarafından reddedildiğini belirtti. 

Sunulan iki Meclis soruşturması önergesinin 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı 
olduğu gerekçesiyle iade edildiğini 
kaydeden Aydın, 2015 yılı denetim raporları 
kapsamında Sayıştay tarafından Eylül 
ayında 216 Sayıştay Raporunun Başkanlığa 
sunulduğunu ifade etti. 

Ahmet Aydın, geçtiğimiz yasama yılında 
TBMM Genel Kurulunun 128 birleşim ve 
742 oturumunda bin 107 saat 52 dakika 
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çalıştığını, çalışmalara ilişkin 53 bin 902 sayfa 
tutanak tutulduğuna işaret etti. 

Ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesinde 
parlamenter diplomasinin önemli rolü 
olduğuna vurgu yapan Aydın, bu doğrultuda 
TBMM'nin, geçtiğimiz yasama yılında da 
diğer ülke parlamentoları, parlamenter 
asambleler ve uluslar arası kuruluşlarla 
temaslarını yoğun biçimde sürdürmeye 
devam ettiğini anlattı. TBMM'nin üye 
olduğu 12 parlamenter asamble ile bölgesel 
ilişkilerin, Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu ile de AB nezdindeki ilişkilerin 
yeni bir hız ve ivme kazandığına işaret 
eden Aydın, "Daha önceki dönemlerde 
kurulmuş olan 129 dostluk grubu, 
parlamenter diplomasi çerçevesindeki 
ilişkileri zenginleştirmiş ve Türkiye’nin 
etkinlik coğrafyasının genişlemesine katkı 
sağlamıştır. Bu çerçevede Birinci Yasama 
Yılında toplam 243 uluslar arası faaliyete 
iştirak edilmiştir." açıklamasında bulundu. 

TBMM Başkan Vekili Aydın, tarihî mirasın 
korunması, yaşatılması ve tanıtılması 
çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 
Geçen yasama yılında saray, müze, köşk ve 
kasırları yurt içi ve yurt dışından 899 bin 
258 kişinin ziyaret ettiğini anlatan Aydın, 
başta Dolmabahçe Sarayı olmak üzere tarihî 
mekânları 12 ülkeden önemli sayıda devlet 
başkanı, parlamento başkanı, başbakan 
ve bakanlardan oluşan heyetlerin ziyaret 
ettiğini kaydetti. 

TBMM olarak kültür-sanat faaliyetlerinin 
hayata geçirilmesine de büyük önem 
verdiklerine dikkati çeken Aydın; Kültür 
Sanat Yayın Kurulu eliyle düzenlenen 
etkinliklerin bu yıl daha da geliştirileceğini, 
fikirlerin serbest bir ortamda teati 
edilebileceği, alanında önde gelen fikir 
adamlarının dinleneceği programların, 
İstanbul'da 'Dolmabahçe Sohbetleri' 
Ankara'da ise 'Meclis Sohbetleri' adıyla 
hayata geçirileceğini, tarihî mirasımızın 
korunup yaşatılması kapsamında, Milli 
Saraylar bünyesinde yer alan tarihî 
Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasının 

restorasyon çalışmalarının tamamlanma 
aşamasına geldiğini ve 2017 yılı Ocak 
ayında yeniden ziyarete açılacağını, Beykoz 
Kasrı'nın restorasyon, peyzaj düzenleme ve 
tefriş çalışmalarının da tamamlandığını ve 
önümüzdeki günlerde ziyarete açılacağını 
vurguladı.

2015 yılı kesin hesap sonuçları ile 2016 yılı 
bütçesine ilişkin bilgi veren Aydın, 2015 
yılı bütçesinin 763 milyon 216 bin lira 
olarak kanunlaştığını, bütçenin yıl içinde 
yapılan aktarmalarla 800 milyon 466 bin lira 
olduğunu ve yıl sonu itibarıyla bunun 725 
milyon 757 bin lirasının harcandığını belirtti. 
2016 yılı bütçesinin ise 840 milyon 29 bin 
lira olarak kanunlaştığını, yıl içinde yapılan 
aktarmalar ve ödenek ilaveleriyle Eylül sonu 
itibarıyla toplam ödeneğin 889 milyon 808 
bin 869 lira olduğunu kaydeden Aydın, bu 
ödenekten Eylül sonu itibarıyla 589 milyon 
982 bin 189 liranın harcandığını ifade etti.

TBMM Başkan Vekili Aydın, 15 Temmuz'da 
yaşanan olağanüstü olayın ülke olarak 
demokrasi, bağımsızlık ve hürriyetin ne 
kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti. 
Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması 
temennisinde bulunan Aydın, 2017 yılı 
bütçesinin hayırlı olmasını diledi. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda aynı 
gün, Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay 
bütçeleri de görüşülerek kabul edildi. 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri 
Kasırga, Cumhurbaşkanlığının 2017 Mali Yılı 
Bütçesi için öngörülen miktarın 648 milyon 
500 bin lira olarak hesaplandığını belirterek, 
"Bu bütçe yılı aynı zamanda, muhtemel bir 
anayasa değişikliğinin Cumhurbaşkanlığımıza 
deruhte edeceği görevler için de 
hazırlıklarımızı yapacağımız bir dönem 
olacaktır." dedi. Sayıştay Başkanı Ahmet 
Baş ise Sayıştay Başkanlığının Stratejik Plan 
ve Performans Programında yer alan amaç 
ve hedeflerine ulaşabilmesi için 2017 Yılı 
Bütçesi Teklifinde istenilen toplam ödenek 
tutarının 257 milyon 485 bin 500 Türk Lirası 
olduğunu belirtti. 
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PLAN	VE	BÜTÇE	

KOMİSYONU,	

ÇALIŞMALARINA	

DEVAM	EDİYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Arslan: 
"Ülkemizin her tarafının 
kalkınması, ama en önemlisi 
de bölgesel farklılığın ortadan 
kaldırılması adına gayretimizi 
ortaya koyacağımızı ifade etmek 
isterim."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda,             
9 Kasım 2016 tarihinde, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü (KGM), Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) ile Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü (SHGM) bütçeleri 
görüşüldü. 

Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum 
yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, ulaştırma ve bilişim 
sektöründe bölgesel farklılıkların ortadan 
kaldırılması ve her yerin erişilebilir olması 

tezini savunduklarını belirterek, "Ülkemizin 
her tarafının kalkınması ama en önemlisi de 
bölgesel farklılığın ortadan kaldırılması adına 
gayretimizi ortaya koyacağımızı ifade etmek 
isterim." vurgusunu yaptı.

Bugüne kadar karayollarında 24 bin 891 
kilometrelik bölünmüş yol ağı ile 76 ili 
birbirine bağladıklarını ifade eden Arslan, 
özellikle yüksek hızlı tren hatlarında bin 
213 kilometreye erişildiğini, havayolunda 
faal olan havalimanı sayısını 26'dan 55'e 
çıkardıklarını, denizyolunda 8,3 detveyt ton 

09 Kasım 2016 Çarşamba
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olan Türk sahipli filoyu 29,1 milyon detveyte 
çıkardıklarını anlattı.

Bilgi toplumuna dönüşüm hamlesi 
çerçevesinde 20 binler mertebesinde olan 
genişbant abone sayısını bugün 59 milyona 
çıkardıklarını dile getiren Arslan, "Bütün bu 
işleri yaparken 14 yıllık periyotta yaklaşık 
304 milyar lira yatırım gerçekleştirdik." diye 
konuştu.

Arslan, Bakanlıkça yapılan çalışmaların 
yaklaşık 240 bin kişinin çalışmasıyla yerine 
getirildiğini bildirdi. Planlamalarını yaparken 
Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın 
getirdiği avantajlardan yararlanmak 
istediklerini dile getiren Arslan, uluslar arası 
taşıma koridorlarının geçtiği bölgenin doğru 
planlamalarla desteklenirse bunun ilave 
katma değer oluşturduğunu, dolayısıyla Asya 
ile Avrupa arasındaki taşıma koridorlarından 
ülke adına katma değer oluşturacak gelir 
elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Arslan, ulaştırma türlerini birbiriyle 
entegre etmek istediklerini dile getirerek, 
"Denizyolu, karayolu ve demiryolunu 
bağımsız düşünmeden üç ulaştırma türünü 
entegre edip, bulunduğumuz coğrafyadan 
yararlanmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlığının son 14 yılda kamu özel iş 
birliği yatırımları da dâhil olmak üzere 
304 milyar liralık yatırım yaptığını belirten 
Arslan, bu kapsamda 193 milyar lira 
karayoluna, 54 milyar lira demiryoluna, 
30 milyar lira haberleşmeye, 23 milyar lira 
havayoluna, 4 milyar lira da denizyoluna 
yatırım gerçekleştirdiklerini kaydetti. Arslan, 
kamu özel iş birliğiyle yapılan yaklaşık 80 
milyar liralık yatırımın 39 milyar lirasının 
tamamlandığını, 41 milyar liralık kısmında 
ise çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 
Bakanlığın yatırım programında bulunan 
proje portföyünün 3 bin 598 olduğu belirten 
Arslan, bunların toplam bedeli olan 273 
milyar liranın 133 milyar liralık kısmının 
gerçekleştiğini anlattı. 

Arslan, haberleşme sektöründe e-Devlet ve 
siber güvenlik alanlarında politika ve strateji 

geliştirme, koordinasyon ve proje geliştirme 
faaliyetlerine değindi. Günümüzde hangi 
proje yapılırsa yapılsın bilişim ve haberleşme 
teknolojilerinin kullanıldığını anlatan 
Arslan, "Bakanlığımızın sektördeki öncelikli 
politikaları, alt yapının güçlendirilmesi, etkin 
rekabetin sağlanması, yerli ve millî üretimin 
desteklenmesi, e-Devlet ve siber güvenlik 
alanlarında millî çözümlerin oluşturulması 
ve bilgi toplumunun geliştirilmesi şeklinde 
özetlenebilir." diye konuştu. 

Sektördeki gelişmelere bakıldığında mobil 
abone sayısının 28 milyondan 74 milyona, 
genişbant abone sayısının 20 binden 59 
milyona yükseldiğini, 4,5G abone sayısının 
45 milyonu aştığını belirten Arslan, sabit 
abone sayısının ise 19 milyondan 11 milyona 
gerilediğini söyledi.

Arslan, siber güvenlik konusunun küresel 
bir sorun olarak ortaya çıktığını ifade 
ederek, bu sorunla hep birlikte mücadele 
edilmesi gerektiğini vurguladı. Siber güvenlik 
alanında yürütülen çalışmaları anlatan 
Arslan, Bakanlığın koordinasyonunda siber 
güvenliğe yönelik üç ulusal ve uluslar arası 
tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ve 
ülkelerle ikili iş birliği üzerinde çalıştıklarını 
ifade etti.

Vericilerden kaynaklanan görüntü kirliliğini 
ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan 
Çamlıca TV Radyo Kulesi'nin gelecek yılın 
ortalarında bitirilmesinin hedeflendiğine 
işaret eden Arslan, söz konusu projenin aynı 
zamanda İstanbul'a değer katacağına işaret 
etti. 

Arslan, bugün e-Devlet kapısı kullanıcı 
sayısının 30 milyonu geçtiğini anlatarak, 281 
kurumun bin 690 hizmeti buradan verdiğini 
söyledi. PTT AŞ'nin 4 bin 468 otomasyona 
açık iş yeri, 6 bin 785 araçla kargo hizmeti 
ve 40 bin personelle hizmet sunduğunu 
dile getiren Arslan, bu yıl 600 milyon klasik 
posta hizmetinin verildiğini bildirdi. Arslan, 
Türkiye'de bin 480 yerleşim yerinde banka 
olmadığını, söz konusu hizmetin PTTBank 
aracılığıyla sunulduğunu kaydetti.
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Denizcilik alanında tersane sayısının 37'den 
79'a, uluslar arası liman sayısının 152'den 
172'ye, balıkçı barınağı sayısının 293'ten 
384'e yükseldiğini, yük elleçlemesinin 
yaklaşık iki kat arttığını bildiren Arslan, 
döviz bırakan bir sektör olan yat bağlama 
kapasitesinin de 2,5 kat arttığını, 
hedeflerinin bunu daha da ileriye taşımak 
olduğunu ifade etti. 

Kanal İstanbul ile ilgili birçok alternatif 
güzergâh çalışmasının yapıldığını ve son 
aşamaya gelindiğini belirten Arslan, 
"Özellikle imar çalışmalarında sona 
yaklaşıldı. Bu çok büyük bir proje. Burada 
finansman modelinde özel olarak çalışıyoruz 
ki çok daha uygulanabilir ve ülke yararına 
olabilir bir finansman modeli ortaya 
koyalım. Böylece projeyi kazandırmış olalım. 
İstanbul Boğazı ve tarihî şehrimiz olan 
İstanbul üzerindeki tehlikeli taşımacılıktan 
kaynaklanan riskleri bertaraf etmiş olalım." 
diye konuştu.

Karayollarındaki politikalarında büyük 
projelerin tamamlanmasına öncelik 
verdiklerini belirten Arslan, bu alandaki 
politikalarını, otoyolların kamu-özel 
ortaklığıyla yapımına hız verilmesi, 
kuzey-güney koridorların büyük oranda 
tamamlanması, yol güvenliği için bitümlü 
sıcak karışımın (BSK) yaygınlaştırılması, 
denetimlerin arttırılması, ölümlü kazaların 

azaltılması, tehlikeli mal taşımacılığının 
uluslar arası normlarda yapılması şeklinde 
belirlediklerini ifade etti.

Arslan, bölünmüş yolların toplam 
uzunluğunun yaklaşık 25 bin kilometre 
olduğunu belirterek, bu yollar sayesinde 
zaman ve akaryakıt tasarrufu dikkate 
alındığında, yıllık 16 milyar 552 milyon lira 
ekonomik fayda sağlandığını söyledi.

Yapım çalışmaları devam eden otoyol 
projelerine de değinen Arslan, Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu projesinin 
Osmangazi Köprüsü de dâhil olmak üzere 
yaklaşık 53 kilometresinin hizmette 
olduğunu, bu yıl sonuna kadar Bursa'ya 
kadar olan kesimin ve Kemalpaşa Ayrımı-
İzmir arasındaki 20 kilometrelik kesimin de 
hizmete açılacağını dile getirdi.

Arslan, sunumunda şu hususlarda da bilgi 
verdi:

"1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı 
'Malkara-Gelibolu-1915 Çanakkale Köprüsü 
ve Çanakkale Bağlantısı' kesimi için ihaleye 
çıktık, 26 Ocak'ta tekliflerini alacağız. 
1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 yılını 
simgeleyecek şekilde 2 bin 23 metre orta 
açıklığa sahip olacak. Cumhuriyetimizin 100. 
yılında açmayı hedefliyoruz. 330 kilometre 
uzunluğundaki Ankara-Niğde Otoyolu 
projesi için süreçler tamamlandı, ihalelerine 
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çıkacağız. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 
için bugün itibarıyla ilana çıkıldı."

Avrasya Tüneli'nin 20 Aralık'ta hizmete 
açılacağını vurgulayan Arslan, İstanbul 
Boğazı'na yapılacak 3. Tünel'in günde 6,5 
milyon yolcuya hizmet vereceğini ve 10 ayrı 
raylı sistemle entegre olacağını açıkladı.

Arslan, bugün itibarıyla 315 tünel 
bulunduğunu ve 2023 hedeflerinin 470 
tünele ulaşmak olduğunu belirterek, 
Ovit Tüneli’nin ‘ışık göründü’ töreninin 
yapılacağını da dile getirdi.

 Demiryolları sektörü için hedeflerini, yüksek 
hızlı ve hızlı tren hatlarının yaygınlaştırılması, 
mevcut hatların yenilenme süreçlerinin 
tamamlanması, hatların tamamının elektrikli 
ve sinyalli hale gelmesi, yerli ve millî 
demiryolu sanayinin geliştirilmesi, lojistik 
merkezlerinin yaygınlaştırılması, sektörün 
serbestleştirilmesi uygulamasının hayata 
geçirilmesi olarak özetleyen Arslan, bugün 
itibarıyla 12 bin 532 kilometre demiryolu 
ağında işletmecilik yapıldığını kaydetti.

Arslan, yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne 
kadar 29 milyon yolcuya hizmet verildiğini 
belirterek, "Ankara- Eskişehir arasında 
demiryolu ile taşınan yolcu sayısı YHT ile 
yüzde 8'den yüzde 72'ye yükselmiştir. 
Ankara-Konya arasında ise toplam yolcunun 
yüzde 66'sı YHT ile taşınmaktadır." 
değerlendirmesinde bulundu.

Yolcu taşımacılığını geliştirmek için bu yıl 
YHT filosuna 6 set dâhil ettiklerini anımsatan 
Arslan, "İlave 10 set daha almak için çalışma 
sürecini başlattık, devamında ise 96 set 
almayı planlıyoruz. Bu 96 sette hedefimiz 
en az yüzde 51'ini yerli yapmak." ifadesini 
kullandı.

Arslan, asrın projesi Marmaray ile bugüne 
kadar yaklaşık 160 milyon insana hizmet 
verildiğine işaret ederek, Marmaray'ın 
devamındaki banliyö hatlarıyla ilgili ihale 
süreçlerinde talihsizlikler yaşandığını, 
projenin metro ve YHT hatlarıyla entegre 
edilmesi için çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi.

Demiryollarında serbestleşme hamlesi için 
gerekli temel mevzuatın tamamlandığını 
anlatan Arslan, "Demiryollarını, havacılık 
sektöründe olduğu gibi altyapı ve taşımacılık 
olarak ayırdık. Sektör serbestleşiyor. 
Önümüzdeki yılbaşından itibaren özel sektör 
de tren işletmeciliği yapabilecek. Şu an özel 
sektörün yaklaşık 4 bin vagonu var, onlarla 
hizmet veriyor." diye konuştu. 

Arslan, havacılıkta dünya ortalamasının         
3 katı büyüme sağlandığına dikkati çekerek, 
başarılı kamu-özel işbirliği uygulamaları, 
yerli ve millî uçak yapımı, uzay ve 
havacılık teknolojilerinin yerlileştirilmesi 
çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Dünya hava trafiği ağırlık merkezinin doğuya 
doğru yer değiştirdiğine işaret eden Arslan, 
Türkiye'nin bu anlamda merkez olması 
adına hedefler belirlediklerini aktardı. 
Arslan, İstanbul Yeni Havalimanının 90 
milyona hizmet edecek 1. etabını 2018'in ilk 
çeyreğinde açmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin uydu filosu ve kapsama 
alanlarına ilişkin de bilgiler veren Arslan, 
şöyle devam etti:

"Türksat 5A ve 5B'nin ihale süreçlerine 
devam ediyoruz. Türksat 5A'yı 2018 
sonunda, 5B'yi de 2019 sonunda hizmete 
sokmuş olmayı hedefliyoruz. Bu konuda 
Inmarsat ile önemli bir anlaşma yaptık. 
Türksat 6A ile ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Amacımız, Türksat 6A'yı tamamen 
yerli ve millî olarak yapabilmek."

Arslan, Türkiye Uzay Ajansının kuruluşuna 
dair Kanun Tasarısı Taslağı hazırlandığını ve 
Başbakanlığa sunum aşamasına getirildiğini 
belirterek, söz konusu kanun tasarısının 
yakın zamanda Meclisin de huzuruna 
gelmesini temenni etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan'ın, milletvekillerinin soru ve 
eleştirilerine verdiği yanıtların ardından 
Bakanlık ile bağlı kuruluşlarının 2017 yılı 
bütçeleri, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edildi.
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“15	TEMMUZ’DA	

TBMM’DE	

YAŞADIKLARIMIZ”

Ahmet	GÜNDOĞDU
TBMM	İdare	Amiri
Ankara	Milletvekili 

AK PARTİ Genel Merkezimiz Ramazan 
Bayramı münasebetiyle muhalefet 
partileriyle bayramlaşma görevini tarafıma 
vermişti. CHP’yi ziyaret edecek olan heyetin 
başkanı olmam hasebiyle Ankara’daydım. 
Vahim olay da Ramazan Bayramının hemen 
akabinde gerçekleşti ve biz de darbe 
teşebbüsünün tarihi tanıkları olduk. 

15 Temmuz günü 19.30’a kadar Meclisteki 
makamımdaydım. Daha sonra evime geçtim. 
Evim Yenimahalle TOKİ konutlarında, MİT’in 
hemen ön tarafında bulunuyordu. Site 
içerisinde yürüyüş yaptığım sırada gazeteci 
bir arkadaş aradı:

 “Abi darbe oluyormuş diye bir duyum aldım, 
size ulaşan bir şey var mı?” dedi. “Yok, ben 
duymadım.” dedim.

Saat dokuz buçuk civarıydı. Ben hemen 
birkaç telefon açtım; telefon açtığım 
arkadaşlar da “öyle bir duyum alıyoruz.” 
dediler ama somut bir haber olmamasına 
rağmen hemen apar topar evime çıktım. 

Sonra televizyonda ve internet sitelerinde 
“Boğaz Köprüsü kapatıldı.” haberleri çıkmaya 
başladı. O esnada ben İl Başkanımız Nedim 
Yamalı’yı telefonla aradım: “Başkanım, 
size gelen bir talimat var mı, darbe oluyor, 
nerede toplanacağız, ne yapacağız?” diye. 
Ona henüz bir talimat gelmemişti. Genel 

Sekreterimiz, Gaziantep Milletvekilimiz 
Abdülhamit Gül’ü aradım. O da: “Şu anda 
değerlendirme yapıyoruz.” dedi.

Bunun üzerine kendi kendime dedim ki: 
“Sen Meclis İdare Amirisin, niye Meclis 
Başkanımız İsmail Kahraman Bey’i 
aramıyorsun?” Meclis Başkanımız İsmail 
Kahraman Bey’i aradım, “Başkanım, darbe 
oluyor, Ankara’da mısınız, İstanbul’da 
mısınız, Meclisi açmamız lazım, Meclise 
gitmemiz lazım, Meclisi olağanüstü 
çalıştırmamız lazım” diyorum telaşla. İsmail 
Kahraman Bey rahat bir sesle: “Ahmet Bey 
ben Meclisteyim, sen de gel, bekliyorum, 
burada değerlendirelim.” dedi.

“Hah, işte kaptan dediğin böyle olur.”  dedim 
içimden.

Ben nasıl sağı solu arıyorsam, beni de 
arayanlar oluyor. Beni arayanlardan ikisi; 
Ankara milletvekillerimiz Aydın Ünal ile 
Jülide Sarıeroğlu’ydu. “Abi ne yapıyorsun, 
neredesin, sana ulaşan bir şey var mı, senin 
aradığın bir yer var mı?” diye sordular. 

Onlara dedim ki: “Meclise geçiyoruz, İsmail 
Kahraman Bey bizi bekliyor.”

Evden çıktığımda MİT’in oradan sesler 
gelmeye başladı. Yani, MİT’in bombalanmış 
olabileceğini tahmin ettim, çünkü evimize 
çok yakındı.
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Meclise giderken; “darbeyse hedefinde 
Külliye olur, Genel Merkez olur, Meclis 
olur,” diye içimden geçiriyordum. Külliyenin 
önünden geçtim, henüz oraya hiç kimse 
gelmemişti. Genel Merkezin önüne geldim, 
Genel Merkezin önünde de hiç kimse yok. 
Oradan hemen Eskişehir yoluna çıkıp,  direk 
olarak Meclise geldim. Biz geldiğimizde 
Meclis Başkanımız Başbakanlık kriz 
merkezine geçmişti.

Meclisin 1 nolu kapısından içeri girdik. 
Milletvekillerimiz Aydın Ünal ile Jülide 
Sarıeroğlu da Meclise 
gelmişlerdi. 

Meclisteki benim 
İdare Amiri odasında 
toplanmaya başladık, 
16-17 kişi olduk. 

Bu esnada Meclis 
Başkanımızı tekrar 
aradım. “Başkanım 
biz geldik, sayımız da 
elhamdülillah artıyor, 
sizi bekliyoruz.” 
dedim. “Ahmet Bey 
geliyorum” dedi.  

Biraz sonra benim 
danışmanlar, 
“Meclis Başkanımız 
giriş yapmış, 
geliyor.” dediler.  
Makamımdaki 
milletvekilleriyle 
birlikte çıkıp, Meclis 
Genel Kurulunun 
önüne geldik ama Genel Kurulun kapıları 
kilitliydi. Heyecanla “Anahtar!” diye 
bağırıyoruz. Anahtarları bulamayınca önce 
birinci kapıyı zorladık açabilir miyiz diye. O 
esnada ben Meclis Genel Sekreterini aradım: 
“Neredesin? Anahtarı bulamıyoruz.” dedim.

Sonra 2’nci kapının anahtarını bulabildik. 
Kapıyı açıp, Genel Kurul Salonuna girdik. 
İçeriye girdiğimizde görevliler olmadığı için 
ışıkları, ses düzenini açamadık. Bir şeyler 
yapacağız ama kimse ne yapacağını bilmiyor. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
öncülüğünde: “Sadece Genel Kurulu 
aydınlatmak yetmez, Genel Kurulumuzun 
çalıştığını,  milletvekillerinin Mecliste 
olduğunu tüm dünyaya göstermemiz lazım, 
en başta da darbe teşebbüsünde bulunan 
hainlere. ”dedik.

Cumhurbaşkanımız halkımıza sokağa çıkın 
çağrısı yaptı. Meclisin açık olması sokağa 
çıkacakları cesaretlendirir: “Seçtiklerimiz 
Meclisi açtı, Genel Kurul çalışıyor, biz niçin 
duruyoruz burada?” Bu söylemleri hızlı 

hızlı düşünüyoruz. Genel Kurulda konuşma 
kürsüsünün önüne Meclis Başkanımız İsmail 
Kahraman Bey geldi, onun arkasında da 
23-24 kadar AK PARTİ’li milletvekili varız. 
Cep telefonları aracılığıyla görüntülü olarak 
Meclis Başkanımız Meclisten ilk açıklamayı 
yaptı. 

Meclis Başkanımız konuşma yaptıktan sonra; 
CHP’li ve MHP’li milletvekilleri de Meclise 
gelmeye başladı.
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Basını da Genel Kurula almamız lazım. 
Telefon açtık “Gelin Meclise haber yapın.” 
dedik. Meclisin gelenekleri işlediği için basın 
yukarıda kendi yerini aldı. Ses sistemini 
açamadığımız için yukarıda kalan basın bizi 
duyamıyor.

Basını aşağı aldık, kürsünün önündeki 
boşluğa konuşlandırdık. Hemen Başkanlık 
Divanını oluşturduk. Meclis Başkanımız 
İsmail Kahraman Bey gongu çaldı, kâtip 
üyelerin yerine de Erkan Akçay, Mehmet 
Muş ve Özgür Özel’i oturttuk.

Ben de o gün kravat takmamıştım ama ceketi 
giyerek Meclise gelmiştim. CHP’li Özgür Özel 
Bey’e baktım ki gömlekle kürsüye çıkıyor, 
koşarak yetiştim: “Özgür Bey, bir saniye, 
giyer misin diye sormadım, çıkardım ceketi, 
şu ceketi giy, kürsüdeki yerine öyle otur.” 
dedim. Amacım, millet bütünlük görsün, 
yani moral motivasyonu artsın, bir dağınıklık 
görüntüsü olmasın. O da hemen giydi benim 
ceketimi, kürsüdeki yerine oturdu. 

Kürsüde Mehmet Muş, Erkan Akçay, Adalet 
Bakanımız Bekir Bozdağ konuştu. Adalet 
Bakanı, konuşurken Meclise ilk bombalı 
saldırı oldu.

Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir 3G 
bağlantısı ile bir televizyon kanalına 
bağlanmış, telefonu bana uzattı: “Başkanım 
beyanat verir misiniz?” dedi. Televizyona 

beyanat verdim. Daha sonra telefonla başka 
bir televizyon kanalına bağlanarak Meclisteki 
durumu ve darbeye karşı dik duruşumuzu 
anlattım.

Kendi Meclisini bombalayan hainlerin 
ihanetine dayanamayıp,  ayağa kalkıp slogan 
atmaya başladık. “Darbeciler halka hesap 
verecek!” İlk sloganı attığımda yanımdaki 
arkadaşlar da şaşırmışlardı, sonra herkes 
eşlik etti: “Darbeciler halka hesap verecek.” 
Hep birlikte uzun süre bu sloganı söyledik. 

Konuşmalar bittikten sonra aşağı sığınağa 
indik ama sığınak diye bir yer yok, yani 
bodruma indik. İlk indiğimiz yer basık bir yer, 
bir tünel yok. Sonra “Burası çok kalabalık 
oldu, bir kısmınızı başka yere götürelim.” 
dediler. Gittiğimiz yer şöyle; bir tünel var gibi 
çıkış yeri yok, sivil savunma yok, sağlık yok 
yani o gece birçok eksiği orada da görmüş 
olduk. 

Aşağı indikten yaklaşık iki saat kadar sonra 
Özgür Özel Bey’le tekrar karşılaştığımız 
da ceketi bana geri verirken: “Ahmet Bey, 
teşekkür ediyorum, çok iyi oldu, tebrik 
ediyorum, eninde sonunda ‘millî görüş’ 
ceketini bana da giydirdiniz.” dedi. Gülüştük, 
o gecenin o sıkıntılı havasına dağıtan 
esprilerden biri işte bu millî görüş ceketi 
esprisiydi.

Sığınaktan çıktık, ana binada bulunan 
berber salonunun önüne geldik. Patlamanın 
etkisiyle kapısı kırılmıştı. Biz üç - dört arkadaş 
o berber salonuna girdik, televizyonu 
açtık, 6 ya da 7’nci bomba sesi gelinceye 
kadar oradaydık. Bir bomba sesi geldi ve 
dumanlar bizim bulunduğumuz yere doğru 
gelmeye başlayınca biz tekrar aşağı sığınağa 
indik. Berber salonunda televizyonları 
izlerken hainlerin Boğaz Köprüsündeki 
vahşetlerini, cinayetlerini gördüm. O ana 
kadar; “Bunu yapamazlar.” diyeceğimiz her 
şeyi yapıyordu bu hainler. Aklıma Hazreti 
Ali Efendimiz’in  sözü geldi. Buyuruyor ki: 
“Düşmanın en tehlikelisi bizden gözüküp 
de bizden olmayandır.”  Meclise ilk bomba 
atılmadan önce TBMM’yi, yani milletin 
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iradesinin sembolünü bombalayabilecekleri 
hiç aklıma gelmezdi. İşgal kuvvetlerinin bile 
böyle bir düşüncesi olmamış. Kendi ülkesine 
bu denli ihanet eden bu alçaklar, ülkemizin 
imkânlarıyla bizleri vuruyordu.

Meclise atılan bombaların büyük çoğunluğu 
ses bombasıydı, üç tanesi de gerçek 
bombaydı, bina titriyor ama biz bomba 
düştüğünü zannediyoruz, deprem etkisi 
yapan ses bombasıymış. Onun için şehit 
olma fırsatını kaçırdık. Yani üç bombanın 
tahrip ettiği yere bakınca; “Bizi Cenab-ı Hak 
korudu, diyoruz. Ama şehit olan, gazi olan 
gençlerimizi görünce, şehitlik özlemiyle 
yanan yüreğimiz o gece şehit olma fırsatını 
kaçırdık, diye üzülüyor.”

Millet nasıl vatanına, Cumhurbaşkanına, 
Hükümete, Meclise, sahip çıktı? Bunu şuna 
bağlıyorum; milletin içerisinde bir uhde 
vardı: Menderes’e, Özal’a ve Erbakan’a 
sahip çıkamamanın bir pişmanlığı vardı. 
Reis’in dik duruşu millete şunu gösterdi: 
Her darbe olduğunda şapkasını alıp giden 
siyasetçilerden farklı bir duruşun, millete 
sahip çıkan bir liderin varlığını gösterdi. 
Şunu özellikle vurgulamak istiyorum: 
Cenab-ı Hak o gece Cumhurbaşkanımızdan, 
Başbakanımızdan, Meclisteki 
milletvekillerimizden ve tüm milletimizden 
korku hissini kaldırmıştı. Bomba atıldığı 
hâlde ne kimsede telaş, ne de ölüm korkusu 
yoktu. Darbe teşebbüsünün ertesi günü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü 
toplandı. 

Biz saat 10.00’da Genel Kurulu açtık. 
Başkanlık Divanı olarak “Meclisi saat üçte 
açalım.” dedik ama CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul’daymış, 
yetişemeyeceği için beşe kaldı. Birlik ve 
beraberliğimiz açısından CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu’nun katılması önemliydi. 

Ertesi günkü toplantının darbe gecesi kadar 
muhteşem olması elbette beklenemezdi. 
Yani bana göre bombalar atılıyorken 
CHP, MHP, AK PARTİ’nin Mecliste olması 
önemliydi ve mükemmel bir birliktelik 
görüntüsü verildi. Akşamdan farklı olarak 
benim önemli gördüğüm tek şey şuydu: 
“Darbeye biz de karşıyız, provokasyon 
olmaması için gelmiyoruz.” diyen HDP’lilerin 
gelmiş olması ve darbe aleyhindeki bildiriye 
imza atıp onay vermeleriydi. 

O gece gördük ki Türkiye eski Türkiye 
değil, millet eski millet değil, siyasetçiler 
eski siyasetçiler değil. Başbakan eski 
Başbakanlara benzemiyor, Cumhurbaşkanı 
eski Cumhurbaşkanlarına benzemiyor. 
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FETÖ	15	TEMMUZ	DARBE	GİRİŞİMİ	
ARAŞTIRMA	KOMİSYONU	ÜYELERİ,	
ÖZEL	HAREKÂT’I	ZİYARET	ETTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, 
darbelerin ve gizli oluşumların siyaset 
üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri, 
FETÖ darbe girişimi sırasında, Gölbaşı’nda, 
uçaklar tarafından bombalanan Özel Harekât 
Daire Başkanlığını ziyaret etti. 

Komisyon üyeleri, Reşat Petek başkanlığında, 
ilk önce Özel Harekât Anıtı'na karanfil bıraktı 
ve şehit özel harekât polisleri için dua etti. 
Komisyon üyeleri, Özel Harekât Eğitim 
Şube Müdürü Recep Korhan Günel'den, 15 
Temmuz'daki saldırıdan zarar gören alanlarla 
ilgili bilgi aldı. Günel, daha sonra özel 
harekat binasında düzenlenen toplantıda 
komisyon üyelerine saldırılar, sonrasında 
yapılanlar ve şehitlerle ilgili ayrıntılı brifing 
verdi. Brifingin ardından dönemin Özel 
Harekât Daire Başkanı olan Sivas Emniyet 

Müdürü Turhan Aksoy da darbe girişiminin 
ardından yapılan çalışmaları aktardı. 

Komisyon üyelerinden AK PARTİ Manisa 
Milletvekili Selçuk Özdağ'ın, "17-25 
Aralık’tan sonrası içinizdeki tasfiyeler 
olmasaydı o gece nasıl sonuçlanırdı?" 
sorusu üzerine Aksoy, darbe girişiminden 
önce bu terör örgütünün tasfiyeye yönelik 
yoğun mesai harcadıklarına değinerek, 
"17-25 Aralık öncesi hava olarak teşkilatın 
tamamına hâkimdiler. Kritik birimlerin 
tamamı bunların elindeydi. Benim şahsi 
görüşüm, 17-25 Aralık öncesi tasfiyeler 
olmasaydı, darbe girişimi başarılı olurdu. 
Çünkü bu üç yılda emniyet teşkilatı 
içerisinde ve birimlerimizde kat ettiğimiz 
bir mesafe var. Bir de psikolojik olarak 
üstünlüğümüz var. Eğer bu üstünlüğü 
yakalayamamış olsaydık, o gece polis 

30 Kasım 2016 Çarşamba
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sokakta o kadar cesaretle hareket 
edemezdi." diye konuştu. 

Petek, komisyonla ilgili bilgi vererek, Meclis 
dışındaki ilk çalışmanın Özel Harekât Daire 
Başkanlığına yapıldığını bildirdi. 

Darbe girişiminde bulunanlara fiilen 
müdahale ederek hayatını ortaya koyan tüm 
polis ve askerlerin tarihe geçtiğini ifade eden 
Petek, şöyle devam etti: 

"Biz tıpkı Çanakkale Savaşı'nda olduğu 
gibi, Dumlupınar'da olduğu gibi, İstiklal 
Savaşımızın aziz şehitleri gibi 15 Temmuz 
şehitlerimizi de asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız. Ancak asker elbisesi 
giymiş beyinlerini bir terör örgütüne satılmış 
vatan hainlerini de her vesileyle lanetliyoruz 
ve onların kökünün tüm kurumlardan 
temizlenmesi için de gereken her şey 
yapılıyor." 
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KOSOVA	AVRUPA	ENTEGRASYONU	
KOMİSYONUNUN	TEMASLARI

Kosova Avrupa Entegrasyonu 
Komisyonu Başkanı Njomza Emini 
ve beraberindeki parlamento 
heyeti, 8-11 Kasım 2016 
tarihlerinde TBMM’nin resmî 
konuğu olarak ülkemizi ziyaret etti. 
Heyette, aynı zamanda Kosova 
Meclisi Başkan Yardımcısı olan, 
Avrupa Entegrasyonu Komisyonu 
Üyesi Slobodan Petrovic ve 
komisyon üyeleri yer aldı.

Konuk heyet, AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar 
ile 9 Kasım 2016 tarihinde 
görüştü. 

Görüşmede, başta 15 Temmuz 
başarısız FETÖ darbe girişimi 
olmak üzere, ikili ve uluslar arası 
konular ele alındı.

Konuk heyet onuruna aynı gün Türkiye-
Kosova Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Tokat Milletvekili Zeyid 
Aslan tarafından öğle yemeği verildi. 
Kosova heyeti, AB Bakan Yardımcısı Ali 
Şahin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. 
Kosova Meclisi Avrupa Entegrasyonu 
Komisyonu Başkanı Njomza Emini 
ve beraberindeki heyet, Ankara ve 
İstanbul’daki temaslarının ardından   
11 Kasım tarihinde ülkemizden ayrıldı.

8-11 Kasım 2016
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KARADAĞ	MALİYE	VE	BÜTÇE	
KOMİSYONUNDAN	PLAN	VE	BÜTÇE	

KOMİSYONUNA	ZİYARET

Karadağ Cumhuriyeti Maliye ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Aleksandar Damjanoviç 
ve beraberindeki heyet, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'i 
ziyaret etti.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bilgiç, 
konuk komisyon başkanını Mecliste 
görmekten duyduğu memnuniyeti ifadeyle, 
Türkiye'nin 2017 yılı bütçesi görüşmelerinin 
başladığını ve çok yoğun bir tempo içinde 
çalıştıklarını kaydetti.

Bilgiç, Türkiye ve Karadağ arasında 2015 
yılında 46 milyon ABD Dolarını aşan ikili 

ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarma 
yönünde karşılıklı çaba içinde olmaları 
gerektiğine dikkat çekerek Türkiye'nin 
doğrudan yatırımlar kanalıyla Karadağ'ın 
ekonomik gelişimine destek olmak için 
çalıştığını belirtti ve "Türk özel sektörünün 
Karadağ'a ilgisinin artmakta olduğunu 
memnuniyetle gözlemliyoruz." dedi.

Komisyon Başkanı Bilgiç görüşmede ayrıca, 
Türkiye’nin bağımsızlığını kazanmasını 
takiben Karadağ'ı ilk tanıyan ülkeler arasında 
yer aldığını ve kısa süre içinde diplomatik 
ilişki tesis ettiğini, iki ülke arasındaki 
iş birliğinin her alanda hızla geliştiğini,                                  

09 Kasım 2016 Çarşamba 
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Karadağ ile ortak bir tarih ve kültürü 
paylaştığımızı, sınırdaş olmasak da 
Türkiye’nin Karadağ'ı komşu ülke olarak 
gördüğünü sözlerine ekledi.

Türkiye’nin; Karadağ'ın barışçıl dış politika 
izlemesini, iyi komşuluk ilişkilerini ve mevcut 
sorunları suhuletle aşma çabalarını, keza 
bölgesel yapılarda aktif rol almasını takdir 
ve memnuniyetle izlediğini kaydeden Bilgiç, 
Karadağ'ın benimsediği sorumlu ve ileri 
görüşlü tutumun bölgenin istikrarı için büyük 
önem taşıdığını vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, iki 
ülke arasında üst düzey ziyaretlerin sayı ve 
sıklığının artırılmasının, ilişkilerimizin daha 
da geliştirilmesi açısından önem taşıdığını, 
söz konusu temasların son dönemde 
yoğunlaştığını görmekten memnuniyet 
duyduğunu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Karadağ Cumhurbaşkanı 
Vuyanoviç'in davetine icabetle uygun 
bir zamanda resmî ziyarette bulunmayı 
arzuladığını, söz konusu ziyaretin, iki 
ülke arasında mevcut ilişkileri daha da 
güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

Türkiye’nin Balkanlara yönelik genel 
politikasının da bir yansıması olarak 
Karadağ’ın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla 

bütünleşmesine kuvvetli destek verdiğini 
belirten Bilgiç, Karadağ’ın NATO’ya katılım 
protokolünün ülkemizdeki onay sürecinin 
tamamlandığının, bunun da Karadağ ile 
ilişkilerimize ve Karadağ'ın NATO üyeliğine 
verdiğimiz önemin bir göstergesi olduğunun 
altını çizdi. Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Bilgiç, parlamentolar arasındaki 
temaslara da değinerek söz konusu ilişkilerin 
güçlenerek devam etmesi yönündeki 
temennisini ifade etti.

Karadağ Cumhuriyeti Maliye ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Aleksandar Damjanoviç, 
15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi 
nedeniyle duydukları üzüntüyü belirterek 
Türk hükümeti ve halkının yanında 
olduklarını ifade etti. 

Damjanoviç, iki ülke ilişkilerinin ekonomik 
düzeyde iyi bir şekilde geliştiğine dikkat 
çekerek iki ülke arasında her alandaki ilişkiyi 
daha da ileriye götürmek için çalıştıklarını 
söyledi. Üst düzey ziyaretlerin, ikili 
ilişkilere olumlu bir şekilde yansıyacağına 
inandığını belirten Damjanoviç, Türkiye 
ile olan ilişkilerine çok önem verdiklerini 
sözlerine ekledi. Damjanoviç, ayrıca, bütçe 
görüşmelerinin yoğunluğu içinde kendilerine 
ayrılan zaman için teşekkür etti. 
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GÜLPINAR’DAN,	

2016	TÜRKİYE	

İLERLEME	

RAPORU	

HAKKINDA	

AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar, AB 2016 Türkiye İlerleme 
Raporu bir önceki raporla kıyaslandığında, 
AB'nin Türkiye ile ilişkilerini çok fazla 
düzeltme ve geliştirme adına bir çaba sarf 
etmediğinin net bir şekilde görüldüğünü 
belirtti. Raporun objektif olmadığını anlatan 
Gülpınar, "Buna dair çok net argümanlarımız 
ve delillerimiz var. Böyle ezbere, laf olsun 
diye söylenmiş bir ifade değil benim bu 
söylemek istediğim. AB, bugün terör 
örgütleriyle ilişkilerini gözden geçirmek 
durumunda." değerlendirmesinde bulundu.

AB Uyum Komisyonu Başkanı şu ifadeleri 
kullandı: "Objektif, bağımsız bir gözle 
baktığınızda, dışarıdan herhangi birine bu 
raporu teslim ettiğinizde, incelediğinizde 
sanki hep bir tarafın hakkını savunuyor gibi 
ve hep terör örgütlerinin haklarını savunur 
bir mantalitesi var bu raporların. Hiçbir 
zaman terör örgütlerinin şerrinden mağdur 
olmuş, onların baskısı altında ezilmiş, onların 
tahakkümü altında sesini çıkaramayan o 
kitlenin hiçbir şekilde bir savunuculuğunu 
göremiyorsunuz."

PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin 
bazı Avrupa ülkelerinde korunup 
kollandığına dikkati çeken Gülpınar, "Şimdi 
bu terör örgütlerinin sanki topyekûn ve 
onun destekçilerinin, siyasi kimlik altında 
görev yapan siyasetçilerinin hakkını savunur 
tarzda hep bir bakış açısı var. Bu, kesinlikle 
bizim kabul edeceğimiz bir şey değil." dedi. 
AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar, şöyle 
devam etti:

"Buraya geldiklerinde yaptıkları ziyaretler, 
gittikleri, taşrada uğradıkları bölgeler, 
şehirler, bunların hepsini bir bütün 
olarak ele aldığınızda maalesef bunu 
görmemek mümkün değil. Özellikle 
bölge milletvekili olarak bunu çok net bir 
şekilde ifade edebilirim. Yani belki ben AB 
Uyum Komisyonu Başkanı olmasam, usul 
yerini bulsun diye yapılacak o temasları 
dahi yapmayacaklar. İktidar partisi 
milletvekiliyiz, bölge milletvekiliyiz, Kürt 
kökenliyiz ama ona rağmen hiçbir şekilde 
'Bir de bunları dinleyelim. Bunlar ne 
diyor?' deme zahmetine girmeyecekler. 
Zaten dinlemediğiniz şeyi rapora da 
yansıtamazsınız. Onun için raporda da böyle 
bir şeyi görmeniz mümkün değil."

12 Kasım 2016 Cumartesi
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İNSAN	HAKLARINI	İNCELEME	
KOMİSYONUNUN	ULUSLARARASI	

TEMASLARI

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkan 
Vekili Fatma Benli, Birleşmiş Milletler (BM)
Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel Raportörü 
David Kaye ile görüştü ve komisyon 
çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin; ifade hürriyetini, basın 
özgürlüğünü temel haklardan kabul ettiği 
için Anayasada güvence altına aldığını ve bu 
konuda birçok uluslar arası anlaşmaya imza 
attığını belirten Benli, bir dönem yaşanan 
ifade ve basın hürriyetine ilişkin ciddi 
sıkıntıları düzeltmek için birçok kanunda 
değişiklik yapıldığını dile getirdi.

Yapılan yasal değişikliklerle ilgili de bilgi 
veren Benli, "Cumhurbaşkanımız şiir okudu 
diye hapis yattı. Dolayısıyla bir sözü ifade 
etmenin hapisle cezalandırılmasının ne 
kadar ağır bir yaptırım olduğunu en iyi bilen 
kendisidir." dedi. Benli, ifade hürriyetinin 
terörü yaygınlaştırma, teşvik etme ve ırkçı 
söylemler için kullanılamayacağı vurgusuyla 
hapisteki gazetecilerin hiçbirinin gazetecilik 
faaliyeti ve sadece düşüncelerini açıkladıkları 
için hapiste olmadıklarını, başka bir meslek 

yapıyor olsalardı bile, yaptıkları iş suçsa yine 
hapse atılacaklarını belirtti. 

Komisyon Başkan Vekili Benli: “Türkiye, 
terörle etkin bir mücadele içinde... 
Meclisimiz dokuz kez bombalandı, 12 
tank geldi. Ağır bir darbe girişimiyle karşı 
karşıya kaldık. 40 senedir PKK ile mücadele 
ediyoruz. DHKP-C, DEAŞ saldırılarıyla karşı 
karşıyayız. Geçen hafta Diyarbakır'da 
patlama oldu, aynı saldırıyı hem DEAŞ hem 
PKK üstlendi. Özellikle FETÖ, 40 seneden 
beri faaliyetlerini sürdüren ama gizli 
olduğu için fark edemediğimiz bir örgüt. 
230 bin kişi gizli bir haberleşme programı 
kullanıyorlarmış. Talimatla, darbe gecesi 
insanları tanklarla ezebildiler. Türkiye, dört 
farklı terör örgütüyle mücadele ediyor. Bu, 
etkin önlem almamızı gerektiriyor." dedi.

BM Düşünce ve İfade Özgürlüğü Özel 
Raportörü David Kaye, Türkiye’deki temasları 
kapsamında ifade ve düşünce özgürlüğünün 
durumuyla ilgili gelişmelerin neler olduğunu 
öğrenmeye çalışacaklarını dile getirdi.

14 Kasım 2016 Pazartesi
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İngiltere İnsan Hakları Ortak Komitesinin Ziyareti

30 Kasım 2016 Çarşamba

TBMM İnsan 
Haklarını 
İnceleme 
Komisyonu 
Başkan Vekili 
Fatma Benli, 
Birleşik Krallık 
İnsan Hakları 
Ortak Komite 
Üyesi Harriet 
Harman 
başkanlığındaki 
parlamento 
heyetiyle 
görüştü. 
Görüşmeye, 
İnsan Haklarını 
İnceleme 
Komisyonu 
üyeleri AK 
PARTİ Konya 
Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, CHP İstanbul Milletvekili 
Mahmut Tanal ve HDP Kars Milletvekili 
Ayhan Bilgen de katıldı.

Benli, TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu olarak ziyaretten duydukları 
memnuniyeti dile getirerek, ülkeler 
arası iş birliğinin ve üyelerin birbiriyle 
olan deneyimlerini 
paylaşımının her 
zaman çok değerli 
olduğuna işaret etti. 

Konuk heyet başkanı 
Harman, İnsan Hakları 
Ortak Komitesi'nin 
Lordlar ve Avam 
Kamarası üyelerinden 
oluştuğunu belirterek, 
"Bugün burada 
bulunmamızın nedeni, 
İngiliz firmalarının, iş 
hayatı konusunda insan 

haklarıyla ilgili alanlarda insan haklarına 
uyup uymadıklarını öğrenmek. Özellikle 
tekstil alanı olmak üzere, bu konularda 
sizlerden görüş almak istiyoruz." diye 
konuştu. 

Konuk heyet, görüşmeyi müteakiben 
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Meclisin 
hasar gören bölümlerini de ziyaret etti.
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AP	YEŞİLLER	GRUBUNUN	
MECLİS	TEMASLARI

Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller 
Grubu Başkan Yardımcısı Ska Keller ve 
beraberindeki heyet, Mecliste çeşitli 
temaslarda bulundu. Konuk heyet bu 
çerçevede, AK PARTİ Grup Başkan Vekili Naci 
Bostancı ile görüştü.

AP Yeşiller Grubu Başkan Yardımcısı 
Keller, görüşmede, darbe girişiminin 
hemen ardından Türkiye’ye gelmek 
istediklerini, bu olayın kendileri için şok 
edici bir gelişme olduğunu ve bu girişimi 
en güçlü şekilde kınadıklarını kaydetti. Türk 
halkının demokrasiden yana durduğunu 
ve bu darbeyi önlediğini belirten Keller, 
"Ancak bugün buraya gelmemizin nedeni, 
insan hakları, basın özgürlüğü ve Kürt 
sorunuyla ilgili duyduğumuz endişelerdir. 
Tabii ki hükümetin darbeye kalkışanların 
sorumlularını bulma hakkı sonuna kadar 
vardır ama binlerce kişinin bunun arkasında 
olmasını tasavvur etmek zor." dedi. 

AP'nin bir gün önceki kararının Türkiye ile 
diyaloğun devam etmesi şeklinde olduğunu 
ifade eden Keller, "Bizler Türkiye ile ortak 
yolumuza devam etmeliyiz. Gelinen noktada 
güçlü bir sinyali vermemiz gerekiyordu. 
Bu sebeple dondurma kararı çıktı. Bu sona 
erdirme, askıya alma kararı değildir." diye 
konuştu. 

AK PARTİ Grup Başkan Vekili Bostancı, 15 
Temmuz darbe girişimini, halkın rızasına 
karşı, ülkenin ortak iradesine karşı, mahiyeti 
karanlık, askeriyenin içine sızmış örgütlü 
bir grubun gerçekleştirdiğini kaydetti. 
Darbe girişimini, toplumun onayladığı 
değerlerle kendini takdim eden bir yapının 
gerçekleştirdiğini belirten Bostancı, bu 
nedenle Türk halkının bu darbe girişimi 
karşısında çok şaşırdığını söyledi. Bostancı, 
şöyle devam etti: 

25 Kasım 2016 Cuma
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“Bu örgütü iki katmanlı olarak 
düşünebilirsiniz. Birinci katmanı, topluma 
dönük olan yüzü, diyalog, barış, uzlaşma 
demiş, diğer katmanı ise gizli bir örgüt gibi 
çalışarak devletin içine sızmıştır. Olağanüstü 
gizlilik kurallarına dikkat eden ve batı 
tarihinde Cizvitlerle mukayese edilen bir 
örgüte karşı devletin yaptığı bir mücadeleye 
dikkatinizi çekmek isterim. Bu çok zor 
bir mücadeledir. Çünkü bir çeteyi illiyet 
bağları üzerinden okuyabilirsiniz. Bunların 
yapılanmasında, hukuki, nesnel kriterleri 
oluşturup bu örgütü çözümlemek ve farklı 
katmanlardaki elemanlarına ulaşmak 
kolay bir iş değil. FETÖ ile mücadelede 
devletin hukuk kuralları 
çerçevesinde kalma 
iradesi iki bakımdan 
çok önemli: Öncelikle 
biz bir hukuk devletiyiz. 
İkincisi hukukun dışına 
çıkıldığında kamu vicdanını 
yaralayacak mağdur bir 
kitlenin doğması bizim 
asla istemeyeceğimiz bir 
durumdur. O yüzden son 
derece hassasız. Bu yapı, 
yurt dışı bağlantıları olan, 
karaparayla propaganda 
gücüne sahip bir yapı.” 

Bostancı, Türk halkının 

15 Temmuz’da 
iradesine sahip 
çıkma konusunda 
gösterdiği 
cesaretin her türlü 
takdirin üzerinde 
olduğunu dile 
getirdi. Türkiye’nin 
iki yıl boyunca çok 
kıymetli çözüm 
süreci yaşadığını 
ifade eden AK 
PARTİ Grup Başkan 
Vekili Bostancı, 
bu sürecin terör 
örgütü tarafından 
sabote edildiğini, 

Türkiye’nin Kürt etnik kimliğiyle hiçbir 
meselesi olmadığını belirtti. 

Türkiye’nin 200 yıldır Avrupa’ya yakınlaşmak 
isteyen bir ülke olduğunu anlatan Bostancı, 
“Demokrasi, insan hakları… Bunlar bizim 
hassas olduğumuz konular. AB’ye bakarken, 
kastımız, elbette burada dostlarımızı 
çoğaltmak, bizi yanlış anlayan insanların 
sayısını da azaltmak şeklinde olacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Konuk heyet daha sonra, CHP Grup Başkan 
Vekili Levent Gök ve HDP Bingöl Milletvekili 
Hişyar Özsoy ile biraraya gelerek basına 
kapalı görüştü.
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PARTİLER	ÜSTÜ	BİR	KONU:	FİLİSTİN

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Aydın Ünal ve 
Dostluk Grubu üyeleri, Birleşmiş Milletler 
Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık 
Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre 
Krahenbuhl’ü kabul etti. 

Ünal, Dostluk Grubunda, Mecliste 
grubu bulunan dört siyasi partiden 
milletvekillerinin yer aldığını belirterek, 
"Filistin söz konusu olduğunda biz bunu 
siyaset üstü, partiler üstü bir konu olarak 
görüyoruz ve Filistin dostluğunda hepimiz 
ittifak ediyoruz." dedi. 

Filistin ve Filistinli mülteciler meselesini, 
coğrafyanın en büyük ve en temel 
sorunlarından birisi olarak gördüklerini ifade 
eden Ünal, mülteciler sorunu çözülmeden 
Orta Doğu'da terörün, çatışmaların sona 
ermeyeceğini söyledi. 

Birleşmiş Milletlerin, Filistinli mülteciler 
konusunda yaptığı çalışmaları 
desteklediklerini, Dostluk Grubu olarak 
da yapılabilecek ne varsa yapmaya hazır 
olduklarını dile getiren Ünal, "Mülteci 
kamplarında gördüğüm en büyük sorun; 
umutsuzluk. Bu insanlara en kısa zamanda 
bir umut vermemiz, hedef göstermemiz 

23 Kasım 2016 Çarşamba 
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gerekiyor. Aksi takdirde mülteci sorununun 
çok daha ciddi sorunlara yol açabileceğini 
görebiliyoruz." diye konuştu. 

Aydın Ünal, Türkiye'nin yaklaşık                     
üç milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını 
anımsatarak, Türkiye’nin, imkânlarını 
zorlayarak sığınmacılara en iyiyi vermeye 
çalıştığını, bunu yaparken de yalnız 
bırakıldığını vurguladı. Ünal, "Türkiye'nin 
bu konuda desteklenmemesinin Batı için 
ciddi sorunlar doğurduğunu yakın zamanda 
gördük." ifadesini kullandı. 

UNRWA Genel Komiseri Krahenbuhl, 
Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini 
vurgulayarak, düzenli temas ve üst düzey 
ziyaretlerin artarak devamından yana 
olduklarını söyledi. Başbakan Yardımcısı 
Veysi Kaynak, TİKA, AFAD ve Kızılay 
başkanları ile bir gün önce görüştüklerini 
hatırlatan Krahenbuhl, Kaynak'ın "Türk 
halkının kalbi, ne zaman Filistin halkının 
adı geçse hızlı atmaya başlar." dediğini ve 
bu sözün durumu çok güzel ifade ettiğini 
kaydetti. 

Türkiye'nin Filistinli mülteciler için sağladığı 
mali yardımların büyük önem taşıdığını 
belirten Krahenbuhl, UNRWA'nın görev 
yetkisini BM Genel Kurulundan aldığını, 
Genel Kurulun aldığı kararla tesis edilen bir 
UNRWA İstişare Komisyonu bulunduğunu ve 
Türkiye'nin 2018 yılı yazında bu komisyona 
başkanlık yapacağını söyledi. 

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin 
Yılmaztekin,  Filistin'in devlet olarak kâğıt 
üstünde değil, egemenlik haklarıyla kabul 
edilmesi gerektiğini belirterek, "Filistin 
insanının bu dünyada varoluşuna, yaşam 
hakkına saygı duyulmalı. Bu topraklara kalıcı 
barışın gelebilmesi için İsrail'in Filistin'i 
devlet olarak görmesi; Orta Doğu'daki kötü 
niyetli, terörist grupların önlenmesine, 
barışın gelmesine ön ayak olabilir." dedi. 

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, 
dünyada yaklaşık 60 milyon mülteciye 
gelecek arayışı konusunda bir çözüm 
üretilemediği takdirde dünyanın geleceğinin 

huzurlu olamayacağını söyledi. Türkiye'nin 
bulunduğu coğrafyanın bin yıldır herkese 
kucak açan topraklar olduğunu ifade eden 
Ersoy, "Ülkemiz genel anlamda uluslar arası 
bir siyasi kuşatma altındadır. Türkiye'nin 
siyasal yaşam alanını değişik baskılarla 
daraltmak dünyaya huzur vermez. Daha 
huzurlu bir dünya ve insanlık için Türkiye'nin 
gerçeklerine göre uluslar arası ilişkilerin 
devam etmesi gerekir." değerlendirmesinde 
bulundu. 

AK PARTİ Konya Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan, bir Filistinliye isabet eden her 
bir kurşunu kendilerine isabet etmiş 
gibi hissettiklerini belirterek, mülteci 
sorunlarının yanı sıra bölgede akan kanın 
durdurulması için tedbirler alınması 
gerektiğini vurguladı. Türkiye'de bulunan 
yaklaşık 3 milyon sığınmacıya 20 milyar dolar 
harcandığını ifade eden Erdoğan, Türk milleti 
olarak sadece ülkede bulunan mültecilere 
değil, tüm mazlum milletlere yardım etme 
çabasında olduklarını kaydetti. 

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali 
Aslan; 5,3 milyon Filistinli mültecinin pek 
çok ülkenin nüfusundan fazla olduğuna 
dikkati çekerek, İsrail'in yeni mülteciler 
oluşmasını sağlayan politikalardan 
vazgeçmesi gerektiğini söyledi. İsrail'in 
son olarak Kudüs'te ezanı susturmak 
istemesinin, İsrail'in izlediği savaşçı 
politikayı desteklediğini belirten Aslan, 
"Bütün mülteciler için en uygun yolun 
kendi ülkelerinin iç huzura kavuşması 
olduğuna inanıyorum. Yılanın kuyruğundan 
tutmayalım, esas sorun yılanın başıdır." 
ifadelerini kullandı. 

UNRWA Genel Komiseri Krahenbuhl, 
bir İsviçre vatandaşı olarak Türkiye ile 
yollarının mültecilere yardım konusunda 
kesiştiğini dile getirerek, "Soruna 'Sadece 
yardımlar kapsamında ele alınmamalı, siyasi 
çözüm bulunmalı' dediniz, buna tamamen 
katılıyorum. Yakaya rozet takarak bir şeyi 
destekleyemezsiniz, siyasi sorumluluk aktif 
olarak ele alınmalı. Fakat hiç kimse harekete 
geçmiyor." şeklinde konuştu. 
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ÇEK	CUMHURİYETİ	BÜYÜKELÇİSİNDEN	
ZİYARET

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 
Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka'yı 
kabul etti. Kabule; Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, önceki yasama döneminde 
Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptığını 
belirtti. Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasında 
geçmişten bu yana iyi ilişkiler bulunduğunun 
altını çizen Arslan, Dostluk Grubunun 
yeni başkanı Mihrimah Belma Satır’ın 
ikili ilişkilerin daha da ileri bir noktaya 
taşınmasına katkı sağlayacağından emin 
olduğunu dile getirdi. 

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları 
anlatan Bakan Arslan, FETÖ’nün gerçek 
yüzünü 15 Temmuz’da gösterdiğini ifade 
etti. Arslan, özellikle Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın, yaklaşık üç yıldır hain 
terör örgütü konusunda her platformda 
uyarılar yaptığına dikkat çekti. Çek 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka'nın, 
söz konusu hain darbe girişimi sonrasında, 
18 Temmuz’da Meclisi ziyaret etmesinden 
memnuniyet duyduğunu da ifade eden 
Arslan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi için çalışılırken; YPG'nin 
Çek Cumhuriyeti’nde ofis açmasına izin 
verilmesinden üzüntü duyduklarını belirtti. 
Söz konusu terör örgütü ofisinin daha sonra 
kapatıldığına dikkat çeken Arslan, "İki ülke 
arasında bu düzeyde güzel ilişkiler varken 
böyle bir olay olmasa çok daha iyi olurdu 
diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Satır, Çek 
Cumhuriyeti'nin Türkiye için çok önemli bir 
Orta Avrupa ülkesi ve müttefik olduğunu 
vurguladı. Darbe girişimini gerçekleştiren 
terörist organizasyon FETÖ'nün, sadece 

02 Kasım 2016 Çarşamba
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Türkiye için değil, faaliyet yürüttüğü tüm 
ülkeler için bir tehdit oluşturduğunun altını 
çizen Satır, "Hükümetiniz tarafından Çek 
Cumhuriyeti'ndeki FETÖ faaliyetlerine karşı 
gerekli adımların atılacağını umuyoruz." 
dedi.

Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Kafka, 
darbe girişiminden üç gün sonra TBMM'yi 
ziyaret ettiğini belirterek, ziyareti sırasında 
kendisine refakat eden Dış İlişkiler görevlileri 
tarafından Mecliste bulunan Bohemya 
kristali avizelerin darbe girişiminde atılan 
bombalar tarafından zarar gördüğü bilgisinin 
verildiğini anlattı. Konuk Büyükelçi, bu 

bilgiyi öğrenir öğrenmez Çek Cumhuriyeti 
olarak avizelerin yenilenmesi için girişimde 
bulunduğunu ifade etti ve Çek Dışişleri 
Bakanının Türkiye’yi ziyareti sırasında, darbe 
girişiminde kırılan ve zarar gören avizelerin 
yerine yeni avizelerin resmî olarak Meclise 
teslim edileceğini kaydetti.

Dostluk Grubu Başkanı Satır, Çek 
Cumhuriyeti’nin bu jestine teşekkür ederek, 
söz konusu menfur olayın, iki ülke halkları 
arasında güzel bir anıya vesile olacağını 
ifade etti ve darbe girişiminde hasar gören 
avizelerin Meclisin en güzel objelerinden 
olduğunu dile getirdi. 

ALMANYA	DEVLET	BAKANI,	MECLİSTE

Almanya Devlet Bakanı Prof. Dr. Maria 
Böhmer ve beraberindeki heyet, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa 

Yeneroğlu’nu ziyaret ederek bir görüşme 
gerçekleştirdi ve 15 Temmuz darbe 
girişiminde bombalanan yerleri gezerek bilgi 
aldı.

03 Kasım 2016 Perşembe
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KENYA	BÜYÜKELÇİSİNİ	KABUL

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar, 
Kenya Büyükelçisi Julius Kiema Kilanzo ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde,   
AK PARTİ Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan 
ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan 
yer aldı.

Dostluk Grubu Başkanı Kaçar, Türkiye ve 
Kenya'nın çok uzun yıllara dayanan köklü 
ilişkilere sahip iki ülke olduğunu dile 
getirerek "Kenya'daki Türk büyükelçiliğinin 
açılış tarihini 1968 olarak not düştüğümüzde 
bu ilişkinin geçmişini daha iyi anlama 
imkânına sahip oluyoruz." dedi. 

Şanlıurfa ve Kenya'nın Garissa şehrinin, 
"kardeş şehir" olduğunu anımsatan Kaçar, 
Şanlıurfa ve Garissa ile başlayan "kardeş 
şehir" uygulamalarını diğer iller arasında da 
devam ettirme niyetinde olduklarını belirtti. 

Dostluk Grubu Başkanı, Türk halkının, 15 
Temmuz gecesi canını ortaya koyarak, 
tankların, topların, uçakların önüne 
bedenini siper edip, ülkesine, geleceğine, 
demokrasisine, kendi seçtiği cumhurbaşkanı 
ve hükümetine sahip çıkan bir halk olduğunu 
da vurguladı. 

Kenya Büyükelçisi Julius Kiema Kilanzo, 
kabulden duyduğu memnuniyeti ifadeyle, 
Türk halkını, 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında demokrasisine sahip çıkması 
nedeniyle takdir ettiklerinin altını çizdi. 

14 Kasım 2016 Pazartesi
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AYDIN:	
“ÇOCUKLARIMIZIN	
SANAL	FİDANLAR	
YERİNE	GERÇEK	

FİDANLAR	
YETİŞTİRMELERİNİ	

SAĞLAMAMIZ	
GEREKİYOR”

5. TBMM Geleneksel Palamut Toplama 
Şenliği; Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
Başkanı, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, 
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu üyeleri, 
ziraat mühendisi, orman mühendisi ve 
peyzaj mimarı milletvekilleri, İdari Teşkilat 
yöneticileri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri, 

kreş-ilkokul düzeyinde çocuk misafirler ve 
personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunun 
himayesinde, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığının iş birliğiyle TBMM Çocuk Projesi 
kapsamında düzenlenen söz konusu etkinlik; 
çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi ve 
ağaçlandırma çalışmalarıyla doğal varlıkların 

korunmasına 
katkı sağlamayı 
hedefliyor.

5. Palamut Toplama 
Şenliği'nde konuşan 
Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulu 
Başkanı TBMM 
Başkan Vekili Ahmet 
Aydın, çocuklarda 
çevre bilincinin 
geliştirilmesi, 
yaygınlaştırılması, 
doğanın kontrol 
altına alınması, 
ağacın, yeşilin 

17 Kasım 2016 Perşembe
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sevdirilmesi boyutlarını önemseyen TBMM 
Başkanlığının bu yıl, bu konuyu himayesine 
alarak Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu olarak 
gerçekleştirmeyi kararlaştırdığını ifade etti.

Aydın, "Tohum, nesilden nesile devam eden 
hayat döngüsünün en önemli parçasıdır. 
İlginç ve farklı bir geri dönüşüm hikâyesi 
olan bir unsurdur. Toprağın derinliklerine 
kök salmış bitkiler, sofralarımızı süsleyen 
yiyeceklerimiz, rengârenk çiçeklerin serüveni 
hep tohumla başlar. 
Tohumun önemi, değeri, 
özellikle ormanın, yeşilin 
değeri saymakla bitmez. Bir 
çocuğun büyümesi de, âdeta 
bir tohum gibi, çimlenir, 
büyür, serpilir ve hayatın 
bir parçası olur. Tohumlar 
aslında yeryüzünde 
yaşamın devamını sağlar 
bir bakıma... Toprakla 
buluşarak varlığını gösterir 
tohum... Bugün burada 
bulunmamızın sebebi barışı, 
güçlü ve dayanıklı olmayı 
temsil eden meşe ağacının 
meyvesi palamutların, 
çocuklarda tohum bilinci 
ve sevgisinin oluşması, 

tüketen değil, üreten bir 
toplum olma bilincinin 
aşılanması, tohumların 
gelecek nesillere aktarılması 
için sevgili çocuklarımızla 
birlikte toplanmasıdır. 
Geleceğimizi teslim 
edeceğimiz çocuklarımız 
da meşe ağacı gibi hayatta 
güçlü ve dayanıklı olmayı 
ve barış içinde yaşamayı 
öğrenecekler." dedi.

Günümüz çocuklarının 
hızlı gelişen teknolojinin 
ürettiği sanal âleme 
hapsedildiğine vurgu 
yapan Aydın, çocukların 
dünyasını teknolojik 
ürünlerle sınırladığımızı, 

odaya, eve hapsettiğimizi, bilgisayarlarla, 
tabletlerle, akıllı telefonlarla çocuklarımızın 
geleceğinin köreltildiğini sözlerine ekledi. 
Çocukların yaşadıkları sanal dünyadan çıkıp 
gerçeklerle yüzleşmesi gereğine dikkat 
çeken Aydın: "Sanal arkadaşlar, sanal 
hayvanlar ve bitkiler, sanal çiftlikler, sanal 
oyunlar yerine gerçeklerini edinmelerini, 
sanal fidanlar yerine gerçek fidanlar 
yetiştirmelerini sağlamamız gerekiyor. Onun 
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için diyoruz ki, bu aynı 
zamanda uygulamalı 
eğitimin parçasıdır. 
Sevgili çocuklar 
çevrenin edebiyatını 
değil, uygulamasını 
öğrenecekler. Sanal 
çiftlikler değil, gerçek 
tohumlar ekecekler, 
fidanlar büyütecekler. 
Bu proje, çevremizdeki 
varlıkları sevme ve 
koruma projesidir. 
Sevgili çocuklarımız, bu 
gibi faaliyetlerle, emek 
vermeyi, sevmeyi ve 
korumayı öğrenecekler. 
Bu bir farkındalık 
projesidir; sevgili çocuklar 
kupkuru tohumun içinde 
bir can taşıdığını, bir ağaç barındırdığını 
yaşayarak öğrenecekler." şeklinde konuştu.

Botanik bahçe özelliği taşıyan ve 115 
türde yaklaşık 10 bini aşkın ağaç ve çalımsı 
bitkiyi barındıran yaklaşık 500 dönümlük 
Meclis bahçesindeki Kabatepe Parkı’ndan 
toplanan binlerce palamudun yurdun değişik 
yerlerindeki alanlarda hayat bulacağını 
kaydeden Ahmet Aydın, Türkiye'nin 
ağaçlandırılması ve erozyonla mücadele 
noktasında Orman ve Su İşleri Bakanlığının, 

özellikle Orman Genel Müdürlüğünün 
gayretleri için teşekkür etti. 

TBMM Başkan Vekili, Meclis için artık 
geleneksel hale gelen bu şölenin 
gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri de 
tebrik ederek, tüm davetlileri selamladı. 
Meşe palamutları toplandıktan sonra Orman 
Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. 
Etkinliğe katılan çocuklara, geçtiğimiz yıl 
toplanıp bu yıl fidan haline gelen fideler ve 
katılım sertifikası hediye edildi.
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AFRİKA	MEDYASI	
15	TEMMUZ’U	DİNLEDİ

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğünün (BYEGM) düzenlediği 
“Tarihe ve Millî Birliğe Tanıklık” programı 
kapsamında ülkemizi ziyaret eden Afrika 
ülkeleri medya mensupları TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet 
tarafından kabul edildi.

Etiyopya, Nijerya, Sierra Leone ve 
Gambiya’dan gelen basın mensuplarını       
15 Temmuz başarısız FETÖ darbe girişimi ve 
sonrasında yaşanan sürece ilişkin aydınlatan 
ve sorularını yanıtlayan Kücet, FETÖ’nün 

40 yıl önce örgütlenmeye başlayan sinsi bir 
örgüt olduğunu ifade etti.

"İçimize yerleşmeleri ve halkın içinde 
sempatizan bulmaları, hoşgörü ve 
diyalogla başlamıştır. İnsanımızı en can 
alıcı noktasından yakalayarak, bunları 
din adına yaptıklarını söylemişlerdir." 
değerlendirmesinde bulunan Kücet, şu 
hususları kaydetti: 

"Maalesef Fethullah Gülen, terör örgütünün 
başındaki hoca kılıklı adam, kendi halkını 
böyle kandırmıştır. Türkiye'de yaptığı 

14 Kasım 2016 Pazartesi
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çalışmalarda önceleri hoşgörüyle bu işlere 
yaklaşmış, okullar, dershaneler açmış ve 
çocukları kendi örgütüne yumuşak geçişle 
dâhil etmiştir." 

Türkiye'de bugüne kadar çok darbe ve 
teşebbüsü olduğunu kaydeden Kücet, 
bunların en dehşetlisinin 15 Temmuz'da 
yaşanan kalkışma olduğuna dikkat çekti. 

"15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi dâhil olmak üzere birçok kurum ve 
kuruluşun üzerine bomba yağdırılmıştır. 
Ancak Türk halkı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
sokağa çıkın işareti ile sokakları doldurarak 
tankların üzerine çıkmıştır. Böylece darbe 
teşebbüsü o gece yarısı sona ermiştir. Biz 
inanıyoruz ki, hoca kılıklı bir adam, bu işleri 
tek başına yapamaz. Arkasındaki güçlerin 
kimler olduğunu bütün dünya bilmektedir." 
diye konuşan Kücet, Türkiye'nin ileri 
gitmesini, çağdaş seviyeye yükselmesini 
istemeyen dış dünyadaki iş birlikçilerin 
Fethullah Gülen'i kullandıklarını söyledi. 
Genel Sekreter Yrd. V. Kücet, şöyle devam 
etti:

"TBMM Başkanı İsmail Kahraman, o gece 
yarısı, kimsenin emri ve talimatı olmaksızın, 
Meclisi açmıştır. O gece dört partiden 106 

milletvekili burada bombaların altında 
çalışma yapmışlardır. Tanklar kapıya 
dayanmış, F16'lar bombalar atmıştır. O 
gece, bu darbe teşebbüsü, parlamentonun 
çalışmasıyla püskürtülmüştür. Dört parti 
ortak bir deklarasyon yayımlayarak Türk 
halkına demokrasiden vazgeçilmeyeceğini 
belirtmişlerdir. Ortak tavır, Fethullah 
Gülen'in terör örgütü elebaşı olduğudur. 
Biz biliyoruz ki FETÖ sizin ülkelerinizde 
de yapılanmıştır. Sizin çocuklarınıza da 
okullarda eğitim vererek onları kandırmaya 
çalışmaktadır. Bu örgütün çok sinsi olduğunu 
sizlere bir kez daha belirtmek istiyorum. 
Dolayısıyla sizin de bu örgütlere karşı 
daha dikkatli olmanızı istirham ediyorum. 
Bizleri maalesef inanç noktasında, kültür 
noktasında kandırdılar. Bunların ne İslam 
dini ile ne de başka bir dinle hiçbir alakaları 
olmadığını 15 Temmuz gecesi gördük." 

Kendi vatandaşına, kendi halkına ateş eden, 
asker kıyafeti giymiş bu terör örgütünü 
kınamayan bazı ülkelerin ne yazık ki var 
olduğunu sözlerine ekleyen Kücet, "Biz 
bu terör örgütünü o gece bitirdik, bundan 
sonra da bir daha ayağa kalkamayacaklar." 
vurgusunu yaptı.
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PARLAMENTO	
MUHABİRLERİ	

DEMOKRASİNİN	
TEMİNATIDIR	 Göksel Bozkurt  

Parlamento Muhabirleri Derneği 
Başkanı 

Parlamento muhabirleri, 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişimi gecesi bir kez daha demokrasinin 
teminatı olduklarını gösterdiler.  Bombalar, kurşun 
yağmurları altında ölüme meydan okuyarak 
toplumu bilgilendirme görevini eksiksiz yerine 
getirdiler, demokrasi ve sivil yönetime sahip çıktılar.

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi gecesi ve 
sonrasında parlamento muhabirliği kurumunun 
önemi bir kez daha ortaya çıktı.  

Türkiye 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütü 
üyesi bir grup askerin darbe girişimine sahne 
oldu. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu 
TBMM, tarihinde ilk kez ateş altına alındı, 
bombalandı, Başkent üzerinde alçaktan uçan 
jetler Türkiye demokrasisini derinden tehdit etti. 
Medya kuruluşları basıldı, yayın yasakları getirildi, 
gazeteciler silahla tehdit edildi, haber yapmaları 
engellendi, basın ve ifade özgürlüğü ortadan 
kaldırılmaya çalışıldı.

Mecliste görev yapan tüm parlamento 
muhabirlerinin tek temsilcisi konumundaki 
Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD), o gece 
sabaha dönerken ve Meclis hâlâ bombalanırken 
yaptığı açıklama ile darbe girişimini şiddetle 
kınandı, demokrasinin saflarında yerini aldı.  

PMD,  52 yıllık tarihinde demokrasi ve özgürlüklerin 
gelişimi için mücadele vermiş; demokrasi, basın 
ve ifade özgürlüğünü savunmayı görev bilmiş 
bir dernek olarak darbeye karşı dimdik durdu ve 
demokrasiye sahip çıktı. 

PMD, demokrasinin askıya alındığı dönemlerde 
ilkelerinden ödün vermemiş, 52 yıllık tarihinde 
demokrasi, parlamenter rejim ve sivil yönetimden 
yana tutum almış köklü bir kurumdur.   

Parlamentonun, demokrasinin, her türlü 
özgürlüğün tümüyle ortadan kaldırıldığı 12 Eylül 
darbesinin en karanlık günlerinde herkesin 
sustuğu, susturulduğu, yüz binlerce insanın askerî 

cezaevlerine doldurulduğu, onlarca idam cezasının 
uygulandığı dönemde bile Parlamento Muhabirleri 
Derneği, her fırsatta demokrasi ve özgürlüklerin 
yeniden kazanımı mücadelesinin ön saflarında yer 
almıştır.

12 Eylül darbesi, hükümeti, parlamentoyu tüm 
siyasi partileri ve işçi sendikaları dâhil tüm sivil 
toplum örgütlerini kapatıp, ülkeyi tam bir korku 
tüneline soktuğunda; Parlamento Muhabirleri 
Derneği de bu saldırıdan nasibini alarak 
kapatılmıştır.

Basının susturulduğu, en temel insan haklarının 
hoyratça çiğnendiği bu karanlık dönemde, gözaltına 
alınıp aylarca hâkim karşısına bile çıkartılmayan 
gazeteciler arasında PMD üyeleri de vardır. 
PMD ve üyeleri o karanlık dönemde zor koşullar 
altında demokrasi ve basın özgürlüğüne sahip 
çıkmış, haber yapmayı, toplumu bilgilendirmeyi 
sürdürmüştür.

Parlamento Muhabirleri Derneği, 12 Eylül rejiminin 
yazdırdığı Anayasaya karşı çıkmış, basın ve ifade 
özgürlüğü noktasında bir de bildiri yayınlamıştır. 
PMD, 1982 Anayasasının kabulünden sonraki 
dönemde de özgürlükçü demokrasi arayışını 
sürdürmüştür.

PMD üyeleri, TBMM’nin kurulduğu günden bu 
yana olduğu gibi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
gecesinde de parlamento çatısı altında görev 
yapmış; bombaların, silahların altında toplumu 
bilgilendirme görevini eksiksiz yerine getirmiştir. 
PMD dün olduğu gibi, bugün de, yarın da 
demokrasi ve basın özgürlüğüne sahip çıkarak, aynı 
görev bilinci ile hareket etmeye devam edecektir. 

Bir kez daha Parlamento Muhabirleri Derneği 
olarak Türkiye demokrasisine, Gazi Meclise, sivil 
yönetime ve Türkiye halkına karşı yapılan darbe 
girişimini şiddetle kınıyoruz. Ve yüksek sesle bir kez 
daha egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz.
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DİLEKÇE	KOMİSYONU	ÇALIŞTAYI

Dilekçe Komisyonu Çalıştayı, 4 Kasım 2016 
Cuma günü TBMM Beştepe Eğitim ve Sosyal 
Tesislerinde gerçekleştirildi. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır'ın 
himayesinde, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 
tarafından düzenlenen Çalıştaya, Dilekçe 
Komisyonu eski başkanları Yahya Akman 
ve Mehmet Daniş, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yasama uzmanları 
ve kamu kurumlarından temsilciler katıldı. 

Birinci oturumda "Dilekçe Komisyonunun 
misyonu, etkinliği, deneyimler ve 
beklentiler" başlığı altında, Dilekçe 

Komisyonu başkanlığı görevini yürütmüş 
konuşmacılar katılımcılara hitapta bulundu 
ve komisyonun misyonu, etkinliğinin 
artırılması, komisyondan beklentiler ve 
komisyondaki deneyimleri konusundaki 
görüşlerini paylaştı. 

Çalıştayın ikinci ve üçüncü oturumunda ise 
yasama uzmanları ve kamu kurumlarından 
gelen temsilciler tarafından Dilekçe 
Komisyonunun misyonu ve etkinliğinin 
artırılması konusunda sunumlar yapıldı. 
Çalıştayda gerçekleştirilen sunumlar ve 
öneriler, kitapçık olarak da yayımlanacak.

15 Kasım 2016 Salı
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KAMU	DENETÇİLİĞİ	KURUMU	BAŞDENETÇİSİ	SEÇİLDİ

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan 
Karma Komisyon, Kamu Başdenetçisi adayı 
olarak Şeref Malkoç, Ayhan Özkan ve Hasan 
Şahin'in adını TBMM Başkanlığına bildirdi. 
15 Kasım 2016 tarihli 20. Birleşimde, Genel 
Kurulda adayların isimlerinin okunmasının 
ardından Kamu Başdenetçisi seçimine 
geçildi. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu 
Kanununun 11'inci maddesi hükmüne 
göre gizli oylamayla yapılan seçimde 
milletvekilleri, adaylar; Şeref Malkoç, Ayhan 
Özkan ve Hasan Şahin için oy kullandı. 
Oylama sonucunda, Şeref Malkoç 300 oyla 
Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi 
seçildi.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan 
Karma Komisyonda seçilen beş kamu 
denetçisi, 22 Kasım 2016 tarihinde Komisyon 
Başkanı Mihrimah Belma Satır başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda yemin etti. 

Yahya Akman, Arif Dülger, Mustafa Özyar, 
Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük, dört 
yıl boyunca kamu denetçisi olarak görev 
yapacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 
Başdenetçiliğine seçilen Şeref Malkoç, 
1960 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olan Malkoç, Köy Hizmetleri 11. Bölge 
Müdürlüğü, Denizcilik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, Tez İş, Belediye İş, Öz Gıda İş, Öz 
İplik İş sendikalarının 
avukatlığını yaptı, 
ayrıca serbest avukat 
olarak da çalıştı. 
20 ve 21. Dönem 
Trabzon Milletvekili 
olan Malkoç, 
Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanlığı 
görevini 
yürütüyordu.

15 Kasım 2016 Salı

ZİYARETÇİ	

KABUL	

BİNASI	

YENİDEN	

HİZMETE	

AÇILDI

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde bombaların 
hedefi olan ve Mecliste en ağır hasar görmüş 
yerlerden biri olan Ziyaretçi Kabul Binasında tadilat 
sona erdi. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, 

İşletme ve Yapım Başkanı Zeki Mirvelioğlu,          
Bilgi İşlem Başkanı Yavuz Beyribey, Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları Necati Sungur, 
İlhami Giray Şahin ve Reşit Uzel yeniden açılan 
binada incelemelerde bulundu ve tamamlanan 
tadilat süreciyle ilgili bilgi aldı. 

22 Kasım 2016 Salı

Şeref Malkoç
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PARLAMENTER	HAYATIN	TÜM	RENKLERİ 
PARLAMENTO	DERGİSİNDETP

B

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) tarafından 
yayımlanan Parlamento Dergisi 42. sayıya 
ulaştı.

22, 23 ve 24. Dönem Kahramanmaraş 
Milletvekili Nevzat Pakdil’in genel 
başkanlığında, üyelerine yönelik olarak 
çeşitli alanlarda faaliyetler gerçekleştiren 
TPB, haber ağırlıklı hazırladığı dergisinde 
milletvekilleriyle röportajların yanı sıra, 
dünya parlamentolarının tanıtımına yönelik 
zengin görsel içeriklere de yer veriyor. 

Songül Baş’ın editörlüğünde yayın hayatını 
sürdüren Parlamento Dergisi ayrıca, kitap 
tanıtımı, sinema ve televizyon yayınları 
gibi kültürel ve edebi gelişmelerle, tarihsel 
değerlerimizle ilgili konulara da değiniyor.

Meclis Bülteni olarak, geniş bir okuyucu 
kitlesinin ilgiyle takip ettiği TPB Parlamento 
dergisiyle mevcut iş birliğimizin devamını 
temenni ediyor, başarı dileklerimizi 
sunuyoruz.
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ARAMIZDAN	AYRILANLAR

Korkut	ÖZAL
15. ve 16. Dönem Erzurum, 20. Dönem İstanbul Milletvekili, 37. ve 39. 
Hükümet Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 41. Hükümet İçişleri Bakanı 
Korkut Özal’ın cenazesi 4 Kasım’da İstanbul Fatih Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Özal, 1929’da Malatya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesinden mezun 
oldu. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Profesörü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü, Enerji 
Bakanlığı Müşaviri, Deva Holding Devsan Genel Müdürü, Ercan Holding 
Genel Koordinatörü, Yazar, Serbest Koordinatör ve Müşavir, İslam 
Kalkınma Bankası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Direktörü olarak görev 
yaptı.

Mehmet	Necati	ELDEM
17. Dönem Mardin ve 18. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Necati 
Eldem’in cenazesi 20 Kasım’da Kocatepe Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi. 

Eldem, 1928’de Mardin’de doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari 
Şubesinden mezun oldu. Mardin Maiyet Memuru, Kayapınar Bucak 
Müdürü, Çaykara, Hazro, Silvan, Selçuk, Kemalpaşa Kaymakamı, Mülkiye 
Müşavir Müfettişi, Çankırı, Burdur ve Yozgat Valisi, Otomotiv Sanayinde 
Genel Koordinatör olarak görev yaptı.

Mustafa	CESUR
15. Dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Cesur’un cenazesi 27 Kasım’da 
Eğirdir Hızırbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.

1926’da Eğirdir’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest Avukatlık, Eğirdir Gölsesi ve Demokrat Eğirdir 
Gazeteleri Başyazarı ve Sorumlu Müdürü olarak görev yaptı. 
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KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 11 44
Kanunlaşan 10 1
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan 8 1

Komisyonlarda 
Bulunan* 90 1433

Genel Kurulda  
Bulunan* 314 5

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslar Arası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 3

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 7

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 821 164

İHİK 1007 822

KEFEK - -

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

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 662 1 9 104 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen

274      
(yazı sayılı) - 6 - - - -

   * 01/11/2016- 30/11/2016 tarihi itibariyle bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

FETÖ/PYD Araştırma 9 59,32
İHİK 5 8,30
Karma (Dilekçe ve İHİK) 3 2,40
Plan ve Bütçe 18 189,21
Millî Savunma 1 2
İçişleri - -
KİT 8 43,08
AB Uyum 4 4
Dışişleri 1 0,42
Anayasa - -
Adalet 3 15
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 1 4
Çevre 1 3
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Tek. 2 10,40

Dilekçe 1 1,30
KEFEK 1 1,30
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Komisyonlar Toplam 58 344,07
TBMM Genel Kurulu 14 95,40

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ
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