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HÜRRİYET VE
BAĞIMSIZLIĞIMIZIN

GÜR SESİ
MEHMET 

A K İ F
“Hürriyet ve bağımsızlığımızın gür sesi, İstiklâl Marşımızın şairi, mütefekkir, 
öğretmen, vaiz, hafız ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 80’inci yılında 
rahmet dilekleri ve şükran duygularıyla anıyorum. Aralık ayı Mehmet Akif Bey’in 
143’üncü doğum yıl dönümü ayıdır. İstanbul’da doğan ve 27 Aralık 1936’da 63 
yaşında ahiret âlemine göçen Mehmet Akif Bey, tam bir iman ve inanç sembolü idi.

Milletimizin en ümitsiz günlerinde kaleme aldığı İstiklâl Marşı’na “Korkma” diyerek 
başlayan merhum Akif, milletimize yılgınlığa düşmeme, inanç ve azimle mücadele 
etme duygusunu aşılayan bir vatan sevdalısıydı. İstiklâle duyduğu inançla, bir cihat 
eri olarak Anadolu’yu dolaşmıştır. İnsanımızı geleceğin daha güzel olacağına ikna 
etmeye gayret eden merhum Akif, zafere giden yolun cesaret ve inanç gerektirdiğini 
sesini duyurduğu herkese anlatmıştır.

O, büyük bir istilaya maruz kalan İslam dünyasının kurtuluş yolunun Anadolu’nun 
kurtuluşundan geçtiğine inanan büyük bir mütefekkir olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görev yapmış imanlı bir dava adamı idi.

Eserlerini Safahat’ta toplayan merhum Akif, yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün 
de kıymeti son derece yüksek bir şair olarak genç nesiller için örnek şahsiyet olmaya 
devam etmektedir. Adı ve eserleri milletimiz var oldukça hep yaşatılacaktır.

Bu düşüncelerle, örnek ve önder şahsiyetimiz merhum Mehmet Akif Bey’i vefatının 
80’inci yılında tekrar minnet ve şükran ile anıyor, Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret 
niyaz ediyorum.”  (27.12.2016 )

İsmail KAHRAMAN
TBMM Başkanı

M E C L İ S T E N
TERÖRE KARŞI 
ORTAK DURUŞ
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TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

03-08 OCAK 2017 SERDAR KİPDEMİR KALİGRAFİ SERGİSİ

10-15 OCAK 2017 TURİZM GELİŞTİRME VAKFI KARMA SERGİSİ

18-22 OCAK 2017
TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 

2016 YIL SONU KARMA SERGİSİ
KARMA SERGİ

24-29 OCAK 2017
ANKARA LOZAN MÜBADİLLERİ 

DERNEĞİ
FOTOĞRAF SERGİSİ

31 OCAK - 05 ŞUBAT 2017 GÜLSEREN ÇELİK 
EBRU VE MİNYATÜR  

SERGİSİ

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

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

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 4 56
Kanunlaşan 7 3
Geri Alınan - 1

Komisyonlarca 
Raporlanan 4 -

Komisyonlarda 
Bulunan* 92 1494

Genel Kurulda  
Bulunan* 315 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslar Arası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 2

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 14

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 696 1481

İHİK 324 68

KEFEK 6 -

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  675  17 3 49 3 1 -

Cevaplanan/
Görüşülen

442 (yazı 
sayısı) - 9

1(Görüşülen)

12(Okunan)
- - -

   *Dönemin başından 26/12/2016 tarihi itibariyle bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa 7 70 saat
Adalet - -
Milli Savunma 1 1 saat
İçişleri - -
Dışişleri - -
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre 1 3 saat
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Tek. 2 2 saat

Dilekçe - -
Plan ve Bütçe 3 21 sa. 41 dk.
KİT - -
İHİK 1 3 saat
AB Uyum - -
KEFEK 3 9 saat
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
FETÖ/PDY Araştırma 4 24 sa. 20 dk.

Komisyonlar Toplam 23 133 saat 1 dk.
TBMM Genel Kurulu 16 179 saat 57 dk.

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ
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2017	YILI	BÜTÇESİ	KABUL	EDİLDİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 16 Aralık 2016 

tarihinde Genel Kurulda kabul edildi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bütçe 
görüşmelerinin son gününde birleşimi 
açtıktan sonra yaptığı konuşmada, 
İstanbul'daki menfur terör saldırısında 
şehit olanlar için 25 ilde cenaze töreni 
düzenlendiğini belirterek, "81 ilimiz ve tüm 
Türkiye’miz kanadı, bağrı yandı, ateş düştü 
bunu şiddetle kınadık” ifadesini kullandı. 

Saldırının AK PARTİ, CHP ve MHP’nin ortak 
bildirisiyle kınandığını, bir siyasi partinin 
de kendi deklarasyonunu yayımladığını 
hatırlatan Kahraman, teröre karşı tek yürek 
ve ses olarak güzel bir imtihan verildiğini 
söyledi. 

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'nin de bir araya geldiklerini 

dile getiren Kahraman, "Millet olarak 
herhangi bir parti farkı gözetmeksizin, 
millî menfaatlerde, bütünlükte, devleti 
yüceltmekte ve daha ötelere yürümede 
birlikte olacağımıza dair fevkalade 
güzel beyanda bulundular. Kendilerine 
teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu. 

15 Temmuz gecesinde de birlikte tek 
ses olduklarını anımsatan Kahraman, 
konuşmasına şu ifadelerle devam etti: 
"Birlikte biz tek sesiz. Parmaklar değişik 
olsa dahi aynı birliğe bağlıdırlar. DNA'mız 
aynı. Milletimizi, devletimizi, bayrağımızı, 
vatanımızı severiz. Hiç kimsenin, bir 
diğerinden daha fazla seviyorum iddiası 
olamaz, olmamalıdır. Vatan hepimizin 
ve bu bayraktaki kırmızı kan, bizim 
dedelerimizin, şehitlerimizin akıttığı kan. 

16 Aralık 2016 Cuma
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Ne ona dokundurturuz, ne devletimize, ne 
milletimize, ne bütünlüğümüze, katiyen 
dokundurtmayız ve dokundurtmayacağız." 

Şehitliğin en üst rütbe olduğunu belirten 
Kahraman, şehitleri rahmet ve minnetle 
andı, şehit ailelerine sabır ve yaralılara şifa 
diledi. 

Halep'te yaşananlara da değinen Kahraman, 
"Halep diye bir şehir ortadan kaldırılıyor. 
Milattan önce 3000 yılında kurulmuş Halep, 
dünyanın gözü önünde yerle bir ediliyor. 
Maalesef BM'nin iki üyesi ateşkesi veto 
ediyor. Bir büyük trajediyle karşı karşıyayız 
ve çok üzgünüz. Bir travma, tarihte ender 
görülen bir dram. 'Halep orada arşın burada' 
deniliyordu. Arşın burada ama Halep artık 
orada mı? Bu çok hazin." dedi. "Bir büyük 
oyun Türkiye'yi de saracaktı." ifadesini 
kullanan Kahraman, 15 Temmuz'daki 
darbe girişimine karşı Meclisiyle, milletiyle, 

basınıyla ve bütün siyasi partileriyle 
müşterek bir tavrın ortaya konularak bunun 
önlendiğini ve 16 saat gibi kısa bir zamanda 
Türkiye'nin normale döndüğünü vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
teröre karşı millî seferberlik ilan ettiğini 
anımsatan Kahraman, "Zaten daha önceden 
beri devam eden tek yürekliliğimiz var. 
Elbette ki bu devam edecek. Güzel bir 
hadisedir. Terörün her türlüsüne karşıyız. 
PKK'sına da, DEAŞ'ına da, PYD'sine de... İsmi 
ne olursa olsun, terör terördür ve insanlık 
suçudur." diye konuştu. 

Kahraman, bütçe için katkıda bulunan 
ve özverili çalışmalar yapan, başta 
milletvekilleri ve bürokratlar olmak 
üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Kahraman, 2017 yılı bütçesinin millet ve 
memleket için hayırlı ve uğurlu olması 
temennisinde bulundu. 

Bütçenin tümü üzerinde ilk sözü CHP Grubu adına İstanbul 
Milletvekili İlhan Kesici aldı. 
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Kesici, cumhuriyet tarihinin en zor, en 
sıkıntılı günlerinden geçildiğini, Türkiye'nin 
komşularında 10 yılı aşkın zamandır sıcak 
ve iç savaşın olduğunu, 1 milyondan fazla 
kişinin hayatını kaybettiğini, 5 milyondan 
fazla kişinin sakat kaldığını, 10 milyondan 
fazla kişinin yerinden, yurdundan olduğunu, 
4 milyon kişinin de Türkiye'ye sığındığını 
belirtti.

Terör saldırısında şehit olanlara rahmet 
dileyen İlhan Kesici, son 5 yıldır, uluslararası 
organizasyonların, Türkiye'yi en kırılgan 
5 ülke içinde gösterdiğini aktardı. Kesici, 
Türkiye'nin üzerinde çok ağır bir karamsarlık 
hâkim olduğunu öne sürerek "İktidar partisi, 
bunu yeteri kadar algılamıyor, algılayamıyor 
olabilirler ama çok ağır bir karamsarlık, 
umutsuzluk, gelecek endişesi ve korkusu 
var. Bir berber dükkânından, en büyük 
holdinge kadar hiç kimse, yarını, ertesi günü 
tahminde bulunmada berraklık içinde değil." 
diye konuştu. 

Türkiye'nin getirildiği noktanın dört 
efsaneyle anlatıldığını dile getiren Kesici, 
Türkiye'nin ekonomik büyüklük itibarıyla 
dünyanın 17. büyük ekonomisi olduğu, 
millî gelirin ve kişi başına düşen millî 
gelirin 4'e katlandığı ve IMF'ye olan borcun 
sıfırlandığının söylendiğini belirtti. Kesici, 
Dünya Bankasının her yıl yayımladığı Dünya 
Kalkınma Raporu'nun 1991, 1992 ve 1993 
yıllarına bakıldığında ise, Türkiye'nin, millî 

gelir itibarıyla dünyanın 16 - 17. büyük 
ekonomisi olduğunun görüleceğini ifadeyle 
bugün 18. sırada olduğunu kaydetti. 

AK PARTİ'nin iktidarda olduğu 2003-2016 
yılları arasında Türkiye'nin yıllık yüzde 
4,6 büyüdüğüne işaret eden Kesici, ilk 4 
yıl çıkartıldığında, son 10 yıllık AK PARTİ 
döneminde, büyüme hızının her yıl 
ortalama yüzde 3,3 olduğunu, bu oranın 
Türkiye geleneği, normali ve dünyanın 
normali itibarıyla zayıf olduğunu, 14 
yılın ortalamasının yüzde 4,6, son 10 
yılın ortalamasının yüzde 3,3, son 5 
yılın ortalamasının yüzde 3,2 olduğunu; 
çok partili düzene geçilen 1946'dan, AK 
PARTİ iktidara geldiği 2002 yılına kadarki 
büyümenin yüzde 5,1, 1923-1938 arası 
yüzde 7,3 olduğunu kaydetti.

Kesici, 773 milyar dolar dış ticaret açığı 
verildiğini, bunun da çok büyük bir rakam 
olduğunu belirterek döviz kurundaki 

hareketliliğe de 
değindi.

AK PARTİ iktidarınca 
hazırlanan 2014-
2018 yıllarını 
kapsayan 10'uncu 
Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'ndaki kur 
hesabına dikkati 
çeken Kesici, şu 
değerlendirmeyi 
yaptı: 

"Bu plan, 1 Temmuz 
2013 yılında 
TBMM'de kabul 

edilmiş bir plan. Bunun 2018 yılının ortalama 
kuru olarak verdiği rakam 1,97. Böyle bir şey 
olabilir mi? Şimdi kaç bu rakam? Bazen AK 
PARTİ’li arkadaşlarımızın bu duruma getirdiği 
mazeretler oluyor; 17-25 Aralık, 15 Temmuz, 
uluslararası komplolar, Suriye gibi. Hâlbuki 
bu hesaplar yapılırken bunların hiçbiri yoktu. 
Ama hesap yanlıştı. Niye? Liyakat..." 

Devlette liyakatin, işin ehline verilmesinin 
önemine dikkati çeken Kesici, yanlışlıkların 
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ancak görevini hakkıyla yerine getiren, 
işin ehli kişilerce yapılması halinde 
önlenebileceğini söyledi. 

İktidarın, muhalefetin uyarı ve önerilerine 
açık olması gerektiğini belirten Kesici, 
sözlerinin muhalefet gayreti içinde söylenmiş 
olarak algılanmamasını istedi. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin tek parti döneminden 
çok partili hayata geçişinin önemli bir 
dönüm noktası, bunun "tek kişinin burnu 
kanamadan, hiçbir olay yaşanmadan" 
gerçekleştirilmesinin ise büyük bir başarı 
olduğunu vurgulayan Kesici, "Bu Türklüğün, 
Türk devlet yapısının bütün dünya 
demokrasisine bir armağanı olmalıdır. Bu 
sadece CHP'lilerin, İsmet Paşa sevenlerin 
meselesi değil, bütün Türkiye'nin bunu böyle 
algılaması lazım." dedi. 

Demokrat Partililerin de büyük bir 
çoğunlukla o iktidarı alarak başarıyla 
taşıdıklarını anlatan Kesici, "Demokrat 
Partililer o iktidarı aldıktan sonra tek parti 
döneminde görev yapmış insanlardan tek 
bir kişiyi mahkeme kapılarına düşürdüler 
mi? Düşürmediler. Niye? Devlette 
yaralar da açılabilir. Ama netice itibarıyla 
devlet ve siyaset hayatında siyasi yaralar 
kanatılarak, deşilerek iyileştirilmez. Sarılarak, 
sarmalanarak, merhemlenerek, okşanarak 
iyileştirilir. Bu da Demokrat Parti'nin 
asaletidir." açıklamasında bulundu. Kesici, 
tek partiden çok partili hayata geçişteki 
usul ve uygulamaların Türkiye'nin dünya 
demokrasi tarihine en büyük armağanı 
olduğunun altını çizdi. 

2017 yılı bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına konuşan              
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi 

Bilgiç, PKK, FETÖ, DEAŞ'ın birbirlerinden farkı olmaksızın Türkiye 
Cumhuriyeti'nin varlığı ve birliğine kastettiklerinin altını çizdi.
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Taşeron terör örgütleri ve onları 
destekleyenlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin 
çıktığı kutlu yolun önünü kesemeyeceğini, 
milletin kazanımlarına, refah ve mutluluğu 
için gayretlere sekte vuramayacağını dile 
getiren Bilgiç, "Bu süreçte bizlere düşen 
her zamankinden daha çok bir ve beraber 
olmak, kenetlenmek ve kardeşliğimizi 
15 Temmuz gecesinde olduğu gibi dosta 
düşmana göstermektir. Terör gibi toplumsal 
ve millî meselelerde ortak duruş sergileyip 
ortak mücadele kararlılığımızı bir kez daha 
en güçlü şekliyle göstermeliyiz." ifadelerini 
kullandı.

Suriye'de 5 yıldır yaşanan dehşetin yerini 
soykırıma terk ettiğini, milyonlarca insanın 
yurtlarından, yuvalarından edildiğini 
anlatan Bilgiç, Türkiye'nin milyonlarca 
kardeşine kucak açtığı ve bağrına bastığını 
kaydetti. Bilgiç, "Halep'te yaşanan büyük 
insanlık dramı ve zor kış şartlarında göçe 
zorlanan kadın, çocuk, yaşlı, hasta on 
binlerce mazlum... 
Allah yardımcıları 
olsun. Ama Esed 
rejimi, tahliye 
edilen o mazlum 
kardeşlerimize bir 
kez daha acımasızca 
saldırmıştır; 
dünyayı, insanlığı 
hiçe sayarak 
mazlumları 
katletmiş, yaralamış, 
rehin almıştır." 
dedi. Tüm dünyanın 
Esed rejimine "dur" 
deme zamanının 
geldiğine işaret 
eden Bilgiç, "Esed 
rejimi bilmelidir ki                          
mazlumun ahı, tahtından indirir şahı. 
Türkiye, bir kez daha insani politikaların 
sadece sözünün değil, uygulamasının da 
nasıl olması gerektiğini dünyaya göstermeye 
devam etmektedir." vurgusunu yaptı.

CHP Grubu adına konuşan İstanbul 
Milletvekili İlhan Kesici'nin, 12 Aralık 
1992'de ODTÜ'de yaptığı konuşmada 
"Enflasyon sorununa çözüm bulmak zor, 
hatta imkânsız." dediğini aktaran Bilgiç, 2015 
yılı enflasyonunun yüzde 8,8 olduğunu, 2018 
yılı için ise yüzde 5 olarak hedeflendiğine 
dikkati çekti. 

Bilgiç, 2003 yılında 40 kilometre tüneli 
olan bir yol aldıklarını anımsatarak, "Bugün 
baktığınızda 314 kilometre tünele ulaşmışız. 
Şöyle geçmişe dönüp baktığımda, Bolu 
Tüneli'nin bir ucundan girmişiz, 30 sene 
tünelin öbür ucunda ışığı görmek bu millete 
nasip olmamış. Ama bugün öyle değil. Bütçe 
görüşmelerine komisyonda başladığımız 
günden bu yana bölünmüş yol olarak 
Ulaştırma Bakanlığımızın ilave yaptığı yol 165 
kilometredir. Bugün itibarıyla Türkiye'de 2 
bin 68 adet, 198 kilometre de köprü, viyadük 
yapmışız." şeklinde konuştu. 

AK PARTİ hükümetlerinin 15. bütçesinin 
görüşüldüğünü hatırlatan Bilgiç, şöyle devam 
etti: 

"AK PARTİ iktidarının bu başarıları 
yakalamasının ve küresel dalgalanmalara 
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karşı ekonomimizin dirençli olmasının 
temelinde, hesap verebilirlik ve şeffaflıkla 
ilgili uygulamaya koyduğu reformlar, mali 
disiplin, bütçe disiplininden ve sürdürülebilir 
bir borçlanma politikasından asla taviz 
vermemesi yatmaktadır. Dünyada ve 
bölgemizde yaşanan tüm sorunlara rağmen 
ülkemiz, son 14 yılda çok iyi bir ekonomik 
performans sergilemeyi başarmıştır. 14 yıllık 
dönemde siyasi ve ekonomik istikrardan 
alınan güçle, kamu mali dengeleri dirençli 
hale getirilmiştir. Mali disiplini sağlayacak 
tedbirler kararlılıkla uygulanmıştır. Birçok 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede büyüme 
dalgalı seyrederken Türkiye, 27 çeyrek 
kesintisiz büyüyerek diğer gelişmekte 
olan ülkelerden pozitif yönde ayrışmaya 
devam etmiştir. 28. çeyrekte yaşanan sınırlı 
daralmaya rağmen 29. çeyrekte sanayi ve 
hizmetler sektöründe katma değerin ivme 
kazanmasıyla birlikte Türkiye'nin 2016 
yıl sonunda da büyümesini sürdürmesi 
beklenmektedir. Türkiye'nin, 2016 yılının 
ilk yarısında yakaladığı yüzde 3,9'luk 
büyümeyle Çin ve Hindistan hariç gelişmekte 
olan ülkelerin 2,5 katı hızla büyüdüğünü 
de unutmayalım. Türkiye bu büyüme 
performansını, ticaret ortaklarındaki 
durgunluğa, jeopolitik gerginliklere ve azalan 
turizm gelirlerine rağmen elde etmiştir. 
Küresel ekonomideki sorunlar, Orta Doğu'da 
yaşanan iç savaş, 7 Haziran seçimleri 
sonrasında yaşanan kısa süreli siyasi 
belirsizlik, yurt içinde meydana gelen terör 
saldırıları ve 15 Temmuz'da yaşadığımız hain 
darbe girişimine karşın iç talepteki canlılık 
devam etmektedir. Nitekim yurt içi talep, 
yılın ilk yarısında büyümeye 5,7 puan katkıda 
bulunmuştur." 

Enflasyonla mücadelenin, AK PARTİ'nin 
göreve geldiği günden bu yana her zaman 
üzerinde hassasiyet gösterdiği ve başarı 
sağladığı konulardan biri olduğunu belirten 
Bilgiç, bunun bir başarı hikâyesi olduğu 
ve kronik bir sorun olmaktan çıkarıldığını 

vurguladı. Kamu maliyesinin, uygulanan 
borçlanma politikaları sonucu düşük bütçe 
açığı ve borç yüküyle Türkiye ekonomisinin 
sağlam temellerini oluşturduğuna işaret 
eden Bilgiç, AB ülkelerine kıyasla çok düşük 
bütçe açığı ve kamu borç yüküne sahip 
olduğunu söyledi. 

Bilgiç, son dönemde kurdaki hareketliliğin 
borçlanma üzerindeki etkisine dikkati 
çekerek, 2003 yılından bu yana uygulanan 
ölçüt borçlanma politikaları kapsamında 
Türk Lirası cinsi borçlanmaya ağırlık 
verilerek, borç stokunun kur değişimlerine 
duyarlılığının önemli ölçüde azaltıldığını 
anlattı. Bilgiç, "2001 yılındaki stok yapısı 
sürdürülüyor olsaydı Türk lirasının yüzde 
10 değer kaybı, borç stokunun 4,4 puan 
artmasına sebep olacakken, 2015 yılındaki 
stok yapısında bu artış yalnızca 1,2 puandır." 
değerlendirmesinde bulundu. Son dönemde 
döviz kurlarında yaşanan gelişmelerin borç 
stokuna etkisinin son derece sınırlı olduğunu 
ifade eden Bilgiç, "Gelişmelerin faiz 
ödenekleri üzerindeki etkisi, borç stokunun 
vade yapısının uzaması sebebiyle son derece 
sınırlı kalmıştır. Bu çerçevede gerek içinde 
bulunduğumuz yıl gerekse 2017 yılı için 
bütçede öngörülen faiz ödeneklerinin yeterli 
olacağı değerlendirilmektedir." dedi. 

Yapısal reformlar sayesinde rekabet gücü, 
yatırım ortamı ve kurumsal altyapıya 
ilişkin uluslararası göstergelerde de önemli 
iyileşmeler sağlandığını kaydeden Bilgiç, 
2017 yılında özel sektör yatırımlarına 
kaldıraç etkisi sağlayacak temel kamu 
yatırımlarına önemli miktarda kaynak 
ayrıldığını bildirdi. Bilgiç, AK PARTİ 
iktidarlarının kuruluşundan bu yana 
gerçekleştirilen reformlarla halkın refah 
ve mutluluğunu artırmaya yönelik 
düzenlemeler hakkında bilgi vererek, 
"Anayasa değişiklik teklifiyle bugüne kadar 
yapmış olduğumuz reformları taçlandırmış 
olacağız." ifadesini kullandı.
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Turan, "Kars'ta dağın başında çobanlık 
yapan bir vatandaşımızın da İstanbul'daki 
bir bankacımızın da bu bütçede hakkı vardır, 
emeği vardır, emaneti vardır. Bütçe yapmak 
bir Hükümet için büyük bir onurdur. Ancak 
aralıksız 15 yıl boyunca bütçe yapmak ise 
apayrı bir onurdur." diyerek  Demokrat 
Parti'nin 10, Adalet Partisi'nin 6, Anavatan 
Partisi'nin de 7 yıl boyunca bütçe yaptığını 
anımsattı ve 1950'den 2002'ye kadarki 52 
yıllık dönemde 39 hükümet kurulduğunu 
kaydetti.

2002’de 120 milyar TL olan bütçenin, bugün 
650 milyar TL’ye ulaştığını, 2002’de 79 milyar 
TL olan bütçe gelirlerinin, 2016 yılında 8 
kat artışla 600 milyar TL’ye çıktığını aktaran 
Turan, "2002’de 100 TL’nin 86 TL’si faize 
giderken, 2017’de bu pay sadece 11 TL’ye 

düştü. İşte bizim bugünkü kaynağımız da 
budur. Bu ülke batmadı, dönemsel olarak 
sıkıntılar olabilir ama bütçemiz, enflasyon, 
faiz ve yatırım tamamen kontrolümüz 
altında. Yarınlar için daha iddialıyız." 
değerlendirmesinde bulundu.

Turan, 2002'de eğitimin bütçedeki payının 
sadece yüzde 10 olduğuna dikkati çekerek, 
Avrupa'da yüzde 10,6 olan bu oranı 
Türkiye'de yüzde 20'ye çıkardıklarını belirtti. 
Üniversite harçlarını kendilerinin kaldırdığını, 
bursları ve yurtları artırdıklarını ifade 
eden Turan, iktidarlarında sağlık alanında 
gerçekleşen reformlar hakkında bilgi verdi. 
Turan, “Türkiye'de genel bütçenin yüzde 
37'si eğitim ve sağlığa ayrılırken, bu oran AB 
ülkelerinde yüzde 25’tir.” dedi.

Bütçenin tümü üzerinde yapılan son görüşmelerde AK PARTİ 
Grubu adına ikinci sözü Grup Başkanvekili Bülent Turan 

aldı. Bütçenin kendileri için sadece teknik bir kanun olmadığını 
belirten Turan, "Bütçe bizim için emanettir, demokrasinin özüdür,                                             

bütçe hesap verilebilirlik demektir." ifadesini kullandı. 
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Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Biz bu 12 gün boyunca konuşurken, 
muhalefetteki arkadaşlarımız ne söylemişler 
diye özel çalışma yaptırdım. Danışmanlarımı 
topladım. Ne demişler? Öne çıkanlar: Bir 
saray, iki diktatör, üç Cumhurbaşkanlığı, dört 
tırı vırı... Sizin saray dediğiniz bu milletin 
evi, bu milletin huzur bulduğu yer… Siz tapu 
kadastro müdürlüğüne bina yapıldığı zaman 
kızmıyorsunuz, valiliğe, adliye sarayına 
kızmıyorsunuz, Avrupa'ya gittiğinizde, 
dünyanın değişik şehirlerine gittiğinizde, 
'başkanlık sarayı' dendiğinde fotoğraf 
çektiriyorsunuz, 'aman, ne güzel' diyorsunuz. 
Orta halli bir saray diye ifade ettiğiniz külliye, 
bu milletin gurur duyduğu bir mekân haline 
geldi. Fakat oyunuz niye artmıyor, biliyor 
musunuz? 15 yıldan beri yüzde 25'i yüzde 
26 yapamadınız, yapamazsınız. Her saray 
ve kaçak dediğinizde birilerini kırıyorsunuz. 
16 bin muhtar orada yemek yemiş, 10 
binden fazla STK toplantı yapmış, millet 
orada camiye gidiyor, kütüphaneye gidecek, 

kongreye gidecek, millet orada yaşıyor. Siz 
hakaret ettikçe adam diyor ki 'ya ben gittim, 
senin dediğin altın klozetin gördüğümle 
alakası yok. Sen yalancısın o zaman.' Bunu 
millet görüyor arkadaşlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduğu dönemde Florya'da, sahilde bulunan 
lojmanda oturmadığını, Üsküdar'daki 
mahalleden çıkmadığını, başbakanlığı görevi 
süresince de 12 yıl boyunca Keçiören'de 
bir apartmanda kiracı olarak oturduğunu 
anlatan Turan, "Bizim gözümüz sarayda 
değil, bizim gözümüz iş yapmakta, bu 
ülkenin onurunu ayağa kaldırmakta. Ev, 
saray derdi olsaydı, belediye başkanlığında, 
başbakanlığında krallar gibi yaşayamaz 
mıydı? Yaşardı. (Muhalefete) Oyunuzun 
artmamasının sebebi biz değiliz, sizsiniz 
aynı zamanda. Aynı şeyleri yapıp da farklı 
sonuçlar beklemek makul insanların tavrı 
değildir." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, 2017 yılı bütçesi üzerinde HDP Grubu 
adına konuşan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP 

milletvekillerinin tutuklanmalarına ilişkin yaşanan süreci anlattı. 



Anayasa Mahkemesinin tutuklu 
milletvekillerine ilişkin kararlarını 
anımsatan Önder, "Cezaevinde bulunan ve 
yargılanan milletvekili arkadaşlarımız için 
müracaatımız var. Anayasa Mahkemesi bir 
türlü gündemine almaya cesaret edemiyor." 
ifadesini kullandı. 

HDP'li Önder, şu hususları kaydetti: Biz 
Halkların Demokratik Partisi olarak şiddeti 
bir hak arama yöntemi ya da gerekçesi 
olarak hiçbir zaman görmedik. En şiddetli 
bir şekilde bu uğurda hayatını kaybeden 
bütün yurttaşlarımıza rahmet diledik ve 
yapılanı da nefretle kınadık. Savaş sözüne 
bazı arkadaşlar alınıyorlar. Devletin resmî 
kayıtlarında düşük yoğunluklu bir savaş 
olarak geçiyor bu hâl. 40 yıl süren bir 
savaşta, savaşan tarafların temiz kalması, 
kirlenmemesi, işin içerisine başka ellerin 
girmemiş olması düşünülemez bile." 

İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısına 
ilişkin HDP'nin kendi bildirisini ayrı okumak 
durumunda kalmasının, meseleye yaklaşım 
farkından kaynaklandığını söyleyen Önder, 
"Aramızda bu tarihsellikten de gelen bir 

yaklaşım farkı vardır, bu da doğaldır. Herkes 
kendi sınıfsal kökeni, kendi ait olduğu 
dünya görüşü, fikriyatı ve diğer bir sürü şey 
sebebiyle meselenin hâlli cihetinde çok farklı 
şeyler düşünebilir." dedi. 

Önder, "Horasan erenleri" ve "Anadolu 
erenleri" hakkındaki konuşmasını 
Diyarbakır'da da yaptığını ve bu 
konuşmasından dolayı hakkında 40 yıl ceza 
istendiğini söyledi. HDP Genel Merkezine 
gerçekleştirilen saldırıya ilişkin hiçbir siyasi 
partiden geçmiş olsun mesajı gelmediğini 
söyleyen Önder, "Bundan önce Genel 
Merkezimize ateş açan Altındağ'da mukim 
bir yurttaş. Çok genç. Evinde kalp krizi 
geçirmiş ya da şüpheli bir şekilde ölmüş 
olarak bulundu. Muhtemelen kontra 
unsurların teşvik, tahrik ya da özendirdiği 
eylemi yapan bir yurttaştı. Belki bir şeyler 
söyleyecekti, şüpheli bir ölümle hayatını 
kaybetti. Kimi araştırıyorsak bu konuda bize 
yönelen sabıka dosyası olarak, böyle bir 
yurttaş hassasiyeti profilinin çok dışında 
kriminal bir tabloyla karşılaşıyoruz." diye 
konuştu. 

HDP Grubu adına ikinci sözü alan Grup Başkanvekili                      
Filiz Kerestecioğlu ise 2017 bütçesinin, işçinin, kadının, öğrencinin, 
engellilerin, emeklilerin, farklı kimliklerin, inançların yani Türkiye 

toplumunu oluşturan halkların, içinde kendini göremeyeceği bir 
bütçe olduğunu ve bütçenin tamamen bürokratik ve teknik bir sürece 

indirgendiğini ileri sürdü. 
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HDP'ye yönelik yapılan terör 
operasyonlarının hukuki değil, "siyasi 
soykırım operasyonları" olduğunu öne süren 
Kerestecioğlu, "Farklı savcılıklarca yürütülen 
ve aynı anda düğmeye basılmış gibi eş 
başkanlarımızın, milletvekillerimizin alındığı 
soruşturmalar için, siz 'Bu ülkede bağımsız 
bir yargı var' demeye devam edebilir 
misiniz? Demokratik bir ülkede hükümet 
ülkeyi yönetirken, sadece kendisine oy 
verenlerin değil, tüm yurttaşların hakkını 
korumak ve kollamakla yükümlüdür. Bizler 
aynı şeyleri düşünmek zorunda değiliz, zaten 
aynı şeyleri düşünerek bu parlamentoda 
siyaset yapamayız." diye konuştu. 
Kerestecioğlu, şöyle devam etti:

"Siz darbecileri içeri attığınızı 
düşünebilirsiniz. Ancak, onların fikirleri, 

sizin politikalarınızla dışarıda hayat 
buluyor. Ülke, muazzam bir kutuplaşma ve 
gerginliğin içine düşmüş durumda. Herkes 
umutsuz, gelecek endişesi taşıyor. Mecliste 
darbeyi araştırmak için komisyon kuruldu. 
Bu komisyondan kamuoyunun beklentisi 
nedir? Darbe girişimine karışan tüm kişi 
ve kurumların açığa çıkartılması, darbe 
sürecinde yaşananların tüm boyutlarıyla 
araştırılmasıdır. Fakat geldiğimiz noktada 
yönetimi ve çoğunluğu AKP'li vekillerde 
olan bu komisyonun temel amacından 
uzaklaşarak, darbe girişiminin üstünü örtme, 
gizlemeye çalıştığı gibi güçlü bir izlenim 
oluşmaya başlamıştır." Kerestecioğlu, 
AK PARTİ'nin anayasa teklifinin, 
"anayasasızlaştırma pratiğinin metne 
dökülmüş hali olduğunu" savundu. 

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki 
son konuşmalarda, MHP Grubu adına Bursa Milletvekili İsmet 
Büyükataman ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal söz aldı.

İsmet Büyükataman, Türkiye'nin kritik 
bir dönemden geçtiğine işaret ederek,  
"MHP, Türkiye'nin ayağına pranga vurmak 
isteyen, her zaman tetikte, her zaman 

teyakkuzda bekleyen çevrelerle amansız 
ve tavizsiz mücadelede devletini asla yalnız 
bırakmayacaktır." ifadelerini kullandı. 
Terörle mücadelede neticeye ulaşmak 
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için Türkiye'nin, her şeyden çok birlik ve 
beraberliğe ihtiyacı olduğuna dikkati çeken 
Büyükataman, sadece güvenlik güçleriyle 
yapılan mücadeleyle sonuç almanın 
mümkün olmadığını, kaynağın kurutulması, 
istismar alanlarının yok edilmesi, siyasi, 
ekonomik, dış politik desteklerin kesilmesi 
gibi ivedilikle yapılması gerekenler olduğunu 
aktardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve 
Suriye'de yaptığı operasyonları hatırlatan 
Büyükataman, MHP'nin, hükümetin 
Türkiye'nin millî güvenliği için alacağı 
etkili tedbirleri bugüne kadar bütünüyle 
desteklediğini, bundan sonra da 
desteklemeye devam edeceğini vurguladı. 
Halep'te yaşananlara da değinen 
Büyükataman, "Bize Halep'te yeni bir 
Kerbelayı yaşatmayı istiyorlar. Rusya ve İran 
destekli Esad rejimi dünyanın gözleri önünde 
Halep'i yok etmektedir. Kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar göz göre göre önce açlığa sonra 
ölüme terk edilmektedir." şeklinde konuştu.

Halep'te yapılan zulme dünyanın sessiz 
kaldığını ifade eden Büyükataman, "Halep'in 
yerle bir oluşu, yok oluşu ne yazık ki sadece 
seyredildi. Bu vahşete gözlerini kapayan 
dünyayı esefle kınıyoruz. Her fırsatta insan 
haklarından bahsedenler nerededir? 
Yaşanmamış olayları soykırım diye 
nitelendiren dünya nerededir? Günümüzde 
Halep'te bir soykırım yaşanmaktadır." 
değerlendirmesinde bulundu. 
Büyükataman, Irak'ta yaşanan gelişmeler 
ve ABD'nin izlediği politikalara ilişkin de 
görüşlerini aktararak, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

"Demokrasi ve özgürlük kavramlarını 
ağızlarından düşürmeyen sözde gelişmiş 
ülkeler ne yazık ki terör örgütleriyle kapalı 
devre ilişki içindedir. Mesela Diyarbakır, 
Şırnak veya Hakkâri’de bombalı araçla gezen, 
pusu kuran, mayın döşeyen, askerimize, 
polisimize, korucumuza ve sivillere kurşun 
sıkan caniler Avrupa'da baştacı edilmektedir. 
Mardin'de tetik çeken kirli eller Paris'te 
okşanmaktadır." 

Avrupa Birliği'nin de hendeklerden öz 
yönetim ve özerklik çıkarmaya çalışanların, 
polise taş ve tokat atanların safında 
olduğunu dile getiren Büyükataman, 
"Avrupalı olmanın yolu Kandil'e çıkıyor, 
canilerle kesişiyor, Türk düşmanlığında 
sabitleniyorsa, kimseye ihtiyacımız 
olmayacağından biz bize yeteriz. AB 
seçeneksiz ve mecbur olduğumuz bir oluşum 
değildir. Türkiye, başkent Ankara merkezli 
bölge ve dünya perspektifiyle gerekirse kendi 
yağıyla kavrulacak, gerekirse kendi ayakları 
üzerinde duracak, sonuç itibarıyla kimseye 
el avuç açmayacaktır." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Büyükataman, Türkiye'nin yeni bir toplum 
sözleşmesine ihtiyacı bulunduğuna ve 
sorumluluğun herkesin sırtında olduğuna 
dikkati çekti ve parti olarak anayasanın 
tadilatına ya da yeniden yazımına dair 
toplumda oluşan beklentiye, başından beri 
sıcak ve olumlu baktıklarını bildirdi.

Anayasa çalışmalarına bakışlarında herhangi 
bir değişiklik, bir sapma veya farklı bir 
anlayışa savrulma olmadığına işaret eden 
Büyükataman, "Dün ne söylemişsek bugün 
de aynı çizgideyiz, dün nerede duruyorsak 
bugün de aynı noktadayız. Anayasa 
değişikliği konusunda inisiyatif almamız, 
fiili dağınıklık ve çarpıklığı çözme irademiz, 
yalnızca Türkiye ve Türk milletinin geleceğine 
dair duyduğumuz sorumluluk anlayışımızdan 
kaynaklanmaktadır. Hukuksuz bir devlet 
olmaz, hukuk yoksa demokrasi ve devlet 
askıdadır. Türkiye'nin adım adım bir felakete 
doğru ilerlemesini istemiyorsak, siyaset 
kurumu olarak devreye girmeli ve mutlaka 
tedbir almalıyız; konuşarak, uzlaşarak ülke ve 
millet için çıkar bir yol bulmalıyız." şeklinde 
konuştu. Büyükataman, MHP’nin amacının, 
bu sıkıntılı ve zor süreçte hukuku işletmek, 
Meclisi etkin, saygın ve güçlü bir hale 
getirmek, çözüm üretmek ve neticede ülkeyi 
rahatlatmak olduğunun altını çizdi.



■  15

Aralık 2016

MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da, yaptığı konuşmada, 
MHP'nin geçmişte olduğu gibi bugün de küresel tehdidin Türkiye'yi, 

bölgeyi ve insanlığı sürüklediği akıbeti gördüğünü ve buna karşı        
millî politikalar geliştirdiğini belirtti. 

Demokratik olgunluk ve uzlaşı kültürünün 
egemen olduğu, dışlayıcı ve ötekileştirici 
söylem ve üslubun törpülendiği, Türkiye'nin 
millî ve manevi değerlerinin ortak payda 
olarak kabul edildiği bir siyaset anlayışının 
hâkim kılınmasının, içinde bulunulan süreçte 
daha önemli hale geldiğini vurgulayan 
Günal, "Gelinen noktada meselelere salt 
siyasi parti çerçevesinden değil, siyasi duruş, 
ilke, amaç ve hedefte uzlaşma çerçevesinden 
bakılması mecburiyet haline gelmiştir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Günal, şu hususları belirtti: "Türkiye'nin 
ve Türk milletinin geleceğe taşınması 
için benzer hassasiyetleri paylaşan tüm 
kesimlerin böyle bir bütünleşme ideali 
etrafında toplanması ise, içinden geçilen 
bunalımlı dönemden çıkmanın ilk şartıdır. 
Gücünü mukaddesattan, inançlarından, 
ilkelerinden ve Türk milletinden alan 
MHP, siyasette toplumsal merkezi hem 
inşa hem de temsil iddiasını taşımaktadır. 

MHP, çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı 
değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı, 
ötekileştirici değil kucaklayıcı, bölen değil 
birleştiren, kaostan değil huzurdan beslenen, 
sorumluluk için gayret gösteren, Türkiye'yi 
ve Türk milletini birlikte geleceğe taşıma 
iradesini ortaya koyan bir siyaset diliyle bu 
iddiasını pekiştirmektedir. Başta terör olmak 
üzere işsizlik, yoksulluk, gelir dağılımındaki 
adaletsizlik, eğitim sistemindeki çarpıklıklar, 
sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlikler ile 
her alanda yaşanan yozlaşma ve yolsuzluk, 
Türkiye'nin önünde duran, köklü temelleri 
bulunan başlıca sosyoekonomik sorunlardır. 
Bu nedenle, 2023'e kadar olan dönemde 
ülkemizin kaybettiği zamanın, her alanda 
oluşan tahribatın ve verilen bu açıkların 
telafi edilmesi gerekmektedir. Bu açıkların 
kapatılması ve bu amaca ulaşmak için gerekli 
yapısal reformların hızla hayata geçirilmesi 
halinde, Türkiye 2023 yılında bölgesel güç 
ve küresel bir aktör olabilecek, 2053 yılında 
ise ekonomik, sosyal, siyasi, teknolojik ve 
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stratejik alanlarda küresel ölçekte etkili bir 
güç ve lider ülke haline gelecek ve bunu 
sürdürülebilir hâle getirebilecektir."

Günal, Başbakan Binali Yıldırım’ın, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya 
gelmesine ilişkin olarak "Konu terör ve 

terörle mücadele ise gerisi teferruattır 
anlayışıyla her türlü teröre karşı bir ve 
beraber olma, ortak tavır gösterme 
konusunda bir uzlaşma içerisinde olduk. Bu 
vesileyle bir kez daha sayın genel başkanlara 
milletimin huzurunda teşekkür ediyorum." 
dedi.

AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili Can, 
konuşmasında, milletin aklıselim olduğunu 
belirterek, "Milletimizin asla ve asla 
vasilere, vesayete ihtiyacı yoktur. 'Millet 
bilmez, anlamaz, karar veremez' felsefesiyle 
kerameti kendilerinden menkul sananları 
ve bu şizofrenik yapıları, durumdan vazife 

çıkaranları aziz milletimiz siyaset 
mezarlığına defnetmiştir. Allah 
rahmet eylesin." ifadesini kullandı. 
Bütçenin millî bir bütçe olduğunu 
dile getiren Can, "Bütçemiz, 
adaletten, hakkaniyetten yana 
bir bütçedir. Sünnisi ile Alevisi ile 
Türkü ile Kürtü ile garbı ile şarkı ile 
mazlumların bir bütçesidir. Dünya 
zalimlerine korku salan bir bütçedir. 
Mazlumlara, yetimlere güven veren 
bir bütçedir, bereketli bir bütçedir." 
diye konuştu. 

Millî birlik ve kardeşlik içinde 
bugünlere geldiklerini ifade eden 
Can, "Kenetlenerek, geleceğe hep 
beraber yürüdük, hep beraber 
yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle ne 
FETÖ, ne DEAŞ, ne de türevleri 
engel olamayacak, ezip geçeceğiz." 
değerlendirmesinde bulundu.

2017 bütçesinin tümü üzerinde AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili 
Ramazan Can ve CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da şahısları 

adına söz aldılar. 

CHP İzmir Milletvekili Çam ise 
şöyle konuştu: "Akılla, mantıkla 
değil, siyasi bir düşünce ile hareket 
ediyorsunuz. Teröristler uzaydan 
gelmiyor. Terör eylemleri yapanlar 
da bu ülkenin çocukları. Bu 
çocukları kurtarmaya yönelik de bir 
çabanız yok. Kaba kuvvete dayalı 
politikalarla bu çocukları örgütlerin 
safına itiyorsunuz. Bu sorunların tek 
çözümü daha fazla demokrasi, daha 
fazla özgürlük. Terörün, teröristin 
güçlenmesini istemediğimiz için 
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daha fazla demokrasi istiyoruz. Bu gencecik 
çocukların, aklını, vicdanını insanlığını 
kaybetmiş örgütlerin pençesine düşmelerini 
istemediğimiz için eşit, özgür, refah 
düzeyi yüksek, kendi inancıyla, kimliğiyle 
yaşayabileceği bir ülke olmayı sağlayacak 
politikalara ağırlık verilmesini istiyoruz." 

Hukukun içinde hareket edilmesinin önemli 
olduğunu ifade eden Çam, "Hukuku devre 
dışı bırakıp sorunu kaba kuvvet ile çözeceğini 
sananlar, terörün değirmenine su taşıyorlar. 
Buna rağmen aynı yöntemi sürdürmek, 
farklı sonuçlar beklemek, eğer kötü niyetten 
değilse bir cehalet örneğidir." görüşünü 
paylaştı.

TBMM Genel Kurulunda, 2017 yılı bütçesi üzerine hükümet 
adına konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bütçenin Türkiye'ye ve                 

millete hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Binali Yıldırım, görüşmeler 
sırasında katkıları, eleştirileri ve uyarılarıyla 
2017 bütçesinin oluşmasını sağlayan TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman başta olmak 
üzere, bütün grup başkan vekillerine, 
milletvekillerine, TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve 
komisyon üyelerine, Maliye Bakanı Naci 
Ağbal ile uzmanlara ve siyasi partilerin genel 
başkanlarına teşekkür etti.

FETÖ ve bölücü terör örgütlerine karşı 
hayatını ortaya koyan, kahramanca 
mücadele eden ve bu uğurda şehit 

düşenlere Allah'tan rahmet dileyen 
Başbakan Yıldırım, "Ülkemiz Türkiye, 
çok büyük hedefleri olan ve bu hedefler 
doğrultusunda geleceğe yürüyen bir 
ülkedir. Türkiye ile; bayrağımızla, ülkemizle, 
milletimizle ne kadar gurur duysak yeridir. 
Bu aziz millete hizmet etme imkânı verdiği 
için Rabbim'e hamd ediyorum." diye 
konuştu.

Bütçe görüşmelerinin, bir ülkenin bütün 
gündemini âdeta özetleyen metinler 
olduğunu anlatan Yıldırım, bu görüşmelerde, 
geride bırakılan 2016 yılının dikkatle 
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değerlendirildiği gibi gelecek hedeflerinin, 
Türkiye'nin kaynaklarının nerede ve nasıl 
kullanılacağının ve neler yapılacağının 
konuşulduğunu kaydetti. Geleceği doğru 
planlamanın, insan hayatında olduğu gibi, 
toplum ve devlet hayatında da çok büyük 
önem taşıdığını vurgulayan Başbakan Binali  
Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu.

"AK PARTİ hükümetleri olarak, 
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olan 
2023'e giderken koyduğumuz bütün 
hedefleri gerçekleştirerek bugünlere 
gelmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. 
Attığımız her adım ülkemizin aydınlık 
geleceği, milletimizin huzuru ve refahı 
içindir. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasi 

ile gelecek nesillere emanet etmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ruhu içinde 
ülkemizi demokrasiyle güçlendirmeye 
büyük çaba sarf ediyoruz. Güçlü bir siyasi 
idareyle bir yandan istikrarı korumaya diğer                   
yandan da Türkiye'yi dünyanın güçlü 
ekonomileri arasında tutmaya gayret 
diyoruz. Her şey Türkiye için, her şey 
milletimiz için diye durmadan, yorulmadan 
yola devam ediyoruz."

Hayat hakkına, toplumsal huzura, kardeşliğe 
ve birliğe kasteden hainlerin, kanlı 
cinayetlerine yenilerini eklediklerine işaret 
eden Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle 
devam etti: "Bizi birbirimize düşüreceklerini 
zannettiler, kardeşlik hukukumuzu 

bozmak istediler ama başaramadılar, asla 
başaramayacaklar. Terör karşısında milletçe 
bir olduk, beraber olduk, hep birlikte Türkiye 
olduk. 15 Temmuz'da bu Gazi Meclisimiz 
dünyanın en alçak saldırısına uğradığında 
siz değerli milletvekillerimiz örnek bir birlik 
tablosu sergilediniz. Milletvekillerimiz, 
vatandaşlarımız ile birlikte o alçak saldırı 
karşısında Meclisine sahip çıktı, millî 
iradeye sahip çıktı, milletin evini alçaklara, 

hainlere teslim etmediniz. Demokrasiye 
darbe vurmak isteyenler kaybetti, millî 
irade kazandı. Meşru hükümeti devirmek 
isteyenler kaybetti, millî irade kazandı."

Türk milletinin, ülkesini savunmak uğruna 
canını vermekten asla gözünü kırpmadığını 
belirten Yıldırım, "O karanlık geceyi başta 
milletimiz olmak üzere Cumhurbaşkanımız, 
hükümetimiz ve siyasi partilerimizin birlikte 
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ortaya koydukları demokrasi yönündeki 
kararlı duruşu aydınlattı. Milletvekillerimiz, 
savcılarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, 
vatansever polisimiz ve askerimiz, işçimiz, 
memurumuz, esnafımız velhasıl 79 milyon 
milletimiz o gece ayaktaydı. O karanlık 
gecede yediden yetmişe bir olduk, beraber 
olduk. Demokrasiye ve hukuk düzenine 
hep birlikte sahip çıktık. O gün ortaya 
koyduğumuz ortak dil, ortak tavır millî 
iradeyi tescil etti. O gün yeniden bir millet 
olduk ve yeni bir millî mutabakatı ortaya 
çıkardık. Ve bütün dünya, Türk milletinin 
bu alçak girişimi karşısındaki izzetli, şerefli 
direnişini hayranlıkla takip etti." dedi. 

7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da, 
Türkiye'nin geleceğe açılan aydınlık 
kapısının aralandığını hatırlatan Yıldırım, 
Yenikapı ruhunun terör karşısında yeni bir 
anlayışı, yeni bir uzlaşmayı da getirdiğini 
ifadeyle, Yenikapı Meydanı'nda 5 milyon 
insan ile 81 ilin meydanlarında 30 milyon 
vatandaşın bir ay boyunca sabahlara 
kadar demokrasiye sahip çıktığını, nöbet 
tuttuğunu hatırlattı. Başbakan Yıldırım, 
"Böylece, terörün ve şiddetin hiçbir zaman 
hedefine ulaşamayacağını bütün dünyaya 
göstermiş olduk. Bugün de aynı birlik, 
beraberlik ve dayanışmayı gösteriyoruz. 
10 Aralık'ta İstanbul'da yaşadığımız büyük 
acının karşısında da yine Meclisimizde, 
partilerimizle bir ve beraber olduk." 
vurgusunu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 
bir araya geldiklerini hatırlatan Yıldırım, 
"Konu terör ve terörle mücadele ise gerisi 
teferruattır anlayışıyla her türlü teröre karşı 
bir ve beraber olma, ortak tavır gösterme 
konusunda bir uzlaşma içerisinde olduk. 
Bu vesileyle bir kez daha sayın genel 
başkanlara milletimin huzurunda teşekkür 
ediyorum. Bütün dünyaya bir kez daha 
gösterdik ki terör hiçbir şekilde bu milleti 
ayrıştıramaz. İktidarıyla muhalefetiyle terör 
karşısında el ele, omuz omuza birlikteyiz." 
ifadelerini kullandı. Teröre ve terörizme 

karşı siyaset üstü bir bakış sergilediklerini 
vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Terör 
bu ülkeyi asla esir alamaz, alamayacak. 
Teröristler Türkiye'yi demokrasi ve hukuk 
çizgisinden de uzaklaştıramayacak. 
Milletimizin kararlı duruşu sayesinde kin ve 
nefret tohumları eken şer odakları mutlaka 
yok olmaya mahkûm olacak. Bin yıllık 
kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenler ne 
yaparlarsa yapsınlar, hangi alçak yöntemlere 
başvurursa vursunlar, sonları hüsrandır, 
başarısızlığa mahkûm olacaklardır." diye 
konuştu.

Terör karşısında Türkiye'nin daha çok 
kenetlenerek büyümeye, gelişmeye ve 
sorunlarını çözmeye devam edeceğini 
belirten Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizi bölme girişiminde bulunan bölücü 
terör örgütleri ve FETÖ şunu iyi bilmelidir 
ki, bu aziz milletin birlik ve beraberliğini 
yok edecek hiçbir güç yoktur. Teröre 
karşı kahramanca, yiğitçe bir mücadele 
sürdüren bütün güvenlik güçlerimizle, 
polisimizle, askerimizle, korucularımızla 
ve bekçilerimizle gurur duyuyoruz. Onlar 
her türlü takdiri hak ediyorlar. Devlet 
olarak, millet olarak, hükümet olarak 
bütün imkânlarla onların yanındayız. 
Sizlerin siyasi fikirlerinizi bir kenara 
bırakarak ortaya koyduğunuz dayanışma, 
şehitlerimize duaların en güzelidir, şehit 
yakınlarına en büyük destektir. Adı ne 
olursa olsun bütün terör örgütleri aynıdır. 
Hepsi insanlık düşmanıdır. Hiçbirinin 
dini, inancı, kutsalı yoktur. Terörü birlik 
ruhuyla, kardeş dayanışmasıyla mutlaka 
dize getireceğiz. Terör örgütleri devlet ile 
toplumun arasına asla giremeyecektir. 
Devletimiz ve milletimiz buna hiç ama hiçbir 
zaman izin vermeyecektir. Bütün iddiamız, 
bütün davamız, ülkemizde demokrasi ve 
hukuk devletinin tesisidir. Bütün davamız, 
79 milyon vatandaşımızın, 81 vilayetimizin 
huzurudur, mutluluğudur, güvenidir."

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği 
konusunda, "Bu anayasanın arkasında 316 
imzası olan AK PARTİ olacak. Bu anayasanın 
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arkasında uzlaşarak ülke sorununu çözmede 
siyaset üstü bir anlayış gösteren MHP 
olacaktır. Bu anayasanın arkasında Meclis 
onay verdiğinde milletin önüne giderse, 79 
milyon vatan evladı olacak. Tabii bu kapı, ana 
muhalefet partisine de sonuna kadar açıktır. 
Bekliyoruz." dedi. 

TBMM Genel Kurulunda, 2017 yılı bütçesi 
üzerinde Hükümet adına eleştirileri de 
yanıtlayan Başbakan Yıldırım, 12 Eylül 
vesayet anayasasından kurtulmayı tüm 
toplumun öncelikle talep ettiğini, bahse 
konu tartışmanın 34 yılı aştığını, konunun 
yeterince tartışıldığını ve olgunlaştığını, 
siyaset kurumunun tamamının 12 Eylül 
darbesinin ürünü anayasanın artık rafa 
kalkması gerektiğinde hemfikir olduğuna 
işaret etti.

Yıldırım, yeni getirilen yönetim sisteminde 
kuvvetler ayrılığının net bir şekilde ortaya 
konulduğuna işaret ederek, kanun teklif 
etmenin tamamıyla TBMM yetkisine 
bırakıldığını, yasama ve yürütmenin halka 
karşı ayrı ayrı sorumlu olacağını, seçimlerin 
5 yılda bir yapılacağını, milletvekili ile 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün 

gerçekleştirileceğini anlattı. Her seçimin 
güçlü ve tek başına siyasi bir iktidar 
çıkaracağını kaydeden Yıldırım, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Bunun adı da sürekli istikrar, sürekli güçlü 
iktidardır. Yürütme karar süreçleri çok 
hızlanacaktır. Cumhurbaşkanı, devletin başı 
olarak yürütme yetkisini kullanmış olacak. 
Yürütme yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı, 
aynı zamanda sorumluluğunu da 
yerine getirecektir. Yasama ve yürütme 
meşruiyetini milletten aldığı ve millete karşı 
sorumlu olduğu için hesap sorulabilen bir 
sisteme dönüşmüştür. Bazı tartışmaların 
aksine siyaset kurumunu güçlendiren bir 
anayasadan söz ediyoruz. Zira siyasi partiler 
demokrasimizin ayrılmaz bir bütünüdür. Bu 
sistemle siyasi partiler Meclisin oluşmasında 
olduğu gibi, Cumhurbaşkanının seçilmesinde 
de daha etkin rol oynayacaktır. Anayasa ve 
cumhurbaşkanlığı sistemi değişikliğinden 
muradımız, demokrasiyi, istikrarı, millî 
iradeyi daha da güçlü hale getirmektir. 
Amaç; demokrasimizi, hukuk devletini 
kuvvetler ayrılığı prensibiyle daha da 
güçlendirmektir.” “Rejim değişikliği, eksen 
kayması tartışmaları boş ve anlamsız 
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hale gelmiştir. Türkiye'nin ekseni bellidir, 
yolu bellidir, Türkiye'nin yolu muasır 
medeniyetler yoludur." diyen Başbakan 
Yıldırım,  değerlendirmelerine şöyle devam 
etti: Gazi Mustafa Kemal'in gösterdiği yoldur. 
Rejim tartışmaları 1923 yılında tamamen 
kapanmıştır, sona ermiştir. Komisyon, Genel 
Kurul sürecinden, halk oylamasına giden 
sürede bütün partilerimizin görüşlerine, 
katkılarına açığız. Halkımızın tasvibiyle, 
desteğiyle, ülkemizde siyasi istikrarı kalıcı 
kılan bir anayasa değişikliğini bu Yüce Meclis 
çıkarmaya ve gerçekleştirmeye muktedirdir. 
Ülkemize, milletimize, demokrasimize ve 
Cumhuriyetimize hayırlı olsun.”

Binali Yıldırım, 2016 yılının Türkiye için 
olduğu kadar dünyada da son derece önemli 
ve üzücü olaylara sahne olduğunu belirtti. 
Yakın coğrafyada ve bölgede, İkinci Dünya 
Savaşı'ndan sonraki en büyük göç dalgasının 
yaşandığını bildiren Yıldırım, konuşmasına 
şöyle devam etti:

"12 milyonun üzerindeki Suriyeli, Iraklı 
insanlar, mazlum ve mağdur insanlar yer 
değiştirmek durumunda kalırken, 3 milyona 
yakın Suriyeliyi, Iraklıyı evimizde misafir 
ediyoruz, onlara kucak açıyoruz. Irak'taki 
iç karışıklıkların başladığı tarih olan 14 
Haziran'dan bu yana 200 bini Hristiyan, 
Müslüman, Ezidi olmak üzere Iraklı 
misafirleri de burada, Türkiye'de misafir 
ediyoruz. Suriye'de yıllardır bir acı yaşanıyor, 
bir dram yaşanıyor, bir insanlık suçu 
işleniyor. Son dönemde Halep'ten yükselen 
feryatlara, haber bültenlerine yansıyan 
görüntülere kayıtsız kalamazdık. Halep'teki 
kardeşlerimizin yaralarını acilen sarmak için 
büyük bir diplomatik hamle içerisine girdik. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin 
girişimleriyle, muhataplarımızla yaptığımız 
görüşmeleri olumlu bir noktaya getirdik 
ve oradaki mazlum insanların tuzaktan 
kurtarılmasının yolunu açtık."

Bu acıları, feryatları ve katliamları dünyanın 
birçok ülkesinin sadece seyrettiğini ifade 
eden Yıldırım, "Tıpkı daha önce Balkanlar'da, 
Gazze'de olduğu gibi… Halep, bu asrın 

tarihine daha şimdiden kara bir leke olarak 
kaydolmuştur." şeklinde konuştu.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin dış 
politikasında temel felsefenin "düşmanlıkları 
azaltmak ve dostlukları çoğaltmak" 
olduğunu belirterek "Bunun için Rusya, 
İsrail ile ilişkilerimizi normalleştirdik. Irak'ta, 
Suriye'de devam eden insanlık dramını 
sona erdirmek için Fırat Kalkanı Harekâtı’na 
başladık. Başika'da, Musul'da etnik temizlik 
hareketini önlemek için tedbirlerimizi aldık." 
diye konuştu.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle 
ilgili herhangi bir sorunu da bulunmadığını 
vurgulayan Binali Yıldırım, "Suriye'nin toprak 
bütünlüğü sağlanmalıdır. Suriye Suriyelilerin 
olmalıdır. Yarım milyondan fazla korumasız 
insanın kanına giren rejimin hayatiyetini 
sürdürmesi Suriye'de mümkün değildir. 
Oluşacak yeni yönetimin Suriye'yi teşkil eden 
bütün etnik yapıları temsil edecek şekilde 
oluşturulması ve tekrar bir istikrarsızlığa 
sürüklenmemesi en büyük hedefimizdir." 
şeklinde konuştu. "Fırat Kalkanı asla 
bir genişleme, istila hareketi değildir." 
diyen Yıldırım, harekâtın amacının DEAŞ 
terör örgütüne karşı temizlik yapmak ve 
Türkiye'nin güney sınırlarını ülkeye yönelik 
tehditlerden temizlemek, vatandaşların 
can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu 
söyledi. Harekât ile 2 bin kilometreden 
fazla alanın terör örgütleri DEAŞ, YPG 
ve PYD unsurlarından temizlendiğini ve 
buralara Türkiye'deki 17 binden fazla Suriyeli 
göçmenin yerleştirildiğini anlatan Başbakan 
Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim meselemiz Irak'ta, Suriye'de yaşayan 
Kürtlerle değil. Kürtlerle hiçbir meselemiz 
yok. Bizim meselemiz Kürtleri de Arapları da 
Türkleri de Türkmenleri de terör marifetiyle 
rahatsız eden, yerinden yurdundan eden 
PKK, onun uzantıları PYD ve YPG'yledir. 
Bunun bilinmesinde fayda var. Bazen 
bu konu maalesef farklı şekilde dünya 
kamuoyuna anlatılmakta, âdeta Suriye'deki, 
Irak'taki Kürtlere düşman olduğumuz algısı 
oluşturulmaya çalışılmaktadır. Adı PKK 
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olsun, adı PYD olsun, adı YPG olsun bilmem 
ne olursa olsun bunların alayı teröristtir, 
terör gruplarıdır. Bunların asla ve asla 
bizim nezdimizde hiçbir yeri yoktur. Dost ve 
müttefik bildiğimiz Amerika'nın bir süreden 
beri PYD, YPG ile iş tuttuğunu biliyoruz. Bu 
konudaki rahatsızlığımızı en açık şekilde 
ifade ettik. Bir terör örgütünü kullanarak bir 
başka terör örgütünü yok etmeye çalışmak 
olabilecek en büyük basiretsizliktir. Peki, yok 
ettiğiniz DEAŞ'tan sonra o terör örgütünü 
yok etmek için hangisini kullanacaksınız? El 
Kaide'yi bitirmek için Taliban'ı kullandınız, 
şimdi Taliban başınıza bela oldu. Onu nasıl 
yok edeceksiniz? Onun için yol yakınken 
inşallah Amerika'nın yeni yönetimi bu 
fahiş hatadan dönecek ve yıllardır dost ve 
müttefiki olan Türkiye'nin bu uyarılarına 
erken kulak verecektir diye düşünüyoruz."

Binali Yıldırım, Kıbrıs meselesinin de uzun 
zamandır gündemdeki yerini koruduğunu 
belirterek, "Kıbrıs'taki duruşumuz da çok 
nettir. Kıbrıs'ta eğer bir çözüm olacaksa 
bu çözüm mutlaka adil bir yönetişim, 
dönüşümlü başkanlık, iki tarafın haklarına, 
hukukuna, toprak haklarına, mülkiyet 
haklarına saygı göstereceği ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin etkin garantörlüğünü temin 
edecek bir çözüm olmalıdır. Ortaya çıkacak 
çözüm mutlaka ve mutlaka KKTC'de yaşayan 
soydaşlarımızın vereceği karar olacaktır." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde de inişli 
çıkışlı dönemler yaşandığını, Türkiye'nin 
1960'lı yıllardan beri AB'ye üyelik beklediğini 
ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"AK PARTİ döneminde özellikle tam üyelik 
müzakerelerinin başlaması kararı alınmış, 
bu konuda önemli mesafeler katedilmiştir. 
Gelinen bu noktada, AB maalesef bir kafa 
karışıklığı içerisine girmiştir. Buradaki 
temel problem AB siyasetçilerinin seçim 
zamanı geldiğinde seçim kaygılarını ve 
seçim kazanma heveslerini tatmin etmek 
için Türkiye'yi seçim kampanyasına dâhil 

etmek gibi bir hastalıktır. Önümüzde, 5 
AB ülkesinde devlet başkanlığı, hükümet 
başkanlığı seçimleri olacaktır. Bu 
önümüzdeki süreçte Türkiye bol bol yine 
Avrupa'da konuşulacak. Avrupa'nın bütün 
demokratik değerlerinden yanayız. Sadece 
Avrupa için değil, ülkemiz, insanımız hak 
ettiği için her türlü demokrasiye yönelik, 
insan haklarına yönelik, yapısal reformlara 
yönelik düzenlemeleri bugüne kadar yaptık.

Bizim rahatsız olduğumuz şey çifte 
standarttır. Çifte standartlardan yana değiliz. 
Örnek; 'Fransa'da olağanüstü hal kararı 
alınınca saygılı, Türkiye'de darbe olunca 
kaygılı, OHAL kararı olunca kaygılıyız'. Bu 
işte çifte standart. Türkiye bunu kabul 
etmez. AB'nin bu çifte standart anlayışından 
dolayı biz de AB'nin gidişinden kaygılıyız. 
Ümit ederim bütün bu olanlardan sonra 
AB'de hala vizyon sahibi, Birliğin geleceğini 
düşünen liderler mevcut olmaya devam 
edecektir. Türkiye bugüne kadar verdiği 
her sözün arkasında durmuştur. Şimdi 
zaman, AB'nin verdiği sözlerin arkasında 
durma zamanıdır, vizeyi kaldırma zamanıdır, 
Gümrük Birliği'ni güncelleme zamanıdır, 
söz verdiği göçmenlere, mültecilere yönelik 
yardımları gönderme zamanıdır. Laf değil, 
şimdi icraat zamanıdır."

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin AK PARTİ 
iktidarlarında ekonomide de büyük 
performans sergilediğini anlatarak, 
"Rakamları nasıl takdim ettiğinize bağlı. 
Rakamları dans ettirerek, rakamları 
tersinden, düzünden okuyarak ekonomideki 
gerçekleri değiştirmek mümkün değil. 
Rakamlar ne diyor, millet ne diyor, eserler ne 
diyor?” dedi.

Yıldırım, iddia; Türkiye'de AK PARTİ iktidarları 
döneminde büyüme önceki dönemlerin 
altında kalmış. Küresel kriz sonrasına 
baktığımız zaman 2010-2015 arasında 
ekonomimiz yüzde 7,4 büyümüş. Türkiye 
ekonomisi 2003-2015 arasında yüzde 5,9 
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büyümüş ortalama. 2003-2016 arasında 
da 5,6 büyümüştür. Dünya büyümesi ne 
kadar? Bu tarihler arasında yüzde 4,3. 
Yüzde 4,3 mü büyük, 5,9 mu? Türkiye'nin 
dünya ticaretinden aldığı pay binde 5'in 
altındaydı, şimdi binde 96'ya çıktı. Efendim 
bütçenin faize gittiği konusu gündeme 
geldi. Bütçenin ne kadarı faize gitmiş? 
Rakamlarla söylerseniz başka bir şey, 
oranlarla söylerseniz başka bir şey, asıl olan 
oranlardır. Bütçenin 2002'de yüzde 43'ü faize 
gidiyordu, 2015'te bütçenin yüzde 10,5'u 
faize gider hale gelmiş. 2016'ya gelmişiz 
yüzde 8,9'u faize gidiyor. Şimdi soruyorum 
yüzde 43 nere, yüzde 8,9 nere? Bir de millî 
gelire oranlarını söyleyelim. 2002'de millî 
gelire oranı faizin yüzde 14,8. 2016'da yüzde 
2,4. Dünyada ekonomik kriz, 8 Kasım’dan 
itibaren küresel anlamda dalgalanma var. 
Bu dalgalanma Türkiye'nin krizi değildir. 
Bu krizde bir ay içerisinde, gelişmekte olan 
ülkelerin tamamının paralarında bir değer 
kaybı oldu, Türkiyede bunlar arasında. 
Bunlar gelip geçecek, bunlara göre geleceği 
inşa edemeyiz ama tedbirimizi de almak 
zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

2002'de 100 liralık verginin 86 lirası faize 
giderken, şimdi 11 lirasının faize gittiğini 
belirten Yıldırım, "Geriye kalan, bölünmüş 
yol, tünel, köprü, okul, hastane, stadyum 
yapıyoruz, memleketin ihtiyacı olan 
eserleri yapıyoruz." diye konuştu. Başbakan 
Yıldırım, 18 bin 500 kilometre bölünmüş 
yol yaptıklarını ve bunun için 130 milyar 
lira harcadıklarını bildirdi. Bölünmüş 
yolların içerisinde sadece yol olmadığını, 89 
kilometre tünel, 311 kilometre viyadük ve 
menfez bulunduğunu  kaydeden Yıldırım, 
şöyle konuştu:

"Küçük bir hesap yapalım. Bölünmüş yolların 
bir yıl içerisinde zamandan ve yakıttan 
sağladığı tasarruf 20 milyar lira. Sadece iki 
kalemden bahsediyoruz. Ayrıca daha az 
egzoz havaya verildiği için, dur kalk olmadığı 
için 3,5 milyon ton karbondioksit gazı 

atmosfere verilmemiş ve çevre kirliliğinin 
önüne geçmiş oluyoruz. Bölünmüş yollardan 
sonra ölümlü trafik kazalarında yüzde 62 
azalma oldu. Ne yaptık? Yolları böldük, 
hayatları kurtardık, milleti birleştirdik. 
Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Faize 
gitmeyip, tasarruf ettiğimiz paralardan neler 
yapmışız? Ankara Konya arasında hızlı tren 
yapmışız, Ankara İstanbul arasında hızlı tren 
yapmışız. Ankara-Sivas-Yozgat hızlı treni tüm 
hızıyla devam ediyor, Konya-Karaman bitmek 
üzere, Karaman-Ulukışla-Mersin inşaatı 
başladı, Ankara-Afyon-İzmir hattı yapılıyor." 
Başbakan Binali Yıldırım, 53 yılda 128 baraj 
yapılmışken, iktidarlarında 411 baraj inşa 
ettiklerini kaydetti. Yatak sayısını yüzde 
6'dan yüzde 50'ye çıkardıklarını, eğitimde 
270 bin yeni derslik açarak, sınıflardaki 
öğrenci sayısını 25'in altına düşürdüklerini 
aktaran Yıldırım, okul öncesi eğitimi 2019'a 
kadar yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini 
vurguladı.

“Güven ve istikrar, Türkiye'nin geleceğinin 
teminatıdır. Dünyanın her yerinde yaprak 
kımıldamazken, Türkiye büyük projeleri birer 
birer hayata geçiriyor, Osmangazi Köprüsü, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray... 
Önümüzdeki salı günü de Avrasya Tüneli'ni 
açıyoruz. Avrasya Tüneli, dünyanın deniz 
altından geçen en derin tünelidir. Muhalefet 
iktidar bütün milletvekillerimizi, sayın genel 
başkanlarımızı Türkiye'nin gurur projesi olan 
bu projenin açılışına da davet ediyorum. 
Şunu unutmayalım: Türkiye'nin 1950 
yılındaki millî geliri 6,9 milyar dolardı. Bugün 
sadece Osmangazi Köprüsü, İzmir-İstanbul 
Otoyolu'nun değeri 9 milyar dolardır. 
Türkiye'nin nereden nereye geldiğini 
en güzel gösteren örnektir." vurgusunu 
yapan Binali Yıldırım, Türkiye’nin yarınının 
bugününden daha güzel olacağını işaret 
ederek vatandaşlarımızın rahat olması 
gerektiğini, içeride de dışarıda da Türkiye’nin 
geleceğine karşı koymaya çalışan şer 
odaklarının yok edileceğini, sırtını dağa değil, 
millete dayayanlarla kararlı bir şekilde yola 
devam edileceğini ifade etti.
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TBMM Genel Kurulunda görüşmelerin 
tamamlanmasının ardından ilk olarak 2017 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü 
için oylama yapıldı. Oylamaya 415 milletvekili 
katılırken, 312 milletvekili kabul, 103 milletvekili 
ise ret oyu kullandı. 2017 yılı için Merkezi 
Yönetim Bütçesi toplamı (Hazine yardımları ve 
gelirden ayrılan pay hariç) 645.124.278.000’dır.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun 
Tasarısı'nın oylamasına ise 414 milletvekili katıldı. 
312 kabul, 102 ret oyu verildi.

Böylece, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı kabul edilmiş oldu. 

Tasarıların kabulünün ardından kürsüye gelen                                    
Başbakan Binali Yıldırım, bütçeye emeği geçen herkese teşekkür etti ve tam bir 
yatırım bütçesi olarak nitelediği 2017 bütçesinin milletimize hayırlı olmasını 

temenni etti. 
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,
CUMHURBAŞKANLIĞI	

KÜLLİYESİNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı kabul etti. 

01 Aralık 2016 Perşembe



TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN'IN,	
İSTANBUL'DAKİ	TERÖR	SALDIRISIYLA	

İLGİLİ	YAZILI	AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yazılı 
açıklama yaptı.

Açıklamasında "İzledikleri bir spor 
müsabakasında, coşku ve sevinçlerini 
paylaşan masum insanlarımıza ve güvenlik 
kuvvetlerimize yönelik vahşi saldırıda 38 
evladımızı şehit etmişler, 155 insanımızı da 
yaralamışlardır. Hunhar saldırı, millet olarak 
hepimizi derinden üzmüştür." ifadesini 
kullanan Kahraman, bir insanlık suçu 
olan terörün dini, ırkı ve mensubiyetinin 
olmadığına işaret etti. 

Adı PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ ve benzeri ne 
olursa olsun, terör örgütlerinin hepsinin 
lanetlenmesi gerektiğini vurgulayan 
Kahraman, şöyle devam etti: 

"Türk milleti metanetli millettir. Onlarca 
yıldır yapılan bu tür saldırılarla Türkiye 
Cumhuriyeti'ne bölücü isteklerini kabul 
ettireceklerini zannedenler gaflet ve dalalet 
içindedirler. Tarihte, terörle emeline ulaşan 
hiçbir örgüt görülmemiştir, bundan sonra 
da görülmeyecektir. Hepimizi derin acılara 
gark eden bu saldırı, devletimizi bütün 
kurumlarıyla teröre karşı daha müteyakkız 
ve kararlı hale getirecektir. Bu noktada, 
vatandaşlarımızın birlik ve dayanışma 
içinde olmaları son derece önemlidir. 
Kimse, aziz milletimizi kışkırtarak birbirine 
düşüremeyecektir. 

Ayrıca yıllardır terör örgütlerine ülkelerinde 
serbestçe dolaşma, haraç toplayarak kaynak 
temin etme, militan devşirme ve Türkiye 
aleyhine propaganda yapma imkânı tanıyan 
dost görünümlü ülkeler de terörün çirkin 
yüzünü, yapılan bu saldırı ile bir kez daha 
görmüşlerdir. Gerçekleştirilen bu hain saldırı 
sonrasında, kendilerinden saflarını net bir 
şekilde belirleme hususunda somut bir adım 
beklemek hakkımızdır." 

Türkiye Cumhuriyeti'nin, büyük ve güçlü 
bir devlet olduğunu vurgulayan Kahraman, 
ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarıyla tek 
vücut halinde, terörle ve teröristlerle 
içeride ve dışarıda kararlı mücadelesini 
sürdüreceğini ifade etti. 

Saldırıyı gerçekleştirenlerden ve onları 
azmettirenlerden adalet nezdinde mutlaka 
hesap sorulacağını kaydeden Kahraman, 
"Bu vesileyle şehit evlatlarımıza Allah'tan 
rahmet, yaralılara da acil şifalar niyaz 
ediyorum. Polisimize, güvenlik güçlerimize, 
acılı ailelerine ve milletimize sabırlar ve 
metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ 
olsun." dedi.

11 Aralık 2016 Pazar
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GAZİ MECLİSTEN 
TERÖRE KARŞI
ORTAK DURUŞ

AK PARTİ, CHP ve MHP, 10 Aralık’ta İstanbul’da meydana gelen 
terör saldırısına karşı Ortak Bildiri yayımladı. 

11 Aralık 2016 Pazar
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TBMM Genel 
Kurulunda,                 
AK PARTİ, CHP 
ve MHP grupları, 
İstanbul'daki 
terör saldırısına 
karşı ortak 
bildiriye imza attı.             
AK PARTİ Grup 
Başkanvekili 
Mustafa Elitaş, 
CHP Grup 
Başkanvekili 
Engin Altay ve                      
MHP Grup 
Başkanvekili 
Erkan Akçay, imza 
koydukları ortak 
bildiriyi kürsüden 
ayrı ayrı okudular.
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TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler,      
15 Temmuz darbe girişimi, 17 Şubat’ta 
ve 13 Mart’ta Ankara’da meydana gelen 
terör saldırıları ve 10 Aralık İstanbul 
Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısına 
ilişkin ortak bildirilere imza atmışlardı.                                              

28 Haziran 2016 tarihinde Atatürk 
Havalimanı’nda, 17 Aralık 2016’da ise 
Kayseri’de meydana gelen terör saldırıları 
da Genel Kurulda söz alan milletvekilleri 
tarafından lanetlendi.

17 ŞUBAT 2016 ANKARA MERASİM SOKAK TERÖR SALDIRISI            
AK PARTİ-CHP-MHP ORTAK BİLDİRİSİ



13 MART 2016 ANKARA KIZILAY GÜVENPARK TERÖR SALDIRISI
AK PARTİ-CHP-MHP ORTAK BİLDİRİSİ

30  ■  

TERÖRLE	MÜCADELEDE	ÜÇ	GENEL	BAŞKANDAN				
ORTAK	KARARLILIK	MESAJI

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan 
Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, terör saldırılarını görüşmek üzere 

Çankaya Köşkü’nde bir araya geldiler. 
Yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin 
ardından, genel başkanlar tarafından ortak 
açıklama yapıldı.
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Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli ile 
son zamanlarda terörle ilgili yaşanan 
gelişmeleri değerlendirmek üzere bir 
araya geldiklerini belirten  Başbakan Binali 
Yıldırım, "Bu toplantımızda şunu bir kez 
daha gördük ki terörle mücadele konusu, 
Türkiye'de siyaset üstü bir konudur ve parti 
görüşümüz, düşüncemiz farklı olabilir ama 
terörle mücadele konusunda kararlılık, gerek 
CHP'de gerek MHP'de gerek de AK PARTİ'de 
devam etmektedir." dedi.

Başbakan Yıldırım, CHP ve MHP Genel 
başkanlarının terörle mücadele konusunda 
yapılacak her türlü çalışmada, alınacak 
her türlü kararda ve yasal düzenlemede 
gerekli katkıyı sonuna kadar vereceklerini 
ifade ettiklerini aktardı. Türkiye'nin Doğu ve 
Güneydoğu'da, güney sınırlarında, Suriye'de, 
Irak'ta devam eden terörle mücadele 
faaliyetinin bir beka sorunu olduğuna 
dikkati çeken Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 
"Ülkemizin gelecek sorunudur. Burada, 
içeride ve dışarıda kim ne söylerse söylesin, 
bizim açımızdan anlamı yoktur. Anlamı 
olan Türkiye'nin birliği beraberliği, toprak 
bütünlüğünün devam etmesi, milletimizin 
kardeşliğinin zarar görmemesidir. Bu 
çerçevede geniş kapsamlı değerlendirmeler 
yaptık. Yapılan çalışmalar hakkında gerek 
Suriye'de gerek Irak'ta gerek yurt içinde, 
konuları sayın genel başkanlarla paylaşma 
fırsatı buldum. Kendilerinin düşüncelerini 
dinledik. Bize önerileri oldu, onları da not 
aldık. Gayet verimli bir toplantı oldu."  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 
"Sayın Başbakan, yaşanan terör olayları 
dolayısıyla bizleri bilgilendirdi, kendisine 

teşekkür ederiz. Terör konusunda bütün 
siyasal partilerin ortak tavır takınması, 
teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz 
gerektiği konusunda bir uzlaşmamız oldu. 
Zaten bu uzlaşma, hayatın doğal akışına da 
en uygun uzlaşmadır." diye konuştu. 

Terörün can yaktığını ve bir insanlık suçu 
olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, teröre 
karşı hep beraber, bütün vatandaşlar ve 
ülkedeki 80 milyonun ortak tavır takınması 
gerektiğine işaret etti.

"Öneriler konusunda düşüncelerimizi 
Sayın Başbakana aktardık. Türkiye süratle 
olağan bir sürecin içine gelmeli ve terör 
olayları bitirilmelidir. Terör bir siyasi partinin 
tek başına çözeceği bir olay olmanın 
da ötesinde, bütün siyasi partilerin, 
bütün vatandaşların, bütün sivil toplum 
kuruluşlarının ortak sorunudur. Bu ortak 
soruna karşı, ortak mücadele etmemiz 
gerekir. Bu mücadeleye kim önayak oluyorsa, 
bizler de haklı olarak onlara her türlü 
desteği vermek durumundayız. Dolayısıyla 
düşüncelerimizi aktardık. Umuyoruz Türkiye 
bu tür acı olaylardan süratle kurtulmuş olur."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Sayın 
Başbakanımızın çağrısı üzerine, Türkiye'de 
acımasızca ve alçakça sürdürülmek istenen 
terörle mücadeleyi değerlendirmek 
amacıyla yapılmış olan toplantı, milletimizin 
beklentilerine cevap verebilecek bir olgunluk 
içerisinde gelişmiştir. Siyasi partiler, terörle 
mücadelenin kesin ve acımasız bir kararlılıkla 
sürdürülmesini talep etmektedir. Bunun 
da uygulamalarının önümüzdeki günlerde 
görüleceği inancıyla Sayın Başbakana 
teşekkürlerimi sunuyorum. "dedi.



32  ■  

TERÖR 

ŞEHİDİMİZE 

DUALARLA 

VEDA

12 Aralık 2016 Pazartesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul 
Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan 
çevik kuvvet polisi Mehmet Zengin için 
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camiinde 
düzenlenen cenaze törenine katıldı. 
Törene; şehit ailesi, yakınları, Genelkurmay 

Başkanı Org. Hulusi Akar, Başbakan 
Yardımcısı Nurettin Canikli, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM İdare Amiri 
Ahmet Gündoğdu, sivil ve askeri erkân ile 
vatandaşlar katıldı.
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KAHRAMAN:	“MİLLETİMİZİN	TEMSİLCİSİ	
OLARAK	MİLLETLE	BİR	BÜTÜNÜZ”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başkanlık Divanı üyeleri, 
Şehitler Tepesi'ni ziyaret ederek, saldırının gerçekleştirildiği yere        

çelenk bıraktı, şehitlerimiz için dua etti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığındaki Başkanlık Divanı üyeleri, 
Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı 
nedeniyle İstanbul’da çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirdi.

Türkiye'nin terörü yeneceğini vurgulayan 
Kahraman, saldırıların ülkenin gelişmesine 
engel olamayacağını kaydetti.  Türkiye ne 
zaman bir zıplama noktasına gelse çeşitli 
mihrakların derhal içeride buldukları 
destekçilerle harekete geçtiklerini belirten 
Kahraman, "Beşiktaş'taki saldırıda bütün 
Türkiye'nin bağrı kanadı. Hepimizin bağrı 
kanadı, ama yılmak yok, sevindirmek yok. 
Bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. 
Ailelerine, milletimize başsağlığı ve sabır 

diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. 
Allah rahmet eylesin." dedi. 

Kahraman, Türkiye'nin güçlü, tarihî misyonu 
büyük bir ülke olduğunu aktararak sözlerine 
şu ifadelerle devam etti.

"Hepsinin üstesinden geleceğiz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bir talebi oldu. 'Millî 
seferberlik, teröre karşı millî seferberlik 
ilanı.' dedi. Sayın Başbakanımız AK 
PARTİ Genel Başkanı olarak, Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak ve 
Sayın Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı 
olarak bir araya geldi. Topyekûn, bir bütün 
olarak bu terör belasının üzerine gideceğiz. 
Terör bir insanlık suçu, uluslararası bir 

17 Aralık 2016 Cumartesi
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dert. Adı ne olursa olsun, PKK'dır, PYD'dir, 
FETÖ'dür, DHKP-C'dir ama neticede 
bir beyne bağlı ahtapotun kolları gibi 
saldırıyor. Bunu yeneceğiz. 15 Temmuz'da 
bir badire atlattık. FETÖ'nün organize ettiği 
bir kalkışma oldu. Milletimiz 16 saatte 
normal hayatına döndü. Türkiye güçlü, hep 

güçlüyüz. Hepimize sabır diliyorum. Bu 
vakaların son bulmasını temenni ediyorum. 
TBMM Başkanlık Divanı olarak, TBMM'yi 
temsilen burada bulunuyoruz. Milletimizin 
temsilcisiyiz. Milletle bir bütünüz, başımız 
sağolsun." 

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve                    
Başkanlık Divanı 
üyeleri, 10 Aralık'taki 
terör saldırısı 
nedeniyle taziyelerini 
iletmek üzere İstanbul 
Valiliğini ziyaret etti. 

Valilik ziyaretinde tören mangasını 
selamlayan TBMM Başkanı Kahraman, 
mangadaki polislere de başsağlığı dileyerek 
Şeref Defteri’ni imzaladı.

Kahraman, yaşanan terör saldırısından 
duyduğu üzüntüyü dile getirerek, 
"Bağrımızda 44 yara açıldı, kanadı." ifadesini 
kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini 
hatırlatan Kahraman, hiçbir siyasi parti 
gözetmeksizin herkesin meydanları 
doldurduğunu kaydederek "Böylece bütün 
dünyaya karşı demokrasiyi özümsediğimizi 
ortaya koymuş olduk. Bir çırpınıştır bu. Son 
merhalelerdir bu. Devletimizin gücü kesin, 
bunun önünü kesmek istiyorlar, paniğe 
kapılmamızı, korkmamızı, ürkmemizi..." diye 
konuştu. 

Milletin asla korkmadığını kaydeden 
Kahraman, "Eğer 15 Temmuz tahakkuk 

etseydi biz nereye gidecektik? Sadece 
Türkiye değil, topyekûn hinterlandıyla bir 
taşla birkaç kuş vurmak istiyorlar. Millet 
metanetini, inancını devam ettiriyor, 
demokrasinin yanında, itibar etmiyor. PKK 
diye bir hadisenin gücü yok. Uluslararası 
arenada propagandalar yapıyorlar. Taban 
yok… Gerçekler anlaşıldı." dedi. Şehitlere 
rahmet dileyen Kahraman, şehitliğin en 
büyük rütbe olduğunu vurgulayarak, Vali 
Vasip Şahin’in nezdinde İstanbul’da görev 
yapan ve teröre karşı mücadele veren 
güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Vali Vasip Şahin ise Türkiye'nin terörün 
üstesinden geleceğini belirterek, "Tarihte 
çok daha zor günler atlatan bu millet, bunun 
da çok rahatlıkla üstesinden gelecektir. Bu 
olaylar bizim mücadele azmimizi artırıyor." 
dedi ve terör eylemiyle ilgili tahkikatın 
devam ettiği bilgisini verdi.
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İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 
tarafından karşılanan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, tören mangasını selamlayarak 
polislere hitaben konuşma yaptı. Türkiye’nin, 
bölgesinde önder ülke haline gelen ve 
gelişen bir ülke olduğunu vurgulayan TBMM 
Başkanı, "Önümüzü kesmek istiyorlar, ama 
kesemeyecekler." dedi. 

15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen 
Kahraman, şu değerlendirmede bulundu:

"FETÖ'nün, ahtapotun kolu olarak hareket 
ettiği bir sarmal, ama neticeye ulaşamadı. 
16 saat içinde Türkiye normale döndü. 
Bütün millet parti farkı gözetmeksizin 
meydanlardaydı ve biz Meclisimizi o 
gece açtık, sabahladık, Cumartesi günü 
de olağanüstü toplantı yaptık. Sonra 
İstanbul'da 5 milyonluk bir miting oldu. 
Millî ruha ve şuura sahip olduğumuzu, birlik 
ve bütünlüğümüzü gösterdik. O vaka şunu 
gösterdi: Bizim genlerimizde var. Necip ve 
asil millet diyoruz ya, genimizde var. Herkes 
ayağa kalktı, tankın önüne yattı, demokrasiye 
sahip çıktı ve 'Demokrasi dışında herhangi 
bir sistem olmayacak' dedi. Dışarının 
içerideki maşaları durmuyor. Adı PKK, PYD, 
Marksist Leninist propaganda birliği, DEAŞ 
ne olursa olsun, ahtapot beyin var, bir de 
kolları var. O kollar vantuzlarıyla tarıyorlar. 
Kırlarda bir şey yapamıyorlar, kadroları yok, 
halkın yanında olmaları yok. Gerçekleri 
gördü bütün millet. Hangi vilayetten 
olursa olsun, kökü ne olursa olsun, biz bu 
memleketin sahibiyiz." 

Kahraman, Türkiye'nin büyüyüp gelişmesinin 
ve sahip olduğu mazinin bazılarını 
korkuttuğunu kaydederek, 

"Ecel geldi mi gideriz. Biz ebedi bir hayata 
inanıyoruz. İki dünyalıyız biz. Bu fani 
dünya, bir de ebedi bir dünya var. Akif'in 
güzel bir şiiri var ya; Ey şehit oğlu şehit, 
isteme benden makber/ Sana aguşunu 
açmış duruyor Peygamber. En üst rütbe... 
Cumhurbaşkanımızın özetlediği, tek devlet, 
tek millet, tek vatan, tek bayrak... Bunu 
böldürtmeyeceğiz, bölemeyecekler. Çünkü 
milletimizde bütünlük, şuur ve beraberlik 
var. Sizler kahramanlık yapıyorsunuz, 
mücadele ediyorsunuz, ülkemizin güvenliğini 
korumada, bayrağımızın dalgalandırılmasını 
sağlamada elinizden geleni yapıyorsunuz. 
Aramızdan ayrılanlar, bizi cennette bekliyor." 
dedi.

Kahraman, Kayseri'deki terör saldırısına da 
değinirken, söz konusu münferit hadiselerin 
tabanının bulunmadığını ve Türkiye’nin 
bunları yenmeye muktedir olduğunu 
vurguladı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyareti 
öncesinde Haseki Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine de ziyarette bulunan Kahraman 
başkanlığındaki TBMM Başkanlık Divanı 
heyeti, yetkililerden yaralılarla ilgili bilgi aldı 
ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman 
ve Başkanlık 
Divanı üyeleri, 
Bayrampaşa'daki 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğünü     
ziyaret etti.



KAYSERİ'DE	MEYDANA	GELEN			
TERÖR	SALDIRISI	

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kayseri'deki terör saldırısına ilişkin mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında, Türk 
milletinin huzurunu bozmak ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin varlığını yok etmek isteyen 
terör örgütlerinin, ittifak halinde dört bir 
koldan harekete geçtiğini belirtti. 

Kumandası emperyalist devletlerin elinde 
olan örgütlerin, aziz milleti yıldırmak ve terör 
yoluyla rehin almak için gerçekleştirdikleri 
saldırılarını artırarak devam ettirdiğini 
vurgulayan Kahraman, yıllardır işledikleri 
cinayetler ve gerçekleştirdikleri katliamlarla 
milletin nefret duygularını uyandıran hain 
teröristlerin, bugün de Kayseri'de ortaya 
çıktığını ifade etti. 

Çarşı iznine çıkan askerlerin ve Silahlı 
Kuvvetlerin sivil personelinin hedef alındığını 
kaydeden TBMM Başkanı, mesajında şu 
ifadelere yer verdi: 

"Huzurumuzu bozmaya dönük bu saldırıyı 
nefretle ve şiddetle lanetliyorum. Bu 
elim saldırıda şehit olan evlatlarımıza 
Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize 
başsağlığı diliyorum. Ayrıca yaralı kurtulan 
kardeşlerime de Allah'tan acil şifalar niyaz 
ediyorum. Türkiye'ye karşı yıllardır sonuç 
alamayacakları saldırılar gerçekleştiren 
bölücü maşalar, nihai olarak hüsrana 
uğratılacaktır. 

Son terörist yok edilinceye ve topraklarımız 
kirli terör eylemlerinden arındırılıncaya 
kadar, güvenlik güçlerimiz tarafından büyük 
bir kararlılıkla yürütülen operasyonlar 
devam edecektir. Milletimiz, teröre karşı, 
yurt içinde ve yurt dışında yürütülen 
operasyonlarda sonuna kadar devletimizin 
yanındadır. Mukaddes Anadolu topraklarını 
kirletmek isteyen bölücü hainler, bütün 
unsurlarıyla er ya da geç yok edilecektir." 

17 Aralık 2016 Cumartesi 
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CHP GENEL BAŞKANI                          
KEMAL KILIÇDAROĞLU: 

"Teröristler amaçlarına ulaşmak için toplumda 
yılgınlık, karışıklık yaratmak isterler, toplumu 
birbirine düşman etmek isterler. Bu oyuna hiç 
kimse gelmemeli. Terörün ekmeğine hiç kimse 
yağ sürmemeli. Hepimiz dik, onurlu, vakur bir 
davranış sergilemek zorundayız."

MHP GENEL BAŞKANI                        
DEVLET BAHÇELİ: 

"Kayseri’de yerleşik 1. Komando Tugayı’nın 
terörle mücadelede aktif ve yüksek bir payı 
olduğu göz önüne alındığında, saldırının 
hedef ve stratejisinin muhtevası net bir 
şekilde anlaşılacaktır. Bundan böyle teröre 
karşı mücadele tüm vatan sathında, devletin 
bütün imkân ve kuvvetinin öncülüğünde, 
millî dayanışma ruh ve fedakârlığıyla yerine 
getirilmelidir."

AK PARTİ GENEL BAŞKANI, 
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM:

"Ne olursa olsun, hangi terör örgütü 
olursa olsun, hangi alçak saldırıyı 
yaparlarsa yapsınlar medeniyet yolundan, 
insanlık yolundan, Türk milletini de asla 
döndüremezler. Yolumuza, hizmetlerimize 
kararlılıkla devam edeceğiz. Bir terör 
örgütüyle başka terör örgütlerini yok 
etmek için uğraşmak, olabilecek en büyük 
ahmaklıktır. Teröre asla geçit vermeyeceğiz. 
Terörle mücadeleden zerre kadar 
sapmayacağız. Elbette dik duracağız. Çünkü 
biz sırtımızı dağa değil millete yaslıyoruz. 
Elbette bunlarla amansızca mücadele 
edeceğiz. Bizi terörle korkutmayı düşünenler, 
terörle yıldırmayı düşünenler, terörle masum 
çocukları, günahsız insanları hedef alarak 
bize istikamet vermeye, ayar vermeye 
çalışanlar, bu millet korkmaz, bu millet 
yılmaz, bu millet pes etmez, bu millet diz 
çökmez, Türk milleti diz çökmez, bu bayrak 
inmez, bu ezanlar dinmez."



ÜLKEMİZİN	VE	RUSYA	
FEDERASYONU’NUN	BAŞI	SAĞOLSUN

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a 
düzenlenen suikastla ilgili bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında, 
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 
iyileştirilip, ilerletilmesinde büyük katkısı 
olan Karlov'un, kimliği belli bir saldırgan 
tarafından gerçekleştirilen suikast 
sonucunda öldürülmesinden duyduğu 
üzüntüyü dile getirdi. 

Karanlık güç 
odakları tarafından 
gerçekleştirildiğini 
düşündüğü saldırıdan 
iki ülke ilişkilerinin zarar 
görmemesini temenni 
eden Kahraman, 
mesajında şu hususları 
kaydetti: 

"Güvenlik güçlerimizin 
yapacakları çalışmalar 
sonucunda, saldırının 
bütün boyutlarıyla 
aydınlatılacağına 
inanıyorum. Daha önce 
meydana gelen benzeri 
olaylar gibi bu saldırının 
da ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri sabote 
etmeyi hedeflediğini 
düşünüyorum. 
Halklarımızın barış, 
güven ve huzur içinde 
yaşamaları için bu tür 
sabotaj girişimlerini 
karşılıklı iş birliği ile boşa 
çıkartacağımızdan şüphe 
etmiyorum. Devletimiz, 
Rusya Federasyonu 
ile karşılıklı iyi niyet 
ve sağduyu ekseninde 
yürütülen ilişkilerin, 

karanlık odaklarca sabote edilmesine izin 
vermeyecektir. Bu konuda gerekli her 
türlü hassasiyet gösterilecektir. Bu vesile 
ile Büyükelçi Karlov'a yapılan saldırıyı 
nefretle kınıyor, ailesine ve tüm Rus halkına 
başsağlığı diliyorum." (19.12.2016)
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Büyükelçi Karlov’a düzenlenen suikast nedeniyle Türk-Rus Toplumsal 
Forumu Türk Kanadı  Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar da bir taziye 

mesajı yayımladı. 

Çonkar, mesajında, Ankara’da katıldığı bir 
kültür etkinliğinde uğradığı kalleş terör 
saldırısı sonucu hayatını kaybeden Büyükelçi 
Karlov için şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 
tesis edilen Üst Düzey İşbirliği Konseyi’ne 
bağlı olarak faaliyet gösteren Türk-Rus 
Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı 
sıfatıyla, bu aşağılık terör saldırısını, 
saldırının faillerini, planlayıcılarını, 
arkasındaki karanlık odakları şiddetle 
lanetliyorum. Kendisini yakından tanıdığım, 
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında her 
alanda ilişkilerin geliştirilmesi hususunda 

zaman zaman görüştüğüm, Toplumsal 
Forum çalışmalarında samimi, yapıcı ve 
yoğun gayretlerini bildiğim Sayın Karlov’un 
vefatı bizleri derinden üzmüştür. Başta 
Sayın Karlov’un eşi olmak üzere, çalışma 
arkadaşlarına ve tüm Rus halkına başsağlığı 
dilerim. Bilinmelidir ki, iki ülke ilişkilerini 
bozmaya yönelik provokatif terör saldırısı 
amacına ulaşamayacak, bu kalleş saldırının 
arkasında yer alan terör odakları yine 
kaybedeceklerdir. Türk ve Rus halkları 
arasındaki dostane ilişkiler önümüzdeki 
dönemde de olumlu yönde gelişmeye 
devam edecektir.”

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov tarafından Türkiye-RF ilişkilerine katkıları nedeniyle     
Ahmet Berat Çonkar'a madalya takdim edilirken ... 23.09.2016

■  39



40  ■  

RUSYA	FEDERASYONU	
BÜYÜKELÇİLİĞİNE	TAZİYELERİMİZİ	

SUNDUK

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, Rusya Federasyonu Büyükelçisi 
Andrey Karlov'un, uğradığı silahlı saldırı 
sonucu öldürülmesi nedeniyle taziye 
ziyaretinde bulundu. 

Kücet, Büyükelçi Karlov anısına, 
Büyükelçilikte açılan taziye defterini 
imzalayarak, saldırıyı kınadı. 

Karlov'un, 19 Aralık’ta bir sergi açılışında 
uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını 
kaybetmesinden derin üzüntü duyduklarını 
belirten Kücet, taziye defterinde şu ifadeleri 
kaleme aldı: 

"Türkiye'de, zor bir dönemde, son 
derece başarılı çalışmalar yürütmüş olan 

Büyükelçi Karlov, gerek şahsi gerek mesleki 
özellikleriyle tüm devlet kademesinin 
takdirini kazanmış müstesna bir diplomattı 
ve Türk halkı tarafından her zaman en iyi 
şekilde hatırlanacaktır. 

Bu tür hain eylemlerin, ülkemiz ile Rusya 
arasındaki karşılıklı iyi niyet ve sağduyu 
ekseninde yürütülen ilişkilere zarar 
vermesine izin verilmeyecek ve bu hususta 
her türlü hassasiyet gösterilecektir. 

Karlov'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, 
TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman ve 
şahsım adına ailesine, Rusya Federasyonu 
Devlet Duması ve Federasyon Konseyinin 
tüm değerli milletvekilleri ile dost Rus 
halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum." 

22 Aralık 2016 Perşembe
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ANAYASA	DEĞİŞİKLİĞİ	TEKLİFİ			
TBMM	BAŞKANLIĞINA	SUNULDU

AK PARTİ’li 316 milletvekilinin imzasını 
taşıyan anayasa değişikliği teklifi,          
TBMM Başkanlığına sunuldu. 

AK PARTİ Grup Başkan Vekilleri Mustafa 
Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile 
Genel Sekreter Abdulhamit Gül, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman'ı makamında 
ziyaret ederek söz konusu teklifi sundu.

Mustafa Elitaş, "Sayın Başbakanımız dâhil 
olmak üzere 316 milletvekilimizin imzasıyla 
Meclis Başkanlığımıza teslim ediyoruz. 
Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun." 
dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, teklifi alırken, 
"Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçlarının hayırlara 
vesile olmasını diliyorum. 316 imza var. 
Muhteviyatına ilişkin açıklamayı sanıyorum 
basına yapacaksınız. Çalışmaya katılan bütün 
arkadaşları tebrik ediyorum. Cumhuriyetimiz 
devletimiz için bir yeni başlangıç daha 
oluyor, yeni bir dönem oluyor. Bugüne kadar 
18 değişiklik olmuştu. Bu 19. ve köklü bir 
değişiklik... Öyle olmasını diliyorum. Tebrik 
ediyorum." ifadelerini kullandı. 

10 Aralık 2016 Cumartesi
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AK PARTİ Genel Sekreteri ve Gaziantep 
Milletvekili Abdulhamit Gül ve MHP 
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet 
Parsak, iki partinin birlikte hazırladığı 
anayasa değişikliği teklifine ilişkin ortak 
basın toplantısı düzenledi.

Abdulhamit Gül, TBMM Başkanlığına, 
birinci imza sahibi olarak AK PARTİ Genel 
Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ve 
316 AK PARTİ’li milletvekilinin imzasıyla 
Anayasa değişikliğine ilişkin tekliflerini 
sunduklarını belirtti. Türkiye demokrasi tarihi 
açısından çok önemli bir günü yaşadıklarını 
belirten Gül, "Bu tarihî bir günde anayasa 
değişikliğinin ülkemize, milletimize, bütün 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı 
Allah'tan niyaz ediyorum." dedi. 

Özellikle Türkiye'de 2007 yılında yapılan 
referandum sonrasında bir fiili durumun 
ortaya çıktığını anlatan Gül, parlamenter 
sistem içerisinde parlamentodan seçilen 
cumhurbaşkanı yerine 2007 referandumuyla, 
milletin, "Cumhurbaşkanını ben seçeceğim." 
diyerek bir irade ortaya koyduğunu, bunun 
akabinde 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçiminde halkın ilk defa cumhurbaşkanını 
kendisinin seçtiğini söyledi. 

Bu seçimle birlikte Türkiye'de yürütmede 
iki başlılık anlamında bir sorunun ya da 
bir "melez hükümet sisteminin" ortaya 
çıktığını kaydeden Gül, şu anda yaşanan 

tabloda, Türkiye'de bir hükümet sistemi 
krizinin olmamasının, iktidarda tek partinin 
olmasından kaynaklandığını belirtti. Gül, 
mevcut sisteme göre koalisyonların hâlen 
mümkün olduğunu ve 7 Haziran gerçeğini 
de göz önünde bulundurduklarında 
farklı partilerle bir koalisyon sürecinde, 
yürütmedeki iki başlılık arasındaki 
çatışmanın, bir hükümet sistemi krizinden 
ziyade rejim krizine dönüşme ihtimalinin 
özellikle bir risk alanı olarak karşılarında 
durduğunu söyledi. 

Yapılan değişikliğin esas itibarıyla 
yasamanın, yürütmenin güçlendirildiği; 
yargının da bağımsız ve tarafsız olduğu, 
kuvvetler ayrımının sağlandığı bir hükümet 
sistemi anlamındaki değişiklikleri ihtiva 
ettiğini belirten Gül, "Esas itibarıyla, bu 
değişiklikler bir hükümet sistemi anlamını 
merkeze alarak yapılan değişikliklerdir. 
Sistem değişikliğinden dolayı kalkması 
gereken birtakım ibarelerin kalktığı toplam 
21 maddelik anayasa değişiklik teklifimizi AK 
PARTİ olarak sunduk." dedi. Gül, bu süreçte 
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet 
Parsak ile çok yoğun çalışmalar yaptıklarını, 
bazı zamanlar gece bir araya gelerek 
konuları müzakere ettikleri yoğun çalışmalar 
olduğunu vurguladı. 

Abdulhamit Gül, "Bu metin bir uzlaşı 
metnidir. Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz 
darbe kalkışması sonrasında milletin 

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
Anayasa Değişikliği 
Teklifini gereği 
için havale ederek 
TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu'na 
teslim etti. Teklif, 
TBMM Başkanı’nın 
imzasıyla Anayasa 
Komisyonuna havale 
edildi.
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siyasetten beklediği bir ödevi yerine getirme 
misyonunu taşımaktadır. Milletimiz o gece 
devletine ve ülkesine bağlılığını, devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, 
bekasını savunarak, bize 'Ey siyasetçiler 
sizler de anayasadaki vesayet anlamında ve 
bu konudaki krizleri ortadan kaldırın' diye 
ödev verdi. Özellikle bu anayasa metninde, 
gençlerin anayasası diyebileceğimiz bir 
anayasa var. Seçilme yaşını 18'e indiriyoruz. 
Yeni anayasada yine Mehmet Parsak ve 
CHP'den milletvekili arkadaşımız Bülent 
Tezcan’ın da bulunduğu bir çalışma yapıp 
orada 7 madde üzerinde anlaşmıştık. Bu 
maddeler de bu anayasa değişikliği teklifimiz 
içerisine dercedilmiştir. Bu da çok tarihî bir 
anlaşmadır." dedi.

Teklifin bir diğer önemli yanının da hukuk 
devleti ilkesi bakımından çok tarihî bir 
değişikliği ifade etmesi olduğunu vurgulayan 
Gül, "Anayasanın 9. maddesindeki yargıya 
'tarafsız' ibaresi eklenerek, bağımsız 
ve tarafsız yargı vurgusu bir sembolik 
anlamla beraber her iki parti olarak 
önemsediğimiz bir vurgudur. Yine askerî 
ve sivil yargı ayrımını ortadan kaldırarak, 
hukuk devleti adına çok önemli yeni 
bir gelişme olmaktadır." diye konuştu. 
Gül, HSYK konusunda bir mutabakat 
gerçekleştirdiklerini, HSYK'da kürsü seçimini 
kaldırarak, yargıdaki kamplaşmayı ortadan 
kaldıran ve Meclisin, HSYK üyelerini seçme 
imkânını getirerek, parlamentonun daha 
da güçlendirildiği bir teklif metinlerinin 
olduğunu, buna kamuoyunun da çok güçlü 
bir şekilde destek vereceğine inandıklarını 
söyledi. Gül, "Bu bir ortak, millî mutabakat... 
Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve 
hükümet tecrübelerine yönelik olarak her 
iki partinin ortak uzlaşı metnidir. Bu konuda, 
beraber, bu taşın altına elimizi koyduk." 
dedi. 

Türkiye'de anayasanın değiştirilmesi 
meselesinin, yürürlüğe girdiği 1982'den 
beri sürekli tartışılagelen bir konu olduğunu 
belirten MHP Afyonkarahisar Milletvekili 
Mehmet Parsak, 1982 Anayasası'nın 18 

temel paket halinde 100'ün üzerinde 
maddesinin değişmesiyle zaten pek çok 
yönüyle değişmiş bir anayasa olduğunu 
söyledi. 

Özellikle 2011'den sonra tüm siyasi partilerin 
yeni anayasa konusunda millete söz 
verdiğini anlatan Parsak, 2011'de yapılan 
anayasa çalışmalarında anayasanın ilk 4 
maddesinin, millî ve üniter devlet ilkelerinin 
değiştirilmesi gibi öneriler yapıldığını aktardı. 
Bugün gelinen nokta itibarıyla bu hususların 
hiçbirisinin artık tartışma konusu olmadığını 
dile getiren Parsak, "Anayasamız Türk 
anayasasıdır, anayasamızın hiçbir yerinden 
Türk ibaresinin çıkarılması önerilmemektedir, 
bu bir tartışma alanı değildir. Anayasamızın 
değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini 
ortaya koyan 4. maddesi de dâhil olmak 
üzere ilk 4 maddesi tartışma konusu 
değildir." diye konuştu. 

Parsak, sadece hükümet sistemi odaklı bir 
anayasa yenileme süreci yürütüldüğüne 
dikkati çekerek, bu kapsamda öncelikle iki 
parti liderinin görüştüğünü, kendilerine 
verilen görev çerçevesinde de yoğun mesai 
sarf ederek, müzakerede yapıcı, etki edici 
bir tercih ortaya koyarak çalışmayı bugün 
itibarıyla tamamladıklarını söyledi. Mehmet 
Parsak, "Süreç devam ederken seyirci kalmak 
da mümkündü fakat MHP seyirci kalmak 
yerine, etki edici bir mahiyette sürece 
yapıcı, kendi programını, siyasi yaklaşımını 
ve özellikle Türk milletinin menfaatleri 
doğrultusunda kayda değer önerilerini 
sunmuş, bunlarda da kayda değer neticeler 
almıştır." dedi. 
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Bundan sonraki sürecin anayasada 
düzenlendiğini aktaran Parsak, "Sürecin 
önce Meclisimizde, sonra anayasamızın 175. 
maddesi çerçevesinde yeterli çoğunluğa 
ulaştığında Türk milletinin vicdanî kanaatinde 
değerlendirileceğini ve özellikle o çerçevede 
verilecek kararın, MHP bakımından Türk 
milletinin vereceği her türlü kararın 
MHP'nin başının üstünde yeri vardır." 
değerlendirmesinde bulundu. 

1982 Anayasasının, daha yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren klasik parlamenter 
sistemden ciddi sapmaları barındıran ve 
o yönüyle tartışılan bir anayasa olduğunu 
belirten Parsak, 1982 Anayasasının en 
uzun maddesi olan 104. maddesinin 
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini 
düzenlediğini, bu kadar uzun görev 
ve yetkilere sahip Cumhurbaşkanı için 
öngörülen bir tek sorumluluk türünün vatana 
ihanet suçlaması bakımından ve Meclis 
üye tam sayısının 4'te 3'ünün çoğunluğu 
üzerine Yüce Divan yargılaması çerçevesinde 
olduğunu anlattı. Parsak, "Bunun dışında 
hiçbir sorumluluk öngörülmeyen, iki 
başlı, o yönüyle de o zamandan beri 
tartışılan bir hükümet sistemine sahipken, 
bugün geldiğimiz noktada sadece vatana 
ihanet suçu bakımından değil, suç ayrımı 
yapılmaksızın, çünkü yetkiler onda 
toplandığına göre, sorumluluk da onunla 
mütenasip olması bakımından, suç ayrımı 
gözetilmeden bir sorumluluk rejimi 
öngörülmüştür. Keza, 4'te 3 olarak öngörülen 
Yüce Divan için gerekli nisap 3'te 2 olarak 
belirlenmiştir." diye konuştu. 

Bunu bir örnek olarak ifade ettiğini aktaran 
Parsak, şunları kaydetti: 

"Başka teknik açıklamalar elbette var ama 
ifade etmek istediğimiz şudur: Yetki ve 
sorumluluk bakımından, iki başlılığı yönüyle 
öteden beri tartışılan ve bu tartışmaların 
gitgide fiilî durum tartışmalarıyla da birlikte 
ülkemiz açısından bir beka sorunu haline 
gelebileceği gerçekleri nazara alındığında, 
ülkemizin bugün itibarıyla başta Suriye ve 
Irak olmak üzere gerek dışarıda gerekse 

içeride hem PKK terörü hem de 15 Temmuz 
itibarıyla artık net olarak gördüğümüz FETÖ 
terörü çerçevesinde yaşanmış, yaşanmakta 
ve yaşanabilecek muhtemel risklerini de 
öngörmek suretiyle bunun artık bir kargaşa, 
karmaşa olmasından çıkarılıp Türk milletinin 
menfaatleri doğrultusunda, Türk devletinin 
bekasını önceleyerek ve MHP'nin temel 
politikası olan 'önce ülkem ve milletim, 
sonra partim ve ben' anlayışı çerçevesinde, 
biraz önce söylediğim gibi seyirci kalan 
değil, inisiyatif alan, müdahil olan, etki eden 
ve bundan netice alan makul yaklaşımları 
çerçevesinde olabilecekleri ifade ederek, 
imkânları doğrultusunda yön verebildiği bir 
sürecin sonunda bugün bu noktadayız."

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa 
Şentop başkanlığındaki Anayasa Komisyonu, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini 
görüşmelerine 20 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 
başladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, anayasa 
değişikliği kapsamında 27 Aralık 2016’da 
bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin yeni 
bir anayasaya ihtiyacı olduğuna işaret eden 
Kahraman, mevcut anayasasının, Türkiye’yi 
taşıyamadığını belirtti. Kahraman, “Partiler 
nasıl anlaşırlar, nasıl bir şekil ortaya koyarlar, 
hangi maddelerde anlaşırlar bilemem... Ama 
her partinin seçim beyannamesinde yeni bir 
anayasa vaadi var.” dedi. 

Başkanlığını yaptığı 26. Dönem Meclisinin, 
bir değişiklikle taçlanmasını istediğini ifade 
eden Kahraman, “Ama bu kısmi bir değişiklik. 
Benim gönlüm yepyeni, konsensüslü bir 
anayasa istiyor. İnşallah Türkiye’miz için 
hayırlı olur. İyi çalışmalar, iyi niyetler var. 
Hepimiz Türkiye’nin bütünlüğünü, birliğini 
istiyoruz. Bütünlük, birliği sağlayan bizi daha 
ötelere götüren güzel bir anayasaya inşallah 
kavuşuruz.” ifadelerini kullandı.

Yeni bir anayasa için umutlu olduğunu 
belirten TBMM Başkanı Kahraman, 
Türkiye’nin tüm badireleri atlatarak 
ilerleyeceğini vurguladı. 
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GİNE	CUMHURBAŞKANI	CONDE'NİN	
TBMM	ZİYARETİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi 
ziyaret için Türkiye'de bulunan Gine 
Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya 
geldi.

Kahraman, konuk Cumhurbaşkanını 
Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu 
belirterek, TBMM üyeleri ve Türk halkı adına 
en iyi dileklerini iletti. 

Conde, Türk halkına, parlamentosuna ve 
hükümetine müteşekkir olduğunu bildirerek 
şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Türkiye zor bir dönemden geçiyor, ancak 
her şeye rağmen beni kabul ettiğiniz 
ve bu ziyareti gerçekleştirmeme imkân 
verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Gelmem 
önemliydi çünkü Gine halkı olarak Türkiye 
ile dayanışma içerisinde olduğumuzu 
göstermemiz gerekiyordu. Türkiye'nin 
gelinebilecek bir ülke olduğunun altını 
çizmemiz gerekiyordu. Bu konudaki 
endişeleri bertaraf etmemiz gerekiyordu. 
Bu ziyaretin o yüzden önemli olduğunu 
düşünüyorum." 

Kahraman, Conde ve beraberindeki heyete 
15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde 
TBMM'nin bombalanması sonucu hasar 
gören alanlar ile Genel Kurul Salonunu da 
gezdirdi. 

27 Aralık 2016 Salı



46  ■  

BAŞIMIZ SAĞOLSUN
TBMM, 18. Başkanını, siyaset dünyası “İsmet Abi”sini kaybetti.

88 yaşında yaşamını yitiren İsmet Sezgin için,
 yedi dönem görev yaptığı TBMM’de Devlet Töreni düzenlendi.
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TBMM’nin 18. Başkanı (19. Dönem) İsmet 
Sezgin için düzenlenen devlet törenine 
İsmet Sezgin'in aile üyeleri,  TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, 
Başkanlık Divanı üyeleri, önceki dönem 
TBMM başkanları, başbakanlar, eski ve yeni 
milletvekilleriyle, Sezgin’in sevenleri katıldı.

Törende özgeçmişinin okunmasının ardından 
Sezgin’in naaşı tören alanına getirildi. TBMM 
Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım birer 
konuşma yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
konuşmasına, "Başımız sağ olsun" diyerek 
başladı. Önemli olanın, gök kubbede hoş 
bir seda bırakmak olduğunu ifade eden 
Kahraman, "Rahmetli İsmet Sezgin Bey, 
hoş sedalar bıraktı, büyük saygınlık gördü, 
çok değerli bir insandı." dedi. Kahraman, 
Sezgin'in, Türkiye'nin ilk Gençlik ve Spor 
Bakanı olduğunu hatırlatarak, kendisini 
o dönemde tanıdığını ve derin bir 
dostluklarının oluştuğunu kaydetti. 

"Sıcak, sevecen, herkese gönlü açık, sanat, 
edebiyat seven ve fevkalade görüşleri 
olan değerli bir insandı. Ama ölüm hak, 
er veya geç olacak. Ebedi âleme göçtü." 
diyen Kahraman, "Zira hepimiz cennette 
inşallah buluşacağız. Ölüm bir son değil, Bir 
kavuşmak. Hani bir şiir var, sonunda diyor 
ki; 'Söylerler mezara kulak dayasan / bir 
daha ölmemek için ölünür.' Ebedî bir hayat 
var, yeni mekânı cennet olsun. Ailesine, 
camiamıza, milletimize başsağlığı diliyorum." 
ifadelerini kullandı. 

Başbakan Yıldırım da İsmet Sezgin'e 
Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak 
üzere herkese başsağlığı diledi. Yıldırım, 
siyasetin duayen isimleri olduğunu, o isimleri 
anlamadan siyasetin, devlet yönetiminin 
ve bütün bunların tarihinin eksik anlatılmış 
olunacağını kaydetti. Sezgin'in de siyasetin 
böyle bir siması olduğunu belirten Yıldırım, 
"Bir siyaset ve devlet adamı olarak 
Türkiye'nin yakın tarihinde hep var oldu." 
dedi. 

Yıldırım, Sezgin'in, gençlik yıllarından 
itibaren cemiyet insanı kimliğinin ön plana 
çıktığını ve 1952'de aktif siyasete katıldığını, 
milletin, tercihini 1950'de Demokrat Parti 
yönünde kullandığını ve Sezgin'in de halkın 
teveccüh gösterdiği bu siyasetin kadrosunda 
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yerini aldığını anımsattı. Sezgin'in önce 
parti yönetimlerinde bulunduğunu, daha 
27 yaşındayken Aydın Belediye Başkanı 
olduğunu dile getiren Yıldırım, halka 
hizmetin ve fikirlerinin bedelini 27 Mayıs 
1960 darbesi sonucunda arkadaşları gibi 
hapis yatarak ödediğine işaret etti. Yıldırım, 
sözlerine şöyle devam etti: 

"Darbe sonrası yine milletin büyük 
çoğunluğunun tercihine şayan olan Adalet 
Partisinin kuruluşunda yer aldı. Aydın 
milletvekili oldu. Gençlik, spor, maliye 
bakanlığı yaptı. 12 Eylül darbesinin ardından 
bu defa DYP'de görev aldı. İçişleri bakanlığını 
yürüttü. Başbakan yardımcısı oldu. Ardından 
TBMM Başkanlığına seçildi. Siyasetin İsmet 
Abi'si, siyasetin inişli ve çıkışlı yollarında 
mücadelesini hiç ama hiç eksiltmeden 
sürdürdü. Siyaseten bedelini de ödedi, en 
yüksek makamlarda siyasetçiliğin iftiharını 

da yaşadı. Devletin en tepe noktalarına 
ulaştı ama Aydınlı İsmet Abi kimliğini ise hiç 
kaybetmedi. Ciddi ama çatık kaşlı olmayan 
bir siyasetçi, devlet adamıydı. Siyaseti, 
ülkeye, millete bir hizmet, fırsat olarak 
gördü. İkili ilişkilerde nezaketi, samimiyeti, 
nüktedanlığı siyasi rakiplerince bile daima 
takdir gördü ve işte bugün, emri Hâk vaki 
oldu. Siyasetin İsmet Abi'si, 88 yıllık ömrünü 
gök kubbe altında hoş bir seda bırakarak 
dostlarının arasından ayrılıyor. Bir kez daha 
İsmet Abi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. 
Başta ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ 
olsun." 

Konuşmaların ardından, Sezgin'in naaşı 
top arabasına konuldu ve saygı yürüyüşü 
yapıldı. TBMM’nin 18. Başkanı İsmet 
Sezgin, Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Devlet Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.
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AVRASYA	TÜNELİ	ÜLKEMİZE			
HAYIRLI	OLSUN

Adı Avrasya Tüneli olarak belirlenen 
İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, 
Kumkapı’da düzenlenen törenle açıldı. 
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan 
Binali Yıldırım, eski Başbakan ve AK PARTİ 
Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, 

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, milletvekilleri, tünelin 
yapımında emeği geçenler ve vatandaşlar 
katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın 
okunması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başlayan törende TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman bir konuşma yaptı.

20 Aralık 2016 Salı
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrasya 
Tüneli’nin açılmasıyla büyük bir hayalin 
daha gerçeğe dönüştüğünü vurgulayarak 
hayallerin kim olduğumuzun aynası 
olduğunu dile getirdi ve "Gelecek 
hayallerin peşini bırakmayanlarındır. 
Hakikatlerin tarlasıdır hayaller. Birçok hayali 
gerçekleştirdiniz, önderlik ettiniz. Bugün 
onlardan birini daha yaşıyoruz." ifadesini 
kullandı.

Projenin, 1890'lı yıllarda Sultan Abdülhamid 
dönemine dayandığını dile getiren TBMM 
Başkanı, "Siz tarihle bir bağ kurdunuz. 
Osmanlı'nın kurulduğu Bursa'dan, 
Bilecik'ten, bir küçük söğüt ağacından 
koca bir çınar yapılan bir tarihten ilham 
aldınız. Şimdi Orhangazi Tüneli’nden 
geçiyoruz. Otoyoldaki en uzun tünel… 
Osmangazi'ye geliyoruz, muhteşem bir eser. 
Geçiyoruz Avrupa yakasına. Osmangazi'nin 
torunlarının, tarihimizin güzide insanlarının 
ismini taşıyan köprülere geliyoruz. Fatih 
Sultan Mehmet'e geliyoruz, Yavuz Sultan 
Selim'e geliyoruz ve 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü'ne geliyoruz.  Bu vesileyle 
şehitlerimizi minnetle ve rahmetle 
anıyoruz." dedi.

TBMM Başkanı, 15 Temmuz darbe 
girişiminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın milleti meydanlara çağırması 
neticesinde önlendiğini hatırlatarak terör 
hadiselerinin temel amacının benzeri büyük 

eserlerin yapılmasını önlemek olduğunu 
belirtti. Kahraman;"Büyük bir Türkiye 
istenmiyor. Bunu istemeyenlerin maşası 
olanlar maalesef içeride de var. İşte dün 
yapılan suikast; elbette ki bu oyunların 
bütün dünya farkındadır. 44 gencimizi, 25 
vilayette defnettik. Kanadı bağrımız... Bunları 
yapanlar hesabını verecekler. Hesabını 
verecekler, gerektiği gibi verecekler. Bu 
büyük milletin önünü kesmek isteyenlere 
gereken cevap verilecek. Adı ne olursa olsun, 
PKK, PYD, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ, ne olursa 
olsun hepsi bir ahtapotun kolları. O kolları 
inşallah keseceğiz. Millet olarak üstesinden 
geleceğiz. Hayallerin gerçekleşmesi devam 
edecek inşallah. Cumhurbaşkanımızın yeni 
hedeflerinden olan bir Filyos Projesi var. O 
da yine tarihe dayalı. Hepsi gerçekleşiyor ve 
Türkiye büyüyor. Bu büyümeyi istemeyen 
dışarıdaki dünya, elbette ki kendine göre 
haklı olsa bile içeridekilere ne oluyor? Bu 
içeridekilerden maalesef kafataslarında 
salata taşıyanlar, beyinleri çürümüş insanlar, 
onların da gereği yerine getirilecek. Bu 
aziz ve büyük millet bunun üstesinden 
gelecek. Gelişmemiz ve ilerlememiz 
durdurulamayacak." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın şahsında konuk devlet ricalini 
selamlayarak, Allah'tan Türkiye’yi güçlü 
yarınlara ulaştırmasını temenni etti ve 
söz konusu tarihî eserin inşasında emeği 
geçenlere tebriklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Avrasya Tüneli Açılış Törenindeki 
konuşmasında, İstanbul’un, uğruna 
birçok şeyler feda edilebilecek bir şehir 
olduğunu vurguladı ve onun için bu 
şehre aşık olduklarını dile getirerek, "Bu 
projenin hayata geçmesini sağlayan tüm 
kurumlarımızı, bakanlığımızı, yüklenici 
ve işletmeci şirketleri; mimar, mühendis, 
işçisine kadar, inşasında çalışan herkesi 
tebrik ediyorum. Temelini Asya yakasında 
atmıştık. Rabbime hamdolsun, açılışını 
Avrupa yakasında yapıyoruz. Bu ne 
mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, sözlerinin başında, dün Ankara'da 
alçakça bir saldırıda hayatını kaybeden 
Rusya Federasyonu Büyükelçisi Karlov'un 
ölümünden duyduğu üzüntüyü yinelemek 
istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Gerçekten, bir diplomat olarak takdir 
ettiğim bir arkadaştı. Bir hafta kadar 
önce Tataristan Cumhurbaşkanını yanıma 
getirmişti, birlikteydiler. Birlikte bazı 
değerlendirmeleri yapmıştık ve sıcak, 
sempatik bir insandı. Dün akşam uğradığı 
o suikast girişimi ve neticesi gerçekten 
üzüntü vericiydi. Şahsım, milletim adına 
şiddetle telin ediyorum, lanetliyorum. Devlet 
Başkanı Sayın Putin'in şahsında tüm dost 

Rus halkına ve müteveffa Karlov'un ailesine 
başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dün 
akşam, olayın hemen ardından Sayın Putin'i 
arayarak, şahsım ve milletim adına olaydan 
duyduğumuz derin elemi kendisine bizzat 
ilettim. Kendisiyle bu kalleş saldırının, Türk-
Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon 
olduğu konusunda hemfikiriz. Güvenlik 
güçlerimiz ve yargımız, olayı tüm yönleriyle 
araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır. 
Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek 
genişleyen iş birliği alanlarımızın bu 
saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda Sayın 
Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile 
ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine 
asla izin vermeyeceğiz." dedi. 

Terörün kendi gündemine ülkeyi 
esir etmesine izin vermediklerini ve 
vermeyeceklerini ifade eden Erdoğan, 
"Onun için bugün burada, bu eserin açılışının 
yapılmasını, dedik ki 'ertelemeyeceğiz, 
yapacağız'. Bunun teröre karşı en doğru ve 
en etkili tutum olduğuna inanıyoruz." diye 
konuştu.

Avrasya Tüneli'nin yaklaşık dört yılda 
inşa edildiğini ve kendi alanında pek çok 
ilkleri barındırdığını, henüz proje ve inşaat 
safhasında birçok ödül aldığını kaydeden 
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Erdoğan, tünel hizmete girdikten sonra 
daha büyük ilgi göreceğine inandığını ifade 
etti. Tünelin yatırım bedelinin 1 milyar 245 
milyon dolar olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günde 100 bin araç, dışarıdaki hava 
şartlarından etkilenmeden rahat bir 
şekilde burayı kullanacaktır. Artık fırtına 
çıktı, vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü, 
köprüde trafik durdu gibi haberleri geride 
bırakıyoruz. Bir taraftan Marmaray, bir 
taraftan Avrasya Tüneli… Tünel sayesinde 
İstanbul'un iki yakası arasında dışarıdaki 
iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz 
araç ulaşımı mümkün hale geldi. Bu eser için 
devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. 
'İş bilenin, kılıç kuşananındır'. Tünelin 
inşasını ve işletmesini üstlenen firmalar, bir 
bölümü öz kaynak bir bölümü kredi olarak 
projenin finansmanını kendileri sağlamıştır. 
Yaklaşık 25 sene boyunca kamu payı ve 
vergilerle Hazineye yılda 180 milyon lira 
gelir getirecek tünelin işletmesi, bu sürenin 
sonunda tamamen devlete geçecek. Harem 
ve Çatladıkapı arasındaki tünel ve geliştirilen 
yaklaşım yolları sayesinde Kazlıçeşme-
Göztepe 15 dakikaya iniyor. Bu sayede 
zamandan ve yakıttan yapılacak tasarrufu 
ben sizlerin takdirine bırakıyorum. İlk etapta 
Ocak sonuna kadar sabah 07.00 ile akşam 
21.00 arasında hizmet verecek olan bu tünel, 
gerekli sistem düzenlemeleri ve diğer ulaşım 
ağlarıyla operasyon, entegrasyon, bunlar 
yapıldıktan sonra inşallah 30 Ocak itibarıyla 
da 7 gün 24 saat işletmeye geçecektir.

Avrasya Tüneli ile, Türkiye'nin Marmaray, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi 
Köprüsü gibi dünya çapındaki eser zincirine 
bir yeni halka daha eklendiğini kaydeden 
Erdoğan, "Bundan sonra sıra Kanal 
İstanbul… İnşallah Karadeniz'i Marmara'ya 
bağlayacağız. Bu da dünyadaki ilklerden bir 
tanesi olacak. Çünkü Türkiye buna layık, 
Türk insanı buna layık ve dünyadaki bu 
yarışta biz varız. Kanal İstanbul ve Çanakkale 
Köprüsü projelerimizi inşallah şu anda 
hayata geçirmenin hazırlıkları içindeyiz ve 

18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün inşallah 
temelini atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz 
kadar alçakları bir araya getirin, bu 
milleti bölemeyeceksiniz. Bu milleti 
parçalayamayacaksınız. Onun için ben 
milletime sesleniyorum. Türküyle Kürtüyle, 
Lazıyla Çerkeziyle, Gürcüsüyle Abazasıyla, 
Romanıyla Boşnakıyla, Arnavutuyla velhasıl 
80 milyon, Alevi-Sünni, 80 milyon bir 
olacağız; iri olacağı; diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
Burada bir sıkıntı var mı? Biz birbirimizi niye 
seviyoruz? Niçin seviyoruz? Biz yaratılanı 
Yaratan'dan ötürü sevdik, bu yolda böyle 
varız. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. 
Sizin şu birliğiniz var ya, bu beraberliğiniz 
var ya, onları çıldırtan bu… 80 milyon biz, 
tek milletiz. Tek bayrak... Bayrağımızın 
rengi belli, şehidimizin kanı… Hilal, 
bağımsızlığımızın ifadesi, her yıldız bir şehit 
işareti. Onun için tüm şehitlerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum. Gazilerimize Rabbimden 
şifalar diliyorum. Sizler bu inançta olduğunuz 
sürece, bu inancınızla Allah'ın izniyle bu 
millet, işte o terörist alçaklara karşı boyun 
eğmedi, eğmeyecektir. Bunu Çanakkale'de 
gösterdi, bunu Kurtuluş Savaşı'nda gösterdi, 
en son bunu 15 Temmuz'da gösterdi. Sizler, 
tankların üzerine imanınızla yürüdünüz. 
Sizin elinizde bayraktan başka ve yüreğinizde 
de imanınızdan başka bir şey yoktu. İşte 
dün akşamki alçak gibi, alçaklar tanklarla, 
toplarla savunmasız insanlara saldırdılar. O 
namussuzlar da uçakla vurmaya kalktılar, 
helikopterlerle vurmaya kalktılar. Ellerindeki 
silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün 
akşamki kalleş de geldi, ülkemizdeki bir 
yerde, Rusya'nın temsilcisi olan bir yerde 
bize emanet durumunda olan bir insanı, 
düşünün, sırtından vurdu. Sırtından vurmak 
kalleşlerin âdetidir, alçakların âdetidir. İşte 
bunu yaptılar. Kardeşlerim!... Dün akşamki 
tabii bedelini anında ödedi ama, bağlantıları 
bunların, hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, 
araştırılıyor, bunları da çıkaracağız. Zaten 
bağlantılar çıkmaya başladı." vurgusunu 
yaptı.
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Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Tüneli'nin 
açılış törenindeki konuşmasında, kıtaları 
birbirine bağlayan Avrasya Tüneli’nin 
İstanbul’a ve Türkiye’ye hayırlı olması 
temennisinde bulundu ve emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Yıldırım, bir gün önce menfur bir saldırı 
sonucu Rusya Federasyonu Büyükelçisi 
Andrey Karlov'un hayatını kaybettiğini 
belirterek, terörün bir kez daha alçak yüzünü 
gösterdiğini söyledi. "Şeytani tuzaklarla kan 
dökenler, can alanlar, Türkiye'yi insanlık 
değerlerinden, demokrasiden, hukuk 
devletinden asla vazgeçiremeyecekler. 
Ne yaparsa yapsınlar, Türkiye adalet 
çizgisinden asla sapmayacak. Ne yaparsa 
yapsınlar, Anadolu topraklarında bin yıllık 
kardeşliğimize zarar veremeyecekler." dedi.

Bu olayın, Türkiye ile Rusya arasındaki 
ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir 
provokasyon olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, "Ama kim ne yapmaya çalışırsa 
çalışsın, Türkiye - Rusya ilişkileri 
gelişmeye devam edecek, bozmaya asla 
ve asla güçleri yetmeyecek. Türkiye, 
dostlukları artırma, düşmanlıkları 
azaltma yönünde çalışmalarına, liderimiz, 
Cumhurbaşkanımızın riyasetinde çalışmaya, 
gayret etmeye devam edecek." diye 
konuştu.

Başbakan Yıldırım, bölgedeki 
istikrarsızlıkların giderilmesi için ellerinden 
gelen her türlü gayreti göstermeye 

kararlı olduklarını 
dile getirerek, bu 
yönde emin adımlarla 
ilerlediklerini belirtti. 
"Her şey insanımızın 
hayatını kolaylaştırmak 
için." diyerek yola 
çıktıklarını anlatan 
Yıldırım, şunları kaydetti:

“Avrasya Tüneli de en 
büyük rüyalarımızdan, 
en büyük 
hayallerimizden biriydi. 
Hamdolsun, Marmaray 
gibi, Yavuz Sultan Selim 

Köprüsü gibi ve Osmangazi Köprüsü gibi 
hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek 
bu günlere geldik. Açtığımız her eser, 
ülkemize kazandırdığımız her büyük proje, 
yürüttüğümüz her hizmet bu toprakların 
hakkı ve emeği olan aziz milletimiz içindir."

"Dünyanın en derin tünelinin, açıldığını 
belirten Yıldırım, “Biz bu eserleri, 
İstanbul'un, Türkiye'nin tarihine yakışır 
şekilde barışın, sevginin, dostluğun, 
kardeşliğin üzerine inşa ediyoruz. 
Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi 
her zamankinden daha çok önemsiyoruz. 
Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir 
alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. Terör 
örgütlerinin arkasındaki ağababalarını 
da bulup ortaya çıkaracağız. Bu büyük 
millet, birlik ve beraberliğiyle terörü yok 
edecektir. Hiçbir şer odağı, insanlığın 
vicdanı olan Türkiye'yi dize getiremeyecek. 
Bizler Türk milleti olarak, istiklal ruhuyla 
nasıl 15 Temmuz'da darbecilere darbeyi 
indirdiysek, bütün terör örgütlerine de 
aynı şekilde gereğini yapacağız inşallah. 
Kardeşliğimizi geliştireceğiz, yediden yetmişe 
vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Ne Kürtü 
ne Türkü ne Alevisi ne Sünnisi, hepimiz 
yaratanın kuluyuz, yaratılanı seveceğiz 
yaratandan ötürü... Bizim en büyük 
gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, işte bu 
kardeşliğimizdir. Bizim en büyük güvencemiz, 
ay yıldızlı bayrağımızdır." dedi.
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Avrasya Tüneli’nin açılış töreninde 
konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 100 
bin Bakanlık çalışanı, yüklenicilerle 
birlikte yaklaşık 250 bin kişi adına, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 
şükranlarını sundu.

Arslan "Ecdat, 150 sene denizin altından 
geçme rüyasını, hayalini ortaya koydu 
ve bu hayal sayenizde Marmaray ile 
gerçekleşti. Ancak Türk insanı olarak 
bizim memnuniyetimiz, ecdadın hayalini 
gerçekleştirip Marmaray'ı yapmakla 
yetinmeyip 'yanına ikinci gerekir' dediniz, 
talimat verdiniz. Biz sizlere müteşekkiriz. 
Talimatla kalmadınız, yol gösterdiniz, 
destekler verdiniz. İşlerimizi kolaylaştırmak 
için emirler verdiniz. Bu konuda size, 
çalışma arkadaşlarınıza, hükümetlerimize 
müteşekkiriz." dedi.

Avrasya Tüneli’nin yapımında emeği 
geçenlere teşekkür eden Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Avrasya 
Tüneli’nin milletimize ve ülkemize hayırlı 
olmasını dileyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
plaket takdim etti.

İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm 
üretecek tünelin hizmete alınmasıyla 
İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafe, 
15 dakikada geçilebilecek. Kazlıçeşme 
ile Göztepe arasındaki seyahat süresini 
önemli ölçüde azaltacak Avrasya Tüneli, 
boğazı geçen mevcut iki köprüyle bağlantılı 

olarak planlandı. Avrasya Tüneli’nin 5,4 
kilometrelik bölümü deniz tabanı altına 
özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı 
tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen 
bağlantı tünellerinden oluşuyor. Avrupa ve 
Asya yakalarında toplam 9,2 kilometrelik 
güzergâhta da yol genişletme ve iyileştirme 
çalışmaları tamamlandı. Sarayburnu-
Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer 
alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, 
araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa 
edildi. Tünelin giriş ve çıkış noktalarındaki 
bağlantı yollarının genişletilmesi ve 
düzenlenmesiyle trafik daha akıcı hale 
gelirken, çevre ve gürültü kirliliğinin 
azalmasına da katkı sağlanacak. Dünyanın 
önde gelen mühendislik projelerinden 
olan tünel, 24 saat boyunca güvenli ve 
kesintisiz trafik akışı için gelişmiş bir sisteme 
sahip olacak. En ileri tasarım, teknoloji ve 
mühendislik uygulamalarının ürünü olan 
tünel, deprem ve tsunami risklerinden 
etkilenmeyecek yapıda inşa edildi.
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SLOVENYA	CUMHURBAŞKANI	
PAHOR’UN	ZİYARETİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetine icabetle Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı 
Borut Pahor’u Mecliste misafir etti. 
Görüşmeye Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha 
Özhan, Türkiye-Slovenya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Çeritoğlu Kurt da 
katıldı.

Konuk Cumhurbaşkanı ve heyetini 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Kahraman, yapılan görüşmelerin 
iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmesi 
ve iyi neticeler doğurması temennisinde 
bulundu. Kahraman, "Slovenya, bizim için 
her zaman bölgesinde özgül ağırlığı bulunan 
önemli bir ülke konumunda olmuştur." dedi. 
İsmail Kahraman, Türkiye ve Slovenya’nın, 
başta Balkanlar olmak üzere bölgesel ve 
uluslararası platformlarda daha yakın iş 

birliği içinde olmalarının, dünya ve bölgesel 
barış ile istikrara hizmet edeceğine dair 
inancını vurguladı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım ile son derece 
başarılı geçen iki toplantı gerçekleştirdiğini 
dile getirerek Türkiye ve Slovenya'nın siyasi, 
ekonomik ve bireysel alanlardaki ilişkilerinin 
mükemmel düzeyde olduğunu ve bu 
gerçeğin görüşmeler sırasında bir kez daha 
ortaya çıktığını vurguladı. Pahor;

"Özellikle dünkü toplantılar neticesinde 
bir husus bu memnuniyetimi daha öne 
çıkarttı. Son derece iyi olan bu gelişmeyi 
şu şekilde ifade edebilirim: Dün Ankara'da 
gerçekleştirdiğimiz görüşme sonrasında 
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığımız 
basın toplantısından çıkan mesaj ve aynı 
gün içerisinde Avrupa Birliği Konseyi'nden 
çıkan mesajın her ikisi de benzer mesajlar 

16 Aralık 2016 Cuma
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veriyordu, bu da son derece güçlü ve önemli 
etki yarattı. 15 Temmuz'daki darbe girişimi 
sonrasında ortaya çıkan güven sıkıntısı 
neticesinde çok büyük adımların birdenbire 
atılmasını doğal olarak beklemiyoruz. Ama 
dün yapılan açıklamaların içeriği, bence 
olumlu gelişme kaydedilmesi açısından son 
derece önemliydi." dedi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, ziyaretin 
önemine değinerek, "Biz, Meclisin 
demokratik sistemler içerisinde son derece 

hayati rol oynadığını biliyoruz. Darbe 
girişimi sırasında Meclisiniz isabet aldı ve 
bu çerçevede son derece güçlü desteğimizi 
size ifade etmek isteriz. Parlamentolar, 
demokrasinin kalbi ve aynı zamanda 
demokrasiyi ayakta tutan mihenk taşlarıdır." 
ifadelerini sözlerine ekledi.

Konuk Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı 
Kahraman'ın refakatinde, 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişiminde Meclisin bombalanan 
bölümlerini gezdi ve çiçek bıraktı. 
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BENİN	CUMHURİYETİ	
CUMHURBAŞKANI,	ANKARA’DA	

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
davetine icabetle Benin Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Patrice Talon,  
6 Aralık 2016 tarihinde ülkemize resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Talon, 15 Temmuz terörist 
darbe girişimi sonrasında Benin’in ülkemize 
desteği kapsamında gerçekleştirdiği ziyareti 
çerçevesinde Meclisi de ziyaret ederek 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü. 

Talon, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
sırasında Meclisin hasar gören bölümü de 
ziyaret ederek çelenk koydu. Konuk heyet, 
TBMM Genel Kurulunda selamlandı.

Benin Cumhurbaşkanının ülkemizdeki 
resmî temaslarında ikili ilişkiler, bölgesel 
ve uluslararası önemli meseleler hakkında 
görüş alışverişinde bulunuldu, Türkiye ile 
Benin arasındaki ilişkilerde ahdî yapının 
tamamlanmasını teminen bir dizi anlaşma 
imzalandı.
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   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
resmî konuğu olarak ülkemize gelen 
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyaret 
etti. TBMM Başkanı Kahraman, konuk 
Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği 
görüşmeyi müteakip, Nishani ve 
beraberindeki heyete 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişiminde Meclisin bombalamalar 
sonucu hasar gören alanlarını ve Genel 
Kurul Salonunu gezdirdi.

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM 
Başkanlığının misafiri olarak ülkemizi ziyaret 
eden Malta Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi 
Başkanı Anglu Farrugia ile baş başa ve 
heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. 
Kahraman ve Farrugia, söz konusu 
görüşmelerde, ikili ve uluslararası konular ile 
parlamentolararası ilişkiler hakkında görüş 
teatisinde bulundular.

ARNAVUTLUK 
CUMHURBAŞKANI NİSHANİ, 
KAHRAMAN’I ZİYARET ETTİ

MALTA TEMSİLCİLER MECLİSİ 
BAŞKANI, ANKARA’DA

21 Aralık 2016 Çarşamba 21 Aralık 2016 Çarşamba

CHP GENEL BAŞKANINDAN 
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A ZİYARET

CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve 
beraberindeki 
heyet, TBMM 
Başkanı İsmail 
Kahraman'a 
ziyarette 
bulunarak, 
geçmiş olsun 
dileklerini 
sundu.

07 Aralık 2016 Çarşamba
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KAHRAMAN:	“SANATKÂRLARIMIZI	
VE	SANATIMIZI	NE	KADAR	TEŞVİK	
EDERSEK	MAZİMİZE,	KÖKLERİMİZE			

O	KADAR	SAHİP	OLURUZ”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Millî 
Saraylara bağlı Klasik Türk Sanatları 
Eğitim Merkezinin usta öğretici ve uzman 
öğrencilerinin, hat, tezhip, ebru ve minyatür 
eserlerinden oluşan “Klasik Türk Sanatları 
Sergisi”nin açılışını yaptı. Açılışa, Kültür, 
Sanat ve Yayın Kurulu üyeleri, milletvekilleri, 
sanatçılar, davetliler, İdari Teşkilat 
yöneticileri ve çalışanlar katıldı.

Açılışta konuşan İsmail Kahraman, öz 
değerlere sahip çıkılması amacıyla klasik 
sanatların yaşatılması gerektiğini vurguladı. 
Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da 
Meclis olarak değil, her kurumun sanat 
faaliyetlerini desteklemesi ve teşvik etmesi 
gerektiğine dikkati çeken Kahraman, şu 
ifadeleri kullandı:

"Kökümüzle büyüyeceğiz. Kökümüzü, 
kendi sanatımızı inkâr etmeyeceğiz. 
Sanatkârlarımızı ve sanatımızı ne kadar 
teşvik eder, geliştirirsek o kadar mazimize, 
köklerimize sahip oluruz. Köklerin sağlamlığı 
bizim çınarımızı daha güçlü kılar. Bizden 
beklenen budur. Biz bir kültür, gönül 
coğrafyasına sahibiz. Bir büyük cihan 
devletinin varisiyiz. Üç kıta, yedi denize 
hâkim olmuş 20 milyon kilometrekareye 
ulaşmış topraklara sahibiz." 

Sergide emeği geçenlere teşekkür eden 
Kahraman, "Sanatkâr yetiştirmek zor bir 
hadise. Sanatkâr maddi destek konusunda 
hiçbir endişe içinde olmamalı, eser 
verebilmeli. O iklimi sağlamalıyız. O iklimi 
sağlayan bir yapıyı da oluşturmalıyız. Klasik 

07 Aralık 2016 Çarşamba
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sanat eserlerinin tablolarını evlerimizde 
bulundurmalıyız." dedi. 

Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Yasin Yıldız, Klasik Türk Sanatları 
Eğitim Merkezinde bu yıl 135 kursiyerin, 
geçmişi geleceğe bağlayan sanat alanlarında 
eğitim gördüklerini söyledi. Sergide 
hat, minyatür, tezhip alanında 60 eserin 
bulunduğunu dile getiren Yıldız, birkaç ay 
önce hain bir girişim sonucu bombalanan 
salonda bugün çok değerli bir sergiyi 
sanatseverlerin beğenisine sunma fırsatı 
verilmiş olmasından dolayı TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve Genel Sekreter Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu’na şükranlarını sundu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra, 
TBMM Başkanı Kahraman'a, sergide eseri 
bulunan sanatçılar tarafından üzerinde hatla 
"Kadere iman eden, kederden emin olur" 
yazan tablo hediye edildi. Yazıyı beğeniyle 
inceleyen Kahraman, "Ecel emele güler, 
takdir de tedbire güler" sözünü hatırlatarak 
"Emeliniz vardır, gelecek sene bir şey 
yapacaksınız, bir yere ziyarete gideceksiniz. 
Ecel der ki, 'Biraz sonra geliyorum.' Takdir 
de tedbire güler, 'Tren kazası olur, biz 
uçakla gidelim' dersiniz, efendim o uçak 
da düşer. Ama siz kul olarak tedbiri almak 
zorundasınız, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya 
için, hemen ölecekmiş gibi ahiret için." 
ifadelerini kullandı.
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15	TEMMUZ	FETÖ	DARBE	
GİRİŞİMİNDE	HASAR	GÖREN	
AVİZELERİN	TESLİM	TÖRENİ

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde hasar 
gören ve Çek Cumhuriyeti tarafından 
onarılan avizeler TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ve Çek Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Lubomir Zaoralek’in katılımıyla 
düzenlenen törenle teslim edildi. Törene 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, 
Türkiye-Çek Cumhuriyeti Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Türk ve 
Çek milletvekilleri ile yetkililer katıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Parlamento binalarının 
milletlerin millî tarihini ve ruhunu yansıtan 
özellikler taşıdığını ifade ederek, Meclis 
binasının Türkiye'nin çok partili siyaset 
ve işleyen demokrasiye geçiş öyküsünün 
sembolü olduğunu kaydetti. 

TBMM binasının yapım süreci, mimari 
özellikleri ve projesine ilişkin bilgi veren 
Kahraman, "TBMM binasının mimari 
özellikleri ve genel yapısı Türkiye 
Cumhuriyeti'nin gücünü simgeleyecek bir 
biçimde ağırbaşlı, sağlam, dayanıklı nitelikle 
tasarlanmıştır." dedi. 

Meclisteki Bohemia kristali avizelerin 1957-
1958 yıllarında bir Çek firmasınca imal 
edildiğini ve TBMM binasına takıldığını 
anlatan Kahraman, "Meclis binası ve millet 
iradesi 15 Temmuz gecesinde bir kez daha 
demokrasiye bağlılık yolunda rüştünü 
ispatlamıştır. Türk halkı gibi Çek halkı da 
çok uzun ve badirelerle dolu yüzyılı geride 
bırakmıştır." diye konuştu. Kahraman, Çek 
Cumhuriyeti’ne avizelerin onarımı için 
teşekkür etti.

13 Aralık 2016 Salı
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Çek Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lubomir 
Zaoralek de TBMM'de bulunmaktan büyük 
mutluluk ve şeref duyduğunu vurguladı.

Çek Cumhuriyeti'nde hürriyetin, özgür 
parlamentonun olduğu dönemlerin çok 
az olduğunu, bu nedenle dost ülkelerde 
demokratik parlamentolara büyük önem 
verdiklerini dile getiren Zaoralek, şu ifadeleri 
kullandı:

"Darbecilerin, ülkenin hür iradesinin temsil 
edildiği Meclis binasını seçmesi tesadüf 
değil. Darbeye karşı çıktığınız, demokrasiye 
sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. 
Darbe başarılı olsaydı bu, Türkiye için, Çek 
Cumhuriyeti ve Avrupa için kötü bir haber 
olacaktı. Hepimiz için bir tehdit, tehlike 
teşkil edecekti. Dostunuz olarak bu avizeleri 
onarmak bizim için şeref. Türkiye'nin 
geçirdiği zor günleri bir an önce atlatmasını 
diliyorum. Zor günlerinizde Çek Cumhuriyeti 
yanınızdadır. Avizelerin ebediyen 
dostluğumuzun simgesi olarak yanmasını ve 
artık zarar görmemesini diliyorum." 

İstanbul'daki terör 
saldırısında hayatını 
kaybedenler için 
başsağlığı dileklerini 
de ileten Zaoralek, 
Türkiye'nin Avrupa 
Birliği için vazgeçilmez 
olduğunu düşündüklerini 
vurguladı.

Zaoralek, daha sonra 
Şeref Holünde zarar 
gören bölüme geçerek 
buraya çelenk bıraktı. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, tören 
sonrasında, Çek 
Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Lubomir Zaoralek 
ile bir görüşme de 
gerçekleştirdi.

Aralık 2016
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
KARDEŞ	ÜLKE	AZERBAYCAN’DA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,                  
21-22 Aralık 2016 tarihlerinde Azerbaycan’a 
resmî ziyarette bulundu. TBMM Başkanı 
Kahraman’ın beraberindeki heyette, TBMM 
Kâtip Üyesi, CHP Adana Milletvekili Elif 
Doğan Türkmen, TBMM İdare Amiri, AK 
PARTİ Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu,                    

AK PARTİ Adana Milletvekili Türkiye-
Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK 
PARTİ Rize Milletvekili Hasan Karal, MHP 
Mersin Milletvekili Oktay Öztürk yer aldı.
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Kahraman, programı çerçevesinde, 21 
Aralık 2016’da, mevkidaşı Kazakistan Meclis 
Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü. 
Azerbaycan Millî Meclisinde gerçekleştirilen 
görüşmede, Türkiye ve Kazakistan arasındaki 
ilişkilerin mevcut durumu ve daha da 
geliştirilmesi için yapılması gerekenler 
müzakere edildi. 
Görüşmede; iki ülkenin, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
kapsamındaki faaliyetleri, Yunus Emre 

Enstitüsü ve Ahmet Yesevi Üniversitesinin 
Kazakistan'a sağladığı katkılarla ilgili fikir 
alışverişinde bulunuldu.

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişimi ve sonrasında uygulamaya 
konulan olağanüstü hal konusunda 
Kazakistanlı mevkidaşını bilgilendirdi. 
Türkiye'de son günlerde meydana gelen 
terör saldırılarının konuşulduğu görüşmede, 
terörizme karşı mücadelede iş birliği ve 
dayanışma vurgusu yapıldı. 

TÜRKPA hizmet binasının açılışında bulunmak üzere Bakü’de biraraya           
gelen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 

Nigmatulin ve Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov, 22 Aralık 2016 
tarihinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. 

Kabulde, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov da yer aldı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk dili 
konuşan ülkelerin iş birliğinin hem bölge 
hem dünya için çok büyük önem taşıdığını 
vurgulayarak, Azerbaycan olarak TÜRKPA 
kapsamındaki faaliyet ve iş birliklerine önem 
verdiklerini zira söz konusu iş birliğinin 
kardeş ülkeler arasındaki birlikteliği daha da 
pekiştirdiğini kaydetti. 

Aliyev, "Bazı uluslararası kuruluşlarda, 
toplantılarda kardeş ülkelerden biri veya 
diğeri olmazsa, biz o ülkenin de çıkarlarını 

savunuyoruz. Azerbaycan bundan sonra da 
ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin gelişmesi 
için çalışacak." vurgusunu yaptı.

TÜRKPA Dönem Başkanı ve Kazakistan 
Meclis Başkanı Nigmatulin, TÜRKPA 
hizmet binasının yapımında sağladığı 
destek için teşekkür ederek, TÜRKPA üyesi 
ülkelerin meclis başkanlarının aldığı karar 
doğrultusunda Cumhurbaşkanı Aliyev’e 
"TÜRKPA Liyakat Madalyası" takdim etti. 
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Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay 
Asadov, TÜRKPA Dönem Başkanı ve 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin, Kırgızistan Meclis Başkanı 
Çınıbay Tursunbekov ve TÜRKPA Genel 
Sekreteri Jandos Asanov katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, açılış sonrası 
düzenlenen toplantıda, katılımcılara 
hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın selamlarını ileten TBMM 
Başkanı, TÜRKPA'nın kuruluşuna öncülük 
eden Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev ile TÜRKPA'nın hizmet binasının 
yapımında verdiği destek nedeniyle 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 
de teşekkür etti.

Kahraman, konuşmasında, "Birlikten kuvvet 
doğar. Yan yana geleceğiz, daima birlik 
olacağız. TÜRKPA'nın hedefi bu. Gelişmemizi 
istemeyen, ayağa kalktıkça önümüzü 
kesmek isteyen bir başka dünya var. Birlik ve 

beraberliğimizin önündeki engelleri tarihten 
gelen köklerimizin birliğiyle aşacağız.” 
vurgusunu yaptı.

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Asadov, 
Azerbaycan’ın TÜRKPA'ya ve faaliyetlerine 
önem verdiğini belirterek, yeni hizmet 
binasının tamamlanmasında ülke olarak 
katkıda bulunmuş olmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

TÜRKPA Dönem Başkanı ve Kazakistan 
Meclis Başkanı Nigmatulin,  TÜRKPA'nın, 
Devlet Başkanı Nazarbayev'in önerisiyle 
kurulduğunu hatırlatarak, yeni binanın 
yapımına verdiği destek için Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.        

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 22 Aralık 2016 tarihinde 
TÜRKPA hizmet binasının açılış törenine katıldı. 

TÜRKPA üyesi ülkeler meclis başkanları, Bakü 
temasları kapsamında, merhum Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını 
ziyaret ederek aile mezarlığına çelenk bıraktı. 

Bakü Şehitler Hıyabanını da ziyaret eden 
meclis başkanları, şehit mezarlarına çiçek, 
Ebedi Ateş Anıtı’na çelenk sundu. Meclis 
başkanları, Bakü Türk Şehitliğini de ziyaret 
ederek Şehitlik Anıtı’na çelenk bıraktı.
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Nigmatulin, TÜRKPA'nın kardeş halklar 
arasında iş birliğini pekiştiren, geleceği 
parlak bir uluslararası kuruluş olduğunu 
vurgulayarak, başlattıkları çalışmaları 

daha etkili 
şekilde devam 
ettireceklerini 
ifade etti.

Kırgızistan 
Meclis Başkanı 
Tursunbekov, 
TÜRKPA'nın 
faaliyette olduğu 
yedi yıl boyunca 
iş birliklerinin 
pekiştirilmesi 
açısından 
büyük başarılar 
elde ettiğini 
dile getirdi. 
TÜRKPA'nın güçlü 

bir uluslararası kuruluş hâline geldiğine 
dikkati çeken Tursunbekov, Türk olarak bu 
başarıdan gurur duyduklarını vurguladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 22 Aralık 2016’da, Azerbaycan Millî 
Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Başbakan Artur Rasizade ve Kırgızistan 

Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. 
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TBMM 
Başkanı 
Kahraman’ı 
Azerbaycan 
Millî 
Meclisinde 
misafir eden 
Asadov, 
TÜRKPA, 
TÜRKSOY, 
Türk Konseyi 
ve Türk 
Akademisi 
gibi 
kurumların 

Türk dünyasını birbirine daha da 
yaklaştırdığını dile getirdi. Asadov, Türkiye-
Azerbaycan ilişkileri ile iki ülkenin birbirine 
verdiği destekten bahisle "Son zamanlarda 
meydana gelen terör olayları bizi tedirgin 
ediyor. Türk hükümetinin 
er geç bu sorunun kökünü 
kazıyacağından eminim. Terör 
konusunda sonuna kadar 
gitmek ve bitirmek lazım. Bu 
konuda her zaman Türkiye'nin 
yanındayız." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
iki ülkenin iş birliğinin 
bölgeye sağladığı faydalar, 
Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi ve diğer 
ülkelerle gerçekleştirilen üçlü 
mekanizmaların önemine ve                                 
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan'ın 
hayata geçirdiği enerji ve 
ulaştırma projelerinin katkılarına 
değindi.

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir 
darbe girişimine sahne olduğunu hatırlatan 
Kahraman, şu değerlendirmede bulundu: 
"Türk halkı, bu girişimi püskürterek tüm 
dünyaya bir demokrasi dersi vermiştir. 
FETÖ; DAEŞ, PKK ve PYD gibi sinsi ve 
tehlikeli bir örgüt. Bununla mücadele uzun 
zaman alabilir ama mücadelenin uzunluğu 
istikrarımızı önlememelidir. Beyinlerini 

yıkadıkları kadroları, FETÖ bağlantılı kurum 
ve kuruluşlar ile devlet bürokrasisinin kılcal 
damarlarına kadar yerleştiren bu örgütle 
temas içinde bulunduğu bilinen herkesin 
yakından takibi ve incelenmesi gerekir. Bu 
bağlamda, FETÖ iltisaklı kuruluşların Türk 
ve Azerbaycanlı tüm personelinin mercek 
altında tutulması gerektiğine inanıyorum." 

Dağlık Karabağ sorununu Türkiye’nin 
sorunu olarak gördüklerini ve sorunun 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği 
ve uluslararası tanınmış sınırları temelinde 
gecikmeksizin çözümlenmesi gerektiğini 
vurgulayan Kahraman, "Ermenistan'a 
İskender füzeleri yerleştirilmesinin ve 
Rusya ile Ermenistan arasında ortak askerî 
güç oluşturulmasına ilişkin bir anlaşma 
imzalanmasının da hem sürece hem de 
bölgesel istikrarın tesisine katkı sağlamadığı 
açıktır." ifadelerini kullandı. 

Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile 
gerçekleştirilen görüşmede TÜRKPA'nın 
faaliyetlerine değinen TBMM Başkanı 
Kahraman, Türk dili konuşan diğer ülkelerin 
de teşkilata katılması için daha fazla ve 
verimli çalışmalar yapılması gerektiğini 
vurguladı.

Başbakan Rasizade ise, iki ülke arasındaki 
tarihî kökler ve dostluk ilişkileri temelinde 
Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın 
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yanında olduğunu ifade etti. Dünyada 
yaşanan gelişmeler dikkate alındığında 
Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin daha 
da pekiştirilmesi gerektiğini dile getiren 
Rasizade, Kahraman'ın ziyaretinin 
ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını 
kaydetti. Rasizade, "Maalesef Özbekistan 

ve Türkmenistan TÜRKPA'da yok. Bu, bir 
taraftan diğer ülkelere daha fazla fayda 
sağlamamız için daha çok çalışmamıza 
yönelik ihtiyacı, diğer taraftan da İslam 
dünyasında maalesef farklı düşüncelerin 
olduğunu ortaya koyuyor" dedi. 

Kırgızistan'ın ata vatanlarının bir parçası 
olduğunu söyleyen Kahraman, Kırgız ve 
Türk halklarının kardeş olduğunu vurguladı. 
Kırgızistan'ın Orta Asya coğrafyasında 
demokrasi örneği bir ülke olduğunu belirten 
TBMM Başkanı, Türkiye olarak Kırgızistan'ın 
demokratikleşmesine her zaman önem 
verdiklerini ve desteklediklerini ifade etti.

Türkiye'de son dönemlerde yaşanan 
gelişmelere ve FETÖ'nün darbe girişimine 
değinen Kahraman, "FETÖ lideri iyi 
maskelenmişti. Kendini Mehdi kabul 
ediyor. Geceleri Peygamber'le konuştuğunu 
iddia ediyor. 15 Temmuz’da maske düştü. 

Bunlar sahip oldukları okullarda çocukları 
kendilerine çekerek anne babadan 
koparıyor. Bunlar piyon olarak bulundukları 
ülkelerde bir yerlere gelip bulundukları yeri 
bağlı oldukları yere bağlamak isterler. Biz 
diyoruz ki, Maarif Vakfımızla, o okulların 
(Kırgızistan'daki FETÖ okulları) kalitesinin 
üstünde güzel bir eğitim sistemi kuralım ve 
birbirimize yardımcı olalım. FETÖ, insanları 
mankurt yapıyor. Bir mankurt yapıyor ki 'Git, 
Rusya'nın Türkiye Büyükelçisini vur' diyor. 
O da geliyor, çekiyor tabancayı, katlediyor. 
FETÖ budur." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, açılışını yaptıkları TÜRKPA 
hizmet binasında, Kırgızistan Meclis Başkanı Çınıbay Tursunbekov ile 

ikili bir görüşme gerçekleştirdi. 
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KÜBA	VE	ALMANYA	BÜYÜKELÇİLİKLERİNE	
BAŞSAĞLIĞI	DİLEDİK

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, Küba eski Devlet Başkanı                
Fidel Castro'nun hayatını kaybetmesi 
nedeniyle 2 Aralık 2016 tarihinde Küba 
Büyükelçiliğine,  Berlin'de Noel pazarına 
tırla yapılan ve 12 kişinin ölümüne yol açan 
saldırı dolayısıyla ise 23 Aralık 2016 tarihinde 
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 
taziye ziyaretlerinde bulundu.

Kücet; Küba Büyükelçiliği ziyaretinde, 
Büyükelçi Alberto Gonzalez Casals ile 
görüşmesini müteakiben, taziye defterine  
şu mesajı yazdı:

"Fidel Castro, halkına yarım asra yakın 
hizmet etmiş bir liderdi. O, hayatını ülkesine 
adamıştı. Fidel Castro, bölgesel ve küresel 
siyasette her zaman adından söz ettirmiş 
etkin bir devlet başkanıydı. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı adına, dost Küba 
halkına taziyelerimi sunuyorum." 

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, Almanya Federal Cumhuriyeti 
Büyükelçiğinde açılan taziye defterine ise; 
“Berlin'de 19 Aralık tarihinde meydana 
gelen, masum insanlara yönelik terör 

saldırısını nefretle 
kınıyoruz. 12 
kişinin hayatını 
kaybetmesine ve 
onlarca insanın 
yaralanmasına 
neden olan bu 
menfur hadise, 
terörün alçak 
yüzünü tekrar 
ortaya koymuştur. 
Böylesine acımasız 
saldırılar, terörizmle 
ortak mücadele 
konusunda 
uluslararası 
toplumun daha 

fazla iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Benzer 
olayların hiçbir zaman yaşanmaması 
temennisiyle TBMM Başkanı Sayın İsmail 
Kahraman ve şahsım adına Almanya 
Federal Meclisi üyelerine ve Alman halkına 
başsağlığı, yaralananlara geçmiş olsun 
dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kaydetti.
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KAHRAMANKAZANLILARDAN	
TEŞEKKÜR	ZİYARETİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman 
Ertürk başkanlığında belediye meclis üyeleri 
ve kent konseyinden oluşan heyeti kabul etti.

Heyet üyeleri, kabulde, ilçenin isminin 
Kahramankazan olarak değiştirilmesi 
konusunda büyük hassasiyet gösteren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali 
Yıldırım ve tüm milletvekillerine şükranlarını 
ifade ettiler.

Kabulde, Kahraman’a, darbe girişimine 
katılmak için üsten havalanan F-16’ları 
durdurmak amacıyla kendi imkânlarıyla büyük 
bir mücadele veren Kahramankazan halkını 
sembolize eden heykel hediye edildi.

12 Aralık 2016 Pazartesi
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KAMU	DENETÇİLİĞİ	KURUMUNDA	

DEVİR	TESLİM	TÖRENİ

Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 
düzenlenen törenle, görevini Kamu 
Başdenetçiliğine seçilen Şeref Malkoç'a 
devretti. 

Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) 
düzenlenen törene, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 
Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı 
Abdullah Arslan, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akarca, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile TBMM 
ve KDK’dan idari teşkilat yöneticileri katıldı. 

Törende konuşma yapan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, adalet sembolünün gözleri 
kapalı, bir elinde terazi, diğer elinde kılıç 
bulunduğunu dile getirerek "İnşallah yeni 

heyetimiz de böyle adaletle hükmedecek. 
İşte ömür bu. Dün Nihat Bey vardı, bugün 
Şeref Bey var. Baki olan yalnız Cenab-ı Hak… 
Mühim olan şöyle geriye dönüp rahatça 
bakabilmek. Baki kalan bu kubbede hoş 
bir seda imiş." dedi. Nihat Ömeroğlu'nun 
hukukçu olduğunu, iyi bir kadroyla çalıştığını 
vurgulayan İsmail Kahraman, "Nihat 
Ömeroğlu Bey'i, mesai arkadaşlarını tebrik 
ediyorum. Aslolan hüsnüniyet. Muhakkak 
ki iyi hizmetler yaptınız. Zorluğunuz kurucu 
olmak. Binanın en mühim tarafı, temeli. 
Çok zorluklar aşmışsınızdır. Şeref Bey'in 
bu bayrağı daha ötelere götüreceğine 
inanıyorum." ifadelerini kullandı. Şeref 
Malkoç'un da bu bayrağı devredeceğini, 
rahatça geriye bakabilmenin önemli 
olduğunu dile getiren Kahraman, şu sözlerle 
devam etti: 

05 Aralık 2016 Pazartesi
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"Biz fâni olduğumuza inanıyoruz. İki 
dünyalıyız, bu dünya fâni bir dünya. Ömür 
bu kadar mı? Mümkün değil, ebedî bir hayat 
var. Pozitivistler buna inanmıyor; Marksist, 
Leninistler inanmıyor, 'Tek bir dünya var, 
bu dünya. Ben gördüğüme 
ve tuttuğuma inanırım' diyor. 
Rüyayı görüyorsun, tutuyor 
musun? Aklı tutuyor musun? 
Ruhu tutuyor musun? Öyle 
saçmalık olmaz. Hesap günü 
var. Toplumun bir eksikliği 
de hesap gününü unutmak. 
Biraz dünyevilik oldu. 
Seküler düşünce hâkim oldu. 
'Her şey dünya için, dünya 
her şey'. Böyle değil. Bu 
düşünce de değişmekte ve 
değişmelidir. Öyle olursa kamu 
denetçiliğimizin yükü iyice 
azalacaktır, zira hesap gününü 
bilecek, bu duygu geliştirilmeli." 

Rize'de kürek, balta sapı, kazma sapı 
yapıldığını, bunların Erzurum'da 
takaslandığını anlatan TBMM Başkanı 
Kahraman, şunları söyledi: 

"İbrahim dayım vardı rahmetli, iyi kürek 
yapardı. Hani ağaçta iyi damar var onu 
bilirler. Bir de 'hartama' deriz, bizde kiremit 
yok, çatıya koyarsınız. Gider ağacı keşfeder. 
Bizde bin 400 rakım kuş uçmaz, kervan 

geçmez, kimse yok, 
yalnız Allah var, her 
yerde var. Bazısı şöyle 
bir laf söyler, 'yukarıda 
Allah var'. Haşa, O her 
yerde var. İbrahim Bey 
ağacı seçti, köye geldi, 
ertesi gün baltayı 
çuvala sardı. Keseceği 
ağacın yanına gidene 
kadar o balta çuvalda. 
Öbür ağaçlar 'Acaba 
bu beni mi kesecek' 
diye korkmasın 
diye onun yanında 
çuvaldan çıkarır 
baltayı. Biz kurban 

keserken gözünü bağlamıyor muyuz? Bu 
duygular lazım, bu hava, bu kültür, bu iklim 
lazım. Bu da iki dünyalı olmakla mümkün. 
Elinizde adalet terazisi şaşmayacak inşallah." 

Nihat Ömeroğlu ise göreve geldiklerinden bu 
yana devlet ve millet duygusuyla fedakârca 
çalıştıklarını belirtti. 

Kökenleri Osmanlı'da bulunan böyle bir 
kurumu 300 sene sonra yeniden getirmenin 
büyük başarı olduğunu ifade eden 
Ömeroğlu, yasanın 2006'da hazırlandığını, 
o dönemki Cumhurbaşkanının iptal cihetine 
giderek konuyu Anayasa Mahkemesine 
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götürdüğünü, bu nedenle açılışın 2012 yılına 
kadar sarktığını anlattı. 

Ömeroğlu, "Biz fedakârlıkla, özveriyle 
halkımıza, bireylerimize ve devletimize 
nasıl hizmet edebileceğimizin yollarını, 
çözümlerini aradık. Bir yerlere getirdik. 
Bundan sonra yeni Başdenetçimiz ve 
yeni denetçi arkadaşlarımızın hepsi 
tecrübeli, birikimli, vatan millet kaygısı olan 
insanlarımızdır. Onların da bu kurumu çok 
daha ileri götüreceklerine, eksiklerimizi 
tamamlayacaklarına, daha büyük 
yeniliklere imza atacaklarına canıgönülden 
inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

Bir kurumun kuruluş aşamasının zorluğuna 
işaret eden Nihat Ömeroğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerinden 
dolayı şükranlarını sundu.

Şeref Malkoç ise, Ömeroğlu ve 
arkadaşlarının dört yıl önce yeni kurulmuş 
bir yapıyı teşkilatlandırdıklarını, bir kuruluş 
hâline dönüştürdüklerini ve çok büyük 
emek verdiklerini kaydetti. Bir müesseseyi 
kurmanın işin en zor kısmı olduğunun altını 
çizen Malkoç, "Bu bir bayrak yarışı. Bayrağı 
aldılar taşıdılar, millete önemli hizmetler 
yaptılar ve bugün bu bayrağı devrediyorlar. 

Allah nasip ederse biz de temenni ederiz, 
güzel hizmetler yaptıktan sonra aynı bayrağı 
süresi gelince devretmiş olacağız." dedi.

Ombudsmanlığın, aslen kökleri Osmanlı'da 
olan bir müessese olduğunu hatırlatan Şeref 
Malkoç, "Uzun müddet bunu kaybettik. 
Sonra aramaya başladık, bir de baktık ki 
AB müktesebatıyla huzurumuza geldi. Ama 
kökleri sağlam ve bizde olduğu için inşallah 
Nihat Bey ve arkadaşlarının başlattığı bu 
güzel çalışmayı bölgemize ve dünyamıza 
örnek şekilde biz de sürdüreceğiz." dedi. 
Devletle, kamuyla, idareyle vatandaşlar 
arasında köprü vazifesi görmenin önemine 
dikkati çeken Malkoç, şunları ifade etti: 

"Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde 
buyurduğu gibi, 'insanların en hayırlısı, 
insanlara en fazla faydası dokunandır'. 

Rehberimiz bu olacak, 
ölçülerimiz sağlam 
olacak inşallah. Bu 
kurumla hak arama 
kültürünü inşallah daha 
da yaygınlaştıracağız. 
Kamu hizmetlerinin 
kalitesinin standardını 
daha yükseltmeye 
çalışacağız. Var olan 
iyi yönetim ilkelerini 
daha da pekiştirmeye 
çalışacağız. Dolayısıyla 
kamu hizmetlerinin 
kalitesini yükseltmeye 
çalışacağız. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
çok sıklıkla ifade ettiği, 
bürokratik oligarşiyle 
inşallah Nihat Bey 
ve arkadaşlarının 

başlattığı, milletin yanında olma 
mücadelesini daha ileri noktalara getirmeye 
çalışacağız. Devletimizin, milletimizin 2023 
hedefleri var. Bu 2023 hedeflerinin en 
önemlisi Türkiye'yi her alanda dünyanın 
en iyi 10 ülkesi arasına getirmek. İnşallah 
biz de KDK olarak buna katkıda bulunmaya 
çalışacağız." 
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Şeref Malkoç, Türkiye'de hukukun, 
demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla 
iyice yerleşmesi için ellerinden geleni 
yapacaklarını dile getirerek, "Önümüzde 
büyük zorluklar var. Türkiye, 15 Temmuz 
darbesi, işgali, terör olayı gibi ağır bir 
badireyi atlattı. Çok şükür milletimizin 
kahramanlığıyla dünyada eşi benzeri 
görülmemiş bir fedakârlıkla bunu aştık. 
İnşallah bu kahraman millet, hizmet ederken 
hukuk rehberimiz olacak, demokrasiye 
saygılı olacağız, adaletin kökleşmesi ve 
yerleşmesine gayret edeceğiz." ifadelerini 
kullandı. Bu hizmetleri eşitlikle, şeffaflıkla 
sürdüreceklerini vurgulayan Malkoç, 
"15 Temmuz'u görünce, tarihte kaldığını 

zannettiğimiz birçok hissiyatımız ve 
duygularımızın yeniden canlandığını ve bu 
milletin bütün hücrelerinde var olduğunu 
gördük. Bu millete ne kadar hizmet etsek 
azdır." değerlendirmesinde bulundu. 

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de KDK'nın 
sancılı bir süreçle kurulduğunu anımsatarak, 
Nihat Ömeroğlu ve arkadaşlarının katkısına 
işaret etti. KDK'nın "Gezi olayları" gibi 
konularda önemli raporlar hazırladığını, 
kendilerinin de bunlardan istifade ettiklerini, 
ancak bunların kamuoyunda yeterince yer 
almadığını söyleyen Cirit, bu raporların 
hukuk dünyası, Türkiye'nin sosyal ekonomik 
verileri açısından oldukça önem taşıdığını 
kaydetti. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sarıkamış Harekâtı’nın 102’nci yıl 
dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20’nci yüzyılın ilk çeyreğinin Türk 
milletinin büyük savaşlarla karşı karşıya kaldığı bir dönem olduğunu ifade 
etti. 

Milletin hafızasında unutulmayacak izler bırakan bu dönemin en önemli 
hadiselerinden birinin de Sarıkamış’ta yaşandığını belirten Kahraman, doğu 
sınırlarını işgalden kurtarmak için büyük bir harekât başlatan ordunun on 
binlerce vatan evladıyla düşman üstüne yürüdüğünü hatırlattı. 

Sancağı Kafkaslara yeniden dikmek isteyen Mehmetçiklerin, karlarla kaplı 
Allahüekber Dağları’nı aşamadıklarını ve şehitlik mertebesine eriştiklerini 
dile getiren Kahraman, şunları kaydetti: 

“Üniformalarını kefen yapan kahraman vatan evlatları Allah için, 
vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için ölümü göze almaktan 
çekinmeyeceklerinin en bariz örneğini sergilemişlerdir. Hür ve bağımsız 
bir şekilde yaşamak için ağır bedeller ödemeyi göze alan milletimiz, 
Sarıkamış’ta ve diğer cephelerde yazılan fedakârlık ve kahramanlık 
destanını yüzlerce yıl kuşaktan kuşağa aktararak yaşatacaktır. 

Doğu cephesinde Sarıkamış’ta ve diğer dokuz cephede savaşan ceddimiz, 
al bayrak için canlarını seve seve verdiler. Dün olduğu gibi yurdumuz bugün 
de şehit vermektedir. Sarıkamış Harekâtı’nın 102’nci yıl dönümünü anarken 
Sarıkamış şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan gani gani 
rahmet diliyorum.”(25.12.2016)

İsmail KAHRAMAN
TBMM Başkanı

SARIKAMIŞ HAREKÂTI’NIN 

102. YIL DÖNÜMÜ 
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TBMM	BAŞKANI	KAHRAMAN,	
PROF.	DR.	SÜLEYMAN	YALÇIN’IN	CENAZE	

TÖRENİNE	KATILDI
90 yaşında hayatını kaybeden, 
Aydınlar Ocağı kurucularından 
Prof. Dr. Süleyman Yalçın 
için Fatih Camiinde 
düzenlenen cenaze törenine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman,  11. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Fatih Belediye 
Başkanı Mustafa Demir ile 
Yalçın'ın ailesi ve yakınları 
katıldı. 19 Aralık 2016 Pazartesi

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. Kahraman, mesajında, tüm 
dünyada evrensel normlara kavuşturulan ve 
devletlere önemli sorumluluklar yükleyen 
engelliler konusunda toplumsal farkındalığın 
artması açısından 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nün önemine değindi. Dünya Engelliler 
Günü’nün dünyada ve Türkiye’de engellilerin 
sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm yollarını 
tartışarak farkındalık oluşturmak konusunda 
fırsat sunduğunu belirten Kahraman 
“Unutulmamalıdır ki ülkemizde her 20 
aileden birinde engelli bir vatandaşımız 
yaşamaktadır. Sağlıklı her birey, potansiyel 
engelli adayı olduğunun idrakinde olmalıdır. 
Bu sebeple yaşanılan ortamlar ve çalışılan 
mekânlar engelli kardeşlerimizin de herhangi 
bir yardım almaksızın kullanabilecekleri 
şekilde tasarlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ülkede, yakın zamanda engelliler konusunda 
“devrim” niteliğinde değişikliklere imza 
atıldığına vurgu yapan Kahraman, şu 
hususları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinde, engellileri 
dezavantajlı grup olmaktan çıkartmak ve 
toplumumuzda oluşan bilinci yasal çerçeveye 
kavuşturmak gayretiyle 2005 yılında 
yasal düzenleme yapılmıştır. Kabul edilen 
yasayla engelli kardeşlerimizin önündeki 
engelleri kaldırmak hedeflenmiştir. Engelli 
kardeşlerimizin, aynı toplumsal bütünün bir 
parçası olduğu gerçeği unutulmamalıdır. 
Bu vesileyle, Dünya Engelliler Günü’nde 
düzenlenen faaliyetlerin toplumumuzdaki 
farkındalığın artmasına yardımcı olmasını 
niyaz ediyorum.”
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AZERBAYCAN	MİLLÎ	MECLİSİ
BAŞKANVEKİLİNİN	TEMASLARI

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi 
Başkanvekili Valeh Aleskerov, TBMM’yi 
ziyareti çerçevesinde TBMM Başkanvekili 
Akif Hamzaçebi, Çevre Komisyonu Başkanı 
Cihan Pektaş ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı Ziya Altunyaldız ile ayrı ayrı 
görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi 
Başkanvekili Valeh Aleskerov ile 
görüşmesinde, Aleskerov'u Türkiye'de 
görmekten duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Türkiye'nin özellikle son dönemde çok sayıda 
terör olayı yaşadığını, çok şehit verildiğini 
ifade eden Hamzaçebi, şehitlerimize bir kez 

daha rahmet dileyerek terörün tek hedefinin 
halkı yıldırmak, psikolojisini bozmak, 
Türkiye'nin kalkınma, büyüme hedefini 
engellemek olduğunu vurguladı. Hamzaçebi, 
"Türkiye, teröre asla pabuç bırakmaz, güçlü 
bir ülkedir. Terörün mutlaka ama mutlaka 
hakkından gelecektir, bundan kimse kuşku 
duymasın. Ben buna yürekten inanıyorum." 
ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Azerbaycan'ın iki ayrı devlet, 
tek millet olduğunu anlatan Hamzaçebi, 
"Türkiye ve Azerbaycan halkı aynı milletin iki 
ayrı devlette yaşayan insanlarıdır, kardeştir. 
Tarihimiz, kültürümüz ortaktır. Yan yana 
olmaktan, komşu olmaktan iki ülke halkı 
da mutlu ve bundan güç alıyor. Bölgenin 
istikrarı, huzuru, refahı için Türkiye ile 
Azerbaycan'ın dayanışması çok önemlidir. 

20 Aralık 2016 Salı
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Bugüne kadar bu dayanışmayı her iki ülke 
de gösterdi. Bu dostluğun, bu kardeşliğin 
ebediyen süreceğine inancım tamdır." 
vurgusunu yaptı. 

Valeh Aleskerov da özellikle bu dönemde 
daha sık görüşmenin, bir araya gelmenin 
önemine değinerek, bunu yapmadıkları 
takdirde ne tarihin ne de milletin kendilerini 
bağışlamayacağını kaydetti. Aleskerov;

"Yaşananlardan dolayı 'Ankara'da olmalı, 
kardeşlerimle görüşmeliyim' dedim. Allah 
sizlere sabır versin. Şehitlerimize Allah'tan 
rahmet diliyorum. Yerleri cennettir. Bu 
terör saldırısını yaptıranların Allah cezasını 
versin. Onların arkasında duranların da... 
Biz her zaman sizlerin yanındayız, beraberiz. 
Sevdiğim bir şehirde kardeşlerimin yanında 
olmaktan mutluyum." dedi.

Valeh Aleskerov, Çevre Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ile görüştü.

Pektaş, bağımsızlığının 25. yılını kutlayan 
Azerbaycan'ın, kısa bir zaman diliminde 
her alanda göz kamaştırıcı başarılara imza 
attığını belirterek kardeş Azerbaycan'ın bu 
başarılarını memnuniyetle takip ettiklerini ve 
kıvanç duyduklarını dile getirdi.

Pektaş, özel kardeşlik bağları temelinde 
her alanda mükemmel düzeyde ilerleyen 
ikili ilişkilerimizin yanında, ülkelerimizin 
enerji alanındaki projelerde de aynı arenada 
birlikte mücadele yürüttüğünü ve çevre 

koruma alanında da önemli ikili anlaşmaların 
bulunduğunu aktardı.

15 Temmuzdaki darbe girişimi karşısında 
Azerbaycan'ın Türkiye'ye verdiği destek 
için de teşekkür eden Pektaş, Rusya 
Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un 
ölümüyle sonuçlanan hain saldırıyı da şiddet 
ve nefretle kınadıklarını belirterek, başta 
Karlov'un ailesi olmak üzere, Rus halkına 
başsağlığı diledi. 
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Altunyaldız,  terörü lanetleyerek, bununla 
mücadelede tüm ülkeleri ortak çalışmaya 
davet ettiğini belirtti. Büyükelçi Karlov'u 
rahmetle andıklarını ve ailesi ile Rusya'ya 
başsağlığı dileğinde bulunduklarını 
kaydeden Altunyaldız, "Eminim, bu hain 
terör saldırısı iki ülke arasındaki ilişkileri asla 
etkilemeyecek ve önümüzdeki dönemde 
aksine iki ülke teröre ve bölgesel sorunlara 
karşı ortak mücadele konusunda azim ve 
kararlılıklarını sürdürmeye devam edecek." 
dedi. 

Türkiye'nin, stratejik ortağı olan 
Azerbaycan'ın başarılarını memnuniyetle 
karşıladıklarını ifade eden Altunyaldız, ikili 
ilişkilerin, ülkeler arasındaki özel kardeşlik 
bağları temelinde her alanda mükemmel 
düzeyde ilerlemeye devam edeceğini belirtti. 

Aleskerov ise Türkiye'de son günlerde 
meydana gelen olaylara değinerek, 
Türkiye'nin, büyük siyasi oyunların oynandığı 
bir alana çevrilmek istendiğini vurguladı. 
Konuk Başkanvekili, "Türk halkını tanımayan, 
Türk tarihini bilmeyen insanlar, siyasetçiler 
bu yaptıkları işlerin sonucunu bilmiyorlar. 

Ben eminim ki Türk kardeşlerimiz, Türk 
milleti, bütün bu sınavlardan başarıyla 
çıkacak. Bayrağımız her zaman olduğu gibi 
dalgalanacak." dedi. 

Rusya Federasyonu Büyükelçisi Karlov'a 
yönelik saldırının herhangi bir kişinin işi 
olmadığını belirten Aleskerov, "Tek bir 
kişi bunların hepsini yapamaz. Bunların 
arkasında duranlar var, büyük oyuncular var. 
Üç ülke yetkililerinin görüşmesi öncesinde 
bunun yapılması bu işi yapanların maksadını, 
bu işin arkasında duran hain siyasetçileri 
gösterir. Eminim ki, er veya geç bu işi 
yapanların kim olduğu ortaya çıkacak." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Aleskerov, Azerbaycan'ın, Türkiye'nin iyi 
ve kötü günlerinde her zaman yanında 
olduğuna işaret ederek, son günlerdeki terör 
saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet 
diledi. Türkiye’nin karşısına bu sorunları 
çıkartanların bu milletin büyük badireler 
atlatmış bir millet olduğunu unuttuğunu 
ifade eden konuk Başkanvekili, Türk milletine 
terör saldırılarıyla diz çöktürülemeyeceğinin 
altını çizdi.

Aleskerov daha sonra Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,           
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı AK PARTİ Konya Milletvekili                            

Ziya Altunyaldız ile görüştü. 
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TÜRKİYE,	
KEİPA	DÖNEM	
BAŞKANLIĞINI	
DEVRALDI

01 Aralık 2016 Perşembe

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) 48. Genel Kurul Toplantısı 
29 Kasım- 1 Aralık tarihleri arasında 
Belgrad’ta gerçekleştirildi.

Toplantıya TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı 
temsilen TBMM Başkanlık Divanı Kâtip 
Üyesi AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer 
Serdar ile KEİPA Türk Grubu Başkanı                              
AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 

AK PARTİ Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 
AK PARTİ Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 
AK PARTİ Samsun Milletvekili Ahmet 
Demircan, AK PARTİ Zonguldak Milletvekili 
Özcan Ulupınar, CHP Giresun Milletvekili 
Bülent Yener Bektaşoğlu, CHP Artvin 
Milletvekili Uğur Bayraktutan ve TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
katıldı. 
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Türkiye, 48. Genel Kurul Toplantısında, KEİPA dönem başkanlığını 
Sırbistan’dan devraldı. Toplantıda konuşma yapan TBMM Başkanlık 

Divanı Kâtip Üyesi AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün her şeyden evvel bir barış 

projesi olduğunu vurguladı.

Ömer Serdar, "Ekonomik iş birliği ve karşılıklı 
etkileşim yoluyla KEİ'nin bölgesel barış ve 
istikrara yaptığı katkıyı kimse inkâr edemez. 
Örgütün parlamenter ayağı olan KEİPA 
bölge ülkeleri arasındaki en önemli diyalog 
platformlarından biridir ve bu işlevi layıkıyla 
yerine getirmektedir." değerlendirmesinde 
bulundu. 

KEİPA'nın, bölgesel iş birliğinin 
gelişmesi adına üye ülke hükümetleri ve 
parlamentoları arasında ilişkilerin artırılması 
ve bölgesel iş birliği kültürünün oluşmasında 
önemli katkılar da sağladığını belirten 
Serdar, şu hususları ifade etti: 

"Türkiye, sekretaryasına ev sahipliği 
yaptığı ve kuruluşunda önemli rol oynadığı 
KEİPA'nın çalışmalarına her zaman büyük 

önem atfetmiştir. TBMM'deki KEİPA Türk 
Grubu, KEİPA'nın kurulduğu 1993 yılından 
bu yana, gerek Komite gerek Genel Kurul 
çalışmalarına düzenli ve aktif katılım 
sağlamıştır. 13 Aralık 2016 tarihinde yine 
Belgrad'ta düzenlenecek KEİ Dışişleri 
Bakanları Toplantısında Dönem Başkanlığını 
Sırbistan'dan devralacağız. Gelecek yılın ise 
hepimiz için ayrı bir önemi olacak. Çünkü 
2017 yılında KEİ'nin kuruluşunun 25. yıl 
dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. 
Bu kutlamalar, haziran ayında İstanbul'da 
ev sahipliği yapacağımız zirveye kadar değil, 
Ukrayna Dönem Başkanlığı da dâhil olmak 
üzere tüm yıla yayılacaktır." 

"Ulusal parlamentoların başkan ve 
üyeleri olarak bu kutlamaların halklarımız 
nezdinde daha fazla ön plana çıkarılması ve         
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KEİ'nin görünürlüğünün arttırılması yönünde 
aktif olmalıyız. Gerek Meclis oturumlarında 
gerek seçim bölgelerimizde yapacağımız 
konuşmalarda KEİ olgusunu da ön 
plana çıkarmalıyız. " ifadesini kullanan 
Ömer Serdar, sözlerine şöyle devam 
etti: 

"KEİ dünyada birçok bölgesel kuruluş 
tarafından örnek alınan bir uluslararası 
örgüttür. Bugün bölgemizde önemli 
sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunları 
uzlaşma ve diyalog yoluyla her zaman 
aşabiliriz, aşıyoruz da. Tüm bunlara 
rağmen, KEİ'nin 12 üye ülkesinin ortak 
barışçıl amaçlar doğrultusunda çeyrek 
asırdır aynı masa etrafında bir araya 
gelmesi bile tek başına bir başarı 
öyküsüdür. Bu başarıyı halklarımızın 
temsilcileri olarak ancak bizler 
kamuoylarımıza en iyi şekilde anlatabiliriz. 
KEİ'nin başarısı sokaktaki insanımıza somut 
ve olumlu projelerle yansıdığı ölçüde 
görünürlük kazanacaktır. O nedenle ben, 
ulusal parlamentoların KEİ'nin daha etkin, 
verimli ve proje-odaklı bir örgüt olmasını 
teşvik etme noktasında önemli roller 
oynayabilecekleri kanaatindeyim." 

KEİ'nin başarılarını dile getirirken 
eksikliklerinin de görmezden gelinmemesi 
gerektiğini anlatan Serdar, "Hepimiz 
biliyoruz ki dünyamız artık KEİ'nin kurulduğu 
1990'ların dünyası değil. Her şey çok 
hızlı gelişiyor. 1993 yılından bu yana 
faaliyetlerini sürdürmekte olan KEİPA da 
gelişen yeni dünya düzeniyle beraber daha 
aktif bir konuma gelmek ve iç tüzüğünde 
belirtilen hedeflere kısa sürede ulaşmak 
için yeni dünya düzenini doğru bir şekilde 
okumalıdır." dedi. 

KEİ ve KEİPA'nın kurulduğu dönemden 
bugüne bölgesel ve global şartların, 
bölge ülkelerinin birbirlerine ve dünyaya 
bakışlarının önemli ölçüde değiştiğini 
vurgulayan Serdar, bu değişiklikleri dikkate 
alarak ve yakın gelecekte ortaya çıkması 
muhtemel eğilimleri hesaba katarak, 
uzun soluklu ortak bir KEİ-KEİPA vizyonu 

oluşturulmasının, bu vizyona göre çalışma 
tarzının ve faaliyet alanlarının yeniden 
belirlenmesinin yararlı olacağını ifade etti. 

Bu vizyonun bir taraftan bugüne kadar 
KEİ'nin hayata geçirmekte zorlandığı konuları 
cesaretle tespit etmesi, diğer taraftan da 
bugün uygulamaya geçirilmesi mümkün olan 
konular üzerinde odaklanması gerektiğini 
belirten Serdar, şu değerlendirmede 
bulundu.

"Bu bağlamda halkı temsil eden 
parlamentoların ve milletvekillerinin sıkı 
bir diyalog içerisinde bulundukları yerel 
yönetimlerin, iş dünyası ve diğer sivil 
toplum kuruluşlarının uluslararası iş birliğine 
daha etkin katılımları sağlanmalıdır. Diğer 
ülkelerdeki iş dünyası ve STK'ların katılımı 
yeni bir sinerji başlatabileceği ve bu sürece 
örgütümüzün liderlik yapabileceği önemli bir 
husus olarak not edilmelidir." 

Küresel sorunlara karşı daha aktif, çözüm 
odaklı, gereksiz bürokrasiden arınmış, 
hızlı karar alabilen mekanizmalara ihtiyaç 
olduğunu açıklayan Serdar, "KEİ'yi daha etkin 
hale getirebilecek reformlar konusunda 
el birliğiyle çalışmalıyız. KEİ'nin kurucu 
üyesi ve bir sonraki dönem başkanı olarak, 
örgütün daha verimli ve etkin bir yapıya 
kavuşturulması için gayret göstermeye 
devam edeceğiz." dedi. 
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15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde 
yaşananları anlatan Can, “Türkiye 15 
Temmuz gecesi kanlı bir terör saldırısıyla 
karşı karşıya kalmıştır. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin emir komuta zinciri dışında, 
çeşitli sınıflardan ve rütbelerden, FETÖ üyesi 
bir grup askerin başlattığı bu darbe girişimi 
ile Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı 
karargâhı ve Jandarma Genel Komutanlığı 
binası, MİT yerleşkesi, Emniyet Teşkilatının 
çeşitli binaları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 
TBMM gibi stratejik yerlere alçakça saldırılar 
düzenlenmiştir. Her ne kadar bu girişim, 
demokrasimize ve anayasal düzenimize 
sadakatinden şüphe duymadığımız şerefli 
ordumuzun tamamına mal edilemeyecek 

olsa da, Silahlı Kuvvetler içerisinde 
örgütlenen yasa dışı terör hücreleri 
mücadelenin önemini tüm demokratik 
ülkelere hatırlatacak acı bir tecrübe olarak 
tarihe geçmiştir.” diye konuştu. 

KEİPA Türk Grubu Başkanı Ramazan 
Can, sözlerine şöyle devam etti. 
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım, darbecilere karşı çıkmak için, 
Türk halkını, devletini ve demokrasisini 
sahiplenmek için meydanlara inmeye davet 
etmişlerdir. Darbeciler karşısındaki dik 
duruşlarıyla memleketine ve geleceğine 
sahip çıkan milletimiz, gece boyunca 
sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. 

AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili ve KEİPA Grubu Başkanı     
Ramazan Can, KEİPA Genel Kurul toplantısında bir konuşma yaptı.  



■  85

Aralık 2016

Darbe teşebbüsünde bulanan hainlerin 
karşısına dikilen vatandaşlarımız, yanlarında, 
onlarca kişi vurularak yaralanmasına, şehit 
olmasına rağmen sabaha kadar yerlerini 
terk etmemişlerdir. Darbe teşebbüsü yapan 
grup tarafından, sivil halka ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine helikopterlerden 
ateş açılmış, bombalar atılmış ve sivil halk 
tanklarla ezilmiştir. Halkımız tanklar altında 
ezilmelerine, silahla vurulmalarına rağmen 
darbecilere karşı mücadelesinden hiçbir 
şekilde vazgeçmemiş, ölüme meydan 
okumuş ve hatta en güzel ifadeyle ölümü 
öldürmüşlerdir.”

Gündoğdu, “Bu tehlikenin farkında olmamız, 
gelecekte diğer ülkelerin de başına bu 
tür olayların gelmemesine vesile olur. 
Ne yazık ki, bu işgal girişiminde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin yanında olamayanlar 
teröre destek veren bir duruma düşmüştür. 
Avrupalı birçok ülke, demokrasiden yana 
olduklarını dile getirmiş fakat FETÖ terör 
örgütü elemanlarını Türkiye’ye teslim 
etmemektedirler. Bir taraftan demokrasi 
nutukları atanlar ne yazık ki FETÖ terör 
örgütüne destek verip himaye etmeye devam 
etmektedirler. Ama teröre destek verenler 
unutmamalıdır ki, o terör örgütleri döner 
dolaşır onları hedef alır.” dedi.

AK PARTİ Ordu Milletvekili ve KEİPA Türk Grubu Üyesi Metin Gündoğdu, 
toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada FETÖ’nün yalnız Türkiye için değil, 

örgütlü olduğu başka ülkeler için de büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.
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Geliştirilen projelerin olumlu etkilerinin 
istatistiklere yansıdığını kaydeden Ulupınar, 
"Bu bağlamda özel okullara yönelik 
geliştirilen dönüşüm ve teşvik uygulamaları 
sayesinde özel okullaşma oranlarında önemli 
bir artış görülmektedir." dedi. Millî Eğitim 
Bakanlığının, Türkiye’de geçici koruma 
altında bulunan Suriye vatandaşlarının 
eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde 
Suriyeli çocukların kayıp nesil olmaması 
için eğitim imkânlarını ve hizmetlerini 
herkesi kapsayacak şekilde genişletmeyi 
ve kaliteli bir eğitim hizmeti sunmayı 
da amaçladığını dile getiren Ulupınar, 
"Uluslararası anlaşmalar ve mevzuatımız 
gereği ülkemizde bulunan her çocuk eğitim 
imkânlarından yararlanma hakkına sahiptir." 
değerlendirmesinde bulundu. Ulupınar, 
2016 verilerine göre Türkiye’de eğitim 
hizmetlerinden yararlanan Suriyeli sayısının 
290 bine ulaştığını da sözlerine ekledi.

    TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi         
AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ve 
beraberindeki parlamento heyeti, toplantı 
öncesinde Sırbistan Meclis Başkanı Maja 
Gojkovic ile bir araya geldi. Görüşmeye, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ile Türkiye'nin Belgrad 
Büyükelçisi Tanju Bilgiç de katıldı.

TBMM heyeti, 48. Genel Kurul Toplantısının 
ardından, Sırbistan Parlamento Başkan 
Yardımcısı Vladimir Marinkoviç ve Sırbistan 
Başbakan Yardımcısı Rasim Layiç ile bir araya 
gelerek, görüşmeler gerçekleştirdi.

Söz konusu temasları müteakiben bir 
açıklama yapan Ömer Serdar, Türkiye'nin, 
üye ülkeler arasında sosyal, ekonomik, 
kültürel iş birliğini gerçekleştirmek ve 
bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesine özel önem verdiğini söyledi. 
Serdar, "Türkiye'nin dönem başkanlığında 
KEİPA'nın 25. kuruluş yıl dönümü kutlanacak. 
Devlet başkanlarının da katılacağı, 
geniş kapsamlı yapmak istediğimiz bu 
kutlamalarda KEİPA'nın önemini vurgulamak 
istiyoruz." dedi.

KEİPA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can da, 
yaptığı açıklamada, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatının (KEİ) parlamento ayağını 
oluşturan KEİPA'nın; Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, 
Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, 
Yunanistan ve Sırbistan'dan oluştuğunu 
anımsattı. 

Türkiye’nin dönem başkanlığını devraldığını 
kaydeden Can, "1992'de kurulan örgütün 
bu sene 25. yılı. Hem dönem başkanı olarak 
ev sahibi olacağız hem de 25. yıl kutlamaları 
Türkiye'de yapılacak." diye konuştu. 

Türkiye'nin ev sahipliğinde büyük bir 
organizasyon, farklı bir toplantı yapmak 
istediklerini anlatan Can, "Üye ülkelerin 
meclis başkanlarının, devlet başkanlarının, 
cumhurbaşkanlarının katılabileceği büyük 
bir organizasyona imza atmak istiyoruz. 
Karadeniz otoyolu, KEİ'nin bankası gibi 

KEİPA Genel Kurulunda konuşan AK PARTİ Zonguldak 
Milletvekili Özcan Ulupınar da, Türkiye’de sürdürülebilir 

kalkınmayı teşvik etmek adına sadece devlet okulları için değil, 
aynı zamanda sektör odaklı özel mesleki ve teknik okulların 

açılmasını desteklemek, bu okullara devam eden öğrencilere eğitim 
öğretim desteği vermek ve destek verilen program sayısını artırmak 

bağlamında projeler de geliştirildiğini kaydetti. 
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projeleri aktif hale getirmemiz lazım. Son 
dönemde konjonktür de buna uygun. AB, 
bir sürü olmaz şartlar öne sürüyor. Bu 
manada KEİ'yi daha faal, daha dinamik hale 
getirebilme uğraşını vermek durumundayız." 
değerlendirmesinde bulundu. 

KEİPA Genel Kurulunda FETÖ'nün 15 
Temmuz darbe girişimiyle ilgili sinevizyon 
gösterisi yaptıklarını ifade eden Can,            
şu hususları kaydetti:

"Türk milletinin destan yazdığını, tanklara, 
uçaklara, bombalara rağmen tarih yazdığını, 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın gerçekten 
soyadı gibi bir adam olduğunu dile getirdim. 
Kahraman'ın o gece Meclisi açtığını, Meclisin 
açık olmasının zaten bombalamaya neden 
olduğunu söyledim. Ben o anlara şahit 
olduğumu anlattım. Bu, dünya siyaset 
tarihine de örnek olabilecek bir direnişti. 
Dolayısıyla darbeye maruz bütün milletler 
için bir ayaklanmanın ibret verici bir 
vesikasıydı. 

Sinevizyon gösterisi başladığında 
milletvekillerinin çoğu telefonlarıyla 

uğraşıyordu. Gösteri başlayınca, herkes 
telefonunu bıraktı ve sinevizyon gösterisine 
kilitlendi, âdeta taş kesildiler. Meclisin 
bombalanması, tankların arabaları ezmesi, 
insanlara helikopterlerden ateş edilmesi, 
vatandaşların tanklara karşı direnişini 
pürdikkat izlediler. Burada sadece üye 
ülkelerin değil, gözlemci olan başka ülkelerin 
de temsilcileri vardı. 15 Temmuz”un 
mizansen olduğundan bahsedenlere iyi, 
güzel bir cevap oldu." 

KEİPA'nın 15 Temmuz ile ilgili sınavı 
daha önceden geçtiğini belirten Can,                     
20 Temmuz'da KEİPA üyesi milletvekillerine 
mektup yazdığını, dönem başkanı olan 
Sırbistan Meclis Başkanının Türkiye'yi ziyaret 
ettiğini, Meclisi gezdiğini kaydetti. 

Ramazan Can, "Bu platformda biz elimizden 
geldiğince ses getiriyoruz, ancak bunları 
yeterli görmüyoruz. 8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal'ın, kuruluştaki felsefesine uygun 
davranmalıyız. İnşallah Meclis Başkanımızın 
başkanlığında ve Türkiye'nin dönem 
başkanlığında çok güzel çalışmalara imza 
atacağız. Konjonktür de bizi ona zorluyor." 
vurgusunu yaptı. 
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TÜRK	KADINININ	SEÇME	VE	SEÇİLME	
HAKKINI	ELDE	ETMESİNİN	

82.	YIL	DÖNÜMÜ

Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını 
Elde Etmesinin 82. Yıl Dönümü etkinliği 
TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlendi. 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ve                                                                       
BM Kadın Biriminin iş birliğiyle 
gerçekleştirilen etkinliğe Başbakan Binali 
Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, Başkanlık Divanı üyeleri, 
milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 
kadınların haklarını büyük mücadeleler 
sonunda elde ettiğinin altını çizdi; mücadele 
edilerek, bedel ödenerek kazanılan her 
şeyin daha kıymetli ve makbul olduğunu dile 
getirdi. 

Türkiye'nin, Anadolu topraklarında genç 
Cumhuriyeti kurarken, Kurtuluş Savaşı’nda 
kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla hep beraber 
mücadele ettiğini vurgulayan Yıldırım,  
Halide Edip Adıvar ve Nene Hatun gibi istiklal 
mücadelesinde yerini almış unutulmaz 
kadınları hatırlattı. Kadının memleket ve 
istiklal sevdasının erkeğinden farklı ya da 
az olmadığına işaret eden Yıldırım, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Sevinçte de beraberiz, üzüntüde de 
beraberiz çünkü kadın ve erkek birbirini 
tamamlıyor. Kadın ve erkek eşit ama 
bir bütünün iki parçası. Biri olur, diğeri 
olmazsa eksik olur. Bakan olabilirsiniz, 
başbakan olabilirsiniz ama sonunda size 
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bir bakan olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. 
Kadınlarımız sadece erkeklere bakmıyorlar, 
kadınlarımız çocuklarımızı da hayata 
hazırlıyorlar. Kadınlarımız iş hayatında da 
önemli yerlere gelmeye başladı. Üst düzey 
yönetici olmuş çok başarılı kadınlarımız var. 
Siyasette adından söz ettiren kadınlarımız 
gittikçe artıyor." 

Demokrasi geliştikçe kadınların öz güveninin 
arttığını, kendilerini daha rahat ifade 
ettiklerini belirten Yıldırım, kadınların 
kendi mücadelelerini vererek haklarını 
kazandıklarını vurguladı. O mücadeleyi 
görüp gerekli adımları atmanın önemine 
işaret eden Yıldırım, "O da demokrasiyi 
özümseyen ve kadınlarımızın beklentilerini 
yerinde, zamanında gören idarecilerle 
olur. Burada bir korumacılık, bir ayrımcılık 
asla kabul edilemez. Esasında  kadına kota 
ayırmak belki bilinçlenmemiş, yeterince 
demokrasi anlayışını geliştirmemiş ülkelerde 
düşünülebilir ama benim kişisel tercihim 
kadına kota değil, kadına mücadele edeceği 
alanları açmaktır. Doğru olan budur. Kota bir 
korumacılıktır. Korumacılık da gelişmenin 
önündeki en büyük engeldir." 

Yıldırım, kadın ve erkeğin birlikte mücadele 
etmesi, hayatın zorluklarını el birliği ile 
göğüslemesi, güzelliklerini de yine beraber 
yaşaması gerektiğini söyledi. AK PARTİ 
iktidarları döneminde kadınlara ve kadın 
haklarına yönelik yaptıkları çalışmalar 
hakkında bilgi veren Yıldırım, kadınların 
haklarının güçlenmesi için anayasa 
değişikliği yaptıklarını, Medeni Kanunda 
cinsiyet ayrımcılığına son verdiklerini 
aktardı. Yıldırım, AK PARTİ iktidarında aile 
reisi tanımlamasının değiştirildiğini, aile 
reisinin hem kadın hem erkek olabileceğini, 
kadınların aynı zamanda kızlık soyadlarını da 
kullanabildiklerini vurguladı.

Gayretler sonunda elde edilen başarıların 
dünyadaki tüm kadınların başarısı olacağını 
belirten Yıldırım, şu hususları ifade etti: 

"Bu büyük sorumluluğu vakarla taşıdığınıza 
yürekten inanıyorum. Özellikle Halep'te 
ıstırap çeken kadınlarımızı buradan hürmetle 
selamlıyorum. Gazze'de, Suriye'de, dünyanın 
birçok yerinde hiçbir suçu, günahı olmadan 
bedel ödeyen kadınlarımıza buradan 
selamlarımızı iletiyoruz. Terör örgütlerinden 
devletlere, çetelerden mezhep savaşçılarına 
kadar hepsinin bir olup bir şehir üzerine bu 
kadar gideceğini, bu şehrin sakinlerine bu 
kadar ağır bir bedel ödeteceğini hiç kimse 
tahmin edemezdi. O masum çocukların 
acısını tarif edemediğimiz, anaların, 
babaların, o çaresizlerin ve kimsesizlerin 
kısık sesleri kalbimizi kanatıyor. Ama Türkiye 
burada da kendine yakışanı yapmaya devam 
ediyor. Zulüm gören o insanlara sahip çıkıyor, 
ekmeğini paylaşıyor, kucak açıyor, sofrasında 
yer ayırıyor." 

Özellikle de kadınların çektiği acılara dikkati 
çeken Yıldırım, "Buradan bütün kadınlarımıza 
çağrıda bulunuyorum; gelin Türkiye'den yola 
çıkarak bir vicdan hareketi başlatalım. Sessiz 
dünya, STK, özel sektör, devlet, siyaset, el 
ele verelim, Halep'teki acı çeken kadınların 
seslerini duyuralım. Sesleri dünyanın dört 
bir köşesinden duyulsun. 'Hiçbir coğrafyada 
kadınlarımız ağlamasın' diyerek yola çıkalım. 
Yanı başımızda yaşanan insanlık dramına 
dikkati çekelim." diye konuştu. 
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Yıldırım; kine, nefrete ve yıkıma karşı gönül 
dili ile konuşan, sevgiyi ve birlikteliği savunan 
bir hareket içinde olunması gerektiğini 
vurgulayarak, bu yolda emek ve gayret 
sarf eden herkese teşekkür etti. Yıldırım, 
sözlerini, "Bütün emek ve gayretleriniz için, 
ürettiğiniz bütün değerler için ülkem adına 
siz kadınlarımıza minnet ve şükranlarımızı 
sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun, 
Allah eksikliğinizi göstermesin. Analarımız 
başta olmak üzere tüm cefakâr, fedakâr 
kadınlarımıza en derin selam ve saygılarımı 
iletiyorum. Allah hepinize kolaylık versin." 
diyerek tamamladı. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya da, etkinlikte yaptığı konuşmada, 
kadının her alanda ilerlemesinin, hem sosyal 
adaletin bir şartı hem de sürdürülebilir, 
adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin 
tek yolu olduğunu vurguladı. Kaya, 
"Demokratik, ileri bir toplum için kadınların 
güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının 
genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, 
siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve 
olanaklardan faydalanması büyük önem 
taşımaktadır." dedi. 

Kaya, bu hassasiyetle çalışmalarını sürdüren 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ve komisyon 
üyelerine de teşekkür etti. 

Seçme ve seçilme hakkının, kadının toplum 
hayatına katılmasının yollarını açması 
bakımından bir çıkış noktası olduğu gibi, 
demokrasinin ve kalkınmanın da ölçüsü 
olduğunu belirten Kaya, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde 
elde ettiği en önemli başarı, kadınların 
siyasete aktif katılımının gerçekleşmesiyle 
olmuştur. 2002 yılından itibaren kadınların 
siyasi temsilinde gösterdiğimiz özel gayretle, 
kadın milletvekili sayısı önemli ölçüde 
artmıştır. 2002 genel seçimlerinde 24 kadın 
vekil Meclise girerken, bu sayı 1 Kasım 2015 
seçimlerinde 81’e yükselmiştir. Bir başka 
ifadeyle, bu rakamlar yüzde 4,4’ten yüzde 
14,7 oranıyla artış göstermiştir. Elbette 
bunun yeterli olduğunu söyleyemeyiz. 
Ancak bu konuda önemli bir ilerleme söz 
konusudur. Bugün pek çok alanda ayrı 
ayrı sürdürdüğümüz kadın çalışmalarıyla 
dünyada kadınların istismara, sömürüye, 
zulme, haksızlığa ve şiddete uğramadan 
onurlu bir yaşam sürdürmeleri için mücadele 
veriyoruz. Hak ve adalet duygusundan 
uzaklaşan, gücü üstün tutan bir dünyada 
kadınlar, çok fazla mağduriyet yaşayan 
kesimlerden biri olmaktadır. Pozitif 
ayrımcılıkla, bu adil olmayan durumu 
düzeltecek yeni bir bakış açısı ortaya koyduk. 
Özellikle anayasa değişikliğinden sonra, 
çeşitli kanunlarda yaptığımız düzenlemeler 
bu yaklaşımın izlerini taşıyor." 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, hükümetin 
kadın politikalarının temelinde; kadının 
toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, 
kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, 
kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan 
kaldırılmasının bulunduğunu kaydetti. Bu 
nedenle kız çocuklarının eğitimine özel bir 
önem verdiklerine işaret eden Kaya, ilk okul 
ve orta öğretimde okullaşma oranlarını 
yükselttiklerini söyledi. 
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"İnanıyorum ki yakın bir gelecekte, 
siyasette ve karar alma mekanizmalarında 
kadının temsil oranı yüzde 50 seviyelerine 
çıkacaktır." diyen Kaya, bunu başarmanın 
siyasetçilerin elinde olduğunu vurguladı. 
Kaya, bu alanda attıkları adımlarla, kadın 
erkek arasında adil ve eşit bir denge 
kurulmasını amaçladıklarını belirtti. 

Kaya; Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının 
Korunması Programı ile getirdikleri pek çok 
yeniliğin, bu hassas dengenin korunmasına 
yönelik olduğunu söyledi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, "Aile 
kurumunu güçlendirip korumayı hedefleyen 
program, kadınların temel sorun 
alanlarından biri olan iş ve aile arasında 
seçim yapma gerilimini azaltacak önlemler 
geliştirmiştir. Çalışma hayatı içinde kadına 
sağlanan doğum izinleri, doğuma bağlı yarı 
zamanlı ve kısmi süreli çalışma izinlerinin 
kapsamı genişletilerek, bu alandaki sorunları 
büyük ölçüde azalttık. Kadının, eğitimden 
istihdama, yönetimden siyasete pek çok 
alanda temsil edilmesi ve hayatın her 
alanında desteklenmesi aile ve toplumu da 
güçlü kılacaktır." 
diyerek sözlerini 
tamamladı.

TBMM Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı Radiye Sezer 
Katırcıoğlu da, siyasal 
hakların en önemli 
bölümünü oluşturan 
seçme ve seçilme 
hakkının kadınlara 
ilk olarak 1934'te 
verildiğini söyledi. 

Anadolu kadınının 
her kulvarda örnek 
alınmaya ve takip edilmeye layık olduğunu 
vurgulayan Katırcıoğlu, "Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ne güzel ifade etmiş; 'Dünyada 
hiçbir milletin kadını, ben milletimi zafere 
ve kurtuluşa götürmekte Anadolu kadını 

kadar çalıştım, Anadolu kadını kadar emek 
verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz 
ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlar 
işletmiştir. Çifti süren, tarlayı eken, kağnısı 
ve kucağındaki yavrusu ile kar, kış demeyip 
cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep o ilahi 
Anadolu kadını olmuştur. Bundan ötürü 
hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu 
kadınlarımızı sonsuza kadar aziz ve kutsal 
bilelim.' Tarihimiz ve içinden geçtiğimiz 
dönemler bize şunu göstermiştir ki 
kadınlarımız ülkenin kaderini değiştirmede 
çok güçlü bir iradeye sahiptir." ifadelerini 
kullandı. 

Bu olguyu Hayme Hatunlardan, Nene 
Hatunlardan, Kara Fatmalardan, Halide 
Edip Adıvarlardan bildiklerinin altını çizen 
Katırcıoğlu, "Son dönemde şahit olduğumuz 
15 Temmuz'un tanklarına direnen kahraman 
kadınlarımızdan biliyoruz. Ayak bastığımız 
bu aziz topraklarda kadınlarımızın emeği, 
gücü, fedakârlığı eksik olmayacaktır. 
Hepsinden Allah razı olsun. Bu vesileyle tüm 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize 
şifa diliyorum." diye konuştu. 

Kadınların kendi kaderleriyle birlikte ülke 
kaderinde de söz sahibi olabilmelerinin en 
önemli yolunun siyaset yapmaktan geçtiğini 
vurgulayan Katırcıoğlu, siyaset ve karar alma 
mekanizmalarında artan etkinliklerle her 
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kulvarda kadın başarısını artırmaya devam 
edeceklerini sözlerine ekledi. 

Etkinlikte, BM Kadın Birimi Ülke Program 
Direktörü Fulya Vekiloğlu da bir konuşma 
yaparak kadınların eğitim, iş hayatı, sivil 
toplum, sosyal ve ekonomik hayatta var 
olma mücadelelerinin Cumhuriyet öncesine 
dayandığını söyledi. Henüz kadınlar seçme 
ve seçilme hakkını elde etmeden önce 
1923'te Nezihe Muhittin'in Kadınlar Halk 
Fırkasını kurmasının bu mücadelenin 
önemli adımlarından biri olduğunun altını 
çizen Vekiloğlu; "Çağdaş ve demokratik 
bir Türk toplumunu hedefleyen Mustafa 
Kemal Atatürk, dönemin hükümetleri ve 
TBMM, kadınların insan haklarından eşit 
olarak yararlanması için yapılan gerekli 

anayasal düzenlemelerde de 5 Aralık 1934'te 
milletvekili seçme ve seçilme hakkını 
tanımış, Türk kadınının siyasete katılım ve 
liderliği önünde geri dönülemez bir yol 
açmıştır. Ekonomik, sosyal ve her alanda 
güçlü, barış ve refah seviyesinde yüksek 
bir topluma ulaşabilmek, bu toplumun 
varlığını sürdürebilmek için nüfusumuzun 
yüzde 50'sini oluşturan kadınlarımızın 
liderlik yollarını güçlendirmek ve Mecliste 
temsiliyetlerini artırmak en temel 
hedeflerimiz arasında yer almaya devam 
etmelidir." dedi.

Toplantıda, KEFEK çalışmalarına ilişkin 
sinevizyon ve "Türk siyasi tarihinde kadın" 
adlı kısa film gösterimi yapıldı. 
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FRANSA	PARLAMENTO	HEYETİ,	
TBMM’DE

09 Aralık 2016 Cuma

AK PARTİ İstanbul Milletvekili ve Türkiye-
Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı Serap Yaşar, Fransız parlamento 
heyetini kabul etti. Kabulde, Türkiye ve 
Fransa'nın geçmişe dayalı, köklü ve çok 
sıkı bir ilişkisi olduğuna vurgu yapan Yaşar, 
Fransa'da çok sayıda Türk vatandaşının 
yaşadığını belirterek "Fransız halkı ve 
hükümetinin dostluğu, iş birliği bizim için 
önemlidir." dedi. 

Yaşar, Türkiye'nin 50 senedir AB üyelik 
sürecini yürüttüğünü ancak birçok 
ülkenin Türkiye'nin başvurusundan sonra 
başvurmasına rağmen çok kısa zaman içinde 
AB üyesi olduklarını söyledi. 

Terörün küresel bir sorun olduğunu dile 
getiren Yaşar, Türkiye'nin birçok terör örgütü 
ile mücadele ettiğini ifade ederek, terörü 
işbirliği yaparak çözebileceklerini belirtti 
ve Fransa ile Türkiye'nin ortak sorunu olan 
terörle mücadelede iş birliğinin önemine 
dikkat çekti. 

15 Temmuz gecesi 
FETÖ'nün Meclisi 
bombaladığını ve 
darbe girişiminde 
bulunduğunu 
hatırlatan Yaşar, 
o gece Türkiye'de 
ve Mecliste 
yaşananlar 
hakkında bilgi 
vererek, bazı 
Avrupa ülkelerinin 
bu vahim olaya 
yeterince 
hassasiyet 
göstermemelerinin 
üzüntüsünü 
yaşadığını ifade 
etti. 

Avrupa'nın 
DEAŞ'e gösterdiği 

hassasiyeti Türkiye'nin PKK ile 
mücadelesinde yeterince göstermediğini 
de ifade eden Yaşar, "Terörle mücadelede iş 
birliği şarttır." vurgusunu yaptı.

Fransa parlamento heyeti adına konuşan 
konuk heyet temsilcisi Yeşiller Partisi 
Milletvekili Sergio Coronado heyet 
üyelerini tanıtarak kendisinin Latin Amerika 
kökenli olduğunu ve Fransa'da yaşayan 
Latin Amerika kökenlilerin temsilcisi 
olduğunu belirtti. Parlamentolararası 
ilişkilerin önemine değinen konuk heyet 
temsilcisi, Türkiye ile köklü bir ilişkileri 
bulunduğunu belirterek bu ilişkileri daha 
iyi seviyeye getirmek için çalıştıklarını 
söyledi. Kendilerinin Fransa'da Yeşiller 
Partisi’nin üyeleri olduklarını belirten konuk 
heyet temsilcisi, Türkiye'nin AB üyeliğine 
karşı çıkmayan tek partinin kendi partileri 
olduğunu ifade etti. 
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AFGANİSTAN	HEYETİNİN	TEMASLARI

Afganistan Halk Meclisi Afganistan-Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 
Qudratullah Zaki ve beraberindeki heyet, 
TBMM’yi ziyaret etti. 

Konuk heyet, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın tarafından kabul edildi. Kabulde, 
Türkiye-Afganistan Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve heyete 
refakatle Afganistan Büyükelçisi Amanullah 
Jayhoon da yer aldı.

Kabulde, iki ülke arasında güçlü dostluk 
bağları bulunduğunu belirten Aydın, gerek iç 
meselelerde, gerekse uluslararası platformda 
Türkiye ile Afganistan'ın birbirini destekleyen 
iki ülke olduğunu söyledi. 

FETÖ tarafından 15 Temmuz gecesi 
gerçekleştirilen darbe girişimi hakkında bilgi 

veren Aydın, saldırı sonrası Afganistan’ın 
Türkiye'ye ilk destek veren ülkelerden 
olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, 42 üyesi, 
26 gözlemcisi olan Asya Parlamenter 
Asamblesinin (APA) 2017-2019 dönem 
başkanlığına ittifakla seçildiğini anımsatan 
Aydın, Kamboçya'da düzenlenen 9. Genel 
Kurul Toplantısı Sonuç Bildirgesinde 
FETÖ'nün "terör örgütü" olarak kabul 
edildiğini ifade etti. 

FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, dünya 
açısından bir tehdit olduğunu vurgulayan 
Aydın, "FETÖ'nün yardım kuruluşları, hayır 
kurumları kisvesi altında yaptığı dernekler, 
okullar 170'ten fazla ülkede mevcuttur ve 
bunlar bulundukları her ülke için tehdittir. 
O ülkenin ulusal egemenliği, millî menfaati 
açısından son derece sakıncalı bir terör 
örgütüdür." vurgusunu yaptı.

05 Aralık 2016 Pazartesi
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Konuk heyet,                                                                                   
Türkiye-Afganistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK 

PARTİ İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ile görüştü. 

Söz konusu görüşmede konuşan Türkiye-
Afganistan Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı Hüseyin Kocabıyık, Afganistan'ın 
Türkiye'nin en büyük dostlarından biri 
olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ve 
Afganistan arasındaki dostluk, herhangi 
iki ülke arasındaki dostluğa benzemez. 
Kardeşliğin ötesinde dostluktur, yakınlıktır." 
dedi. 

Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında 
olmaya çalıştığını ifade eden Kocabıyık, 
Türkiye'nin bu ülkeye güvenlik ve kalkınma 
öncelikli yardımlarının da devam edeceğini 
bildirdi. Varşova ve Brüksel'deki uluslararası 
toplantılarda, Türkiye'nin Afganistan'a olan 
dostluğunu göstermek için elinden geleni 
yaptığına işaret eden Kocabıyık, "Karşılıklı 

ziyaretlerimiz de devam edecek. Biz, her 
zaman Afganistan'ın yanında olacağız, 
Afganistan'ın tarih boyunca bizim yanımızda 
olduğu gibi." dedi. 

Afganistan Halk Meclisi Afganistan - 
Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı Qudratullah Zaki de Türkçe yaptığı 
konuşmasında, Türkiye'de bulunmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, 
iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için 
çaba harcadıklarını kaydetti. 

Türk parlamenterleri de Afganistan'a 
davet eden Zaki, "Türkiye ile yıllardır, 
dedelerimizden gelen bağı daha 
da geliştirmek için kültürel, siyasi 
yakınlaşmamızı artırmak için hazırız." dedi.



96  ■  

AZERBAYCAN	HEYETİ,	MECLİSTE

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, 
Türkiye-Azerbaycan medya ilişkileri projesi 
kapsamında, Azerbaycan'dan gelen 
milletvekilleri, genel yayın yönetmenleri ve 
editörlerden oluşan heyeti kabul etti. 

Türkiye ve Azerbaycan arasında çok yoğun 
ticari ilişkiler ve tarihe dayanan birliktelik 
olduğunu belirten Ünüvar, "Coğrafyalarımız 
farklı ama aynı soydan, dinden, dilden 
neşredilmiş iki devlet olarak görüyoruz.” 
dedi. Ünüvar, Türkiye ve Azerbaycan'ın 
çok sıkıntılı coğrafyalarda bulunduğunu, 
Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sinin 
Ermenistan işgali altında olduğunu, 1994'teki 
işgalden sonra bir milyon Azerbaycan 
vatandaşının yerini ve yurdunu terk ederek, 
başta Bakü olmak üzere, diğer şehirlere göç 
ettiğini belirtti.

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattından 
bugüne kadar iki milyar varilden daha 
fazla Azerbaycan petrolünün, Türkiye'ye ve 

oradan da dünyaya aktarıldığını kaydeden 
Necdet Ünüvar, iki ülke arasında ticari 
ilişkilerden daha yoğun bir şekilde gönül 
köprüsü bulunduğunu ifade ederek, bu 
ziyaretlerin söz konusu köprüleri daha da 
güçlendireceğini ifade etti.

Konuk heyet başkanı Vugar Seferli ise 
dört gündür Türkiye'de bulunduklarını ve 
kendilerini ülkelerinde gibi hissettiklerini 
belirtti. Türkiye ve Azerbaycan medya 
kuruluşları arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesini arzuladıklarını ifade eden 
Seferli, heyet üyelerini tanıttı.

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili 
ve Yeni Azerbaycan Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Hikmet Memmedov da 
ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesinde 
medyanın kullanılması gerektiğini vurguladı. 
Memmedov, Azerbaycan medyasının, 
Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi gösterdiği 
kahramanlık destanını Azerbaycan halkına 
aktardığını kaydetti. 

14 Aralık 2016 Çarşamba
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TÜRKİYE-UKRAYNA	PARLAMENTOLARARASI	
DOSTLUK	GRUBU	BAŞKANI	ŞAHİN,	

UKRAYNA	BÜYÜKELÇİSİ	
SYBİHA	İLE	GÖRÜŞTÜ

Türkiye-Ukrayna Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Hüseyin Şahin, Ukrayna 
Büyükelçisi Andrii Sybiha ve beraberindeki 
heyet ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Dostluk Grubu Başkanı Şahin, iki ülke 
devlet başkanları ve parlamento başkanları 
arasında çok güzel bir ilişki olduğunu 
belirterek dostluk grupları olarak, Türkiye 
ve Ukrayna hükümetleri ve bakanlıkları 
arasındaki her türlü iş birliğini yakından 
takip ettiklerini belirtti. Türkiye ve Ukrayna 
parlamentolararası ilişkilerinin geliştirilmesi 
ve zenginleştirilmesi gerektiğine değinen 
Şahin, iki ülke arasındaki ilişkilerin her 
alanda zenginleştirilmesi için çalıştıklarını 

ifade etti. Şahin, Türkiye olarak Ukrayna 
topraklarının bir kısmının Rusya tarafından 
işgal edilmesini kabul etmediklerini de 
sözlerine ekledi. 

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha ise Türkiye 
ve Ukrayna arasında çok eskiye dayanan 
köklü ilişkiler bulunduğuna dikkat çekerek 
parlamentolararası ilişkilerin ve iki ülke 
arasında bulunan her türlü ilişkinin daha da 
zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiğini 
ifade etti ve görevi boyunca bu ilişkilerin ileri 
götürülmesi için her türlü katkıyı yapacağını 
kaydetti. 

06 Aralık 2016 Salı
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10	ARALIK	
DÜNYA	İNSAN	HAKLARI	GÜNÜ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları 
Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 
herkesin insan onuruna yakışır bir hayat 
sürmeyi hak ettiğini belirtti. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 10 
Aralık 1948'de kabul edilmesinden iki yıl 
sonra 10 Aralık tarihinin "İnsan Hakları 
Günü" olarak kutlanmaya başlandığını 
anımsatan Yeneroğlu, beyannamenin 
günümüzde yaşanan ırk, cinsiyet, din ve tüm 
diğer ayrışmalar üzerinden yaşanabilecek 
ayrımcılık türlerine karşı önemli bir yol 
haritası olduğunu kaydetti. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 
da bu doğrultuda, 1990'dan bu yana insan 
haklarının korunması ve geliştirilmesi 
açısından önemli roller üstlendiğini 
vurgulayan Yeneroğlu, şöyle devam etti: 

"Son 15 yıllık süreçte, Türkiye’de insan 
haklarının iyileştirilmesi noktasında ciddi 

ilerlemeler kaydedilmiştir. Ancak kat edilen 
bu mesafe yeterli görülmemelidir. İnsan 
hakları ideallerinin yediden yetmişe tüm 
alanlarda işlerlik kazandığı bir ülke olma 
ideali yolunda taşıdığımız sorumluluk 
büyüktür. 15 Temmuz sonrası iç siyasette 
yaşanan gelişmeler, PKK terörünün 
oluşturduğu tehdit ve tehlike ortamı, ayrıca 
bölgemizde yaşanan savaşlardan dolayı 
ülkemize yansıyan sorunlara rağmen 
komisyonumuz, insan hakları konusunda 
verdiği kararlı mücadeleden vazgeçmemiştir. 
Dün olduğu gibi bugün de, insan haklarının 
evrenselliği ve vazgeçilmezliği bilinciyle 
çalışmalarını yürütmektedir." 

Yeneroğlu, insan hakları mevzusunun siyaset 
üstü bir mesele olduğuna dikkati çekerek, 
"Ülke olarak ciddi sınamalardan geçtiğimiz 
bir dönemde, hiçbir uluslararası örgüt ya 
da siyasal aktörün insan hakları kavramını 
tekeline alarak söz konusu değerleri 
siyasi malzemeye dönüştürmeye ve bu 
değerlerin içini boşaltmaya hakkı yoktur." 
değerlendirmesinde bulundu.

09 Aralık 2016 Cuma
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TBMM	BAŞKANLIĞI	İDARİ	
TEŞKİLATI	İÇ	KONTROL	İZLEME	VE	
YÖNLENDİRME	KURULU	TOPLANTISI

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı İç Kontrol 
İzleme ve Yönlendirme Kurulu/ Yönetimin 
Gözden Geçirmesi Toplantısı, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
başkanlığında, Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili Erbay Kücet, Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili Baki Ateş, birim başkan ve başkan 
yardımcılarının katılımı ile gerçekleşti. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
toplantıda, birimler arasındaki iletişimin 
ve karşılıklı fikir alışverişinin önemini 
vurgulayarak, İdari Teşkilat genelinde 
uygulanan yönetim sistemlerinin kuruma 
önemli katkılar sağladığını belirtti. 

07 Aralık 2016 Çarşamba
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TBMM’YE	15	TEMMUZ	
MİLLÎ	İRADE	ÖDÜLÜ

 TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, İstanbul Cemal Reşit 
Rey Konser Salonunda ÖNDER İmam 
Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen                     
M. Celaleddin Ökten Ödülleri takdim 
törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
adına katıldı. 

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ve davetliler katıldı. Törende kısa 
bir teşekkür konuşması yapan Kumbuzoğlu, 
TBMM Başkanı Kahraman’a verilen “15 
Temmuz Millî İrade Ödülü”nü TBMM Başkanı 
adına aldı. 

26 Aralık 2016 Pazartesi
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BYEGM	FOTOĞRAF	ARŞİVİNDEN	
KARELER	İLE	“ANKARA	1930	–	1960”	SERGİSİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişinin 97. Yılı münasebetiyle, Basın, Yayın 
ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) 
tarafından 27 – 31 Aralık tarihlerinde TBMM 
Mustafa Necati Kültür Evinde “Ankara 1930 – 
1960 Sergisi” düzenlendi. 

Sergide yeralan 45 kare, 1930-1960 
yıllarında eğitim kurumları, sosyal hayatı, 

mimarisinden örnekler ile Ankara’yı 
anlatıyor.

27 Aralık 2016 tarihindeki sergi açılışına 
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, BYEGM Genel Müdürü Mehmet 
Akarca, TBMM İdari Teşkilatı ve BYEGM 
yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.    



Kalite, Gıda Güvenliği, Çevre ve Enerji 
Yönetim Sistemleri kapsamında, TSE 
tarafından 26-29 Aralık 2016 tarihleri 
arasında, Ankara ve İstanbul birimleri 
için planlanan dış tetkik açılış toplantısı               
26 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu başkanlığındaki toplantıya, 
Genel Sekreter Yardımcısı vekilleri Erbay 
Kücet ve Korkut Türkyarar ile Kalite, Gıda 
Güvenliği, Çevre, Enerji Yönetim temsilcileri, 
ilgili personel ve TSE tetkik heyeti katıldı. 

DIŞ	TETKİK	AÇILIŞ	TOPLANTISI

ÜNİVERSİTELİLERE	YASAMA	EĞİTİMİ
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı tarafından, 
tıp fakültesinde okuyan öğrencilerden 
oluşan gruba yasama eğitimi verildi.

Eğitim programı kapsamında, TBMM’ye 
ilişkin temel kavram ve kurumlar, kanun 
yapım süreci ve mevzuat hazırlama 
usul ve esasları, ihtisas komisyonları ve 
komisyonlarda yasama süreci, TBMM 
Genel Kurulunda yasama süreci ve 
Cumhurbaşkanlığı aşaması, parlamenter 
denetim yolları, Bütçe ve Kesin Hesap 
Kanunu yasalaşma süreci ve TBMM internet 
sayfasının tanıtımı konulu sunumlar 
gerçekleştirildi. 01 Aralık 2016, Perşembe
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Aralık 2016

ARAMIZDAN	AYRILANLAR

İsmet	Abdullah	SEZGİN
12, 13, 14, 15, 16, 19. ve 20. Dönem Aydın Milletvekili,               
19. Dönem TBMM Başkanı İsmet Sezgin, 8 Aralık Perşembe günü 
vefat etti.

Sezgin, 9 Aralık Cuma günü TBMM’de düzenlenen Devlet 
töreninin ardından aynı gün Kocatepe Camiinde kılınan cenaze 
namazından sonra, Devlet Mezarlığında toprağa verildi. 

İsmet Sezgin, 1928’de Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, İzmir 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulundan mezun oldu. 

Türkiye Emlak Kredi Bankasında memur ve muhasebeci, Aydın İnşaat Ticaret Sanayii 
AŞ Müdürü, Aydın Belediye Başkanı, Türk Belediyecilik Derneği Başkanlığı görevlerinde 
bulundu.

1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1991 ve 1995 yıllarında yapılan milletvekili genel 
seçimlerinde milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı, Bütçe Karma Komisyonu Başkanı, 31 ve 32. Hükümet Gençlik ve 
Spor Bakanı, 43. Hükümet Maliye Bakanı, 49. Hükümet İçişleri Bakanı, 55. Hükümet Millî 
Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 

Bahattin	ÇALOĞLU
18. Dönem Artvin Milletvekili Bahattin Çaloğlu’nun cenazesi 12 Aralık 
Pazartesi günü Gölbaşı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Çaloğlu, 1930’da Artvin’de doğdu. Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 
Erzurum Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı, serbest eczacı olarak görev 
yaptı.
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ARAMIZDAN	AYRILANLAR

Abdullah	Asım	İĞNECİLER
Danışma Meclisi Konya Üyesi (15.10.1981-06.12.1983) Abdullah Asım 
İğneciler’in cenazesi 12 Aralık’ta İzmir Alsancak Hocazade Camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İğneciler, 1919’da Konya’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
mezun oldu. Konya Maiyet Memuru, Balıkesir Tütüncü Bucak Müdürü; 
Cihanbeyli, Bozova, Gediz Kaymakamı; Elazığ, Bitlis, Manisa, Kayseri, 

Denizli, Merkez Valisi, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Mehmet	Emin	Edip	İMER
11. Dönem Sivas Milletvekili Mehmet Emin Edip İmer’in cenazesi            
13 Aralık’ta Cebeci Asri Mezarlığı Camiinde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

İmer, 1921’de Sivas’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Hafik Sorgu Hâkimi ve serbest avukat olarak görev yaptı.



TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ

03-08 OCAK 2017 SERDAR KİPDEMİR KALİGRAFİ SERGİSİ

10-15 OCAK 2017 TURİZM GELİŞTİRME VAKFI KARMA SERGİSİ

18-22 OCAK 2017
TBMM MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 

2016 YIL SONU KARMA SERGİSİ
KARMA SERGİ

24-29 OCAK 2017
ANKARA LOZAN MÜBADİLLERİ 

DERNEĞİ
FOTOĞRAF SERGİSİ

31 OCAK - 05 ŞUBAT 2017 GÜLSEREN ÇELİK 
EBRU VE MİNYATÜR  

SERGİSİ

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

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

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 4 56
Kanunlaşan 7 3
Geri Alınan - 1

Komisyonlarca 
Raporlanan 4 -

Komisyonlarda 
Bulunan* 92 1494

Genel Kurulda  
Bulunan* 315 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslar Arası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 2

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 14

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 696 1481

İHİK 324 68

KEFEK 6 -

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  675  17 3 49 3 1 -

Cevaplanan/
Görüşülen

442 (yazı 
sayısı) - 9

1(Görüşülen)

12(Okunan)
- - -

   *Dönemin başından 26/12/2016 tarihi itibariyle bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa 7 70 saat
Adalet - -
Milli Savunma 1 1 saat
İçişleri - -
Dışişleri - -
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre 1 3 saat
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Tek. 2 2 saat

Dilekçe - -
Plan ve Bütçe 3 21 sa. 41 dk.
KİT - -
İHİK 1 3 saat
AB Uyum - -
KEFEK 3 9 saat
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
FETÖ/PDY Araştırma 4 24 sa. 20 dk.

Komisyonlar Toplam 23 133 saat 1 dk.
TBMM Genel Kurulu 16 179 saat 57 dk.

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ
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HÜRRİYET VE
BAĞIMSIZLIĞIMIZIN

GÜR SESİ
MEHMET 

A K İ F
“Hürriyet ve bağımsızlığımızın gür sesi, İstiklâl Marşımızın şairi, mütefekkir, 
öğretmen, vaiz, hafız ve dava adamı Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 80’inci yılında 
rahmet dilekleri ve şükran duygularıyla anıyorum. Aralık ayı Mehmet Akif Bey’in 
143’üncü doğum yıl dönümü ayıdır. İstanbul’da doğan ve 27 Aralık 1936’da 63 
yaşında ahiret âlemine göçen Mehmet Akif Bey, tam bir iman ve inanç sembolü idi.

Milletimizin en ümitsiz günlerinde kaleme aldığı İstiklâl Marşı’na “Korkma” diyerek 
başlayan merhum Akif, milletimize yılgınlığa düşmeme, inanç ve azimle mücadele 
etme duygusunu aşılayan bir vatan sevdalısıydı. İstiklâle duyduğu inançla, bir cihat 
eri olarak Anadolu’yu dolaşmıştır. İnsanımızı geleceğin daha güzel olacağına ikna 
etmeye gayret eden merhum Akif, zafere giden yolun cesaret ve inanç gerektirdiğini 
sesini duyurduğu herkese anlatmıştır.

O, büyük bir istilaya maruz kalan İslam dünyasının kurtuluş yolunun Anadolu’nun 
kurtuluşundan geçtiğine inanan büyük bir mütefekkir olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde görev yapmış imanlı bir dava adamı idi.

Eserlerini Safahat’ta toplayan merhum Akif, yaşadığı dönemde olduğu gibi bugün 
de kıymeti son derece yüksek bir şair olarak genç nesiller için örnek şahsiyet olmaya 
devam etmektedir. Adı ve eserleri milletimiz var oldukça hep yaşatılacaktır.

Bu düşüncelerle, örnek ve önder şahsiyetimiz merhum Mehmet Akif Bey’i vefatının 
80’inci yılında tekrar minnet ve şükran ile anıyor, Yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret 
niyaz ediyorum.”  (27.12.2016 )

İsmail KAHRAMAN
TBMM Başkanı

M E C L İ S T E N
TERÖRE KARŞI 
ORTAK DURUŞ

2 0 1 7  Y I L I  B Ü T Ç E S İ  T B M M  B A Ş K A N I  K A H R A M A N 
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