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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı             
22 Şubat 2017 Çarşamba günü resmî konutunda ziyaret etti. 
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RATEM “MEDYA VE DEMOKRASİ”
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu 
ifade eden Başbakan Binali Yıldırım 
"Marifet iltifata tabidir. Başarının mutlaka 
ödüllendirilmesi, teşvik edilmesi lazım. Yeni 
başarılara ulaşmak için buna ihtiyaç var.“ 
dedi. 

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin önemli bir 
süreçten geçtiğine işaret ederek, şu ifadeleri 
kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye 
Cumhuriyeti siyasi tarihinde herhalde eşi 
benzeri görülmemiş bir iştir. İlk defa silaha, 
tanka, uçağa, helikoptere, füzelere karşı 
millet göğsünü siper etmiş ve bu alçakça 
girişimi bertaraf etmiştir. Bir kez daha 

Türk milletinin ne kadar asil, büyük bir 
millet olduğunu hep beraber 15 Temmuz 
gecesi gördük, şahit olduk. 15 Temmuz 
alçak darbe girişiminin kahramanları var. 
Bunların başında Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın dik ve dirayetli 
duruşu, hükümetimizin kararlılığı ve aziz 
milletimizin meydanlara inip bu darbecilere 
karşı gösterdiği kahramanlık var. Ancak 
bu darbe girişiminin bastırılmasında en 
büyük rolü medya organlarımız oynamıştır. 
Bu kalkışmanın başladığı ilk saatlerden 
itibaren hiçbir telkin olmadan, hiçbir 
şey kendilerine söylenmeden, gerek 
bizim gerek Cumhurbaşkanımızın yaptığı 
açıklamalarla beraber bütün görsel, sosyal 

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından 
düzenlenen “Medya ve Demokrasi” etkinliği TBMM’de gerçekleştirildi.                                    

Törene Başbakan Binali Yıldırım da katılarak bir konuşma yaptı. 

14 Şubat 2017 Salı
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medya mecraları adeta ağız birliği yapmış 
gibi darbeye karşı net duruşlarını ortaya 
koymuşlar ve darbecilerin kimyasını 
bozmuşlardır. Bu vesileyle burada bulunan 
bütün basın mensuplarına, o karanlık gecede 
ülkemizin aydınlanması için gösterdikleri 
büyük kahramanlık, büyük vatanseverlik için 
teşekkür ediyorum." 

Yıldırım, etkinliğin anısına kurum 
temsilcilerine ödüllerini verdi. Törende, şu 
isimler ödülleri aldı: 

"Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürü Mehmet Akarca, TRT Genel 
Müdürü Şenol Göka, Anadolu Ajansı adına 

Kurumsal İletişim 
Direktörü Esra 
Kireçci, Tekirdağ 
Çerkezköy 
Radyo Haber 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban 
Kardeş, Konya 
Kon TV'den 
Nurettin Bay ve 
Mustafa Tatlısu, 
Kayseri Elif TV 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer 
Faruk Hamurcu, 
İstanbul Radyo 
Trafik Genel 

Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan, Elazığ Kanal 
23 Televizyonundan Murat Varol, Armoni 
FM ve Radyo 03'ten Ömer Elçi, Kral FM 
Grubu Genel Koordinatı Mehmet Akbay, 
Ülke TV'den Bekir Gündoğan, NTV'den Oğuz 
Haksever, HaberTürk Genel Müdürü Veyis 
Ateş, A Haber Genel Müdürü Abdülhalik 
Çimen, 24 Televizyonu Ankara Temsilcisi 
Melik Yiğitel, Digitürk Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Müdür Yardımcısı Eren Demircan, 
Türksat Anonim Şirketi Genel Müdürü Cenk 
Şen, Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat 
ve CNN Türk Haber Koordinatörü Ali Güven." 
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Törende konuşan TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, haber alma ortamı ne kadar 
özgür olursa, gazetecilerin de haber üretme 
yeteneğinin o denli arttığını, aynı şekilde 
haberi yayma ortamı ne kadar özgürleşirse, 
gazetecilerin, haberini okuyucuya 
ulaştırmasının da o kadar kolay olduğunu 
ifade etti. Toplum içinde siyasetçilerin ve 
medya mensuplarının çok eleştirildiğini 
dile getiren Aydın, “Her türlü kötü gidişten 
bizi sorumlu tutanlar, medya mensuplarını 
her şeyi yazmamakla ve toplumu yeterince 
aydınlatamamakla suçlamaktadırlar. 
Esasında bu güzel bir şeydir. Özünde eleştiri 
vardır ve eleştiri demokrasinin olmazsa 
olmazıdır. Medya ve demokrasinin ortak 
paydası da eleştiridir." dedi.

Eleştirinin olmadığı yerde medyanın da 
demokrasinin de olamayacağını vurgulayan 
Aydın, "Medyanın bir başka varlık dayanağı 
da özgürlüktür. Özgürlüğün olmadığı 
yerde demokrasi olmaz. Medya, varlığını 
borçlu olduğu demokrasiye sonuna kadar 
sahip çıkmak zorundadır." ifadelerini 
kullandı. Farklı inanç ve kültürlerin barış 
içinde bir arada yaşadığı Türkiye'nin, 15 

Temmuz'da büyük bir suikasta maruz 
kaldığını anlatan Aydın, "Cumhurbaşkanımızı 
ortadan kaldırmak, İstiklal Savaşı'nda dahi 
kapanmayan Gazi Meclisimizi kapatmak 
amacıyla yola çıkan, TSK’ya sızmış hainlere 
karşı milletimiz adeta ikinci bir kurtuluş 
savaşı verdi. Tankları, uçakları, helikopterleri 
göğüslerini siper ederek durdurmaya 
çalışan milletimiz, 15 Temmuz akşamı bütün 
dünyaya misal olacak bir büyük destan 
daha yazdı. Artık devletin milleti anlayışı 
yerine milletin devleti anlayışı geldi." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Aydın, "Medya mensupları olarak o akşam 
hayatınızın sınavını başarıyla verdiniz. 
Yazılı, görsel ve alternatif medya olarak 
yaptığınız kesintisiz yayınlarla 15 Temmuz 
akşamı hem milletimizi uyandırdınız 
hem de dünyaya büyük bir yayıncılık 
örneği sergilediniz. Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını, 
medyanın bütün imkânlarını kullanarak, 
milletimize ulaştırarak ülkemizi büyük bir 
badireden kurtardınız. Medya mensupları 
olarak o akşam, darbecilere büyük bir 
hayal kırıklığı yaşattınız. Benim görüşüme 
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göre eli kanlı canilere, emperyalistlerin 
ülkemizdeki lejyonerleri hainleri yanıltan, 
konvansiyonel medya mensuplarının 
geçmişte yaşadığımız darbeler karşısında 
takındıkları pasif tutumdu. Onlar, demokrasi 
ve özgürlük kültürüyle büyümüş sizler gibi 
onurlu medya mensuplarının da 'tak diye 
emredilince şak diye yazacaklarını' zannetme 
gafletine düştüler. Sizler, darbecilerin kötü 
emellerine alet olmak yerine, mesleğinizin 
onurunu korudunuz ve demokrasinin 
yanında durdunuz. TBMM'de tecelli 
eden millî iradenin sözcülüğünü yaparak 
isminizi tarihe yazdırdınız. Bu konuda 
çalıştığınız yayın organlarının hükümetin 
görüşünü benimseyip benimsememesine 

bakmadınız. İçinizde politik olarak bizden 
farklı düşünenler olabilir. Demokrasinin 
güzelliği de buradan gelmektedir. Ama 
bizimle farklı düşünmekten dolayı, darbeyi 
meşru görüp, postalın önünde selama 
durmadınız. Demokrasi, meşruiyet demektir 
ve bizlerin de bundan sonra yapmamız 
gereken meşruiyet dairesinden çıkmadan, 15 
Temmuz ruhuna sahip çıkmak ve birbirimizi 
kardeş gibi görerek, milletimizi ve devletimizi 
ebed müddet yaşatmaya çalışmaktır. Bu 
sadece kendimize karşı değil, aynı zamanda 
gönlü bizimle olan sınırlarımız dışındaki 
milyonlara karşı da sorumluluğumuzdur." 
dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Hüseyin Yayman ise önemli ve tarihi bir 
toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, 15 
Temmuz'daki darbe girişiminde yaşananlara 
insanın inanamadığını belirtti. Yayman, 
"Maalesef bu hain FETÖ'cü alçaklar, 
bu namussuzlar, bu haysiyetsizler, bu 
memleketin Meclisine kastettiler. Allah 
milletimize bir daha böyle bir elem 
yaşatmasın. İnşallah 15 Temmuz son 
olsun ve bu milletin bahtı, geleceği açık 
olsun." ifadesini kullandı. 15 Temmuz'daki 
darbe girişimini engelleyen gazetecileri 

ve televizyoncuları tarihin şerefle ve 
onurla yad edeceğini belirten Yayman, 
darbeyi engelleyen unsurlardan birinin 
de medyanın gücü olduğunu dile getirdi. 
Türkiye'de medyanın darbeler karşısındaki 
sicilinin çok tartışmalı olduğunu kaydeden 
Yayman, "Bu konu uzun uzun tartışılabilir. 
Ama 15 Temmuz gecesi Türk medyasının 
tavrı bence hem 27 Mayıs'ta, hem 12 
Mart'ta, hem 12 Eylül'de, hem 28 Şubat'taki 
bütün sicilini temize çıkartan bir şeref 
levhasıdır. Tarih bunu böyle kaydedecektir." 
değerlendirmesinde bulundu.
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RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf 
Gürsoy, Türkiye'nin dört bir yanından 410 
radyo televizyon yayıncısının katıldığı söz 
konusu etkinliği yüce Meclisin çatısı altında 
gerçekleştirmekten onur duyduklarını 
belirterek, emeği geçen Meclis yetkililerine 
teşekkürlerini sundu. Medyanın, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihi boyunca yaşanan 
hemen hemen her darbe sürecinde aktif 
rol üstlendiğini ve sonuca doğrudan tesir 
ettiğini anımsatan Gürsoy, "Geleneksel 
olarak özellikle darbe teşebbüslerine uyumlu 
hareket eden medya, 15 Temmuz 2016 
gecesi patlak veren darbe girişiminde ise 
sokaklara dökülen halkla beraber hareket 
etmiştir. Kurumsal medyanın takındığı tavır 
diğer bireysel ve kitle iletişim araçlarıyla 
birlikte güç kazanmış ve darbe girişiminin 
akamete uğratılmasına yardımcı olmuştur." 

dedi. Böylece uluslararası kamuoyuna da 
kuvvetli bir mesaj verildiğini dile getiren 
Gürsoy, medyanın yapıcı potansiyelinin, 
sonraki süreçte toplumda ortak dilin 
yerleştirilmesinde de ön plana çıktığını 
vurguladı. Özellikle yerel radyo ve televizyon 
kuruluşlarının önemli sorunlarının 
bulunduğunu belirten Gürsoy, bunların 
başında telif bedeline ilişkin sorunların 
geldiğini dile getirdi. 

Yerel yayın yapan radyo ve televizyonlardaki 
kamu spotu yayınlarına da değinen Gürsoy, 
Basın İlan Kurumu benzeri bir "Medya 
İlan Kuruluşu" kurularak, kamu ve resmi 
ilanlardan pay alınmasını istediklerini 
söyledi. Gürsoy ayrıca yerel ve bölgesel yayın 
yayan televizyon kanallarının uydu üzerinden 
yayın yapmaları için gerekli ihtiyaçlarının 
karşılanması ihtiyacını da kaydetti.
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RATEM Yönetim Kurulu Başkanı 
Gürsoy ve beraberindeki konuklar, 
Meclisin, 15 Temmuz darbe girişiminde 

bombalamalardan hasar gören kısımlarını 
ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
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25 YIL ÖNCE, O KANLI GECE: 

HOCALI KATLİAMI   

Tam 25 yıl önce, 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan o karanlık gecede, Azerbaycan’a 
bağlı Dağlık Karabağ Bölgesi’nde, tarihin en kanlı ve acımasız katliamlarından 

biri olan Hocalı Katliamı yaşandı.TBMM Başkanı İsmail Kahraman,                   
Hocalı Katliamı’nın 25. Yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

25 Şubat 2017 Cumartesi
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İnsanlık tarihinin en kanlı ve acımasız 
katliamlarından birinin, 25 yıl önce 
Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ 
Bölgesi'ndeki Hocalı kasabasında 
gerçekleştiğini hatırlatan Kahraman, Dağlık 
Karabağ'ı işgal eden Ermeni çetelerinin, 
yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve 
nefretle yüzlerce Azerbaycan Türkünü 
katlettiklerini belirtti. 

Dünya basınının gözleri önünde cereyan 
eden bu katliamda Hocalı'da 613 masum 
insanın tüyler ürpertici yöntemlerle 
vahşice öldürüldüğünü belirten Kahraman, 
"Sistematik bir şekilde yapılan katliamda 
487 sivil de ağır şekilde yaralanmış, ayrıca 

150 Azeri kardeşimizden de bir daha haber 
alınamamıştır." değerlendirmesini yaptı. 

TBMM Başkanı Kahraman, milletlerin 
20'nci yüzyılın ilk çeyreğinde Balkanlar'da, 
Kafkaslar'da, Irak'ta ve Yemen'de maruz 
kaldıkları katliamlar gibi Hocalı Katliamı’nın 
da unutturulmak istendiğini vurgularken, 
100 yıl önce gerçekleştirildiği iddia 
edilen sözde soykırımın intikamını almak 
amacıyla Hocalı'yı kan gölüne çeviren 
Ermeni çetelerinin eylemlerinin, aradan 
yıllar geçmesine rağmen yargı önüne 
çıkartılamadığını ve sorumlularından 
uluslararası mahkemelerde hesap 
sorulamadığını kaydetti. 

Türkiye ve Azerbaycan’ın kader ortaklığı yapan, aynı millete mensup 
iki devlet olduğunun altını çizen Kahraman, mesajında şu ifadeleri de 
kullandı:

"Bizler Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte sevinir, birlikte üzülürüz. 
Acısı dün gibi taze olan Hocalı'da gerçekleştirilen katliamın faillerinden 
hesap sorulmadıkça, işlenen bu vahşetten dolayı özür dilenmedikçe 
bu acı hiçbir zaman dinmeyecektir. Gayesi, devletlerarası iş birliği 
ve diyalog ortamını gerçekleştirerek barış içinde bir dünya meydana 
getirmek olan Birleşmiş Milletler'den beklentimiz de bu tür katliamların 
meydana gelmemesi için daha aktif bir rol üstlenmesi ve işgal altındaki 
Azerbaycan topraklarındaki Ermenistan işgalinin sona erdirilmesidir. 
En büyük temennim, yeryüzünün huzur ve barış içinde yaşanabilir bir 
hâle getirilmesi ile böylesine kanlı katliamların insanlık tarihinde tekrar 
yaşanmamasıdır. Ancak başta Suriye olmak üzere İslam dünyasında 
yaşanan savaşlar, saldırılar ve katliamlar dikkate alındığında yaşanan 
acılardan yeterince ders alınmadığı görülmektedir. Niyazım, ülkemizde, 
İslam coğrafyasında, soydaşlarımızın yaşadığı topraklarda ve tüm 
dünyada bu tür insanlık dışı katliamların bir daha yaşanmaması ve sona 
ermesidir. Bu vesileyle 25 yıl önce Hocalı'da öldürülen Azerbaycanlı 
kardeşlerimizi rahmetle anıyor, katliamın katillerini lanetliyor, barış ve 
saadet dolu günlere kavuşmayı temenni ediyorum.”
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“HOCALI SOYKIRIMI, İNSANLIĞA KARŞI 
SUÇLAR VE TERÖRİZM" KONFERANSI

"Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve 
Terörizm Konferansı"nda konuşan TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, Azerbaycan ve 
Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu, iki 
ülke arasında dünya barışının menfaatine 
olacak şekilde her geçen gün ivme kazanarak 
büyüyen bir dostluk bulunduğunu ifade etti. 

Aydın, 25 yıl önce ana yurtlarında katledilen 
yaşlı, kadın ve çocukların gözü dönmüş 
zalimlerin kurbanı olduğunu hatırlatarak, 
"Hiçbir şüpheniz olmasın ki Türkiye ve Türk 
dünyası acımasızca katledilen bu şehitlerini 
hiçbir zaman unutmayacak." dedi. Hocalı'da 
işgalci emellerle masum insanlar hedef 
alınarak genci ve yaşlısıyla 613 kişinin 
katledildiği saldırıda, tüm insanlığın yara 
aldığını dile getiren Aydın, şu ifadeleri 
kullandı:

"Bugün insanlığa düşen görev, yakın 
tarihimizde meydana gelen katliamı 
görmek, empati kurmak, bu ve benzeri 
katliamların önüne geçmektir. Asıl olan 
budur. Günümüzde bütün insanlığın 
mağdur olduğu ve giderek daha çok 
masum insanın canına kasteden terörün, 
komşu bir ülkenin topraklarını işgal etmek 
için düzenli ordular kurarak devlet eliyle 
nasıl kullanıldığını görmek için Hocalı'da 
olanları görmek ve anlamak yeterlidir. 
Bu insanlık suçunun faillerinden de 
beklentimiz, bölgemizde halklar arasında 
derin düşmanlıklar bırakan, yaralar açan ve 
barışı gölgeleyen bu katliamla yüzleşmeleri 
ve vicdan muhasebelerini yapmaları, terör 
ve insanlık suçuyla uluslararası hukuku 
ihlal ederek işgal ettikleri topraklardan bir 
an önce geri çekilmeleridir. Ancak bu yolla 

Türk Keneşi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından, Hocalı Soykırımı’nın  
25. yılı nedeniyle  “Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm 

Konferansı” düzenlendi. Konferansa TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın katıldı.

22 Şubat 2017 Çarşamba
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bölgemizdeki barışı tesis edebiliriz, dostane 
bağlar kurabiliriz. Bugün bize düşen görev, 
kalbimizde katliam kurbanı insanlarımızın 
acısını her daim taşımak, anılarını yaşatmak, 
uluslararası hukuk çerçevesinde haklarını 
aramak ve katliamın hesabını sormak." 

Aydın, Hocalı’da bir gecede 613 masum 
insanın canına kıyanların, düşmanlıklarının 
devamı olarak hukuki temelden yoksun 
şekilde ve tarihî çarpıtmalarla kendilerine 
soykırım yapıldığı iddiasında bulunduklarına 
işaret etti. "Tarihçileri göreve çağırıyoruz." 
ifadelerini kullanan Aydın, tarihçilerin 
gerçeği görmek istemediğini ancak bu 
çarpıtmaların dünyada dayanağını yitirdiğini 
vurguladı. Tarihi boyunca barışçıl ve insan 
yaşamının kutsallığını merkezine alan 
Azerilerin ve Türklerin, masum sivilleri 
hedef alarak komşu ülkelerin işgali 
peşinde koşmadığını ifade eden Aydın, şu 
değerlendirmede bulundu:

"Azeriler ve Türkler nereden, kimden gelirse 
gelsin insanlığın ortak yarası katliamın 
hep karşısında, terör mağdurlarının hep 
yanında yer alarak onların acısını hep 
birlikte paylaşmıştır. Dünyaya bu noktada 
bir çağrıda bulunmak istiyoruz, ölenler 
kim olursa olsun, terör nereden gelirse 
gelsin, kime karşı işlenirse işlensin, teröre 
karşı bütün dünyanın ortak ve samimi bir 
duruşa ihtiyacı var. Maalesef çevremizde 

tüm dünyada görüyoruz, ölenler Müslüman 
olunca 'körler ve sağırları oynayan’ bir 
dünya var. Şunu istiyoruz, nasıl ki Paris'te, 
Brüksel'de bir patlama oluyorsa, bütün bir 
dünya, bu teröre karşı 'Je suis Paris, Je suis 
Brüksel' diyebiliyorsa, 'Je suis Hocalı, Halep, 

Ankara, İstanbul, Arakan' demek zorunda. 
Eğer terörü bitirmek istiyorsak bu samimi 
ve kararlı duruşa tüm dünyanın ihtiyacı var 
çünkü terör sadece bir ülkeye karşı değil, 
insanlığa karşı bir suçtur." Aydın, Hocalı 
Katliamı’nda hayatını kaybedenlere rahmet, 
yakınlarına taziye dileğinde bulunarak 
sözlerini tamamladı.
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Konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Kafkasya bölgesinin istikrarı 
için en önemli sorunun, bugün Azerbaycan 
topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan 
tarafından işgali ile aynı şekilde yıllardır tüm 
uluslararası kurumların, özellikle de Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT), 
AGİT üçlüsünün ve üçlüye üye devletlerin 
çözümünde çekimser kaldığı, tereddüt ettiği, 
hatta uzamasında fayda gördüğü Karabağ 
sorunu olduğunu vurguladı.

Hocalı Katliamı'nın insanlık suçu olduğuna 
dikkati çeken Çavuşoğlu, Hocalı'yı hiç bir 
zaman unutmadıklarını ve unutmayacaklarını 
kaydetti. Çavuşoğlu, Hocalı Katliamı'nı tüm 
dünyaya anlatmaya devam edeceklerini 
belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Yıllardır Ermenistan'ın 1915 olaylarıyla ilgili 
iftiralarıyla mücadele ediyoruz. Ermenistan 
bizim önerilerimizi reddetmiştir. Ortak 
komisyon kuralım, arşivleri açalım, bilim 
adamları gelsin katılsın, başka ülkelerden de 
katılsın... Ermenistan gerçeklerle yüzleşmek 
istemiyor. Ama Hocalı Katliamı bir gerçektir, 
21. yüzyılda 25 sene önce tüm dünyanın 
gözleri önünde gerçekleşmiştir. Esasen 
Hocalı Katliamı’nı yapanların o günkü 

komutanının bunu izah etmesi ve savunması 
da ibretliktir. Diyor ki, 'Ermenilerin, sivillere, 
kadınlara, çocuklara dokunmayacağına 
inananlar Hocalı'da ne yapabileceğimizi 
görmüşlerdir.' Böyle bir vahşet, bu kadar 
insanlık dışı söylemlerle savunulabilir. O kişi 
maalesef bugün o ülkeyi yönetiyor. Maalesef 
Ermenilerin insanlık anlayışı budur, özellikle 
bugün Ermenistan'ı yönetenlerin…" 

1915 olaylarıyla ilgili 100. yılda yürütülen 
çabaların boşa gittiğini hatırlatan Çavuşoğlu, 
"Her yerde yenilgiye uğruyorlar, uğramak 
durumundalar da… En son Fransa Yüksek 
Mahkemesinin aldığı karar, Ermenilere 
bir tokattır. Geçen yıl İsviçre'de Doğu 
Perinçek davasında Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin verdiği karar Ermenilere 
bir tokattır. Aynı şekilde Almanya Federal 
Meclisinde (Bundestag) alınan karardan 
sonra Alman hükümetinin yaptığı açıklama, 
tarihî bir açıklamadır. 'Mahkeme kararı 
olmadan değerlendirme yapılamaz ve 
dolayısıyla Bundestag'ın, parlamentonun 
aldığı kararın hiçbir hukuki geçerliliği yoktur' 
demiştir. Tüm bu gerçekleri, 1915 olayları ve 
Hocalı Katliamı’yla ilgili gerçekleri bıkmadan, 
usanmadan ve dayanışma içerisinde 
anlatmaya devam edeceğiz." dedi.
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“Bundan tam 25 yıl önce, 1992 yılının 25 Şubatını 26 Şubat’a 
bağlayan gece, Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından 
Yukarı Karabağ’ın Hocalı kasabasına düzenlenen saldırıda, 
aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 613 
Azerbaycan vatandaşı vahşice katledilirken, 487 Azeri kardeşimiz 
yaralanmış, 1275’i de Ermeni güçlerince esir alınmıştır. 
Esir alınan 150 Azerbaycan vatandaşının akıbeti ise hâlen 
bilinmemektedir. 

TBMM Dışişleri Komisyonunda üyesi bulunan siyasi partilerden 
Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak, Ermenistan’ın hâlen uluslararası 
hukuka aykırı şekilde işgal altında tuttuğu Hocalı’da 25 yıl 
önce gerçekleştirdiği vahşet dolu saldırı ve katliamı her zaman 
kalbimizin en derinlerinde hissettiğimizi yeniden ifade ediyor, 
kardeş Azerbaycan halkının acısını en içten duygularımızla 
tekraren paylaşıyor, katliamda hayatını kaybedenlere bir kez 
daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde saygıyla 
eğiliyoruz. 

İnsanlık tarihinin en kara sayfalarından biri olan Hocalı Katliamı, 
sonuçları itibarıyla, bölge huzur, barış, güvenlik ve istikrarı 
açısından bugün için de bir sorun olma niteliğini korumaktadır. 
İnsanlık adına kara bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin, 
acıların ve vahşetlerin tekrarlanmaması adına uluslararası 
toplumun bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi 
göstermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz. 

Bu açıdan, Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışma içinde 
olduğumuzu ifade ederek; adalet ve insanlık barışı namına 
bu olayın müsebbiplerinin uluslararası hukukta yargı önüne 
çıkarılması ve Ermenistan’a da Dağlık Karabağ dâhil işgal ettiği 
bütün Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi çağrımızı 
yineliyoruz.”

24 Şubat 2017 Cuma

Dışişleri Komisyonu tarafından 
Hocalı Katliamı’nın 25. Yıl Dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlandı. 
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PAKİSTAN BAŞBAKANI 
NAVAZ ŞERİF’i AĞIRLADIK

Pakistan Başbakanı Şerif, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın refakatinde bombalanan 
bölümleri gezerek o gece yaşananlarla ilgili 
bilgi aldı ve şehitlerin anısına çiçek bıraktı. 
Konuk Başbakanın Meclis ziyaretinde, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Asya 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Van Milletvekili Burhan Kayatürk 
ve milletvekilleri de bulundu.

TBMM Başkanvekili Aydın, Pakistan'ın 15 
Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından 
itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin, halkının, 
Meclisinin yanında olduğunu en üst 
düzeyde net bir duruş ortaya koyarak 
gösterdiğini ifade etti. Bunun, gerek Pakistan 
Cumhurbaşkanı gerek Pakistan Meclisi ve 
Başbakanı tarafından defaatle teyit edildiğini 
belirten Aydın, Pakistan'ın, darbeye karşı 

Ülkemize resmî ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı Navaz Şerif,            
TBMM’nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında bombalanan bölümünü gezdi. 
Şerif, Meclise gelişinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılandı. 

23 Şubat 2017 Perşembe
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demokrasinin yanında durduğunu, hain 
FETÖ teröristlerine karşı Türkiye'nin yanında 
olduklarını tekrar tekrar ifade ettiklerini dile 
getirdi. 

"Biz bunu sadece 15 Temmuz'da görmedik. 
Türkiye ile Pakistan arasındaki münasebet, 
köklü, tarihî derinliği olan, dostluk ve 
kardeşlik üzerine kurulu bir ilişkidir." 
değerlendirmesinde bulunan Aydın, "Her 
iki ülke, hem halklarının yararına hem de 
uluslararası barış anlamında ciddi bir ortaklık 
içindedir. Yaşadıkları sıkıntılarda, her iki 
ülke karşılıklı yardımlaşmışlardır. Geçmişte 
de böyleydi, 15 Temmuz'da da bunu net 
bir şekilde gördük. Bu dayanışmaları için, 
halkımızın, Meclisimizin yanında oldukları 
için teşekkür ediyorum." dedi.

Pakistan'ın, darbe girişimine kalkışanlarla 
iltisakı olan kuruluşları ilk anda ülkesinden 
kovduğunu, FETÖ'ye ait okulları Maarif 
Vakfına devrettiğini ve bu noktada her 
açından Türkiye'nin yanında olduklarını 
her zaman somut olarak gösterdiklerini 
vurgulayan Aydın, Urduca "Yaşasın Türkiye-
Pakistan kardeşliği" dedi. 

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif de, 15 
Temmuz hain saldırısının bıraktığı izleri 
gördüklerini ve çok etkilendiklerini ifade etti. 

TBMM'nin Türk demokrasisinin ve halkının 
iradesinin sembolü olduğunun altını çizen 
Şerif, şu hususları kaydetti:

"O gece saldırılar devam ederken dahi 
TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ın 
çağrısıyla oturum gerçekleşmiştir. Meclis 
Başkanının ve milletvekillerinin bu zor 
durumda gösterdikleri cesaret gerçekten 
takdire şayan. Burası Gazi Meclis... O gece 
yapılan gerçekten kahramanca bir davranış… 
15 Temmuz 2016 gecesi çok karanlık bir 
geceydi ama o karanlık gecede parlak bir 
örnek gördük. Cesaret, sebat, kahramanlık, 
fedakârlığın çok parlak örneklerini gördük. 
Şehitler ve yaralananlar oldu. Türk halkının 
direnişi karşısında elde edilen sonuç çok 
etkileyici. Biz de Türk kardeşlerimizin 
yanındayız ve omuz omuzayız. Bu darbe 
girişiminin ardından Pakistan'da Meclisimizin 
iki kamarası da Türkiye'de demokratik 
kuruluşların yanında olduğunu vurgulayan 
kararı oy birliği ile aldı. İki ülke arasındaki 
kardeşlik bağları sonsuza kadar sürecektir. 
Çok yönlü iş birliğimiz, halklarımıza, 
uluslararası ve bölgemizdeki barışa katkı 
sağlamaya devam edecektir." Konuk 
Başbakan sözlerini, Türkçe olarak "Türkiye-
Pakistan kardeş." diyerek tamamladı. 
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ŞANSÖLYE MERKEL ANKARA’DA

Resmî temaslarda bulunmak üzere 
Türkiye’ye gelen Almanya Federal 
Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Angela Merkel, 
Meclisi ziyaretinde, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın tarafından karşılandı.

Ahmet Aydın ve Merkel arasında yapılan 
görüşmeye Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 
İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin 
Güvenç, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar,                        
Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı Ahmet Berat Çonkar, 
Türkiye – Almanya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanvekili Cemal Öztürk, 
T.C. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın 
ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu katıldı.

TBMM Başkanvekili Aydın, Merkel'i 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
ifadeyle "Ziyaretinize, müttefikimiz 
ve bir numaralı ticaret ortağımız 
olmanız hasebiyle, Almanya ile olan 
ilişkilerimizin yakın tutulması ve her 
alanda daha da geliştirilmesi açısından 
büyük önem atfediyoruz." dedi. 

Ahmet Aydın, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin 
arzu edildiğini, bu bağlamda Almanya 
Federal Meclisi Almanya-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun 
Türkiye’yi ziyaret edeceğini, Federal 
Meclis İçişleri Komisyonu heyetinin 
de 6-10 Şubat tarihlerinde ülkemize 
ziyarette bulunacağını, parlamenterler 
arasındaki temasların yoğunlaşmasından 
memnuniyet duyulduğunu, TBMM 
Dışişleri Komisyonundan bir heyetin 
15 Temmuz darbe girişimini anlatmak 
amacıyla Ekim ayında Berlin’i ziyaret 
ettiğini, parlamenterlerin uluslararası 
asamblelerde ve diğer platformlarda 
yakın iş birliği içinde bulunmasından 
mutluluk duyduklarını, zira söz konusu 

ilişkilerin iki ülke arasındaki bağları daha da 
güçlendireceğine inancımızın tam olduğunu 
vurguladı.

“İlişkilerimiz ve iş birliğimiz bu yeni dönemde 
yeni bir ivme kazanmıştır. Almanya'daki 
seçimleri ve Türkiye'deki referandum 
sürecini dikkate aldığımızda bu ivmeyi 
koruma ve iş birliğimizi daha ileriye taşıma 
iradesine her iki ülke de sahip çıkıyor." 
diyen TBMM Başkanvekili Aydın, görüşmeyi 
müteakiben, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
sırasında bombalanan bölümü ziyaret eden 
Şansölye Merkel ve beraberindeki heyete, 
o gece yaşananlar ve saldırılarla ilgili bilgi 
verdi. Şansölye Merkel ve konuk heyet Genel 
Kurul Salonu’nu da ziyaret ederek, Başkanlık 
kürsüsünden oturumun işleyişi hakkında 
verilen bilgileri dinledi.

02 Şubat 2017 Perşembe
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Açıklamasında, Türkiye ile Almanya 
arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe 
dayandığına işaret eden Mustafa Yeneroğlu, 
Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk'ün 
iki ülke ilişkileri açısından köprü görevi 
gördüğünü belirtti.

Almanya'da yaşayan Türklerin 
anavatanlarına karşı beslediği aidiyet 
duygusunun gün geçtikçe sorun hâline 
geldiğini gözlemlediklerini kaydeden 
Yeneroğlu, "Birden fazla ülkeyi kendine 
vatan edinmiş insanların kendini nereye 
ait hissettiği sorusu 'ya orası ya burası' 
gibi bir yaklaşımla cevaplanamaz. Endişe 
ile gözlemlediğimiz bir başka sorun ise 
Almanya'daki vatandaşlarımızın çifte 
vatandaşlık hakkının sorunlu görülerek 
psikolojik baskı kurulmasıdır." ifadelerini 
kullandı.

Türkiye'nin, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel'in yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ 
ile ilgili açık tutumunu takdirle karşıladığını 
vurgulayan Yeneroğlu, ancak Türk 
toplumunun kurumlarına yönelik saldırıların 
hâlâ devam ettiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK'nın militanlarının 
saldırılarını artırdıklarına da işaret 
eden Yeneroğlu, "Bu bağlamda 
federal hükümetin, PKK terörüyle 
mücadele konusundaki tavrı bizi 
endişeye sevk etmektedir. PKK, 
Almanya'yı militan toplama ve 
propaganda merkezi gibi alanlarda 
kullanmaktadır. PKK üyeleri, 
Almanya sokaklarında hiçbir 
engelle karşılaşmadan propaganda 
yapabilmekte ve kamuya açık 
yerlerde ‘silahlı mücadele için yeni 
savaşçılar’ kazanma konusunda 
reklam yapmaktadırlar. Kabul 
edilemez olan bu durum hukuk 

devletinin tüm araçlarıyla engellenmelidir." 
dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 
Türkiye ziyaretine ilişkin gündem maddeleri 
arasında Türk vatandaşları için söz verilen 
vize serbestisi konusunun da yer aldığını 
belirten Yeneroğlu, Türkiye'nin, mülteci 
dalgası konusundaki sorumlulukları yerine 
getirdiğini belirtti. İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı,  "Avrupa'ya yönelik 
kontrol edilemeyen göç akışı tamamıyla 
kontrol altına alınmıştır. Şimdi mülteci 
anlaşmasıyla ilgili sorumluluğunu yerine 
getirme sırası Avrupa'dadır. Suriye ve 
Irak'taki son durum ve bundan kaynaklı 
olarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca 
mültecinin yükü görmezden gelinmektedir. 
Terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da 
Türkiye yalnız bırakılmıştır.  Türkiye'nin 
durumu ancak empati yapılarak anlaşılabilir. 
Hakkâniyetli bir durum değerlendirmesi 
ancak empatiyle mümkün olabilir. Bunun 
haricinde yapılacak her şey daha fazla 
yabancılaşmaya ve her iki taraf için de daha 
ağır neticelere sebep olacaktır.” dedi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu,                           
AFC Şansölyesi Angela Merkel’in Türkiye ziyareti konusunda                                      

yazılı bir açıklama yaptı. 
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ALMANYA – TÜRKİYE 
PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK GRUBUNUN 

ÜLKEMİZİ ZİYARETİ

Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC)-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ülkemize 
resmî ziyarette bulundu. Konuk heyet 
program çerçevesinde, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Anayasa 
Komisyonu ve AB Uyum Komisyonu başta 
olmak üzere çeşitli temaslarda bulundu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
Almanya Federal Meclisi Almanya-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Michelle Müntefering başkanlığındaki 
heyeti kabul ederek görüşme gerçekleştirdi. 
Kabulde, Türkiye-Almanya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal da yer aldı.

08 Şubat 2017 Çarşamba
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Konuk heyet, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili                                 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile bir araya geldi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
hakkında Almanya-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubuna bilgi veren Fatma 
Benli, hak ihlaline uğradıklarını iddia eden 
kişilerin Komisyonlarına başvurduklarını, 
kendilerinin de söz konusu başvuruları 
inceleyerek, suç unsuru olduğu takdirde ilgili 
makamlara bildirdiklerini kaydetti.

Benli, görüşmede, "Almanya, Türkiye'nin 
yaşadıkları sorunları en azından tahmin 
edebilecek bir ülke konumunda. DEAŞ'ın 
sizin ülkenizde yaptığı tahribatın en az 
100 katını DEAŞ'ın, PKK'nın, DHKP-C'nin 
ve FETÖ'nün ülkemize yaptığını tahmin 
edebilirsiniz. Türkiye 30 yıldır PKK ile 
mücadele ediyor. Yaklaşık ayda bir, hatta 
iki haftada bir PKK 10 tonluk, 5 tonluk 
bombalarla polis merkezlerini patlatıyor. 
Haziran’dan sonra, özellikle bazı ilçelerdeki 
özerk bölge ilanlarıyla binlerce hendek 
kazdı, oralara patlayıcılar yerleştirdi." 
şeklinde konuştu. Fatma Benli, terör örgütü 
PKK'nın sadece askerleri, polisleri değil, sivil 
vatandaşları da öldürdüğünün altını çizdi. 
DEAŞ'ın da vahşi saldırılar gerçekleştirdiğini 
anlatan Benli, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün bu terör tehdidi karşısında Türkiye 
olağanüstü hâl ilan etmedi. Çünkü teröre 
karşı mevcut kurallar çerçevesinde mücadele 
veriliyor. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi, 
önceden öngörebileceğimiz ve olağan hukuk 
kuralları içerisinde mücadele edebileceğimiz 
bir husus değil. Bu nedenle olağanüstü 
hâl ilan edilmek zorunda kalındı. Ancak 
bu durum bizim komisyonun çalışmalarını 
etkilemez çünkü her şartta olağan ve 
olağanüstü şartlarda insan hakları korunması 
için mücadele vermek durumundayız. 
Karakollarda kötü muameleye ilişkin iddialar 
varsa inceliyoruz. Adalet Bakanlığı özel 
olarak bir birim oluşturdu. Eğer biz tespit 
yapıyorsak, suç duyurusunda bulunuyoruz, 
ilgili bakanlıklara ihbarlarda bulunuyoruz. 
Çünkü hiçbir şekil ve şartta işkence asla 
kabul edilemez. PKK insan haklarından 
bahsetse bile elinde bomba var, silah var, 
bunu biliyorsunuz. Ama FETÖ tamamen gizli 
bir örgüt. Onu tespit edebilme şansınız yok. 
Zaman geçtikçe Türkiye'nin bu konuda haklı 
olduğu açığa çıkacaktır." 
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Şenal 
Sarıhan, göçmenler konusunda Türkiye'nin 
tartışılmaz bir fedakârlıkla çaba sarf 
ettiklerini, mültecinin hakları ve sorunları 
konusunda çalışmalar yaptıklarını dile 
getirdi. 

Michelle Müntefering, insanlar arasındaki 
ilişkilerin, dostlukların devletlerden daha 
eski olduğunu belirtti. FETÖ tarafından 
15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe 
girişimine değinen Müntefering, "Biz 
anlamakta zorlanıyoruz, bir ülkenin kendi 

silahlı kuvvetleri nasıl böyle bir girişimde 
bulunabilir, Meclisini nasıl bombalayabilir?" 
ifadesini kullandı. 

Müntefering, Türkiye'nin terör olaylarına 
maruz kaldığını, bunlardan en önemlisinin 
de darbe girişimi olduğunu vurguladı. 

Türkiye'nin 3 milyona yakın mülteciye 
ev sahipliği yaptığını da dile getiren 
Müntefering, "Türkiye'nin bu kadar göçmeni 
kabul etmesini takdirle karşılamaktayız. Bu 
bağlamda Almanya'nın da 800 bin göçmeni 
kabul ettiğini belirtmek isterim." dedi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, 
görüşmede, Almanya heyetini Mecliste 
ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, 
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 
Türkiye ziyaretinde görüştüğünü ve ilişkilerin 
ziyaretlerle yoğunlaşmasından memnuniyet 
duyduklarını dile getirdi.

Dünyadaki kriz ve sorunların artık 
birbirinden izole olmadığı, bir yerdeki 
krizin hızlı şekilde başka alanlara transfer 
olduğunu, transfer olurken de dönüşerek 
çok ciddi bir hal aldığını ifade eden 
Özhan, Suriye krizinin de ilk zamanlarda 
yeterince ciddiye alınmaması nedeniyle 

zamanla uluslararası bir krize dönüştüğü 
değerlendirmesinde bulundu. 

Avrupa'nın basiret göstererek Suriye 
meselesini her yönüyle ciddiye alması 
gerektiğini vurgulayan Özhan, "Ümit ederiz 
ki yaşanmakta olan insani trajediye 'dur' 
diyebilecek girişimlere destek olunur, Astana 
süreci gibi… Ardından da Suriye'de barışın 
tesisi için gereken sorumluluklar ciddiyetle 
takip edilir. Bu konuda hem göçmen 
krizi hem de insani yardımlar konusunda 
ciddi sorumluluklar alınması gerekiyor." 
dedi. Özhan, Türkiye'nin 3 milyonu aşkın 
mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatarak, 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu heyetiyle kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. 
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benzer bir yaklaşımı Avrupa ülkelerinden 
beklediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin son iki yıldır ciddi terörist 
faaliyetlerin hedefinde bulunduğuna 
dikkati çeken Özhan, "Terörle mücadelede 
Avrupa'nın bazı ülkeleriyle iş birliğinde 
sıkıntılar yaşadık. Israrla gereken takiplerin 
orijin ülkeden yapılmasını söylememize 
rağmen gerekli tedbirler alınmadığı için 
bazı eylemler oldu. Son bir yıldır terörle 
mücadele anlamındaki ilişkilerde iyileşme 
var ama bu sadece Avrupa'dan buraya gelen 
terör şüphelisi şahıslar hakkındaki bilgiyle 
ilgili. Avrupalıların da yakından bildiği, oraya 
ait sorunlar içinden bu teröristler çıkıyor." 
ifadelerini kullandı.

Almanya'da sivil toplum kuruluşlarının, 
aktivistlerin ve HDP milletvekillerinin 
katıldığı bir eylemde, Ankara'da canlı 
bomba eylemi gerçekleştirerek, 39 sivilin 
hayatını kaybetmesine neden olan teröristin 
fotoğraflarının taşındığını hatırlatan Özhan, 
"Bir an için şöyle düşünün, Ankara'nın 
sokaklarında demokrasi mitingi var. Buna 
birçok STK, aktivist, milletvekili Almanya'daki 
terör saldırısını yapan teröristin 
fotoğraflarıyla katılıyor. Bu ne kadar kabul 
edilebilirse, Almanya'da yapılan şey de bu 
kadar kabul edilebilir. Bunun dünyada örneği 
yok. İntihar eylemcilerinin fotoğraflarıyla 
yapılan başka bir demokrasi yürüyüşü 
yoktur." vurgusunu yaptı.

Taha Özhan, terörizmin beraberce mücadele 
edilecek bir sorun olduğuna dikkat çekerek, 
"Bu Meclisi bombalayan FETÖ'nün üyeleri de 
Avrupa ülkelerinde bulunuyorlar. Bunların 
içinde asker, savcı, hâkim ve polis olanların 
elini kolunu sallayarak Avrupa ülkelerinde 
dolaşmaları hiçbir şekilde kabul edilemez. 
Bu hem ülkeler arasındaki ilişkileri zedeliyor 
hem halklar arasındaki ilişkileri zedeliyor 
hem de terörizmle mücadelenin kendisini 
zedeliyor." dedi.

Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Michelle Müntefering 
de iki ülke arasında gerçekleşen ziyaretlerin 
ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemini 
vurgulayarak, TBMM ziyaretlerinde 15 
Temmuz FETÖ darbe girişiminde zarar 
gören yerleri görme fırsatı bulduklarını 
söyledi. Müntefering, "İnsan kendi silahlı 
kuvvetlerinin kendi meclisine bomba 
atacağını düşünemiyor ama bugün gezerek 
o yerleri görmek fırsatı bulduk. Feci 
durumlar, hadiseler yaşandı. Üzüntü, taziye 
dileklerimizi ifade etmek istiyoruz." dedi. 

Türkiye'nin Suriye meselesinde üstlendiği 
rolün önemli olduğunu, 3 milyonun üzerinde 
mülteciye ev sahipliği yaptığının Almanya 
tarafından bilindiğini ve takdir edildiğini 
belirten Müntefering, DEAŞ ile mücadelede 
de Türkiye'nin yanında yer aldıklarını, 
Almanya'nın Tornado uçaklarıyla Koalisyon 
içinde olduğunu anımsattı. Müntefering, 
terör örgütü PKK'nın Almanya'da yasaklı bir 
örgüt olduğunu da sözlerine ekledi.
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Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa 
Şentop, heyetin ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Almanya'nın 
Türkiye'nin müttefiki ve bir numaralı ticaret 
ortağı olduğunu vurguladı. Ziyarete, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin her alanda daha da 
geliştirilmesi açısından önem verdiklerini 
belirten Şentop, parlamentolar arası 
diyaloğun da bu konuya katkısına işaret 
etti. Şentop, Almanya Başbakanı Angela 
Merkel'in Türkiye ziyaretini de hatırlatarak, 
"Şansölye Merkel'in geçen haftaki ziyaretini 
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
Almanya'nın ülkemizle dayanışmasının 
en üst düzeyde teyidi olması bakımından 
özellikle önemsedik. Bu ziyaret her iki tarafın 
da karşılıklı olarak tutumlarını izah etmesi 
ve diyaloğun devamı bakımından verimli 
olmuştur." değerlendirmesinde bulundu. 

İkili ilişkilerin yeni bir ivme kazandığının 
altını çizen Anayasa Komisyonu Başkanı, 
ülkelerin karşı karşıya olduğu terör ve 
düzensiz mülteci akını gibi konularda Türkiye 
ile Almanya'nın önemli sorumluluklar 

üstlendiğini belirtti. Türkiye ve Almanya'nın 
ticari ilişkileri ve iş birliklerine değinen 
Şentop, Almanya ile ticari ilişkilerde en 
önemli sorun olarak ortaya çıkan vize 
konusunun aşılmasının ticaret hacminin 
artırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti. 

Terörün ülkelerde masum canlar aldığını 
vurgulayan Şentop, Alman halkına Berlin'de 
Noel pazarına düzenlenen terör saldırısı 
dolayısıyla bir kez daha başsağlığı dileğinde 
bulunduğunu belirterek şu değerlendirmede 
bulundu:

"NATO müttefiklerimizde de yaşanabilen ve 
bizleri fazlasıyla üzen bu tür terör hadiseleri 
teröre karşı ortak duruş sergilememiz 
ve iş birliğini güçlendirmemiz gerektiğini 
ortaya koyuyor. Geçen yıl 15 Temmuz 
gecesi Türkiye derin bir travma yaşamıştır. 
Yaşadıklarımızı sadece 'başarısız bir askerî 
darbe girişimi' olarak tanımlamak olayın 
boyutlarını ve vahametini küçümsemek 
olur. Türkiye, kendi Meclisini bombalayan, 
silahsız vatandaşına kurşun sıkan, kendi 

Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı                           
Michelle Müntefering başkanlığındaki heyet Anayasa Komisyonunu da ziyaret etti. 
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silah arkadaşlarını öldürmekten çekinmeyen 
sözde vaiz Fethullah Gülen'in müridi bir 
grubun terörüne şahit olmuştur. 15 Temmuz 
darbe girişimi, Türkiye'ye tarihinin en kanlı 
terör hadisesini yaşatmıştır. Bu süreçte Türk 
medyası ve siyaseti, tarihî bir demokrasi 
dersi vermiştir. Siyasi partilerimizin tümü 
millî iradeye ve TBMM'ye sahip çıkmışlardır." 

FETÖ'nün sözde hayır kuruluşları ve okullar 
ile küresel bir ağ oluşturduğunu ifade 
eden Şentop, arka planda ise özel olarak 
yetiştirdikleri militanları devlet kurumlarına 
sızdırarak ve yasa dışı yolları kullanarak, 
devleti ele geçirmeye çalıştıklarını anlattı. 
Şentop, örgütün sadece Türkiye'de 
değil, geniş bir coğrafyada nüfuz alanı 
oluşturmaya çalıştığına dikkati çekerek, 
"Bu terör örgütü Türkiye için değil, faaliyet 
gösterdiği diğer ülkelerin ulusal istikrarı 
ve güvenlikleri bakımından da bir tehdit 
oluşturmaktadır. Türkiye'nin bu terör örgütü 
ile mücadelesinde Almanya'nın yanımızda 
yer almasını ve FETÖ unsurlarına karşı etkin 
önlemler almalarını bekliyoruz." dedi. 

Konuşmasında, Almanya'da Türklere ait 
mülklere yönelik artış gösteren yangın ve 
kundaklama olaylarını da endişeyle takip 
ettiklerini dile getiren Şentop, buna ilişkin 
önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. 

Almanya'daki Türk vatandaşlarının seçimlere 
katılımı konusunda sorun yaşanmaması 
yönünde Alman makamlarının gösterdiği 
hassasiyete de teşekkür eden Şentop, 
referandum sürecinde de aynı yaklaşıma 
ihtiyaç duyduklarını söyledi. 

Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Michelle 
Müntefering, Türkiye'ye yaptıkları ziyaret ve 
programları çerçevesinde gerçekleştirdikleri 
görüşmelere değinerek 15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında Meclisin hasar gören 
bölümlerini gözlemleme imkanı bulduklarını 
belirtti. 

Müntefering, terör saldırıları nedeniyle 
duyduğu üzüntüyü de aktararak, Türkçe 
olarak "Türkiye, başınız sağolsun." dedi. 
Konuşmasında, Almanya Başbakanı 
Merkel'in Türkiye ziyaretinin önemine işaret 
eden Müntefering, "Türkiye ve Almanya 
ilişkileri çok köklü ilişkilerdir. Devletlerin 
yaşından daha eski bir geçmişe ve geleneğe 
sahiptir." dedi. 

Müntefering, Merkel'in ziyareti sırasında 
gündeme getirdiği konuları kendilerinin 
de ele almak ve ziyaret ettikleri yetkililerin 
bu konulardaki görüşlerini dinlemek 
istediklerini söyledi. 

Almanya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti,                                         
AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın da konuğu oldu. 
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Almanya Federal Meclis Başkanı Lammert’in 
Anayasa değişikliğine ilişkin referandum ile 
bağlantılı olarak, Türk milletinin iradesine 
karşı tahammülsüzlük içeren ve Sayın 
Cumhurbaşkanımıza yönelik talihsiz ve 
mesnetsiz yorumlarını esefle karşılıyoruz. 

Referandumun ne manaya geldiğini 
en iyi bilenlerden birisi olması gereken 
Lammert’in, bulunduğu makam itibariyle söz 
konusu kavramı tam olarak idrak edememiş 
olması hayret uyandırıcıdır, milletimizin 
yapacağı seçime peşinen saygı duymaması 
ise, demokrasi adına herkes için endişe 
kaynağı olmalıdır.

Demokrasi için mücadele edilmesi 
gerektiğine inanan Meclis Başkanı 
Lammert’in, 15 Temmuz hain darbe 
girişimine karşı halkımızın demokrasi ve 
millî irade için gerektiğinde canı pahasına 
verdiği mücadelesini görmezden gelmesi de 
manidardır. 

Çok iyi anlaşılması gereken husus şudur 
ki; Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin 
oylarıyla seçilmiş milletvekillerinden 
oluşmaktadır. Meclisimizde geçen her 

kanunun, Anayasa ve İçtüzüğe uygun 
olarak yapıldığı unutulmamalıdır. Kaldı 
ki, söz konusu değişiklik teklifinin TBMM 
Genel Kurulunda birden fazla siyasi parti 
tarafından da desteklenerek çıktığı göz 
ardı edilmemelidir. Bu sebeple Meclisin ve 
milletin iradesine halel getirecek her türlü 
açıklamadan da demokrasinin ve evrensel 
değerlerin gereği olarak uzak durulmalıdır.  
Bu beyanın, ülkemizin de katılacağı ve 
etkin bir aktör olarak çözümüne katkıda 
bulunmakta olduğu, küresel sorunların ele 
alınacağı önemli bir konferansın arifesinde 
yapılması da ayrıca dikkat çekmiştir. 

Buradan, millî iradenin tecelligahı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden bir kez daha 
üzerine basarak ifade etmek isterim ki; tüm 
uluslararası ortaklarımızdan beklentimiz, 
demokrasinin ve hukuk devletinin 
gereklerine uygun olarak ilerlemekte 
olan Anayasa değişikliği sürecine ve yakın 
dönemde tecelli edecek olan milletin 
iradesine gerekli saygının gösterilmesidir. 
Demokrasinin, çağdaş dünya değerlerinin 
gereği ve milletimizin de beklentisi budur.”

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet 
Kasım Gülpınar, görüşmede, Türkiye'nin AB 
üyelik sürecine değinerek,  vize muafiyeti 
konusunda bir tıkanıklık yaşandığını ve 
bunun henüz aşılamadığını kaydetti. 
Gülpınar, Türkiye-Almanya ilişkilerinde son 
zamanlarda yaşanan inişli çıkışlı sürecin 
herkesi ciddi anlamda rahatsız ettiğini 
belirtti.

AB Uyum Komisyonu Başkanı, Türkiye'nin 
AB'de en yakın ilişkide olduğu ülkenin 
Almanya olduğunu vurgulayarak, "Bu kadar 

yakın ilişkileri olan iki ülkenin, birbirini çok 
daha iyi anlaması ve bu süreci yönetmesi 
gerekir." ifadesini kullandı.

AB ülkelerinde son dönemde artış gösteren, 
aşırı sağ partilerin yükselmesi tehlikesine de 
dikkat çeken Gülpınar, "Bazı AB ülkelerinde 
olduğu gibi Almanya'da da aşırı güçlenen 
sağ kesim var. Ancak bunu mülteci krizi ile 
aynı paralelde değerlendirmek gerekiyor. 
Biz hiç bir AB ülkesinde, aşırı sağın iktidara 
gelmesini arzu etmeyiz." dedi. 

Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert’in bazı ifadelerine yönelik 
olarak 15 Şubat 2017 tarihinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından  

yazılı açıklama yapıldı.
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NATO'YA ÜYE OLUŞUMUZUN 
65. YIL DÖNÜMÜ

Türkiye'nin NATO’ya üyeliğinin 65. yılını 
kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade 
eden Kahraman, NATO'ya 18 Şubat 1952 
tarihinde üye olan Türkiye'nin ittifakın en 
önemli üyelerinden biri olarak savunma 
ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük bir 
rol oynadığını ve zorlu Soğuk Savaş zor 
koşullarında büyük özverilerde bulunarak, 
NATO coğrafyasında güvenliğin kalıcı olarak 
tesis edilmesini sağladığını vurguladı.

Soğuk Savaş sonrası geleneksel tehditlerin 
yoğunluğunun azalması ve asimetrik 
güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasının 
NATO'nun da dönüşümünü gerekli kıldığına 
dikkati çeken Kahraman, şu ifadeleri 
kullandı:

"Değişen bu uluslararası güvenlik 
ortamında, terörizmin küresel güvenliğe 
en büyük tehdidi arz ettiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Bu noktada NATO'nun 
ve üye ülkelerinin terörizme karşı gerekli 
yanıtı vermek için kendilerine düşeni 
yapması büyük önem arz etmektedir. 
Üyeliğinin ilk gününden bu yana NATO 
üyesi ülkelerle işbirliği ve dayanışmayı en 
temel siyasi ilkelerinden kabul eden Türkiye, 
bugün de terörizmle mücadelesini aynı 
anlayış çerçevesinde kararlılık ve ivedilikle 
yürütmektedir." 

Kahraman, Türkiye'nin küresel barış ve 
istikrarın tesisi için başat uluslararası 
örgütlerden olan NATO'ya ve dünya barışına 
her türlü desteği geçmişteki gibi gelecekte 
de vereceğinin altını çizdi.

Türkiye’nin NATO’ya 
üye oluşunun                              
65. Yıl Dönümü 
vesilesiyle                      
TBMM Başkanı              
İsmail Kahraman ve 
NATO PA Türk Grubu 
Başkanı,AK PARTİ            
Rize Milletvekili         
Osman Aşkın Bak 
tarafından mesajlar 
yayımlandı.
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NATO Parlamenter Asamblesi Türk 
Grubu'nun da müttefik ülkelerdeki 
muhataplarıyla yakın işbirliği içinde yoğun 
çalışmalarıyla hem siyasi danışma sürecine 
katkıda bulunduğu, hem de demokrasinin 
dayanağı olan halk iradesinin NATO 
çalışmalarına yansıtılmasına aracı olduğunu 
belirten Kahraman, mesajında şu hususlara 
da yer verdi:

"Bu işlevi itibarıyla NATO Parlamenter 
Asamblesi, ittifakın yumuşak gücünün 
önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir. 
NATO Parlamenter Asamblesi'nin başkan 
yardımcılıklarından birinin ülkemizce 
üstlenilmiş olması, Türkiye'nin ittifak 
çalışmalarına somut katkılarının son 
göstergesi olmuştur.

NATO'nun hain FETÖ darbe girişimi 
sonrasında sergilediği desteği ve 
dayanışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. 
Bu vesileyle günümüzün en çetin 
sınamalarından birini oluşturan terörizme 
karşı NATO müttefiklerinin sürdürdüğü 
çabalara ittifakın daha fazla destek vereceği 
inancıyla Türkiye geçmişte olduğu gibi 
gelecekte de ittifak yükümlülüklerine bağlı 
kalmaya devam edecektir."

NATO PA Türk Grubu Başkanı, AK PARTİ Rize 
Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın mesajında 
ise şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması 
Örgütüne (NATO) üye oluşunun 65. yıl 
dönümünü kutlamaktan memnuniyet 
duymaktayız. NATO üyeliği Türkiye için 
yalnızca güvenlik mülahazasıyla atılmış 
bir adım değil, aynı zamanda ülkemizin 
dünya barışı ve güvenliğine katkı sağlama 
hususundaki kararlılığını da temsil 
etmektedir. 

Küresel boyutta yeni sınamalar ve tehditlerle 
karşı karşıya bulunduğumuz bu günlerde, 
tehditlerin bertaraf edilmesi ve fırsatların 
kazanımlara çevrilebilmesi için diyalog ve 
iş birliğinin geliştirilmesi her zamankinden 
daha önemli görünmektedir. NATO'yu 
küresel görevlerinin gerektirdiği doğru 
bakış açısı ve buna uygun güçle donatmak 
için her zamankinden daha çok çalışmamız 
gerekmektedir. 

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA), 
kurumsallaşmış bir parlamenter diplomasi 
kuruluşu olarak 60 yılı aşkın bir süredir bu 
amaçla faaliyet göstermektedir. NATO PA 
toplantıları ittifak politikalarının başarıya 
ulaştırılmasında önemli bir role sahiptir. 

Bu bağlamda, 21 Kasım 2016 tarihinde 
İstanbul'da gerçekleştirilen NATO PA 62. 
Genel Kurulunun ev sahipliğini yapmış 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bölge 

ve dünya barış ve istikrarına 
katkı sunulması açısından bu 
toplantıdan çıkan mesajlar 
son derece önemli ve 
anlamlıdır. 

NATO PA Türk Grubu, dünya 
barışı, istikrar ve güvenliğine 
elinden gelen her türlü 
desteği sağlama kararlılığı 
çerçevesindeki çalışmalarına 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan böyle de her fırsatta 
en etkin şekilde devam 
edecektir."
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ETİYOPYA CUMHURBAŞKANI ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome 
Wirtu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuğu olarak ülkemize 
gerçekleştirdiği resmî ziyaret çerçevesinde 
TBMM’yi ziyaret ederek TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın ile görüştü. Görüşmeye, 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, 
Türkiye-Etiyopya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Sert ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı. 

Etiyopya Cumhurbaşkanı, 2006-2013 
yılları arasında ülkesini temsilen Türkiye’de 
büyükelçi olarak görev yapmıştı.

Ahmet Aydın, görüşmede, konuk 
Cumhurbaşkanını Türkiye’de görmekten 
ve parlamentoda ağırlamaktan dolayı 
memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 
Türkiye'nin Afrika'daki en önemli 
ortaklarından biri olan Etiyopya ile 
ilişkilerinin her alanda mükemmel bir 
seviyeye ulaşmasını hedeflediklerini ve bu 
ülkeye önem verdiklerini belirten TBMM 
Başkanvekili, sadece günümüzde değil, 

1896'dan, II. Abdülhamid döneminden bu 
yana iki ülke arasında sıkı diyalog olduğunu 
ve Türkiye'nin Sahraaltı Afrika'daki ilk 
büyükelçiliğini 1926 yılında Addis Ababa'da 
açtığını hatırlattı.

Her iki ülkenin, ilişkileri ve hedefleri daha 
da yukarıya taşımaya gayret gösterdiğini 
dile getiren Ahmet Aydın, Etiyopya'nın 
Afrika Birliği nezdindeki duruşunu da son 
derece önemsediklerini belirtti. Her alanda 
iş birliğinin yanı sıra özellikle parlamentolar 
arası işbirliğine önem atfettiklerini belirten 
Aydın, söz konusu ilişkilerin geliştirilmesi için 
karşılıklı ziyaretlerin artırılmasını istediklerini 
kaydetti. 

Etiyopya Cumhurbaşkanı ve beraberindeki 
heyet, görüşmenin ardından Meclisin, 
FETÖ'nün darbe girişiminde atılan bombalar 
sonucu hasar gören bölümlerini gezdi, Şeref 
Holünde bombanın düştüğü alana karanfil 
bıraktı. Aydın, konuk Cumhurbaşkanına 
refakat ederek o gece yaşananları aktardı ve 
TBMM Genel Kurul Salonunu gezdirdi.

07 Şubat 2017 Salı
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AKPM GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantıya, AKPM Türk Grubu Başkanı 
Talip Küçükcan başkanlığında AK PARTİ 
milletvekilleri Suat Önal, Orhan Miroğlu, 
Serap Yaşar, Emine Nur Günay, Leyla Şahin 
Usta, CHP milletvekilleri Deniz Baykal, Ayşe 
Gülsün Bilgehan, Metin Lütfi Baydar, İlhan 
Kesici, HDP milletvekilleri Ertuğrul Kürkcü ve 
Filiz Kerestecioğlu Demir'den oluşan heyet 
katıldı. 

Toplantının ilk gününde gerçekleştirilen 
Başkanlık Divanı toplantısında "Türkiye'deki 
demokratik kurumların işleyişi" başlıklı acil 
gündem maddesi önerisinin Genel Kurulda 
ele alınması önerisi 13'e karşı 14 oyla 
reddedildi. Karara Hollandalı parlamenter 
Tiny Cox tarafından itiraz edilmesi üzerine 
Genel Kurulda bir oylama yapıldı ve 94 
kabul, 68 ret, 19 çekimser oy ile Türkiye'deki 
demokratik kurumların işleyişi başlığının 

acil gündem maddesi olarak ele alınmaması 
kararı onaylandı. 

Toplantıda ayrıca, Türk Grubu Başkanı 
Talip Küçükcan AKPM Başkan Yardımcılığı 
görevine seçildi. 

Genel Kurulun Bakanlar Komitesi Dönem 
Başkanı GKRY Dışişleri Bakanı Ioannis 
Kasoulides’in soruları yanıtladığı öğleden 
sonraki oturumunda, Başkanlık Divanı’nın 
faaliyet raporu kabul edildi. Oturumda, 
Bulgaristan ve Makedonya’daki seçimlere 
ilişkin gözlem raporları da görüşüldü.

Toplantının ikinci gününde, Komşuluk 
Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden 
Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn, 
GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades 
ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland 
Genel Kurula hitap etti. 

31 Ocak 2017 Salı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 2017 yılı I.Genel Kurulu  
23-27 Ocak 2017 tarihlerinde Strazburg’da gerçekleştirildi. 
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Toplantıda, Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren 
"Avrupa'da Medya Özgürlüğü ve 
Gazetecilere Yapılan Saldırılar" başlıklı rapor 
için verilen iki değişiklik önergesi kabul 
edildi. Birleşik Avrupa Solu Grubu mensubu 
üyelerce ülkemiz aleyhine verilen önergeler 
ise reddedildi. 

Oylama öncesinde Azerbaycan Delegasyonu 
Başkanı ve Sekretaryası ile görüşülerek rapor 
hakkında ortak tutum belirlendi. Bu itibarla, 
Türk Grubu üyelerinin de karşı oyu ile 
Ermeni Delegasyonu üyelerinin Azerbaycan 
aleyhinde verdiği değişiklik önergeleri 
reddedildi. Söz konusu raporun oylaması 
öncesi AK PARTİ Osmaniye Milletvekili Suat 
Önal söz alarak, ülkemizin rapor hakkındaki 
fikirlerini beyan etti. Ayrıca "Gazze'deki 
İnsani Kriz" başlıklı rapor çerçevesinde 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap Yaşar 
tarafından ülkemizin özel önem atfettiği 
anılan konudaki görüşlerimiz Genel Kurulda 
vurgulandı.

Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonunda ise 
ülkemizdeki gelişmelere dair genel müzakere 
gerçekleşti. AKPM Türk Grubu Başkanı Talip 
Küçükcan, ülkemizde son çıkan iki KHK 
hakkında kısaca bilgi verdi. Bu çerçevede, 
özellikle gözaltı süresinin kısaltılması gibi 
hususlar komisyon tarafından olumlu 

karşılandı. Toplantı sonrasında yazılı bir 
bildiri yayınlanarak, daha önce yayınlanan 
memoranduma atıfla bazı eleştiriler getirilse 
de; son çıkan KHK'ların olumlu bulunduğu 
belirtildi ve ilgili bildiriye ülkemizdeki 
gelişmelere dair üç olumlu nokta eklendi. 

Aynı gün COJEP International Derneği 
tarafından "Avrupa'da PKK ve güvenlik 
sorunları" başlıklı bir yan etkinlik düzenlendi. 
AK PARTİ Eskişehir Milletvekili Emine Nur 
Günay'ın sponsorluğunda gerçekleşen 
etkinliğe konuşmacı olarak katılan Dr. Enes 
Bayraklı ve araştırmacı Richard Recep Yılmaz 
katılımcılara PKK'nın Avrupa'daki faaliyetleri, 
finansman kaynakları ve tüm Avrupa için 
oluşturduğu güvenlik tehlikesi hakkında bilgi 
verdi. 

Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komisyonu 
toplantısında, AK PARTİ Osmaniye 
Milletvekili Suat Önal, Irkçılık ve 
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu 
(ECRI) temsilcisi olarak seçildi; CHP Ankara 
Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan ise seçim 
kampanyaları ve medya bağımsızlığı konulu 
rapor için raportör olarak atandı. 

Genel Kurul oturumunda üçüncü gün, 
Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner 
Iohannis Genel Kurula hitap ederek üyelerin 
sorularını yanıtladı. 
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"Ukrayna'daki Demokratik Kurumların 
İşleyişi" başlıklı rapor üzerine söz alan AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, 
Kırım Tatarlarının maruz kaldığı baskılara 
ilişkin konuşma yaptı. AK PARTİ Eskişehir 
Milletvekili Emine Nur Günay ise, istikrar 
ve sosyal adaletsizliklerin azaltılmasında 
sosyal diyalogun önemi konulu rapor üzerine 
konuştu.

Türk heyeti, Almanya delegasyonu 
üyelerinin randevu talebi üzerine Alman 
milletvekilleriyle bir görüşme gerçekleştirdi 
ve darbe sonrası süreç hakkında 
muhataplara bilgi verdi. Alman delegasyonu 
görüşmede, önümüzdeki dönemde ilişkileri 
güçlendirme isteklerini dile getirdi. 

AK PARTİ Mardin Milletvekili Orhan 
Miroğlu'nun, "Online Medya ve Gazetecilik" 
başlıklı rapor konusunda söz almasına karşın, 
zaman darlığı nedeniyle gerçekleştiremediği 
konuşması Türkçe olarak tutanaklara 
geçirildi.

Toplantının dördüncü gününde, "Avrupa 
göçmen politikalarında reform ihtiyacı" 
başlıklı acil gündem maddesi görüşüldü. 
Görüşmelerde AK PARTİ Mardin Milletvekili 

Orhan Miroğlu tarafından Türkiye'nin 
Suriyeli mülteciler için sağladığı imkanlar ve 
DEAŞ ile mücadelenin önemine değinen bir 
konuşma yapıldı. AK PARTİ Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta ise konuşmasında DEAŞ'ın 
mülteci sorunu konusundaki etkisini ele 
alarak, söz konusu sorunla mücadelede 
kararlılık ve iş birliğine duyulan ihtiyaca 
dikkat çekti. Verilen önergeyle, Türkiye'nin 
üzerindeki yükün paylaşılması amacıyla Türk 
hükümetiyle diyaloğa girilmesine ilişkin bir 
paragraf karar tasarısına eklendi. 

Genel Kurulun öğleden sonra yapılan 
oturumunda "Suriye'deki durum ve çevre 
ülkelere etkisi" başlıklı güncel işler tartışması 
gerçekleştirildi. Avrupa Muhafazakârları 
Grubu adına bir konuşma yapan AK PARTİ 
Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Türkiye'nin 
Suriye'deki duruma ilişkin benimsediği 
ilkeler, Fırat Kalkanı Harekâtının amacı 
ve Suriye'deki terör örgütlerine karşı 
benimsenmesi gereken tutum konularına 
değindi. 

Toplantıda, Denetim Komisyonu faaliyet 
raporu ve bazı üye ülkelere dair dönemsel 
raporlar görüşüldü. Görüşmelerde söz alan 
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AK PARTİ Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 
OHAL çerçevesinde alınan önlemlerin 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 
uygunluğunu anlattı ve AKPM'nin terör 
örgütlerinden yana değil Türkiye'den yana 
tavır alması gerektiğini vurguladı. Raporun 
karar taslağındaki Türkiye paragrafına ilişkin 
Türk heyeti tarafından verilen değişiklik 
önergeleri Genel Kurul tarafından reddedildi. 

Genel Kurulda son olarak "Lübnan'daki 
durum ve Avrupa'nın güvenliği ve bölgesel 
istikrar için tehditler" başlıklı rapor 
görüşüldü. Bu çerçevede söz alan AK 
PARTİ Osmaniye Milletvekili Suat Önal,  

Lübnan'daki siyasi istikrarın bölge için 
önemini konu alan bir konuşma yaptı. AK 
PARTİ Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay 
da Lübnan'daki siyasi istikrar için Avrupa 
Konseyinin desteğinin önemine dikkat çekti. 
Raporun karar taslağında değişiklik yapmak 
üzere verilen önerge, Genel Kurul tarafından 
kabul edildi. 

Türk heyeti himayesinde COJEP ve SETA'nın 
ortak düzenlediği "Yüzler" isimli resim 
sergisinin açılışında AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Serap Yaşar ve Avrupa Konseyi 
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan 
tarafından açılış konuşması yapıldı. 

Genel Kurulun son gününde; uluslararası 
yatırımcı, ülke tahkimi ve yeni nesil ticaret 
anlaşmalarını ele alan raporlar görüşüldü. 
AK PARTİ Eskişehir Milletvekili Emine Nur 
Günay raporlara ilişkin konuşmasında yeni 
nesil ticaret anlaşmalarının geleceğini 
değerlendirerek söz konusu anlaşmaların 
hayata geçirilmesinde karşılaşılabilecek 
sorunları dile getirdi. 

Oturumda Romanların durumu da 
görüşüldü. Serbest tartışmalar bölümünde 
ise AK PARTİ Eskişehir Milletvekili Emine 
Nur Günay tarafından Türkiye'nin Kıbrıs'ta 
bulundurduğu askeri kuvvetlerinin statüsünü 
ele alan bir konuşma yapıldı.

YÜZLER SERGİSİ
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VENEDİK KOMİSYONU HEYETİNİN GÖRÜŞMELERİ

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 
Venedik Komisyonu Başkanvekili Herdis 
Kjerulf Thorgeirsdottir ve beraberindeki 
heyet ile görüşmesinde, Venedik Komisyonu 
heyetini AK PARTİ olarak ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Avrupa Komisyonunun, Türkiye’de son 
günlerde gelişen hadiseleri, konuları yerinde 
gözlemleyerek, tüm siyasi partilerin de 
görüşlerini alarak değerlendirme yapmasının 
olumlu olduğunu belirten Elitaş, “Maalesef 
dünyada bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan 
hem parlamenterler hem basın mensupları 
var. Olmayan bir meseleyi Türkiye’de varmış 
gibi göstermeye çalışıyorlar. Yerinde gözlem 
yaparak, daha doğru bilgilerin aktarılması 
açısından, canlı, birebir görüşmenin olumlu 
olduğunu düşünüyorum.” dedi. 

Thorgeirsdottir, Türkiye ziyaretlerinin 
amacının Anayasa değişikliğiyle ilgili 
olmadığını vurgulayarak, “Olağanüstü 
hâl döneminde alınan kanun hükmünde 
kararnamelerin medya özgürlüğü üzerindeki 
etkilerini değerlendirmek üzere buradayız. 
Bu görevi de Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisi talep etti. Burada bulunma 
amacımız Anayasa değişiklik paketiyle ilgili 

değerlendirmeler yapmak değil, medya 
özgürlüğüyle ilgili değerlendirmeleri 
yapmak.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 
Venedik Komisyonu heyetiyle bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmeye CHP Ankara 
Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan ile CHP 
Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek de 
katıldı. 

Venedik Komisyonunun CHP’yi ziyaret 
etmesinden büyük memnuniyet 
duyduklarını ifade eden Özel, komisyonun 
raporlarının hukuk yoluyla demokrasi 
arayanlar için önemli olduğunu, bu nedenle 
söz konusu raporları dikkatle takip ettiklerini 
kaydetti.

Venedik Komisyonunun 15 Temmuz 
darbe girişimi sonrasında olağanüstü 
hâl döneminde çıkarılan kanun 
hükmünde kararnameler ve milletvekili 
dokunulmazlıklarının bir sefere mahsus 
sınırlı olarak kaldırılmasına yönelik Anayasa 
değişikliğine ilişkin raporlarını dikkatle tetkik 
ettiklerini anlatan Özel, “Türkiye ve dünya 
kamuoyu şu anda Venedik Komisyonunun, 
Türkiye’nin ana gündemi olan Anayasa 

Venedik Komisyonu heyeti, AK PARTİ, CHP ve HDP gruplarıyla                                        
ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. 

06 Şubat 2017 Pazartesi
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değişikliğiyle ilgili olarak yazacağı raporun da 
makul süre içinde yayınlanmasını büyük bir 
merakla bekliyor.” diye konuştu. 

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, 
Venedik Komisyonu Başkanvekili Herdis 
Kjerulf Thorgeirsdottir ve beraberindeki 
heyet ile görüştü. 

Thorgeirsdottir, Türkiye’deki gazetelerden 
birinin, ziyaretlerinin Anayasa değişiklik 
kanunuyla ilgili olduğunu yazdığını 
belirterek, bu konuda bir düzeltme yapmak 
istediğini, ziyaretlerinin konusunun medya 
özgürlüğü, ifade özgürlüğü hakkının 
kullanılması ve OHAL KHK’larının medya 

özgürlüğü üzerinde sebep olduğu etkiler 
olduğunu vurguladı.

Baluken de medya ve ifade özgürlüğü konu 
başlıklarının, Türkiye’de Anayasa değişiklik 
görüşmeleriyle doğrudan ilişkili olarak 
görüldüğü için basında bu tür yorumların 
yapılmış olabileceğini dile getirdi. OHAL 
koşulları ve basın özgürlüğünün, ülkede 
toplumsal kesimler tarafından büyük bir 
kaygıyla takip edildiğini belirten Baluken, 
“Özellikle Anayasa görüşmelerinde ortaya 
çıkan tablo, referandum sürecinde de özgür 
ve demokratik koşulların hala sağlanamamış 
olmasından dolayı, basın bunu, bu süreçle 
ilgili ilişkilendirmiş olabilir.” diye konuştu. 

Venedik Komisyonu 
Heyeti “Anayasa 

Değişikliği” konusunda 
bilgi edinmek üzere      

20 Şubat 2017 tarihinde 
ülkemizi birkez daha 

ziyaret etti.

Heyet programı 
kapsamında, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, 
HDP Grup Başkanvekili 
Ahmet Yıldırım ve MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay ile 
ayrı ayrı görüştü.

Görüşmeler basına 
kapalı olarak 

gerçekleşti.
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GÜNCEL DIŞ POLİTİKA GELİŞMELERİ 
İSTİŞARE EDİLDİ

TBMM’deki uluslararası komisyonların 
başkanları Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 
çalışma kahvaltısında bir araya gelerek, 
güncel dış politika gelişmeleri hakkında 
istişarede bulundular.

Toplantıya, Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan, AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Mehmet Kasım Gülpınar, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 
(AGİTPA) Türk Grubu Başkanı Vedat Bilgin, 
Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi 
(AİBPA) Türk Grubu Başkanı Ali Ercoşkun, 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı 
Ramazan Can, Asya Parlamenter Asamblesi 
(APA) Türk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk,  
TBMM Kâtip Üyesi ve Balıkesir Milletvekili 
Sema Kırcı, İstanbul Milletvekili Mehmet 

Mehdi Eker, Dışişleri Komisyonu Sözcüsü, 
AGİTPA Türk Grubu üyesi Antalya Milletvekili 
Sena Nur Çelik, AB Uyum Komisyonu, 
Türkiye-AB KPK Türk Grubu üyesi ve Denizli 
Milletvekili Cahit Özkan, Dışişleri Komisyonu 
ve İSİPAB Türk Grubu üyesi, Şanlıurfa 
Milletvekili Halil Özcan, Dışişleri Komisyonu 
ve AİBPA Türk Grubu üyesi, Hatay Milletvekili 
Fevzi Şanverdi, Güney Doğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA) 
Türk Grubu üyesi ve Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu, GDAÜPA Türk Grubu 
üyesi İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, 
22. Dönem Batman, 23-24. Dönem Siirt 
Milletvekili Afif Demirkıran ile 23-24. Dönem 
Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık 
katıldı.

27 Şubat 2017, Pazartesi
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ESTONYA DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU 
ANKARA’DA

Estonya Parlamentosu Dış İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson ve 
beraberindeki heyet 29 Ocak-2 Şubat 2017 
tarihlerinde TBMM’nin resmî konuğu olarak 
ülkemize ziyarette bulundu. Konuk heyetin 
Meclisteki temasları, 31 Ocak 2017 Salı günü 
gerçekleştirildi. 

Estonya Dış İlişkiler Komisyonu heyeti 
öncelikle ev sahibi, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Taha Özhan ile görüştü. Görüşmede, 
Türkiye-Estonya ve Türkiye-AB ilişkileri ile 
FETÖ meselesinin yanı sıra bölgesel ve 
küresel gelişmeler ele alındı. Görüşmenin 
ardından Türkiye-Estonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan tarafından 
konuk heyet onuruna öğle yemeği verildi.

TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz darbe 
girişiminde hasar gören bölümü ziyaret 
eden ve o gece yaşananlar hakkında bilgi 
alan Estonya heyeti, daha sonra AB Uyum 
Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar 
ile görüştü. 

AB Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar, 15 
Temmuz Darbe Girişimi sonrasında ülkemize 
verdiği destek nedeniyle Estonya heyetine 
teşekkür etti ve 2017 yılının ikinci yarısında 
AB dönem başkanlığının Estonya tarafından 
üstlenecek olmasına Türkiye’nin önem 
verdiğini vurguladı. Görüşmede, Türkiye-AB 
ilişkileri, Türkiye’deki mülteciler, ikili ilişkiler 
ve terörle mücadelede ortak duruş ve 
işbirliği konuları ele alındı.
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ALMANYA FEDERAL MECLİSİ 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİNİN TEMASLARI

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin 
Güvenç, Tim Ostermann başkanlığındaki 
Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Federal 
Meclisi İçişleri Komisyonu üyelerinden 
oluşan heyeti kabul etti. 

Celalettin Güvenç, kabulde, ekonomik, 
tarihî, siyasi, kültürel ve AB ile ilişkiler 
noktasında Almanya Hükümeti ve halkıyla 
yakın iş birliğinin önemine değinerek, Türk 
halkı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 
yılında laik, demokratik, sosyal, hukuk 
devleti yönünde çok ciddi bir karar verdiğini, 
geçen sürede demokrasinin köklendiğini ve 
Batı medeniyetinin samimi bir parçası ve 
savunucusu olduğunu kaydetti. 

Güvenç, "Zaman zaman doğru 
tanınmadığımızı, oluşturulan ön yargılara 
Batı devlet ve siyaset adamlarının prim 
verdiklerini görüyoruz. Bu bizleri üzüyor. 
Türkiye'nin gerek Orta Doğu’da, gerek 
AB ile ilişkilerde vazgeçilmeyecek bir 
devlet olduğunun da görülüp verdiğimiz 
mücadelede yanımızda bulunmasını arzu 
ediyoruz." diye konuştu. 

Türkiye'nin çok yönlü terör saldırıları 
altında bulunduğunu anlatan Güvenç, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Hükümetin, her türlü teröre karşı olduklarını 
beyan ettiklerini vurgulayarak "Adı PKK, 
DEAŞ, YPG, El Kaide, DHKP/C olabilir, çok 
samimi olarak dünya için bir tehdit haline 
gelen her türlü şiddet hareketine karşı 
ülkelerin ortak çalışmasının zaruri olduğuna 
inanıyoruz." ifadesini kullandı. 

Güvenç, "Ortak düşman teröre karşı 
Türkiye, batılı dostlarını yanında görmek 
istemekten dolayı son derece haklıdır diye 
düşünüyoruz. Böyle bir beklentimiz var. 
Hiçbir terör örgütü, Türkiye ile mukayese 
edilmemelidir, Türkiye'ye karşı tercih nedeni 
olmamalıdır. 15 Temmuz'da bu ülkenin 
askerî üniformasını giyenler, bu ülkenin 
uçakları ve tanklarıyla bu Meclis dâhil bu 
halkı, demokrasiyi vurmuşlardır. Buna 
karşı duyarsız kalınmak, kalan tüm ülkeleri 
samimiyet noktasında tartışılır hale getirir." 
ifadelerini kullandı.

AB ile ilişkiler kapsamında demokrasi ve 
insan hakları konusunda önemli reformlar 

07 Şubat 2017 Salı
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yapıldığına dikkati çeken Güvenç, "Terör 
örgütünün buna cevabı doğudaki il ve 
ilçelerimizde halka yaptığı baskıyı artırmak, 
vergi adı altında milletten haraç toplamak ve 
halkı sindirmek olmuştur. Terör örgütünün 
uzantısı olan parti ise terör ve şiddete karşı 
politika geliştireceğine bu süreçte örgüte 
teslim olmuştur." dedi. 

Dünyanın hiçbir ülkesinin, egemenlik 
haklarının bulunduğu 15 civarında 
beldede çukur kazılıp buralarda özerklik 
ve kanton ilanı edilen eylemlere izin 
vermeyeceğini belirten Güvenç, "Maalesef 
partinin temsilcileri Mecliste ve dışarıda 
propagandayla terörü desteklerken, 
belediyeleri fiili destek vermiştir. Bugün de 
bu görüştüğünüz insanlara lütfen benim 
şu çağrımı tekrarlayın. Net bir şekilde her 
türlü terör eylemine, teröre ve şiddete 
karşı olduklarını, demokratik ve sivil siyaseti 
savunduklarını beyan etsinler." diye konuştu. 

Celalettin Güvenç, "Şu şaşırtıcıdır. Marksist, 
Leninist ideolojiye inanan, şiddeti silahlı 
propaganda olarak gören bir örgüte 
dostlarımızın, batılı müttefiklerimizin, 
demokrasinin, kapitalizmin savunucusu olan 
ülkelerin bigane kalmaları, hatta destek 
vermeleri çok anlaşılır bulunmamaktadır." 
ifadesini kullandı. HDP'nin, terör örgütünü 

kınamadığını, terör örgütünün yaptığı 
baskıları desteklediğini kaydeden Güvenç, 
"Bu insanlarla yapılan görüşmelerde '13 
yaşındaki çocukların eline kalaşnikof vermek, 
ailelerinin rızası hilafına dağlara çıkartmak, 
bunlarla polise, sivil hedeflere saldırtmak, 
doğru mu, yanlış mı buluyorsunuz? Sizin 
parlamentoda bulunma sebebiniz ne?' diye 
lütfen sorun." değerlendirmesinde bulundu. 

Terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin de yurtiçi 
ve dışında kararlı bir şekilde devam ettiğini 
aktaran Güvenç, anılan terör örgütüyle 
bağlantılı olduğu şüphesiyle 30 bin yabancı 
uyruklunun ülkeye girişinin yasaklandığını, 
Brüksel saldırısını gerçekleştiren kişinin de 
sınır dışı edildiğini ve Belçika'nın bu konuda 
vaktinde bilgilendirildiğini hatırlattı. 

Güvenç, 15 yıldır iktidarda olan AK PARTİ 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Müslüman kimliği üzerinden çok ciddi 
dezenformasyon yapıldığını belirterek, 
şunları söyledi: "Muhafazakar demokrat 
olarak her türlü radikalizmin, şiddetin 
karşısında en güçlü merkez biziz. Müslüman 
kimliğin demokrasiyle çatışmadığını, 
Müslümanın her türlü şiddetin karşısında 
olduğunu 15 yıllık uygulamalarımız çok net 
bir şekilde gösterdi. Bu, Batı için de ve dünya 
için de bir kazançtır." 
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Mültecilerle ilgili de Türkiye'nin elinden 
gelen her şeyi yaptığını vurgulayan 
Güvenç, alınan tedbirlerle göçün hızının 
kesildiğini belirtti. Güvenç, "Karşılıklı güveni 
tazelemeliyiz, iş birliğini geliştirmeliyiz. 
'Böyle gelmiş, böyle gider' demeyerek 
çocuklarımıza, gelecek nesillere daha barışçı, 
demokrat, adil bölüşümün olduğu bir dünya 
için gayret sarfetmeliyiz." ifadesini kullandı. 

Heyet başkanı Ostermann, mülteci konusu 
başta olmak üzere, Türkiye iç siyasetine 
ilişkin konularının da görüşme gündemlerini 
oluşturduğunu anımsatarak, bu kapsamda 
çeşitli temaslarda bulunduklarını aktardı. 
Ostermann, "Bu görüşmelerimiz vesilesiyle 
önem arz eden ve önemle altını çizdiğimiz 
bir husus var. Türkiye bizim için çok 
önemli. Türkiye ve Almanya arasında çok 
yakın ilişkiler mevcut. Bunun en önemli 
sebeplerinden bir tanesi de Almanya'da 
yaşayan 3 milyonu aşkın Türk kökenli 
insan. Ekonomi ve ticaret ortağı olarak 
da ikili ilişkilerimiz çok önemli. Türkiye, 
Almanya'nın en önemli ticaret ortağıdır. En 
önemli hususlardan biri de NATO müttefiki 
olmamız." dedi.

Türkiye'nin mülteciler konusunda 
yaptıklarını takdir ettiklerine işaret eden 
Ostermann, Türkiye'nin, dünyada hiçbir 
ülkenin yapmadığı şekilde bu kadar çok 
mülteciyi tek başına ağırladığını belirtti. 15 
Temmuz’daki darbe girişimine de değinen 
Ostermann, Almanya'daki resmî makamların 
bunu şiddetle kınadıklarını kaydetti. 
Ostermann, "PKK, Almanya'da yasaklıdır. 

Bizim tarafımızdan terör örgütü olarak da 
tanımlanır. Yalnızca 2004 yılından bugüne 
kadar Almanya'da PKK'ya karşı 4 bin 400 
soruşturma açılmıştır." dedi. 

Terör bağlamındaki bazı gelişmelerin 
Almanya'ya da taşındığını ifade eden 
Ostermann, "Almanya'da şu anda din 
görevlisi olarak Türkiye'den gönderilmiş, 
atanmış olan yetkililerin ispiyonlama, 
muhbirlik yaptıkları yönünde suçlamalar var. 
İddia şu ki Gülencilerle ilgili bilgiler ve orada 
şüphe altında olan şahıslarla ilgili deliller 
toplanıyormuş. Bizim görüşümüz, iç siyasette 
yaşanmış olan bu gerilimlerin Almanya'ya 
taşınmaması gerektiği yönündedir." ifadesini 
kullandı.

Alman Federal Meclisi İçişleri Komisyonu 
üyesi milletvekilleri Ulla Jelpke ve Luise 
Amtsberg’in HDP'lilerin, terör örgütüyle 
mesafeli olduğunu değişik yerlerde dile 
getirdiğini ancak bazı HDP milletvekillerinin 
tutuklu olduğunu söylemeleri üzerine söz 
alan TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Yüksel, Kürt kökenli bir milletvekili olduğunu 
anımsatarak, "Biz Kürtler bu devletin de bu 
bayrağın da sahibiyiz. Türk bayrağı benim 
bayrağım. Bir Kürt olarak tekrar söylüyorum, 
bu devlet benim devletim. Bu devletin 
eksiklerini, yanlışlarını gidermek yine bizim 
işimiz. Bu, parlamento çatısı altında olacak 
bir iş." ifadesini kullandı. Yüksel, terörün 
asla bir hak arama metodu sayılamayacağını 
ve insanlık suçu olduğunu, teröre asla taraf 
olunmaması gerektiğini vurguladı.



■  43

Şubat 2017

Almanya Federal Meclisi İçişleri Komisyonu 
üyelerinden oluşan heyet, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı 
Mülteci Hakları Alt Komisyonu üyeleriyle de 
görüştü. 

Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun 
rahatsızlığı nedeniyle komisyona başkanlık 
yapan AK PARTİ Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, konuk heyetle görüşmesinde 
mülteci hakları konusundaki çalışmalarda 
merkeze insanı aldıklarını ve sorunların 
çözümüne odaklandıklarını belirterek, 
komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

Komisyon olarak Türkiye'deki mülteci 
kampları dışında uluslararası kampları da 
görerek kıyaslama yapmak istemelerine 
rağmen, bu konuda ilgili ülkelerden bir 
yanıt alamadıklarını aktaran Usta, olumlu 
yanıt almaları halinde mülteci kamplarına 
ziyarette bulunmak istediklerini belirtti. 
Türkiye'de yaklaşık 4 milyon mültecinin 

bulunduğunu hatırlatan Usta, "Biz temel 
olarak bu insanlara hak ettikleri insanca 
yaşam hakkını sunmakla kendimizi görevli 
görüyoruz. Şu anda 900 bin mülteci çocuk 
var. Bunların yarısına kendi müfredatları 
çerçevesinde eğitim veriyoruz. Ancak henüz 
ulaşamadığımız 450-500 bin çocuk olduğunu 
biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu çocukların eğitimi ve geleceğine 
katkıda bulunmak için Avrupa'dan da destek 
beklediklerini vurgulayan Usta, Türkiye'nin, 
mültecilere karşı açık kapı politikasının 
devam ettiğini, bu insanların yurtdışına 
çıkışları konusunda ise sınır kapılarının kapalı 
tutulduğunu kaydetti. 

Sınırlardan mülteci kimliği altında ülkeye 
giren terör örgütü mensuplarıyla mücadele 
konusuna da değinen Usta, terör eylemi 
gerçekleştirenlerin Türkiye'yi transit ülke 
olarak gördüğünü, Avrupa'ya geçişlerine de 
engel olmaya çalışıldığını belirtti.
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KEİPA DÖNEM BAŞKANLIĞIMIZDA 
ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Daimi Komite Toplantısına katılan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi 
(KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 
"Türkiye'nin dönem başkanlığındaki KEİPA'yı 
daha aktif hâle getirmek istiyoruz. Bunun 
altyapısını oluşturacağız." dedi.

İç tüzük değişikliği ve yapılacak 25. 
yıl dönümü etkinlikleri gündemiyle 
İstanbul’da gerçekleştirilen "Daimi Komite 
Toplantısında" konuşan Can, gündemlerinde 
iç tüzüğün olduğunu ve bu yönde bazı 
kararların alınacağını ifade etti.

Can, "KEİPA kurulalı yaklaşık 25 yıl 
oldu. İç tüzükte gündeme uyarlamalar 
yapıldı. Personel yönetmeliğinde ve 

genel sekretaryasında bazı değişiklikler 
gerçekleştirildi. Bugünkü toplantının asıl 
gayelerinden biri de 25. yılını dolduran 
KEİPA'nın gelecekte nasıl bir strateji ile 
çalışmalarını yürüteceği konusu oldu. 
KEİPA'nın 25. yıl dönümü faaliyetleri 
konusunda bazı kararlar alınacak." dedi.

KEİPA'nın daha fonksiyonel bir kabiliyete 
nasıl kavuşturulacağının belirlenmesi için 
fikir teatisinde bulunulduğunu anlatan 
Can, şu ifadeleri kullandı: "Delegasyon 
başkanları ve genel sekreter burada. 
Rahmetli Turgut Özal'ın 1993 yılında 
kurmuş olduğu o felsefeyi bu dönemde 
canlandırmak istiyoruz. Bununla ilgili olarak 
birtakım yetkileri almamız gerekiyor. Bunları 
tartışacağız. KEİPA üyesi 12 ülkeden 11'inin 

KEİPA Daimi Komitesi İç Tüzük değişimi gündemiyle  
22 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da toplandı.
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delegasyon başkanları burada fikirlerini, 
görüşlerini ortaya koyacaklar. Tabii burada 
lokomotif ülke Türkiye'dir. Şu anda KEİPA'nın 
dönem başkanı da ülkemizdir. Türkiye'nin 
dönem başkanlığındaki KEİPA'yı daha aktif 
hâle getirmek istiyoruz. Bunun altyapısını 
oluşturacağız."

KEİPA'nın bünyesinde hukuk ve siyasi, 
ekonomi ile kültür ve turizm işleri 
komitelerinin bulunduğunu, söz konusu 
komitelerin sürekli çalışarak ciddi ve önemli 
raporlar ortaya koyduklarını vurgulayan Can, 
"Mülteciler, güvenlik, kalkınmada dinlerin 
rolü, terörle ilgili faaliyetlere ilişkin raporlar 
yazıldı. Toplumu ve dünyayı ilgilendiren 
konularda 6 ayda bir raporlar hazırlanıp 
açıklanıyor. Bugüne kadar bu raporlarımızı 
kamuoyuna açıkladık. KEİPA'ya üye 
ülkeler arasındaki ilişkilerin üst seviyelere 
çıkartılması için çalışıyoruz. Şu ana kadar 
yaptığımız faaliyetleri önemsiyoruz ancak 

yeterli bulmuyoruz. KEİPA ve KEİ uluslararası 
oluşumlardır. Bunlar hem Parlamenterler 
Asamblesi, hem de sekretaryası Türkiye'de 
olan tek organizasyonlardır." diye konuştu.

KEİPA'nın daha aktif hâle getirilmesi için 
dönem başkanı ülke olarak Türkiye'nin 
üzerine düşeni yapacağını vurgulayan Can, 
"Belki hedeflerimizin tamamını yakalamamış 
olabiliriz, fakat bu konuda büyük adımlar 
atmış olduğumuzu düşünüyorum. 
Teknolojik gelişim ve iletişim imkânlarının 
artmasıyla hızla değişen bir dünya ile karşı 
karşıyayız. Bizler de sahip olduğumuz bu 
örgütü değişen şartlara göre uygun şekilde 
güncellemek durumundayız. Bunun için 
değişen bölgesel ve küresel şartları göz 
önüne alarak yakın gelecekte ortaya çıkması 
muhtemel eğilimleri hesaba katarak uzun 
soluklu bir vizyon oluşturmak zorundayız." 
dedi.
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TÜRKİYE-AB KPK EŞ BAŞKANI 
AHMET BERAT ÇONKAR’IN KABULÜ

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı Ahmet Berat 
Çonkar, Rusya Federasyonu Devlet 
Duması Milletvekili Dmitriy Savelyev ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Çonkar, Rus konuklarını ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifadeyle 2011 
yılından bu yana parlamentoda 
bulunduğunu, Türk-Rus Toplumsal Forumu 
eş başkanlığını yürüttüğünü, bu çerçevede 
bir önceki Rus Eş Başkan Kosaçev ve mevcut 
Eş Başkan Glebova ile çalıştıklarını dile 
getirdi.

Dışişleri Komisyonu başkanlığını yürüttüğü 
süreçte, Rusya Parlamentosu ile temaslarda 
bulunduklarını kaydeden Çonkar, özellikle 
Rusya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu 
ile gerçekleştirdikleri temaslar sayesinde 
ilişkilerin geliştirilmesi yönünde güçlü bir 
irade sergilediklerini vurguladı. Rus uçağının 

düşürüldüğü dönemde, tüm ilişkilerde 
olduğu gibi parlamenter ilişkilerde de bir 
durağanlık yaşandığını dile getiren Çonkar, 
Türk tarafının arzusunun mevcut ilişkileri 
daha da geliştirmek olduğunu ifade etti. 
Ahmet Berat Çonkar, düzenlenen silahlı 
saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya 
Federasyonu Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 
görevi süresince Türkiye ile Rusya arasındaki 
ilişkileri geliştirmek adına büyük çaba sarf 
ettiğini ve Türk-Rus Toplumsal Forumu 
çalışmalarına önemli katkılar sağladığını 
hatırlattı.

TBMM bünyesinde de Türkiye-Rusya 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun 
bulunduğuna değinen Çonkar, Türk-Rus 
Toplumsal Forumu Eş Başkanı Glebova 
ile Aralık ayında İstanbul'da bir araya 
geldiklerini belirterek söz konusu görüşmede 
Türk-Rus Toplumsal Forumu genel kurulunun 

02 Şubat 2017 Perşembe
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kısa bir süre içinde St. Petersburg veya 
Moskova'da gerçekleştirilmesinin karara 
bağlandığını aktardı. 

Türkiye ve Rusya'nın bölgesel ortaklar olarak 
önemli iş birliklerine imza atacaklarını 
ve potansiyellerinin büyük olduğunu 
gördüklerini sözlerine ekleyen Çonkar, Suriye 
barış süreci ve Astana sürecinde; Türkiye, 
Rusya ve İran'ın önemli rol oynadıklarını ve 
alınan sonuçların ortada olduğunu kaydetti. 
Kriz sürecinde büyük ve önemli projelerde 
gecikme yaşandığına ve hem Türk, hem 
de Rus ekonomisinin karşılıklı olarak 
etkilendiğine dikkat çekerek, bu sürecin 
üstesinden gelinmesi aşamasında iki tarafın 
da rol üstlenmesinin önemini vurgulayan 
Çonkar, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası 
Dostluk Gruplarının en kısa sürede karşılıklı 
ziyaretler gerçekleştirmesinin yararlı 
olacağını düşündüğünü dile getirdi. 

Dmitriy Savelyev, yoğun programı içerisinde 
görüşme taleplerini kabul eden Ahmet 
Berat Çonkar’a teşekkür ederek, 2016 

yılında gerçekleşen parlamento seçimlerinin 
ardından Devlet Duması bünyesindeki 
dostluk gruplarının henüz oluşturulabildiğini 
belirtti ve kendisinin Rusya Federasyonu 
Devlet Duması Rusya-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu başkan yardımcılığı 
görevini üstlendiğini ifade etti. 

Dostluk Grubu çalışmalarında aktif bir 
rol oynadığını söyleyen Savelyev, Rus ve 
Türk Parlamentoları arasındaki ilişkileri 
geliştirebilmeyi temin etmek amacıyla 
gelecekte sık sık ortak çalışmalarda 
bulunacaklarına inandığını dile getirdi. 
Rusya'nın Türkiye'yi önemli bir ortak, 
bölgesinde ise önemli bir aktör olarak 
gördüğüne işaret ederek, iki ülke arasındaki 
parlamentolar arası ilişkilere de bu anlayış 
çerçevesinde önem atfedildiğini aktaran 
Savelyev, Türkiye'nin Suriye krizi bağlamında 
üstlendiği kilit rolün farkında olduklarını, 
Türkiye ve İran'ın Ocak ayında Astana'da 
gerçekleşen Suriye görüşmelerine önemli 
katkılar sağladığını kaydetti.
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VENEZUELA BÜYÜKELÇİSİ TBMM’DE

Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve İzmir Milletvekili 
Kerem Ali Sürekli, Venezuela Bolivar 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Jose Gregorio 
Bracho Reyes’i kabul etti.

Kerem Ali Sürekli, Türkiye ile Venezuela 
arasındaki ilişkilerin iyi yönde gittiğini, kritik 
eşiklerin aşıldığını belirterek Türkiye'nin 
yaşadığı 15 Temmuz darbe girişimine karşı 
Venezuela'nın verdiği desteğe ve gösterdiği 
hassasiyete teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok hızlı şekilde 
gelişeceğine inancını vurgulayan Sürekli, 
Türkiye ve Venezuela arasında ekonomik 
ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına 
yürütülecek çalışmalara ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'den büyük 
destek aldığını dile getirerek, "Zaten iki 
ülke vizyonu örtüşüyor. Latin Amerika 
ülkelerine girmekten çok mutlu olacağız. 
Stratejik ortaklıklar geliştirerek üst akla 
karşı mücadelede önemli mesafeler 
kaydedeceğiz." dedi. 

Jose Gregorio Bracho Reyes de Venezuela 
hükümetinin yaşadığı en zor dönemin 2016 
yılı olduğunu vurgulayarak, yaşananların 
sadece petrol fiyatlarındaki ani düşüşe bağlı 

değil, ekonomik 
savaştan da 
kaynaklandığını 
ve büyük zarar 
gördüklerini 
kaydetti. Reyes, 
"Bu ekonomik 
savaş, vatan 
sevgisinden yoksun 
burjuva sınıfının 
sebep olduğu bir 
durumdu. Faşist bir 
burjuva sınıfımız 
var bizim. Vatan 
sevgisinden yoksun 
insanlar bunlar. 
Petrol fiyatlarının 

100 dolardan 20 dolar seviyesine düşüşü 
bizi çok fazla etkiledi. Dövizin girişi düştü. 
Bu düşüş, petrol piyasasının getirilerinden 
kaynaklı bir düşüş olmadı. Bunlar siyasi 
manevralardı. Bu siyasi taktiklerle Rusya ve 
Venezuela gibi ülkelere saldırdılar. 

En zor olanı atlatmış durumda olduğumuzu 
umuyorum." diye konuştu. Reyes, yaşanan 
kriz ortamında, devlet eliyle vatandaşa 
ucuz sunulan ürünlerin ülkeden çıkartılması 
yoluyla yapılan kaçakçılıkla da mücadele 
ettiklerini sözlerine ekledi. 

Ülkede bir takım yapısal değişikliklerin 
arzu edilmesi ve bunun adına da devrim 
denilmesi halinde önlerinde duran yolun 
asla güllerle bezeli olmadığının bilinmesi 
gerektiğini anlatan Reyes, "Siz de zaten bu 
tecrübeye sahipsiniz. Bu yolda dahili ve 
harici birçok düşmanınız oluyor. O yüzden 
de biz Türkiye'yi model ülke olarak örnek 
alıyoruz." dedi. Venezuela ile Türkiye 
arasındaki ilişkilerin siyasi anlamda en 
üst seviyede olduğuna işaret eden Reyes, 
"Türkiye'de olup biten birçok şeyden 
kendimize de pay çıkartmaktayız. Çok ortak 
düşmanımız var, aynı şekilde çok ortak 
dostumuz var." ifadelerini kullandı.

31 Ocak 2017 Salı
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AİBPA TÜRK GRUBU BAŞKANI ERCOŞKUN,
FAS BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 
(AİBPA) Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Fas Büyükelçisi 
Menouar Alem'i kabul etti. 

Ali Ercoşkun, Fas Büyükelçisini Mecliste 
ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, iki ülkenin kardeş olduğunu 
dile getirdi. Türkiye ve Fas'ın birbirine 
çok yakın iki ülke olduğunun altını çizen 
Ercoşkun, Türk ve Fas halklarının birbirlerini 
kardeş olarak gördüklerini, uluslararası 
toplantılarda Türk ve Faslı milletvekillerinin 
genellikle aynı görüşü paylaştıklarını ve 
bu durumun diğer ülkelere de örnek teşkil 
etmesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi Alem, TBMM'ye ilk ziyaretini 
gerçekleştirmekten büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki, 
çok iyi düzeydeki ilişkilerin mutluluk verici 

olduğunu kaydeden Fas Büyükelçisi, hem 
parlamenter açıdan hem de görüş birliği 
açısından iki ülkenin birlik içinde olduğunu 
ve bu sebeple kendini evinde hissettiğini 
dile getirdi. Türk dizi ve filmlerinin Fas'ta 
yakından takip edildiğini ve Fas halkının 
Türkleri çok sevdiğini sözlerine ekleyen 
Alem, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik 
iş birliğinin ve görüş birlikteliğinin önemine 
vurgu yaptı.  Avrupa ülkelerinin, demokrasi, 
insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi 
konularda başkalarına ders vermeden önce 
kendilerinin örnek tutum sergilemeleri 
gerektiğine dikkat çeken Fas Büyükelçisi;

Türkiye'nin de Fas'ın da böyle bir derse 
ihtiyacının bulunmadığını, her iki ülkenin 
de kendilerine özgü özelliklere, tarihi 
gelişime ve kültürel mirasa sahip olduğunu, 
Avrupa'nın da bunu kabul etmesi gerektiğini 
ifade etti.

02 Şubat 2017 Perşembe
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UGANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
MASLAHATGÜZARI, MECLİSTE

Türkiye-Uganda Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Nevzat Ceylan, Uganda 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Moses Kalule 
Kasujja’yı kabul etti. Ceylan, Afrika'nın incisi 
Uganda'nın, bölgesinde sarf ettiği gayretleri 
memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

Uganda'nın, Doğu Afrika'nın lokomotif ülkesi 
konumunda olduğunu kaydeden Ceylan, iki 
ülke ilişkilerinin iyi seviyede bulunmasından 
mutluluk duyduklarını, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl 
Uganda'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke 
arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını 
belirtti. Ceylan, "Cumhurbaşkanımızın 
Uganda ziyareti sırasında iki ülke arasında 
diplomatik pasaportlarda vizelerin 
karşılıklı kaldırılması anlaşmasının yanı 

sıra hidrokarbon, madencilik ve mineraller 
anlamında iş birliğine yönelik mutabakat 
zaptının ülkemizdeki onay süreci 
tamamlanmıştır. Sizin ülkenizin de bu 
anlaşmaları onaylamasını bekliyoruz." dedi. 
Ceylan, iki ülke arasında ekonomik iş birliği 
noktasında hazırlanan yatırıma karşılıklı 
teşvik ile çifte vergilendirmenin önlenmesine 
yönelik anlaşmaların imzalanmasını da 
beklediklerini sözlerine ekledi. 

TİKA'nın, başkent Kampala'da ofis açmasıyla 
da Uganda'nın daha hızlı kalkınacağına 
inandıklarını dile getiren Ceylan, Türkiye'nin, 
UNESCO'nun en üst icra kuruluna 2017-2021 
dönemleri için aday olduğunu, bu bağlamda 
Paris'te yapılacak seçimlerde Uganda'nın 
desteğini beklediklerini vurguladı. 

09 Şubat 2017 Perşembe
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Ceylan, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi 
hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını, 
birçok devlet kurumuna olduğu gibi Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin içine de sızan bu 
örgütün, 250'ye yakın vatandaşı katlettiğini, 
2 bin 200 insanı da yaraladığını hatırlatarak 
FETÖ'nün yalnız Türkiye için değil, Uganda 
dâhil faaliyet gösterdiği 160'a yakın ülke için 
de tehdit oluşturduğunu ve Uganda'nın bu 
konuda yapıcı iş birliğini beklediklerini ifade 
etti.

Türkiye olarak bu amaçla Uganda'ya her 
türlü desteği vermeye hazır olduklarını da 
belirten Ceylan, "FETÖ'nün Uganda'daki 
hastane, okul ve derneklerinin faaliyetlerinin 
araştırılarak, su yüzüne çıkarılmasını 
bekliyoruz. FETÖ militanlarına destek 
sağlayan bu tür yerlerin güvenilir ellere 
teslim edilmesinin de ayrıca iki ülke 
menfaatine olduğunu belirtmek istiyoruz." 
dedi. 

Uganda Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Moses 
Kalule Kasujja da, Uganda’nın 15 Temmuz 

darbe girişimini şiddetle kınadığını belirtti 
ve ülkesinin her zaman terörizme karşı 
savaşmasıyla tanındığını anlattı. Kasujja, 
"Uganda, belirtiğiniz terör gruplarına karşı 
her zaman savaşacaktır. 15 Temmuz darbe 
girişiminde yaşamını yitirenlerin ailelerine 
taziyelerimizi sunarken, yaralananların da 
yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz." 
dedi.

Türkiye ile ekonomik iş birliğine ilişkin 
anlaşmaların Uganda'da da imzalanacağını 
kaydeden Kasujja "Diplomatik 
pasaportlardaki vizelerin kaldırılmasına 
yönelik anlaşmaya ilişkin çalışmanın 
imzalanmak üzere olduğunu söyleyebilirim. 
TİKA ofisinin Uganda'da açılması bizim 
de arzumuzdur. Yaşanabilecek sıkıntılara 
karşı destek için her zaman hazır olacağız." 
değerlendirmesinde bulunarak Türkiye'nin 
uluslararası arenadaki adaylıklarına sıcak 
baktıklarını ve Uganda'nın geçmişte de 
bu konuda Türkiye’nin yanında olduğunu 
vurguladı.
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AGİT MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ 
MİJATOVİC TEMASLARDA BULUNDU

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili Fatma Benli, Avrupa Güvenlik 
ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü 
Temsilcisi Dunja Mijatovic ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. 

Mijatovic'e, komisyonun çalışmaları 
hakkında bilgi veren Benli, kendilerini diğer 
komisyonlardan ayrı tutan özelliğin, denetim 
yapabilme olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, 15 
Temmuz'da yaşanan FETÖ darbe girişiminin 
Türkiye'yi ciddi anlamda sarstığını ifade eden 
Benli, darbe girişiminin yanı sıra ülkenin 
PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle de 
mücadele ettiğini de dile getirdi. Yaşanan 
olumsuzluklara rağmen bunlardan hiçbirinin 
Türkiye'deki ifade özgürlüğünü kısıtlamayı 
gerektiren konular olmadığını vurgulayan 
Benli, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar ifade özgürlüğünü olması gerektiği 
şekilde kullanamazlarsa ya da basın 
özgürlüğü konusunda sorunlar oluşursa 
yaşanan darbe girişiminden çok daha 
ağır sonuçlarla karşı karşıya kalacağının 
farkındayız. Türkiye terörle mücadele 
ederken bir yola girdi ve OHAL ilan etmek 
zorunda kaldı. Çünkü FETÖ, gerçekten çok 
gizli ve tespiti çok zor bir örgüt. Darbe gecesi 
tankların içerisinden emniyet müdürleri 
çıktı, hava üslerinden akademisyenler 
çıktı. Karşınızda sadece asker görünümlü 
kimseler değil çok farklı kesimden insanlar 
var. Bunların tespiti zor olduğu için Türkiye 
OHAL ilan etti. Ancak OHAL'de bile basın 
özgürlüğüne ya da ifade özgürlüğüne dönük 
yeni düzenlemeler getirilmedi. Ne kadar zor 
durumda olursak olalım biliyoruz ki ancak 
bu ülkede hukukun üstünlüğünü korursak 
darbecilere tam olarak karşılık vermiş 
oluruz." 

22 Şubat 2017 Çarşamba
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Benli, darbe girişimi sonrası açılan davalarda 
tüm meslek gruplarından insanların var 
olduğunu, bunlar arasında gazetecilerin 
de bulunduğunu anlattı. Türkiye'nin 
ağır terör tehdidi altında bulunduğu ve 
ülkenin korunması adına adli işlemlerin 
başlatıldığının altını çizen Benli, "Biliyorsunuz 
ki Rus Büyükelçisi yakın zamanda gerçek bir 
polis tarafından öldürüldü. Çünkü FETÖ'ye 
bağlı kişiler talimat aldıkları zaman en ağır 
eylemi yapmaktan çekinmiyorlar. Hükümet 
olarak temel görevimiz, ne kadar çarpıcı 
olursa olsun, ne kadar aykırı olursa olsun 
insanların ifade hürriyetini kullandıkları için 
hapiste olmalarının engellenmesi." diye 
konuştu. 

Türkiye'de yüzlerce televizyon ve radyonun 
bulunduğunu, fiilen yüzbinlerce kişinin 
de bu meslekte çalıştığını belirten 
Benli, cezaevinde bulunan gazetecilerin 
tutuklanmalarının sebebinin gazetecilik 
mesleğini yapmalarından ötürü olmadığını 
ifade etti. Tutuklu gazetecilerin cezaevinde 
bulunmalarının sebebinin, işledikleri 
suçtan kaynaklı olduğunu aktaran 
Benli, şöyle devam etti: "Şu an hapiste 

bulunan gazeteciler ve diğer suçlardan 
tutuklu insanlar için kararı Meclis ya da 
hükümet vermiyor. Bu kararın sahipleri 
mahkemelerdir. Meclisin ya da hükümetin 
mahkemeler üzerinde baskı kurma, emir 
verme lüksü yok. Biz yasaları değiştirdik 
ve kişilerin ifade özgürlüğünü kullandıkları 
için haklarında soruşturma açılmasını 
engelledik. AK PARTİ'den milletvekili olan 
Şamil Tayyar hakkında 19 soruşturma var. 
Bu arkadaşımız 19 defa ceza yargıcının 
karşısına çıkıp ifade verecek. Hükümetin ya 
da Meclisin, yargıçlara 'milletvekillerine ya 
da gazetecilere dava açmayın' deme yetkisi 
de yok, hakkı da yok."  

Mijatovic de Türkiye'nin 15 Temmuz'da 
maruz kaldığı FETÖ darbe girişimini 
şiddetle kınadıklarını ve darbe girişiminin 
Türkiye'yi ne denli büyük zorluklar içine 
sürüklediğinin farkında olduklarını söyledi. 
İfade özgürlüğüne ilişkin hapiste olan 
gazetecilerle ilgili komisyonun görüşlerini 
almak istediklerini belirten Mijatovic, diğer 
ülkelerde olan, Türkiye'de de olabilecek 
düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde 
bulunulabileceğini dile getirdi.
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BASIN KORİDORUNDA
SICAK BULUŞMA

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, 
bazı basın kuruluşlarına TBMM'nin basın 
koridorunda yer tahsisi yapılmasına 
yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 
basın koridorunu ziyaret etti. Ziyaretinde, 
basından sorumlu İdare Amirliği görevini 
yürüttüğünü hatırlatan Gündoğdu, imkânlar 
ölçüsünde kendilerine ulaşan taleplerin 
tamamını karşılamaya gayret ettiklerini dile 
getirdi.

Basın kuruluşları için sınırlı oda 
bulunduğunu, ancak çok sayıda başvuru 
yapıldığını vurgulayan Gündoğdu, "Küçücük 
de olsa biz aynı odayı paylaşabiliriz." diyen 
basın kuruluşu temsilcilerine teşekkür 
etti. Ahmet Gündoğdu, "Onların “evet”i 
sayesinde tüm talepleri karşılamış olduk. 
Gazeteciler -birlikte çalışmaya evet- deyince 
işler daha kolay oluyor. Hayırlı bir işe evet 
diyerek ulaşmış olduk. İşin esprisini de 
yapmış olalım." ifadelerini kullandı. 

Basının, siyaset ve sivil toplumun üretimini 
kamuoyu ile buluşturduğunu vurgulayan 
Gündoğdu, basının rahat olması halinde 
üretimin de özveriyle yansıtılacağını söyledi. 
Gündoğdu, yapıcı yaklaşımlarından dolayı 
Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) 
Başkanı Göksel Bozkurt'a da teşekkür etti. 

02 Şubat 2017 Perşembe
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DÜNYA GENÇLERİ TERÖRE KARŞI 
MECLİSTE ELELE

Beyaz Harekât Vakfı tarafından düzenlenen "15 Temmuz ve Teröre Karşı Elele Hep 
Birlikte 2023 Dünya Genci Türkiye'nin Yanında" programı kapsamında Türkiye'de 

eğitim gören bir grup yabancı öğrenci TBMM’yi ziyaret ederek 15 Temmuz'daki 
FETÖ darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları rehber eşliğinde gezdi.

Yabancı öğrencileri karşılayan ve hitapta 
bulunan TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili Erbay Kücet, Türkiye'de eğitim 
görmekte olan 2023 öğrenciyi Ankara'da 
misafir etmekten duydukları memnuniyeti 
dile getirdi. Öğrencilerin FETÖ tarafından 
bombalanan mekânları kendi gözleriyle 
görmelerinin önemine değinen Kücet, 
söz konusu mekânların bir Demokrasi 
Müzesi hâline dönüştürüldüğünü belirtti. 
Kücet, yabancı öğrencilerin, Türkiye’nin 
huzur ve güvenliğini bozmak için 15 
Temmuz’da zirveye ulaşan hain girişime 

ilişkin yorumlarını dinleyerek sorularını da 
cevapladı.

Konuk öğrencilere 15 Temmuz gecesi 
yaşananları konu alan sinevizyon 
gösteriminin sunulmasını müteakip, AB 
Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım 
Gülpınar tarafından bir konuşma yapıldı.

15 Temmuz gecesi halkın, demokrasisini 
ve ülkesini korumak amacıyla, hiçbir şey 
gözetmeden sokağa çıktığını ifade eden 
Gülpınar, "Büyük bir iman gücü ile sanki 
herkes nereye gideceği tespit edilmiş gibi 
hareket etti. Bir tatbikat yapmış olsanız 

23 Şubat 2017 Perşembe
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inanın böyle bir organizasyon olmazdı. Bir 
kısım insan emniyetin önünde, bir kısım 
insan Genelkurmay Başkanlığının önünde 
bir kısım insan Meclisin önünde, herkes 
sanki görevlendirilmiş, bir gizli el tarafından 
vazife verilmiş gibi kendi görev yerine akın 
etti. İçlerinden şehit ve gazi olanlarımız oldu. 
Allah hepsinden ebeden razı olsun. Onları 
ne kadar hayırla yâd etsek azdır." ifadelerini 
kullandı.

TBMM’de AB Uyum Komisyonu başkanlığını 
yürüttüğünü belirten Gülpınar, görevi gereği 
Avrupa ülkeleri ile çok ciddi temas içinde 
bulunduklarını kaydetti. 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası AB ülkelerinden bu olay 
ile ilgili tepki mesajı beklediklerini ifade 
eden Gülpınar; "Avrupa Birliği dediğiniz 
mekanizma bugün demokraside kendisini en 
ileri gören bir mekanizma. Tabii ister istemez 

insanın aklına “Demokrasi burada darbe 
aldı, tehdit altında, AB'nin hemen yüksek bir 
ses çıkarması lazım.” demeleri geliyor. Ama 
var mı böyle bir şey, maalesef yok. Aradan 
günler geçiyor, AB'den ve Batı'dan hiçbir ses 
yok. Ne gelen var ne giden... Bunu da zaten 
kendileri de itiraf ediyorlar." dedi.

FETÖ'nün yanı sıra diğer terör örgütlerinin 
de Türkiye'nin hedefinde olduğunu 
dile getiren Gülpınar, terör örgütlerinin 
amaçlarının Türkiye'nin gücünü kırmak 
olduğunu söyledi. Meclis ziyaretinin gençler 
için yararlı geçmesi dileğinde bulunan 
Gülpınar, "Demokrasinin ne kadar güzel 
bir şey olduğunu, Cumhuriyet rejiminin 
ne kadar vazgeçilmez bir sistem olduğunu 
hep birlikte müşahede edersiniz." ifadesini 
kullandı.
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KAMU DENETÇİLİĞİ 
KURUMU, 

2016 YILLIK RAPORUNU 
SUNDU

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Dilekçe 
Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır’ı 
ziyaret ederek Kamu Denetçiliği Kurumunun 
(KDK) 2016 yıllık raporunu Karma Komisyona 
sundu. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, kabulde, 
KDK’nın, idarenin işleyişiyle ilgili konularda, 
bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması 
olarak önemli bir işlev üstlendiğini dile 
getirdi. KDK'nın, komisyonlarının da ana 
konusu olan dilekçe hakkının kullanılmasına 
ciddi ölçüde katkı sağladığını belirten Satır, 
kurumun faaliyet ve önerilerini içeren yıllık 
raporunu her yıl, TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden 
oluşan Karma Komisyona sunduğunu, 2016 
yılı raporunun da bu çerçevede komisyona 
iletildiğini aktardı. Satır, raporu görüşmek 
üzere gelecek hafta Karma Komisyonu 
toplayacaklarını, ardından da görüş ve 
önerilerini içeren raporlarını TBMM Genel 
Kuruluna sunacaklarını ifade etti. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, bütün 
kurumların millete hizmet için var olduğunu 
belirterek, idarenin çalışmalarının kalitesinin 
artırılması ve işleyişin daha düzenli olması 
için KDK'nın verdiği kararların önemli 
olduğunun altını çizdi. Malkoç, geçen 
yılın Aralık ayında görevine seçildiğini 
anımsatarak, belirtilen süre içerisinde 
raporlarını hazırlayarak sunduklarını 
sözlerine ekledi.

Meclisin Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu 
görüşme sürecini de başarıyla tamamladığını 
belirten Malkoç, "Milletin kararına göre 
Anayasa şekillenecektir. Eğer Meclisten 
geçtiği şekilde millet de bunu onaylar kabul 

ederse, KDK'nın görev ve sorumlulukları 
daha da ağırlaşacaktır. Biz kurum olarak, 
Meclisten aldığımız güçle, inşallah bu görevi 
ifa edeceğiz." ifadesini kullandı.

KDK'nin yasal ve anayasal çerçevede 
gereken denetimi yapacağını kaydeden 
Malkoç, "Milletin gönlü rahat olsun. Türkiye, 
parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı 
sistemine geçtiğinde denetim azalmayacak, 
tam aksine artacak." dedi. 

Mihrimah Belma Satır ise kanunun 
referandumdan geçmesiyle güçlü bir Meclis 
yapısı ve bu yapı içerisinde denetim faaliyeti 
yapan daha etkin bir Dilekçe Komisyonunun 
ortaya çıkacağını dile getirdi.

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma 
Satır başkanlığında 15 Şubat 2017 tarihinde 
toplandı. Toplantıda Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç tarafından kurumun 2016 yıllık 
raporuyla ilgili sunum yapıldı.

Komisyona başkanlık eden Mihrimah 
Belma Satır, KDK’nın 2016 yıllık raporu 
üzerinde gerekli çalışmaları yapmak üzere 
alt komisyon kurulacağını söyledi. Alt 
Komisyonun, hazırlayacağı raporu Karma 
Komisyona ileteceğine değinen Satır, Karma 
Komisyonda yapılan değerlendirmelerle 
son şeklini alan raporun en son TBMM 
Başkanlığına sunulacağını ifade etti. 

Toplantı sonucunda KDK’nın 2016 yıllık 
raporunu ayrıntılı şekilde incelemek, 
denetçileri dinlemek, KDK’nın kararlarını 
ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte 
değerlendirmek için Alt Komisyon kuruldu.

08 Şubat 2017 Çarşamba
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KEFEK BAŞKANI KATIRCIOĞLU’NDAN 
YAZILI AÇIKLAMA 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Maltepe'de, 
minibüste bir başörtüsü nedeniyle bir kadın 
tarafından saldırıya uğradığını iddia eden 
Fatma Dilara Aslıhan Yiğit'in yaşadığı olay 
nedeniyle yazılı açıklamada bulundu.

Katırcıoğlu, bir genç kızın başörtüsü 
nedeniyle darp edilmesinin teessür verici 
olduğunu belirtti. Yiğit'in başörtüsü 
taktığı gerekçesiyle çirkin ithamlara ve 
fiziki saldırıya maruz kaldığını ifade eden 
Katırcıoğlu, hayat tarzını hedef alan, 
ötekileştiren ve toplumu kutuplaştırmayı 
amaçlayan bu tür menfur olaylara karşı 
hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini 
kaydetti. Kadına yönelik şiddet ile mücadele 
konusunda yapılan hukuki çalışmalar 
hakkında bilgi veren Katırcıoğlu, şu 
değerlendirmede bulundu:

"Kadını şiddete karşı koruma 
özelliğine sahip uluslararası 
arenadaki sözleşme olan 
İstanbul Sözleşmesi, Türkiye'nin 
öncülüğünde hayata geçmiştir. 
Ülkemiz bu sözleşmeye ilk imza 
koyan ve parlamentosunda 
onaylayan ilk ülke olmuştur. Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun ile yasal 
mevzuatımız İstanbul Sözleşmesiyle 
uyumlaştırılmıştır. 6284 sayılı 
söz konusu kanun, kadını ve aile 
bireylerini fiziksel, cinsel, psikolojik 
ve ekonomik şiddetten korumaya 
yöneliktir. Öte yandan TBMM Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
bünyesinde Kadına Yönelik Şiddetin 
Önlenmesinde Mevzuattaki ve 
Uygulamadaki Noksanlıkların 
Tespitine İlişkin Alt Komisyon 
kurulmuş ve kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi konusunda rapor 
hazırlanmıştır."

Şiddete karşı mücadelede etkin bir şekilde 
rol üstlenmeye devam edeceklerinin altını 
çizen Katırcıoğlu’nun açıklamasında şu 
ifadeler de yer aldı:

"Kadına yönelik şiddetin hiçbir meşru 
gerekçesi olamaz ve en ağır insan hakları 
ihlalidir. Özellikle kadının inanç, düşünce, 
ifade ve hayat tarzı özgürlüğüne yönelik 
saldırılar hiçbir şekilde kabul edilemez. 
Toplumun her kesimi “ama”sız, tevilsiz bir 
biçimde kadına yönelik şiddeti kınamalıdır. 
Zira bu tür çirkin fiziki ve manevi saldırıları 
hangi görüşte olursa olsun istisnasız her bir 
ferdin kınaması gerekir. Hem Fatma Dilara 
Aslıhan Yiğit'in ve hem de şiddete maruz 
kalanların haklı davasında yanlarında ve 
takipçisi olacağız."
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Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Malatya Milletvekili Taha Özhan ile 
Komisyon üyelerinden AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 12-17 Şubat 
2017 tarihlerinde Washington’da, “The GMF 
of the US ve Alsharq Forum” tarafından 
ortaklaşa düzenlenen “Türkiye-ABD İlişkileri: 
Şüphelerin Ötesinde” konulu toplantıya 
katıldı. Toplantıda konuşma yapan Taha 
Özhan ve Ravza Kavakcı Kan, Washington’da 
resmî temaslar da gerçekleştirdiler. Bu 
çerçevede, ABD Senatosu Ülke Güvenliği 

Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi Avrupa-Alt 
Komitesi Başkanı Senatör Ron Johnson, ABD 
Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Üyesi 
Adam Kinzinger ve ABD Senatosu Dış İlişkiler 
Komitesi Üyesi Chris Murphy ile ayrı ayrı 
görüşmelerde bulunan heyet, Temsilciler 
Meclisi Emekli Üyesi Albert Wynn ile çalışma 
yemeğinde bir araya geldi. Söz konusu 
ikili görüşmelerde ağırlıklı olarak Türkiye-
ABD ilişkileri ve son bölgesel ve küresel 
gelişmelerin yanı sıra FETÖ ile mücadele 
konuları değerlendirildi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN PARLAMENTER 
DİPLOMASİ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Dışişleri Komisyonu Kâtip Üyesi ve Samsun 
Milletvekili Hasan Basri Kurt, zirveye, TBMM 
Dışişleri Komisyonunu temsilen katılarak bir 
konuşma yaptı.

Türkiye’nin yanı sıra ev sahibi Kosova, 
Arnavutluk, Belçika, Hırvatistan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Malta, Hollanda, 
İrlanda, İtalya, Letonya, İtalya, Litvanya, 

Parlamentolar Dışişleri ve Avrupa İşleri Komisyonları Zirvesi, 
19-22 Şubat 2017 tarihlerinde Kosova Meclisi  

Dışişleri Komisyonunun ev sahipliğinde Priştine’de gerçekleştirildi. 
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Lüksemburg, Karadağ, İsviçre, İngiltere 
ve Avrupa Parlamentosundan katılımın 
gerçekleştiği iki gün süren zirvede Avrupa 
Birliği’nin genişleme perspektifleri, 
Balkan ülkeleri arasındaki uluslararası 
teşkilatlarla entegrasyona yönelik iş birliğinin 
güçlendirilmesi, göçmenlik,  mülteciler 
ve bölgede artan radikalizm ve terörizmle 
mücadele konuları ele alındı.

Türkiye adına söz alan Hasan Basri Kurt, AB 
projesinin kuruluş amacına, daha huzurlu 
ve müreffeh bir Avrupa hedefine vurgu 
yaptı. Kurt, Birliğe üye ülkelerin önemli 

küresel aktörler haline dönüştüğünü 
ve sorumluluklarının önemine değindi. 
Son 10 yıldaki gelişmeler nedeniyle "AB 
hayalinin" kademeli olarak "AB krizleri" ne 
dönüştüğünü dile getiren Kurt, birşeylerin 
yanlış gittiğini, geniş Avrupa bölgesinin 
tüm ülkelerini AB'nin siyasi yörüngesine 
yerleştirmek istediğini söyledi. Kurt ayrıca 
Balkanlar’ın; Türkiye, hatta Rusya, Kafkaslar 
ve Orta Asya ülkeleri için zenginlik ve istikrar 
bölgesi sunduğunun da altını çizdi. Zirve, 
sonuç bildirgesinin tanzimiyle son buldu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, 
20-23 Şubat 2017’de Nairobi’de, Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Parlamenterler Ağı 
Kenya Çalıştayı’na katıldı. 

Çalıştay’ın yanı sıra Kenya’da resmî 
temaslarda da bulunan Özhan, Kenya Ulusal 
Meclisi Başkanı Justin Muturi ve Kenya 
Senatosu Başkanı Ekwee Ethuro tarafından 
kabul edildi. Ziyaret programı çerçevesinde 
Kenya Ulusal Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma 
Komisyonu Başkanı Ndung’u Gethenji, Kenya 
Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu 

Başkanı Mohammed Yusuf Haji ve Kenya 
Dışişleri ve Ticaret Eski Bakanı Mose 
Wetangula ile ikili görüşmelerde bulunan 
Özhan, programının sonunda T.C. Nairobi 
Büyükelçiliğinde Kenya basınının önde gelen 
temsilcileriyle buluşarak değerlendirmelerde 
bulundu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan’ın resmî 
temaslarında, Türkiye-Kenya ilişkilerinin yanı 
sıra son bölgesel ve küresel gelişmeler, göç 
ve mülteciler ile FETÖ başta olmak üzere 
terörizmle mücadele konuları ele alındı. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Parlamenterler Ağı 
Kenya Çalıştayı düzenlendi. 
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TBMM ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANDI

TBMM Çölleşmeyle 
Mücadele Çalışma Grubu 
üyelerine, çölleşme 
alanındaki çalışmalar 
hakkında Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı Çölleşme 
ve Erozyonla Mücadele 
Genel Müdürü Hanifi 
Avcı tarafından sunum 
yapıldı. Toplantıya  
AK PARTİ Adana 
Milletvekili Fatma 
Güldemet Sarı, AK PARTİ 
Denizli Milletvekili Sema 
Ramazanoğlu, AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Taner Yıldız, AK PARTİ Karaman Milletvekili 
Recep Konuk, MHP İzmir Milletvekili Ahmet 
Kenan Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili 
Sibel Özdemir ile CHP Sivas Milletvekili Ali 
Akyıldız katıldı.

Avcı, sunumunda, çölleşmenin toprağın, 
arazinin, ekosistemin bozulması ve 
verimliliğin azalması anlamına geldiğini 
belirtti. Dünyada 4 milyar hektardan fazla 
alanda çölleşme riski bulunduğuna işaret 
eden Avcı, "Çölleşme riski 100'den fazla 
ülkede yaşayan bir milyar nüfusu doğrudan 
tehdit etmektedir. Savaşlardan sonra 
en büyük göç, çölleşme ve kuraklıktan 
kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin, çölleşme 
riski haritasına göre yüzde 25'i yüksek, 
yüzde 54'ü orta, yüzde 13'ü düşük risk 
grubundadır." bilgisini verdi.

Ülke olarak çölleşme konusunda uluslararası 
alanda da faaliyet gösterdiklerini dile 
getiren Avcı, 54 Afrika ülkesinden 46'sına 
çölleşme alanında eğitim verdiklerini belirtti. 
Türkiye'nin Çölleşme ile Mücadele Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi'nin Kuzey Akdeniz 
Bölgesi'ndeki 12 ülke arasında yer aldığını 
anlatan Avcı, ülkeler arasında da iş birliği 
çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve 

Türkiye'de her geçen yıl orman alanlarının 
artırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını 
sözlerine ekledi.

Toplantıya başkanlık eden AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Türkiye'nin 
dönem başkanlığını yaptığı Parlamenterler 
Forumu Başkanlığının çalışmalarına 
değinerek, BM Çölleşmeyle Mücadele 
Sözleşmesi 11. Parlamenter Yuvarlak Masa 
Toplantısı ve hazırlık süreçleri, Parlamenter 
Forumunun yapısı ve Türkiye dönem 
başkanlığında yapılacaklar hakkında bilgi 
verdi.

Parlamenterler Forumu, Birleşmiş Milletler 
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 
kapsamında kurulan en önemli politik 
platformlardan birisi olup 1998 yılından 
bu tarafa Taraflar Konferansı ile birlikte 
toplanmaktadır. COP 12 esnasında  
20-21 Ekim 2015 tarihlerinde TBMM 
Başkanlığında Ankara’da düzenlenmiş ve 
COP 13’e kadar Parlamenterler Forumu 
başkanlığı TBMM’ye geçmiştir.

TBMM Çölleşmeyle Mücadele Çalışma 
Grubu üyelerine 23 Şubat 2017 tarihinde de 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı çölleşmeyele 
mücadele Daire Başkanı Özlem Yavuz 
tarafından bilgi sunumu yapıldı.

09 Şubat 2017 Perşembe
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ALADAĞ YURT YANGININI 
ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN SEÇİMİ YAPILDI

Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda 
meydana gelen yangının araştırılması, 
benzer acıların bir kez daha yaşanmaması 
ve kamusal eğitim, barınma haklarının 
tüm öğrencilerin güvence altına alınarak, 
yaygınlaştırılmasının sağlanması, alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi için kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu ilk toplantısını 
yaptı. 

En yaşlı üye sıfatıyla AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer başkanlığında 
toplanan komisyon, Başkanlık Divanı'nı 
belirledi. Seçim sonucunda başkanlığa,  
AK PARTİ Adana Milletvekili Fatma Güldemet 
Sarı seçildi. Komisyonun başkanvekilliğine 
AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 
sözcülüğe AK PARTİ Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta ve kâtip üyeliğe AK PARTİ 
Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider getirildi. 

Seçim sonrasında konuşan Sarı, yapacakları 
çalışmaların, vatan, millet ve çocuklara 
yararlı sonuçlar getirmesini temenni etti. 
Komisyonun amacının önemine işaret 
eden Sarı, bu amaç uğruna yapacakları 
çalışmalarda siyasi parti farklılıklarının bir 
kenara bırakılması gerektiğini kaydetti. 

Sarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, 
milletinin birer üyesi olarak, anne babalar 
olarak evlatlarının en iyi şekilde eğitim 
alması, eğitim süresince temel haklardan 
en iyi şekilde yararlanması, elim kazadan 
çıkartacakları dersler sonrası önlemler 
almaları gerektiğini belirtti. Sarı, Adana'dan 
seçilen, Adana'da yaşayan ve elim faciayı 
birebir takip ederek, vatandaşların acılarını 
paylaşan biri olarak komisyona başkanlık 
etmeyi önemsediğini ifade etti. 

Komisyon Başkanı Sarı, çocuklara daha iyi 
bir gelecek sağlamak amacıyla komisyon 
çalışmalarına devam edeceğini kaydetti. 

09 Şubat 2017 Perşembe
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41 ÜLKEDEN 
EĞİTİM SENDİKASI TEMSİLCİLERİ MECLİSTE

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, Eğitim-Bir-Sen 
tarafından düzenlenen 25. Yıl Vefa Buluşması 
etkinliği kapsamında 41 ülkeden gelen 
eğitim sendikası temsilcilerini kabul etti. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden 
bu yana çeşitli badireler atlattığını ve 
çok sayıda darbe gördüğünü söyleyen 
Gündoğdu, bunların hiçbirinin 15 Temmuz 
gecesi yaşanan darbe girişimi kadar tehlikeli 
ve şiddetli olmadığını belirtti. O gece 
İslam diniyle bağdaşmayanların, içinde 
vatan sevgisi barındırmayanların Türkiye 
Cumhuriyeti devletine, milletinin kardeşlik 
duygusuna kastettiğini anlatan Gündoğdu, 
darbe girişiminin, eski Türkiye'yi isteyen, 
içeriden ve dışarıdan nemalananlar ile yeni 
büyük Türkiye'yi oluşturmak isteyenlerin 
mücadelesinin sonucu olduğunu kaydetti. 

Türkiye'nin hem demokratik hem 
ekonomik bağımsızlığına kavuşmasının, 

dünya mazlumlarına sahip çıkmasının ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
"Dünya 5'ten büyüktür" çıkışının darbe 
girişiminde etkili olduğunu ifade eden 
Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Darbe girişimi püskürtüldüğünde dünyada 
milyonlarca insanın sokağa dökülerek 
dini, dili farklı olsa da ellerindeki Türk 
bayraklarıyla bizim zaferimize ortak 
olduklarını gördük. Darbeyi püskürtmemizde 
dört unsur etkili oldu: İlk kez bir lider, 
şapkasını alıp kaçmadı, bu lider de Recep 
Tayyip Erdoğan'dı. Yine ilk kez millet bu 
liderin arkasından koştu, Meclis bu iki unsura 
eşlik etti ve ümmetin duası bizimleydi." 

Gündoğdu, Batı'nın her zaman sadece 
kendi ülkelerinde yaşananları gördüğünü, 
dünyanın çeşitli yerlerindeki mazlumların 
sesine kulak tıkadığını belirterek, şu 
ifadeleri kullandı: "Kendi ülkelerinde bir 
balina kıyıya vursa kıyameti koparan Batı, 
milyonlarca insanın, çocuğun ölümüne 

13 Şubat 2017 Pazartesi



64  ■  

seyirci kalıyor. Liderimiz Recep Tayyip 
Erdoğan öncülüğünde 'Dünya 5'ten 
büyüktür' demeye devam edeceğiz. İslam 
ülkelerinin yöneticilerine 'Mezhebiniz ne 
olursa olsun kardeş olmaya devam edin' 
çağrısında bulunmaya, dünyanın neresinde 
mazlum varsa kucaklamaya, nerede zalim 
varsa karşısında olmaya devam edeceğiz. 
Biz adının Müslüman olduğuna bakmaksızın 
Esadların, Sisilerin zalimliğini haykırmaya 
devam edeceğiz. Demokrasinin kitabını 
Batılılar yazmış olabilir ama insan haklarının 
kaynağı İslam'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. 15 
Temmuz gecesi demokrasinin destanını 
yazdık, Batılıların da bu destanı okumasını 
tavsiye etmeye 
devam edeceğiz." 

ABD'nin "Demokrasi 
getireceğiz." diye 
Irak'a girdiğini, 
ancak arkasında 
gözyaşı, acı 
bıraktığını dile 
getiren Gündoğdu, 
Müslüman ülkelerin 
birbirlerine 
kenetlenip, 
kendi ülkelerini 
kendilerinin 
koruması gerektiğini 
vurguladı. 

Türkiye'nin 
yaklaşık 3 milyon 
Suriyeliye ev 
sahipliği yaptığını 
hatırlatan 
Gündoğdu, 
geçmişte 
Iraklı, Afgan 
mültecilere de 
kucak açıldığını, 
Türk milletinin 
mayasında 
bulunan 
bu özelliğin 
dinimizce de bize 
emredildiğini 
belirtti.

Ahmet Gündoğdu, Filistinli temsilcinin 
kendi ülkesinde yaşananları anlatması 
üzerine, Filistin davasının, başkenti Kudüs 
olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya 
kadar devam edeceğini dile getirdi. Eğitim-
Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi de 
Gündoğdu'ya, eğitim sendikaları adına 
teşekkür etti. 

41 ülkeden gelen eğitim sendikası temsilcisi, 
toplantıyı müteakiben Ahmet Gündoğdu 
refakatinde darbe girişimi gecesi Meclisin 
bombalanan kısımlarını gezdi ve yaşananlar 
hakkında bilgi aldılar.
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KEİ ÜYE DEVLETLERİ PARLAMENTOLARI     
GENEL SEKRETERLERİ İSTANBUL’DA TOPLANDI

KEİ Üye Devletleri Parlamentoları Genel 
Sekreterleri Toplantısı, KEİPA’da gözlemci 
statüsünü haiz parlamentolar arası 
teşkilatların genel sekreterlerinin ve KEİ 
Uluslararası Daimi Sekretaryası Genel 
Sekreterinin katılımıyla,  
6 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da 
düzenlendi. Toplantıya TBMM’yi temsilen 
TBMM Genel Sekreteri  
Mehmet Ali Kumbuzoğlu katıldı.

Toplantıda hitapta bulunan TBMM  
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, KEİPA'nın, 
merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
girişimleriyle çeyrek yüzyıl önce İstanbul’da 
kurulmuş, uluslararası bir teşkilat olduğunu 
hatırlattı.

KEİPA üyesi ülkelerin ve gözlemci kurumların 
genel sekreterlerinin bir araya gelmesi, 
böylece tecrübe ve bilgi paylaşımına 
imkân tanınmasının önemli bir gelişme 
olduğunu dile getiren Kumbuzoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “TBMM olarak 
1993 yılından bu yana KEİPA Uluslararası 

Sekretaryasına ev sahipliği yapmaktayız. 
2017 başına kadar Dolmabahçe Sarayı 
Harekât Köşkü’nde faaliyetlerini yürüten 
Uluslararası Sekretaryanın yeni bir 
hizmet binasına taşınması ihtiyacı 
doğmuştur. TBMM, şüphesiz yeni hizmet 
binasında da mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülüklerini en üst seviyede yerine 
getirmeye devam edecektir. Bu vesileyle 
önümüzdeki dönemde de KEİPA Uluslararası 
Sekretaryasının çalışmalarını gayretli bir 
şekilde devam ettireceğine olan inancımı 
belirterek, yeni hizmet binasının hayırlı 
olmasını diliyorum."

Kuruluş gayeleri ve teşkilatlanma yapıları 
itibarıyla parlamenter asamblelerin, 
danışma organı niteliğini taşıdığını ifade 
eden Kumbuzoğlu, bu kurumların bağlayıcı 
karar alamadığını, kabul edilen kararların, 
hükümetlere tavsiye niteliğinde olduğunu 
kaydetti. Bu durumun, zaman zaman bu 
tür uluslararası kuruluşların etkinliğinin, 
hatta varoluş gayesinin sorgulanmasına 
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neden olabildiğine işaret eden Kumbuzoğlu, 
"Ancak parlamenter asambleler ilkeli, 
tutarlı ve ortak bir aklın ürünü olarak 
ortaya konan kararlar ve raporlar ile 
hükümetlere ve diğer uluslararası 
kuruluşlara yeni ufuklar açmakta, 
ulaşılacak hedefler belirleyebilmektedir. 
Parlamenter asamblelere yönelik olumsuz 
değerlendirmelerden, görev yaptığımız 
parlamentoların en üst yöneticileri olarak en 
başta bizler sorumluyuz. Bizler, son derece 
yüksek gayelerle kurulan bu kuruluşlara 
ilişkin olumsuz algının değişmesi ve 
daha faal bir yapıya kavuşması için çaba 
sarf etmeliyiz. Bugün burada olmamızın 
en önemli sebebi, tecrübelerimizi 
paylaşarak ortak hedefler doğrultusunda 
kurumlarımızın itibarını yükseltmektir. Aynı 
zamanda parlamentolarımız arasındaki 
ilişkileri geliştirerek, parlamenterler 
arasındaki diyalog ortamına olabildiğince 
zemin hazırlamaktır." dedi.

Halkların iradesinin tecelli ettiği 
parlamentoları daha itibarlı hale getirmek, 

yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmaların 
görünürlüğünü arttırmak için daha aktif 
olmaları gerektiğini vurgulayan Kumbuzoğlu, 
"Kurumların çalışmaları, halka somut ve 
olumlu projelerle yansıdığı ölçüde görünür 
hâle gelir. Değişen bölgesel ve küresel 
şartları göz önüne alarak yakın gelecekte 
ortaya çıkması muhtemel eğilimleri hesaba 
katarak, uzun soluklu bir vizyon oluşturmak 
zorundayız. Aksi takdirde, hayatın her 
alanını düzenleyen kanunları koyan en üst 
düzenleyici kurumlar olarak parlamentolar, 
değişen dünyaya gerekli intibakı gösterme 
konusunda vatandaşların gerisinde 
kalacaktır." vurgusunu yaptı.

Kumbuzoğlu, insanlığın en büyük 
düşmanının terör olduğunun altını çizerek, 
geçmişte ulusal düzeyde gerçekleşen terör 
saldırılarının, günümüzde uluslararası 
bir boyut kazandığını söyledi. Terörden 
en büyük zarar gören ülkelerin başında 
Türkiye'nin geldiğini aktaran Kumbuzoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Etnik, dini ve ideolojik temelli saldırı 
gerçekleştiren terör örgütlerinin hedef 
aldığı ülkemiz, her şeye rağmen toplumsal 
güven ortamının bozulmaması için büyük 
bir mücadele vermektedir. Uluslararası 
terör örgütleri listesinde de olan PKK başta 
olmak üzere, DEAŞ ve elebaşı Amerika’da 
ikamet etmekte olan FETÖ terör örgütü 
tarafından gerçekleştirilen saldırılar, 
halkımıza derin acılar yaşatmıştır. PKK ve 
DEAŞ terör örgütlerinin gerçekleştirdikleri 
bombalı saldırılarla yüzlerce vatandaşımız 
hayatını kaybetmiş, çok sayıda insanımız 
da yaralanmıştır. Türkiye'nin uluslararası 
itibarını sarsmak ve ekonomimize 
zarar vermek isteyen bu örgütlerin 
gerçekleştirdikleri eylemlere, 15 Temmuz’da 
FETÖ terör örgütü de katılmıştır. Küresel 
güçlerin maşası olarak yıllarca devletimizin 
içinde sinsi bir şekilde örgütlenen FETÖ 
terör örgütü mensupları, 15 Temmuz’da 
yapmak istedikleri darbe ile 248 insanımızı 
şehit etmişler, 2 bine yakın insanımızı da 
yaralamışlardır. Türk halkı ise tarihte eşine 
az rastlanır bu ihanet girişimine karşı, yine 
eşine az rastlanır bir demokrasi mücadelesi 
vermiştir."

Türk halkının, kararlı duruşuyla bu menfur 
girişimi akamete uğratabildiğini ve 
nihayetinde tüm kesimleriyle kenetlendiğini, 
daha güçlü bir millet olarak ortaya çıktığını 
ifade eden Kumbuzoğlu, "Vatandaşlarımız 
sokaklarda canlarını hiçe sayarak darbeye 
direnirken, Meclisimiz, TBMM Başkanımız 
İsmail Kahraman'ın çağrısıyla, menfur 
saldırıya karşı tutarlı bir duruş sergilemiş ve 
üstünde bombalar patlarken, Genel Kurul 
Salonunda bulunan TBMM üyeleri milletin 
iradesini korumaya ant içmişlerdir. Evet, 
anayasal düzeni yıkarak demokrasimizi 
rafa kaldırmak isteyen FETÖ'nün darbeci 
teröristleri, en büyük saldırıyı TBMM’ye 
yapmışlardır." dedi.

Kumbuzoğlu, halkın, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın "direnin" çağrısına 
uyarak sokaklara döküldüğünü ve o gece 
sayısız kahramanlık destanları yazan 

milletin kendi geleceği ile bölgenin de 
geleceğine sahip çıktığını, millî onurunu 
ayakta tuttuğunu belirterek, "Bizler 15 
Temmuz’dan, başka ülkelerin de örnek 
alacağı büyük dersler çıkardık. Millî 
dayanışmamızı pekiştirerek dünya devletler 
ailesinin bağımsız, demokrat, özgürlükçü 
bir üyesi olarak varlığımızı devam ettirme 
kararlılığımızı bütün dünyaya gösterdik. 
Aynı zamanda geçmişte dört darbeye maruz 
kalmış bir ülkenin vatandaşları olarak, 
sivil dayanışmanın gücünü tüm dünyaya 
gösterdik." ifadelerini kullandı. 

Bugün terör örgütlerine karşı ülkelerin tek 
başına mücadelesinin yeterli olamadığını, 
bu örgütlere karşı en caydırıcı gücün, onları 
başaramayacaklarına inandırmak olduğunu 
anlatan Kumbuzoğlu, şu hususları kaydetti:

"Bunun için onların uluslararası himaye 
görmemesi son derece önemlidir. Artık 
dünyada 'senin terörün, benim terörüm' 
diye bir şey kalmamıştır. Terörün dini 
yoktur. Kan dökmeyi, vahşeti meslek 
edinen bu örgütlerini eylemlerinden 
caydırmak için ulusal mücadelenin 
yanında, ülkeler arası karşılıklı iş birliği 
de şarttır. Fakat maalesef şu an Türkiye 
olarak, terör örgütleri ile mücadelemizde 
yalnız bırakıldığımızı görüyoruz. Bizim 
KEİPA üyesi bütün ülkelerden uluslararası 
kurumlardan beklentimiz, bu örgütlere karşı 
mücadelemizde söylemin ötesine geçen 
somut iş birliği ve destektir.

Diğer taraftan, sizlerin henüz tecrübe 
etmediği ancak bizim son yıllarda çokça 
karşı karşıya kaldığımız, yeni nesil terör 
saldırısı yöntemleri var. Biz bu yöntemlerle 
FETÖ sayesinde çok acı bir şekilde tanıştık. 
Bu örgüt atipik bir terör örgütüdür. 
Atipik yapısı, illegal faaliyetlerini legal 
görünümle gizleyebilme başarısından 
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sizlere 
tavsiyem, bu tür örgütlerin faaliyetlerine 
kendi ülkenizde izin vermemenizdir. Bugün 
bizim canımızı yakan FETÖ gibi örgütler, 
yetiştirdikleri kadroların yeterliliğine 
inandıkları gün faaliyet gösterdikleri diğer 
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ülkelerin de canını yakmak isteyeceklerdir. 
Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti olarak, 
terörden büyük zarar görmüş bir ülkenin 
parlamentosunun genel sekreteri olarak, 
terörizme karşı hukuk çerçevesinde 
mücadele edildiğini, hiçbir şekilde 
demokrasiden ve hukuk devletinden taviz 
verilmediğini bir kez daha ifade etmek 
isterim. Terör konusunda aramızdaki iş 
birliğinin daha fazla olması gerektiği, 
bu belanın sadece Türkiye'nin değil, 
tüm dünyanın sorunu olduğunu tekrar 
hatırlatmak istiyorum."

Toplantıda, Karadeniz İş Birliği Sürecinin 
parlamentoları, parlamenter asambleleri 
ve diğer paydaşları arasındaki iş 
birliğinin bölgedeki faaliyetlerin 
kapsamının genişletilmesi adına daha da 
kuvvetlendirilmesi öngörülerinin fikir teatisi 
gerçekleştirildi. Terörizmin, bir bütün olarak, 
millî güvenliğe ve uluslararası güvenliğe 
karşı en büyük tehditlerden biri olduğuna 
dair görüşler ifade edildi. Bu bağlamda, 
ekonomik, sosyal ve demokratik reformların 

desteklenmesi adına etkili tedbirlerin 
alınması ve insanların demokratik kurumlara 
inançlarının arttırılması için faaliyetlerin 
etkinliğinin sağlanması ihtiyaçları vurgulandı.

Toplantıya TBMM Genel Sekreterinin yanı 
sıra, Azerbaycan, Bulgaristan, Sırbistan ve 
Ukrayna parlamentoları genel sekreterleri, 
Gürcistan Parlamentosu Genel Sekreter 
Yardımcısı, KEİ Uluslararası Daimi 
Sekretaryası Genel Sekreteri ve KEİPA’da 
gözlemci statüsünü haiz parlamentolar arası 
teşkilatların; Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi (AKPM),  Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 
(AGİTPA),  Akdeniz Parlamenter Asamblesi 
(APA), Bağımsız Devletler Topluluğu Üye 
Devletleri Parlamentolar Arası Asamblesi 
(BDT PAA), Baltık Denizi Parlamenter 
Konferansı (BDPK), İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği (İSİPAB), Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Kara 
Nakliyecileri Derneği Birliği (KEİ-UNDB) genel 
sekreterleri katıldı.
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TBMM GENEL SEKRETERİ KUMBUZOĞLU’NDAN 
KEİPA ULUSLARARASI SEKRETARYASINA 

ZİYARET

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, 6 Şubat 2017 tarihinde KEİPA 
Uluslararası Sekretaryasını ziyaret etti.

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, ziyareti 
ve KEİPA Uluslararası Sekretaryası binası için 
sağlanan çözüm nedeniyle TBMM Genel 
Sekreterine şükranlarını sundu, dönem 
başkanlığının TBMM’ye geçmesi nedeniyle 
tebriklerini ifade etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TBMM’nin KEİPA faaliyetlerini 
desteklemeye devam edeceğini belirtti 
ve TBMM’nin KEİPA dönem başkanlığını 

başarıyla yürütmeye yönelik gerekli tüm 
tedbirleri alacağını kaydetti. Kumbuzoğlu, 
Temmuz 2017’de ülkemizde düzenlenecek 
49. KEİPA Genel Kurulunun, Asamble’nin 25. 
Kuruluş Yıl Dönümü arifesinde önemli bir 
etkinlik olarak öne çıkacağının altını çizdi.

KEİPA Genel Sekreteri, Asamble’nin 
faaliyetlerine sağlamakta olduğu daimi 
destek için TBMM Genel Sekreteri 
nezdinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a 
minnettarlığını ifade ederek, sağlık dileklerini 
sundu.
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PANAMA BÜYÜKELÇİLİĞİNE BAŞSAĞLIĞI 
DİLEDİK

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, Panama eski Başbakan 
Yardımcısı Ricardo Arias Calderon'un 
hayatını kaybetmesi nedeniyle Panama 
Büyükelçiliğine başsağlığı ziyaretinde 
bulunarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
adına taziye defterini imzaladı. 83 yaşında 
hayata veda eden Calderon, Panama 
diktatörü Manuel Noriega'nın 20 Aralık 
1989'da ABD işgaliyle devrilmesinin 
ardından iktidara gelen Devlet Başkanı 
Guillermo Endra'nın yardımcılığı görevini 
yürütmüştü. Ülkesinde Hristiyan Demokrat 
siyasi hareketin öncüsü olan Calderon, 

geçirdiği Parkinson hastalığı nedeniyle son 
yıllarda gözden uzak bir yaşam sürüyordu.

Kücet mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Panama eski Başbakan Yardımcısı Sayın 
Ricardo Arias Calderon'un vefatını teessürle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

Sayın Calderon her zaman demokrasiyi ve 
demokratik değerleri savunan önemli bir 
siyaset adamı ve akademisyendi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Sayın İsmail Kahraman ve şahsım adına 
dost Panama devleti ve halkına en derin 
taziyelerimi sunarım." 

17 Şubat 2017 Cuma



■  71

Şubat 2017

KUMBUZOĞLU: “GELECEĞİNİ TAYİN ETMEYEN 
MESAFE ALAMAZ.”

Genel Sekreter Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
stratejik planların düzenli olarak yapılmaya 
devam edeceğini belirterek strateji 
belirlemenin önemine vurgu yaptı. 
"Geleceğini tayin etmeyen mesafe alamaz" 
anlayışıyla bu toplantılara büyük önem 
atfettiğini dile getiren Kumbuzoğlu, stratejik 
planların Meclisin gerçeklerine uygun 
hale getirileceğini ve hep birlikte mesafe 
alınacağını kaydetti. 

Kumbuzoğlu "Sadece mesafe almak 
değil, aynı zamanda kaliteli üretmemiz, 
verimli olmamız gerekiyor. Meclisimiz 80 
milyonun üzerinde vatandaşa hizmet eden 

milletvekillerine hizmet ediyor. Dolayısıyla 
vereceğimiz hizmetin kalitesi çok önemli" 
dedi. İdari teşkilatla gurur duyduğunu ve her 
bir idari teşkilat mensubunun ayrı önemi 
olduğunu belirten Kumbuzoğlu şu ifadeleri 
kullandı:

"Her şey ekiple, takım ruhuyla olabilir. Bir 
araya gelmenin faydasını hepimiz biliyoruz. 
Bu stratejik planlar, plan toplantıları aynı 
zamanda bir araya gelmenin bir aracıdır. 
5018 Sayılı Kanun, uygulamada bütün kamu 
kurumlarının çalışanlarıyla bütünleşmesini 
sağladı. Sadece çalışanlarıyla değil, aynı 
zamanda diğer kamu kurumlarıyla da bir 

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından başlatılan 2018-2022 Dönemi  
Stratejik Plan çalışmaları hızla devam ediyor.  

Çalışmalar kapsamında düzenlenen Bilgilendirme Toplantısı  
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. 

13 Şubat 2017 Pazartesi
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araya gelip örtüşmesini ve kucaklaşmasını 
sağladı. Değişik kurumlarla bir araya 
geliyoruz, toplantılar yapıyoruz, dolayısıyla 
ülkemiz tüm kamu kurumlarıyla, tüm kamu 
çalışanlarıyla örtüşme, bir araya gelme ve 
kucaklaşma, birlikte hareket etme imkânını 
bize sağlayan bir kilometre taşı, değerli, 
güzel bir kanun. Bu kanunun bir uzantısı 
olan stratejik planı, Meclisimize ve çalışma 
faaliyetlerimize uygun hale getirmek için bu 
toplantıları sıkça yapmamız gerekiyor." 

"İki günü birbirine eşit olan ziyandadır" 
Hadis-i Şerifini dile getiren Kumbuzoğlu, 
mevcutla yetinilmemesi gerektiğini, ifa 
edilen hizmetlerin 
daha iyisinin nasıl 
yapılabileceği 
noktasında sürekli 
gayret gösterilmesi 
gereğine dikkat 
çekti.

Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu 
yöneticilerin 
en önemli 
görevlerinden 
birinin kamu 
çalışanlarının 
verimini arttırmak, 
insan unsurunu 

üretime nasıl 
katacağını, 
daha iyi bir 
verimin nasıl 
sağlanabileceğini 
planlamak 
olduğunu 
vurguladı. 
Stratejik planın 
bir amacının da 
kamu çalışanının 
enerjisini 
ortaya çıkarmak 
olduğuna ifade 
eden TBMM 
Genel Sekreteri, 
çalışan-yönetici 
ilişkilerinin 

önemine değinerek, yöneticilerin 
kendilerini özel bir şirketin yöneticisi gibi 
düşünmeleri ve sorumluluğu o şekilde 
hissetmeleri gerektiğini söyledi. Düzenli 
toplantılarla sonuç odaklı çalışacağını 
belirten Kumbuzoğlu, Meclisin, siyasetçiler 
için çalışan bir kurum olması nedeniyle 
diğer kurumlardan farklı olduğunu, hiçbir 
şekilde yerinde sayamayacağını, yapılan tüm 
çalışmaların medya ve kamuoyu tarafından 
yorumlandığını, teşkilatın tüm çalışanlarının 
bu noktada her zaman her soruya hazır 
olması gerektiğini sözlerine ekledi.
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TÜRKİYE ECZACILAR BİRLİĞİ 
İLE PROTOKOL İMZALANDI

TBMM Hak Sahiplerinin TEB Üyesi 
Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokol, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ve Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) 
Başkanı Erdoğan Çolak tarafından imzalandı. 

Kumbuzoğlu protokolün, Sağlık Harcama 
Bilgi Sistemini daha işler hale getirmek, 
hak sahiplerinin 
memnuniyet 
oranını arttırmak 
ve daha kaliteli, 
modern ve dünya 
standartlarında 
bir sağlık hizmeti 
sunmak amacıyla 
imzalandığını 
ifade etti. 
Protokolün 
önemine değinen 
Kumbuzoğlu, 
TBMM olarak 
Türkiye Eczacılar 
Birliği ile birlikte 
hak sahiplerinin 

sağlık hizmetlerinde yeni bir uygulama 
modeli geliştirdiklerini belirtti ve süreçte 
emeği geçenlere teşekkür etti.

TEB Başkanı Erdoğan Çolak, imzalanan 
protokolle birlikte hak sahiplerinin 
TEB üyesi yaklaşık 25.000 eczaneden 
faydalanmalarının mümkün olacağını belirtti.

13 Şubat 2017 Pazartesi
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Enver ÖKTEM
22. Dönem İzmir Milletvekili Enver Öktem’in cenazesi 7 Şubat’ta 
TBMM’de düzenlenen töreni müteakiben Karşıyaka Ahmet Efendi 
Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öktem, 1957’de Kanlıkışla’da doğdu. Ankara Eğitim Enstitüsünden mezun 
oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı; 
Türkiye Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası Genel Başkanı 
ve öğretmen olarak görev yaptı. 

 

Zeki ÖZKAYA
Danışma Meclisi Hatay Üyesi (15.10.1981 – 06.12.1983) Zeki Özkaya’nın 
cenazesi 8 Şubat’ta Hatay Antakya Durmuş Deboğlu Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Özkaya, 1924’te Antakya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest ticaret ile uğraştı. Tarım Bakanlığı 
Bahçe Kültürleri İstasyonu Mühendisi; Hatay, Muğla, İçel Teknik Ziraat 
Müdürü, Hatay Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Hasan ALTAY
17. Dönem Samsun Milletvekili Hasan Altay’ın cenazesi 14 Şubat’ta 
Samsun Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.

Altay, 1950’de Gemiyanı’nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak görev yaptı. 

Günay YALIN
16. Dönem Ordu Milletvekili Günay Yalın’ın cenazesi 27 Şubat’ta İzmir 
Selçuk Tahsinağa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.

Yalın, 1938’de Fatsa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest avukatlık, Ulaştırma Bakanlığı İş ve İşçi Sorunları 
Danışmanı olarak görev yaptı.
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KANUN	ÖNERİSİ	İSTATİSTİĞİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri
Gelen 15 34
Kanunlaşan 52 -
Geri Alınan 1 -
Komisyonlarca Raporlanan 6 1
Komisyonlarda Bulunan* 102 1565
Genel Kurulda  Bulunan* 267 3

ÇALIŞMA	SÜRESİ	İSTATİSTİĞİ

Genel Kurul / Komisyonlar Toplantı  
Birleşim Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Millî Savunma - -
İçişleri - -
Dışişleri 1 1,32
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm - -
Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek. 2 6
Dilekçe 4 5,30
Plan ve Bütçe 2 16,41
KİT - -
İHİK - -
AB Uyum 1 0,45
KEFEK - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) 2 2,30
FETÖ/PYD Araştırma - -
Çocuk İstismar Araştırma 1 0,30

Komisyonlar Toplam 13 34,48
TBMM Genel Kurulu 49 95,33

*03/11/2015- 28/02/2017 itibarıyla bulunan

AYLIK	YASAMA	İSTATİSTİKLERİ



MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
Sanatın ve Sanatçının Yanında

07-12 MART 2017 NURTEN ÜNVER VE ÖĞRENCİLERİ KARMA MİNYATÜR SERGİSİ

14-19 MART 2017

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ                     
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ                                         

ASLI ERCİYES TOSUN                   
AKİL FİKRET TOSUN                                         

M.SABRİ ŞENOL                             
MURAT AYTAŞ     

FOTOĞRAF SERGİSİ

21-26 MART 2017

DEMET UYSALLI                                             
REMZİYE SARAL                                          
GÜLAY HANGÜL                                                   

SEMA ALP

KARMA EBRU SERGİSİ

28 MART -                         
02 NİSAN 2017

NURSEL ÇEVİK YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ

Sergilerimiz her hafta Salı günleri açılmakta, 
Pazartesi hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında gezilebilmektedir.

Mithatpaşa Caddesi No: 35 Kızılay-Ankara • Tel: (0312) 431 04 51 – 431 14 51

Önerge Yazılı 
Soru 

Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 715 37 4 73 4 1 -
Cevaplanan/
Görüşülen 419 - 7 30(okunan) - -

KANUN İSTATİSTİĞİ   DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 7

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen 1

TBMM Karma Komisyon 37
Genel Kurul -

DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar 83

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 373 511

İHİK 191 753

KEFEK 2 2
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IHLAMUR
KASRI

TBMM
MİLLİ SARAYLAR

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDAN MESAJ

    “HOCALI SOYKIRIMI, İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR VE            
              TERÖRİZM” KONFERANSI

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN HOCALI KATLİAMININ 
                  25. YIL DÖNÜMÜ MESAJI


