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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel 
Kurul Salonuna girişinde milletvekilleri 
tarafından alkışlarla karşılandı. 
Milletvekilleriyle yeniden bir araya 
gelmekten mutluluk duyduğunu belirten 
TBMM Başkanı Kahraman, "Bir operasyon 

geçirdim ve yine bir araya gelmek nasip 
oldu. Büyük bahtiyarlık içerisindeyim. Hiçbir 
parti farkı gözetmeden değerli arkadaşlarım, 
sizler büyük alaka gösterdiniz. Sonsuz 
teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini 
kullandı.

GENEL KURUL, KAHRAMAN’I  
ALKIŞLARLA KARŞILADI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 8 Mart 2017 Çarşamba günü  
Genel Kurulu yönetti.

08 Mart 2017 Çarşamba
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TBMM Başkanı Kahraman, milletvekillerine şöyle 
seslendi: 

"Dua çok mühim... Dualar, hatimler, kurbanlar, bir 
sürü yerden mesajlar... Demek ki bizim toplumumuz bir 
bütün olduğunun şuuru ve idraki içerisinde. İnsanlık, 
duygu, his, beraberlik deyince bunu sergiliyor. Bir 
bütünüz, parmaklar bilekte birleşiyor. Yeri geldiği 
zaman bu asil millet bir bütündür. Anadolu'yu bilirsiniz. 
Benim çocukluğum Karabük'te geçti. Bir cenaze 
olduğunda bütün Karabük cenazeye gider. Ayrı bir 
mahallede ama acıyı bölüşüyor. Acıda ve kıvançta 
birlikte olmak bizim ananemizde, yapımızda ve 
dokumuzda var. Çok teşekkürler ediyorum." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini 
ileten Kahraman, "Beni bir an, hatta saniye diyebilirim 
yalnız bırakmadı. O insancıllığıyla, yakınlığıyla ve 
şefkatiyle bana çok yardımcı oldu." ifadesini kullandı. 

Kahraman; Başbakan Binali Yıldırım'a, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli'ye, HDP Grup Başkanvekili ve 
milletvekillerine, tedavi gördüğü hastane yönetimine, 
doktorlarına, Meclisteki mesai arkadaşlarına ayrı ayrı 
şükranlarını sundu. 

Kenan Tiryaki'nin Hamd-ü Sena şiirini okuyan 
Kahraman, "Hamdetmek ve şükretmek iki arkadaş 
kelimedir. Eskiden kelimeler arasındaki nüanslar 
iyi bilinirdi. Bir işin devamını istemiyorsanız hamd, 
devamını istiyorsanız şükür denir." diye konuştu. İsmail 
Kahraman, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı. 

Kahraman'ın ardından söz alan Avrupa Birliği (AB) 
Bakanı Ömer Çelik, Kahraman'a Hükümet adına geçmiş 
olsun dileklerini sundu. Çelik, "Kurtuluş Savaşı'nı 
yöneten bu Gazi Meclisin, 15 Temmuz'daki direnişine, 
millî mücadelesine başkanlık ettiniz, Meclisi açık 

tuttunuz. Bu milletin kahraman bir evladı olarak bu Meclise başkanlık ettiniz o gün. Böyle bir 
Meclis Başkanına sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Cenab-ı Allah sizi tekrar aramızda 
görmeyi nasip etti." dedi. 

Çelik'e teşekkür eden Kahraman, 26. Dönem'in siyasi tarihte ayrı bir yeri olacağına inandığını 
dile getirdi. Kahraman, şu değerlendirmede bulundu: "Her döneme bunlar nasip olmaz. O 
günkü Meclisi açmış olmamız çok fevkalade bir hadise oldu. Pensilvanya'daki Çakal Carlos... 
İsmi yanlış mı söylüyorum? Doğru söylüyorum değil mi? Çakal Carlos maalesef kendi 
vatanına kendi Meclisine karşı çıkan, nasıl efsunladıysa efsunlayan bir adam. Şimdi kalkıp da 
'Ben hata ettim kullanıldım. Af için söylemiyorum. Affedilir durumum yok ama başkalarına 
emsal olsun diye söylüyorum' demesi lazımken, demeyen bir adam. Büyük bir vartadan 
kurtulduk ve ben bütün partilerimize teşekkürlerimizi tekraren sunuyorum. 
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Kaptanlar gemiyi terk etmezler, fareler 
terk ederler. Geldik ve açtık. Üç partimiz 
buraya geldiler. HDP'den İdris Bey, Mithat 
Bey, Selahattin Bey, 'Bizi orada kabul 
edin. Gelirken bir provokasyon olabilir 
diye gelmiyoruz ama yarınki olağanüstü 
toplantıya geleceğiz.' dediler. Parti rozeti 
yok, Türkiye rozeti var dedik. Güzel bir 
geceydi, çok müspet oldu ama çok üzücü de 
oldu. Kendi uçağımız bize üç tane bomba 
attı. Eğer 20 metre beriye gelseydi burada 
kaç kişi şehit olacaktı? Burada olamayanlar 
yine ruhen buradaydılar. Tekrar o gün 
bulunanlara, hani biz silah arkadaşı diyoruz 
ya silah arkadaşlarımıza, o gün burada 
bulunanlara, onların şahsında bütün Meclise 
tekrar tekrar teşekkür ediyoruz." 

Siyasi parti temsilcileri de söz alarak 
Kahraman'a geçmiş olsun dileklerinde 
bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bugün 
mutlulukla görüyoruz ki eski günlerdeki gibi 
dinç, sağlıklı, iltifat ve şaka dolu sözlerinizle 
Meclisimizi tekrar renklendirdiniz." dedi. 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise 
MHP Grubu adına geçmiş olsun dileklerini 

ileterek, "15 Temmuz günü sabah 
saatlerinde ve takip eden günlerde birlikte 
yaşadığımız anları siz silah arkadaşlığı olarak 
ifade ettiniz. Hem silah arkadaşlığı hem can 
yoldaşlığı, belki de ailemize, çocuklarımıza 
devredeceğimiz bir şeref mirası olarak yâd 
edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 
Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini sundu. 
Yıldırım, "Açılış konuşmasında ifade ettiniz. 
Bütün siyasi partilerin genel başkanları 
dışarıda olduğu için aramışlar, ziyaret 
etmişler. Bir siyasi operasyon ile eş genel 
başkanlarımız içeride tutulmamış olsaydı, 
diğer genel başkanlar gibi onlar da bu 
nezaketi ve zerafeti eksik etmeyeceklerdi." 
dedi. Konuya ilişkin Mecliste bir çalışma 
başlatıldığını anımsatan Yıldırım, TBMM 
Başkanı Kahraman'ın özellikle çaba sahibi 
olmasını istedi. 

Kahraman ise zaman içerisinde kanunların 
şartlara uygun hâle getirildiğini, pür 
bir sistemin ihdasının dünya üzerinde 
olmadığını ve arayışın bulunduğunu kaydetti. 
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Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sıkıntılar tabii ki var. Komisyonlar 
hâlinde çalışmalar yapılıyor. Dediğiniz mevzu 
da gene bir ilim heyetine intikal ettirilmiş 
durumda. Milletvekillerinin bugün kanunu 
yok. Kanun yapan Mecliste milletvekillerinin 
kendi kanunu yok. Bunun elden 
geçmesi, çalışma yapılması gerekiyordu. 
Komisyonumuz çalışıyor. TBMM Teşkilat 
Kanununa, İçtüzüğe ait bir komisyon çalışma 
yapıyor. Hukuki noktada eksikliklerimizi 
mevzuat noktasında giderme noktasında 
çalışıyoruz. Mecliste güzel bir inşaat 
faaliyeti var. Kulislerde, arkalarda inşallah 
referandum sonrası geldiğinizde çok güzel, 
beğeneceğiniz tablolarla karşılaşacaksınız. 
Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 
Benden dolayı bir bekleme mevzubahis 
olmadı. Şahsınızda Halkların Demokratik 
Partisine hayırlı hizmetlerde başarılar 
diliyorum. Milletimizin, memleketimizin 

bütünlüğü ve daha ötelere gidebilmesi için 
elinizden gelecek gayreti göstereceğinize de 
inanıyorum." 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 
da AK PARTİ Grubu adına Kahraman'a 
geçmiş olsun dileklerini iletti. Elitaş, "Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi 
partilerin genel başkanları, milletvekili 
arkadaşlar ve tüm milletimiz sizin bir an 
önce iyileşmeniz, aramıza dönmeniz için dua 
ettiler, iyi dileklerini sundular. Biz de ziyaret 
etme imkânı bulduk. Her gittiğimizde sizi 
daha iyi görmek bizi ziyadesiyle memnun 
ediyordu. Güzel bir operasyon geçirdiniz. 
Hamd olsun iyileştiniz, aramızdasınız, 
şükrediyorum. Görevinizde başarılar 
diliyorum." diye konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, devam 
eden faaliyetlere iştirak etmek amacıyla 
görevi Başkanvekili Ahmet Aydın'a 
devredeceğini belirterek, birleşime ara verdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis 
personeliyle kuliste sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini kabul etti. 

Basın mensuplarına teşekkür eden TBMM 
Başkanı Kahraman, "Basın da gereken 
alakayı, nezaketi, inceliği gösterdi. Basın 
mensuplarının zerafetine, inceliğine, 
nezaketine teşekkür ediyorum." dedi. 

Kahraman, 
çalışmalara 
başladığını belirterek 
herkese teşekkür etti 
ve sağlık dileklerini 
iletti. 

Kahraman, 16 Nisan 
sonrası hakkında 
düşüncelerini 
soran basın 
mensuplarına, şahsi 
değerlendirmesini 
17 Nisan’da 
yapacağını belirtti 
ve referandum 
sonucunun hayırlı 
olmasını temenni 

etti. TBMM Başkanı Kahraman, Genel 
Kurulun 16 Mart’ta ara verecek olması 
nedeniyle Mecliste 16 Nisan’a kadar tadilat 
çalışmaları yapılacağını da sözlerine ekledi.
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KAHRAMAN:  
“HOLLANDA HÜKÛMETİNİ ESEFLE KINIYORUM”

TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı yazılı 
açıklamada, son günlerde, bazı Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler tarafından Türkiye'ye 
karşı uluslararası teamüllere aykırı, dostane 
olmayan, yakışıksız birtakım uygulamaların 
sergilendiğini kaydetti. 

Ülkeler arası ilişkilere gölge düşürecek, 
faşizmi ve nazizmi hatırlatacak 
uygulamaların son örneğinin Hollanda 
Hükûmeti tarafından sergilendiğini belirten 
Kahraman, "Diplomatik kural ve teamüllere 
aykırı bir şekilde Dışişleri Bakanımız Sayın 
Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının iniş izni 
iptal edilmiş, yine Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın 
bulunduğu araca geçiş izni verilmemiş ve 
konsolosluğumuza gitmesi engellenmiştir. 
Bakanlarımıza karşı takınılan bu nezaketsiz, 
kaba, saygısız tutum tamamen yersizdir 
ve hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir." 
ifadesini kullandı. 

Kahraman, açıklamasında; 400 yılı aşkın 
süredir karşılıklı yarar, iyi niyet ve iş 

birliği çerçevesinde sürdürülen ilişkilere 
telafi edilmesi güç zararlar veren söz 
konusu tutumu destekleyici açıklama ve 
beyanların iki ülke ve halkları arasında 
husumet oluşturmaktan başka bir amaca 
hizmet etmeyeceğinin altını çizerek, 
şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini doğrudan doğruya 
hedef alan bu yakışıksız tutum nedeniyle 
Hollanda Hükûmetini esefle kınıyorum. 
İç siyasi hesaplarla Avrupa'da yaşayan 
vatandaşlarımızın ve aziz milletimizin 
nefret duygularını kışkırtıcı mahiyetteki bu 
kabil engelleyici ve yasaklayıcı tutumun, 
AB değerleriyle bağdaşmadığını, günümüz 
evrensel hukuk normlarına aykırı olduğunu, 
ayrıca hükûmetimize de misilleme hakkı 
doğurduğunu hatırlatarak, maruz kaldığımız 
kabul edilemez ve nezaketsiz uygulamanın 
tekerrür etmemesi için Hollanda Hükûmetini 
sorumlu ve sağduyulu davranmaya 
davet ediyor, aklıselimin galip gelmesini 
diliyorum."

TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman,  
Hollanda Hükûmetinin, 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’na yönelik 
tutumunu kınadı.

12 Mart 2017 Pazar
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"Hollanda... Bir başbakanları var, 
Rutte mi yoksa Hitler mi? Yoksa Benito 
mu, Benito Mussolini... Yoksa Franco 
Rutte mi?" diye soran Kahraman, 
şu hususları kaydetti: "Büyük ayıp, 
silinemez bir lekedir. Çok yanlış bir 
harekettir. Çarşamba seçimi var 
diye kalkıp istifade edecek, yazık. 
Hollanda, bizim kürdan cebimiz. 41 
bin kilometrekare hatta biraz daha az, 
yani Konya'dan küçük. Kim oluyorsunuz 
siz? Gelişmemizi önleyemeyeceksiniz. 
Şimdiye kadar niye engel koymuyordunuz, 
şimdi niye koyuyorsunuz? Zannediyorum, 
Avrupa'da yaşayan işçilerimiz millî şuur 

ve ruh içerisinde büyük bir iştirak ortaya 
koyacaklardır. Reyleri ister öyle ister böyle 
ama iştirakleri çok güçlü olmalı ve olacak. 
Ve biz millî ruhumuzu, beraberliğimizi 
15 Temmuz'daki, 7 Ağustos'taki gibi hep 
yaşayacağız." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Hollanda Hükûmetinin 
bakanlarımıza yönelik 

engelleme tavrına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha 
Özhan, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun uçağının iniş 
izninin iptal edilmesi, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya'nın bulunduğu aracın 
durdurulması nedeniyle Hollanda 
makamlarını kınadı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, 
yayımladığı kınamada, Hollanda Hükûmeti 
tarafından, Çavuşoğlu ve Kaya'nın 
demokratik girişimlerinin engellenmesi 
amacıyla yapılan açıklamalar ve alınan 
tedbirlerin demokrasi, ifade özgürlüğü ve 
dostluk ilişkilerini göz ardı eden tutuma 

dönüştüğünü belirtti. Hollanda makamlarının 
siyasi nezaketsizlikle başlattıkları sürecin 
hızla faşizan uygulamalara dönüştüğünü, 
şimdi de saçmalama boyutunda 
sürdürüldüğünü ifade eden Özhan, şu 
hususları kaydetti: 
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"Aklıselimden uzak, tamamen hasmane bir 
Türkiye karşıtlığını yansıtan tutumundan 
dolayı Hollanda makamlarını kınıyorum. 
Sudan sebeplerle sayın bakanlarımıza 
yönelik sergilenen akıl dışı, antidemokratik 
ve diplomatik teamüllere aykırı bu tutum 
ve açıklamalar, gelinen noktada Avrupa'nın 
kendi değerleriyle çelişmesinin yanı sıra 
Avrupa siyasetini esir alan siyasi seviyesizlik, 
akıl tutulması ve popülizmin geldiği hayret 
verici boyutu da göstermektedir. Bu nezaket 
ve akıl dışı, faşizan ve saçma uygulamaların 
tarafımızca sineye çekilmeyeceğini 

ve karşılıksız bırakılmayacağını 
muhataplarımıza bildirmenin yanı sıra 
iki ülkenin ilişkilerinde kalıcı hasarların 
oluşmaması adına muhataplarımızı karar ve 
tutumlarını gözden geçirmeye ve suhuletle 
davranmaya tekraren davet ediyorum."

Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, Hollanda 
ve Almanya hariç, AB'ye üye ülkelerin 
parlamentolarında bulunan dışişleri 
komisyonları ve başkanlarına dış misyonlar 
yoluyla iletilmek üzere aynı konuda bir 
kınama mektubu da gönderdi.

NATO Parlamenter Asamblesi 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 

Rize Milletvekili Osman Aşkın 
Bak tarafından ülkemize karşı 

Avrupa'da son yaşanan gelişmeler 
nedeniyle 14 Mart 2017 tarihinde 

basın açıklaması yapıldı.

Osman Aşkın Bak, açıklamasında şu ifadeleri 
kullandı:

"Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu'nun, Türk vatandaşlarıyla bir 
araya gelmek üzere 11 Mart 2017 tarihinde 
Hollanda'ya yapacağı ziyaretin çeşitli 
engellemeler neticesinde iptal edilmesini 
şiddetle kınıyorum. 

Yine aynı gün söz konusu ülkeye ziyarette 
bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız 
Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'ya yapılan 
gayriinsani muamele, hiçbir şekilde 
kabul edilemeyecek bir tavır olup; bir 
seçilmiş bakana, Türk milletinin iradesinin 
temsilcisine, bir hanımefendiye böyle bir 
muamelenin yapılması Türk milletine ve 
Türk Devletine bir hakaret olup, evrensel 
değerlerin de ayaklar altına alınması 

anlamına gelmektedir. Sayın Bakanımız, 
Hollanda'daki diplomatik temsilciliklerimiz 
ve vatandaşlarımıza yönelik diplomatik ve 
demokratik değerlerle taban tabana zıt 
tüm bu muameleleri NATO Parlamenter 
Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak 
şiddetle lanetliyorum. 

NATO'nun kurucu üyelerinden olan ve 
ülkemiz ile 400 yıldan uzun süredir devam 
eden köklü diplomatik ilişkilere sahip 
olan Hollanda'nın bu hasmane tutum ve 
uygulamaları, 1961 tarihli Diplomatik 
İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile 
1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında 
Viyana Sözleşmesi'nin açıkça ihlali anlamına 
gelmektedir. 

Hollanda güvenlik makamları, barışçıl 
toplantı hakkını kullanan Türk toplumuna 
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Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet 

Berat Çonkar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, 16 
Nisan'da halkoyuna sunulacak Anayasa 

değişikliğini anlatmak üzere Avrupa'daki Türk 
toplumu ile buluşmalarının engellenmesi 
ve bazı ülkelerce de en üst seviyede ortaya 

konulan engelleme girişimlerini 14 Mart 2017 
Salı günü yaptığı yazılı açıklamayla kınadı.

insanlık dışı ve aşağılayıcı yöntemler 
kullanarak orantısız müdahalede 
bulunmuştur. Avrupa Konseyi üyesi olarak 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyma 
yükümlülüğü bulunan Hollanda Hükûmeti, 
uluslararası sorumluluklarını ağır şekilde 
ihlal etmiştir. Ayrıca, söz konusu olayları 
takip etmekte olan basın mensuplarının 
haber alma ve haber yayma hürriyetleri yine 
orantısız güç kullanılarak engellenmiştir.

Hollanda makamlarının bu tavrı, 
Hollanda'daki Türk toplumunun demokratik 
haklarına ve onuruna yönelik bir tacizdir. 
Hollanda Hükûmetinin Türk Bakanlara, 
diplomatik temsilcilerimiz ile sivil halka 
ve basın mensuplarına yönelik bu tutumu 
Avrupa tarafından vazedilen değerler ve 
demokrasi için büyük tehdit oluşturmaktadır. 
Bu vahim olay Avrupa Birliği için de önemli 
bir test niteliği taşımaktadır. Avrupa 
Birliği; Hollanda'nın bu ihlallerine en sert 
şekilde tepki vermez, gerekli adımları 
atmaz ise zaten zedelenmiş olan itibarını 
ve inandırıcılığını büyük ölçüde kaybetmiş 
olacaktır. 

Avrupa kıtası, İslamofobi ve Türkofobi 
hastalıklarının pençesinde inlemektedir. 
Yıllarca Türkiye'ye insan hakları, hukuk, 
demokrasi nutukları çekenlerin aslında bu 
değerlerden ne kadar uzak olduğunu; Birinci 
ve İkinci Dünya Savaşlarında kaybedilen 
on milyonlarca insandan, yaşanan 
derin acılardan gereken derslerin hâlâ 
çıkartılmadığını da üzüntüyle müşahede 
ediyorum. Ümit ederim ki, bu faşizan 
uygulamaların tüm Avrupa sathında 
yayılması, yaşanan bu derin acıların 
tekrarlanmasına zemin hazırlamasın. 

Bu münasebetle Hollanda'nın demokrasi, 
insan hakları ve özgürlüklerle hiçbir 
şekilde bağdaşmayan bu faşizan ve edep 
dışı tutumunu bir kez daha lanetliyorum. 
NATO'da müttefik olduğumuz Hollanda 
Hükûmetinden müttefiklik anlayışına uygun 
hareket etmesini bekliyor ve Hollanda 
makamlarına başka ülkelere karşı sopa 
olarak kullandıkları değerler manzumesine 
kendilerinin riayet ederek ikiyüzlü ve çifte 
standartlı yaklaşımlarını terk etmeleri 
çağrısında bulunuyorum."
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Açıklamasında, demokrasiyle, insan 
haklarına ve özgürlüklere saygıyla 
bağdaşmayan, "faşist ve ahlaksız" olarak 
nitelediği tutumu lanetleyen Ahmet Berat 
Çonkar, "Avrupa'da yaşayan 5 milyondan 

fazla insanımızın en doğal hakkı olan 

bilgilenme hakkına karşı bu ülkelerin 

tahammülsüzlüğünü, demokratik tepkisini 

sağduyulu bir şekilde ortaya koyan 

insanlarımıza karşı uyguladıkları şiddetin 

arkasındaki korku ve acizliğin sebebini 

milletimiz çok iyi biliyor ve anlıyor." ifadesini 
kullandı. 

Öz kimliğine, inancına, kültürüne bağlı bir 
millet olarak Türkiye'nin onurlu duruşunun, 
büyümesinin, gelişmesinin ve hedeflerine 
doğru hızla ilerleyişinin bazı muhataplarda 
rahatsızlık yarattığını, bazılarında önceden 
var olan rahatsızlıkları daha da büyüttüğünü 
kaydeden Çonkar, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

"Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, kendi 

iç sorunlarını Türkiye karşıtlığı, İslam 

karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı yaparak, 

ırkçı tavırlar ortaya koyarak, başkalarını 

tehdit ederek çözebileceklerini sanıyorlarsa 

bilsinler ki büyük bir yanılgı içerisindeler. 

PKK, FETÖ, DHKP-C gibi terör örgütlerine 

müzahir duran, onlarla iş birliği yapan, terör 

örgütleri üzerinden Türkiye’nin iç işlerine 

müdahale sevdasında olan Batılı bazı 

ülkelerin, Türkiye'nin güven ve istikrarının 

en az Türkiye kadar Avrupa için de önemli 

olduğunu, maşa olarak kullandıkları terör 

örgütlerinin eylemlerinin yarın kendilerine 

yöneleceğini hâlâ anlayamamış olmaları 

büyük bir gaflettir. 

15 Temmuz 2016'da FETÖ mensubu, 

Türk ordusu içine sızmış ve bazı Avrupa 

ülkelerinde açıkça himaye edilen 
hainlerce gerçekleştirilen alçak ve kanlı 
darbe girişiminde, demokrasinin, insan 
haklarının ve hukuk devletinin yanında 
yer alamayan, bu alçak kalkışmanın aziz 
milletimizin müdahalesiyle başarısız 
olmasına çok üzülen Batı'nın, Avrupa Birliği 
kurumlarının ve Avrupa Parlamentosunun 
bazı yöneticilerinin 16 Nisan tarihinde 
yapılacak referandumda 'hayır' tarafını 
seçmelerine, 'hayır' kampanyası yapan 
organizasyonlara kapılarını sonuna kadar 
açmalarına, bunun dışındaki yaklaşımlara 
karşı tahammülsüzlüklerine, korkularına 
ve bu sebeple tüm dünyanın gözü önünde 
sözde çok savundukları insanî değerleri 
bir kez daha ayaklar altına almalarına 
şaşırmıyoruz." 

Çonkar, hakikatle hiç uyuşmadığı hâlde ağız 
birliği yaparak insan hakları ve özgürlükler 
konusunda Türkiye'ye yönelttikleri eleştiride 
sınır tanımayan Avrupa Parlamentosunun 
yöneticilerini, üyelerini ve raportörlerini 
göreve davet etti. Türkiye'yi hedef alanların 
bu sefer de başarılı olamayacağını, 
Türkiye'nin kalkınmasını, bağımsızlığını, 
dış müdahalelere karşı güçlenmesini 
engelleyemeyeceklerini, birlik ve beraberliği 
bozamayacaklarını hatırlatan Çonkar, 
"Demokrasiye ve insan haklarına saygılı olan 
Batı insanını da rahatsız eden ve onlar için 
de çok büyük tehlike olan bu yanlış ve çirkin 
tutum karşısında aziz milletimiz gereken 
cevabı 16 Nisan'da verecek, dayatmalara 
ve tehditlere boyun eğmediğini bir kez 
daha gösterecek. Türkiye'yi dize getirmek 
için aleyhimizde yazdıkları yanlış iddialarla 
dolu insan hakları raporlarını gerçek 
muhataplarına iade edecek, milletiyle 
beraber yürüyen devletinin geleceğine sahip 
çıkacaktır." dedi.
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Hollanda makamlarının demokrasi, ifade ve 
barışçıl toplanma özgürlüğünü göz ardı eden 
popülist tutumunun ve Türk vatandaşlarının 
Rotterdam Başkonsolosluğuna erişiminin 
engellenmesinin Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi'nde (AİHS) yer alan Avrupa 
değerlerini ve Diplomatik İlişkiler Hakkında 
Viyana Sözleşmesi ile Konsolosluk İlişkileri 
Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni açıkça 
ihlal ettiğini belirten Küçükcan, "Hollanda 
güvenlik makamları, geçtiğimiz hafta sonu 
yaşanan olaylarda barışçıl toplantı hakkını 
kullanan kişilere orantısız müdahalede 
bulunmuş, insanlık dışı ve aşağılayıcı 
yöntemler kullanarak Türk toplumunu 
kötü muameleye maruz bırakmıştır. Bu 
uygulamalar temel insan haklarının, 
AİHS'den kaynaklanan yükümlülüklerin ve 
ilgili sözleşmelerde tanımlanan uluslararası 
sorumlulukların ağır ihlalini oluşturmuştur." 
değerlendirmesinde bulundu.

Olayları takip eden basın mensuplarının 
haber alma ve haber yayma hürriyetlerinin 
de yine orantısız güç kullanılarak 
engellendiğini anımsatan Küçükcan, şu 
hususları kaydetti:

"Uluslararası sözleşmeler ile AİHS'den 
kaynaklanan yükümlülüklerini açıkça 
ihlal eden Hollanda makamlarının bu 
uygulamaları karşısında Avrupa Konseyi 
organları ve AKPM'nin sessiz kalmayarak 
en kısa sürede gerekli adımları atması 
çağrısında bulunuyorum. Söz konusu 
ihlallerin en kısa sürede araştırılması, 
vatandaşlarımıza kötü muamelede bulunan, 
barışçıl toplantı hakkı ile basın özgürlüğünü 

göz ardı eden güvenlik yetkililerinin 
tespit edilerek, cezai yaptırımlara tabi 
tutulmaları ve bu hususların Avrupa Konseyi 
organlarınca takip edilerek Hollanda 
makamlarına gerekli uyarılarda bulunulması, 
ortak değerlerimizin korunması yönünden 
zaruridir. Irkçı partilerin ve ırkçı söylemlerin 
giderek yükselmesi Avrupa'nın geleceğini 
tehdit etmektedir. Avrupalı siyasiler, 
ırkçılığı ve İslam düşmanlığını bir kenara 
bırakarak ortak geleceğimiz konusunda 
neler yapabileceğimizi konuşabileceğimiz bir 
iklimin tesisi için çalışmalıdırlar."

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı AK PARTİ 
Adana Milletvekili Talip Küçükcan, 14 Mart 2017 tarihli yazılı açıklamasında, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Hollanda'daki diplomatik misyon mensupları ve amacı sadece 

kendini temsil eden bakanlarıyla görüşmek olan Türk vatandaşlarına yönelik 
Hollanda Hükûmetinin gösterdiği muameleyi şiddetle kınadığını ifade etti.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya 
ile Hollanda'daki diplomatik personele 
yapılan muamelenin Diplomatik İlişkiler 
Hakkında Viyana Sözleşmesi ile Konsolosluk 
İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’ne 
ve uluslararası hukuk düzenlemelerine 
aykırı olduğunu dile getiren Mehmet 
Kasım Gülpınar, Kaya'nın ziyareti sırasında 
Rotterdam Konsolosluğu önünde 
toplanan Türk vatandaşlarına orantısız güç 
kullanıldığına ve 7 kişinin yaralandığına 
dikkati çekti. 

Gülpınar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
yönelik bu kötü muamelenin temel insan 
haklarının olduğu kadar Hollanda'nın Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan 
yükümlülüklerinin ve uluslararası 
sorumluluklarının ihlali olduğunu ifade etti. 

Gülpınar, "Bizler AB Uyum Komisyonu 
Başkanlık Divanı ve Karma Parlamento 
Komisyonu üyeleri olarak Komisyonumuzun 
CHP ve MHP'li üyelerinin de desteğiyle, 
Hollanda makamlarının dost ve müttefik 
ülkenin bakanlarına, diplomatik ve konsüler 
temsilcilerine, Türk toplumuna yaptığı 
çirkin ve kabul edilemez muameleyi en sert 
şekilde kınar, bununla birlikte Hollanda 
halkıyla dostluğumuzun baki olduğunu da 
vurgularız." diye konuştu. 

Gülpınar, Hollanda ile yaşanan krizin 
ardından mülteci anlaşmasının askıya 
alınabileceği değerlendirmelerine ilişkin 
olarak "Mülteci Anlaşması, karşılıklı 
mutabakata varmamız sonucu uygulamaya 
konulan bir süreçti. Vize serbestisi 
konusunda AB ile yapılan anlaşma 
neticesinde bizim de mülteciler konusunda 
daha sıkı tedbirler almamız öngörülüyordu. 
AB'nin maalesef sözleşmeye çok da fazla 
sadık kalmadığını ilerleyen dönemlerde 
gördük. Bunun çifte standartlı uygulama 
olduğunu müşahede ettik. Bizimle aynı 
şekilde vize serbestisine başlayan çeşitli 
ülkeler, özellikle en son Gürcistan bu 
serbestiyi elde etti. Diğer taraftan Kosova 
da bizimle aynı durumda. Kosova'ya başka 
kriterlerin dayatıldığını yakın zamanda 
müşahede ettik. Aynı uygulamayı Türkiye'ye 
de yapmaya çalıştılar. Biz onlara defaatle bazı 
şeylerin mümkün olmadığını ve imzalanan 
anlaşmaya aykırı olduğunu ifade ettik. Bugün 
maalesef anlaşmaya uymayan bir taraf 
söz konusu. Anlaşmaya uymayan bir taraf 
olunca diğer taraf da anlaşmayı çek etmek 
durumunda. Önümüzdeki günlerde sanırım 
yürütme daha sağlıklı karar verecektir. Hep 
birlikte izleyip göreceğiz." dedi.

TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım 
Gülpınar, Komisyon 
Başkanvekili Recai Berber ile  
15 Mart 2017 Çarşamba 
günü düzenlediği basın 
toplantısında, bakanlarımızın 
Hollanda ziyaretinin diplomatik 
teamüllere aykırı şekilde 
engellendiğini vurguladı.
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Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu lağvedildi.

16 Mart 2017 Perşembe

Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Yozgat 
Milletvekili Ertuğrul Sosyal, beraberinde 
Dostluk Grubu Başkanvekili AK PARTİ Manisa 
Milletvekili Recai Berber ve Genel Sekreter 
AK PARTİ Karaman Milletvekili Recep Konuk 
ile basın toplantısı düzenledi. 

Soysal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Betül Sayan Kaya ve heyetine Hollanda 
Hükûmetinin yaptığı muamelenin, 1961 
ve 1963 tarihli diplomatik ve konsolosluk 
ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi 
başta olmak üzere uluslararası hukuk 
düzenlemelerine, diplomatik teamüllere 
aykırı olduğuna dikkati çekti. 

Hollanda polisinin, Kaya'nın ziyareti 
sırasında, Rotterdam Başkonsolosluğu 
önünde toplanan vatandaşlara ve 
Hollanda'da yaşayan Türk toplumuna karşı 
orantısız güç kullandığını anımsatan Soysal, 
şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik 
bu kötü muamele, temel insan haklarının 
ihlali olduğu kadar, Hollanda'nın Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan 
yükümlülükleriyle diplomatik teamüllerin ve 
Hollanda'nın diplomatik ve konsüler ilişkiler 
hakkındaki uluslararası sorumluluklarının da 
ağır bir şekilde ihlalidir. 

Diplomatik nezaket ve uluslararası 
teamüle uymayan söz konusu muameleler, 
AB'nin, yaşanan gerilimin daha fazla 
tırmandırılmaması için diplomatik 
sözleşmeleri ve hukuku ihlal ederek bu 
duruma sebep olan ülkeler yerine, ülkemizde 
aşırı söylemlerden ve adımlardan kaçınılması 
çağrısında bulunan açıklamasının, esasen 
yabancı düşmanlığı ve Türk karşıtlığı 
gibi aşırı uçlara prim verdiğinin bilinmesi 
gerekmektedir." 

Soysal, Hollanda'nın, bu gelişmeler 
sonucunda Dışişleri Bakanlığınca sert bir 
şekilde kınandığını, Hollanda Hükûmetinden 
yazılı özür dilemesi, sorumluların adalet 
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önüne çıkarılarak sonucundan bilgi vermesi 
ve Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan 
yükümlülüklerine tam anlamıyla uymasının 
istendiğini aktardı. 

AK PARTİ milletvekillerinin Türkiye-Hollanda 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubundan 
15 Mart 2017 tarihinde istifa ettiğine 
işaret eden Soysal, yazılı özür dilenmesi, 
sorumluların adalet önüne çıkarılması 
ve Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan 
yükümlülükleri yerine getirmesi hâlinde 
ilişkileri gözden geçirip, Dostluk Grubunu 
tekrar yürürlüğe koymaya da kararlı 
olduklarını bildirdi. Soysal, özür dilenmesi 
hâlinde AK PARTİ Grubu olarak, Dostluk 
Grubunun tekrar kurulması için gayret 

edeceklerini belirtti. Soysal, Dostluk 
Grubundaki CHP ve MHP milletvekillerinin 
de istifasını verdiğini, HDP Grubuna da 
bilgi iletildiğini anlatarak, "AK PARTİ olarak 
Hollanda ile olan dostluk ilişkilerimizi bugün 
itibarıyla sonlandırdık. Bundan sonraki 
gelişmelere göre de tavrımızı belirleyeceğiz." 
dedi.

Hollanda'da yaklaşık 450 bin vatandaşımızın 
yaşadığını, Türkiye'nin Hollanda ile çok 
önemli ticari ilişkilerinin bulunduğunu 
vurgulayan Soysal, Hollanda vatandaşlarıyla 
dostluğun devam ettiğinin altını çizerek; 
tepkilerinin, kınamalarının hükümet 
temsilcileri ve onların aldığı kararlara yönelik 
olduğunu kaydetti. 

GENEL KURUL, HALK OYLAMASI ÖNCESİ ARA VERDİ
TBMM Genel Kurulu, 16 Nisan'da yapılacak halk 
oylaması dolayısıyla çalışmalarına 18 Nisan Salı 
gününe kadar ara verdi. Söz konusu referandumla 
Türkiye’deki seçmenler Anayasa düzenlemelerine 
ilişkin olarak yedinci kez sandık başına gidecek.

   Türkiye’de Anayasal düzenlemelere ilişkin olarak 
1961 yılından bugüne altı kez halk oylaması 
yapıldı. Vatandaşlar ilk kez 27 Mayıs 1960 Askerî 
Darbesi’nden sonra Kurucu Meclis tarafından 
hazırlanan 1961 Anayasası’nın oylanması için  
9 Temmuz 1961 tarihinde sandık başına gittiler.  
1961 Anayasası, yüzde 38,3 hayır oyuna karşılık, 
yüzde 61,7 evet oyuyla kabul edildi. 

   Türkiye’nin 7 Kasım 1982 tarihinde sandık başına 
gittiği halk oylamasında ise 12 Eylül 1980 Askerî 
Darbesi’nden sonra oluşturulan Danışma Meclisi 
tarafından hazırlanan 1982 Anayasası oylandı ve 
yüzde 8,63 hayır oyuna karşı, yüzde 91,37 evet 
oyuyla kabul edilerek 9 Kasım 1982’de yürürlüğe 
girdi. 

   12 Eylül 1980 darbesiyle getirilen siyasi yasakları 
kaldıran Anayasa halk oylaması olarak da bilinen 
1987'deki Anayasa değişikliğine ilişkin yapılan halk 
oylaması, Türkiye'nin üçüncü halk oylaması oldu. 
6 Eylül 1987'de gerçekleştirilen halk oylaması 
sonucunda yüzde 50,16 evet, yüzde 49,84 oranında 
hayır sonucu çıktı. Böylece, Türkiye’deki siyasi 
yasaklar çok az bir farkla halk oyuyla kalktı.

   Türkiye'nin bir sonraki halk oylaması, yerel 
seçimlerin bir yıl erkene alınıp alınmaması 
konusunda 1982 Anayasası’nın 127’ nci maddesinin 
3’ üncü fıkrasının değiştirilmesi ve bir geçici madde 
eklenmesiyle ilgili olarak 25 Eylül 1988'de yapıldı. 
Halk oylamasında vatandaşların yüzde 65'i hayır 
oyu kullanırken yüzde 35'i ise evet dedi. Böylece 13 
Kasım 1988 tarihinde yapılması öngörülen erken 
yerel seçim gerçekleştirilemedi.

   Anayasa değişikliğine ilişkin beşinci halk oylaması 
ise 21 Ekim 2007 tarihinde yapıldı. Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 5678 sayılı ve Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılması Hakkında 5697 sayılı Kanunlarla Yapılan 
Değişiklik halk oyuna sunuldu. Bu oylamada, geçerli 
oyların yüzde 68,95'i evet, yüzde 31,05'i ise hayır 
oldu. Bu sonuçla Anayasa değişikliği paketi kabul 
edildi. 

   Vatandaşlar, 12 Eylül 2010 tarihinde halk 
oylaması için altıncı kez sandık başına gittiler. 
7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun’la getirilen 26 maddelik Anayasa 
değişikliği için düzenlenen halk oylamasında, 
Anayasa değişiklik kanunu, yüzde 42,12 hayır oyuna 
karşı yüzde 57,88 evet oyuyla kabul edildi. 
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"GAZİ MECLİS'TE 
O GECE" KİTABI 

TANITILDI
15 Temmuz darbe girişimini konu alan 

“Gazi Meclis’te O Gece” kitabının 
tanıtım törenine TBMM Başkanı  

İsmail Kahraman katıldı.

Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 
akşamında Mecliste yaşananları anlatan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclise 
geldiklerini ve siyasi parti temsilcileriyle 
Divanı 
oluşturduklarını 
hatırlatarak 
"Parti rozeti 
yoktu, Türkiye 
vardı. Bambaşka 
bir akşamdı." 
ifadelerini 
kullandı.

Kitapta da yer 
verildiği üzere, 
TBMM İdare 
Amiri Ahmet 
Gündoğdu'nun 
Divanı oluşturmak 
üzere kürsüye 
geçen CHP Grup 
Başkanvekili 
Özgür Özel'e 
ceketini verdiğini 
ve Özel'in "Ya 
Rabbi, kaderde 

‘Millî Görüş’ gömleğini giymek de varmış." 
dediğini aktaran Kahraman, böyle bir kitabı 
kaleme aldığı için Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a 
teşekkür etti.

13 Mart 2017 Pazartesi
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İsmail Kahraman, sözlerine şöyle devam etti: 
"Menfur bir gece yaşadık. Fethullah, güzel 
bir isim... Herkes bir isim arıyor, FETÖ diyor. 
Ben ona yeni bir isim buldum: Çakal Carlos... 
Dünyanın en meşhur teröristi. Hapiste... Hadi 
o sipariş alarak parayla yapıyor. İnsan kendi 
toprağının, vatanının, ekmeğini yediği yeri, 
Meclisi şu hâle getirir mi, buna rıza gösterir 
mi be zalim? O akşam bütün arkadaşlarımız 
meydandaydılar. Akıllarına asla ölümü 
getirmediler. Çünkü biz inanıyoruz ki ecel 
ne öteye gider ne de beriye. Dolayısıyla 
böyle bir hadisede vefat edildiğinde şehit 
oluyoruz. Aklımıza korku hiç gelmedi. 
Meydanlardakilerin de, şehirlerdekilerin 
de aklına böyle bir şey gelmedi. Allah 
korudu ve millet el birliği yaptı. Bütün siyasi 
partilerle, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla 
tek yürek hâlinde, bütün hâlinde bir musibet 
önlendi. 15 Temmuz eğer tahakkuk etseydi 
16 Temmuz'daki Türkiye'yi düşünebiliyor 
musunuz? Bir tarafta ‘Daeşistan’, ‘Kürdistan’, 
Ermenistan, bir bölüm kalmış Türkiye'ye, 
birbirini boğazlayan insanlar... Suriye 
bize geldi, biz nereye gideceğiz? Allah 
bizi korudu. Cumhurbaşkanımızın halkı 
meydanlara çağırması fevkalade bir hadise 
oldu, büyük payı var. Bundan böyle hiç 
kimse eline silah alıp, bildiri okuyup, bilmem 
ne konseyi deyip 'darbe yaptım' diyemez. 
Çünkü toplum, demokrasiyi özümsediğini 
ortaya koydu." 

"Başbakan odasının oraya düşen bomba 
20 metre Genel Kurul tarafında gelseydi, 
tavan çökmesi ve kimbilir kaç şehidimiz 
olacaktı." diyen Kahraman, Genel Kurulun 
altında sığınak olduğunu sandıklarını ancak 
gerçek durumun farklı olduğunu yaşayarak 
gördüklerini aktardı. TBMM Başkanı 
Kahraman, bu nedenle, olağanüstü şartlarda 
tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek bir sığınak 
inşa etme kararını aldıklarının altını çizdi. 

Dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın 
Meclisi ziyaretinde durumun ciddiyetini 
anladığına değinen Kahraman, "Ne derece 
doğru söz bilmem ama Hollanda'nın, 
Avrupa'nın son tavrı ne gösteriyor? İşin 
içindeydiler. Yoksa Erzurum'dan bir imam 
kalkacak da bu kadar büyük organizasyonu 
yapacak. Zaten Batı bize başsağlığı, geçmiş 
olsun, teselli için bir ay sonra geldi. 
Büyüyeceğiz, güçleneceğiz. Adı başkanlık 
ya da parlamenter sistem, ne olursa olsun, 
16 Nisan'da referandumumuz var ama 
Türkiye diktalara tekrar sürüklenmeyecek 
ve büyümesine devam edecek. Korkuyorlar, 
korkacaklar, korksunlar, biz yürümeye devam 
edeceğiz." ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman, referandum 
dolayısıyla Genel Kurulun 16 Mart tarihinde 
tatile gireceğini kaydederek, "Bilahare 
çalışmalar başlayacak. Örnek çalışmalar 
olması dileğindeyim." dedi.
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CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, 15 
Temmuz gecesinin, kendilerinden sonraki 
kuşakların da öğrenmesi gereken bir gece 
olduğunu vurguladı.O gece bir şeylerin 
olduğunu fark ettiklerinde CHP Genel 
Merkezine gittiklerini ve gelişmeleri oradan 
takip etmeye başladıklarını dile getiren Gök, 
"Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombaların 
yağdırıldığına, kurşunların yağdırıldığına 
bizzat tanık olunca AK PARTİ Grup 
Başkanvekillerini ve TBMM Başkanvekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı'yı arayarak durumun 
vehametini bildirdim. O geceyi birlikte 
dayanışma duygusu içerisinde takip ettik." 
dedi. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa 
Elitaş, AK PARTİ Adana Milletvekili Necdet 
Ünüvar'ın "Gazi Meclis'te O Gece" kitabıyla 
o gece yaşananları en iyi şekilde yansıttığını 
belirtti. O gece, 1920’de olduğu gibi Meclisin 
ikinci kez ‘gazi’ olduğunu ispat ettiğini dile 
getiren Elitaş, "O gece tüm siyasi partilerden 
100'ün üzerinde milletvekili, millet adına 

göğsünü siper ederek 
TBMM'yi savunmayı bir görev 
bildi. Kalplerindeki iman ve 
gönüllerindeki demokrasi 
şuuruyla, millî iradeye saldıran 
bu silahlı terör örgütüne karşı, 
bombaların altında, kahraman 
Türk milletine yaraşır şekilde 
kahramanlık gösterdiler." dedi. 

Sadece Meclisteki 
milletvekillerinin değil, 
Türkiye'nin her yerinde 
milletvekillerinin sabaha 
kadar meydanlarda üniformalı 
terörizme karşı mücadele 
için gayret gösterdiğinin 

altını çizen Elitaş, aziz Türk milletinin bir 
ferdi olmaktan gurur duyduğunu vurguladı. 
Elitaş, Allah'tan bir daha 15 Temmuzlar 
yaşatmamasını, Türkiye'nin, birlik ve 
beraberliğine olan inancını devam ettirmesi 
temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi TBMM Genel Kurulunda 
bulunan siyasi parti gruplarının temsilcilerine söz vererek o geceki birlik, 

beraberlik duygusunu bir kez daha vurgulamak istediğini belirtti ve  
AK PARTİ, CHP, MHP temsilcilerini mikrofona davet etti.
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Meclisin açıldığının duyurulması ile genel 
merkez binasında bulunan milletvekilleriyle 
birlikte TBMM'ye geldiklerini belirten 
Gök, şu sözlerle devam etti: "Birbirimizle 
kucaklaştık ve ileriye dönük umutlarımızı, 
iddialarımızı ve bir darbe girişiminin 
çökmesine neden olacak açıklamalarımızı 
Genel Kurulda hep beraber yaptık. 
İnanıyorum ki hiçbir parti ayrımı 
gözetmeksizin herkesin darbeye karşı ortak 
bir duruş sergilemesi darbe girişiminin 
moral ve motivasyonunu bozan en önemli 
etkenlerden biri olmuştur. Meclis de bence 
bu yüzden bombalanmıştır. Sabaha kadar 
bombaların altında, halktan aldığımız yetki 
çerçevesinde, gerekirse canımızı da ortaya 
koyma kararlılığı içerisinde mücadele ettik." 

Gök, Türkiye'de yeni bir siyaset dilinin 
oluşması, toplumdaki demokrasi kültürünün 
genişletilmesi ve bir daha darbelere yol 
açılmaması için kararlı tutumlarını o gece 
olduğu gibi bugün de gösterdiklerini 
kaydetti. 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, aylar 
süren yoğun çalışma sonunda ortaya 
çıkarılan kitabın bir Meclis yayını olarak 
tanıtılmasından mutluluk duyduğunu 
ifade etti. 15 Temmuz gecesi çok önemli 
hadiselerin yaşandığını, tarih boyunca 
rastlanılmayan büyük bir ihanet suikastı 
ile karşı karşıya kalındığını belirten 
Akçay, bu suikastın millî iradeye yönelik 
gerçekleştirildiğini anlattı. 

Darbe girişimi hareketliliğinin başladığı 
ilk dakikalardan itibaren MHP Genel 
Merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli 
başkanlığında yapılan ani istişareler 
sonucunda, o an Ankara'da bulunan tüm 
milletvekilleriyle birlikte millî iradeyi 
savunmak amacıyla Meclise geldiklerini 
vurgulayan Akçay, şu hususları kaydetti: 

"O an yaşadığımız atmosferi, duygudaşlığı 
‘millî ruh’ içerisinde hep birlikte gösterdik. 
Sokaklarda, aziz milletimizin tüm fertleri 
darbe karşıtlığını sergilerken, diğer tüm 
kurumlarımız da başarıyla bu darbe 
girişimini bertaraf etme gayreti göstermiştir. 
Öyle inanıyorum ki 15 Temmuz'da 
sarf edilen mücadele, çocuklarımız ve 
torunlarımıza bırakacağımız en büyük şeref 
olacaktır. Bu düşüncelerle kitabı hazırlayan 
Sayın Necdet Ünüvar'a, Meclis Başkanımıza 
ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür 
ediyorum." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
törene katılan kadın milletvekillerine 

o gece Meclisteki kuvvetli duruşları 
nedeniyle teşekkür etti.

Törene katılan kadın milletvekilleri adına 
söz alan AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur 
İnceöz, 15 Temmuz gecesi gibi bir gecenin 
bir daha yaşanmamasını temenni etti.  
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15 Temmuz gecesinde, çeşitli illerde 
olduğu gibi Ankara'da, TBMM'nin de yoğun 
bombardıman altında kaldığına dikkati 
çeken İnceöz, pek çok milletvekili ile silah 
arkadaşı olmanın onurunu yaşadıklarını 
dile getirdi. İnceöz, 15 Temmuz'da asrın en 
uzun gecesinin yaşandığını belirterek, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

"15 Temmuz sadece bir darbe girişimi 
değildi. 40 yıldır devletin içerisine hain 
ve sinsice örgütlenenlerin, 79 milyona 

kurmuş olduğu bir pusuydu. Bu bir 
darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi. 
Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' 
ifadesi, Başbakanımızın meydanlara 
çağrısı... Bizler daha o çağrı gelmeden 
evimizden 'Vatansa gerisi teferruat' 
diyerek soluğu Mecliste aldık.                                                        
O gece Gazi Meclis bombalandı. Bombalar 
altında millet iradesine sahip çıkma gayreti 
içerisinde olduk. Millî iradeye sahip çıkan 
değerli milletvekillerime, aziz milletimize 
şükranlarımı sunuyorum." 

“Gazi Meclis’te O Gece” 
kitabını kaleme alan  
AK PARTİ  
Adana Milletvekili  
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
kendisinin sadece 
‘yazar’ olduğunu, 
‘kahramanların’ ise 
Mecliste bulunduğunu 
ifade etti.

15 Temmuz'un karanlık ve uzun bir gece 
olduğunu hatırlatan Ünüvar, "O gece 247 
şehidimiz oldu. Kendisini tanklara, silahlara 
siper etmiş asil milletimiz... Tarihe not 
düşmek adına bu kitabı yazdık. Bu kitap  
7 saatlik hadisenin 700 sayfalık bir özetidir. 
Esasında tarihi bu millet yazdı. Bu milletin 
parlamentodaki temsilcilerinin neler 
yaptığını bu kitapta yazdık. Bu kitapta eksik 
ve kusurlar varsa, o kusurlar bana aittir. 
Onur milletvekillerimize, eksik ve kusur bana 
aittir." dedi.

Ünüvar, 15 Temmuz'da Mecliste grubu 
bulunan dört partiden üçünün verdiği 
mesajın "Lütfen bu millete ayar vermeye 

çalışmayın; ayar verirseniz, biz iktidarıyla, 
muhalefetiyle karşınızdayız." olduğuna 
dikkat çekti. Necdet Ünüvar, o günü 
yazmanın önemli olduğunu düşündüğünü, 
bu konuyu TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ile görüştüğünde Kahraman’ın bu konuda 
kendisini görevlendirdiğini belirterek söz 
konusu fırsatı kendisine veren TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman başta olmak üzere, 
tüm siyasi partilere teşekkürlerini sundu.

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı Basımevi tarafından tasarlanan 
ve basılan kitap, törene katılan konuklara da 
takdim edildi.
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"GAZİ MECLİS 15 TEMMUZ 2016" İBARESİ, 
MECLİS TAPU SENEDİNE KAYDEDİLDİ

Meclis Tapu Senedine “Gazi Meclis 15 
Temmuz 2016” ibaresi kaydedilerek, 
senedin büyütülmüş bir örneği AK PARTİ 
Kayseri milletvekilleri Sami Dedeoğlu ve 
İsmail Emrah Karayel tarafından TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’a takdim edildi. 

Takdime; AK PARTİ 
Ankara Milletvekili 
Jülide Sarıeroğlu, Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir, 
Adana Milletvekili Necdet 
Ünüvar, Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç ile 
TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili Erbay 
Kücet katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, 
Dedeoğlu ve Karayel'e 
teşekkür ederek, bunun 
güzel bir jest olduğunu, 
Meclisin zaten her 

zaman mülk sahibi olduğunu ifade etti. 
Kahraman,"Tapu senedi 'Gazi Meclis 15 
Temmuz 2016' beyanıyla, isimlendirmesiyle 
ilk defa oluyor. Bundan sonra böyle bir darbe 
teşebbüsüne hiç kimse kalkışamayacak, 
demokratik sistem devam edecek." dedi.

15 Mart 2017 Çarşamba

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’A ZİYARET
Yüksek yargı organlarının 
başkanları ile Kamu 
Başdenetçisi Şeref 
Malkoç, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'ı 
ziyaret etti. Yargıtay 
Birinci Başkanı İsmail 
Rüştü Cirit, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, 
Sayıştay Başkanı Seyit 
Ahmet Baş, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı 
Mehmet Akarca ile 
Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç, TBMM Başkanı 
Kahraman'a geçmiş 
olsun dileklerini ilettiler. 
Görüntü alınmasının ardından basına kapalı 

olarak devam eden kabule, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

15 Mart 2017 Çarşamba
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KAHRAMAN: “PAKİSTAN-ZİNDABAD-TÜRKİYE”

Pakistan heyetiyle iki kardeş ülke olarak bir 
arada olduklarını belirten TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, "Şöyle bir söz var; 
'Devletlerin dostlukları olmaz menfaatleri 
olur, milletlerin dostluğu olur.' Bu, Pakistan 
ve Türkiye için geçerli olmayan bir sözdür. 
Hem devletimiz dosttur hem de milletimiz 
dosttur." dedi.

İsmail Kahraman, 1965 yılında İstanbul 
Sultanahmet Meydanı'nda miting 
yaptıklarına değinerek "Ben o zaman 
Millî Türk Talebe Birliğinin yükseköğrenim 
gençliğinin başkanıydım. Hindistan 
Keşmir'imize el atmış. Uluslararası sahada 
Türkiye'nin desteğini göstermek için çok 

büyük bir miting yaptık. Miting alanı 
tamamen dolmuştu. Mitingin adı 'Zindabad* 
Pakistan' idi." diye konuştu. *(Urduca: 
Yaşasın, çok yaşa) TBMM Başkanı Kahraman, 
"Değerli meslektaşımdan öğrendim, evvela 
ülkenin adı söyleniyormuş, sonra Zindabad 
söyleniyormuş. Yani Pakistan-Zindabad-
Türkiye." dedi. Pakistan heyeti, Kahraman'ın 
bu sözlerini alkışladı. 

Hastalığı sırasında Sadık'ın çok büyük ilgisini 
gördüğüne işaret eden Kahraman, "Ondan 
evvel 15 Temmuz gecesi, değerli kardeşim 
beni Londra'dan gece üçte aradı. Sabaha 
kadar uyumamış, üç defa aradı. Neden? 
Çünkü, kardeşiz." ifadesini kullandı.

Pakistan Millî Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın konuğu olarak ülkemize resmî ziyarette 
bulundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Serdar Ayaz Sadık ile baş başa ve 

heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

27 Mart 2017 Pazartesi



24  ■  

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz 
Sadık da, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
resmî daveti üzerine Türkiye'de bulunmaktan 
mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye ile 
Pakistan arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için 
bu tür  ziyaretlerin önemine dikkati çeken 
Sadık, "Türkiye ile çok güçlü bağlarımız, 
ilişkilerimiz var. Kurtuluş Savaşı'nda kurulan 
güçlü ilişkilerin yanı sıra Müslümanlar olarak 
da çok güçlü bir din bağımız var." dedi. 

Türk hükümetinin Pakistan'a yönelik hem 
deprem, hem de 2010 yılındaki sel felaketi 
sırasında gerçekleştirdiği finansal desteği 
unutmadıklarını vurgulayan Sadık, yeni 
nesillerin, yıllar önce iki ülke arasındaki 
ilişkiyi unutmamasını sağlamanın kendi 
sorumluluklarında olduğunu ifade etti. Hem 
Pakistan hem de Türkiye'nin oldukça zor 
bir dönemden geçtiğine değinen Sadık, şu 
değerlendirmede bulundu:

"Her iki ülke de terörle mücadele etmekte. 
Allah'ın izniyle terör mücadelesinde 
başarılı olacağız. İslam dünyası terörizmin 
mağdurudur. Hem Türkiye hem Pakistan 
İslam dünyasındaki farklılıkların üstesinden 

gelmekte önemli bir rol oynayabilir. 15 
Temmuz Türk halkı için önemli bir sınavdı. 
Karşılarında iki seçenek vardı. Silahlar mı 
galip gelecek yoksa halkın iradesi mi? O gece 
televizyonlarda izlediklerimi hâlâ unutmuş 
değilim. Güçlü Türk halkı sokaklara çıktı, 
canını hiçe sayarak tankların önünde durdu. 
Nihayetinde halkın iradesi galip gelecekti, 
çünkü liderler de ön saflarda buna öncülük 
ediyorlardı. Sevgili kardeşim, sevgili başkan 
da fiziksel olarak ne kadar güçlü bir insan 
olduğunu da göstermiş oldu o gece. Tüm 
milletvekillerini liderliğiyle birleştirdi."

Sadık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da, lider kişiliğiyle, sokağa çıkan 
insanlara yön gösterdiğini, öncülük ettiğini 
vurguladı. Erdoğan'ın, milletvekilleri ile 
halkını bir araya getirdiğini ifade eden 
Sadık, böylesine örnek teşkil eden liderlerle 
dost olmaktan ayrıca gurur duyduğunu da 
sözlerine ekledi. 15 Temmuz sonrasında,  
Pakistan olarak Türkiye'nin bu kadar 
yumuşak bir geçiş süreci yaşayacağını 
beklemediklerini de belirten Sadık, 
"Hem Türk halkı hem liderleri bunun 
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böyle olmadığını kanıtladı. Aynı zamanda 
demokrasiye sahip çıkma ve demokrasiyle 
yönetilme konusunda ne kadar güçlü 
olduklarını gösterdiler." ifadesini kullandı.

Serdar Ayaz Sadık, Anayasa değişikliğini 
içeren maddelerin referanduma götürülmesi 
sürecini de değerlendirdi. Türkiye'deki 
referandum sürecinin bir iç mesele olduğuna 
işaret eden Sadık, "Referandum, Türkiye'nin 
iç meselesidir ancak tüm uluslararası 
toplumun bir meselesiymişçesine tüm 
dünyada tartışılıyor. Pakistan Parlamentosu 

adına Türkiye'deki referandumda sizlere 
başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki Türkiye 
için en iyi, en olumlu sonuç elde edilecek. 
Referandumun Türkiye için başarılı olacağını 
düşünüyoruz." dedi. 

Pakistan Millî Meclisi Başkanı Serdar Ayaz 
Sadık, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
refakatinde Genel Kurul Salonunu gezdi, 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
bombalanarak hasar gören bölümlerde 
incelemede bulundu. 
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18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE 
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'NİN 102. YILI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve  
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
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Mesajında, dünya tarihinin seyrini değiştiren 
büyük zaferlerden birinin 102 yıl önce 
Çanakkale'de kazanıldığına işaret eden 
Kahraman, "Milletimiz, kendisini tarihe 
gömmek isteyen haçlı zihniyetine karşı, 
Çanakkale'de kazandığı deniz zaferiyle 
tarih sahnesindeki yerini muhafaza etmeye 
devam etmiştir." ifadesini kullandı. 

Çanakkale'nin Osmanlı Devleti'nin son 
savunma hattı olduğunu, dünyada eşi ender 
görülen boğaz savaşının kaybedilmesinin, 
aynı zamanda İstanbul'un kaybedilmesi ve 
Anadolu'nun hızlı bir şekilde istila edilmesi 
anlamına geldiğini vurgulayan Kahraman, şu 
sözlerle devam etti:

"Bu sebeple ecdadımız Gelibolu 
Yarımadası'nın her bir karışını şehitliğe 
çevirmek pahasına düşman kuvvetlerinin 
ateş gücü son derece yüksek gemilerinin 
Çanakkale'yi geçmesine müsaade etmedi. 
Çanakkale'nin geçilmesi, bin yıllık ecdat 
yadigârı vatanımızda minarelerin çan 
kulesine dönmesi, semada her gün 
yankılanan ezan seslerinin yerini çan 
seslerinin alması demekti. Ceddimiz, 
gösterdiği kahramanlıkla böyle bir zillete 
düşmeye geçit vermedi. İngiliz, Fransız ve 
bilumum müstevli devletlerin gemilerini 
ve askerlerini Çanakkale'nin derin sularına 
gömerek, tarihin öznesi olmayı başardı." 

İsmail Kahraman, Mehmet Akif Ersoy'un 
Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği şiirinde 
tasvir ettiği mahşeri manzara karşısında 
hiçbir acziyet göstermeden, sarsılmaz bir 
imanla direnen milletin yiğit evlatlarının, 
59 bin şehit vererek Anadolu'nun ebedi 
yurdu olduğunu bütün dünyaya bir kez daha 
gösterdiğini anlattı. 

Millî hafızada derin ve silinmez izler 
bırakan Çanakkale Deniz Zaferi'nin, 

milletlerin istikbalini ve tarihin seyrini 
değiştirdiğine dikkati çeken Kahraman, 
İngiliz ve Fransızların planları boşa 
çıkartılarak Rusya'da Çarlık Rejiminin 
1917'deki yıkılışının hızlandığını, ayrıca Doğu 
vilayetlerinin ve sınırların istiklalinin de 
önünün açıldığını aktardı. 

Mehmet Akif'in "Bedr'in aslanları ancak 
bu kadar şanlı idi" diyerek methettiği "Bir 
hilal uğruna batmayı göze alan güneşler" 
sayesinde kazanılan zaferle her karış toprağı 
1071 yılından bu yana şühedanın kanıyla 
sulanan Anadolu'nun, bundan böyle de 
ebediyen yurt olarak kalmaya devam 
edeceğini vurgulayan Kahraman, mesajını 
şu ifadelerle tamamladı: "Tarihin tekerrür 
etmemesi için Çanakkale Zaferi'nden bugün 
de çıkarmamız gereken dersler vardır. 
Dünyanın en sıkıntılı bölgelerine komşu 
olan Anadolu'nun tapusunu elimizde 
tutabilmemiz için Çanakkale'de sergilenen 
manevi ve millî dayanışma ruhunu bugün de 
muhafaza etmeliyiz. Geleceğin bugünden 
de daha aydınlık olacağına olan inancımızı 
kaybetmemeliyiz. Aramıza ekilmek istenen 
fitne tohumlarına asla fırsat vermemeliyiz. 
Düşmanlarımızın ülkemizi parçalama 
ve istikrarsızlaştırma planlarından 
vazgeçmediklerinin farkında olmalı ve 
bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara 
karşı ortak değerler ve idealler etrafında 
bütünleşmeliyiz." TBMM Başkanı Kahraman, 
topraklarımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi 
ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
yâd etti.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 102. Yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 
Çanakkale’de gerçekleştirilen törene de 
TBMM adına, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın katıldı.
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KUMBUZOĞLU: “18 MART RUHU  
EBEDİYEN YAŞAMALI”

TBMM lokantalarında 20 
Mart 2017 Pazartesi günü 
öğle yemeğinde, yağlı buğday 
çorbası, üzüm hoşafı ve 
ekmekten oluşan Çanakkale 
menüsü servis edildi.

TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Genel Sekreter Yardımcısı 
vekilleri Erbay Kücet, Korkut 
Türkyarar, İnsan Kaynakları 
Başkanı Baki Ateş, İşletme 
ve Yapım Başkanı Zeki 
Mirvelioğlu, Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Başkan 
yardımcıları Necati Sungur ve 
İlhami Giray Şahin, Çanakkale menülü öğle 
yemeğinde TBMM personeliyle buluştu.

Yemek öncesi Çanakkale Destanı’yla ilgili 
duygularını paylaşan TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "Çanakkale'de 
destan yazan aziz şehitlerimizi saygı ve 
minnet duygularımızla anar, Cenab-ı 
Allah'tan 18 Mart ruhunun ebediyen 
yaşamasını dilerim." dedi. 

"Çanakkale 18 Mart Zaferi’ni biz de Meclis 
olarak, çalışanlar olarak hissetmek için, bu 

algıyı ve hassasiyeti tüm personelimizle 
paylaşmak için bugün menümüzü özel olarak 
seçtik." ifadelerini kullanan Kumbuzoğlu, 
"Çanakkale'yi iyi hissetmezsek, geleceğe 
yönelik, gençlerimizin yetişmesinde büyük 
zafiyet yaşarız. Çanakkale Zaferi'ni her 
zaman için gündemde tutmak gerekiyor. 
TBMM olarak, bunun her zaman öncülüğünü 
yapmamız gerekiyor. Çanakkale ruhu, bütün 
gençliğe ve tüm insanlığa hissettirilmeli. 
Biz de bunun için buradayız, yönetici 
arkadaşlarla ve tüm çalışanlarımızla bir 

aradayız. Allah bize bu duyguyu 
unutturmasın. Ülkemizi her 
zaman muzaffer kılsın." dedi. 

Dünyada ülkemizi sevmeyen 
bütün ülkelerin bir araya 
geldiğini ve Türkiye'ye karşı 
topyekûn bir mücadele 
verildiğini sözlerine ekleyen 
Kumbuzoğlu, "Bu durum, 
ülkemizin ne kadar güçlü 
olduğunu gösteriyor, ne kadar 
geliştiğini, güçlendiğini ve 
Osmanlı'nın torunu olduğu 
hissini verdiğini gösteriyor." 
vurgusunu yaptı. 

20 Mart 2017 Pazartesi
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ŞEHİT TÜRK DİPLOMATLAR,  
SAYGI VE RAHMETLE ANILDI

Dışişleri Bakanlığının, 1970’li yıllardan bu yana Ermenistan'ın Kurtuluşu için 
Ermeni Gizli Ordusu (ASALA), Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları (JCAG), 
Ermeni Devrimci Ordusu (ARA) ve 17 Kasım gibi terör örgütleri tarafından 
gerçekleştirilen saldırılarda şehit edilen 40 mensubu, 18 Mart Cumartesi 

sabahı Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’nde 
düzenlenen törenle anıldı.  Törene, TBMM Başkanı adına  

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet katıldı.
Saygı duruşuyla başlayan törende, Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın bir konuşma 
yaptı. En önemli sınamalardan biri olan 
terörün tüm insanlığın karşısında duran bir 
bela olduğunu ifade eden Yalçın, şu ifadeleri 
kullandı: "Birçok masum vatandaşını teröre 
kurban veren bir ülke olarak Türkiye, tüm 
terör örgütleriyle hiçbir ayrım gözetmeksizin 

mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 
Aynı zamanda terörle mücadelede etkin 
uluslararası iş birliğinin gerçekleşmesi için 
gayretlerimizi artırarak devam ettireceğimiz 
de şüphesizdir. Bir insanlık suçu olan terör 
belasından her dönemde fazlasıyla zarar 
gördüğümüz bir sır değildir." Türkiye'nin 
küresel terörle ilk tanışmasının Dışişleri 

18 Mart 2017 Cumartesi
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Bakanlığı mensuplarına yapılan saldırılarla 
olduğunu belirten Yalçın, bakanlığın 1970’li 
yıllardan bu yana Ermenistan'ın ASALA, 
JCAG, ARA ve 17 Kasım gibi terör örgütleri 
tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 40 
mensubunu yitirdiğini hatırlattı. Yalçın, 
"1970’li ve 1980’li yıllar boyunca Türk 
diplomatları tüm tehditlere rağmen, 
kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını 
riske atarak görevlerini yerine getirmiş, 
ülkelerine ve vazifelerine olan bağlılıklarını 
hiçbir zaman kaybetmemişlerdir. Maalesef 
onlarca masum can, sadece Türk oldukları 
ve Türkiye’yi temsil ettikleri için şehit 
edilmişlerdir." dedi. Yalçın, yakın dönemde 
PKK ve DAEŞ tarafından gerçekleştirilen 
terör saldırılarında hayatını kaybeden 

tüm vatandaşları ve terör örgütleriyle 
mücadelede şehit düşen kamu görevlilerini 
rahmetle andığını sözlerine ekledi.

Törende, Mamak İlçe Müftüsü Ramazan 
Ilıkkan tarafından Kur’an okundu ve 
şehitler için dua edildi. Duanın ardından, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Dışişleri Mensupları Eşleri 
Dayanışma Derneği (DMEDD) adına Şehitler 
Anıtı’na çelenkler kondu. 

Dışişleri Bakanlığı mensupları, şehit yakınları, 
kordiplomatik temsilcileri ve vatandaşların 
katıldıkları tören, şehit ailelerine başsağlığı 
dileklerinin iletilmesi ve şehitlerin 
kabirlerinin ziyaret edilmesiyle son buldu. 



İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE  
MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve  
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. 

Kahraman, mesajında, hürriyetin ve bağımsızlığın en somut ifadesi olan 
İstiklal Marşı'nın TBMM’de kabul edilişinin 96. yılı olduğunu dile getirerek; 

"İstiklal Marşı, kaleme alındığı dönemin millî ruh hâlini yansıtan en önemli 
bağımsızlık belgemizdir. Her mısrası, insanımızı cesaretlendirmeyi gaye 
edinirken aynı zamanda milletimize de hedefler göstermiştir. Yurdumuzun 
emperyalist güçler tarafından yağmalanmak ve milletimizin tarih 
sahnesinden silinmek istenmesi karşısında, bin yıllık inanç köklerimize rücu 
ederek millî bir çağrıda bulunan Akif, 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli/ 
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' diyerek milletimizin asli kimliğini 
koruma kararlılığını en veciz bir şekilde ifade etmiş ve millî marşımızı 
kahraman ordumuza ithaf etmiştir. Merhum Akif, 'Allah bu millete bir 
daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasıyla necip milletimize armağan 
ettiği dizelerinde, medeniyet ve uygarlık gibi kavramlarla asıl gayesini 
perdelemeye çalışan sözde medeni devletlerin kuşatmasıyla karşı karşıya 
kalması durumunda dünyanın bütün mazlum milletlerinin uğrayacağı 
yıkıma işaret etmiştir. Bu hassasiyetin bir belirtisi olarak Anadolu'yu 'en 
son ocak' şeklinde vasıflandırmış, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetine 
düşkünlüğünü en edebî bir şekilde dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir olmanın çok 
ötesinde bir anlam ihtiva ettiğini, geleceğe dair endişe, korku, yılgınlık ve 
kaygıları millî benlikten silip atan, cesaret ve metanet aşılayan, ümitleri 
artıran bir coşku kaynağı, bir moral kaynağı olma vasfını taşıdığını 
vurgulayarak İstiklal Marşı'nın bu özelliği nedeniyle her zaman bıkmadan, 
usanmadan gururla okunan bir marş olduğuna işaret etti. Kahraman, 
"Bizlere böylesine güzel bir marşı miras bırakan ilk Meclisimizin tüm 
üyelerini, merhum Mehmet Akif'i ve bütün şehit ve gazilerimizi minnet ve 
şükranla anıyor, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı’nı yazdırmasın' 
duasını yineliyorum." dedi.

12 MA
RT
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UKRAYNA BAŞBAKANI, ANKARA’DA

Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, 
Başbakan Binali Yıldırım’ın konuğu olarak 
ülkemize resmî ziyarette bulundu. Programı 
çerçevesinde Meclisi ziyaret eden Ukrayna 
Başbakanı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
tarafından kabul edildi. Kabulde; TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Taha Özhan, Türkiye-
Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili  
Hüseyin Şahin de yer aldı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman'ı 
Türkiye'de görmekten ve ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Türkiye ve Ukrayna dostluğunun çok eski 
yıllara dayandığını, iki ülkenin diplomatik 
ilişkilerinin tesisinin 25. yılının yaşandığını 

kaydetti. TBMM Başkanı, iki ülke arasındaki 
dostluğun uzun yıllar sürmesini de temenni 
etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Ukrayna 
heyetinde yer alan milletvekili, eski 
Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu'nun kendisinin çok 
eski dostu olduğunu belirterek "Talebelik 
yıllarımda, Türkiye'deki yüksek tahsil 
gençliğinin temsilcisi olan Millî Türk Talebe 
Birliğinde genel başkandım. O zamandan 
beri tanıdığım bir insandır." ifadelerini 
kullandı. 

Ukrayna Başbakanı Volodimir Groysman, 
Türk halkının, 15 Temmuz olayları sırasında 
demokrasisini korumak için elinden geleni 
yaptığını belirterek, Ukrayna'nın her 
zaman dost Türk halkı ile dayanışma içinde 

14 Mart 2017 Salı
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olduğunu kaydetti. İki ülkenin her alanda 
çok güzel ilişkileri olduğunu ifade eden 
Groysman, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü 
ve egemenliği konusunda gösterdiğiniz 
destek için teşekkür ederim." dedi.

Groysman, iki ülkenin ilişkilerinin daha 
da artması gerektiğini vurgulayarak 
Ukrayna'dan gelen turist sayısının yüzde 50 
oranında arttığını ve 1 milyon 200 bin kişinin 

Ukrayna'dan Türkiye'ye geldiğini aktardı ve 
bunun daha bir başlangıç olduğunun altını 
çizdi. 

Ukrayna Başbakanı Groysman, kabulün 
ardından, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın'ın refaketinde, Meclisin, 15 Temmuz 
darbe girişimi gecesi bombalanan bölümüne 
çiçek bıraktı ve o gece yaşananlar hakkında 
bilgi aldı.

Ukrayna Başbakanı Groysman’ın resmî ziyareti çerçevesinde, Kırım’da yaşanan 
insan hakları ihlalleri ve zulmü yansıtan fotoğraf sergisi  

Mustafa Necati Kültür Evi’nde açıldı.

Açılış töreninde konuşan Ukrayna Başbakanı 
Groysman, Ukrayna'nın Kırım topraklarının 
bin günden fazla zamandır Rusya'nın işgali 
altında bulunduğunu,  Kırım'ın bugünlerde 
Ruslar tarafından askerî bir bölgeye 
dönüştürüldüğünü belirtti. Groysman, 
Kırım'da insan hakları, din ve inanç 
özgürlükleri gibi tüm hakların ihlal edildiğini 
vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

"On binlerce Ukraynalı ve Kırım Tatarı kendi 
evlerini terk edip, yurtlarını arkalarında 

bırakmak zorunda kaldı. Ukrayna'nın toprak 
bütünlüğü ve egemenliği konusundaki 
desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür 
ediyoruz. Türkiye'nin bu prensipli tutumunu 
çok takdir ediyoruz. Bu sergi için de teşekkür 
ediyorum. Bu fotoğraflarda, Kırım'daki 
ihlallere ilişkin çok farklı yerleri ve anları 
göreceksiniz. Ukrayna'nın Kırım'ı, Ukrayna'ya 
muhakkak geri dönecektir. Eminiz adalet 
yeniden tesis edilecektir. Bu bizim görevimiz 
ve zaferimiz olacaktır." 
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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da, 
serginin iki ülke arasında dostluk köprüsü 
işlevi gördüğünü söyledi. Aydın, 1944 
yılında çoğunluğu kadın, çocuk ve 
yaşlılardan oluşan 250 bine yakın Kırım 
Tatarının bir gece ansızın evinden zorla 
alınarak insan onuruna aykırı bir şekilde 
ölüm yolculuğuna çıkarıldığını anımsattı. 
Binlerce Kırım Tatarının, ağır şartlar altında 
gerçekleştirdikleri yolculuk sırasında 
hayatını kaybettiğini ifade eden Aydın, 
"Kırım Tatarları bu trajik sürgün sonrasında 
hayatta kalabilmek ve ana vatanlarına 
dönebilmek için on yıllar süren barışçıl ve 
demokratik bir mücadele ortaya koydu. Bu 
süreçte gösterdikleri kararlı ve ilkeli duruş, 
tüm dünya halklarına örnek oldu. Maalesef 
2014 yılında Kırım'ın yasa dışı ve gayrimeşru 
şekilde ilhakı sonrasında Kırım Tatarı 
soydaşlarımız bir kez daha baskı ve sindirme 
politikalarına maruz kalmaya başladı." dedi.

Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Kırım Tatarlarının yanında 
yer alacağını vurgulayan Aydın, şu hususları 
sözlerine ekledi: "Ülkemiz, soydaşlarımızın 
ortaya koydukları onurlu, kararlı ve itidalli 
duruşu desteklemeye devam edecektir. 
Özellikle Kırım Tatar soydaşlarımızın can 
güvenliklerinin, hak ve menfaatlerinin 
korunması hususunu Türkiye olarak takip 
etmeye devam edeceğiz. Bu konuda, hem 
Ukraynalı dostlarımızla hem de Kırım 
Tatar liderliğiyle yakın temas hâlindeyiz. 
Kırım konusunu uluslararası gündemde 
tutmaya devam edeceğiz. Ukrayna'nın 
toprak bütünlüğü, Kırım ve Kırım Tatarları 
konusundaki resmî tutumumuz bellidir 
ve asla değişmeyecektir." Serginin, zorla 
kaçırılan ve hâlâ kendisinden haber 
alınamayan Kırım Tatarı Ervin İbrahimov'a 
ithaf edildiğini dile getiren Aydın, sergiyi 
düzenleyenlere teşekkür etti. 
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KUVEYT EMİRİ İLE GÖRÜŞME

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’ye 
resmî bir ziyarette bulunan Kuveyt Emiri 
Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile 

21 Mart 2017 Salı günü bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşme, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak devam etti.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 
"Emeğin ve 
üretimin 
kutsal 
bir değer 
olduğuna 
vurgu 

yapmak, kadın hak ve hürriyetlerini 
hatırlatıp yaygınlaştırmak gayesini taşıyan 
ve her daim varlıklarına muhtaç olduğumuz 
saygıdeğer kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum." ifadelerine 
yer veren TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
dünyada 107, Türkiye'de 97 yıldır kutlanan 
bu anlamlı günün, fert olarak kadınların layık 
bulundukları konuma taşınmasına vesile 
olmasını temenni etti. 

Tarihine bakıldığında Türk kadınlarının Batı’da 
yaşanmış olan zorluklarla karşılaşmadıkları, 
pek çok hakkın herhangi bir mücadele 
olmaksızın onlara verildiğinin görüleceğini 
belirten Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Bâciyân-ı Rûm örneğinde olduğu gibi, 
kadınlarımız toplumda her bakımdan etkin bir 
role sahip olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki kadın 
ailenin temel direğidir. Aile kurumuna büyük 
önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. 
Çocuklarımızın, gençlerimizin ruh kökümüze 
bağlı, manevi-maddi değerleri özümsemiş, 
inançlı, dürüst, ahlaklı yetişmelerinde en büyük 
görev annelere, kadınlara düşmektedir." 

"Ülkemizde ve dünyada mutlu bir gelecek 
istiyorsak, kadınlarımızın onurunu korumak 
ve şahsiyetlerini yüceltmek zorundayız. Çünkü 
medeni ve huzurlu bir toplum olmanın bir 
şartı da kadını hayatın öznesi olarak görüp, 
mutluluğunu öncelemekten geçmektedir. 
Nitekim nitelikli kadın nüfusuna sahip 
toplumlar, medeniyet yarışında ileri giden 
toplumlardır. Kadının mutlu ve huzurlu olduğu 
toplumda sevgi, merhamet, fedakârlık, 
küçüklere şefkat, büyüklere saygı gibi değerler 
yaygınlaşır; toplumun dünya mutluluk 
endeksindeki sıralaması daha yukarılarda 
olur." 

"Sık sık şiddet olgusuyla gündeme gelen 
kadınlarımızın, annemiz, eşimiz, kardeşimiz, 
kızımız ya da başka bir yakınımızın 
yerinde olabileceği gerçeğini hiç akıldan 
çıkarmamalıyız. Hiçbir inanç, töre, gelenek 
ve anlayış kadınlara yönelik şiddet olgusunun 
mazereti ve dayanağı olamaz. Toplumsal 
sorunların bir boyutunu teşkil eden kadınlara 
ilişkin sorunların çözümünde, temelinde 
barış ve sevgi olan inanç ve kültürümüzün, 
eğitim sistemimizin omurgasını teşkil etmesi 
gerektiğine özellikle vurgu yapmakta fayda 
görüyorum. 'Türkiye kadınlarıyla mutludur' 
gerçeğinden uzaklaşmadan 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü tekrar kutluyor, bütün 
kadınlarımıza barış, esenlik, sağlık ve saadet 
içinde huzurlu günler ve başarılar diliyorum."

DÜNYA  
KADINLAR GÜNÜ:  8 MA

RT
“TÜRKİYE KADINLARIYLA MUTLUDUR”
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15 Temmuz gazisi kadınlar ve kadın şehitlerin 
yakınlarının konuk olduğu programa, TBMM 
Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
milletvekilleri ve bürokratlar katıldı. 

Anma programında konuşan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
15 Temmuz darbe girişiminde, vatan aşkı 

ve cesaretleriyle milletin gönlünde yer 
eden kadınları yâd etmek üzere bir araya 
geldiklerini dile getirdi. 

Tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anan, 
gazilere de şükranlarını sunan Kaya, "15 
Temmuz'da, milletimizin böylesi zor günlerde 
nasıl kenetlendiğini, kadın erkek, genç yaşlı 
demeden nasıl cesaretle kükrediğini gördük. 
Bu milletin kendi istikbaline sahip çıkmada 
gösterdiği kararlılığı gördük. Ne kadar 
övünsek azdır. Ne kadar gururlansak azdır. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
çağrısı ile şahlanan millî irade, darbecilerin 
bütün planlarını bozmuş ve umutlarını yok 
etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaya, 15 Temmuz'da TBMM'nin milletin 
vakarına uygun bir duruş sergilediğini, 
tarihî bir sorumluluk üstlenerek hain 
planların püskürtülmesine destek olduğunu 
vurgulayarak 15 Temmuz'u önemli bir 
dönüm noktası olarak değerlendirdiğini 
belirtti. "15 Temmuz'la tarihin akışını 
değiştiren pek çok olaya şahit olduk. Türkiye, 
bu olayla varlığına kastedenleri yakından 
tanıma imkânı buldu. Türkiye düşmanlarının 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, TBMM Başkanlığı ve Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından 15 Temmuz gazisi kadınlar ve kadın 

şehitlerin yakınlarının katılımıyla anma programı düzenlendi.

07 Mart 2017 Salı
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ülkeyi parçalamak uğruna her türlü çılgınlığı 
göze almasına şahit olduk. Milletin en 
samimi duygularının nasıl istismar edildiğini 
gördük. Hainler, ellerine geçirdikleri 
tanklarla, uçaklarla milletin üstüne ateş 
saçarken, kurşun yağmuruna aldırmadan 
ay yıldızlı bayrakla özgürlüğe koşan yiğitler 
gördük. Yollar, meydanlar, köprüler, kamu 
binaları kuşatılırken, gözünü kırpmadan 
sokağa fırlayan kahramanlar gördük. Oğlunu, 
eşini, kardeşini, çocuğunu alıp vatan uğruna 
ölüme koşan kadınlar gördük. Onlar yalnız 
bir kuşatmayı yarmakla kalmadılar, aynı 
zamanda tarihin önünde bütün dünyaya 
bu milletin istiklaline olan bağlılığını 
gösterdiler." diyen Kaya, şehitlerin ölümsüz, 
Allah katında ve milletin yüreğinde daima 
diri olduklarını söyleyerek, onlar tarafından 

ortaya konan kahramanlığın kahramanlığın 
vatan ve millet düşmanlarının en büyük 
korkusu olduğunu ifade etti. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de insanlık 
onurunu hatırlatan önemli bir gün olduğuna 
işaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 
"Kadın, insanî duyguların özüdür. Kadın, 
şefkatin ve merhametin yeryüzündeki 
temsilidir. Kadın fedakârlığın timsalidir. Kadın 
varsa adalet var, kadın varsa demokrasi var, 
kadın varsa merhamet var, sevgi var.  
15 Temmuz'da yakından gördüğümüz gibi 
kadın varsa vatan var. Millî mücadele ruhuyla 
yoluna devam eden Türkiye, gösterdiğiniz 
üstün cesareti daima hatırda tutacaktır." 
diyerek kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutladı. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı 
Radiye Sezer Katırcıoğlu da konuklara,  
"15 Temmuz silahlı darbe ve işgal girişimini 
bozguna uğratan aslan yürekli kardeşlerimiz 
ve asil aileleri, siz değerli gazilerimiz bugün 
buraya, Gazi Meclisimize çok yakıştınız." 
ifadeleriyle seslendi.

Meclisin, bağımsızlığın kazanılması ve 
mukaddes vatanın kurtarılması için 
mücadele veren kahramanların güçlerini 
birleştirdikleri yer, millî iradenin kaynağı, 

özgürlüğün gür sesi olduğunu belirten 
Katırcıoğlu, "15 Temmuz darbe ve işgal 
girişimini bozguna uğratan siz değerli 
kardeşlerim, meydanları boş bırakmayarak, 
istiklaline ve istikbaline sahip çıktınız. Kararlı 
duruştan taviz vermediniz ama canınızı, 
kolunuzu, bacağınızı, gözünüzü verdiniz. 
Sizlere sadece can borcumuz yok; vatan, 
bayrak, istiklal ve istikbal borcumuz var. 
Sizlerden ve şehitlerimizden aldığımız 
emanetlere canımız pahasına sahip 
çıkacağımıza söz verdik." dedi. 
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Anma programında 15 Temmuz gazisi ve 
kadın şehit yakını konuklar da söz aldı. FETÖ 
tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 
gazilerinden Gülizar Demirci, insanlara 
birbirlerini sevmeleri, saygı göstermeleri ve 
hoşgörülü davranmaları yönünde çağrıda 
bulunarak kin ve nefretin hiçbir zaman bir 
işe yaramadığını, evlerin en güzel köşelerinin 
Türk bayraklarıyla süslenmesi gerektiğini dile 
getirdi.

FETÖ'nün darbe girişimini engellemek için 
kullandığı kamyonla Taksim'e çıkan Şerife 
Boz, o gece yaşadıklarını anlattı. Türkiye'nin 
aynı olayları bir daha yaşamaması 
temennisinde bulunan Boz, vatan için 
canlarını vermeye hazır olduklarını bir kez 
daha vurguladı.

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü'nde gazi olan Safiye Bayat da 
kadınların, vatan söz konusu olduğunda, 
canlarını hiçe sayarak tanklara, silahlara 
karşı koyup, gözlerini kırpmadan şehadete 
yürüyecek cesarete sahip olduklarını 
söyledi.  Türkiye'nin 93 yıllık tarihinde nice 
badireler, sıkıntılar atlattığını dile getiren 
Bayat, "Seçilmiş hükümetlere yönelik 
gerçekleştirilen darbeler, devletimizi, 
milletimizi büyük zorluklara sokmuştur. 
Zalimlere asla boyun eğmeyeceğimizi 15 
Temmuz'da gösterdik, göstermeye de devam 
edeceğiz." dedi. 

Anma programı katılımcıları, bir süre Genel 
Kurul çalışmalarını izlediler, milletvekillerince 
alkışlarla selamlanan konuklar, 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişiminde Meclisin hasar gören 
yerlerini de ziyaret ettiler.

8 Mart günü Genel Kurulu açan ve yöneten 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya 
Kadınlar Günü’nü tebrik etti. Kahraman’ın 
birleşime ara vermesinden sonra kürsüye 
geçen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,  
modern Türkiye'nin inşasında en önemli 
güç olan kadınların, ülkenin refahının 
yükseltilmesinde tartışmasız bir yere sahip 
olduklarını herkesin bildiğini ifade etti. 

AK PARTİ Grup 
Başkanvekili 
Naci Bostancı 
söz alarak 
yakın tarihte 
kadınların 
durumuna 
ilişkin dünyadan 
örnekler verdi. 

Türkiye'de siyasi iktidarın muhalefetle 
birlikte kadının hukuki ve sosyal şartlarını 
düzetmeye dönük çeşitli çalışmalar yaptığını 
ancak bunların yeterli olmadığını ifade eden 
Bostancı, şu sözleri kaydetti:

"Esasen bu iş siyasetin sırtında da düzelecek 
bir iş değildir. Toplumsal dayanışma 

çerçevesinde halledilmesi gereken bir 
problemdir. Kadınların modern hayat 
içerisinde erkeklerle eşit şartlara sahip 
olmasında herkesin el birliği içinde yapması 
gereken çalışmalar vardır. Tarihten geleceğe, 
zaman, eşitlik bakımından kadınların 
lehine akıyor. Hep birlikte eşitlikçi çabanın 
gösterilmesi lazım. Biz kesinlikle bu çabayı 
göstermeye devam edeceğiz." 

CHP Grup 
Başkanvekili 
Levent Gök 
de, Türkiye'de 
şenlikle ya da 
başka folklorik 
gösterilerle 
kutlanması 
gereken kadın 

gününün son derece sönük geçtiğini dile 
getirdi. Türk Metal Sendikası üyesi kadın 
işçileri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 7 
kadının yaşamını yitirdiğini hatırlatan Gök, 
kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan 
rahmet diledi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Genel Kurulda da kutlandı. 
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Türkiye'den son 15 yılda 14 bine yakın 
kadın cinayetinin gerçekleştiğine işaret 
eden Gök, kadına şiddetin son 7 yılda 
önemli ölçüde artış gösterdiğini kaydetti. 
Küresel cinsiyet eşitliği noktasında 144 
ülke arasında Türkiye'nin 130. sırada yer 
aldığını vurgulayan Gök, "Sonuçlar gerçekten 
sıkıntılı, vahim. Dileğimiz, arzumuz, 
kadınlarımızın dünyanın en saygın yerinde 
yer alması. Erkeklerin kafalarındaki kadına 
yönelik bakışı değiştirmesinin önemini 
de vurgulamak istiyoruz. Yasalar değişir 
ama anlayış değişmezse bir adım atmamız 
mümkün değildir. Tüm kadınların gününü 
kutluyor, hayatlarında başarılar diliyorum." 
ifadelerini kullandı. 

HDP Grup 
Başkanvekili 
Ahmet 
Yıldırım ise 
bütün emekçi 
kadınların 
gününü 
kutladığını, HDP 
grubundaki 

kadın yöneticilerin de şu an yurdun her 
yerinde kadınlarla birlikte olduğunu aktardı. 

MHP Grup 
Başkanvekili 
Erkan Akçay 
da, kadının 
bir cinsiyetin 
ifadesinden 
öte, insanlığın 
saf ve yalın bir 
hâli olduğunu 

belirtti. Kadınlara yönelik her türlü haksızlığı, 
ayrımcılığı reddettiklerini bildiren Akçay, 
"Kadın ile erkek hayatın her safhasında 
birdir, eşittir. Bu hukukumuzda da medeniyet 
telakkimizde de böyledir. Kadının onurunu 
korumak aynı zamanda geleceğimize 
sahip çıkmaktır. Çünkü kadın, toplumun 
en küçük üyesi olan ailenin kurucusudur. 
'Cennet anaların ayaklarının altındadır' 
müjdesine inanan bir millet olarak kadınlar 
baş tacımızdır." dedi. Akçay, kadına şiddet 

meselesinin son dönemde kanayan bir yara 
olduğunu, kadına şiddetin ne hukuken, 
ne de vicdanen kabul edilemeyeceğini 
vurguladı. Kadınların hukuken hayatın her 
alanında eşit temsil hakkına sahip olduğunu 
anımsatan Akçay, "Kadınları önemsemeyen 
toplumlar geri kalmaya mahkumdur. Çalışma 
hayatında kadına yönelik ayrımcılığa son 
verilmesi hepimizin üzerine düşen görevdir. 
Tüm kadınların gününü kutluyor, sağlık ve 
başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Fatma Benli  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
yazılı bir açıklama yaptı. 

Dünya genelinde kadın yoksulluğu ve 
eğitimsizliğinin erkeğe oranla hâlâ büyük 
sorun olduğunu ifade eden Benli,  iç savaşlar 
nedeniyle yerinden yurdundan edilerek 
mülteci konumuna düşürülen, savaşın 
en ağır yüzünü görmüş kadınların hâlen 
yürekleri kanattığını vurguladı. Benli, zor 
koşullara rağmen mücadeleye devam eden 
kadınların, dünya geleceği için umut ışığı 
olduğuna değindi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 
tankların karşısına dikilen kimi şehit, kimi 
gazi olan kadınların, cesaret örneğini tüm 
dünyaya gösterdiğinin altını çizen Benli, şu 
hususları kaydetti:

"Ülkemiz, vatanları için canlarını feda 
eden kadınlar kadar, karşılaştıkları 
her mücadeleden başarıyla çıkan öncü 
kadınların örnekleriyle doludur. Bizlere 
düşen, kadınların mücadelesinde onların 
yanında, onlarla omuz omuza durmaktır. 
Sonuçta toplumun yarısını oluşturan, diğer 
yarısını ise yetiştiren kadınlar her alanda 
toplumsal hayatın içinde var olamadıkları 
sürece, o toplum eksik kalmaya mahkûmdur. 
Kadınları dikkate almayan hiçbir sistemin 
başarılı olma imkânı yoktur."
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 
Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret 
eden TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, hassas sektörde kadınların 
yer almasından dolayı gurur duyduklarını 
belirterek, nerede bir güzellik, sanat, 
estetik varsa onun arkasında kadınların 
bulunduğunu kaydetti.

Kumbuzoğlu, "Kadınların olduğu yerde 
erkekler daha dikkatli oluyor, daha çalışkan 
olmak, kendini daha iyi göstermek zorunda 

oluyor." ifadesini 
kullandı.

Kadınların her alanda 
rol aldığını vurgulayan 
Kumbuzoğlu, 
"Cumhuriyet tarihinden 
bu yana baktığımızda 
ekonomik, sosyal, 
kültürel hayatta 
kadınların rolünün 
gittikçe arttığını 
görüyoruz. Kamuda 
yüzde 37'lik bir oran, az 
bir oran değil bu. Avrupa 
standartlarının birçok 
ülkesinden daha yukarı. 
Özel sektör için ayrıca 
bir tarama yaptırıyoruz. 

İnşallah bu rakam da yüksektir. Basın 
dünyasına kadının duygularının değmesi, 
dokunması, basına farklı bir canlılık, renk 
getiriyor." değerlendirmesinde bulundu. 

15 Temmuz darbe girişiminde basının ne 
kadar önemli bir rol oynadığını bir kez 
daha gördüklerinin altını çizen TBMM 
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, basının, 
darbe girişimini, tüm dünyaya duyurulması 
noktasında başarılı bir çalışma yaptığını 

Benli, AK 
PARTİ 
hükümetleri 
döneminde 
kadınların 
iş gücüne 
katılım 
oranının 
yüzde 26'dan 
yüzde 31'e 
yükseldiğini, 

69 bin olan kadın girişimci sayısının yüzde 78 
artış gösterdiğini vurguladı.

Eğitim oranlarındaki yükselişe rağmen 
kadın hakları konusunda katedilecek çok 
fazla mesafe bulunduğunu da ifade eden 
Benli, "Bu da ancak hep beraber mücadele 
ederek, hayata dokunan çalışmalar yaparak 
mümkündür. Dünya genelinde kadına 
karşı sömürü ve şiddet ile benzeri ezme 
ve ezilme biçimleri hüküm sürmektedir. 
Kadını ötekileştiren her türlü uygulama ve 
yaklaşımı reddederek, tüm kadınlarımızın 
Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kadına 
karşı şiddetin, tacizin, eğitimsizliğin, 
ötekileştirmenin son gün olmasını 
diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla kadın parlamento muhabirlerini ziyaret etti. 
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Parlamento Muhabirleri Derneği 
Başkanı Göksel Bozkurt da, derneğin 
çalışmaları hakkında TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na 
bilgi verdi. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
çerçevesinde Mustafa Necati 
Kültür Evi’nde, “Çok Uluslu 
Osmanlının Kadınları” Karma 
Minyatür Sergisi düzenlendi.

kaydetti. Kumbuzoğlu, darbe girişiminde 
yaşananları özellikle gençlerin unutmaması 
gerektiğini, bu noktada o anları yaşayanlara 
büyük görev düştüğünü bildirdi. 

Anıları canlı tutmak için müzelerin 
oluşturulması ve yaşananların 
kitaplaştırılmasını isteyen Kumbuzoğlu, 
"Anıları canlı tutmazsak darbeleri her zaman 
yaşarız. Bu bakımdan TBMM'nin kapısını 

tüm gençlerimize açtık. Şu anda üzerine 
titrediğimiz konu müze çalışması. Biz bu 
müze çalışmasını 3 haftada bitirebilirdik 
ama niye bitirmedik, en iyisini yapalım diye 
projeleri değerlendiriyoruz. İnşallah 15 
Temmuz'da bunun açılışını yapacağız. Birkaç 
proje var, hepsi birbirinden güzel, ortak bir 
çalışma oluşturma gayreti içindeyiz." dedi.

7-12 Mart 2017 tarihlerinde açık kalan 
minyatür sergisi, Kültür Bakanlığı 
sanatçısı Nurten Ünver ve öğrencileri 
tarafından hazırlandı. Sergide, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun üç kıtaya hükmettiği 
döneme ait farklı etnik kökenlerden 41 kadın 
figürünün yer aldığı minyatürler sergilendi. 
Sergi, özellikle kadın ziyaretçiler tarafından 
ilgiyle gezildi.
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14 MART TIP BAYRAMI KUTLANDI

Mesajında, ülkemizde, modern tıp eğitiminin 
başladığı 14 Mart 1827 tarihinin tıp bayramı 
olarak kabul edildiğini ve ilk kutlamasının 
98 yıl önce yapıldığını kaydeden 
Kahraman, İstanbul'un işgaline başkaldıran 
tıp öğrencileri tarafından başlatılan 
kutlamaların, bir geleneğe dönüştürülerek 
günümüzde Sağlık Haftası adı altında devam 
ettiğine işaret etti. 

Vatandaşlara, kolay, erişilebilir ve etkili sağlık 
hizmeti sunabilmek için en büyük görevin 
başta doktorlar olmak üzere tüm sağlık 
çalışanlarına düştüğünü vurgulayan TBMM 
Başkanı, insan sağlığının korunmasının, 
mevcut sağlık sorunlarının giderilmesinin, 
tüm insanlığın ve toplumun en önemli 
hedefi olduğunu belirtti. 

Bu sebeple hekimlik mesleğinin önemini 
hiçbir zaman kaybetmediğine ve saygın 
bir meslek olarak kabul gördüğüne işaret 
eden Kahraman, "Allah muhtaç eylemesin, 
yokluklarını da aratmasın." diye dua edilen 
doktorların ve bütün sağlık çalışanlarının, 
insanların acılarının da, umutlarının da 
ortağı olduğunu ifade etti. 

Kahraman, mesajında şu hususlara yer verdi:

"İnsanı yaşatma noktasında elinden geleni 
esirgememeyi mesleki ilke olarak kabul eden 
ve vesile oldukları şifayı, kendilerine hayat 
kaynağı olarak benimseyen fedakâr sağlık 
çalışanlarımız ile her zaman iftihar ediyoruz. 
Gece- gündüz, soğuk-sıcak, kar-kış demeden, 
şartlar ne olursa olsun, fert ve toplumun 
sağlığını korumak, insanların mutluluğunu 
temin etmek, herkesin derdine derman 
olmak için çalışan sağlık görevlilerimiz, 
bu onurlu görevi büyük bir özveri ve 
meslek aşkıyla yerine getirmektedirler. 
Sağlık çalışanlarımız, ne yazık ki bazen 
olumsuz davranışlara ve şiddete maruz 
kalmaktadırlar. Sağlık çalışanlarına reva 
görülen bu tür istenmeyen hadiselerin son 
bulması en büyük temennilerimdendir. 
Her türlü zorluğu göze alarak yurdumuzun 
her tarafında görevlerini üstün gayretle 
yürüten sağlık çalışanlarımızın 14 Mart 
Tıp Bayramı’nı tekrar tebrik ediyor; sağlık, 
esenlik ve mutluluk içinde hayırlı, uzun 
ömürler diliyorum."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla  
Meclis Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayan 
İsmail Kahraman, doktorların mesleklerini 
icra ederken çok eziyet çektiklerini 
belirterek, "Hastalığım sırasında, doktorların 
ne kadar derinlemesine eziyet çektiğini, 
doktorluğun zor bir meslek olduğunu 
daha iyi anladım." dedi. TBMM Başkanı 
Kahraman’ın Meclis Devlet Hastanesine 
ziyaretinde AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile TBMM Genel 

Sekreter Yardımcısı vekilleri Erbay Kücet ve 
Korkut Türkyarar da bulundu.

Doktor olmak istediğini ancak bunun 
nasip olmadığını ifade eden Kahraman, 
doktorluğun fedakârlık isteyen bir meslek, 
tüm sağlık sektörünün de dua alan bir 
sektör olduğunu belirterek doktorluğun, 
insanoğlunun yapısını ortaya çıkardığı ve 
gördüğü için, manevi yönden güçlü bir 
meslek olduğunu vurguladı. Kahraman, 
"Tebrik ediyorum, nice hizmetler diliyorum. 
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Allah utandırmasın. Allah muhtaç etmesin, 
eksikliğini vermesin." temennisinde 
bulundu. TBMM Başkanı Kahraman, ülkede 
sağlık sektöründe büyük atılımlar yapıldığını 
kaydederek, özellikle şehir hastanelerinin 
önemli olduğunu belirtti.

Meclis Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman 
Doktor Ahmet Hakan Dinç de, geçirdiği 
rahatsızlığın ardından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'ı Mecliste görmekten 

duyduğu mutluluğu dile getirdi. "Bu güzel 
günümüzde bizi yalnız bırakmadınız, bizimle 
birlikte oldunuz. Biz de sizi yanımızda 
daha sağlıklı görmekten büyük bir onur 
ve gurur duyuyoruz." diyen Dinç, tüm 
sağlık çalışanları adına İsmail Kahraman'a 
şükranlarını sundu. TBMM Başkanı 
Kahraman, hastane doktorları, sağlık 
personeli ve basın mensuplarına da çiçek 
verdi.



Meclis Devlet Hastanesi, sağlık problemlerini 
öngörmek ve önlemek, hastalık hâlinde 
zaman kaybı olmadan teşhis ve tedaviye 
yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık 

hizmeti sunmak amacıyla alanında tecrübeli 
ve donanımlı sağlık ekibi ve güler yüzlü 
destek personeliyle Halkla İlişkiler Binası Alt 
Zemin katında hizmet vermektedir.

MECLİS 
DEVLET 
HASTANESİ

Hastane; İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Göz 
Hastalıkları, KBB, Çocuk Hastalıkları, 

Dermatoloji, Ortopedi, Nöroloji, 
Psikiyatri, Fizik Tedavi, Aile Hekimliği, 

Ağız ve Diş Sağlığı, Acil Poliklinik; 
Sigara Bıraktırma, Beslenme 

ve Diyetetik Poliklinikleri; 
Biyokimya, Mikrobiyoloji ve 
Kardiyoloji Laboratuvarları; 
USG, Tomografi, Röntgen 
ve Diş Röntgen (Panoramik 
ve RVG) Görüntüleme 
Merkezleriyle hizmet 
sunmaktadır.

Genel Kurul ve komisyonların 
çalışmaları esnasında, ihtiyaç 

hâlinde acil sağlık hizmeti vermek 
üzere TBMM Külliyesi içerisinde 112 
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Acil Sağlık Ekibi bulunmaktadır. Her türlü acil 
sağlık sorununa müdahale edebilecek tam 

donanımlı iki ambulans hazır tutulmakta, 
buradaki sağlık ekibinde bir acil 

uzman doktoru, bir acil doktoru, bir 
hemşire, bir acil tıp teknisyeni görev 

yapmaktadır.

Meclis Devlet Hastanesine 
müracaat edildiği andan itibaren 
her aşamada gerekli ilgi ve 
özeni gösteren Hasta Karşılama 
ve Yönlendirme çalışanlarıyla, 

hastaların sağlık hizmetine en hızlı 
ve doğru bir biçimde ulaşmaları 

sağlanmaktadır. 

Ülkemizde sağlık alanında yaşanan 
gelişmelerin tıbbi cihaz modernizasyonu 

ve yetkinlik anlamında Meclis Devlet 
Hastanesinde de gerçekleştiği görülmektedir. 
Bu çerçevede sağlanan hizmetlere ilişkin 
olarak memnuniyet oranının yüksek olması 
da sevindiricidir.

Uzman hekiminden hemşiresine, 
yöneticisinden destek personeline kadar her 
kademede güler yüzlü, anlayışlı, işini titizlikle 
yapan bir ekibin faaliyet gösterdiği Meclis 
Devlet Hastanesi, her türlü sağlık sorununda 
doğru ve kaliteli hizmet vermekten onur 
duymaktadır.

46  ■  
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MİLLÎ SARAYLAR BİLİM VE DEĞERLENDİRME 
KURULU TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI

Millî Saraylar Bilim ve Değerlendirme 
Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
başkanlığında toplandı. 

Toplantının gündemini, 15 Temmuz Anıtı'nın 
yapımı ile Mecliste devam eden tadilat 
çalışmaları oluşturdu.

TBMM Başkanı Kahraman, toplantıyı 
müteakip basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. TBMM Başkanı, "Meclis 
güzelleşiyor, ışıklanıyor, aydınlanıyor, 
pırıl pırıl oluyor. Kulisler, 'bir an evvel 
buradan çıkalım' değil de 'biraz daha nasıl 
otururum' hâline geliyor. Harika oluyor, 
çok beğeneceksiniz." değerlendirmesinde 
bulundu.  "İktidar kulisindeki sütunlar 
mozaik mi kalacak, yoksa mermer mi 
olacak?" sorusuna İsmail Kahraman, 
"Mermer olacak. İki kulis arasındaki farkı 
kaldıracağız. Ola ki muhalefettekiler iktidara 
geçer, iktidar muhalefete geçer, niye farklı 
olsun?" karşılığını verdi. TBMM Başkanı 
Kahraman, "Kulisler beş yıldızlı otel lobisi 

gibi yapılıyor, tarihî dokuya zarar veriliyor." 
şeklinde eleştiriler yapıldığının anımsatılması 
üzerine, "Hayır, tarihî dokuya katiyen zarar 
verilmeyecek. Beş yıldızlı da yanlış, yedi 
yıldızlı yapacağız." dedi.

Millî Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da kulislerin 
karanlıktan kurtulup daha aydınlanacağını 
söyledi. Kulislerin mevcut hâliyle karanlık 
olduğunu belirten Ortaylı, yeni projeye onay 
verip vermedikleri konusundaki bir soruya, 
Kurulun karar verme yetkisi bulunmadığını 
sadece tavsiyede bulunduklarını belirtti. 
Ortaylı, bu çerçevede, istişari bir kurul olan 
Bilim ve Değerlendirme Kurulunun, kulislerin 
aydınlık olması konusunda tavsiyede 
bulunduğunu kaydetti. İktidar kulisindeki 
sütunlarda yer alan mozaiklerin son derece 
çirkin olduğunu dile getiren Ortaylı, o 
dönemde Bağdat Paktı’nın toplanacak 
olması nedeniyle iktidar kulisi sütun 
mozaiklerinin aceleyle yapılmış olduğunu 
ifade etti.

21 Mart 2017 Salı
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 21 Mart 
Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 
Kahraman,  mesajında, yüzlerce yıldır 
kutlanan ve ortak kültür değerleri arasında 
olan Nevruz Bayramı'nın hayırlara vesile 
olmasını diledi. İnsan hayatına dinamizm 
kazandıran, Orta Doğu, Balkanlar ile Orta 
Asya halkları tarafından geleneksel olarak 
her yıl kutlandığı bilinen Nevruz Bayramı'nın, 
insanlar arasında sevgi, barış ve hoşgörünün 
yaygınlaşmasına vesile olmasını temenni 
eden Kahraman, şu hususları kaydetti:

"Böylesi günlerin çatışma ve gerginliğe 
değil, kardeşlik ve dostluk duyguları içinde 
yardımlaşma, dayanışma ve karşılıklı 
anlayışa yol açması hepimizin ortak 
beklentisidir. Unutmayalım ki bizler ancak 
ortak inanç, kültür ve tarih bilincine sahip 
insanlar olmamız hâlinde bu topraklarda 
huzur ve mutluluk içinde birlikte yaşamımızı 
devam ettirebiliriz. Yine birliğimize ve 
dirliğimize katkı sağlayan kutlamalar bir 

anlam taşıyabilir. Bin yıldır barış ve kardeşlik 
içinde yaşadığımız Anadolu topraklarını, 
emperyalistlerin oyun sahası olmaktan 
çıkartmak ve kardeşliğimizi bozmak isteyen 
şer odaklarının planlarını boşa çıkartmak 
hepimizin ortak gayesi ve hedefi olmalıdır."

Kahraman, Nevruz Bayramı dolayısıyla 
yakın coğrafyadaki çatışmalar başta olmak 
üzere dünyadaki tüm huzursuzlukların son 
bulmasının en büyük beklentilerden birisi 
olduğunu vurguladı. Bütün insanlığın hep 
birlikte barış ve kardeşlik içinde bir arada 
yaşama hazzını paylaşmasının herkesin ortak 
arzusu olduğunun altını çizen Kahraman, 
"Dünya manevi kültür mirasının bir parçası 
kabul edilen Nevruz Bayramı'nın aziz 
milletimize, gönül coğrafyamızda yaşayan 
ve yüreği bizlerle birlikte atan herkese kutlu 
olmasını diliyor, bu anlamlı günün barış, 
huzur ve mutluluk içinde geçmesini niyaz 
ediyorum." ifadelerini kullandı.

21 MART NEVRUZ BAYRAMI

20 Mart 2017 Pazartesi
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ÜRDÜN BAŞBAKANI EL-MULKİ, ANKARA’DA

Başbakan Binali Yıldırım’ın resmî konuğu 
olarak ülkemize ziyarette bulunan Ürdün 
Başbakanı Hani el-Mulki, programı 
çerçevesinde TBMM’yi de ziyaret etti. 

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı 
tarafından karşılanan konuk Başbakan ve 
beraberindeki heyet, 15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında bombalamalar nedeniyle 
hasar gören bölüme çiçek bıraktı ve darbe 
girişiminde yaşananlar hakkında bilgi aldı.

07 Mart 2017 Salı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ 
SON GELİŞMELER 
DEĞERLENDİRİLDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk dış 
politikasındaki son gelişmeler" konusunda 
milletvekillerini bilgilendirmek üzere Dışişleri 
Komisyonu toplantısına katıldı. Toplantının 
kapalı oturum şeklinde yapılmasına ilişkin 
önerge kabul edildi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan, 
kabul edilen önerge doğrultusunda İçtüzük 
gereğince kapalı oturum yapılacağını, kapalı 
oturumda, Dışişleri Bakanı, komisyon üyeleri 
ve yeminli görevliler dışındakilerin salonda 
bulunamayacağını hatırlattı. Toplantı, 
görüntü alınmasının ardından basına kapalı 
olarak gerçekleştirildi.

02 Mart 2017 Perşembe
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53. KÜTÜPHANE HAFTASI
“MECLİSTE OKUMA ETKİNLİĞİ”

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, 
Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kitap 
okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan TBMM İdare Amiri Ahmet 
Gündoğdu, insanların kelime hazinelerinin 
genişletilmesi için okumanın önemine 
değinerek kitap okuma alışkanlığının 
artırılmasının gereğine işaret etti. Bir milletin 
uyanışı için kitap ve kütüphanenin merkezde 
yer almasının önemli olduğunu dile getiren 
Gündoğdu, tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi 
15 Temmuz’un da bir destan gibi gençliğe 
okutulması gereken bir kitap olarak ortada 
durduğunu söyledi. Kütüphanecilerin özlük 
haklarına ilişkin birtakım sorunlarının 
bulunduğunu aktaran Gündoğdu, örgütlü bir 
toplumda bu tür sorunların çözülebileceğini 
anlattı. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da kitap okuyanların 
gözlemlerinin ve analizlerinin diğer 
kişilere nazaran daha farklı olduğunu 

belirterek son yıllarda Türkiye’de de kitap 
okuma alışkanlığının belli bir oranda artış 
gösterdiğini ifade etti. 

Mecliste devam eden inşaat faaliyetleri 
kapsamında mevcut kütüphanenin fiziki 
şartlarının iyileştirilmesini de planladıklarını 
dile getiren Kumbuzoğlu, inşa edecekleri 
yeni binada bir kütüphane yapmayı da 
öngördüklerini aktardı. 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı 
Mehmet Toprak ise 2016 yılında 
kütüphaneye 5 bin 395 kitabın girişinin 
yapıldığını belirterek kütüphanede hukuk 
kitaplarının ağırlıkta olduğunu dile getirdi. 
Kütüphanenin, süreli yayınlar konusunda 
da Türkiye’deki diğer kütüphanelerden ayrı 
bir yerde durduğunu anlatan Toprak, Meclis 
Kütüphanesi’nin mikrofilm koleksiyonunun 
ise araştırmacılar tarafından büyük rağbet 
gördüğünü belirtti. Konuşmaların ardından, 
Meclis bahçesinde katılımcılar tarafından 
kitap okundu.

29 Mart 2017 Çarşamba
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TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER, ŞEHİT, DUL VE 
YETİMLERİ DERNEĞİ MECLİSTE

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim Uslu, Türkiye Harp Malulü 
Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği 
üyelerini kabul etti. Uslu, kabulde, devletin 
yoğunluk nedeniyle düşünemediği yerde sivil 
toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına 
görev düştüğünü belirtti. 

Şehitliğin bir nasip işi olduğunu vurgulayan 
Uslu, "Vatan bizim için her şeyden önce 
gelir. Vatanınız yoksa hiçbir şeyinizin 
kıymeti harbiyesi yok. Devletin alternatifi 
zillettir. İktidarlar değişir, bu iktidar gider, 
öbür iktidar gelir. Önemli değil bunlar. 
Ama devlet bir zaafa uğradı mı Allah 
korusun, Afganistan, Suriye ya da Irak gibi 
oluruz. Vatandaşın gideceği, sığınacağı 
kapı olmaz." dedi. Dünyada en çok şehide 
sahip olan ülkenin Türkiye olduğuna işaret 
eden Uslu, dünyanın birçok ülkesinde Türk 
şehitliklerinin bulunduğunu anımsattı. 

Dernek Genel Başkanı Malul Gazi Albay 
Taner Uran ise şehit aileleri ve gazilerin Türk 
milletinin temel taşlarından olduğunu ifade 

ederek, şehitlik ve gaziliğin manevi ve millî 
bir değer olduğunu belirtti. Devletin, şehit ve 
gazilere sahip çıktığını, ancak bazı eksiklikler 
bulunduğuna dikkati çeken Uran, şu ifadeleri 
kullandı: "Temelde ekonomik sorunlarla 
ilgili sıkıntılar var. Şehit ve gazi maaşlarının 
düzeltilmesini talep ediyoruz. Özellikle anne 
babalar bu konuda çok mağdur. Bunun 
yanında gazilerimize ve şehit çocuklarının 
tamamına iş hakkı, gazilerimize ikinci iş 
hakkının verilmesini, çalışan gazilerimizin 
3600 gün prim ödeyerek yaşlılık aylığı almayı 
hak etmelerini, vergi avantajlarını talep 
ediyoruz. Yakın zamanda yüce Meclisimizde 
şehit ailelerimize ÖTV muafiyetiyle araç 
alımı sağlandı. Biz bu hakkın gazilerimize de 
sağlanmasını istiyoruz. Bize verilen eğitim 
öğretim yardımlarının ve ikramiyelerin 
artırılmasını talep ediyoruz." Uran ayrıca 
şehit ailelerinin ve gazilerin sorunlarına ve 
çözüm önerilerine ilişkin Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasına yönelik taleplerini 
iletti.

16 Mart 2017 Perşembe
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BOSNA HERSEK YÜKSEK TEMSİLCİSİ, 
ANKARA’DA

Türkiye - Bosna Hersek Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bosna 
Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ve 
beraberindeki heyetle bir araya geldi. 

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliğinin 
Türkiye açısından son derece önemli bir 
konumda olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, 
"Bosna Hersek'te istikrarın, her türlü 
çatışmadan uzak barışın devam etmesi en 
büyük temennimiz. Toprak bütünlüğünün 
muhafazası ve işler bir devlet konumuna 
gelmesi en büyük amaçlarımızdan bir 
tanesidir." dedi.

Son dönemde Bosna Hersek'te Anayasa 
Mahkemesi tarafından verilen kararlara 
aykırı olarak Sırp Cumhuriyeti Günü 
referandumundan sonra gerçekleştirilen 
etkinliklerin kendilerini endişeye sevk 
ettiğini aktaran Çavuşoğlu, ülkenin bütün 
paydaşlarının hukukun üstünlüğüne ve 
mahkeme kararlarına uyması gerektiğini 
belirtti.

Uluslararası Adalet Divanının, Bosna 
Hersek'in Sırbistan'a karşı soykırım 
davasının yeniden açılmasına ilişkin 
talebini reddettiğini anımsatan Çavuşoğlu, 
"Mahkeme, başvurunun yetki sahibi 
Bosna Hersek kurumları tarafından 
yapılmadığına karar verdi. Biz baştan beri 

konunun bir hukuki konu olduğunu 
düşünüyor ve bu çerçevede 
kalmasını arzu ediyoruz. Bu işin 
siyasileştirilmemesini özellikle ifade 
etmek istiyoruz. Bize göre barışı 
uygulama konseyinde konunun ele 
alınması doğru bir merci değil. Bu 
süreçte Bosna Hersek kurumlarının 
da birlik içinde hareket edememiş 
olması ve hukuki bir konunun 
siyasileştirilmesi üzücüdür." 
ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in Avrupa Atlantik kurumlarına 
tam üyeliğini desteklediklerini dile getiren 
Çavuşoğlu, "Türkiye, ülkenin refahı, gelişmesi 
ve istikrarın kalıcı hâle gelmesi için üzerine 
düşen siyasi, ekonomik tüm alanlarda 
her türlü konuda rol almaya hazırdır." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin 
Inzko, Türkiye'nin Bosna Hersek'te huzurun 
ve refahın sağlanması konusundaki 
gayretlerine minnettar olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin askerî varlığının yanı sıra TİKA 
aracılığıyla da önemli yatırımlar yaptığını 
anlatan Inzko, "Savaş nedeniyle can 
kaybının yanı sıra yüzlerce cami ve en güzel 
köprü yerle bir edildi. Sizin desteklerinizle 
restorasyonları yapılıyor." dedi. Bosna 
Hersek Yüksek Temsilciliğinin çalışmaları 
hakkında bilgi veren Inzko, özellikle ilk 10 
yıl içinde önemli çalışmalar yaptıklarını 
belirtti. İlk yıllarda ortak bayrak, ortak 
güvenlik güçleri olmadığını, bu nedenle 
ciddi sorunlar yaşandığını dile getiren 
Inzko, hâlihazırda ortak değerlerin var 
olduğunu ifade etti. Inzko, Bosna Hersek'in 
"soykırım davasının revizyonu" talebinin 
reddedilmesine ilişkin olarak konunun hiçbir 
şekilde siyasileşmemesi gerekirken ne yazık 
ki siyasileştiğini belirtti.

14 Mart 2017 Salı
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FİLİSTİN VE BELARUS  
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCILARI  

MECLİSİ ZİYARET ETTİ

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Aydın Ünal, Filistin 
Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu 
Bakan Yardımcısı Büyükelçi Amal Jadou 
ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu ifadeyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım’ın Filistin meselesi 
ile çok yakından ilgilendiklerini dile getirdi.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu’nun Mecliste de ayrı bir öneme 
sahip olduğunu dile getiren Ünal, “Yüzlerce 
milletvekilimiz Filistin’e gelmek, oradaki 
sorunları yerinde görmek istiyorlar. İnşallah 
bu ziyaretimizi yapacağız.” sözlerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102’nci yılının bir 
önceki hafta kutlandığını anımsatan Ünal 
“Çanakkale Zaferi, tarihimizde çok önemli bir 
zaferdir. O zaferin yaşandığı yerde çok büyük 
şehitliklerimiz var. O şehitliklerimiz içinde 
Filistin’den, Ramallah’tan ve Kudüs’ten 
şehitlerimiz var. Bizim Filistin ile ilişkilerimiz 
siyasi ve ekonomik ilişkinin ötesinde 
kardeşlik ilişkisidir. Bir ortak kültür, ortak 
tarih ve ortak inanç ilişkisidir. Sizin derdiniz 
bizim derdimiz, sizin sevinciniz bizim 
sevincimizdir. Bütün Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları Filistin’deki gelişmeleri çok 
yakından takip ediyor. Hemen hemen hepsi 
Filistin konusunda çok duyarlılar.” şeklinde 
konuştu.

Filistin Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı 27 Mart 2017 
Pazartesi, Belarus Dışişleri Bakan Yardımcısı ise 29 Mart 2017 Çarşamba günü 

Meclisi ziyaret ederek ilgili Dostluk Grubu Başkanlarıyla görüştüler.
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Türkiye’nin, birçok alanda Filistin’de 
yatırım yapmaya çalıştığını belirten Ünal, 
bu yatırımların artarak devam edeceğini 
söyledi. Batı ülkelerinde yabancı düşmanlığı 
ve İslamofobi’nin arttığını ifade eden 
Ünal, “Filistin’in yıllarca yaşadığını şu anda 
Avrupa’daki Müslümanlar yaşıyor. Bunun 
dünya barışı adına hiç de olumlu bir gelişme 
olmadığını düşünüyoruz. Özellikle yabancı 
düşmanlığı ve İslamofobi’nin artmasının, 
birlikte yaşama kültürünü zedelediğine 
inanıyoruz.” dedi.

Filistin içerisindeki bölünmüşlüğün 
kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Ünal, 
“Biz güçlü bir Filistin görmek istiyoruz. 
Türkiye ve Filistin’in gücünü birleştirip bu 
bölgede barışı hâkim kılmak istiyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Filistin Devleti Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Büyükelçi Amal Jadou da Mecliste 
ağırlanmaktan mutluluk duyduğunu 
belirterek iki ülke arasında ilişkilerin 
öneminin yanı sıra parlamentolar arası 
dostluk ilişkilerinin de çok  büyük önem arz 
ettiğini düşündüğünü söyledi.

İsrail’in Filistin toprakları üzerinde 
uygulamış olduğu işgali devam ettirdiğini 
kaydeden konuk Bakan Yardımcısı, 
“Gençlerimiz öldürülüyor. Ekonomimiz 
çok zor durumdadır. İsrail, Mescidi Aksa 
ve çevresini her geçen gün işgal ediyor. Bu 
yüzden TBMM’nin Filistin Ulusal Meclisi ile 
iletişimde olması, bununla Filistin’in sesini 
duyurmak amacıyla ilişkilerin güçlendirilmesi 
yararlı olacaktır.” dedi.

Türkiye-Belarus Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Düzce 
Milletvekili Fevai Arslan, Belarus Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Oleg Kravchenko ve 
beraberindeki heyeti kabul ederek Belarus 
ile diplomatik ilişkilerin çeyrek asırdır devam 
ettiğini ve ilişkilerde önemli yol alındığını 
belirtti. İkili ilişkilerin daha ileri boyuta 
taşınacağını vurgulayan Arslan, heyetlerin 
karşılıklı temaslarının ülkeler arasındaki 

diyaloğu güçlendirmeye katkı sağlayacağını 
dile getirdi. 

Konuk Bakan Yardımcısı Oleg Kravchenko da 
Türkiye’de ve özellikle Mecliste bulunmanın 
kendisi için büyük bir onur olduğunu 
ifadeyle Türkiye’nin hem bölgesel hem de 
dünya çapında stratejik önem taşıdığını 
vurguladı ve Belarus ve Türkiye arasındaki 
stratejik ilişkilerin devamlılığına büyük önem 
atfettiklerini kaydetti.
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ULUSLARARASI 
OMBUDSMANLIK SEMPOZYUMU 
KATILIMCILARI, MECLİSTE4.

“Göç ve Mülteciler” konulu 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu,Kamu 
Denetçiliği Kurumunun ev sahipliğinde 2-3 Mart 2017 tarihlerinde 

gerçekleştirildi.Sempozyuma 34 ülkeden 51 Ombudsman davetli olarak katıldı. 

Açılışı, 2 Mart 2017 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen “Göç ve 
Mülteciler” konulu 4. Uluslararası 
Ombudsmanlık Sempozyumuna katılan 
ombudsmanlar, Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç’un refakatinde Meclisi ziyaret 
ederek 15 Temmuz darbe girişiminin izlerini 
gördüler. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından 
ağırlanan ombudsmanlar, Genel Kurulu 
ziyaret ettikten sonra darbe girişiminde 
hasar gören bölüme geçerek karanfil 
bıraktılar. 34 ülkeden 51 Ombudsmana 
TBMM Başkanvekili Aydın tarafından darbe 
girişimi gecesi yaşananlar hakkında bilgi 
verildi.
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AKPM 
RAPORTÖRÜNDEN 

ZİYARET
01 Mart 2017 Çarşamba

AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi) İçtüzük, Muafiyetler ve Kurumsal 
İşler Komisyonu Raportörü Jordi Xucla ve 
beraberindeki heyet, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Aydın, kabulde, 
Türkiye’nin AKPM ile yakın diyalog içinde 
bulunduğunu, kurumlar arasında temas ve 
ziyaretlerin son günlerde artış gösterdiğini 
ve hazırlanan raporları önemsediğini belirtti.

TBMM'nin 12 parlamenter asambleye üye 
olduğunu ve büyük bir çoğunluğunun da 
kuruculuğunu üstlendiğine işaret eden 
Aydın, yaklaşık 130 ülkeyle de karşılıklı 
dostluk grupları bulunduğunu kaydetti.

Aydın, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
hassas dönemde Avrupalı dostlardan 
destek beklediklerini belirterek, özellikle 
son bir yılda AKPM'de Türkiye karşıtı ciddi 
girişimler olduğunu, Türkiye'nin genel kurul 
toplantılarında bir şekilde gündeme dâhil 
edildiğini ve mesnetsiz olarak ağır eleştirilere 
maruz kaldığını ifade etti. 

Türkiye'nin AKPM ile olan ilişkilerini iyi niyet 
ve iş birliği çerçevesinde yürütme konusunda 
kararlı olduğunu vurgulayan Aydın, şu 
değerlendirmede bulundu:

"Zaman zaman görüyoruz ki AKPM gündemi 
âdeta Türkiye karşıtları tarafından rehin 
alınmaktadır. Türkiye'nin sürekli acil 
gündem maddesi olarak görüşülmesinin 
talep edilmesinin, demokratik kurumların 

işleyişi ile ilgili sürekli rapor hazırlanmak 
istenmesinin çok da iyi niyetli olmadığını 
düşünüyoruz. Türkiye'nin denetim sonrası 
diyalog sürecinin tamamlanarak sona 
erdirilmesini beklerken denetim sürecine 
geri gönderilmesini talep eden önerilerle 
karşılaşıyoruz. Delegasyonumuzun yetki 
belgelerinin iptal edilmesini talep edecek 
kadar komik durumların maalesef AKPM'de 
yaşandığına da şahit oluyoruz." 

Aydın, Ocak ayındaki AKPM Genel 
Kurulunda Türkiye'nin acil gündem maddesi 
olarak görüşülmesine destek verilmemiş 
olmasından dolayı teşekkür ederek 
Türkiye'nin, parlamentosu, hükümeti, halkı 
ile demokratikleşme yolunda ilerlemeye 
olan kararlılığını 15 Temmuz ve sonrasında 
gösterdiğine dikkati çekti ve darbe girişimi 
karşısında demokrasiye etkin ve güçlü bir 
şekilde sahip çıkıldığını belirtti. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Avrupa 
Konseyinden beklentimiz, denetim sürecini 
bir maşa olarak kullanıp, terörizme çanak 
tutan ve makul olmayan eleştirilerle Türk 
kamuoyunun Avrupa'ya olan inancının 
sarsılmasına önayak olmamasıdır. Bunun 
yerine Avrupa Konseyi, Türk halkının 
demokrasiye olan bağlılık ve inancını, bu 
yolda atılan adımları desteklemelidir." dedi.

Raportör Jordi Xucla da darbe girişiminden 
sonra TBMM'yi ilk defa ziyaret ettiklerini 
dile getirerek ülkemize yönelik dayanışma 
duygularını ifade etti.
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ULUSLARARASI DEMOKRASİ KONGRESİ 
KATILIMCILARI, MECLİSTE

Ankara'da düzenlenen "15 Temmuz 
Darbe Girişimi - Küresel Satranç" temalı 
Uluslararası Demokrasi Kongresi katılımcıları, 
Meclisi ziyaret etti. 

50 ülkeden sendika ve medya mensupları, 
akademisyenler, fikir ve siyaset 
adamlarından oluşan heyete, TBMM İdare 

Amiri Salim Uslu refakat etti.Uslu, konuklara, 
TBMM'nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
sırasında hasar gören yerlerini gezdirdi ve o 
gece yaşananlar hakkında bilgi verdi. Konuk 
heyet, Genel Kurul çalışmalarını da bir süre 
izledi. 

02 Mart 2017 Perşembe
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ULUSLARARASI IRKÇILIKLA MÜCADELE GÜNÜ 

Irkçılığın, günümüzde artık biyolojik değil 
ekonomik ve kültürel temelli olarak hayat 
bulduğuna işaret eden Yeneroğlu, böylelikle 
kültürel farklılığın mutlaklaşıp ırkçılığın 
zemini hâline geldiğini belirtti. Yeneroğlu, 
"Bu doğrultuda azınlık konumundaki etnik 
ve dinî gruplara karşı sergilenen ön yargı 
ve hoşgörüsüzlüğün ulaştığı boyut, endişe 
vericidir." ifadesini kullandı.

Son derece vahim bir tablo oluşturan bu 
durumun tek çözümünün "farklılıklara 
yönelik eşitliğin samimi biçimde 
uygulanması" olacağının altını çizen 
Yeneroğlu, mesajında şu değerlendirmede 
bulundu:

"Bugün kâğıt üzerinde özellikle Avrupa 
ülkeleri ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı 
olduklarını iddia etseler de mültecilere reva 
görülen muamele, İslam dininin ve doğu 
kültürünün terörizmle bağdaştırılması, 
entegrasyon adı altında asimilasyon 
politikaların yürütülmesi, azınlıklara ait 
binalara ve İslami kuruluşlara yönelik 
saldırılar karşısında etkin önlemlerin 

alınmaması, bireysel ve kurumsal eşitliğin 
sağlanması için gerekli uygulamaların 
engellenmesi veya ertelenmesi ve ırkçılıkla 
gerçek anlamda mücadele edilmemesi tam 
aksini kanıtlamaktadır.

Ayrıca halk oylaması çalışmaları kapsamında 
engellenen halk buluşmalarına ve başörtüsü 
ile ilgili Avrupa Adalet Divanının aldığı 
talihsiz kararlara baktığımızda da siyasal 
ve kültürel ırkçılığın etkilerini görmekteyiz. 
Bu hadiselerin tamamı, silinmesi mümkün 
olmayacak kara lekeler olarak tarihte 
yerini almaktadır. Bu bağlamda ırkçılığın 
toplum nezdindeki yansımalarının önüne 
geçilmesinin ırkçı retorikten uzaklaşmak 
olduğu da es geçilmemelidir.

Irkçılığın yol açtığı 2. Dünya Savaşı’nın 
acı tecrübesini ve büyük yıkımı yaşamış 
Avrupa’nın tekrar aynı tuzağa düşmesi, 
hem dünya barışı ve huzuru için tehlike 
çanlarını çaldırmakta hem de tarihten 
ders alınmamasının acı bir örneğini 
göstermektedir."

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu, 21 Mart 
Uluslararası Irkçılıkla 
Mücadele Günü nedeniyle 
yazılı bir açıklama yaptı. 

21 Mart 2017 Salı
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TÜRKİYE-KOLOMBİYA DOSTLUĞU VURGULANDI

Türkiye-Kolombiya Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 
Kolombiya Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto 
Saavedra ve beraberindeki heyet onuruna 
bir çalışma yemeği verdi. Kolombiya Dostluk 
Grubu Başkanı Köktaş, Kolombiya Büyükelçisi 
ve heyetini TBMM çatısı altında görmekten, 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. 

2016 yılı Temmuz ayında Türkiye-Kolombiya 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun 
kurulduğunu hatırlatan Köktaş, Dostluk 
Grubunun ilk görüşmesini bu vesileyle 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

02 Mart 2017 Perşembe
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EVLİLİK PROGRAMLARININ  
OLUMSUZ ETKİLERİ ARAŞTIRILIYOR

01 Mart 2017 Çarşamba

Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan 
Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna 
Olumsuz Etkilerinin Araştırılarak Alınacak 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Alt Komisyon çalışmalarına başladı.

En yaşlı üye sıfatıyla AK PARTİ Yalova 
Milletvekili Fikri Demirel’in  başkanlığında 
gerçekleştirilen komisyonun ilk 
toplantısında, AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Canan Candemir Çelik komisyon 
başkanlığına seçildi.

Çelik, yıllardır televizyon kanalların da 
gündüz kuşağında yayınlanan evlilik 
programlarıyla ilgili ciddi bir rahatsızlığın 
söz konusu olduğunu belirtti. Programlarda, 
evlilik aşamasına gelince reyting kaygısıyla 
olayın magazinleştirildiğini anlatan Çelik, 
konuya ilişkin bakanlıklar ile kurum ve 
kuruluşlara binlerce şikayet dilekçesinin 
ulaştığını kaydetti. Canan Candemir Çelik, 
dilekçelerde, programların genel ahlak, 
manevi değerler ile ailenin korunması 
ilkesine aykırılıklar içerdiğinin belirtildiğini 
ifade etti. Çelik, evlilik programlarında, 

kurgulanmış senaryoların izleyiciye 
sunulduğunu vurguladı.

Komisyonda izlenecek çalışma yöntemi 
hakkında basına açıklamalarda bulunan 
Çelik, Dilekçe Komisyonuna, birçok konuda 
olduğu gibi, evlilik ve izdivaç programlarına 
ilişkin toplumdaki genel rahatsızlık 
üzerine de çok sayıda dilekçe geldiğini, bu 
şikayetlerin başta Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı, RTÜK, Kamu Denetçiliği Kurumu 
olmak üzere, birçok kamu kurumuna da 
yapıldığını ifade etti. "Toplumda bu konuda 
büyük rahatsızlık ve huzursuzluk var." diyen 
Çelik, Alt Komisyonun, bu konuda detaylı 
araştırma ve çalışma yapacağını, daha 
önce bu konuda yapılan çalışmalardan 
da yararlanılacağını belirtti. Geçtiğimiz 
yasama döneminde aile bütünlüğünü 
olumsuz etkileyen unsurlarla ilgili araştırma 
komisyonu kurulduğunu anımsatan 
Çelik, Komisyon Başkanı AK PARTİ Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir tarafından çok yararlı 
ve verimli bir çalışma yürütüldüğünü dile 
getirdi.
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Alt Komisyon Başkanı Çelik, evlilik ve izdivaç 
programlarının toplumda bilinirliğinin çok 
fazla olduğunu vurgulayarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Evlilik bizim için çok 
kutsal bir alan. Nikah akdi dediğimiz alan 
da sevgiye, saygıya ve karşılıklı bağlılığa 
dayalı olan bir alan. Bu alan üzerinden 
malzeme oluşturulmaya çalışılarak, bunun 
ticarileştiği bir sürece gidildiğini görüyoruz. 
Evlilik bizim için kutsal olduğu kadar, aile 
de hem toplumumuz için kutsal ve temel 
taşlarımızdan birisi hem de Anayasa 
tarafından güvence altına alınmış bir yapı. 
Bu evlilik programları, ailenin ilk temel taşı 
oluşturulurken, evlilik kurumunu maalesef 
çok farklı ve yanlış bir alandan başlatıyor. 
Algıların yönetilmesinde en etkili araçlardan 
birisi günümüzde televizyon. Gündüz 
kuşağı dediğimiz saatlerde en çok izlenen 
programlar evlilik ve izdivaç programları. 
Reytingler ve izleme kuruluşları da bunu 
söylüyor. Peki biz bu saatlerde, çok daha 
verimli programlarla toplumun algısını çok 
daha olumlu bir şekilde oluşturamaz mıyız? 
Bunu sormamız ve gözden geçirmemiz lazım. 
Televizyon yapımcılarına, bu programların 
yapımcılarına ve sponsorlara her şeyin para 
olmadığını, toplumun değerlerinin dikkate 
alınması gerektiğini söylemeli ve bu konuya 
dikkat çekmeliyiz."

Canan Candemir Çelik, bu programların 
kadın haklarına en büyük zarar veren 
programlar olduğunu ifade ederek, "Bu 
programlar kadını meta hâline getiriyor, aynı 
zamanda malzeme gibi gösteriyor, ayrıca 
psikolojik şiddet de uygulanıyor. Kadınların 
fiziksel özelliklerinin konuşulmasından tutun 
da konuşmalardaki seviyelere kadar birçok 
şey kadınları aşağılayan unsurlar. Televizyon 
programları evlilik gibi çok kutsal bir alanı 
öyle bir hâle getiriyor ki şirket sözleşmesi 
yapılır gibi erkeğin maddi geliri baz alınıyor, 
kadının fiziksel özellikleri, ev işlerini yapması 
konusundaki becerileri dikkate alınıyor. 
Bu programlardaki senaryolaştırma ne 
kadar ilgi çekici olursa izlenme oranı o 
kadar yüksek olur düşüncesiyle, her türlü 
yola da tevessül ediliyor. Bizim bu konuda 
toplumun gösterdiği hassasiyete Meclis 
olarak duyarsız kalmamız mümkün değildi. 
Bu konuyu detaylıca inceleyeceğiz." 
değerlendirmesini yaptı. Bu konuda 
araştırma yapan akademisyenler, STK'lar ve 
ilgili kurum ve kişileri, ayrıca evlilik ve izdivaç 
programlarının yapımcıları, sunucuları ve bu 
programların sponsorlarını da komisyona 
davet ederek dinleyeceklerini anlatan 
Çelik, RTÜK'le de görüşmelerinin olacağını 
kaydetti.

Evlilik Programlarının Aile 
Kurumuna Olumsuz Etkilerini 
Araştırma Alt Komisyonu, 
16 Mart 2017 tarihinde 
yaptığı toplantıda, Aile 
Bütünlüğünün Korunması 
Araştırma Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir’i 
dinledi.
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Alt Komisyon Başkanı Canan Candemir Çelik, 
toplantının başında yaptığı açıklamada, 
komisyon olarak, evlilik programlarını 
bütün boyutlarıyla incelemek, şikayet 
konusu hususların, araştırılması ve yaşanan 
sorunların çözüme kavuşturulması için neler 
yapılabileceğini ortaya koymak için ilgili 
kamu kurumlarından bilgi ve belge talebinde 
bulunduklarını dile getirdi.

RTÜK'ten, evlilik programlarının bütün 
boyutlarıyla incelenmesi, bu programların 
ne olduğu, diğer ülkelerdeki örnekleriyle 
karşılaştırılması, bunların toplumdaki rolü, 
programların içerik denetiminin hangi 
usul ve esaslara göre belirlendiği, reyting 
bilgileri ve sponsorlar gibi konularda 
ayrıntılı bir rapor talep ettiklerini belirten 
Çelik, TÜİK'ten de evlilik programlarına 
katılan ve burada evlenen kişi sayısı ile 
boşanma sayılarını gösterir istatistiki bilgiler 
istediklerini kaydetti. Kurumların yaptıkları 
bilgilendirmeler üzerine çalışmalarını 
yürüteceklerini dile getiren Çelik, alt 
komisyon olarak konuyu bütün boyutlarıyla 
ele alacaklarını ve bütün tarafları komisyon 
çalışmalarına ortak edeceklerini ifade etti.

Aile Bütünlüğünün Korunması Araştırma 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Düzce 
Milletvekili Keşir ise, sosyal olayların tek 
bir sebep ve sonuca bağlı olmadığını, aileyi 

etkileyen faktörleri çok geniş 
tuttuklarını ve bu başlıklar 
içinde medya konusunu da 
geniş bir şekilde ele aldıklarını 
anımsattı. 

Medyanın, yayınlarında kamu 
hizmeti bilincini göz önünde 
bulundurması gerektiğinin 
altını çizen Keşir, "Ben 
ticari bir kuruluşum, özel 
sektörüm, izleyiciler benim 
yayın politikama karar verir, 
reyting ve reklam döngüsü 
içinde ben karar veririm, 
ticari bir yayındır." deyip 
çok kapitalist bir söylemde 
bulunulamayacağına dikkati 
çekti. 

Bugüne kadar yapılan değişik araştırma 
sonuçlarına göre, Türkiye'de televizyon 
izleme oranının hemen her yaş grubunda 
çok yüksek olduğuna işaret eden Keşir, 
medyanın kamera arkasında çalışan 
profesyonellerinin ise bu yayınların aileye 
zarar verdiğini ve çocukların izlememesi 
gerektiğini dile getirdiklerini belirtti. 
Medya profesyonelleri üzerinde yapılan bir 
araştırmaya göre, medya çalışanlarının yüzde 
63'ünün medyanın denetlenmesi gerektiğini 
söylediğini belirten Keşir, bu kişilerin 
yüzde 76'sının medyanın aile değerleri 
üzerinde etkili olduğunu düşündüğünü 
kaydetti.  Medya profesyonellerinin yüzde 
57'sinin ise medyanın aile değerlerini 
koruma kaygısının olmadığını ve dizilerin 
aileyi olumsuz etkilediğini düşündüklerini 
belirten Keşir, medya çalışanlarının yaptıkları 
işin içeriğinden çok hoşnut olmadıkları 
anlamının çıkartılabileceğini ifade etti. 

Evlilik programları yapılırken ailenin kutsiyeti 
önemsenmezken, ticari faaliyetlerle ilgili 
reklamlarda ise ailenin kutsallığı ve sıcaklığı 
üzerinden ürünlerin pazarlandığına dikkati 
çeken Keşir, evliliğin kurulma aşamasının 
doğal seyrinde gitmesi ve gösterinin bir 
parçası olmaması gerektiğini söyledi. 
Bu tür programlarda tarafların öncelikle 
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birbirlerinin ekonomik durumlarına ilişkin 
sorular yönelttiğini hatırlatan Keşir, "Evlilik 
başlangıcının, bu kadar avam bir pazarlık 
unsuru hâline gelmesi, bence aile kurumuna 
en başta verdiği zarar." değerlendirmesinde 
bulundu. Sağlıklı bir evlilik başlangıcında 
çok yakınlara danışılabileceğinin altını çizen 
Keşir, ancak bu programlarda stüdyoda 
birbirlerini hiç tanımayan konukların evlilik 
kararı üzerinde beyanda bulunmasının ve 
bunun eğlence hâline getirilmesinin de 
sıkıntılı bir durum olduğunu dile getirdi. 

"Bu tür yayınlardan şikayet edenler şunu 
bilmeliler; bu tür yayınlara reklam verenler, 
bu yayınlar yapılsın diye üstüne para 
verenler... Televizyon izleyicisinin bunu 
bilmesi lazım." ifadesini kullanan Keşir, 
bu tür yayınlara reklam verenler üzerinde 
toplumsal bir baskı oluşturulması gerektiğini 
vurguladı. 

Evlilik ve moda programlarına katılanlara 
da değinen Keşir "İnsanların kendi özel 
hayatları, giyim tercihi, evlilik tercihi 
olabilir; herhangi bir şeyle ilgili, hiç 
tanımadığı insanlara bu kadar yorumları 

niye yaptırırlar? Niye kendilerine bu zulmü 
ederler o yayına çıkanlar?" ifadelerini 
kullandı. Ayşe Keşir, bu tür programlara bir 
düzen ve disiplin getirilmesi için RTÜK'ün 
ve yapımcıların bir araya gelerek, yayınların 
hangi ilke ve prensip kararları doğrultusunda 
ve formatta yapılacağı konusunda çalışma 
yürütülebileceğini aktardı. 

Medya yayınlarında, aile dostu kriterlerin 
belirlenmesi gerektiğini belirten Keşir, 
bununla ilgili olarak yayın kuruluşlarının 
teşvik edilmesi önerisinde bulundu. Keşir, 
böyle bir teşvik mekanizmasıyla yapımcıların 
daha doğru ve toplum faydası gözeten 
yayınlara yönlendirilebileceğini söyledi.  
"Devlet kapatsın, gereğini yapsın." demenin 
tek başına biraz kaçamak bir çözüm 
olduğunu ifade eden Keşir, yasaklamanın da 
kapatmanın da tek başına çözüm olmadığını 
kaydetti. Keşir, RTÜK'ün özellikle daha 
uzlaştırıcı, motive edici ve ilkeleri belirleyici 
bir kuruluş olarak medya mensuplarıyla 
daha sık muhatap olmasının önemine dikkati 
çekti. 
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ALADAĞ YURT YANGINI ARAŞTIRMA 
KOMİSYONUNUN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

01 Mart 2017 Çarşamba

Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci 
yurdunda meydana gelen yangının 
araştırılması, kamusal eğitim ve barınma 
haklarının tüm öğrenciler için güvence altına 
alınması amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, AK PARTİ Adana Milletvekili 
Fatma Güldemet Sarı başkanlığında toplandı. 

Komisyonda, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür 
Yardımcısı İslam Emiroğlu tarafından sunum 
yapıldı. Emiroğlu, genel müdürlüğün bütün 
çocuklarla ilgili, öncelik sırası belirlenerek 
politika geliştirdiğini, bakım hizmetleri ve 
rehabilitasyon çalışmaları yürüttüğünü 
anlattı. Aile yanında destek hizmetlerine 
önem verdiklerini ifade eden Emiroğlu, 
koruyucu aile hizmetleri, evlat edinme 
hizmetlerinin de genel müdürlüğün 
çalışmaları arasında yer aldığını kaydetti. 

Emiroğlu, 137 bin 415 aileye sosyal 
ekonomik destek verdiklerini, 2016 sonu 
itibarıyla 623 milyon 714 bin lira ödendiğini 
ifade etti. İslam Emiroğlu, Ocak 2017 sonu 
itibarıyla evlat edinme sayısının 15 bin 354 
olduğunu belirterek 5 bin 13 çocuğun, 4 bin 
koruyucu aile yanında olduğunu, bin 296 
şehit ve gazi çocuğuna destek sağlandığını, 
Ocak 2017 itibarıyla 7 yetiştirme yurdunda 
363 çocuğa bakıldığını, 93 çocuk evi 
sitesinde 631 villa tipi evde 5 bin 290 çocuğa 
hizmet verildiğini, bin 93 çocuk evinde 5 bin 
623 çocuğun hizmet aldığını anlattı. 

İslam Emiroğlu, 2016 itibarıyla 41 bin 227 
kişiye istihdam sağlandığını, terör mağduru 
ailelerin çocuklarının korunması kapsamında 
7 bin 452 çocuğa sosyal ekonomik destek 
hizmeti verildiğini kaydetti. Hedeflerini, 
çocuk hakları doğrultusunda çocuk 



■  65

Mart 2017

politikaları oluşturmak, bakım altındaki her 
çocuğun özel yetenekleri doğrultusunda 
sosyal, kültürel, sportif alanlardan en 
az birine yönlendirilmesi, koruyucu aile 
yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 
artırılması, uzmanlaşmış koruyucu aile 
sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması, 
terör mağduru çocuklar ve bu alandaki 
personelin güçlendirilmesi, ulusal çocuğa 
yönelik şiddetle mücadele strateji belgesi 
ve eylem planının hazırlanması şeklinde 
sıralayan Emiroğlu, Adana'da kız öğrenci 
yurdundaki yangın sonucunda hayatını 
kaybeden, yaralanan çocuklar ve ailelerine, 3 
köyde 215 hanede, sosyal inceleme, mesleki 
çalışma yapıldığını belirtti ve 58 aileye, 
çocuklarının eğitim, yaş ve ihtiyaçlarına 
göre bir yıl süreli olarak sosyal ekonomik 
destek sağlandığını, Adana Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlüğünce 5 psikolog, 5 
sosyal çalışmacı, 2 sosyolog ve 1 psikolojik 
danışma ve rehberlik görevlisince çocuklar 
ve ailelerine ilk günden itibaren psikososyal 
destek çalışması yapıldığını kaydetti. 

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, 
ailelere davalardan vazgeçilmesi için bir 
belge imzalatıldığı iddialarını sorması 
üzerine Emiroğlu, böyle bir talimatının 
olmadığını, buna yönelik hukuki mücadeleye 
hazır olduklarını, böyle bir talimatı veren 
kişinin karşısına da öncelikle kendilerinin 
çıkacaklarını söyledi. 

Komisyona bilgi veren Millî Eğitim Bakanlığı 
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü 
Kemal Şamlıoğlu da 3 bin 905 özel öğrenci 
yurdu bulunduğunu, 845 yurdun FETÖ 
nedeniyle kapatıldığını kaydetti. Şamlıoğlu, 
ortaöğretimde 2 bin 246, yükseköğretimde 
bin 659 yurdun 378 bin öğrenci kapasitesi 
olduğunu, 221 bin öğrencinin kayıtlı 
bulunduğunu vurguladı. 

Türkiye'deki devlet yurtlarının doluluk 
oranlarına ilişkin bilgi veren Şamlıoğlu, 
temel eğitimde yurtlarının yüzde 54'ünün, 
ortaöğretimde de yüzde 57'sinin dolu 
olduğunu bildirdi. Şamlıoğlu, Adana'da ise 
devlet yurdu doluluk oranının yüzde 69 

olduğunu dile getirdi. 3 bin 781 yurdun 
denetiminin yapıldığını belirten Şamlıoğlu, 
kapatılan yurtların da olduğunu kaydetti. 
Şamlıoğlu, Aladağ'dan sonra Bakanlığın 
yaptığı rutin denetimlerin dışında 3 bin 781 
yurdu tekrar denetime aldığını vurguladı. 

Şamlıoğlu, 2004 tarihli Özel Öğrenci Yurtları 
Yönetmeliği'nin değiştirilmesine yönelik 
hazırladıkları taslak hakkında da bilgi verdi.

Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmelik 
Taslağının, 9 Ocak 2017'de Bakanlar 
Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa 
gönderildiğini kaydeden Şamlıoğlu, özel yurt 
sektörünün yüzde 40'ına yakınının kapanma 
ihtimalinin doğacağını çünkü ortaya konacak 
yüksek standardın yakalanmasının zor 
olabileceğini anlattı. 

Öğrenci barınma sertifikası olmayan kişinin 
yönetici olamayacağını, güçlü bir sertifika 
programı oluşturulacağını vurgulayan 
Şamlıoğlu, kurum müdürlerine lisans şartı 
getirdiklerini belirtti. Şamlıoğlu, mevcut 
düzenlemede kurucularda herhangi bir okul 
mezuniyet şartı bulunmadığını; taslakta, 
kurucu, kurucu temsilcisi, müdür, müdür 
yardımcısının lisans mezunu olması şartı 
getirdiklerini anlattı. 

Şamlıoğlu, taslakla ilgili, Bakanlar Kurulunun 
gerekli çalışmaları bitirmek üzere olduğunu 
ifade etti. Şamlıoğlu, kurum binalarının 
her yıl öğretim yılı başlamadan önce 
yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, 
ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı 
güvenliğiyle ilgili, belediye, üniversitelerin 
ilgili bölümleri, mühendis odaları veya 
diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol 
ettirileceğini kaydetti. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı 
Atıf Ala, Aladağ'daki yangının kendilerini 
derinden üzdüğünü dile getirerek, bu elim 
olayın meydana geldiği tarihte denetim 
görevinin başkanlığa verildiğini söyledi. 

Özel Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine 
Yardım Derneği Ortaöğrenim Kız Öğrenci 
Yurdunun, Adana maarif müfettişlerince 
26 Ekim 2015'te denetlendiğini anımsatan 
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 Komisyon, 9 Mart 2017 tarihinde de 
toplanarak çalışmalarını sürdürdü.

Fatma Güldemet Sarı başkanlığında toplanan 
komisyona, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı 
Atillah Eleşkirtli tarafından sunum yapıldı. 

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Dernekler 
Dairesi Denetçisi Mahmut Esat Gürses ve 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanı 
Yılmaz Doruk tarafından da derneklerin 
denetlenmesine yönelik mevzuat ve 
uygulamalara ilişkin bilgi verildi.

Ala, genel denetim raporunda yurtta 
yangın söndürme tatbikatı yapılmadığı, 
binanın depreme dayanıklılık raporunun 
bulunmadığı, yurt binasının yerleşim 
planına uygun kullanılmadığı, personel 
arası iş bölümü yapılmadığı, internet 
odası oluşturulmadığı, ankesörlü telefon 
bulunmadığının belirtildiğini aktardı. 

Müfettişin, elektrik şalterinin eski mi 
yeni mi olduğunu bilmesinin mümkün 
olmadığını kaydeden Ala, müfettişin 
yangın konusunda uzman olmadığını 
ifade etti. Bu raporda yangın tatbikatı 
yapılmadığı bilgisinin yer aldığını kaydeden 
Ala, Aladağ'da Kaymakamlığın hazırlattığı 
denetim raporunda ise yangına karşı 
gerekli önlemlerin alındığının ifade 
edildiğini söyledi. Ala, Bakanlık olarak 
canla başla ellerinden gelen her şeyi 

yapmaya çalıştıklarını ancak bu tür şeyleri 
önleyemediklerini dile getirerek, şu sözlerle 
devam etti: 

"Kapı kolları kırıktı deniliyor. Müfettiş 
gittiğinde o kırık değil, denetim yapıyor, iki 
gün sonra kapı kırılıyor. Sürekli olarak birinin, 
denetim olarak başında durması lazım. Bu 
da imkânsız. Bu yurtlar, kesinlikle bağımsız 
denetim birimlerince denetlenmeli. Bizim 
yaptığımız denetim, idarenin denetimi. Bu 
denetim, bağımsız birimlerce, sivil toplum 
kuruluşları, barolardan oluşabilir, Meclisin 
takdirinde. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 
Yönetimin içindeki denetimle hâlletmemiz 
mümkün değil. Bu yurtlarda özellikle 
okullarla ilgili denetim sistemi kurulsun. 
İçeriden yapılan denetimle imkânı yok bunu 
önleyemezsiniz."
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 Araştırma Komisyonu,  15 Mart günü 
yaptığı toplantıda da Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Sinan 
Aksu ile Aladağ ilçesindeki yangınla ilgili 
adli bilirkişi olarak tayin edilen makine 
mühendisi ve yangın uzmanı Bekir Metin 
Demir’den bilgi aldı.

Komisyonda sunum yapan Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü 
Sinan Aksu, 1961'de faaliyete geçen 
kurumun şu an itibarıyla 33 bin personel 
ve 703 yurt binası ile yüksek öğrenim 
öğrencilerine barınma, burs ve sosyal 
faaliyetler konularında hizmet verdiğini 
söyledi. 

Hizmet binalarının çıkabilecek yangınlardan 
korunması için uzman ekiplerce sürekli 
denetlendiğini ve binalarda kullanılan 
malzemelerin de yangına dayanıklı 
ürünlerden oluştuğunu ifade eden Aksu, 
"Genel müdürlüğümüzde yangınla ilgili 
uzman grubumuz var. 81 il müdürlüğünde 
toplam 784 sivil savunma amirimiz 

bulunmaktadır. 50 civarında müfettiş de yıllık 
denetimlerinde yangınla ilgili incelemeleri 
ayrıca yapmaktadırlar." dedi. Aksu, Kredi 
ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurt binalarında 
geçen yıl küçük çapta 6 yangın çıktığını ve 
tecrübeli personel sayesinde itfaiyeye gerek 
kalmadan söndürüldüğünü anlattı. 

Özel yurt mantığıyla yürütülen faaliyetleri 
kabul etmediklerini, bu yurtlardan 
bazılarının amacının sadece para kazanmak 
olduğunu vurgulayan Aksu, 1961 yılından 
bu yana getirdikleri tecrübeyle denetim 
noktasında kendilerine görev verilmesi 
hâlinde bu görevi seve seve yapacaklarını, 
ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki 
öğrencilerin yurtlarda barınmasını doğru 
bulmadığını, bu çağdaki öğrencilerin aile 
sevgisi ve terbiyesinden uzak kalmamalarının 
bir mecburiyet olduğunu, yurtların ancak 
belirli bir olgunluk seviyesine erişmiş 
öğrencilere cevap verebileceğini, bu nedenle 
gerekli düzenlemelerin bu yönde yapılmasını 
temenni ettiklerini ifade etti.
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan "İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu",  
AK PARTİ Ankara Milletvekili Jülide 
Sarıeroğlu başkanlığında toplandı. 

Komisyon başkanı Sarıeroğlu, Ankara'daki 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına 

giderken geçirdikleri 
kazada Türk Metal 
Sendikası üyesi kadın 
işçilerin hayatını 
kaybettiğini dile 
getirerek, başta Türk 
Metal Sendikası 
olmak üzere 
tüm sendikalara 
başsağlığı diledi. 

Toplantıda, Türk-
İş uzmanı Enis 
Bağdadioğlu, Hak-

İş Hukuk Müşaviri Ahmet Serdar Karagöz, 
DİSK İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve Eğitim Daire 
Müdürü Tevfik Güneş tarafından işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konularındaki temel sorunlar 
ele alınarak atılması gereken adımlar ve 
alınması gereken tedbirlere ilişkin sunumlar 
yapıldı.

DİLEKÇE KOMİSYONU, STAJ GÖREN 
ÖĞRENCİLERİN SORUNLARINI ARAŞTIRACAK

08 Mart 2017 Çarşamba

Mesleki eğitim kapsamında staj gören 
öğrencilere ücret ödenmesindeki sorunların 
araştırılması ve alınabilecek önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde oluşturulan alt komisyon, ilk 
toplantısını yaptı. Toplantıda, AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Osman Mesten komisyon 
başkanlığına seçildi.

Osman Mesten, komisyona, mesleki 
eğitim kapsamında staj gören öğrencilere 
ücret ödenmediği ve öğrencilere ücret 
istemediklerine ilişkin belge imzalatıldığına 

yönelik şikayetler geldiğini söyledi. 
Bunun üzerine konunun ayrıntılı olarak 
incelenmesinin faydalı olacağını düşünerek 
alt komisyon kurulmasına karar verdiklerini 
belirten Mesten, çalışmalara ilişkin yol 
haritası kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı 
ve Sosyal Güvenlik Kurumundan bilgi 
alınacağını, usulsüzlüklerin ne derecede 
olduğuyla ilgili kurumlardan rapor 
isteneceğini, dilekçe sahipleri ve sivil toplum 
kuruluşları temsilcilerinin dinleneceğini 
kaydetti.

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ  
ALT KOMİSYONUNA SUNUM

09 Mart 2017 Perşembe
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STRATEJİK PLANDA MİSYON, VİZYON VE  
TEMEL DEĞERLER BELİRLENDİ

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı  
"Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Belirleme" Toplantısı,  

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında yapıldı. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, benzeri 
toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmeye 
devam edeceklerini belirterek strateji 
belirlemenin önemine vurgu yaptı. Bu gibi 
toplantıları çok önemsediğini dile getiren 
Kumbuzoğlu, stratejik planların Meclisin 
gerçeklerine uygun hâle getirileceğini ve hep 
birlikte mesafe alınacağını ifade etti.

Kumbuzoğlu "Sadece mesafe almak 
değil, aynı zamanda kaliteli, verimli 
üretmemiz gerekiyor. Meclisimiz 80 

milyonun üzerinde vatandaşa hizmet 
eden milletvekillerine hizmet ediyor. 
Dolayısıyla vereceğimiz hizmetin kalitesi 
çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. 
İdari teşkilatla gurur duyduğunu ve her bir 
idari teşkilat mensubunun ayrı bir önemi 
olduğunu belirten Kumbuzoğlu, stratejik 
plan toplantılarının aynı zamanda bir araya 
gelmenin de aracı olduğunu vurgulayarak 
başarının, ekiple ve takım ruhuyla elde 
edilebileceğini kaydetti.

10 Mart 2017 Cuma
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BOSNA HERSEK VE SIRBİSTANLI GAZETECİLERE
15 TEMMUZ’U ANLATTIK

Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü (BYEGM) tarafından, 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişiminin ardından Balkan 
coğrafyasında yürütülen dezenformasyonu 
engellemek ve Bosna Hersek ve Sırbistan 
toplumuna ilk elden bilgi aktarılmasını 
sağlamak amacıyla hazırlanan program 
kapsamında Bosna Hersek ve Sırbistan’dan 
gelen gazeteciler heyeti, TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet 
tarafından kabul edildi.

Konuk heyeti Mecliste ağırlamaktan şeref 
duyduğunu ifade eden Erbay Kücet,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 
selamlarını ileterek başladığı konuşmasında; 
"Bosna Hersek ve Sırbistan ile yakın bir 
kültürü paylaştığımızın hepimiz farkındayız. 
Çünkü beş yüz yıllık bir birlikteliğimiz var. 
Drina ve Buna Nehri’nde hepimiz çamaşır 

yıkadık, hepimiz yıkandık, hepimiz o sudan 
tarlalarımızı suladık." ifadelerine yer 
verdi. Bir tavanın aynı balıkları olduklarını 
ifade eden Kücet, "Sizleri kardeş olarak 
görüyorum, ömrümün sonuna kadar da 
sizleri kardeş olarak bileceğim." dedi. 

Buna Nehri’nin kaynağının çıktığı yer 
olan Blagay Tekkesi'nde İslamın öğretisi, 
hoşgörüsü, yardımlaşma ve kardeşlik 
öğretisinin paylaşıldığını kaydeden Kücet, şu 
değerlendirmede bulundu:

"Biz Türkiye olarak Balkanları ve özellikle 
de iki ülkenin gelişmesini çok yakından 
takip ediyoruz. Bu ülkeler de Sırbistan ve 
Bosna Hersek'tir. Ülkelerimiz arasındaki 
ikili görüşmelerde pek çok konuda ortak 
noktalarımız olduğuna inanıyorum. Özellikle 
ekonomik ilişkilerimiz ve insani bağlarımızın 
birlikte oluştuğuna da inanıyorum. Bosna 

21 Mart 2017 Salı
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Hersek'in ve Sırbistan'ın bölgede barış içinde 
istikrarlı ve kurumsal yapılarıyla geleceğe 
yürümesine de önem veriyoruz. Bizim temel 
önceliğimiz Bosna Hersek ve Sırbistan'ın 
müreffeh, rahat, insanlarının daha huzurlu 
olmasıdır." 

Mutluluğun kaynağının huzur olduğuna 
dikkat çeken Kücet, ülkelerdeki iç 
huzursuzluklar arttığı zaman insanların 
da huzursuz olacağını söyledi. Türkiye'nin 
15 Temmuz gecesi böyle bir huzursuzluğu 
yaşadığına vurgu yapan Erbay Kücet, 
"Devletin içine sızmış ve devletle paralel 
olarak yapılanmış bir terör örgütü ile karşı 
karşıya kaldık o gece... Asker kıyafeti giymiş 
teröristler o gece TBMM’yi, parlamentonun 
kalbini bombalamışlardır." ifadelerine yer 
verdi. Kücet, 15 Temmuz gecesi yaşananlara 
ilişkin şu hususları kaydetti:

"O gece Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, cep telefonuyla 
medyadan çağrı yaparak halkın sokağa 
çıkmasını sağlamıştır. Türklerin bir destanı 
olmadığını söylerler. Türkler destan 
devri yaşamaktan destan yazmaya fırsat 
bulamamışlardır. Zira Türk milleti destan 
devrini yaşamaya devam etmektedir. O gece 

de Türkiye yeni bir 
destan yazmıştır. Bu 
destanın kahramanları 
Türk halkının bizzat 
kendisidir. 241 
şehidimiz oldu. Sayın 
Meclis Başkanımız 
hiç kimsenin teklifi 
olmadan, hiç kimsenin 
emri olmaksızın o gece 
Meclisi açık tutmuştur. 
O gece bakanlarımız, 
milletvekillerimiz 
'bombalar da 
atsanız biz bu gece 
buradayız' diye uyarı 
yapmışlardır. 15 
Temmuz hain darbe 
girişimi Türkiye 
Cumhuriyeti'ne belki 
maddi bakımdan 

zarar vermiştir ama şu anda hiçbir esamesi, 
hiçbir kontrolleri kalmamıştır. Anayasal 
düzeni yıkmaya çalışan FETÖ terör örgütüne 
karşı Türkiye'deki her parlamenter, her 
siyasi parti kendi kimlikli duruşunu ve 
kurallarını işletmiştir. O gün sağlanan 
birliktelik 7 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da 
Sayın Cumhurbaşkanımızın mitingiyle 
sonuçlanmıştır. Bu şunu göstermiştir: 
"Türk halkı demokrasiyi sonuna kadar 
savunmuştur." 

FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye'de 
değil, Bosna Hersek'te, Sırbistan'da da 
okullar açtığı bilgisini paylaşan Kücet, 
örgütün oralarda ticari faaliyetler ve basın-
yayın faaliyetleri yaptığını dile getirerek, 
konuk heyetten, yapacağı hainlikleri belli 
etmeden kurumların içine sızan, halkın millî 
ve dinî duygularını istismar eden söz konusu 
örgüte karşı kendi halklarını uyarmalarını 
istedi. 

Konuk gazetecilerin TBMM'nin yapısına 
ilişkin sorularını da yanıtlayan Kücet, heyete, 
Meclisin 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 
bombalanan bölümünü ve Genel Kurul 
Salonunu gezdirdi.
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KUMBUZOĞLU: “BU PROJEYLE  
AVRUPA KENDİNİ ANADOLU’DA BULDU.”

“Benim Avrupalı Kentim”

TRT Haber'de yayımlanan, "Benim Avrupalı 
Kentim" belgeselinde, TBMM tarafından 
yürütülen “Parlamentolar Arası Değişim ve 
Diyalog Projesi”ne yer verildi. 2008 yılında 
Meclis tarafından hazırlanan ve aynı yıl 
Avrupa Birliği (AB) tarafından kabul edilen 
Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog 
Projesi ile ilgili detayları TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu anlattı. 

Belgeselde, siyasi kriterler, demokrasi ve 
hukukun üstünlüğü; yargı ve temel haklarıyla 
adalet, özgürlük ve güvenlik alanlarında 
yürütülen projeler konusunda bilgi veren 
Kumbuzoğlu, küreselleşen dünyada dış 
politikanın sadece belirli bir merkezde 
olmasının doğru olmadığını, bu konuda her 

kamu kurumuna olduğu gibi Meclise de çok 
büyük görevler düştüğünü kaydetti. 

TBMM bünyesindeki 13 uluslararası 
komisyon hakkında bilgi veren Genel 
Sekreter Kumbuzoğlu, özellikle, en eski 
uluslararası komisyon olan Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi (AKPM) başta olmak 
üzere, AGİT PA, NATO PA, İSİPAB, TÜRK PA, 
Akdeniz Ülkeleri Parlamenterler Asamblesi 
ile PAB’ın önemine değinerek söz konusu 
komisyonların üyesi milletvekillerinin 
çalışmalarıyla Avrupa'da ve dünyada çok 
önemli diyalog zemini tesis edildiğini söyledi. 

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Parlamentolar 
Arası Değişim ve Diyalog Projesi'nin 2 buçuk 

02 Mart 2017 Perşembe
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milyon avroluk büyük bir proje olduğu 
kaydederek halkın doğrudan temsilcilerini 
bir araya getirerek AB'de Türkiye konusunda 
var olan endişeleri ve yanlış anlamaları 
gidermek; Türkiye açısından da giderek 
destek yitiren AB’ye tam üyelik için karşı 
tarafın görüşlerini dinleme imkânını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu 
projenin, tüm projelerin odak noktasını 
oluşturduğunu belirtti. TBMM Genel 
Sekreteri şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi AB 
üyesi ülkelerin en önemli konuları masaya 
yatırıldı, AR-GE çalışmaları yapıldı. Bu 
konular nelerdir? En başta terörizm… 
Ülkemizin ve bütün dünyanın baş belası olan 
terörizm konuları ele alındı. Tabii bunun 
doğal sonucu olarak göç problemi ele alındı. 
Bunun dışında gençlik çok önemli bir konu. 
Gençlikle ilgili politikalar ele alındı ve bu 
konuda argümanlar geliştirildi. Hoşgörü çok 
önemli… İyi niyet ve hoşgörü mekanizmaları 
ele alındı. Cinsiyet ayrımı gerçekten bütün 
AB’nin en önemsediği konulardan biri olarak 
ele alındı. Ayrımcılığın önlenmesi konuları 
ele alındı. Tarih insanlığın hafızasıdır. Güçlü 
ülkeler tarihini iyi bilen, iyi özümleyen, iyi 
sergileyen, anlatan, gençliğine anlatan, 
tarihini canlı tutan ülkelerdir. Bu noktadan 
hareketle tarihe baktığımız zaman dünya 
ülkelerinde, ekonomisi çok güçlü olan, 
ticareti çok güçlü olan, her alanda güçlü olup 
da uluslararası alanda zayıf olan ülkelerin 
akıbeti çok iyi olmamıştır. Bu bakımdan ülke 
olarak biz uluslararası ilişkilere ve diyalog 
noktalarına çok önem veriyoruz. Özellikle 
son on, on beş yıl içerisinde Türkiye bu 
noktada çok büyük gelişmeler sağlamıştır. 
TBMM olarak dış münasebetleri, çok 
önemli projeleri canlı tutmamız gerekiyor. 
Sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Uluslararası 
gelişmelere ayak uydurma noktasında bu 
projelerimizi çeşitlendirip canlı tutmamız 
gerekiyor." 

TBMM tarafından yürütülen projeyle 
Türk ve AB ülkeleri parlamenterleri ve 
parlamentolarda temsil edilen siyasi partiler, 
siyasi partilerin kadın ve gençlik kolları, yerel 
politikacılar, sivil toplum örgütleri arasında 
diyaloğu arttırarak üyelik müzakerelerinde 
Meclisin rolünü en üst düzeye çıkarmak 
ve Türkiye ve AB arasındaki anlayış ve bilgi 
değişimini sağlamak hedeflendi. Bu amaçla 
Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve çeşitli AB 
ülkelerinin başkentlerinde 6 sempozyum, 3 
diyalog forumu, 2 parlamentolar arası yaz 
kampı ve AB ulusal parlamentolarıyla 36 
değişim ziyareti gerçekleştirildi. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
şu hususları da sözlerine ekledi: "Bu 
projeyle Avrupa kendini Anadolu'da buldu. 
Anadolu'nun her yerleşim noktasında 
kendini gördü. Karşılıklı görüşmeler 
yapıldı. Buradan da, ülkemizden de AB’ye 
ziyaretler gerçekleştirildi. Ziyaretlerin 
önemli bir kısmı milletvekillerimiz tarafından 
organize edildi. Tabii bunun yanında Meclis 
bürokrasimiz de, sivil toplum örgütlerimiz 
de bu ziyaretlerin içinde yer aldı. Toplam 
36 ziyaret gerçekleştirildi. 18 ziyaret 
ülkemize, 18 ziyaret AB ülkelerine yapıldı. 
Birçok konferans, seminer gerçekleştirildi. 
Toplam 11 etkinlik düzenlendi. Geziler, gezi 
kampanyaları, konferanslar, seminerler, 
çalıştaylar aklınıza ne gelirse, her türlü 
görsel, yayınlarla desteklenen birçok 
etkinlik gerçekleştirildi. Tabii bu etkinlikler 
aynı zamanda haber konusu da oldu. Hem 
ulusal, hem de uluslararası medyada 200'e 
yakın haber yapıldı. TBMM bu uluslararası 
diyalog sürecinde çok büyük başarılar 
sağladı. Şöyle ki, AKPM toplantısını 2018 
yılında Türkiye'de yapacağız. Bu önemli bir 
başarı. Ayrıca Karadeniz Ekonomik İş Birliği 
Parlamenter Asamblesi'nin (KEİPA) 2017-
2018 dönem başkanlığını yine Türkiye aldı. 
Bu da çok önemli ve büyük bir başarı. Asya 
Parlamenterler Asamblesi'nin 2017-2018 
dönem başkanlığını yine Türkiye yapacak."
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TBMM VE OKAN ÜNİVERSİTESİ ARASINDA 
PROTOKOL İMZALANDI

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı ile Okan 
Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi arasında 
hak sahiplerinin muayene ve tedavileri 
konusunda protokol imzalandı. 

İmza töreninde bir konuşma yapan TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. 
Şule Kut ve heyetini Mecliste görmekten 
dolayı memnuniyet duyduğunu ifade 
etti. Kumbuzoğlu, birçok üniversiteyle 
sağlık alanında iş birliği protokolleri 
imzaladıklarını hatırlatarak, söz konusu 
protokollerin giderek yaygınlaştığını 
söyledi. Kumbuzoğlu, hak sahiplerine 
üniversite hastaneleri tarafından daha 
kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel 
kabul gören kurallarına uygun, ayakta ve 

yatarak tedavi hizmetinin sunulabilmesi, 
muayene ve diğer tedavilerinin öğretim 
üyeleri gözetiminde sağlanması, ileri tetkik 
ve tahlillerin en kısa sürede yapılabilmesi, 
yatarak yapılan tedavilerinde gerekli 
nekahat ortamının sağlanmasına yönelik 
hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla tıp 
fakültesi üniversite hastaneleri ile sağlık 
hizmeti alımında protokoller imzaladıklarını 
hatırlattı. İstanbul Okan Üniversitesi 
Hastanesi Tıp Fakültesi ile imzalayacakları 
protokolün, TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatının üniversite hastaneleri ile 
imzalayacağı 22. protokol olduğunu 
vurgulayan Kumbuzoğlu, insan sağlığının çok 
önemli olduğunu dile getirdi.

02 Mart 2017 Perşembe
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TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı olarak 
yaklaşık 12 bin kişilik bir topluluğa hizmet 
ettiklerini ve amaçlarının hak sahiplerinin 
en kaliteli ve en hızlı bir biçimde sağlık 
hizmetlerine ulaşabilmelerini kolaylaştırmak 
olduğunu belirterek protokolün imza 
sürecinde emeği geçen Okan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. A. Şule Kut ve diğer ilgililere 
teşekkür etti. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, 
rektörü kadın olan bir üniversite ile böyle 
bir protokolü imzaladıkları için ayrıca 
memnuniyet duyduğunu belirterek Okan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Şule Kut'un 
Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı. 

Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kut da, 
Meclis çatısı altında bulunmaktan dolayı 
çok mutlu olduğunu ifade etti. Kut, 1999 
yılında kurulmuş bir üniversite olarak 
22 bin öğrencisi bulunan bir üniversite 
olduklarını ve Okan Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin Türkiye'nin en iyi hastaneleri 
arasında bulunduğunu söyledi. Kalabalık 
topluluklara sağlık hizmeti vermekte 
tecrübeli olduklarının altını çizen Kut, 
12 bin hak sahibine bu hizmeti en iyi 
şekilde vermek için çalışacaklarını, bundan 
dolayı da mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Okan Üniversitesi Rektörü, iş birliğinin 
hayata geçirilmesinde başta TBMM Genel 
Sekreteri olmak üzere tüm emeği geçenlere 
teşekkürlerini sundu.

EMEKTAR BÜROKRATLARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’nun katılımıyla, Cumhuriyet 
Senatosu Kanunlar ve Kararlar Emekli 
Müdürü Bedia Yağız ve Kanunlar ve Kararlar 
Emekli Daire Başkanı Gündüz Dinçer’i 
ağırladı. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Bedia Yağız ve Gündüz 

Dinçer'i Mecliste 
görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade 
ederek benzer 
etkinliklerin 
devamının 
gerekliliğini vurguladı.

Bedia Yağız, Mecliste 
ağırlanmaktan 
mutluluk duyduğunu, 
TBMM çatısı altında 
41 yıl geçirdiğini, o 
seneler içerisinde çok 
şeyler yaşadığını dile 
getirdi. Yağız, "Birçok 
hükümet ve kişiler 

ile gece gündüz çalıştık. Ama ben işimi çok 
sevdim. Her zaman bir mutluluk çıkarmasını 
bildim." diye konuştu.

Mecliste çalıştığı dönemle ilgili notları bir 
kitap hâline getirdiğini söyleyen Yağız, kitabı 
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığına ileteceğini 
dile getirdi. Kanunlar ve Kararlar Emekli 
Daire Başkanı Gündüz Dinçer de Mecliste 
olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

17 Mart 2017 Cuma
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TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2017 Yılı 
Eğitim Planı kapsamında; Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı yazım hizmetleri ile Basın, 
Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığındaki 
tashih hizmetlerinin etkin ve verimli bir 
şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 
“Türk Dilinin Doğru Kullanımı Eğitimi” 
düzenlendi. İnsan Kaynakları Başkanlığının 

koordinasyonunda, Türk Dil Kurumu iş 
birliğiyle gerçekleştirilen eğitim,  Tutanak 
Hizmetleri Başkanlığı personeline yönelik 
olarak 23-24 Mart 2017 tarihlerinde; Basın, 
Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı personeli 
için ise 27 Mart-5 Nisan 2017 tarihlerinde 
TBMM Basımevinde gerçekleştirildi.

TÜRK DİLİNİN DOĞRU KULLANIMI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
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“DOĞUMUNUN 174. YILINDA  
SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN VE DÖNEMİ” 
FOTOĞRAFLARI SERGİSİ, DARÜLACEZE’DE

TBMM Millî Saraylar tarafından 
Darülaceze’de düzenlenen ve 30 Mart 
tarihine kadar açık kalan sergide, 
Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı olan 
Sultan II. Abdülhamid döneminin bilinen 
ve bilinmeyen yönleri, fotoğrafçıların 
objektifinden yansıtıldı. Sergide, Yıldız Sarayı, 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler, Açılış Törenleri, 
Tarım Sanayi ve Ulaşım, Kültür ve Sanat, 2. 
Meşrutiyette Sultan Abdülhamid ve Cuma 
Selamlığı, İstanbul ve Anadolu’nun Günlük 
Yaşantısı ve Şehir Görünümleri başlıkları 
altında kategorize edilen fotoğraflara yer 
verildi.

Müzecilik ve Tanıtım Başkan Vekili Fahrettin 
Gün, açılışta yaptığı konuşmada, müze 
araştırmacılarıyla bir çalışma yaptıklarını, 
yakın bir süreçte Yıldız Şale’nin birinci 
katının Abdülhamid Han Müzesi olarak 
düzenleneceğini söyledi. Abdülhamid Han’ın 
daha iyi anlaşılması gerektiğini belirten 

Gün, “Abdülhamid Han, son dönemde 
gerek televizyonlardaki dizilerde, gerek 
yayın çalışmalarında gündeme geliyor. 
Fakat benim burada bir eleştirim var. Bizim 
tarihî şahsiyetlere karşı ilgimiz var ama 
bilgimiz yok. Dolayısıyla biz Abdülhamid’i 
çok seviyoruz ama Abdülhamid Han 
konusunda gereken okumayı yapmıyoruz. 
Okuma noktası, bizim en büyük açmazımız. 
Abdülhamid Han’a çok müteşekkiriz. 
Abdülhamid Han ve diğer tarihî 
şahsiyetlerimizi iyi anlarsak, bu, gelecekte 
bizim önümüzü aydınlatan bir projektör 
olacaktır.” dedi.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci de, 
serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek, tarihten dersler alınması 
gerektiğini, Abdülhamid Han döneminin, 
günümüze daha net bakabilmek açısından 
bilinmesi gerektiğini kaydetti.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Cevdet KARAKURT
17. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cevdet Karakurt’un cenazesi, 3 Mart’ta 
Gölbaşı Hacı Devlet Yılmaz Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Karakurt, 1950’de Zimmikıtırbi’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinden mezun oldu. Serbest tüccar ve çiftçi olarak görev yaptı.

 

 

Ferhat ARSLANTAŞ
16. Dönem İzmir Milletvekili Ferhat Arslantaş’ın cenazesi, 7 Mart’ta İzmir 
Güzelbahçe Yukarı Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Arslantaş, 1932’de Gördes’te doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji 
Bölümünden mezun oldu. Köy öğretmeni, Genel-İş eğitim uzmanı olarak 
görev yaptı.

Samet GÜLDOĞAN
13 ve 14. Dönem Elazığ Milletvekili Samet Güldoğan’ın cenazesi,  
13 Mart’ta TBMM’de düzenlenen tören ve Hasan Tanık Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Güldoğan, 1929’da Camiisuk’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Jeoloji Bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği 
Başkanı, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Başkanı, Yeni Harput 
Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Türk Parlamenterler Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yaptı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Mükerrem TAŞÇIOĞLU
17 ve 18. Dönem Sivas Milletvekili, 45. Hükûmet Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, 45. Hükûmet Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem 
Taşçıoğlu’nun cenazesi, 19 Mart’ta Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Taşçıoğlu, 1926’da Ezine’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Liege 
Devlet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 
Gençliğin Avrupa Kampanyası Seksiyon Şefi, İstanbul Teknik Üniversitesi 
Demir Yol Kürsüsü Asistanı, Haydarpaşa - Sahfazan Bayındırlık Kontrol 
Mühendisi, Karayolları Genel Müdürlüğü Müşaviri, Ulaştırma Bakanlığı 
Planlama Dairesi Başkanı, Bayındırlık Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Özel 
Müşaviri, serbest inşaat mühendisi, İstanbul Teknik Üniversitesi Talebe 
Birliği Başkanı, Türkiye Millî Gençlik Teşkilatı Kurucusu, Türkiye Millî 
Talebe Federasyonu Kurucusu, Dünya Gençlik Birliği Kurucusu ve İcra 
Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

İsmail COŞAR
19 ve 20. Dönem Çankırı Milletvekili İsmail Coşar’ın cenazesi, 18 Mart’ta 
Çankırı Eldivan Saray köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.

Coşar, 1933’te Saray’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 
mezun oldu. Ankara Mehmet Çelebi Camisi Müezzini, Maltepe Camisi 
İmam Hatibi, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi ve Başkan Yardımcısı Vekili, 
Ankara Din Görevlileri ve İmam Hatip Mezunları Dernekleri Kurucusu, 
Türkiye Din Görevlileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel 
Başkanı, Hakses Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Müdürü, sarı basın kartı 
sahibi olarak görev yaptı.
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MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
Sanatın ve Sanatçının Yanında

04-09 NİSAN 2017 FÜRÜZAN SEMİZER YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ

11-16 NİSAN 2017
ULUSLARARASI EKOLOJİK KADIN 

KÖYÜ DERNEĞİ    
KARMA SERGİ

18-23 NİSAN 2017

HÜMEYRA  YÜCEL                           
ESRA DOLGUN                                               

EMİNE KUMKAYA                            
GAMZE KILIÇ                                

HALİME ÇEPNİ                                                                                                      
AYŞE NESLİHAN KUTLUCA  

TEZHİP SERGİSİ VE İCAZET 
TÖRENİ

25-30 NİSAN 2017 YRD.DOÇ.DR.CEYDA ALPARSLAN KARMA SERGİ

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

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 1 65
Kanunlaşan 160 -
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan 2 -

Komisyonlarda 
Bulunan* 101 1630

Genel Kurulda  
Bulunan* 81 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslar Arası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 160

Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 348 177

İHİK 421 96

KEFEK - -

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 4

İstem Üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

-

TBMM Karma Komisyon** 41

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 843 13 6 46 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 201 - 2 23 (okunan) 1 (okunan) - -

   *03/11/2015- 31/03/2017 itibarıyla bulunan

**8/6/2016 tarihi itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Milli Savunma - -
İçişleri - -
Dışişleri 1 2,22
Milli 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. 4 22

Dilekçe 5 2,20
Plan ve Bütçe 1 2
KİT - -
İHİK - -
AB Uyum - -
KEFEK - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) 3 4,20
Aladağ Araştırma 3 10

Komisyonlar Toplam 17 43.02
TBMM Genel Kurulu 8 47.04

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ MART 2017            SAYI 222

M
ART 2017    SAYI 222  

KÜÇÜKSU
KASRI

TBMM
MİLLİ SARAYLAR

TBMM BAŞKANI 
GENEL KURULDA

     4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu  
 Katılımcıları, Mecliste

         Kahraman: “Pakistan-Zindabad-Türkiye”


