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MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
Sanatın ve Sanatçının Yanında

02-07 MAYIS 2017 NURTEN ŞİŞMAN EBRU VE KATI’ SERGİSİ

09-14 MAYIS 2017 DUYGU ŞENOL     
MODERN TASARIMLAR 

SERGİSİ

10 MAYIS 2017
MİMAR KEMAL                                      

İLK VE ORTAOKULU        
KARMA RESİM SERGİSİ

16-21 MAYIS 2017
İNCİ AVCI ALDEMİR VE 

ÖĞRENCİLERİ   
KARMA RESİM SERGİSİ

23-28 MAYIS 2017 MALTEPE ORTAOKULU      KARMA RESİM SERGİSİ

30 MAYIS-04 HAZİRAN 
2017

AYŞEN AVCI ÇAVDAR VE 
ÖĞRENCİLERİ     

YAĞLI BOYA VE EBRU 
SERGİSİ

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

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

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 -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 166 443

İHİK 186  68

KEFEK 1 -

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 23

İstem Üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

-

TBMM Karma Komisyon** 47

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 453 7 5 30 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 248 - 7 3 - - -

   *03/11/2015- 30/04/2017 itibarıyla bulunan

**30/4/2017 tarihi itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Milli Savunma 1 1
İçişleri - -
Dışişleri - -
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. - -

Dilekçe - -
Plan ve Bütçe - -
KİT - -
İHİK - -
AB Uyum - -
KEFEK - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Aladağ Araştırma - -

Komisyonlar Toplam 1 1
TBMM Genel Kurulu 2 6,05

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ
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TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 
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22 Nisan 2017 Cumartesi

Mesajında, Anadolu'yu ebedi vatan edinen 
milletin millî bağımsızlığını korumak için 
23 Nisan 1920'de yeniden bir çatı altında 
toplandığını belirten TBMM Başkanı 
Kahraman, kapatılan Meclis-i Mebusan 
üyelerinin bir kısmı ve Anadolu'dan 
çağrılan temsilcilerle Ankara'da açılan 
TBMM'nin Sinop Mebusu Mehmet Şerif 
Bey başkanlığında ilk toplantısını 23 Nisan 
1920'de yaptığını hatırlattı.

TBMM'nin, Heyetitemsiliye'nin daveti ile 
"Selâhiyet-i fevkalâdeye malik" Meclis olarak 
Hacı Bayram Camisi'nde kılınan cuma namazı 
ardından tekbir ve dualarla 23 Nisan 1920 
tarihinde Ankara'da çalışmalarına başladığını 
dile getiren Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Müstevli devletlere karşı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çatısı altında yekvücut olan 
milletimiz, kendi istiklalini kendi azim 
ve kararıyla kurtaracağını ilan etmiştir. 
Emperyalistlere karşı her türlü yokluk ve 
zorluk göze alınarak 97 yıl önce Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla, tam 
istiklal ve hürriyet için yemin edilmiş ve aziz 
milletimizin bu idealden vazgeçmeyeceği 
bütün dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir." 

TBMM'nin Ankara'da toplanmasına 
liderlik eden Mustafa Kemal Paşa ve 
Millî Mücadele’nin diğer önderlerinin, 
milletle birlikte Kurtuluş Savaşı'nı zaferle 

taçlandırdıklarını aktaran Kahraman,

"Devletimizin güvencesi ve geleceği olan 
çocuklarımıza 23 Nisan bayram olarak 
armağan edilmiştir. Milletimize bugünleri 
hazırlayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
97 yıl önceki tüm üyelerini, vatanın her 
sathını kurtarmak için cephede görev 
yapan komutanından erine kadar bütün 
askerlerimizi, cephe gerisinden manevi ve 
maddi destek ve güç veren tüm milletimizi 
şükranla yâd ediyorum. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, gücünü ve yetkisini milletinden 
alan millî iradenin tecelli ettiği çatıdır. 
Milletimizin seçilmiş temsilcileri olarak 
görevimiz, dün olduğu gibi bugün ve yarın 
da bu çatı altında milletimizin huzuru, 
refahı, güvenliği ve saadeti için çalışmaktır. 
Milletimizin hiçbir temsilcisi, bu gaye 
ve hedefler dışında bir düşünce içinde 
olamayacaktır." dedi.

Meclisin kahraman üyelerini, vatanı ve 
bayrağı için canını seve seve vermiş bütün 
şehitleri, rahmete kavuşmuş gazileri, ayrıca 
Millî Mücadele’ye canıyla, malıyla, emeğiyle 
katılmış milletin her ferdini rahmet, minnet 
ve şükranla andığını vurgulayan TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, bugüne anlam 
katan geleceğin güvencesi çocukların 
gözlerinden öptüğünü, milletin bayramını en 
içten duygularla tebrik ettiğini ifade etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
TBMM’nin açılışının 97’nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
tarafından görevlendirilen TBMM Başkan 
Vekili Ahmet Aydın,  Millî Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı 
üyeleri, grup başkanvekilleri, milletvekilleri 

ve TBMM İdari Teşkilatı çalışanları katıldı. 
Törende, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın 
tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, 
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı 
okundu. 

97’nci yıl dönümünü kutladığımız TBMM’de, 23 Nisan 2017 Pazar günü  
Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
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Anıtkabir'deki törene, TBMM Başkan Vekili 
Ahmet Aydın, Başbakan Binali Yıldırım, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başbakan 
yardımcıları, bakanlar, TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri ve milletvekilleri katıldı. 

Aslanlı Yol'da yoğun kar yağışı altında 
yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen 
heyet, TBMM Başkan Vekili Aydın'ın TBMM 
Başkanı adına mozoleye çelenk koymasının 
ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal 
Marşı'nı okudu. 

Misakımillî Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini 
imzalayan Aydın, mesajında şu ifadelere yer 
verdi:

"Devletimizin yeniden bağımsız olmasının, 
milletimizin hürriyetine kavuşmasının 
karargâhı görevini üstlenen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, bu yıl 97'nci yılına girmiş 
bulunmaktadır. Sevinçliyiz, gururluyuz. 

Haçlı ittifakının saldırılarına boyun 
eğmeden, istiklale olan inancınızı bir an 
olsun kaybetmeden, milletimizin istikbalinde 
liderlik görevini üstlendiniz. Milletimiz, 
emperyalist işgale karşı sizin komutanızda 
verdiği eşsiz mücadele ile nesiller boyu 
övünçle anlatılacak büyük bir destan yazdı. 
Hür ve bağımsız bir şekilde yaşadığımız bir 
ülkeye kavuşmamızda yaptığınız hizmeti 
dünya durdukça hep hatırlayacağız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26'ncı 
dönem üyeleri olarak hedefimiz, devletimizin 
ve milletimizin ilelebet payidar kalmasına 
hizmet etmektir. Kurucusu olduğunuz 
Meclisimiz, mirasınızı güçlendirerek 
geliştirecektir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisimiz, milletimizle dayanışma içinde 
daha güzel yarınlar için çalışmalarını 
sürdürecektir. Emanetiniz ehil ellerdedir. 
Ruhunuz şad olsun."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM’deki törenin 
ardından Anıtkabir’de tören düzenlendi.
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Tören, Birinci Mecliste ilk konuşmayı yapan 
Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının 
seslendirilmesi, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, yaptığı 
konuşmada, 23 Nisan'ın Türk milletinin 
kendi istikbalini kendi azim ve kararıyla 
kurtarmak için tek yürek olduğu ve bunu 
tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu 
belirtti. O gün minarelerden okunan ezanın, 
Birinci Meclisin fedakâr ve feragat sahibi 
mensupları sayesinde olduğunu ifade eden 
Aydın "Anadolu zor bir coğrafyadır. Millî 
birliğini ve bütünlüğünü koruyamayan hiçbir 
millet bu coğrafyada huzur ve güven içinde 
yaşayamaz. Zayıflık ve zaaf gösterenler asla 
barınamaz. Ecdadımız çağın gelişmelerine ve 

gereklerine ayak uyduramamanın ve yapılan 
hataların bedelini hürriyet ve bağımsızlığını 
yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak 
ödemek zorunda kalmışlardır." dedi.

Anadolu'da devlet kurmanın güçlü bir 
orduyla mümkün olacağını kaydeden Aydın 
"Türk milleti tarih boyunca ordu-millet 
olarak anılmıştır. Devlet örgütlenmesi de 
tarih boyunca milletin bekasını tesis edecek 
şekilde yapılmıştır. Savunma silahları elinden 
alınmış bir ordunun Anadolu'yu koruması 
mümkün değildir. Düşman, 15 Mayıs 1919'da 
İzmir'i işgal edinceye kadar milletimiz 
üzerinde uyuşturucu etkisi yapacak pek çok 
süslü sözler söylemiştir. Yıllardır savaşlardan 
yorgun düşen milletimiz, işgale karşı direnç 
göstermemesi için içerideki iş birlikçilerden 

Anıtkabir’deki töreni müteakiben Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
düzenlenen törene TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve  

idari teşkilat yöneticileri katıldı.
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de kâfi derecede yalan dinlemiştir. Ancak bu 
sözlerin Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 
üzerinde tesiri olmamıştır. Onlar düşmandan 
insaf ve merhamet dilenerek, millî 
onurumuzu koruyamayacağımızı görerek 
harekete geçmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Birinci Meclisin olağanüstü yetkilere 
sahip bir Meclis olduğunu anlatan Aydın, 
Birinci Mecliste farklı düşüncelere sahip 
milletvekillerinin de fikrî ayrılıklarını, 
devletin bağımsızlığına ve milletin 
hürriyetine kavuşmasına muhalefet 
sebebi olarak kullanmadığını dile getirdi. 

Aydın, Birinci Meclisin kuruluşundaki ruh 
ve hissiyatın ebediyete kadar taşınması 
gerektiğini kaydederek "Birinci Meclis'in 
açılışında tezahür eden millet iradesi 15 
Temmuz'da da kendini göstermiştir. Milletin 
iradesini hiçe sayan hain darbe girişimine 
karşı Meclis üyeleri yekvücut olarak direnmiş 
ve milletin iradesine sahip çıkmışlardır. 
Bundan sonra da 15 Temmuz'da yaptığımız 
gibi siyasi fark gözetmeksizin millet olarak 
bu iradeye her zaman sahip çıkmalıyız. 
Demokrasimize kasteden her türlü ihanet 
girişimini hep birlikte en şedit şekilde 
bertaraf etmeliyiz." dedi.
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Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de gezen 
katılımcılar, Birinci Meclis bahçesinde Ankara 

Kulübü seymenlerinin gösterisini izledi ve 
küçük seymenlerle fotoğraf çektirdi.
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Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
başladı. Törene, Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Birinci Başkanı Seyit Çavdar, 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Bakanlar 
Kurulu üyeleri, Genelkurmay İkinci 
Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, kuvvet 
komutanları, TBMM Başkan Vekili Ahmet 
Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grup 
başkanvekilleri, eski ve yeni milletvekilleri, 

siyasi parti genel başkanları, sivil ve askerî 
erkan ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Tebrikleri kabulünün ardından kısa bir 
açıklama yapan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman "Bayramınız kutlu olsun. İnşallah 
nice bayramlara erişelim. Devlet ebed 
müddet olarak nice güzel günlere kavuşalım. 
Sağlık, afiyet diliyorum. Bugünlere 
gelmemizde emeği olanların hepsini rahmet 
ve minnetle anıyorum. Bundan sonraki 
çalışmalarda elimizden geleni yapacağız." 
dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97’nci yıl dönümü ve 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tören Salonunda 

kutlamaları kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
Genel Kurulun Özel Gündemli Toplantısını izlemek üzere TBMM’ye geldi. 

Erdoğan Meclise gelişinde askerî törenle karşılandı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
yeni döneme ilişkin değerlendirmesinde 
"İnşallah yeni dönem şöyle başarıyla, 
birlik, beraberlik, dayanışma içinde 
olur. Ülkemizin, milletimizin geleceğe 
yönelik dayanışmaya çok çok ihtiyacı var. 
İnanıyorum ki parlamento bu hassasiyet 
içinde çalışmalarını sürdürecektir. Bütün 
mesele, duygusallığı bir kenara bırakıp, 
hissiyatı bir kenara bırakıp, öncelikle 
bilimsel uygulamaların ışığı altında geleceğe 
yürümektir." ifadelerini kullandı. 

"Milletin iradesine de saygı duyarak geleceği 
inşa ve ihya etmek en önemli adımımız 

olacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 
"Özellikle millet 16 Nisan'da iradesini 
ortaya koymuştur. Bu iradenin dünyada 
çok örnekleri var ancak 16 Nisan'da bizim 
milletimizin ortaya koyduğu irade çok 
çok farklı. Çünkü katılım oranının bu denli 
yüksek olduğu pek nadirdir. Bu yüksek 
katılımla iradesini ortaya koyan milletimizin, 
özellikle bu yaklaşımını hiçe saymak öyle 
zannediyorum ki hakikaten insaf dışı olur. 
Ben milletime çok teşekkür ediyorum. Şimdi 
de milletimin vekilleri önümüzdeki dönemi 
bu parlamentoda çok daha güçlü kılacaktır." 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Şeref Kapısı önünde  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı.
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Birleşimi açtıktan sonra konuşma yapan 
İsmail Kahraman, TBMM’nin açılışının 
97'nci yıl dönümüne ulaşmanın bahtiyarlığı 
içinde olduğunu belirterek 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. 
Kahraman, şu hususları kaydetti: 

"Milletimizin birliğinin temsilcisi, Türkiye 
Büyük Millet Meclisimizin açılışından 
bugüne kadar emek vermiş değerli zevatı 
minnet ve şükranla anıyorum. Meclisimiz 

millî iradenin tecelligâhıdır. Kurtuluş 
Savaşı’nı bizzat idare eden Gazi Meclistir. 
Dünyada başka bir parlamentonun sahip 
olmadığı böyle bir unvana layık görülmüştür. 
İçinde bulunduğumuz 26'ncı dönem, 
siyasi tarihimizde müstesna yer işgal 
edecek dönemlerden biridir. Bu dönemde 
Meclisimiz ikinci defa gazilik unvanını hak 
etmiştir. Devletimizin birlik, bütünlüğüne 
ve bekasına kasteden melun terör odakları 

Genel Kurul, TBMM’nin açılışının 97’nci yıl dönümü ve  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gündemiyle  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. 
Birleşim, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
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ve onları yönlendiren müstevli devletlerin 
yerli iş birlikçilerinden olan FETÖ, PKK, 
PYD, DEAŞ, DHKP-C, MLKP ve benzerlerinin 
hain planları milletimiz tarafından boşa 
çıkartılmıştır. Ve siz Gazi Meclisin gazi 
milletvekilleri, 15 Temmuz 2016 gecesi 
halktan almış olduğumuz vekâlet görevinin 
gereğini hakkıyla ifa ettiniz, herhangi bir 
parti farkı gözetmeden bir bütün hâlinde 
ay yıldızlı bayrağımızın altında darbeye 
'Hayır' dediniz. Bu vesileyle aziz milletimizi 
meydanlara direnişe çağıran ve hain darbe 
girişimini önlemede en büyük rolü üstlenen 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, kurumlarımıza, 
kurullarımıza, siyasi partilerimize, sivil 
toplum kuruluşlarımıza ve demokrasiyi 
tümüyle özümsemiş necip milletimize 
şükranlarımı sunuyorum." 

Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yâd 
eden Kahraman "İnanıyorum ki, 15 Temmuz 
darbe girişiminin önlenmesi Türkiye'de 
darbeler döneminin sona erdirilmesini 
sağlamıştır. Hangi siyasi partiden olursa 
olsun milletimiz bütünüyle demokrasi 
dışında bir rejimi kabul etmeyeceğini 
açıkça ifade etmiştir." dedi. Meclisin 26'ncı 
döneminin bir diğer başarısının ise 1982 
Anayasası’nda sistem değişikliğini kabul 
etmesi olduğunu dile getiren Kahraman, 
Meclisten geçen değişikliğin 16 Nisan 
halk oylamasıyla millet tarafından kabul 
edilmesinin Türk siyasi hayatı için yeni bir 

dönüm noktası olduğuna işaret etti.  Yüksek 
Seçim Kurulunca açıklanan geçici verilere 
göre halk oylamasının büyük bir katılımla 
sonuçlandığını ve Mecliste kabul edilen 
metnin halk tarafından da kabul gördüğünü 
hatırlatan Kahraman, şu görüşlerini ifade etti:

"Milletimiz olgunluk içinde demokrasi 
imtihanını başarıyla vermiştir. Sonucun 
ve yeni dönemin ülkemiz, milletimiz ve 
devletimiz için bereketli ve uğurlu olmasını 
niyaz ediyorum. Bilinmelidir ki, değişim 
tabii bir hâldir. Değişmezlik üzerine kurulu 
bir sistem bugüne kadar icat edilmemiştir. 
Zamanın ve şartların değişmesiyle hukuki 
hükümler de değişmektedir. TBMM, yasama, 
denetim ve temsil yetkilerinin sahibidir. 
Halk oylamasıyla yapılan değişiklik gereği, 
yasama olarak meclisimiz hukuk devleti 
ilkelerine, evrensel normlara ve çoğulcu 
demokrasi kurallarına uygun mevzuat 
değişikliklerini yapmak için kesif bir 
çalışma dönemine girecektir. Bu meyanda 
Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, 
Milletvekilleri Kanunu, TBMM İdari Teşkilatı 
Kanunu, Meclis İç Tüzüğü gibi konularda 
icap eden değişiklikleri ele alacaktır. Aksaklık 
ve yanlışlıklar kısa sürede giderilecektir. 
Halk oylamasıyla daha da güçlü hâle gelen 
Yasama Organımıza hayırlı başarılar nasip 
olmasını temenni ediyorum. Bu vesile 
ile muhterem Cumhurbaşkanımıza da 
tebriklerimizi arz ediyor, nice üstün ve güzel 
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hizmetlere nail olmasını 
niyaz ediyorum. Yasama 
olarak hedefimiz, 
yürütme ve yargı ile 
birlikte adil ve kalkınmış 
bir Türkiye'nin inşası 
için bize düşen görevi 
en iyi şekilde yapmaktır. 
Unutmayalım ki yarınlar 
yorgun ve bezgin 
kimselere değil, çalışkan 
ve gayretli insanlara ait 
olacaktır." 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
büyük bir medeniyetin 
varisi olduğunu 
belirten Kahraman, 
bu köklü medeniyetin 
geliştirilerek yaşatılması 
sorumluluğu 
bulunduğunu vurguladı. "İnanç, soy ve tarih 
birliği taşıdığımız kültür coğrafyamızdaki 
milyonlarca insanın bizimle beraber 
olduğunun ve bizden önderlik beklediğinin 
şuuru içinde olmalıyız." diyen Kahraman 
"İnancım odur ki ümidini bizlere bağlayanları 
hayal kırıklığına uğratmayacağız. Zirve bir 
medeniyetin sahibi ve mirasçısı necip bir 
milletiz. Nice badireleri atlattık. Tarihe 
nice şanlı sayfalar ekledik. Üç kıtaya, yedi 
denize adaletle, insaniyetle hükmetmiş 
bir cihan devletinin varisleriyiz. Dünkü 
topraklarımızda bugün 53 devlet var. Bizden 
dostça ve kardeşçe rehberlik ve önderlik 
bekleyen geniş bir kültür coğrafyamız var. 
Ne üzücüdür ki dünyada kurulu uluslararası 
düzen, devletler arasındaki problemleri 
çözmekten çok uzaktır. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyindeki beş daimi üyeden 
birinin veto yetkisi kullanması, alınan 
herhangi bir kararı hükümsüz kılmaktadır. 
Muhterem Cumhurbaşkanımızın sıkça 
tekrarladığı 'Dünya beşten büyüktür' 
sözünün gereği yapılmalıdır. Bunun için 
devletler arasında yeni düzenlemelere 
gidilmelidir. Birçok meselede olduğu gibi, 
tarihî ve kültürel bağlarımız olan Suriye'deki 
iç savaşın önlenmesi için üzerine düşeni 

yapmayan bir dünya var. Sadece Suriye'de 
değil; Orta Doğu'da, Asya'da, Avrupa'da, 
Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde benzeri 
problemlerin olduğu malumunuzdur. 
Güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünya düzeni 
sürdürülebilir değildir. Türkiye olarak 
zorlukların aşılmasında, barış ve huzur 
ortamının sağlanmasında elimizden geleni 
muhakkak ki yapacağız." 

23 Nisan'ın bir diğer özelliğinin de 23 
Nisan 1927'de Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından çocuklara armağan edilmiş 
olması olduğuna işaret eden Kahraman, 
çocukların istikbalin güneşi, geleceğin 
teminatı olduğunu dile getirdi. TBMM 
Başkanı Kahraman "Onlara temiz, güvenilir, 
emniyet içinde yaşanılır ve adil bir dünya 
bırakmak bizim vazifemizdir. Çocuklar üstüne 
çizgi çekilmemiş defter yaprakları gibi 
bembeyazdır, saf ve masumdurlar. TBMM 
olarak çocuklarımızın tarih şuuruna sahip, 
manevi ve millî değerlere saygılı, şahsiyetli 
kişiler olarak hayata hazırlanmalarını 
temin edecek kararları ve tedbirleri almak 
mecburiyetindeyiz." dedi. Çocuklara 
yapılacak her yatırımın yarınları teminat 
altına almak anlamına geldiğini aktaran 
Kahraman, TBMM'nin çocukları manen 
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ve madden korumak; bedenen, ruhen 
ve zihnen sağlıklı nesiller yetiştirmek için 
her türlü tedbiri almak kararlılığı içinde 
olduğunun altını çizdi.

Kahraman, konuşmasına şu ifadelerle 
devam etti: "Çocuklarımızın korunması 
hususu devlet olarak en çok önem 
verdiğimiz ve üzerinde hassasiyetle 
durduğumuz konulardan biridir. 23 Nisan 
gününü Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
olarak kutlamakla istikbalimiz demek 
olan çocuklarımıza, millî hâkimiyet gibi en 
temel bir değerimiz kadar önem vermekte 

olduğumuzu göstermekteyiz. Bu anlamlı gün 
vesilesiyle Birinci Meclisten günümüze kadar 
hizmetleri geçmiş bütün tarihî şahsiyetleri 
bir kez daha minnet ve şükran duygularımla 
anıyorum. Devletimiz ve milletimiz için 
canlarını seve seve veren, bir gül bahçesine 
girercesine toprağa giren, şehadet şerbeti 
içen ve mekânları cennet olan bütün 
şehitlerimize ve 15 Temmuz'da şehit olan 
asil evlatlarımıza Cenabıhak'tan rahmetler 
niyaz ediyorum. Sizlere sağlık, sıhhat ve 
afiyetler içinde hayırlı çalışmalar diliyor, 
nice bayramlara kavuşmamız temennisiyle 
saygılarımı sunuyorum."

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan 
Binali Yıldırım, 23 Nisan özel gündemli 
toplantısında AK PARTİ Grubu adına 
yaptığı konuşmasına “Millî iradeyi hâkim 
kılarak, Türkiye'yi muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkarmak için TBMM'nin 
açılışından bugüne kadar, başta ilk Meclis 
Başkanı ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak 
üzere, Meclis çatısı altında çalışan bütün 
milletvekillerinden vefat edenlere Allah'tan 
rahmet diliyor, hayatta olanlara da ülke 
adına teşekkür ediyorum.” diyerek başladı. 

Meclisin açılışının 97’nci yıl dönümünü 
kutlarken bugünü çocuklara bayram olarak 
armağan eden bir ülke olmanın gururunu 
da yaşadıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, 
şunları söyledi: "Çocuklarımızın, milletimizin 
değerlerine sahip çıkarak, fikri hür, irfanı 
hür, vicdanı hür olarak ve öz güvenleri 
yüksek bir şekilde yetişmesini arzu ediyoruz. 
Onların millî iradeye her şartta sahip 
çıkmalarını, daha demokratik ve özgür 
yarınları inşa etmelerini ümit ediyoruz. Bu 
yolda önemli mesafe aldığımızı da ifade 
etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
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bugünlerini hakkıyla anlayabilmek için 97 yıl 
önceki zor şartları hatırlamamız gerekiyor. 
Unutmayalım ki TBMM'nin kurulduğu o 
günlerde yurdumuzun birçok yeri işgal 
edilmiş, orduları dağıtılmış, ülke fakruzaruret 
içerisindeydi. Bu şartlar içerisinde tek umut 
veren şey milletimizin gönlünde canlı ve 
dipdiri olan bağımsızlık aşkı ve vatan sevgisi 
idi. Bu aşk ve sevgiyle vatanın dört bir 
yanından gelen milletvekillerinin katılımıyla 
23 Nisan 1920'de Meclisimiz heyecanla, 
umutla ve dualarla açıldı. TBMM'nin açılışı, 
egemenliğin millete ait olduğunun ve millî 
iradenin üstünlüğünün ifadesiydi." 

Başbakan Yıldırım, Millî Mücadele’nin 
Meclis öncülüğünde, Gazi Mustafa Kemal 
liderliğinde yapılan bir halk mücadelesi 
olduğunu ifade etti ve Meclisin bu 
mücadeleyi başarıyla yürüterek Cumhuriyeti 
kurduğunu vurguladı. Yıldırım "Devlet kuran 
Meclisimiz, dünyadaki tek Gazi Meclistir. 
Meclis 97 yıl önce olduğu gibi bugün de 
tam istiklalimizin, aydınlık geleceğimizin 
ve millet olarak bir arada yaşama azim ve 
kararlılığımızın teminatı olmaya devam 
ediyor." dedi.

Millî egemenliğin demokrasi ile anlamlı 
olduğunu ve halk iradesini yok sayarak 
demokratik rejimin kesintiye uğratılmasının 
millete acı bedeller ödettiğini belirten 
Yıldırım "27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 
28 Şubat ve 27 Nisan gibi açık ve 
örtülü müdahalelerin yaşattığı acılar 
hâlâ zihinlerimizdedir. Millî egemenliği 
çiğnetmemek, Meclisin hukukunu ve 
milletin egemenliğini korumak hepimizin 
görevidir. Bu görev anlayışıyla aziz 
milletimizin temsilcisi olan yüce Meclisimiz, 
15 Temmuz'da millî iradeye karşı kalkışılan 
FETÖ ihanet şebekesinin darbe girişimine 
karşı dimdik durmuş ve millî iradeyi alçaklara 
teslim etmemiştir." ifadesini kullandı. 

Gazi Meclisin "Gazi" sıfatını hakkıyla 
kazandığını o gece dost, düşman tüm 
dünyaya  gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, 
bundan sonra da bu tür girişimlere karşı 
tek yürek olarak karşı koymak, millî iradeyi 

korumak ve demokrasinin geliştirilmesinin 
herkesin ortak sorumluluğu olduğunu 
kaydetti. O gece istiklale ve istikbale 
sahip çıkan başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, hükûmet ve Mecliste 
grubu bulunan bütün partilerin üyelerine 
şükranlarını sunan Yıldırım, şu sözlerle 
devam etti: "Bu darbenin önlenmesinde 
şüphesiz en büyük katkı yüce Türk 
milletinindir. Milletin kararlılığı ve cesareti 
darbecilere darbe indirmiştir. Yüksek ve hızlı 
bir değişim sürecinde birlik ve beraberlik 
içerisinde ülkemizin ve milletimizin 
beklentisi doğrultusunda demokrasimizi 
daha da geliştireceğiz. Bu konuda iktidarı 
muhalefeti hepimize, bu çatı altında görev 
yapan hepimize büyük sorumluluklar 
düşüyor. Toplumsal sorunlar değişerek 
halkın gündeminde her zaman yer alır. Akıl 
ve uzlaşma ile sorunların çözüm yeri milletin 
evidir, TBMM'dir. Bunun gereğini yerine 
getirmek de bütün bu Mecliste yer alan 
hepimizin görevidir. Bu Meclis Gazi Meclistir, 
bu Meclis kahraman bir Meclistir. Böyle 
bir Meclisin üyesi olarak bu millete hizmet 
etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. 
Bu anlayışla Türkiye'nin çocuklarına daha 
güvenli, demokrasisi daha gelişmiş, hukuk 
düzeni sağlam temeller üzerine oturmuş bir 
ülke devretmek için çalışıyoruz. Bu yolda 
önemli mesafeler aldık, almaya devam 
ediyoruz."

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin nereden 
nereye geldiği ve hangi badirelerden 
geçtiğinin unutulmaması gerektiğini, 
çok partili hayata girilen 1950'den 
sonra demokrasiye ilk darbenin 1960'ta 
vurulduğunu, 1960'tan bugüne millî iradeye 
müdahale anlayışının sürekli tehdit olarak 
hep var olduğuna dikkati çekti. Yıldırım, 
27 Mayıs'ın darbelerin anası olduğuna 
işaret ederek "27 Mayıs’ın getirdiği düzen 
içinde âdeta darbeler süreklilik kazanmıştır. 
Her on yılda bir demokrasimiz saldırıya 
uğramış yüce Meclis yer yer kapatılmıştır. 
Darbe sonrası hazırlanan Anayasaların 
demokrasi dışı müdahaleleri önlemediği 
de tecrübeyle sabit olmuştur. Bunun 
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temel nedenleri, Anayasa’nın millet iradesi 
dışında vesayetçi bir anlayışla hazırlanmış 
olmasıdır. Bu muhtıra bildiğiniz gibi 
cumhurbaşkanı seçilme tartışmalarıyla 
birlikte yine gündeme gelmiştir. Maalesef 
2007'de cumhurbaşkanının seçilememesiyle 
başlayan yeni bir sürece bu Meclis şahit 
olmuştur. O gün Meclis cumhurbaşkanını 
seçemediği için bir Anayasa değişikliği 
zorunlu hâle gelmiş ve cumhurbaşkanının 
millet tarafından seçilmesi gerçekleşmiştir. 
Yapılan halk oylamasında milletimiz bu 
değişikliği onaylamıştır. Ondan sonra devam 
eden süreç artık milletin iradesine dışarıdan 
müdahaleleri önleyecek şekilde bu Meclisin 
gereken adımları atması olmuştur. En son 
gerçekleştirilen Anayasa değişikliği  yüce 
Meclisimizin milletvekilleri tarafından 
görüşülmüş ve halk oylamasıyla millete 
götürülmüştür. 

Milletimiz değişiklik yönünde kararını vermiş 
ve böylece Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 

Sistemi'nin önümüzdeki genel seçimle 
birlikte devreye girmesi benimsenmiştir. 
Bu sistemle beraber artık sürekli istikrar 
ve güçlü iktidar dönemi başlamış, milletin 
doğrudan yetkilendirdiği bir yürütme tesis 
edilmiştir. Aynı zamanda yeni değişiklikle 
birlikte yüce Meclis daha da güçlenmiş ve 
asli işleri yasama ve denetleme konusundaki 
görevleri artarak devam edecektir. Bu 
yapılan değişikliğin ülkemize, milletime 
hayırlı olmasını dilerken cumhuriyeti 
bize emanet eden ve cumhuriyetimiz ve 
bağımsızlığımız için hayatını seve seve veren 
bütün şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere şükranla, 
minnetle anıyoruz. Hedefimiz, muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmaktır. 
Bunu da bugün 97'nci yıl dönümünü 
kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nı, ülkemizin geleceğini emanet 
edeceğimiz çocuklara gösterdiğimiz önemin 
bir göstergesi olarak ifade etmek istiyor ve 
yüce Meclisi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
konuşmasına, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 
23 Nisan 1920’de, 97 yıl önce bugün, 
bu saatlerde, TBMM'nin Ulus’taki ilk 
binasına adımını attığı anda hissettiklerine 
dair sözlerini hatırlatarak başladı. Kemal 
Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "23 Nisan Cuma 
günü öğleden sonra takriben saat 2’de 
Meclis binasının kapısından girerken 
günlerden ve gecelerden beri bütün 
mevcudiyetimi işgal eden efkâr ve 
duygusallık içinde bulunuyordum. Ancak 
içeriye girip Meclis salonunu dolduran 
milletvekillerinin, emniyet ve itimat eden 
bakışlarıyla bana yönelmiş olduklarını 
gördüğüm zaman teşebbüsümüzün, milletin 
amaçlarına tamamen uygun olduğunu bir 
kere daha idrak ettim. Ve artık benimle 
fikir ve amaçta ortak, milletimizi temsil 
eden bu kader arkadaşlarımla beraber 
çalışacağımdan dolayı bahtiyardım." 
sözlerini okudu.

Gazi Meclisin, Türkiye millî tarihinin 
başlangıcı ve bizzat Türkiye halkının vücuda 
getirdiği bir harika olduğunu dile getiren 
Kılıçdaroğlu, Atatürk tarafından 23 Nisan 
1920’nin çocuklara armağan edilmesinin 
aynı zamanda cumhuriyetin de her zaman 
bir çocuk kadar saf, temiz ve yalın kalacağına 

duyulan inancı ifade ettiğini vurguladı ve 
milletin, Türkiye Cumhuriyeti’ne duyduğu 
sevgi ve bağlılığın kaynağında da bu inancın 
bulunduğuna işaret etti.

CHP Genel Başkanı; Millî Mücadele’yi 
yönetmesi nedeniyle dünyada "Gazi 
Meclis" unvanına sahip tek parlamento 
olan TBMM'nin, kurulduğu ilk günden 
itibaren hükûmetin denetlenmesi görevini 
kararlılıkla sürdürdüğünü, TBMM üyelerinin, 
Kurtuluş Savaşı’nın en kritik dönemlerinde 
dahi denetim sorumluluklarından ödün 
vermediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu "Tarihimizi iyi bileceğiz, iyi 
bileceğiz ki geleceği iyi inşa edelim. 23 
Mart 1924... 1924 Anayasası görüşülür, 
25. maddesi 'Meclisin kendiliğinden 
seçimlerin yenilenmesine karar verebileceği 
gibi cumhurbaşkanı da hükûmetin 
değerlendirmesini aldıktan sonra gerekçesini 
Meclise ve millete bildirmek şartıyla seçime 
karar verebilir' şeklindedir. Dönemin 
milletvekilleri bu görüşülürken 'Hükûmetin 
değerlendirmesini almak ve gerekçesini' 
Meclise ve millete açıklama zorunluluğuna 
rağmen fesih yetkisine karşı çıkmışlardır. 
Örneğin, Saruhan Mebusu Reşat Bey 1924'te 
şunu söyledi: 'Gazi Paşa hazretleri katiyen 
emin olsunlar ki millet yine kendi tabir ve 
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Özel gündemli toplantıda HDP adına Grup 
Başkanvekili Ahmet Yıldırım söz aldı. Yıldırım, 
yaptığı konuşmada, tüm dünya çocuklarına 
savaşsız, sömürüsüz, kansız, gözyaşı 
olmaksızın çocuk işçiliği ve istismarının 
olmadığı özgür ve mutlu bir yaşam diledi.  
23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin 
kurulduğu dönemde ülkedeki etnik ve 
inanç eşitliğinin önemi açısından bazı 
noktalarda eleştirilse de bugünden çok daha 
iyi olduğunu kaydeden Yıldırım, "Çünkü, ilk 
Meclise, Kurucu Meclise, herkes kendi rengi, 
kimliği, kültürüyle, yani Türk Türklüğüyle; 

Kürt Kürtlüğüyle; Laz, Arap, Çerkez ve o gün 
Osmanlı bakiyesini oluşturan topraklarda 
seçilip gelen bütün milletvekilleri kendi 
kimlikleri hatta kıyafetleriyle geldiler." 
ifadesini kullandı.  

Arzu edilen düzeyde olmasa da 1921 
Anayasası'nın etnik kimliklere vurgu 
yapmadan, Türkiye'deki çeşitlilikleri mozaik 
gibi görerek kimliklerin temsilini Meclise 
taşıyabildiğini belirten Yıldırım, sonraki 
dönemlerde Anayasa’nın geliştirilmesi, 
kapsayıcılığının genişlemesi, devleti 
merkezileşmeden yerelliğe taşıması 

tavsiyeleri veçhile hâkimiyetlerinden bir 
zerresini ismi ve makamı ne olursa olsun 
ve kim olursa olsun hiç bir makama, ferde 
tevdi ve teslim etmeyecektir' Mahmut Esad 
Bey de kürsüde 'Dünyanın hangi köşesinde, 
hangi devlet teşkilatında hâkimiyetin kayıtsız 
şartsız milletin olduğu anlayışının tecellisi 
Meclis feshedilebilmektedir. Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir diyoruz, sonra 
bu kadar büyük bir kuvveti cumhurbaşkanı 
feshedebilmektedir. Bunu doğru 
bulmuyoruz' diye itiraz eder. Kürsüye çıkan 
Saraçoğlu Şükrü Bey'in de "Bize tarih, hukuk, 
ihtilal açıkça gösteriyor ki bugün Millet 
Meclisinin kişiliğinde toplanmış haklarından 
hiçbir şey geriye doğru döndürülemez." 
dediğine işaret eden Kılıçdaroğlu, tartışılan 
25. maddenin reddedildiğini anımsattı. 

Kılıçdaroğlu, tarih böyleyken TBMM'nin 
köklü geçmişine, kurucu değerlerine sahip 
çıkmak yerine Meclisi fesih yetkisini bir 
kişiye, üstelik hiçbir gerekçe göstermeden 
verilmesini istediğini öne sürerek "Bu 
anlayış, millî irade üzerine düşen en büyük 
gölgedir ve millî iradenin reddidir. Tarih, 
milletin egemenliğini bir şahsa teslim 
etmenin yolunu açan milletvekillerini elbette 
unutmayacaktır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
konuşmasında, Anayasa değişikliği 
referandumu konusunda Yüksek Seçim 
Kurulunun mühürsüz oy pusulaları 
konusunda aldığı kararı da eleştirdi ve 
bu kararın TBMM’nin itibarına gölge 
düşürdüğünü savundu.
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beklenirken 1924 Anayasası ile tekliğin inşa 
edildiğini; çoğulculuğu reddeden, yerelleşme 
yerine merkezileşen, toplumun huzuru 
yerine iktidarların kalıcılığını esas alan, insan 
merkezli olmak yerine kurumları merkezine 
alan bir yapıya geçildiğini öne sürdü. 1924 
Anayasası ile değiştirilenin sadece bir metin 
değil, ülkenin aydınlık geleceği olduğuna 
işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sonraki dönemler, bu tekçi ruh sayesinde 
ülke askerî darbeler ile karşılaştı. 27 Mayıs 
1960, 22 Şubat 1962, 12 Mart 1971 ve 
12 Eylül 1980 Darbesi ile ülkede siyaset 
sahnesinde on yıllar ve nesiller heba oldu. 
1980 Darbesi sonrası referanduma giden 
ve hiçbir zaman meşruiyet kazanmayan bir 
Anayasa yapıldı. 1982 Anayasası oranlar 
üzerinden eğer tartışılacaksa bu ülkede 
yüzde 91,4 gibi yüksek bir oranla geçmiş 
olmasına rağmen bu ülkeye hiçbir zaman 
huzur, mutluluk, toplumsal barış ve kardeşlik 
getiremedi." 

"Çözüm Süreci’nin" 30 Ekim 2014 MGK'si 
ile bozulduğunu ve AK PARTİ Hükûmeti'nin, 
"Çözüm Süreci’ne" son noktayı koyduğunu 
ileri süren Yıldırım "O günden beri şehirlerin 
yıkıldığı, binlerce insanın yaşamını yitirdiği 
ve yaralandığı, yine on binlercesinin 
tutuklandığı bir karanlık döneme girmiş 
olduk. Bu karanlık dönem 15 Temmuz 
darbe girişimine giden yolu bizzat açmanın 
temel sebebidir. 15 Temmuz darbesinin 
yapılmasından 40 gün önce söz konusu talanı 
yapan generallere bizatihi dokunulmazlık 

zırhı getirildi. Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak 
ve Yüksekova'nın sokağa çıkma yasakları 
döneminde operasyonları yöneten 
komutanların tamamı bir terör örgütü 
üyesi ve yöneticisi olmaktan içerideler." 
diye konuştu. Yıldırım, sivil siyasetin de 
darbelerden beslenmeyi bildiğini savunarak 
şu değerlendirmelerde bulundu: "15 
Temmuz darbesinden sonra darbeler olmaya 
devam etmiştir. 4 Kasım’da milletvekillerinin 
tutuklanmasına yol açan bir yargı darbesi 
ve 16 Nisan’da referandumu yani halkın 
oylarını sabote eden YSK darbesine bu ülke 
maalesef tanıklık etmiştir. Bu anlamıyla sivil 
siyaset de darbecilerin zihniyetiyle hareket 
etmiş ve 4 Kasım 2016’da bu parlamentonun 
üçüncü büyük grubunun eş genel başkanları 
ve 12 milletvekilini tutuklamıştır. O günden 
beri ülke içte ve dışta önemli ölçüde itibar 
kaybına uğramış, siyasi, ekonomik, sosyal 
ve uluslararası alanda ülkemiz ciddi zararlar 
görmüştür. Bu hukuksuzluğun bir an önce 
son bulması ülkemizin imajı ve geleceği 
açısından oldukça önemlidir."

Çocukların dünyanın her yerinde çocuk ve 
haklarını korumanın tüm insanlığın görevi, 
devletlerin ise bunun gerekliliklerini yerine 
getirmekle mükellef olduğunu belirten 
Yıldırım, bir çocuğun ilk hakkı yaşam, 
beslenme ve güvenlik ise ikinci hakkı 
dünyaya geldiği ana dilini öğrenme ve 
eğitimini bu dil üzerinden sürdürmesi hakkı 
olduğunu sözlerine ekledi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
konuşmasında, Türk milletinin 97 yıl önce 
egemenliği alenen eline aldığını, kaderi 
üzerinde tek söz ve yetkiye sahip olduğunu 
gösterdiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin temelleri atılırken, "Hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir” kabul ve kararıyla 
idare şeklinin millî iradeye dayandırıldığını 
hatırlatan Bahçeli "Bu itibarla 23 Nisan 
1920 Türk tarihinin nirengi noktası, kritik 
ve stratejik bir dönümü, olağanüstü 
dönemidir. Ankara’da açılan ilk Meclis son 
yurdumuzun üzerindeki karanlık bulutları 
dağıtmış, katılaşan umutsuzluğu, kemikleşen 
kötümserliği silip atmıştır." ifadelerini 
kullandı.

İlk Meclisin emsalsiz mücadelesi sayesinde 
"ya manda ya himaye" diyenlerin "ya istiklal 
ya ölüm" seslenişiyle kenara itildiklerini 
belirten Bahçeli "Bir daha da seslerini 
çıkaramamışlardır. Güneşli bir cuma günü 
Hacı Bayram Camisi’nde kılınan Cuma 
namazının ardından, dualarla, Kuran-ı 
Kerim tilavetleriyle Büyük Millet Meclisinin 
ilanı yapılmıştır. Bu Meclis öyle maneviyata 
sahiptir ki kurbanlarla, tekbirlerle, inanmış 
yüreklerin mecmuuyla çalışmaya başlamış; 

istikbal aşkı, ikbal arayışlarını hamdolsun 
gölgede bırakmıştır." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk 
milletinin, mukaddesatı ve muhteşem 
varlığı üzerinde hesap yapan müstevlilere 
karşı kenetlendiğini, mücadele ruhunu 
kökleştirdiğini vurgulayarak "Mekteplerden 
getirilen sıralar üzerinde, bir mahalle 
kahvesinden alınan iki asma lamba altında, 
nice imkânsızlık ve ümitsizlik sisi içinde 
egemenlik, asli ve asil sahibine geçmiştir. 
Bilinmelidir ki TBMM yeniden doğuşun 
mükafatı, yeni bir dirilişin müjdesidir." 
değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türk 
milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve 
onun bizzat kendisini idare etme şuurunun 
canlı bir timsali olduğuna dikkati çekerek şu 
görüşlere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal ve kurucu kahramanlar, 
Kurtuluş Savaşı gibi zor ve çetin bir 
mücadelenin ancak milletin temsilcilerinden 
destek aldığı takdirde başarıya ulaşacağına 
inanmışlardı. Millete en iyi hizmetin 
verilebilmesinin, devlet idaresinde milletin 
en iyi şekilde temsil edilebilmesinin ancak 
millî hâkimiyetin kurulmasıyla mümkün 
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olduğu anlaşılmıştı. İstiklal Savaşı’mız 
TBMM'nin verdiği yetki ve dayandığı güçle 
yapılmıştı. Meclisimiz ordular yönetmiştir. 
Ölüm kalım savaşlarından çıkmıştır. Bu 
nedenle de TBMM gazidir, millî hak ve 
şerefin temsil mekânıdır. Polatlı'dan duyulan 
top seslerine rağmen bu soylu Meclis, 
tıpkı 15 Temmuz gecesinde de yaşandığı 
gibi zalime, haine, istila heveslisi canilere 
karşı bir adım geri atmaksızın meydan 
okumuştur. Çok şükür hak kazanmış, batıl 
mağlup olmuştur. Millî namus ayağa kalkmış, 
düşmanları defetmiştir.

TBMM, dün Millî Mücadele’nin ana 
karargâhıydı, bugün de aynıdır. TBMM, 
açıldığı ilk andan itibaren millî irade ve 
demokrasinin kalpgâhıydı, bugün de aynı 
tarihî vasfını ve vakur özelliğini muhafaza 
etmektedir. 16 Nisan Halk Oylaması’ndan 
sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Değişen 
hükûmet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 
1920 ruhu perçinlenmiş, millî egemenlik 
pekişmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı 
yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet 
ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli 
kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemeli, 
bunu aklına dahi getirmemelidir. Türkiye 
Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta 
kurulmadı, sokağa da bırakılamayacaktır. 
Tarih boyunca varlığımıza diş bileyip göz 
koyan zalimleri açtıkları nifak ve ateş 
çukuruna gömen milletimiz, tahriki ve 
tertibi dışarıdan yapılan sinsi ve alçak 
operasyonlara elbette teslim olmayacaktır. 
Türk milleti 16 Nisan'da sandık başına 
giderek meşru irade ve seçimiyle hükûmet 
etme sistemini değiştirmiştir. Bu bir milattır, 
herkes için bağlayıcıdır, hukuk ve demokrasi 
açısından da mühürdür. Böylelikle kuvvetler 
ayrımı netleşmiş, bayat iddia ve ithamların 
aksine Meclisimizin fonksiyonel ve tarihsel 
tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır."

Bahçeli; 23 Nisan 1920'nin ilke ve 
hatıralarının kendileriyle olduğunu, 23 Nisan 
1920'nin hedefleri, gıpta edilecek birlik ve 
beraberlik şuurunun dayanakları ve amaçları 
olduğuna değinerek 15 Temmuz hain FETÖ 

darbe teşebbüsünde TBMM'nin tarihte 
ilk kez bombalandığını, kurşunların millet 
varlığına, demokrasiye, tarihsel haklarına 
isabet ettiğini belirtti. Gazi Meclisin 
yine de korkmadığını, taviz vermediğini, 
pusmadığını; Meclisten yükselen millî birlik 
ve dayanışma ruhunun teröristlerin, onları 
kumanda eden efendilerinin oyunlarını 
bozduğunu, saldırılarını bozguna uğrattığını 
belirten Devlet Bahçeli "İlk Meclisin 
muhterem mebusları ne yaptıysa, bu kutlu 
çatı altında 15 Temmuz gecesi aynısı yapılmış 
ve bir destan yazılmıştır. Milletimizin tüm 
hassasiyet ve haysiyetinin temsil ve ifade 
mekânı olan Meclis dün vatana sahip 
çıkmıştı, gene çıkmaktadır, bundan da 
asla ödün vermeyecektir." dedi. Bahçeli, 
konuşmasını şöyle tamamladı:

"Unutulmasın ki 23 Nisan 1920, hiçbir zaman 
ihmal ve inkâr edilemeyecektir. TBMM, 
gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden 
alarak ebediyen var olacaktır. Millî egemenlik 
ilkesi, kaynağını ilk Meclisin olağanüstü 
nitelikteki bağımsız karakterinden almıştı. 
Bu karakter, bu tarihî haslet her zaman 
TBMM'nin namusu, müdafaa edeceği parlak 
ülküsü olacaktır. Tarihi bir gerçektir ki Türk 
milleti birlik ve beraberliğini koruduğu 
sürece daima muzaffer olmuş, kutlu 
mazisine altın sayfalar eklemiştir. Bir olalım, 
'herkes eşittir Türkiye' gerçeğinde birleşip 
millî bekamızı sonuna kadar koruyalım. Başta 
Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclisin 
bütün üyelerine, kurucu kahramanlara 
ve şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan 
rahmet diliyor, aziz hatıralarını tazimle 
yâd ediyorum. Siz muhterem milletvekili 
arkadaşlarımın, bütün vatandaşlarımızın, 
Türk İslam âleminin idrak ettiğimiz mübarek 
Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, Cenab-ı 
Allah'tan sağlık, huzur, barış ve esenlikler 
temenni ediyorum."
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni dönemin ilk başlangıcı olarak 
nitelendirilebilecek bir toplantı yaşadıklarını belirterek,  

milletimizin referanduma yüksek bir katılım gösterdiğini ifade etti.
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Kahraman “Türkiye hepimizin. Hepimizin 
hassasiyetleri sonsuz. Kimse birbirinden 
daha çok vatanı sevmiyor. Görüşler farklı 
olabilir ama bayrağımıza, vatanımıza, 
milletimize, bu hassasiyetlerimize kimse 

bir şey diyemez. İnşallah çok iyi günlere 
gideceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Başarılar 
nasip olsun.” dedi ve herkesin Miraç gecesini 
tebrik etti. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın 
koltuğuna oturan İMKB Alpaslan İmam Hatip 
Ortaokulu 6. sınıf öğencisi Zehra Betül Özkan 
ile bir süre sohbet etti ve bütün öğrencilere 
nasihatta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
"Birbirinizi çok sevin, incitmeyin. Kimsenin 

de elini öpmeyin; anne, baba, öğretmen, 
sadece bunların elini öpeceksiniz." 
vurgusunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclisten 
ayrılışında TBMM Başkanı Kahraman 
tarafından askerî törenle uğurlandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İMKB Alpaslan İmam 

Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Zehra Betül Özkan'a devretti. Kahraman, 
kabulden önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve 
milletvekilleriyle yenilenen Başkanlık Divanı Salonu’na geldi. 
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı'nın hayırlı ve kutlu olmasını dileyen 
Kahraman, öğrencilere, "Devletimiz, ebed 
müddet devlet olsun, sonsuza kadar yaşasın. 
Sizler de büyüyeceksiniz, Türkiye’mizin 
ilerlemesi, gelişmesi için çalışmalarda 
bulunacaksınız. Her biriniz bir meslek sahibi 
olacaksınız, inşallah hayırlı hizmetler nasip 
olur; vatana, millete hayırlı evlatlar, inançlı, 
millî ve manevi duygulara sahip kişiler 
olursunuz." diye seslendi. 

“23 Nisan TBMM Başkanı” Zehra Betül 
Özkan da bu mutlu günlerinde kendilerini 
makamında ağırlayan İsmail Kahraman’a 
teşekkür etti. Özkan "97 yıl sonra bugün, 
Kahraman'ın yüksek müsaadeleriyle, 
TBMM Başkanlığının yetkilerini temsil 
etmek benim için çok onur verici bir 
görevdir. TBMM, milletimizin bağımsızlık 
mücadelesinin yönetildiği yerdir. Kazandığı 
zaferler sonucunda Gazi Meclis unvanına 

layık görülmüştür. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün bu büyük günü bayram olarak 
milletimizin geleceği olan çocuklara armağan 
etmesi hiç kuşkusuz ülkemizin bizlerin 
omuzları üzerinde yükseleceği gerçeğini 
göstermektedir." diye konuştu. 

23 Nisan'da vatan topraklarına doğan 
egemenlik güneşi gibi bu bayramda da 
Türkiye ve tüm dünya çocuklarına sevgi 
ve mutluluk dileyen Zehra Betül Özkan 
"Bizlere bu cennet vatanı ve eşsiz bayramı 
armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve 
silah arkadaşlarını, bizlere millî irade ve 
demokrasinin hâkim olduğu bir gelecek 
sağlamak için canlarını feda eden 15 
Temmuz millî irade ve demokrasi şehitlerini 
ve bu vatan uğruna canları ve kanlarıyla 
destan yazan tüm şehitlerimizi ve kahraman 
gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini 
kullandı. 

İsmail Kahraman, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığındaki heyeti 
kabulünde koltuğunu Zehra Betül Özkan'a devretti ve Özkan'a  

"23 Nisan TBMM Başkanı Zehra Betül Özkan" yazılı belgeyi imzalayarak verdi. 
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Millî Eğitim Bakanı Yılmaz da Kanuni Sultan 
Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne 
yok devlet gibi/ Olmaya devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi/ Saltanat dedikleri 
bir kuru cihan kavgasıdır/ Olmaya bahtu 
saadet dünyada vahdet gibi." sözlerini 
anımsattığı konuşmasında, dünyadaki en 
büyük mutluluğun, her yerde birlik olduğunu 
vurguladı. "Allah birliğimizi daim etsin, ağız 
tadımızı bozmasın." diyen Yılmaz, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Birlik olursak güçlü oluruz. Kanuni diyor: 
Devletimiz de olsun ki özgürlüklerimizi 
rahatça, hakkıyla kullanabilelim. Devlet 
özgürlüklerin kullanılmasının garantisidir, 
özgürlüklerin sınırlanmasının değil. Bu 
bakımdan devletimiz ebed müddet olsun 
ki vatandaşlarımız, herkes inandığı gibi 
hakkıyla, gönül huzuru içerisinde yaşasın ve 
'bu ülkenin vatandaşıyım' demekten gurur 
duysun. Türkiye, bu yolda epey mesafe 
aldı ama daha henüz gitmemiz gereken yol 
olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki çok daha 
ileriye gideceğiz. Çünkü bu aziz millet her 
şeyin en iyisine layıktır. Bu aziz millet en zor 
dönemleri bile inancı, birlik ve beraberliği 
ile aştı. Bundan sonra da inşallah aydınlık bir 
Türkiye hep beraber bizleri beklemektedir." 

İsmet Yılmaz, benzer bir çocuk bayramının 
dünyada hiçbir ülkede olmadığına işaret 
ederek bu bayramı çocuklara armağan 
eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 

arkadaşları, İstiklal Savaşı'nın 
kahramanları ve ilk Meclisten 
bugüne kadar bu ülkeye hizmet 
eden herkesi minnet ve şükranla 
andı. 

Törene katılan öğrenciler 
ve bürokratlar kendilerini 
tanıttılar. TBMM Başkanı 
Kahraman, öğrencilere 
gelecekte ne olmak istediklerini 
sordu. Bir öğrencinin Oxford 
Üniversitesinde okumak 
istediğini söylemesi üzerine, 
Kahraman, "Bizde üniversite 
hayatı 1453'te Fatih’in 

İstanbul'u alması ile başlıyor, hatta ondan 
evvel de Orhan Gazi’nin İznik'te açtığı 
üniversite ile başlıyor. Üniversitelerimiz 
eski ve köklüdür. Osmanlı zamanında çeşitli 
yerlerde üniversiteler ve fakülteler vardı; 
Kahire'de, Bağdat'ta, Konya'da, İstanbul'da... 
İnanıyorum ki yabancı memleketlerdeki 
çocuklar 'Ben İstanbul Üniversitesinde, 
Hacettepe'de, ODTÜ'de okumak istiyorum' 
diyecekler. Çünkü bizdeki yükseköğrenim 
gelişti." dedi.
Öğrenciler de TBMM Başkanı Kahraman'a 
çeşitli sorular yöneltti. Bir öğrencinin 
"Beslediğiniz bir hayvan var mı?" sorusuna 
Kahraman, "Mercan diye bir kedim var." 
yanıtını verdi. 
İsmail Kahraman, başka bir soru üzerine 
"Meclis Başkanı olmasaydım, doktor 
olmak isterdim. Doktorluğun ne kadar zor 
olduğunu hastalığım süresince gördüm." 
değerlendirmesinde bulundu. 

"Çalabildiğiniz bir müzik aleti var mı?" 
sorusu üzerine Kahraman "Lise ikide müziği 
seçtim. Hocamız Şükran Hanım, 'piyanoda 
bir parça çalmadan mezun olamazsınız' dedi. 
En kolay rahat, hangisi, 'İstanbul'un dört 
tarafı mercandan', onu öğrendim, dolayısıyla 
piyano çalmasını biliyorum ama o kadar." 
ifadesini kullandı. TBMM Başkanı Kahraman, 
daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler 
verdi. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü 
münasebetiyle resepsiyon verdi. 
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Resepsiyona katılan davetlileri karşılayarak 
hoş geldiniz diyen TBMM Başkanı Kahraman; 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, kuvvet komutanları, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin bulunduğu 
masaya giderek bir süre sohbet etti ve basın 
mensuplarının Mecliste gerçekleştirilen 
tadilata ilişkin sorularını yanıtladı.

Resepsiyona; Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 

Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan, 
bakanlar, kuvvet komutanları, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri, eski ve yeni milletvekilleri, 
siyasi parti genel başkanları, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, yabancı misyon 
temsilcileri ve davetliler katıldı.
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Mecliste TBMM Başkan Vekili Ahmet 
Aydın’ın ev sahipliği yaptığı programa, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili Erbay Kücet ve TRT Genel 
Müdürü Şenol Göka katıldı.

Millî iradenin temsil edildiği çatı olan 
TBMM'nin bu yıl 97’nci yaşını kutladığını 
belirten TBMM Başkan Vekili Aydın "Bu 
vesileyle bu parlamento çatısı altında görev 
yapan tüm milletvekili arkadaşlarımız adına, 
Meclisimizin, milletimizin özgürlük, huzur 
ve refahı için nice yıllar çalışmasını temenni 
ediyorum." dedi.

Dünyada ilk kez çocuklara armağan edilen 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
vesilesiyle Millî Egemenlik Haftası'nı 
çocuklarla birlikte kutlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu dile getiren Aydın, 

şöyle devam etti: "Değerli çocuklar, dünyanın 
pek çok yerinden gelerek bugün bizlerle 
bir arada bulunuyorsunuz. Millî Egemenlik 
Haftası boyunca katılacağınız her türlü 
etkinlikte demokrasinin ve aynı zamanda 
bir milletin kendi kendini yönetmesinin ne 
anlam ifade ettiğini daha iyi kavrayacaksınız. 
TRT'miz, artık gelenekselleşmiş bu 
mükemmel organizasyonla birlikte sizlerle 
bizleri bir kez daha buluşturdu. Dünyanın 
pek çok renklerini buraya taşıyan, 
Meclisimize getiren TRT'nin çok değerli 
Genel Müdürü, yöneticileri ve çalışanlarına 
bu anlamlı organizasyon için bir kez daha 
teşekkür ediyorum. Bu organizasyonlar aynı 
zamanda ülkemizden tüm dünyaya, sizler 
kadar masum, sizler kadar samimi bir barış 
mesajı da içeriyor. Bizler, parlamentomuzun 
97’nci kuruluş yıl dönümünü gururla 
kutlarken barış ve huzur içerisinde, ön 

39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında  
26 ülkeden ülkemize gelen çocuklar Mecliste rengârenk bir atmosfer oluşturdu.

DÜNYANIN TÜM RENKLERİ  
MECLİSTEN BARIŞ MESAJI VERDİ 20 Nisan 2017 Perşembe
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yargısız, adil bir dünyanın sizlere emanet 
olduğunun da farkındayız. Bunu da sizler 
aracılığıyla bir kez daha bütün dünyaya, 
geleceğin sizlerle güzel olacağını ilan 
ediyoruz."

TBMM Başkan Vekili Aydın, dünyanın 
tüm renklerini bir kez daha kucakladığını 
belirterek ülkemizde kurulan dostlukların 
kalıcı olması temennisiyle çocukları 
selamladı. TBMM Başkan Vekilinin 
konuşmasının ardından çocuklar, Aydın'a 
ülkelerinden getirdikleri hediyeleri sundular. 
Azerbaycan’dan konuk olan çocuk, hediye 

takdimi sırasında Bahtiyar Vahapzade'nin 
"Azerbaycan-Türkiye" adlı şiirini okudu. 
Aydın, Filistinli konuk çocuğun hediye ettiği 
atkıyı da boynuna taktı. Hediye takdimi 
sırasında Gökoğuz Yeri’nden gelen çocuk 
ise kısa bir şiir okudu. Sudan temsilcisi 
çocuk da hediye takdimine Türk bayrağının 
bulunduğu kıyafetle çıktı. Gine Cumhuriyeti 
ve Rusya'nın Yakutistan Özerk Bölgesi’nden 
gelen çocuklar, Aydın'a çiçek takdim etti. 
Aydın, programın sonunda 26 ülkeden gelen 
çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve TBMM 
tarafından hazırlanan hediyeleri verdi.

TBMM İdare Amiri Erkan Haberal’ın 
kabul ettiği anaokulu ve kreş öğrencileri 
İstiklal Marşı’nı söylediler, şiirler okudular. 
Haberal, nasıl milletvekili olunduğunu soran 

öğrencilere "Öncelikle çok ders çalışıp sonra 
da 18 yaşına gelmeyi bekleyeceksiniz." 
yanıtını verdi.

Millî Egemenlik Haftası çerçevesinde, 21 Nisan 2017 tarihinde  
bir grup anaokulu ve kreş öğrencisi TBMM’yi ziyaret etti.
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KAHRAMAN: “EN BÜYÜK SÖZ SAHİBİ HALK”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Çankaya İlkokulu 1140 no’lu sandıkta 
oyunu kullandı. 

Sandık görevlileri ve vatandaşları 
selamlayan Kahraman: “Güzel bir 
gün. Millî iradenin her zaman kendini 
göstermesi ve ona göre yönetimlerin 
yürütülmesi, demokrasinin güzel tarafı. 
Halk oylamalarına hep alışmalıyız. En 
büyük söz sahibi halk. Zaten demokrasi, 
'demoskratos' halkın iktidarı demek. 
'Demos' halk, 'kratos' iktidar. O olmalıdır 
ve inşallah Türkiye'miz demokrasi 
içinde çok güzel günlere ulaşacaktır ve 
kavuşacaktır. Oyumuzu kullandık, uğurlu 
olsun, bereketli olsun." dedi.

Türkiye’de anayasa düzenlemelerine ilişkin yedinci halk oylaması, 16 Nisan 2017 
tarihinde yapıldı. Halk oylamasına katılma oranı yüzde 85,43 olarak gerçekleşti.

16 Nisan 2017 Pazar
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SANDIK SEÇMEN LİSTESİNDE KAYITLI OLANLARIN SAYISI 58.291.898

HALK OYLAMASINA KATILANLARIN SAYISI 49.798.855

HALK OYLAMASINA KATILMA ORANI% %85,43

GEÇERLİ OYLARIN TOPLAMI 48.936.604

GEÇERSİZ OYLARIN TOPLAMI 862.251

“EVET” OYU VERENLERİN SAYISI 25.157.463

“EVET” OYU VERENLERİN ORANI% %51,41

“HAYIR” OYU VERENLERİN SAYISI 23.779.141

“HAYIR” OYU VERENLERİN ORANI% %48,59
* 27 Nisan 2017 tarihinde YSK tarafından açıklanan kesin sonuçlardır.

YURT İÇİ, GÜMRÜK KAPISI VE YURT DIŞI SANDIKLARI 
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI SONUÇLARI*
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Halk oylaması öncesi görüştükleri Yüksek 
Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven’den 
ülke içinde 55 milyon, ülke dışında ise 
3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu 
bilgisini aldıklarını aktaran Amiraslanov, 
YSK'dan aldıkları bilgiye göre Türkiye'nin 
referanduma kesinlikle hazır olduğunu 
gözlemlediklerini ifade etti. 

Halk oylamasında, sandık başlarında TÜRKPA 
Gözlem Misyonu olarak bulunduklarını 
vurgulayan  Amiraslanov, seçime ilginin 
yoğun ve katılımın son derece aktif olduğunu 
gördüklerini söyledi. Amiraslanov, başka 
ülkelerde hatta Avrupa ülkelerinde bile 
seçimde böylesine aktif bir katılımı hiçbir 
zaman görmediklerini belirtti. 

Seçim sisteminin son derece şeffaf ve 
objektif olduğunu dile getiren Amiraslanov 

"Neticede, Türkiye Cumhuriyeti'nde 
yaşayanlar, bu değişikliklere 'Evet' 
dediler." değerlendirmesinde bulundu. 
Seçim sırasında kanun dışı bir duruma 
rastlamadıklarını, adaletli ve objektif 
bir seçimin gerçekleştirildiğini aktaran 
Amiraslanov "Alınan neticeler gerçek 
ve objektif neticelerdi." dedi ve seçim 
sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını 
temenni etti.

    Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 
halk oylamasıyla ilgili olarak AGİT Gözlem 
Heyeti tarafından hazırlanarak kamuoyuna 
sunulan rapor büyük tepkiyle karşılandı. 
AGİTPA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Vedat Bilgin bu konuda 
yazılı bir açıklama yaptı. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Temsilcisi 
Azerbaycan Milletvekili Ahliman Amiraslanov, TÜRKPA Uluslararası  

Gözlem Misyonu Üyeleri Azerbaycan Milletvekili Ağalar Valiyev, Kazakistan 
Senatosu Milletvekili Manap Kubenov ve Kazakistan Meclisi Milletvekili Bekbolat 

Tileukhan ile birlikte Mecliste 16 Nisan’da yapılan halk oylamasına ilişkin  
basın toplantısı gerçekleştirdi.
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Bilgin, AGİT Gözlem Heyetinin referandum 
sonrası hazırladığı raporda, Türkiye 
gerçeğini yansıtmayan, ön yargılı, ideolojik 
iddialar ortaya atılarak, Türkiye’deki 
demokratikleşme sürecine karşı tavır 
alındığını belirtti. Yüzde 85’e ulaşan katılım 
oranıyla hiçbir tatsız olay yaşanmadan, 
bütün siyasi parti gözlemcilerinin gözleri 
önünde şeffaf bir şekilde yapılan seçimlerin 
"eşit şartlarda yapılmadığını" iddia etmenin 
gerçeğe aykırı olduğunu vurgulayan Bilgin 
"Halkın yapılacak değişiklikler konusunda 
aylardır haberdar olduğu, kitlesel medyada 
konunun tüm taraflarınca tartışıldığı, 
sosyal iletişim mecralarında konuşulduğu 
demokratik bir süreç yaşanmış olduğu hâlde 
halkın konudan habersiz olduğu iddiasında 
bulunmak, gözlem heyetinin görev sınırlarını 
aşarak, taraflı, ideolojik bakış açısıyla Türk 
halkının tercihlerini yargılamaya kalkıştığını 
göstermektedir." ifadelerini kullandı. 

Bilgin, şu değerlendirmede bulundu: 
"Her türlü siyasi faaliyetin, evet-hayır 
kampanyalarının bir arada yürütüldüğü bir 
zeminde, serbest propaganda ve eleştirinin 
saatlerce ekranlarda olduğu bir ülkede, 
OHAL uygulamasının baskı yarattığını 
iddia etmek gerçeğe aykırıdır. Ayrıca OHAL 
uygulamalarının terör örgütlerine karşı 
devlet içindeki darbeci unsurları temizlemek 
üzere yapıldığı dikkate alınırsa bu raporun 
neyi savunduğu haklı olarak sorulacaktır. 
Raporda kapatılan ve ‘sivil toplum örgütleri’ 

olduğu iddia edilen kuruluşların askerî 
darbe girişimini ve terörü destekleyen anti-
demokratik yapılar olduğu nasıl bilinemez? 
Türkiye’deki medya örgütlenmesinin ağırlıklı 
olarak mevcut iktidar karşıtı bir tutumda 
olduğu gerçeği de dikkate alınırsa, sürecin 
çok sesliliğin hâkim olduğu bir atmosferde, 
demokratik mücadeleye uygun bir zeminde 
yapıldığı açıkça görülecektir. Oylamanın 
sonucuna gölge düşürmeye çalışan iddialar 
her şeyden önce Türk seçmenine karşı, 
tercihi ne olursa olsun saygısız bir tavırdır. 
Bu tür gözlem heyetlerinin uluslararası 
hukuk ve ilişkiler çerçevesinde kalmayarak 
yargılayıcı, mahkûm edici, üstten bakan 
ideolojik yorumları halkın tercihlerine ve 
özgür iradesine karşı bir tavrı yansıtır ki bunu 
ne Türk milleti kabul eder ne de onun özgür 
iradesiyle seçilmiş temsilcileri..."

    Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
Eş Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ahmet Berat Çonkar, AGİT’in 16 Nisan’daki 
halk oylamasına ilişkin raporuna, yaptığı 
yazılı açıklamayla tepki gösterdi. 

Uluslararası seçim ve referandum 
gözlemlerinin, demokratik ilkelere uyumu 
temin ettiğini ancak uluslararası gözlem 
sürecinin tarafsız bir şekilde yürütülmesinin 
zaruri olduğunu ifade eden Çonkar, Anayasa 
değişikliğine ilişkin halk oylamasının seçim 
yasaları ve YSK kararları çerçevesinde hukuka 
uygun ve şeffaf şekilde neticelendiğini 
belirtti. 
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Türkiye'de halk oylamasına katılımın yüzde 
85'in üzerinde olduğunu, bu durumun 
Türk halkının demokrasiye bağlılığını tasdik 
ettiğini dile getiren Çonkar "Ne yazık ki 
bazı uluslararası gözlemciler eksik bilgiye 
dayalı değerlendirmelerde bulunmuştur. 
Referandum sürecinin uluslararası 
standartların gerisinde kaldığına yönelik 
iddia hiçbir somut esasa dayanmamaktadır. 
Bu değerlendirmeler, gözlemcilerin 
Türkiye’deki referandum hakkında 
yanlı bir tutum sergilediği izlenimini 
uyandırmaktadır." ifadelerini kullandı. 

Uluslararası seçim gözlemlerinin nesnel 
ve tarafsız olması gerektiğini vurgulayan 
Çonkar "Aksi takdirde, Türk halkının gözünde 
uluslararası gözlemin güvenirliği azalacaktır. 
Ayrıca seçim gözlem heyetlerinde PKK 
terör örgütü destekçilerinin bulunması 
hiçbir surette kabul edilemez. Bu bağlamda 
Türk halkının demokrasiye bağlılığının 
ve referandumun Türk insanının yüksek 
demokratik olgunluğunu sergilemiş 
olduğunun altını çizmek isterim. Türk 
milleti herkesin demokratik seçimine tam 
olarak saygı göstermesini ve buna göre 
davranmasını beklemektedir. Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir." dedi.

 

 NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Rize Milletvekili 
Osman Aşkın Bak, Anayasa değişikliği 
referandumunun uluslararası gözlemine 
ilişkin basın açıklamasında bulundu. 

Osman Aşkın Bak, açıklamasında "Türkiye, 
Avrupa'da, demokratik değerlerin, 
hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının 
güçlendirilmesi için uluslararası kurumlarla 
her zaman iş birliği içinde olmuştur. Bu 
bağlamda Türkiye seçim süreçlerinin tarafsız 
bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla 
uluslararası kurumlara seçim gözlem 
davetleri yapmaktadır. Aynı şekilde 16 Nisan 
2017'de gerçekleştirilen referandum için 
de davet yapılmıştır. Ancak seçim gözlem 
heyetinin yaptığı değerlendirme tarafsız ve 
nesnel olmaktan uzaktır. 

Türk halkı referanduma çok yüksek oranda 
bir katılım göstererek demokrasiye olan 
bağlılığını sergilemiştir. Referandum, 
ilgili tüm hukuki düzenlemelere azami 
saygı gösterilerek gerçekleştirilmiştir. 
Yüksek Seçim Kurulu sürecin şeffaf bir 
şekilde yürütülmesini sağlamıştır. Seçim 
gözlem heyeti bunları göz ardı ederek 
referandum gözlemlerinde taraflı bir tutum 
benimsemiştir. Bu durum, heyetin bir 
üyesinin Avrupa Birliği'nin de terör örgütü 
listesinde bulunan PKK'ya açıktan destek 
vermesiyle daha da vahim bir hâl almıştır. 

Seçim gözlem heyetleri, Türkiye'deki 
demokratik süreçlere gerçekten katkı 
vermek niyetindelerse raporlarının 
nesnel bir bakış açısıyla hazırlanması 
gerekmektedir. Bu raporların siyasi ve taraflı 
gözlemler içermesi seçim gözlemlerinin 
güvenilirliklerini kaybetmelerine sebep 
olacaktır." hususlarına yer verdi.

 AKPM Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Adana Milletvekili Talip Küçükcan, Anayasa 
değişikliği referandumunun uluslararası 
gözlemine ilişkin basın açıklaması 
yaparak seçim gözlem misyonlarının 
görevinin, seçim sürecini nesnel bir 
şekilde inceleyerek sürecin iyileştirilmesi 
için tavsiyelerde bulunulması olduğunu 
vurguladı.
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“Bu görev onlara siyasi demeçler verme 
ya da oyun hangi yönde kullanılması 
gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunma 
yetkisi vermez. Bu çerçevede Türkiye, 
tarafsızlıklarını koruma ve objektif raporlar 
yazmaları koşuluyla uluslararası seçim 
gözlem misyonlarını seçimleri izlemeye 
davet etmektedir. Bu itibarla 16 Nisan 
2017'de gerçekleştirilen referandum için 
de uluslararası gözlemcilere davetler 
gönderilmiştir.  AGİT Demokratik Kurumlar 
ve İnsan Hakları Ofisi ile AKPM'nin ortak 
yayınladığı "Ön Bulgular ve Sonuçlar" raporu 
ciddi kusurlar içermektedir. Öncelikle rapor, 
referandumun uluslararası standartlarda 
yapılmadığını iddia etmektedir. Bu ifade 
referandumun ilgili hukuki düzenlemelere 
uygun gerçekleştiği gerçeğini göz ardı 
etmektedir ve kabul edilemez bir ifadedir. 
Ayrıca seçim gözlem heyetinin bir üyesi AB 
ve Türkiye'nin PKK'yı terör örgütü olarak 
kabul ettiğini küstahça hiçe sayarak açıktan 
açığa PKK'yı desteklemektedir. Bu durum 
raporun tarafsızlığına gölge düşürmektedir. 
Son olarak rapor, Türk halkının demokrasiye 
bağlılığını dikkate almamaktadır. Yüzde 
seksen beş seviyesindeki katılım, tüm Avrupa 
ülkeleri için örnek olacak niteliktedir.” dedi.

Küçükcan; uluslararası seçim gözlem 
misyonlarının tarafsızlıklarını ve 
nesnelliklerini muhafaza etmelerinin 
önemli olduğunun, üyeleri ve çalışmalarına 
ilişkin ciddi şüphelerin oluşması hâlinde bu 

şüphenin görevlerini yerine getirmelerini 
imkânsız kılacağının, seçim gözlem 
heyetlerinin görevlerini nesnel ve tarafsız bir 
şekilde yerine getirme hedefiyle raporlarını 
hazırlamaları gerektiğinin altını çizdi.

 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu ve AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Naci Bostancı, AGİT raporuyla 
ilgili olarak basına açıklamalarında 
bulundular. 

Söz konusu raporda, üzerinde durulması 
gereken bazı maddeler olduğunu dile 
getiren Yeneroğlu, "Örneğin, Anayasa 
değişikliğinde maddelere ilişkin halkın 
yeterince bilgilendirilmediği, tutuklamaların 
söz konusu olduğu, 'hayır' diyenlerin 
terörizmle bağdaştırıldığı gibi sorunlu 
ifade ve yaklaşımlar var. Bu rapor ilk 
etapta reddedilmeli." dedi. Yeneroğlu, halk 
oylaması günü "Güneydoğu Anadolu'da 
seçmenin baskı altında olduğuna” dair 
gerçek dışı ifadelerin de rapora yansıtıldığını 
belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini 
destekleyen, hatta finansman sağlayan 
-ki elimizde belgeleri var- Alman Federal 
Milletvekili tarafından dile getirilmesi, 
AGİT raporunun ne kadar ciddiyetsiz ve 
siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor. 
Avrupa Konseyinin raporla ilgili Türkiye'den 
özür dilemesi gerekir. Tarafsız gözlemci 
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göndermek durumundayken böyle taraflı 
ve terör destekçisi birini göndermesi 
sebebiyle Türkiye'den özür dilemesi gerektiği 
aşikârdır."

Raporun bu tür gözlemciler nedeniyle 
her türlü ciddiyetten uzak olduğunu dile 
getiren İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Yeneroğlu, raporun bağımsızlığının 
bizzat raporun kendisi tarafından ortadan 
kaldırıldığını söyledi.

 AK PARTİ Grup Başkanvekili Naci Bostancı 
ise AGİT raporuyla ilgili olarak kendisinin 
de AGİTPA üyesi olarak birçok ülkede seçim 
gözlem heyetinde görev yaptığını kaydetti.

AGİT üyelerinin çalışma yöntemini anlatan 
Bostancı "Sandık başlarına giderler, 
tarafları dinlerler. Seçimlerin iki temel esas 
üzerine yürüyüp yürümediğiyle ilgilidirler. 
Seçimler dürüstlükle yapılıyor mu, halkın 
iradesi sandıklara yansıyor mu, buna 
bakmakla mükelleflerdir. Onun dışındaki 
değerlendirmeleri taraflı ve kışkırtıcı 
buluyorum." dedi.

Bostancı, AGİT'in kendisinden beklenen 
rolü yerine getiremediğini vurgulayarak 
"Maalesef uluslararası kimi mecra ve 
çevrelerin Türkiye'deki halk oylaması 
sürecini etkilemeye yönelik birtakım 
çabaların içerisinde olduklarını gözlemledim. 
Bu çabaları hatırlayınca yaptıkları 
açıklamalar, 'Acaba aynı çabaların halk 
oylaması sonrası devamı mahiyetinde bir 
pozisyon mudur?' sorusu insanların aklına 
doğal olarak geliyor." ifadelerini kullandı.

16 Nisan halk oylaması sonrasında Genel Kurul, 18 Nisan 2017 Salı günü  
TBMM Başkanı Kahraman başkanlığında toplandı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman birleşimi 
açarken yaptığı konuşmada Türk siyasi 
hayatının yeni bir döneme girdiğini 
belirterek Meclise bereketli ve uğurlu 
çalışmalar diledi. 1982 Anayasası'nın 
aldığı yeni şeklin Türkiye'ye faydalı 
olmasını temenni eden Kahraman, şu 
değerlendirmede bulundu:

"Demokrasinin yerleştiği ve toplumumuzun 
demokrasi dışında bir sisteme razı 
olmayacağı, bu Gazi Meclisin 15 Temmuz 
harekâtıyla, davranışıyla ortaya konmuştu. 
Bundan sonra zannederim daha birçok 
halk oylamaları göreceğiz. Bu arkamdaki 
yazı yani 'Hâkimiyet milletindir' yazısı, çok 
eski tarihlere dayanan, 500 yılı geçen bir 
anonim sözdür. Demokrasinin temeli, halkın 
iradesinin yürürlüğe girmesidir. 26'ncı 
dönemimizin, Türk siyasi tarihinde, siyasi 
tarihimizde apayrı bir yeri olacaktır."

Gazi Meclisin bir darbe teşebbüsüne karşı 
durduğunu, bütün siyasi partilerin ortak 
deklarasyonla demokrasiden yana olan 
tavırlarını ortaya koyduklarını hatırlatan 

Kahraman, milletin meydanlarda yalnız 
ay yıldızı göğsünde taşıyarak parti farkı 
gözetmeden demokrasiye sahip çıktığının 
altını çizdi. Kahraman "Meclisin açık kalması 
bu döneme nasip olan güzel bir hadiseydi, 
bir örnek hareketti ve gereği yerine geldi." 
dedi. Kahraman, bu yasama döneminin bir 
diğer ayrıcalığının da Anayasa'da yapılan 
temel değişiklik olduğunu söyledi.

İnsanların alıştıklarından çabuk 
vazgeçemeyeceklerini ama tatbikatların 
ileride yol alınacağının göstergesi olacağını 
vurgulayan Kahraman "İnşallah bütün 
toplumun tasvip ettiği, geleceğimize 
ışık tutan, kalkınmamızı, birliğimizi ve 
bütünlüğümüzü sağlayacak bir noktaya 
ulaşırız." diye konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman birleşime 
ara verdiğinde basın mensuplarının Anayasa 
değişikliğinin ardından Meclisin gündemine 
ilişkin sorularını da yanıtladı ve öncelikli 
çalışmanın, geçmişte de birçok defa taslak 
çalışması yapılan TBMM İç Tüzüğü olacağını 
vurguladı.



■  43

Nisan 2017

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE  
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN İSTANBUL’DA 

Törene; Turgut Özal’ın ailesi, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Kadir Topbaş, Anavatan Partisi 
Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 
eski bakanlar, siyasetçiler ve 
vatandaşlar katıldı.

Turgut Özal'ın öz geçmişinin 
okunduğu törende, anıt mezara 
Cumhurbaşkanlığı çelengi 
konulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu. Kur-an'ı 
Kerim tilavetini müteakiben 
törene katılanlar merhum 
Cumhurbaşkanı Özal’ın ailesine 

taziyelerini sundu. Erdoğan ve Kahraman 
aynı gün merhum TFF Başkanı Hasan 
Doğan’ın mezarını da ziyaret etti.

8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 24’üncü yılında  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 

katıldığı törenle kabri başında anıldı.
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8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının 24’üncü yılı dolayısıyla 
düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan Adnan Menderes ile 
bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın  

anıt mezarlarını da ziyaret ederek dua ettiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
beraberindekiler, aynı gün, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın 

kabrini ziyaret ederek dua ettiler.  
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman daha sonra Eyüp Sultan Camisi’ne geçerek  

Ebu Eyyüb El-Ensari’nin Türbesi’nde dua ettiler. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve TBMM Başkanı 
Kahraman Fatih Camisi 
avlusunda yer alan 
Fatih Sultan Mehmet’in 
Türbesi’nde dua ettiler. 
Söz konusu ziyareti 
müteakiben Yavuz Sultan 
Selim Türbesi’ne geçen 
Erdoğan ve Kahraman, 
restorasyonu tamamlanan 
Yavuz Sultan Selim 
Türbesi’nin açılışını 
yaptılar. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman, sanduka 
üzerinde bulunan kaftanı 
örten beyaz örtüyü birlikte 
dualarla kaldırdılar. 
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AKPM’NİN HAKSIZ, SİYASİ VE  
YANLI KARARINI TANIMIYORUZ

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türkiye'nin denetim sürecine 
alınması talep edilen 2156 sayılı Karar Tasarısını kabul etti.  

AKPM’nin Strazburg'da yapılan 2017 Bahar Dönemi Genel Kurulunda  
"Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu (14282 sayılı) rapor 

görüşülerek raporun ekindeki karar tasarısı için oylama yapıldı. Türkiye'nin 
denetim sürecine alınması; 45 aleyhte, 113 lehte, 12 çekimser oyla kabul edildi. 

AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg 
Godskesen tarafından hazırlanan rapor büyük tepkiyle karşılandı.
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"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 
(AKPM) bugün aldığı, Türkiye'yi siyasi 
denetim sürecine geri döndürme kararını 
şiddetle kınıyorum. Hiçbir şekilde ülkemiz 
gerçekleri ile bağdaşmayan; yanlı, yanlış 
ve dostça olmayan bir yaklaşım üzerine 
kaleme alınan ve âdeta terör örgütlerine kol 
kanat geren bu kararın AKPM adına da bir 
utanç vesikası olarak kalacağını ifade etmek 
isterim. 

AKPM'nin aldığı bu kararın arkasında; 
Türkiye düşmanı, Fethullahçı Terör Örgütü 
(FETÖ) ile PKK yandaşı ve yanlısı üyelerin 
ve devletlerin ülkemiz aleyhindeki yalanları 
ve tezviratları yatmaktadır. AKPM, kendi 
gündem ve kararlarının terör yanlısı gruplar 
tarafından esir alınmasına müsaade 
ederek, varoluş gayesini sorgulanır hâle 
getirmiştir. Bu kararı Avrupa'da artan Türk, 
yabancı ve İslam düşmanlığından bağımsız 
değerlendirmek mümkün değildir. 

Ülkemiz hakkında dört senedir olağan 
bir denetim sonrası diyalog raporu dahi 
yazılmamışken, alelacele âdeta darbe 
girişiminin başarısız olmasına üzüldüklerini 
ortaya koyan bir şekilde ve yine âdeta 
referandumda çıkan halkın "evet" oyuna 
tepki verircesine alınan Türkiye'nin siyasi 
denetime düşürülmesi kararı, AKPM 
tarihinde kara bir leke olarak daima 
hatırlanacaktır. 

Bugün gerçekleştirilen görüşmeler 
göstermiştir ki, ülkemizde 15 Temmuz darbe 
girişimini gerçekleştiren FETÖ, Avrupalı 
siyasetçiler tarafından himaye edilmektedir. 
Bunun da ötesinde bu karar, FETÖ ve PKK 

gibi eli kanlı terör örgütlerine güç verir 
niteliktedir ve kanlı terör örgütlerinin terörist 
faaliyetlerine destek vermek anlamına 
gelmektedir. 

Hiçbir teamüle sığmayan ve tamamen siyasi 
saiklerle alınan bu karar; demokrasi, insan 
hakları ve hukukun üstünlüğünün en büyük 
muhafızı olduğunu iddia eden AKPM'nin 
bir oyuncak hâline getirildiğinin en büyük 
ispatıdır. Bu karar ile Avrupa tarafından 
idealleştirilen "yüce" değerlerin sorumsuzca 
araçsallaştırıldığını hep birlikte üzülerek 
izliyoruz. 

AKPM'nin içinde bulunduğu açmazlar ve 
karşı karşıya olduğu itibar kaybı tehlikesini 
AKPM Başkanı Pedro Agramunt'a daha 
önce yaptığımız görüşmelerde ve kaleme 
aldığım mektuplarda dile getirmiştim. 
Maalesef uyarılarımızın dikkate alınmadığını 
müşahede ediyorum. 

Darbe girişiminden sonra Avrupa Konseyi ile 
Türkiye arasında hem siyasî hem de teknik 
olarak en üst düzeylerde gerçekleştirilen 
karşılıklı bir diyalog varken, bu siyasî karar 
Türkiye ile AKPM arasındaki ilişkilerin gözden 
geçirilmesini gerektirecek bir gelişme 
mahiyetindedir. 

Bu münasebetle bir kez daha ifade etmek 
istiyorum ki AKPM'nin bu haksız, siyasi ve 
yanlı kararına rağmen Türkiye, demokratik 
standartlara, insan haklarına ve bu alandaki 
uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından 
ödün vermeden vatandaşlarının hak ve 
özgürlüklerini geliştirme konusundaki 
kararlılığını sürdürecektir."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  AKPM’nin Türkiye'ye yönelik siyasi denetime 
alma kararına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Kahraman,  

açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:
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AKPM’nin Türkiye'nin teröre karşı 
mücadelesinde yanında olması gerektiğini 
kaydeden Küçükcan, ülke olarak FETÖ, PKK 
ve DEAŞ başta olmak üzere sayısız terör 
örgütüyle mücadele edildiğini ve getirilen 
uygulamaların bu tehditlere karşı olduğunu 
belirtti.

Talip Küçükcan oturumda yaptığı konuşmada, 
Türkiye'de 7 Haziran seçimlerinden bu yana 
750 vatandaşın demokrasiyi savunurken 
öldürüldüğünü, 900'den fazla güvenlik 
gücünün yine Türkiye'nin ve Avrupa'nın 
güvenliğini sağlamaya çalışırken öldüğünü 
belirtti. Küçükcan "Eğer DEAŞ veya bir başka 
terör örgütü sizin şehirlerinize saldırsa, 
sizin kasabalarınıza saldırsa, çocuklarınızı, 

eşlerinizi öldürse, siz de çeşitli önlemler 
alırdınız. Eğer onlar sizin parlamentonuza 
Türkiye'de olduğu gibi saldırsa siz de çok 
güçlü önlemler alarak güvenliği sağlamaya 
çalışırdınız. Bizim, Türkiye'de yaptığımız ve 
yapmaya devam edeceğimiz şey de bu." 
dedi.

Bunları yaparken hukukun çerçevesinde 
hareket edeceklerini vurgulayan AKPM Türk 
Grubu Başkanı "Türkiye Avrupa Konseyi ile 
bir arada çalışmaktadır ve yapıcı bir diyalog 
ortamı oluşturabilirsek başarılı olabiliriz." 
dedi. AKPM ve Avrupa Konseyi'nin Türkiye 
üzerindeki etkisi görünmek isteniyorsa 
yapıcı adımlar atılması gerektiğine işaret 
eden Küçükcan, "Türkiye için denetim 

Rapor hakkında AKPM Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Adana Milletvekili  
Talip Küçükcan'ın kaleme aldığı itiraz bildirisinde ise raporun ve karar 

tasarısının hatalarla dolu olduğu, Türkiye'ye karşı ayrımcı bir yaklaşımın 
sergilendiği ve tasarının kabulü halinde AKPM’nin Türk kamuoyu nazarında 

değerini kaybedeceği vurgulandı.
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sürecinin tekrar açılması bu yönde bir 
adım olmayacaktır. Bu ilişkilere zarar 
verecek bir adım olacaktır." ifadelerini 
kullandı. Küçükcan, denetim sürecinin 

tekrar başlatılmasının Avrupa Konseyi için 
olgunlaşmamış ve zamanından önce atılmış 
bir adım olacağının altını çizdi.

AKPM Türk Grubu üyesi ve AK PARTİ Sakarya 
Milletvekili Şaban Dişli raporun birçok yanlı 
fikri bir araya getirdiğini belirtti ve raporda 
gerçek tespit ve değerlendirmeye lüzum 
görülmediğini kaydetti. Milletvekillerinin 
salıverilmesinin talep edilmesinin AİHM 
kararlarıyla uyuşmadığına dikkati çeken Dişli, 
kamu ve yargıda işten çıkarmaların geçmişe 
yönelik cezalandırma olduğu anlayışının 

yanlış olduğunu, AİHM kararlarında ve 
Venedik Komisyonu kararlarında kamu 
otoritesinin arındırma hakkı olduğunun 
belirtildiğini vurguladı. Güneydoğudaki terör 
eylemleri sırasında "insan hakları ihlalleri 
iddialarının mesnetsiz" olduğunu da belirten 
Dişli, alınan tüm önlemlerin hukuk devleti 
ilkeleri ve uluslararası yükümlülüklerle 
uyumlu olduğunu vurguladı.

AKPM Türk Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan, 26 Nisan 2017 tarihinde  
AKPM’nin Türkiye hakkındaki kararı ile ilgili bir basın açıklaması yaparak  

AKPM Türk Grubunun AK PARTİ ve MHP’li üyelerinin AKPM İkinci Dönem Toplantısı 
oturumlarına katılmama kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler vurgulandı: "Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) 25 
Nisan 2017 tarihinde kabul ettiği "Türkiye'de 
Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı 

rapor çerçevesinde aldığı Türkiye'nin 
denetim sürecine döndürülmesine ilişkin 
karar siyasi mahiyette ve yanlış olduğu gibi, 
aynı zamanda haksız bir hükümdür. 
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Türkiye'nin, Avrupa Konseyinin tüm organları 
ile en üst düzeyde yapıcı ilişkiler sürdürdüğü 
bir dönemde siyasi denetime alınmasını 
öngören bu karar somut gerekçelere 
dayanmamaktadır. Rapor 15 Temmuz darbe 

girişiminde bulunan FETÖ'yü bir 
terör örgütü olarak tanımlamaktan 
ve PKK terör örgütünün de bir 
tehdit unsuru olduğunu görmekten 
kaçınmıştır. Söz konusu rapor aynı 
zamanda Türkiye'nin içişleri ve 
egemenlik haklarına müdahale eder 
mahiyettedir. 

Türkiye ile işbirliğini teşvik edici 
olmaktan uzak bu karar AKPM'nin 
Türkiye'deki inandırıcılığına ciddi gölge 
düşürmüştür. 

Bu skandal karara tepki olarak, AKPM 
Türk heyetinin Adalet ve Kalkınma 
Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi 
üyeleri AKPM Genel Kurulu'nun halen 

Strazburg'da devam eden bu yılki İkinci 
Dönem Toplantısı oturumlarına katılmama 
kararı almıştır."

Türkiye hakkındaki raporun görüşüldüğü 
oturuma katılan AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar AKPM’nin 
gerçeklerle bağdaşmayan siyasi bir karar 
aldığını vurguladı.

AKPM’nin bazı üyelerinin tercümenin 
bitmesini bile beklemeden ret oyu 
kullandıklarına dikkat çeken Gülpınar, 
“Maalesef Avrupa Konseyinin ciddiyetine 
de yakışmayan, Parlamenter Meclisin 
ciddiyetine de çok yakışmayan bir durum 
söz konusu. Belli ki o önergeler ne 
okunmuş, ne üzerinde bir incelenme ihtiyacı 
duyulmuş. O önergelerin içinde mutlaka 
kabul edeceğiniz olur, kabul etmeyeceğiniz 
olur; ancak bu demokratik bir ortamda 
değerlendirilmeliydi. Hiçbir önergemizin 
kabul edilmemesi meseleye zaten 
Avrupalıların ve Konseyin bakış açısını net bir 
şekilde gösteriyor." dedi.

AKPM 2017 İlkbahar Genel Kurulunda kabul edilen, ülkemize yönelik siyasi 
denetim kararı çok sayıda milletvekili tarafından kınandı
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Meclisin aldığı kararla tarihî bir hata 
yaptığını vurgulayan AB Uyum Komisyonu 
Başkanı "Avrupa Birliği üyesi ülkeler daha 
önce de başlayan ancak FETÖ'nün darbe 
sürecinden sonra gittikçe anlamsızlaşan ön 
yargılı bir şekilde farklı tezlerle ilişkilerimizi 
farklı noktalara götürdüler. Burada kullanılan 
ifadeler, genel kuruldaki söylemler, meseleye 
kesinlikle objektif bakılmadığının bariz 
ifadesidir. En basit şekilde ben burada 
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt kökenli bir 
milletvekili olarak bulunuyorum. Eğer siz 
tutup da Türkiye'deki bizim dışımızdaki 
tek bir partiyi 'Kürtlerin partisi' olarak 
nitelendirirseniz siz meseleye hangi bakış 
açısıyla yaklaştığınızı göstermiş olursunuz. 
Burada AK PARTİ'ye oy veren Kürtleri 
yok sayıp, Kürtlerin bir partisi varmış gibi 
demokrasinin tamamına ve özüne aykırı 
tutumlar, meselelere nasıl baktıklarının 
en basit göstergelerindendir. Bunun gibi 
örnekleri de çoğaltabiliriz. Türkiye'deki 
Kürtlere, 'azınlık' diyen, bunu bu şekilde 
ifade eden milletvekilleri var burada. Biz 
şimdi bunların nasıl objektif olduğuna 
inanalım? 'Objektif değilsiniz' dediğimizde 
Avrupalı meslektaşlarımız alınganlık 
gösteriyor. Objektif olduklarını savunuyorlar, 
demokratik kuralları işlettikleri şeklinde 
beyanlarda bulunuyorlar. Kullanılan 
ifadelerden yola çıkarak objektif olduklarına 
inanacağımız tavrı sergilemiyorlar. Genel 
Kuruldaki söylemler meseleye kesinlikle 
objektif bakılmadığının bariz ifadesidir, biz 
buna Türk toplumu olarak inanmayız." dedi.

AK PARTİ Eskişehir Milletvekili AKPM Türk 
Grubu Üyesi Emine Nur Günay AKPM Genel 
Kurulunda Türkiye'nin tekrar siyasi denetim 
sürecine alınması yönündeki kararın son 
derece haksız olduğunu belirterek, Konseyin 
teamülleri ve değerleri çerçevesinde 
değil, tamamen siyasi bir karar alındığını 
vurguladı. Söz konusu kararı şiddetle 
kınadığını ifade eden Emine Nur Günay 
"Çok ön yargılı, peşin hükümlü ve yanlı 
hazırlanmış bir rapor üzerine kurgulanmış 
bir sonuç olmuştur. Öncelikle Avrupa bu 
kararla kendi değerlerine ters düşmüştür. 
Kurucusu olduğumuz AKPM bu kararı 
alırken 318 parlamenterin ancak yarısı 
genel kuruldaydı ve 113 oyla kabul edildi. 
Belirtilen gerekçelerdeki ifadeler en hafif 
tabirle ön yargılı ifadelerdir. Avrupa'nın 
ikircikli tavrını bir kez daha gördük. Avrupa 
Konseyi tarihinde ilk defa bir ülke, denetim 
sonrası statüden denetime geri çekiliyor 
ve bu bir kurucu ülke için yapılıyor. Avrupa 
Konseyi bu gerçekle eninde sonunda 
yüzleşecek ve tarih karşısında hesap 
verecektir." diyerek tepkisini ortaya koydu. 
Günay, Türkiye'de 15 Temmuz'da FETÖ 
darbe girişiminin yaşandığını ve olayın sözde 
açıklamalarla kınandığını anımsatarak, sözde 
kınamalarda kalan yaklaşımın, bugün bazı 
AKPM üyelerinin FETÖ savunuculuğuna 
bürünmesiyle gerçekte ne olduğunun ortaya 
çıktığını vurguladı.

Günay, Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye OHAL 
eleştirisinde bulunduğunu hatırlatarak, 
"Bu kararın alındığı bugün bulunduğumuz 
Fransa'da, OHAL 5 kez uzatıldı ve 2'nci yılı 
devam ediyor. Üstelik OHAL'in vatandaşların 
günlük hayatına etkileri, Türkiye'den çok 
daha hissedilir derecede. OHAL gerekçeleri 
terörle mücadele. Ancak hiçbir Avrupa 
ülkesi çıkıp Fransa'yı bu konuda eleştirmiyor, 
'OHAL'de seçim yapılmaz' demiyor. Türkiye 
hem darbe girişimi, hem de terörle 
mücadele için OHAL uyguluyor. Bu tam 
bir çifte standarttır, Türkiye'ye çok büyük 
haksızlıktır." diye konuştu.
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AK PARTİ 
Karabük 
Milletvekili 
ve AKPM Türk 
Grubu Üyesi 
Burhanettin 
Uysal insan 
hakları, 
demokrasi 
ve hukukun 

üstünlüğünü desteklemek amacıyla kurulan 
AKPM’nin, alınan bu kararla tarihi bir 
hata yaptığını, demokrasiye sahip çıkması 
gerekirken, Türkiye'ye karşı dışlayıcı ve 
ötekileştirici politikalar üretmesinin büyük 
bir yanlışlık olduğunu belirtti.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada AKPM’nin 
Türkiye'nin 2004'te çıktığı siyasi denetim 
sürecine yeniden alınmasına ilişkin verdiği 
kararın kabul edilemez ve haksızlık içeren bir 
karar olduğunun altını çizdi ve anılan kararın 
AKPM’ye yakışmadığını kaydetti. 

Uysal, PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak 
üzere sayısız kanlı terör örgütüyle aynı 
anda mücadele veren Türkiye’nin istikbal 
ve istiklalini korumak amacıyla, hukuk 
çerçevesinde meşru haklarını kullanarak 
tehlike ve tehditlere karşı tedbir aldığını ve 
söz konusu yanlı karara rağmen uluslararası 
yükümlülüklerine bağlı kalarak Avrupa’nın 
parçası olmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu  
Eş Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ahmet Berat Çonkar ve NATOPA Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Rize Milletvekili Osman 
Aşkın Bak yaptıkları açıklamalarla AKPM’nin 
denetim kararını şiddetle kınadılar.

Çonkar  
"Bu kararı, 
kötü niyetli 
çevrelerin 
Türkiye 
karşıtlığının 
ve günümüz 
Avrupa’sında 
şiddetli şekilde 

artan yabancı düşmanlığı ve İslamafobinin 
bir yansıması olarak değerlendirmek 
mümkündür. Söz konusu çevrelerin 
etkisi, birkaç hafta öncesinde ülkemizdeki 
halkoylamasını izlemek üzere görevlendirilen 
uluslararası gözlemcilerin bazılarının terör 
örgütü sempatizanlarıyla verdikleri pozlarda 
da görülmüştür. Dar ve sığ iç siyasi saiklerle 
hareket eden bir grup Avrupalının ülkemize 
yönelik bu dışlayıcı kararı, başta FETÖ olmak 
üzere, bütün Avrupa ülkeleri için tehlike arz 
eden terör örgütlerine hizmet edecektir. 
AKPM'de bu kararı alan parlamenterleri 
bundan böyle ilkeli bir duruş sergileyerek 
terör, yükselen yabancı düşmanlığı, ırkçılık 
ve İslamafobi sorunlarıyla samimi bir şekilde 
mücadele etmeye davet ediyorum."

NATOPA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak’ın 
açıklamasında da  "Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) 2017 Genel 
Kurulu İkinci Dönem Toplantısı'nda 2004 
yılından bu yana denetim sonrası diyalog 
sürecinde olan Türkiye'ye ilişkin denetim 
sürecini yeniden başlatma kararı almıştır. 
Yalnızca Avrupa Konseyi değerleriyle 
çelişmekle kalmayıp Türk kamuoyu nezdinde 
de AKPM'nin güvenilirliğini sarsan bu kararı 
şiddetle kınıyorum. Bu kararın stratejik bakış 
açısından yoksun ve kötü niyetle alınmış bir 
karar olduğu açıktır. Türkiye'nin Avrupa'ya 
bilhassa güvenlik ve istikrar alanlarında 
katkısını yok sayan bu karar, AKPM'nin 
kötü niyetli çevrelerin etkisi altında 
olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum, 
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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)
2010-2012 yılları arasında başkanlığını AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun yaptığı 
AKPM, üye ülkelerin parlamentolarından seçilen 
324 asil, 324 yedek üyeden oluşur. AKPM üyeleri, 
her üye ülke parlamentosundan, parlamentodaki 
güç dengesini yansıtacak şekilde seçilmektedir. Her 
üye devlete ayrılan parlamenter sayısı, o ülkenin 
nüfusuyla orantılıdır. AKPM Türk Grubunda 18 asil, 
18 yedek üye milletvekilimiz görev yapmaktadır.

AKPM’nin organları; AKPM Başkanlık Divanı (Büro), 
AKPM Daimi Komisyonu ve AKPM Komisyonları 
ve AKPM Siyasi Gruplarıdır. AKPM Komisyonları; 
Siyasi İşler ve Demokrasi Komisyonu, AİHM 
Yargıçlarının Seçimi Komisyonu, Sosyal İşler, Sağlık 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, Hukuk İşleri 
ve İnsan Hakları Komisyonu, Kültür, Bilim, Eğitim 

ve Medya Komisyonu, Göç, Mülteciler ve Yerinden 
Edilmiş Kişiler Komisyonu, İçtüzük, Muafiyetler ve 
Kurumsal İşler Komisyonu, Eşitlik ve Ayrımcılığın 
Önlenmesi Komisyonu ve Denetim Komisyonu’dur.

AKPM’de beş siyasi grup 
bulunmaktadır. Bunlar; 
Sosyalist Grup (SOC-178 
üye), Avrupa Halk Partisi 
Grubu (EPP/CD-187 
üye), Avrupa için Liberal 
ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE-73 üye), Avrupa 
Muhafazakarları Grubu 
(EC-85 üye), Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL-34 
üye), hiçbir gruba dâhil olmayanlar (46 üye). 
(Kaynak: assembly.coe.int)

Avrupa demokrasisinin beşiği olduğunu 
iddia eden bir kuruma yakışmamaktadır. 
AKPM'nin önyargılı tutumuna rağmen 
Türkiye uluslararası yükümlülüklerine tam 
anlamıyla riayet ederek vatandaşlarının 
hak ve özgürlüklerini geliştirmeye devam 
edecektir."  ifadelerine yer verildi.

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz 
AKPM'nin Türkiye kararına ilişkin, 
"Demokrasinin ve demokratik kurumların 
sağlıklı bir şekilde işleyişini, maalesef 
zedelendiği düşüncesinden dolayı böyle 
bir karar gündeme geldi. AKPM'nin 
elbette böyle bir karar almasından üzüntü 
duyuyoruz. Umuyoruz Türkiye bu süreci en 
kısa sürede atlatır. Olağanüstü hal bir an 
önce kaldırılır. Türkiye'de tekrar demokrasiye 
dönüş başlar" dedi. Yılmaz, ülkemizin 
kurucusu olduğu uluslararası teşkilatların 
almış olduğu kararların ve eğilimlerin 
tanınmaması ve onlara meydan okunmasının 
doğru olmadığını, içinde bulunduğumuz 
dönemde Türkiye’nin uluslararası alanda 
manevra 
alanının son 
derece daralmış 
olduğunu, 
bu konuyla 
ilgili yaptıkları 
uyarıların 
da dikkate 
alınmadığının 
görüldüğünü 
sözlerine ekledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, basına 
yaptığı açıklamada, AKPM'nin kararını yanlış 
ve yanlı olarak nitelendirerek "Bu kararı 
Türkiye aleyhtarlığı olarak değerlendiriyor 
ve kınıyorum" dedi. Akçay, ülkemiz teröre 
karşı yoğun bir şekilde mücadele verirken, 
milyonlarca Suriyeli göçmene ev sahipliği 
yaparken AKPM tarafından alınan son 
derece anlayışsız kararın düzeltilmesi 
gerektiğine dikkat çekti. Terör örgütlerine 
kucak açan Avrupa'nın aldığı bu kararın 
kabul edilemez olduğunu vergulayan Akçay 
"Bu nasıl dostluktur, bu nasıl iş birliğidir?" 
dedi. Türkiye'nin demokrasi karnesine 
yönelik eleştirilere de yanıt veren MHP Grup 
Başkanvekili, OHAL'ın sadece ülkemizde 
değil, Fransa ve Belçika'da da uygulandığını, 
Avrupa Birliği'nde FETÖ'ye destek veren 
ülkelerin bulunmasından dolayı OHAL'in 
uzadığını, Avrupa'nın yardımcı olması 
halinde OHAL'in süresinin kısalacağını 
kaydetti. Akçay, Avrupa'yı dayatmacı 
anlayışından vazgeçmeye çağırdı.
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ÜYENİN ADI, SOYADI ÜLKESİ ÜYESİ OLDUĞU SİYASİ GRUP VERDİĞİ OY

Judith PALLARÉS ANDORRA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Patrícia RIBERAYGUA ANDORRA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Samvel FARMANYAN ERMENİSTAN Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Naira KARAPETYAN ERMENİSTAN Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Armen RUSTAMYAN ERMENİSTAN Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Gisela WURM AVUSTURYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Stefan SCHENNACH AVUSTURYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Alev KORUN AVUSTURYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Eduard KÖCK AVUSTURYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser

Rafael HUSEYNOV AZERBAYCAN Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Aleyhte

Samad SEYIDOV AZERBAYCAN Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Sevinj FATALIYEVA AZERBAYCAN Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Sahiba GAFAROVA AZERBAYCAN Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Vusal HUSEYNOV AZERBAYCAN Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
Muslum MAMMADOV AZERBAYCAN Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Damir ARNAUT BOSNA HERSEK Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Mladen BOSIC BOSNA HERSEK Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Borjana KRIŠTO BOSNA HERSEK Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Senad ŠEPIC BOSNA HERSEK Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser
Piet De BRUYN BELÇİKA Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Philippe BLANCHART BELÇİKA Sosyalist Grup (SOC) Lehte

Damien THIÉRY BELÇİKA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Alfred HEER İSVİÇRE Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Elisabeth SCHNEIDER-
SCHNEITER İSVİÇRE Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte

Doris FIALA İSVİÇRE Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Liliane MAURY PASQUIER İSVİÇRE Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Pierre-Alain FRIDEZ İSVİÇRE Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Manuel TORNARE İSVİÇRE Sosyalist Grup (SOC) Lehte
George LOUCAIDES GKRY Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte

AKPM’nin 25 Nisan 2017 tarihinde kabul ettiği  
“Türkiye’de Demokratik Kurumların İşleyişi” başlıklı rapor 

çerçevesinde gerçekleştirdiği Türkiye’nin denetim sürecine 
döndürülmesine ilişkin karar tasarısı

Oylama Sonuçları:

ALEYHTE

45

LEHTE

113

ÇEKİMSER

12
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Stella KYRIAKIDES GKRY Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte

Kristýna ZELIENKOVÁ ÇEK CUMHURİYETİ Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Miroslava NEMCOVÁ ÇEK CUMHURİYETİ Avrupa Muhafazakarları (EC) Lehte
Dana VÁHALOVÁ ÇEK CUMHURİYETİ Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Pavel HOLÍK ÇEK CUMHURİYETİ Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Gabriela PECKOVÁ ÇEK CUMHURİYETİ Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser
Miroslav NENUTIL ÇEK CUMHURİYETİ Sosyalist Grup (SOC) Çekimser
Ludek JENIŠTA ÇEK CUMHURİYETİ Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser
Harald PETZOLD ALMANYA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Andrej HUNKO ALMANYA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Katrin WERNER ALMANYA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Thomas FEIST ALMANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Annette GROTH ALMANYA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Frank SCHWABE ALMANYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Bernd FABRITIUS ALMANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Ute FINCKH-KRÄMER ALMANYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Gabriela HEINRICH ALMANYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Nikolaj VILLUMSEN DANİMARKA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte

Michael Aastrup JENSEN DANİMARKA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Mogens JENSEN DANİMARKA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Christian LANGBALLE DANİMARKA Avrupa Muhafazakarları (EC) Lehte
Ulla SANDBÆK DANİMARKA Avrupa Birleşik Sol Grubu Lehte
Marianne MIKKO ESTONYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Jaak MADISON ESTONYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Lehte
José CEPEDA İSPANYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Melisa RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ İSPANYA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 

(ALDE) Lehte

Miren Edurne 
GORROTXATEGUI İSPANYA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte

Jordi ROCA İSPANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
Soraya RODRÍGUEZ 
RAMOS İSPANYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte

Antonio GUTIÉRREZ İSPANYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
José Ramón GARCÍA 
HERNÁNDEZ İSPANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser

Anne KALMARI FİNLANDİYA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Petri HONKONEN FİNLANDİYA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Susanna HUOVINEN FİNLANDİYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Anne-Mari VIROLAINEN FİNLANDİYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Tom PACKALÉN FİNLANDİYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Bernard FOURNIER FRANSA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Maryvonne BLONDIN FRANSA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
René ROUQUET FRANSA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Josette DURRIEU FRANSA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Geneviève GOSSELIN-
FLEURY FRANSA Sosyalist Grup (SOC) Lehte

Jean-Yves LE DÉAUT FRANSA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Pierre-Yves LE BORGN' FRANSA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Pascale CROZON FRANSA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Zviad KVATCHANTIRADZE GÜRCİSTAN Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
David BAKRADZE GÜRCİSTAN Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
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Tamar CHUGOSHVILI GÜRCİSTAN Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Sofio KATSARAVA GÜRCİSTAN Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Irina PRUIDZE GÜRCİSTAN Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Aleyhte
Anastasia 
CHRISTODOULOPOULOU YUNANİSTAN Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte

Evangelos VENIZELOS YUNANİSTAN Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Georgios MAVROTAS YUNANİSTAN Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Georgios PSYCHOGIOS YUNANİSTAN Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Ioanneta KAVVADIA YUNANİSTAN Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Evangelos MEIMARAKIS YUNANİSTAN Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Miltiadis VARVITSIOTIS YUNANİSTAN Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Gordan MARAS HIRVATİSTAN Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Márton GYÖNGYÖSI MACARİSTAN Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Aleyhte
Imre VEJKEY MACARİSTAN Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
Seán CROWE İRLANDA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte

Robert TROY İRLANDA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Joseph O'REILLY İRLANDA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Thorhildur Sunna 
ÆVARSDÓTTIR İZLANDA Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte

Katrín JAKOBSDÓTTIR İZLANDA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Tamara BLAZINA İTALYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Florian KRONBICHLER İTALYA Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
 Paolo CORSINI İTALYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Manlio DI STEFANO İTALYA Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Maria Edera SPADONI İTALYA Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Carlo LUCHERINI İTALYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Luis Alberto ORELLANA İTALYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Susanne EBERLE-STRUB LİECHTENSTEİN Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Christoph WENAWESER LİECHTENSTEİN Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Kestutis MASIULIS LİTVANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
Emanuelis ZINGERIS LİTVANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Algirdas BUTKEVICIUS LİTVANYA Sosyalist Grup (SOC) Çekimser
Egidijus VAREIKIS LİTVANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser

Anne BRASSEUR LÜKSEMBURG Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Yves CRUCHTEN LÜKSEMBURG Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Boriss CILEVICS LETONYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Béatrice FRESKO-ROLFO MONAKO Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser
Liliana PALIHOVICI MOLDOVA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser
Valeriu GHILETCHI MOLDOVA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser
Andrei NEGUTA MOLDOVA Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Pieter OMTZIGT HOLLANDA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Tineke STRIK HOLLANDA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Lise CHRISTOFFERSEN NORVEÇ Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Ingjerd SCHOU NORVEÇ Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Frank J. JENSSEN NORVEÇ Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Snorre Serigstad VALEN NORVEÇ Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Ingebjørg GODSKESEN NORVEÇ Avrupa Muhafazakarları (EC) Lehte
Killion MUNYAMA POLONYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Agnieszka POMASKA POLONYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte

Krzysztof TRUSKOLASKI POLONYA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte
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Aleksander POCIEJ POLONYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Wlodzimierz BERNACKI POLONYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Dominik TARCZYNSKI POLONYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Daniel MILEWSKI POLONYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Margareta BUDNER POLONYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aeyhte
Andrzej WOJTYLA POLONYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Arkadiusz MULARCZYK POLONYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Luís LEITE RAMOS PORTEKİZ Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
Edite ESTRELA PORTEKİZ Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Duarte MARQUES PORTEKİZ Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Çekimser
Cristina-Madalina PRUNA ROMANYA Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Ionu-Marian STROE ROMANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Cezar Florin PREDA ROMANYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Boriana ÅBERG İSVEÇ Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Eva-Lena JANSSON İSVEÇ Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Lotta JOHNSSON 
FORNARVE İSVEÇ Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte

Markus WIECHEL İSVEÇ Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Azadeh ROJHAN 
GUSTAFSSON İSVEÇ Sosyalist Grup (SOC) Lehte

Andrej ŠIRCELJ SLOVENYA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Lehte
Matjaž HANŽEK SLOVENYA Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Pavol GOGA SLOVAKYA Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Jaroslav PAŠKA SLOVAKYA Hiçbir Gruba Dahil Değil (NR) Lehte
Ján MAROSZ SLOVAKYA Avrupa Muhafazakarları (EC) Lehte

Martin POLIACIK SLOVAKYA Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Lehte

Gülsün BİLGEHAN TÜRKİYE Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Filiz KERESTECİOĞLU 
DEMİR TÜRKİYE Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte

Deniz BAYKAL TÜRKİYE Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Saban DİŞLİ TÜRKİYE Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
Mehmet Kasım GÜLPINAR TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Haluk KOÇ TÜRKİYE Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Suat ÖNAL TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
İlhan KESİCİ TÜRKİYE Sosyalist Grup (SOC) Aleyhte
Talip KÜÇÜKCAN TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Erkan KANDEMİR TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Emine Nur GÜNAY TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte

Markar ESEYAN TÜRKİYE Avrupa İçin Liberal ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Aleyhte

Serap YAŞAR TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Burhanettin UYSAL TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Salih FIRAT TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Ertuğrul KÜRKÇÜ TÜRKİYE Avrupa Birleşik Sol Grubu (UEL) Lehte
Zühal TOPCU TÜRKİYE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Oleksii GONCHARENKO UKRAYNA Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Georgii LOGVYNSKYI UKRAYNA Avrupa Halk Partisi (EPP/CD) Aleyhte
John HOWELL İNGİLTERE Avrupa Muhafazakarları (EC) Aleyhte
Mark PRITCHARD İNGİLTERE Avrupa Muhafazakarları (EC) Lehte
Alan MEALE İNGİLTERE Sosyalist Grup (SOC) Lehte
Richard BALFE İNGİLTERE Avrupa Muhafazakarları (EC) Lehte
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KAHRAMAN, ANAYASA MAHKEMESİNİN 
55’İNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ’NE KATILDI

Anayasa Mahkemesinin 55’inci kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla Yüce Divan Salonu’nda 
düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş, Numan 
Kurtulmuş, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı 
Tümgeneral Abdullah Arslan, Askeri Yargıtay 
Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman, bazı 
Bakanlar, yüksek yargı organlarının başkan 
ve üyeleri, HDP Parti Sözcüsü Osman 
Baydemir, BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi 
Güven ile yabancı misafirler katıldı. 

Anayasa Mahkemesinin tanıtımına ilişkin 
film gösteriminin ardından konuşan Başkan 
Zühtü Arslan, bir önceki yıl düzenlenen 

kuruluş yıl dönümü töreninden bu yana 
demokrasiyi yakından ilgilendiren iki önemli 
olayın yaşandığını söyledi. 

Bunlardan ilkinin demokrasi tarihine kara 
bir leke olarak geçen 15 Temmuz 2016'da 
gerçekleşen darbe teşebbüsü olduğunu 
belirten Arslan, milletin demokratik bilinci 
ve kararlı duruşu sayesinde demokratik 
anayasal düzeni yıkmaya yönelik bu 
teşebbüsün başarılı olamadığını, Türk 
demokrasisinin önemli bir sınavı başarıyla 
geçtiğini vurguladı. 

İkinci önemli gelişmenin ise 16 Nisan 
2017'de yapılan halk oylaması olduğunu 
belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Demokrasi en genel anlamda 'halkın 
halk tarafından halk için yönetimi' olarak 
tanımlanmaktadır. Bu tanımın en önemli 
unsuru, yönetimin öznesinin halk olmasıdır. 

25 Nisan 2017 Salı
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Siyasi özne olarak halkın temel tercihlerini 
seçimler ve referandumlar yoluyla açıkladığı 
da herkesin malumudur. 16 Nisan'da yapılan 
halk oylamasında halkımız yüksek bir 
katılımla ve büyük bir demokratik olgunlukla 
sandığa gitmiştir. Halk oylamasının yüzde 
85'i aşan bir katılım oranıyla gerçekleşmiş 
olması demokrasimiz açısından başlı başına 
bir kazanımdır. Bu vesileyle halk oylamasının 
ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını 
temenni ediyorum." 

Olağanüstü dönemlerde Anayasa 
Mahkemelerine önemli görevler düştüğünün 
bilindiğinin altını çizen Arslan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Bunlar arasında en önemlisi, temel hak ve 
özgürlükleri, olağanüstü hâle sebep olan 
durumun gerektirdiğinin ötesine geçen 
müdahalelere karşı korumaktır. Anayasa 
Mahkemeleri bu görevi yerine getirirken 
olağanüstü yönetimin anayasal çerçevesi 
içinde hareket etmek durumundadırlar. 
Bu bağlamda Türk Anayasa Mahkemesi de 
norm denetimi ve bireysel başvuru alanında 
anayasal sınırlar içinde kalarak kararlarını 
vermektedir.

Anayasa Mahkemesinin görev ve 
yetkilerinin düzenlendiği Anayasa'nın 148. 
maddesinde, olağanüstü hâlde çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamelerin (KHK) 
şekil ve esas bakımından Anayasa'ya 
aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde 
dava açılamayacağının açıkça belirtildiğine 
işaret eden Arslan, mahkemenin de bu 
açık anayasal hüküm ve ifade edilen ilkeler 
karşısında, OHAL KHK'lerini denetleme 
yetkisine sahip olmadığına karar verdiğini 
hatırlattı.

Darbe teşebbüsünün tüm kurum ve 
kuruluşlar gibi Anayasa Mahkemesini de 
etkilediğini dile getiren Başkan Arslan, 
15 Temmuz sonrasında bireysel başvuru 
sayısının ciddi şekilde arttığını, 2016'da  
15 Temmuz'a kadar yapılan başvuru sayısı  
12 bin 712 iken yılın kalan beş buçuk ayında 
68 bin 44 başvuru yapıldığını aktardı. 

Konuşmanın ardından, Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla kokteyl verildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım 
ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın 
makamında bir süre sohbet ettiler.
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Yemekte bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa 
Mahkemesinin 55’inci kuruluş yıl dönümünü 
tebrik ederek Avrupa Konseyi Parlamenterler 
Meclisinin (AKPM) “siyasi denetim” kararına 
ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan 
“Fransa olağanüstü hâl şartlarında seçime 
gidince ses çıkarmayanların, üstelik de bir 
darbe girişiminin ardından Türkiye aynı 
yöntemi uyguladı diye bizi yeniden denetim 
sürecine almaları en hafif ifadesiyle ayıptır. 
Tarih en büyük hakemdir. Bugünler gelip 
geçecek ama herkesin doğruları ve yanlışları 
bir ibret vesikası olarak ortada kalacaktır. 

Biz Türkiye olarak doğru bildiğimiz yolda 
kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Ayrıca; Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Cezayir, Etiyopya, Gürcistan, 
Irak, İspanya, Karadağ, Kazakistan, 
Kırgızistan, KKTC, Kosova, Malezya, 
Makedonya, Moğolistan, Moritanya, Nijerya, 
Pakistan, Romanya, Rusya, Sri Lanka, Şili, 
Tacikistan, Tanzanya, Tayland ve Tunus’un 
Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleriyle 
Avrupa Birliği Adalet Divanı ile Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinden temsilciler de 
yemekte yer aldı.

27 Nisan 2017 tarihinde TBMM Millî Saraylara bağlı Beykoz Mecidiye Kasrı’nda 
düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 55’inci Yıl Dönümü Gala Yemeğine  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl “Hz. 
Peygamber ve Güven Toplumu” temasıyla 
düzenlenen Kutlu Doğum Haftası programına 
katılarak hitapta bulundu. Programa 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, Ankara 
Valisi Ercan Topaca ve davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, konuşmasında 
"Peygamber Efendimiz’den herkesin 
ilham almasını, onun yolunda yürümesini, 
tek önder olarak Nebi Aleyhisselam’ın 
olduğunun şuuru ve idraki içinde 
bulunmasını temenni ediyorum." ifadelerine 
yer verdi ve düzenlenen program dolayısıyla 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez ve emeği geçenleri tebrik etti.

"Güven" temasının önemine dikkati çeken 
Kahraman, davetlilere şu sözlerle hitap etti: 
"Bir tek kişi bize Macaristan'ı fethettirdi: Gül 
Baba... Gül Baba yazları dondurma satar, 

kışları salep... Bir arabası var, sarığında bir 
gül olan bir Bektaşi dervişi. 10 yıl sonra 
Kanuni'nin ordusu Budapeşte'ye dayanır. 
Derler ki 'Bu gelen ordu, bu devlet, Gül 
Baba'nın devleti ve milleti mi? O hâlde niye 
onlara direnelim, adil bir idareye kavuşalım.' 
Ve hiç silah atılmadan kapıyı açıp, bir kişi bir 
ülkenin fethine vesile olur. Neden? Güven 
hadisesi; toplumun en büyük ihtiyacı bu. 
Seçilen konu çok güzel, güvenen insanlar 
olmayı Cenabıhak bize nasip etsin."

18 Nisan 2017 Salı

KUTLU DOĞUM HAFTASI  
“HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU” 

TEMASIYLA İDRAK EDİLDİ
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı 
ziyaret ederek 10 ayrı dile tercümesi 
yapılarak hazırlanan “Kırk Hadis” adlı eseri 
takdim etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kırk 
Hadis" kitabını inceleyen TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanına 
sevgi, teşekkür ve başarı dileklerini iletti. 
Görmez ise "Bir sene önceki ziyaretimizde 
her mesajı aynı zamanda bir sanat eseri 
olabilecek bir 'Kırk Hadis' mecmuası 
hazırlamamızı istemiştiniz. Bugün bu 
eseri sizlere takdim etmekten büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum. Hattat Hüseyin Kutlu 
ve bütün talebeleri altı aylık bir çalışma 
yaptılar. Tezhip sanatçıları özenli, güzel 
çalışmalar yaptılar ve her hadis 10 lisana 
çevirilerek tercüme edildi. Gelen bütün 
yabancı misafirlerinize hediye etmeniz bizleri 
mesrur edecektir." dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 18 Nisan 
günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
düzenlenen "Hz. Peygamber ve Güven 
Toplumu" temalı Kutlu Doğum programının 
örnek ve çok faydalı bir çalışma olduğuna 
inandığını belirterek bu faaliyetlerin sadece 

Türkiye’nin değil gönül coğrafyamızın 
da muhtaç olduğu faaliyetler olduğunu 
vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez ise Genel Kurulun 18 Nisan tarihli 
birleşimini Kutlu Doğum Haftası’nı kutlayarak 
açan Kahraman'a teşekkürlerini sunarak 
"Her partinin grup başkanvekili bu çağrınıza 
cevap vererek çok güzel mesajlar verdiler. 
Onları dinlerken duygulandım." ifadelerini 
kullandı.

19 Nisan 2017 Çarşamba

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN 10 DİLDE “KIRK HADİS” KİTABI
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SOMALİ CUMHURBAŞKANI  
MECLİSİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetine icabetle 25-28 Nisan 2017 tarihleri 
arasında ülkemize resmî ziyarette bulunan 
Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Muhammed Abdullah Muhammed Farmajo, 
26 Nisan 2017 tarihinde Meclisi ziyaret 
ederek TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile 
bir araya geldi. 

TBMM Başkanı Kahraman,  konuk 
Cumhurbaşkanını Türkiye’de görmekten ve 
misafir etmekten memnuniyet duyduğunu 
ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanı da Türkiye’nin Somali 
için çok önemli bir dost olduğunu kaydetti 
ve Somali’ye yönelik destek ve yardımlara 
teşekkür etti. Konuk Cumhurbaşkanı "Somali 
halkı da bu anlamda sizlere müteşekkir. Bu 
kardeş ilişkinin önümüzdeki yıllarda da aynı 
şekilde devam etmesini istiyoruz." dedi. 

Somali Federal Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanının ülkemize gerçekleştirdiği 

ziyaret, geçtiğimiz şubat ayında göreve 
başlayan Somali Cumhurbaşkanı 
Muhammed Farmajo’nun ülkemize yaptığı 
ilk resmî ziyareti teşkil etmesi bakımından 
önem taşıyor.  
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    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Suudi Arabistan Büyükelçisi Waleed El 
Khereiji’yi kabulünde Suudi Arabistan ve 
Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin 
güçlendirilmesi ve karşılıklı ziyaretlerin 
artırılması temennisini dile getirdi.

Konuk Büyükelçi ise Kahraman’a, Suudi 
Arabistan Krallığı Şura Konseyi Başkanı 
Abdullah bin Muhammed Al el-Şeyh’in 
selamlarını getirdiğini belirterek Türkiye ve 
Suudi Arabistan Meclisleri arasında karşılıklı 
ziyaretler gerçekleştirilmesi, tecrübe 
paylaşımı ve iki ülke parlamentosunda 
kurulu bulunan dostluk grubunun 
çalışmalarının etkinliğinin artırılmasına 
önem verdiklerini kaydetti.

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha
   

Tacikistan

Tacikistan Büyükelçisi Mehmet Ali Rajabiyon 

Suudi Arabistan Ukrayna

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 
BÜYÜKELÇİ KABULLERİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman; Suudi Arabistan, Ukrayna, Tacikistan, 
Romanya, Kuveyt, Vietnam, Macaristan ve Bosna Hersek Büyükelçilerini  

ayrı ayrı kabul etti.
20 Nisan 2017 Perşembe
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    TBMM Başkanı Kahraman, Romanya 
Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda’yı 
kabulünde, Türkiye’nin Romanya ile 
dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin çok 
eski tarihlere dayandığını vurgulayarak 
Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğu 
her platformda geliştirmeyi düşündüklerini 
belirtti.

Romanya Büyükelçisi Şopanda ise görevinin 
iki ülke arasındaki ilişkileri daha da 
geliştirmek olduğunu kaydetti.

    Kahraman, Kuveyt Büyükelçisi Yusuf 
Abdülbari Alzavavi ‘nin kabulünde ise “Dost, 
kardeş, müttefik iki ülkeyiz. İnanıyorum ki 
sizin çalışmalarınızla ve bizim parlamentolar 
arası dostluk grubu başkanımızın ortak 
çalışmasıyla bu dostluk daha da pekişecek 
ve gerek bölge barışına gerek dünya barışına 
büyük katkı yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kuveyt Büyükelçisi Alzavavi ise TBMM 
Başkanı Kahraman’ı son derece sağlıklı bir 
şekilde görmekten duyduğu memnuniyeti 
vurgulayarak  Mecliste bulunmaktan büyük 
onur duyduğunu kaydetti. 

Romanya Kuveyt

TBMM Başkanı Kahraman, 21 Nisan 2017 Cuma günü  
Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Şopanda ve  

Kuveyt Büyükelçisi Yusuf Abdülbari Alzavavi’yi kabul etti.

    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss’i 
kabulünde, iki ülke arasında derin tarihî 
dostluk bağları olduğunu kaydetti. 
İkili ilişkilerin daha da geliştirilip 
derinleştirilmesini temenni eden Kahraman, 
Macaristan halkına TBMM üyelerinin ve 
Türk halkının en iyi dileklerini sundu.

Büyükelçi Kiss ise TBMM Başkanı Kahraman 
ile bizzat görüşmenin kendisi için büyük bir 
şeref olduğunu dile getirerek, Kahraman’ı 
sağlığına kavuşmuş olarak görmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade etti ve 
Macaristan hükûmeti adına geçmiş olsun ve 
başarı dileklerini iletti. 

Macaristan24 Nisan 2017 Pazartesi
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    TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Vietnam 
Sosyalist Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi 
Pham Anh Tuan'ı kabulünde, Türkiye ile 
Vietnam arasında sıkı dostluk bağlarının 

geliştirilmesinde konuk Büyükelçiye 
başarılar diledi ve uluslararası 
ilişkilerde gereken iş birliğini 
sağlamada Vietnam Büyükelçisi’nin 
büyük emeği olacağına inandığını 
dile getirdi.

Vietnam Büyükelçisi, 2015'in Aralık 
ayından bu yana Türkiye’de görev 
yaptığını belirterek Meclisin 97. 
kuruluş yıl dönümünü tebrik etti 
ve Vietnam’da yakın zamanda 
seçimlerin gerçekleştirildiğini, 
dostluk grubuna yeni üyeler 
seçildiğini ve iki ülkenin 

parlamentoları ve milletvekilleri arasında 
ilişkilerin iyi bir düzeyde ilerliyor olmasından 
memnuniyet duyduklarını ifade etti.

    TBMM Başkanı Kahraman kabulde, 
Bosna Hersek Büyükelçisi Sadoviç’in iki ülke 
arasındaki sıkı dostluk bağlarını daha da 
pekiştireceğine inancını kaydetti.

Bosna Hersek Büyükelçisi, Meclise 
ve Türk hükûmetine Bosna Hersek’e 
gösterdikleri destek ve duydukları 
sevgiden dolayı teşekkür ederek 
Bosna Hersek Cumhurbaşkanı 
İzetbegoviç ve parlamentonun 
selamlarını getirdiğini belirtti. 
Konuk  Büyükelçi, iki meclis 
arasındaki dostluğun daha da 
gelişeceğine ve ilerleyeceğine 
inandığını dile getirerek 15 Temmuz 
darbe girişimini de çok yakından 
takip ettiklerini, olaydan büyük 
üzüntü duyduklarını ve bu konuda 

kardeş bir ülke olarak Türkiye’nin yanında 
olduklarını vurguladı.

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Büyükelçisi Pham Anh Tuan ile  
Bosna Hersek Büyükelçisi Bekir Sadoviç 24 Nisan 2017 tarihinde  

TBMM Başkanı Kahraman tarafından kabul edildiler.

Vietnam

Bosna Hersek
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BEYKOZ MECİDİYE KASRI  
MÜZE OLARAK ZİYARETE AÇILDI

Açılış töreninde bir konuşma yapan TBMM 
Başkanı Kahraman, kültüre gereken 
ihtimamın gösterilmek zorunda olduğunu, 
kültürün en kısa tarifiyle şahsiyet anlamına 
geldiğini dile getirdi. Kahraman "Kültür 
eserlerini yaşatırsanız şahsiyetli, kişilikli 
olursunuz. Bu noktada büyük gayretler, 
çalışmalar var." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, Millî Saraylar 
Bilim ve Değerlendirme Kurulunun bu 
konuda büyük bir hassasiyetle çalıştığına 
işaret ederek Beykoz Mecidiye Kasrı’nın 

okula verildiğini, hastane yapıldığını, 
kimsesiz bırakıldığını ancak bunların yanlış 
olduğunu aktardı. Fransa'da mahalli idare ve 
belediyelerin brüt gelirlerinin yüzde 20'sinin 
kültüre ait olduğunu vurgulayan Kahraman 
"Bizde de aynı durum olmalı. Rize'de bir 
kültür merkezi inşası yaptık fakat bir katı 
ticari olarak kiraya verildi. Oysa olmaz. 
Para ile mukayese edilmez tarihî eser ya 
da kültür eserleri... Bu yönüyle keşke hiç 
ara verilmeseydi ve bütün kasırlar, saraylar, 
bakılsaydı." diye konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, müze olarak düzenlenen TBMM Millî Saraylara 
bağlı Beykoz Mecidiye Kasrı’nın açılışını yaptı. Törene, İstanbul Valisi  

Vasip Şahin ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

12 Nisan 2017 Çarşamba
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Sarayların, kasır ve tarihî binaların değişik 
birim ve kurumlara bağlı olduğunu, 
bunun tek elde toplanması gerektiğini, bu 
şekilde koordinasyonun, organizasyonun 
gerçekleştirilemeyeceğini anlatan Kahraman, 
bu nedenle söz konusu eserlerin tek elde 
toplanmasını temenni ettiğini belirtti. 
Bu konuda en iyi yönetim uygulanması 
gerektiğine değinen Kahraman, Bilim ve 
Değerlendirme Kurulunun eserleri tek tek 
inceleyip en ufak detayına kadar aslına 
uygun hâle getirdiğini, giderilmesi zor olan 
büyük bozukluklar görüldüğünü ancak 
eserleri aslına uygun devam ettirmelerinin 
önemli olduğunu vurguladı. 

Kahraman, Hicaz demir yolunu örnek 
göstererek, 
demir yolunun 
9 senede 
bitirildiğini, 
21 günlük 
mesafenin, 
20 saatte 
alınmasını 
sağladığını, 
bunun Sultan 
Abdülhamit 
Han'ın büyük 
dehası 
olduğunu 
anlattı. İsmail 
Kahraman, 
Abdülhamit 
Han'ı 

icraatlarıyla andıklarını, bu yıl 
da Sultan Reşat'ı uluslararası bir 
sempozyumla doğum gününde 
anacaklarını dile getirdi ve büyük 
insanların, tarihî şahsiyetlerin 
doğum yıl dönümlerinde anılması 
gerektiğini söyledi. O dönemin 
büyük hadiselerinin de ele 
alınacağını anlatan Kahraman, şu 
değerlendirmede bulundu: 

"İttihat Terakki geliyor, 9 milyon 
100 bin kilometrekarelik 
toprağın 5 milyon 500 bin 
kilometrekaresini kaybediyoruz. 
Evvela Trablusgarp Harbi’nde 

1911, Libya, arkasından Balkan Savaşı 1912, 
arkasından Cihan Harbi 1914-1918, 5 milyon 
500 bin kilometrekare gitti, 3 milyon 600 
bin kaldı. Lozan'da da 800'e indik. 2 milyon 
800'ü niye verdik, niye gitti Musul ayrı bir 
konu... Tarihçilerimizin mevzusuna giriyoruz. 
Benim gönlüm, bu konuların da bu vesileyle 
işlenmesidir. Hani var ya tarih tekerrür eder, 
tarihten ders almamız lazım ki tarih bir 
işaret, bir fenerdir. Geleceği gösterir, geçmişi 
değerlendirmeye, günün yaşanılan olaylarını 
da doğru teşhise yarar. Köksüz ağaç olur 
mu? Biz saksıda mıyız? Bizim köklerimiz yok 
mu? Bizim üç kıtaya yayılmış köklerimiz yok 
mu? Bu idrakın içinde olmalıyız, kendimize 
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güvenmeliyiz ve bu güven bizde olmalı. İcap 
ettiğinde masaya vurmalıyız, 'one minute' 
demeliyiz. Dik durmalıyız, bükülmemeliyiz. 
Biz büyük devletiz, ihtişamlı bir devletiz, 
biz büyük bir ulu çınarız. Bunun farkında, 
idrakinde olmalıyız. Bu eserlerimizi 
yaşatmalıyız. İstanbul bir tarih, dünyanın 
merkezi... Ne kadar güzel eserler var." 

Millî Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. İlber Ortaylı da törende 
şöyle konuştu: 

"Bir saray hiçbir zaman ne okul olur ne 
herhangi bir kamu teşekkülü... Çünkü çok 

pahalı bir 
binadır. Bir 
okul bunu 
karşılayamaz. 
Bir saray moda 
olduğu üzere 
otel de olmaz. 
Bu bütün 
dünyada çok 
yaygındır. 
Venedik 
kanallarının 
etrafındaki 
sarayların çoğu 
otellere verildi, 
onlar artık o 
eski saraylar 

değil. Bunun önüne geçmemiz lazım. Millî 
Saraylar İdaresi TBMM'nin kendisine ait 
ayırdığı cömert bütçe ile bunu yapabildi. 
Bu bir bütçe meselesidir. Cömert bir ayrım 
yapılmazsa bu saraylar tutulamaz. Onun 
için bir kere şükran duygularımızı belirtmek 
zorundayız. Bu bir mesai ister, inat ister, 
kolaya kaçmadan işi bitirmek ister. Bunların 
daha yapılacak çok işi vardır, ağaçlarına 
kadar üzerinde duruyoruz." Ortaylı 
"Fonksiyon değiştirmeden İstanbul'un böyle 
bir saraya ihtiyacı var. Çünkü biz artık büyük 
bir dünya şehriyiz." ifadelerini kullandı.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN RİZE'DE

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Konferans Salonunda düzenlenen "Sivil 
Toplum Kuruluşları ile Akademisyenler 
Buluşuyor" konulu toplantıya katıldı. 
Toplantıda Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK 
PARTİ Rize Milletvekilleri Hasan Karal, 
Hikmet Ayar ile sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve akademisyenler yer aldı. 
TBMM Başkanı Kahraman burada yaptığı 
konuşmada Pakistan'a gittiğini ve Pakistan 
ile Türkiye'nin devlet ve millet olarak 
dost olduğunu belirterek "Devletlerin 
menfaatleri, milletlerin dostluğu var. 
Pakistan'da bu kaide işlemiyor. Hem devletin 
hem de milletin bize büyük dostluğu var.” 
dedi.

Pakistan ve Türkiye’nin birbirlerini karşılıklı 
olarak sevdiklerini ve Pakistan’ın büyük 
fedakârlıklar yaptığını dile getiren Kahraman 
"Bizim millî mücadelemiz sırasında 
kadınlarının altınlarını gönderdiler, müthiş 
bir kampanya yaptılar. Pakistan çok yakın 
davrandı ve davranıyor. Benim Meclisi açık 
tutmam nedeniyle, bombalar düşerken 
Mecliste kalmam dolayısıyla onlarda bir 
başka değerlendirme olmuş. Müthiş ilgi 
gösteriyorlar. On üç parti bir araya geldi, 
Meclis kararı çıkardı. Bana bir mektup, 
takdirname gönderdiler. En son Pakistan 
Meclis Başkanı geldi. 15 Temmuz gecesi saat 
3'te Londra'dan beni üç defa aradı. Dost bir 
ülke, dost bir lider." ifadelerini kullandı. 

04 Nisan 2017 Salı
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TBMM Başkanı Kahraman, Rize’deki 
temasları kapsamında, Rize-Artvin 
Havalimanı temel atma törenine katıldı, 
Güneysu ilçesinde yapımı devam eden 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanları 
inşaatını inceledi, Güneysu Belediye Başkanı 
Halil Turan'ı makamında ziyaret etti. 

Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından 
Türkiye'de deniz üzerine inşa edilen ikinci 
havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı’nın 
3 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen 
temel atma töreninde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı 
gerçekleştirerek bir konuşma yaptı. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan ve bazı bölge milletvekilleriyle 
birlikte temel atma töreni için Pazar 
ilçesinde bulunan TBMM Başkanı Kahraman 
ise bahtiyarlık dolu bir gün yaşadıklarını 
ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
Rize'nin gelişmesine katkılarından dolayı 
teşekkürlerini iletti ve eserin hayırlı olmasını 
diledi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Arslan ise yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Havayolu 
halkın yolu olsun." talimatı üzerine, 25 olan 
havalimanı sayısını 55'e, 35 milyon olan 
yolcu sayısını da 185 milyona çıkardıklarını 
ifade etti.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN ZİYARETLERİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kocaeli 
ve Sakarya’yı ziyaret etti. TBMM Başkanı, 
Kocaeli ziyaretinde Millî Saraylar Hereke 
Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasında 
incelemelerde bulundu, daha sonra Valiliğe 
geçti. 

Valilik anı defterini imzalayan Kahraman, 
burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin 
önünün kesilmek istendiğini, milletin 15 
Temmuz gecesi bir bütün hâlinde tek vücut 
olduğunu vurguladı. Kahraman "Bu özlenen 
bir tablodur, giderek bu tablo güçlenecek, 
buna inanıyorum ve Türkiye demokrasiyi 
özümsediğini ortaya koydu. Meydanlarda 
her partiden insanlar, ay yıldızın gölgesinde 
olduklarını parti rozetlerini de bir tarafta 
bıraktıklarını ortaya koydular." ifadesini 
kullandı. Türkiye'de birçok darbe girişimi 
yaşandığına işaret eden Kahraman "15 
Temmuz'da da 17'ncisi oldu. Darbe üreten 

bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir 
hadisedir. Siyasi partiler bu noktada irade 
beyan etmişlerdi yeni bir Anayasa olsun 
diye... Mecliste buna ait bir çalışmayı yaptık 
fakat neticeye gitme durumu olmadı." 
dedi. TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 
kendi ayağını bağlayan pranga şeklinde olan 
mevzuattan kurtarılması ve sistemin tam 
demokratik olması gerektiğini vurguladı. 
Kahraman, Türkiye’nin bir daha darbeler 
dönemi diye bir dönem görmeyeceğini ve 
gelişmesine devam edeceğini sözlerine 
ekledi.

TBMM Millî Saraylar Hereke Halı ve İpekli 
Dokuma Fabrikasını ziyaretine de değinen 
Kahraman "İpek halıcılıkta fevkalade bir 
noktadaydık, yün halıcılıkta da öyle. Hereke 
adı halı sanayisinde dünyaca meşhur bir 
isimdir. Yine o isme uygun bir noktaya 
ulaştıracağız inşallah." dedi. 

08 Nisan 2017 Cumartesi
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Vali Hasan Basri Güzeloğlu da egemenliğin, 
iradenin kaynağı olan TBMM'nin Başkanını 
Kocaeli’nde ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi. Kahraman'ın siyasi 
hayatı boyunca çok değerli hizmetler 
sunduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Bugün 
bizleri ziyaret etmesi, Kocaeli'ne zaman 
ayırması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir." 
dedi. Vali Güzeloğlu "Özellikle 15 Temmuz 
hain darbe girişimi gecesinde iradesine 
sahip çıkan Meclisimizin ve onun değerli 
Başkanı olarak o gece ortaya koyduğu çok 
büyük liderlik ve hepimiz adına ortaya 
koyduğu çok büyük önderlik bizlere rehber 

olmuştur. TBMM'nin şahsındaki o duruş, 
bütün Türk milletinin duruşunun temsilcisi 
olmuştur. Kocaeli’miz, Türkiye'nin büyük 
yürüyüşünde, inşallah 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine doğru kararlı yürüyüşünde 
çok önemli zenginlikler, derinlikler sunan 
bir büyükşehirdir. Biz bütün çabamızla, 
gayretimizle kamu, yerel, özel, sivil bütün 
dinamiklerimizle ülkemizin inşallah güzel 
yarınlarına taşınmasında büyük bir gayret 
ve çaba içerisindeyiz." ifadeleriyle sözlerine 
son verdi. Kahraman, daha sonra Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu'nu ziyaret etti.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kocaeli'ndeki programlarını müteakiben 
Sakarya'ya geçerek Vali Hüseyin Avni Coş'u 
makamında ziyaret etti. Valilik anı defterini 
imzalayan Kahraman, Coş'tan çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Zeki Toçoğlu'nu da ziyaret eden Kahraman, 
kentte yürütülen kapsamlı çalışmaları 
detaylarıyla dinledi. Toçoğlu, ziyarette 

yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı 
Kahraman'ı kentte ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek "Farklı millet 
ve kültürlerden insanların bir arada 
yaşadığı şehrimizde Sayın Kahraman'ı 
ağırlamaktan son derece memnun olduk. 
Sakarya olarak birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. 
Çalışmalarından dolayı Toçoğlu'nu tebrik 
eden Kahraman, Birlik Vakfı Sakarya Şube 
Başkanı Cemalettin Kubat'ı da ziyaret etti.
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TÜRK POLİS 
TEŞKİLATININ 
172. KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜ 
KUTLU OLSUN

“Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini 
temin etme sorumluluğunu üstlenen Türk 
Polis Teşkilatının kuruluşunun 172’nci 
yılını tebrik ediyorum. Devrin ihtiyaçları 
doğrultusunda kurulan ve devletimizin 
en eski kurumlarından biri olan polis 
teşkilatımızın, yasalardan aldığı yetki ve 
sorumluluklar doğrultusunda milletimize 
hizmet etmeye devam etmesini temenni 
ediyorum. 

Vatandaşımızın can ve mal güvenliğine 
yönelik her türlü tehdit karşısında ilk akla 
gelen polis teşkilatımız, bugüne kadar 
görevini mesai mefhumu gözetmeden 
üstün fedakârlık ve feragat duygusuyla 
yerine getirmiştir. Vatandaşımızın 
güvenine layık olmak için üstün bir gayretle 
görevini ifa eden polis teşkilatımızın bütün 
mensuplarının, bugünden sonra da aynı 

inanç ve gayretle vazifelerini yapacaklarına 
inancım tamdır. 

Ülkemizin güvenliğine, insan hak ve 
hürriyetlerine, adaletin tesis edilmesi 
işlemlerine ve toplumsal huzur ortamını 
bozmaya yönelik her türlü suçu önlemek 
ve suçlularla mücadele etmek için görev 
yapan polis teşkilatımızın, milletimizin 
güvenine layık olmak için büyük bir gayretle 
görevlerini yaptıklarını biliyorum. 

Uyuşturucu tacirlerine ve terör örgütlerine 
karşı gece gündüz demeden, canla başla 
görev yapan Türk Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 172’nci yılını bir kez daha tebrik 
ediyorum. Görevi başında şehit düşen bütün 
polis kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyor, 
gazi kardeşlerimi de minnet ve şükranla 
anıyorum.”

10 Nisan 2017 Pazartesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 

172’nci yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk 
Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü 
ve Polis Haftası nedeniyle 14 Nisan 2017 

tarihinde TBMM Koruma Daire Başkanı Fahri 
İnceçelikli başkanlığındaki heyeti kabul etti. 

TBMM Genel Sekreteri, 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde fedakârca mücadele veren 
emniyet mensuplarını yürekten kutladığını 
ifade ederek, "Allah sizin eksikliğinizi 
vermesin. Sizinle ne kadar gurur duysak 
azdır. Büyük bir mücadele örneği verdiniz. 
Bu millet sizi tarihe yazdı. Sizlerle burada 
bir arada olmaktan ayrı bir heyecan, 
onur ve gurur duyuyoruz. Şehit olan polis 

kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, 
mekanları cennet olsun." dedi. Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, daha sonra emniyet 
mensuplarına karanfil dağıttı. 

TBMM Koruma Daire Başkanlığını da ziyaret 
eden Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM 
Koruma Daire Başkanı Fahri İnceçelikli 
ve başkan yardımcıları nezdinde polis 
teşkilatımızın tüm mensuplarını kutladı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili Erbay Kücet ile 
birlikte Türk Polis Teşkilatının 
172. kuruluş yılı dolayısıyla 
Dikmen ve Çankaya kapılarında 
görev yapan emniyet 
mensuplarını tebrik etti, TBMM 
Koruma Daire Başkanlığına 
ziyarette bulundu.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,  
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sağlık 
Bilimleri Üniversitesini ziyaret etti. Rektör 

Cevdet Erdöl ile görüşen TBMM Başkanı, 
üniversitede incelemelerde bulundu.

10 Nisan 2017 Pazartesi
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, ADIYAMAN 
TANITIM GÜNLERİ AÇILIŞINA KATILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, açılışta 
yaptığı konuşmada 16 Nisan Pazar günü 
yapılan halk oylamasıyla yönetim sisteminin 
değiştiğine işaret ederek "Türkiye makas 
değiştirmiştir. İnşallah uğurlu olacak, 
mübarek olacak. Bu yarışta Adıyaman 
öncelik aldı, tebrik ediyorum. Herkes fikrini 
ortaya koyacak, demokrasinin gereğidir. 
Ortaya çıkan karar neyse ona herkes 
uyacaktır. Biz bölünmeyiz, bölünmeyeceğiz, 
'osu busu' yok. Bunu biz 15 Temmuz'da 
gösterdik. Parti rozeti yok, bayrağımız var." 
dedi.

Osman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 
da açılış töreninde bir konuşma yaptı. 

Adıyaman'ın fahri hemşehrisi olduğunu 
belirten Eroğlu, AK PARTİ hükûmetlerinin 
Adıyaman'a 11 milyar liralık yatırım yaptığına 
işaret etti ve yapılan güzel yatırımların 
devam edeceğini kaydetti.

Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise etkinlikte, 
belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
birlikte Adıyaman'ın bütün güzelliklerini 
Ankara'da yaşayanlara göstermek 
istediklerine değinerek, Adıyaman'ın huzur, 
barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir il 
olduğunu vurguladı ve herkesi Adıyaman’a 
davet ettiklerini belirtti. Erin, Adıyaman'ın 
tanıtımı konusunda ulusal medyanın da 
sorumluluk alması için çağrıda bulundu.

Adıyaman Tanıtım Günleri açılış etkinliği; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, MGK Genel Sekreteri Seyfullah 
Hacımüftüoğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Adıyaman Valisi 

Abdullah Erin, bürokratlar ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

20 Nisan 2017 Perşembe
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AB PARLAMENTO BAŞKANLARI KONFERANSI 
SLOVAKYA'DA DÜZENLENDİ

Konferansta TBMM’yi temsil eden TBMM 
Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 
katılımcılara hitapta bulundu ve 
Türkiye'nin AB müzakerelerine verdiği 
önemi ve tarihî süreci anlattı.  Hamzaçebi, 
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik 
müzakerelerine ilişkin "Bazı AB üyesi 
ülkelerin siyasi blokajları nedeniyle ilerleme 
sağlanamamaktadır. Bu nedenle siyasi 
blokajlara son verilerek fasılların açılmasının 
önündeki engellerin kaldırılmasını, vize 
serbestisi dâhil tüm taahhütlerin yerine 
getirilmesini ve başta terörle mücadele 
olmak üzere ülkemizle tam bir iş birliği 
içerisinde olunmasını, sadece Türkiye'nin 
değil AB’nin geleceği açısından yararlı ve 
zorunlu görüyoruz." dedi. 

Türkiye'nin dinamik ekonomisi, genç 
nüfusu ve coğrafi konumuyla AB’ye 
katılımının her iki tarafa da büyük yararlar 
sağlayacağını belirten Hamzaçebi, AB’nin 
geleceği açısından Türkiye’nin kilit öneme 
sahip olduğunun komisyon raporlarında 
da yer aldığına dikkati çekti. Hamzaçebi, 
göç krizi ve terör tehdidi gibi sınamalar 
karşısında Türkiye'nin öneminin bir kez daha 
görüldüğünü ifade etti. 

Hamzaçebi, İtalya'nın başkenti Roma'da 
düzenlenen AB Zirvesi’nde genişlemeye 
yönelik atıfta bulunulmasının olumlu 
olduğunu kaydederek "Genişleme politikası, 
AB’nin en önemli araçlarından biri olmuştur. 
AB bunu hiçbir zaman bırakmamalıdır 

AB Parlamento Başkanları Konferansı 30’un üzerinde ülkenin  
parlamento başkanı veya başkanvekilinin katılımıyla  

Slovakya’nın başkenti Bratislava'da düzenlendi. 

24 Nisan 2017 Pazartesi
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ve diyalog kapıları daima açık olmalıdır." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Konferansta konuşan Avrupa Parlamentosu 
(AP) Başkanı Antonio Tajani de birliğin 
zor günlerden geçtiğini belirterek, 
İngiltere'nin AB'den ayrılık kararı (Brexit), 
güvenliğin tehdit altında olması, genç 
nüfusta artan işsizlik ve göç sorununun 
kaygılara neden olduğunu dile getirdi.  AB 
yurttaşlarının kendilerinden sorunların 
çözülmesini istediğini ifade eden Tajani 
"Bazı vatandaşların AB’nin kaygılarını 
giderebilecek durumda olmadığını 

düşündüğünü, bu durumun popülizm ateşini 
harladığını" söyledi. Tajani, popülistlerin 
AB projesini ulusal konularla çatışıyormuş 
gibi göstermek istediğini vurgulayarak "Bu 
temelde yanlıştır. AB 60 yıllık geçmişinde 
hem ulusal hem de uluslararası yaklaşımları 
yansıtan bir yol oluşturmuştur." dedi. Tajani, 
Bratislava’da AB halklarına güçlü bir mesaj 
vermek için toplandıklarını kaydederek, 
terörizmin AB’nin en önemli konularının 
başında yer aldığını ve terörizme karşı 
mücadelenin en büyük sorumlulukları 
olduğunu kaydetti.
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Ana tema olarak “Eşitsizliklerin Telafisi: 
Herkes İçin Daha Onurlu ve Müreffeh Bir 
Yaşam” konusunun görüşüldüğü PAB Genel 
Kuruluna TBMM’yi temsilen PAB Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Tokat Milletvekili 
Coşkun Çakır ile PAB Türk Grubu Üyesi AK 
PARTİ Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 
Ceritoğlu Kurt katıldı. Parlamentoların 
Genel Sekreterleri Birliği toplantısında ise 
Meclisi TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu temsil etti.

Bangladeş Parlamentosunun ev sahipliğinde 
düzenlenen PAB 136. Genel Kurulunda  126 
ülkeden 607’si milletvekili, 46’sı Parlamento 
Başkanı, 36’sı Parlamento Başkanvekili olmak 
üzere toplam 1206 katılımcı yer aldı. Genel 
Kurulda alınan karar doğrultusunda Tuvalu 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti PAB’a üye olarak 
kabul edildi. Yeni üyelerin katılımıyla Birliğe 
üye ülkelerin sayısı 173’e yükseldi.

PAB Türk Grubu Başkanı Coşkun Çakır, Genel 
Kurula hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmasında yaşamdaki eşitsizliğin 
dünyamızın en temel hassasiyetlerinden 
biri olarak yerini muhafaza ettiğini ve 
günlük yaşamın her noktasında en gelişmiş 
ülkeden en az gelişmiş ülkeye kadar bununla 
karşılaşıldığını vurgulayan Çakır, hiçbir ülkede 
mutlak bir eşitlikten bahsedilemeyeceğini, 

PAB 136. GENEL KURULU,  
BANGLADEŞ’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Parlamentolar Arası Birlik 136. Genel Kurulu, 1-5 Nisan 2017 tarihleri arasında 
Bangladeş’in başkenti Dakka’da düzenlendi. Genel Kurul kapsamında  

Parlamentoların Genel Sekreterleri Birliği (ASGP) toplantısı da gerçekleştirildi.
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söz konusu durumun yalnız gelir ya da 
zenginlik olarak değil gıda, barınma, sağlık 
ve eğitim hizmetleri gibi en temel insan 
haklarına erişimde de karşımıza çıktığını 
ve temel hak ve özgürlükler alanında da 
eşitsizliklerin var olduğunu dile getirdi.

Herkesin refahına hizmet eden eşitsizliklerin 
telafisi kavramının küresel bir sorumluluk 
olduğunu kaydeden Coşkun Çakır, 
Türkiye’nin bu bilinçle insani bir diplomasi 
izlediğini, 2016 yılında İstanbul’da Birinci 
Dünya İnsani Zirvesi’ne ülkemizin ev sahipliği 
yaptığını, 2015 yılında ABD’den sonra 
dünyanın ikinci büyük insani donorü ve millî 
gelire oranlandığında resmî insani yardım 
anlamında dünyanın “en büyük” insani 
donörü olduğumuzu belirtti.

Son zamanlarda farklı dinî ve etnik gruplara 
karşı düşmanca saldırıların üzücü bir şekilde 
yükselişe geçtiğini kaydeden PAB Türk Grubu 
Başkanı, insanları; ırk, renk, din, etnik köken 
temelinde ayrımcılığa tabi tutma ve siyasette 

ırkçı propaganda gütmenin ırkçılık, yabancı 
düşmanlığı ve İslamofobiyi körüklediğini 
sözlerine ekledi. Çakır, eşitsizliklerin 
telafisi için etkin politikalar oluşturulması 
ve toplumun her kesimi için itibar 
sağlanmasının alarm veren bir eğilim olan 
ırkçılık, İslamofobi ve aşırıcılıkla mücadelede 
elzem olduğunu vurguladı.

Genel Kurulda, Afrika ve Yemen’de yaşanan 
ciddi boyuttaki kuraklık ve açlığa ilişkin 
önemli bir karar, müzakere süreci sonrasında 
oy çokluğuyla kabul edildi. PAB Türk Grubu 
Başkanı Çakır, konuşmasında bu konuda 
Türkiye tarafından başlatılan girişimlerin 
öneminin altını çizdi.

136. Genel Kurul kapanışında yayımlanan 
deklarasyonda “aşırı düzeydeki 
eşitsizliklerin” topluma büyük bir maliyet 
olarak yansıdığına, ekonomik büyümeyi 
durdurduğuna, demokratik süreç ve sosyal 
bütünleşmeyi engellediğine, şiddet ve 
güvensizlik riskini artırdığına dikkat çekildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 3 Nisan 2017 tarihinde 
düzenlenen Parlamentoların Genel Sekreterleri Birliği (ASGP) toplantısında 100’ü 

aşkın ülkenin parlamento genel sekreterine hitap etti.
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Aralarında Bangladeş, Bahreyn, Fransa, 
İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, 
Çek Cumhuriyeti, Uganda, Kongo 
Demokratik Cumhuriyeti, Afganistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Portekiz, 
Brezilya’nın bulunduğu yaklaşık 120 ülke 
parlamentosunun genel sekreterine 
“Parlamento ve Toplum” temalı bir sunum 
yapan ve konuşma gerçekleştiren Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, Meclisin topluma yönelik 
çalışma, proje ve tecrübelerini anlattı.

TBMM’nin topluma açılan yönlerini ele 
alan Kumbuzoğlu, 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında hasar gören mekânların 
tadilatından Demokrasi Müzesi’ne, TBMM 
TV çalışmalarından Meclis Haber Portalına, 
Meclis Bülteninden Kurtuluş Savaşı 

Müzesi’ne, Mustafa Necati Kültür Evi’nden 
Millî Saraylara uzanan geniş yelpazedeki 
konulara değinerek bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum çerçevesinde TBMM tarafından 
ülkemizde bir ilke imza atılarak 
gerçekleştirilen “Canlı Bülten” uygulamasının 
demo gösterimi yapıldı. Dünya 
parlamentoları nezdinde de bir ilk olan ve 
birçok parlamentoya örnek olma niteliği 
taşıyan “Canlı Bülten”; parlamento genel 
sekreterleri tarafından ilgiyle incelendi. 
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu’nun 
toplantı marjında mevkidaşlarıyla 
gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde ise 
parlamentolar arasındaki iş birliği konuları 
ele alındı.
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GDAÜPA SOSYAL KALKINMA, EĞİTİM, 
ARAŞTIRMA VE BİLİM GENEL KOMİTESİ 

TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK 

Meclisimizi temsilen AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun 
başkanlığında düzenlenen komite 
toplantısının konusu “Yükseköğretim 
Alanında İşbirliği” idi. GDAÜPA üyesi 11 
ülkeden milletvekilleri katıldığı toplantıda 
Ulusal Ajans Başkanı Mesut Kamiloğlu ile 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi, Ege 
Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hatice 
Beril Dedeoğlu sunum yaptı. Toplantının 
sonunda hazırlanan rapor ve deklarasyon 
kabul edildi. Ülkemize gelen yabancı 
parlamenterler AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde 
Bursa’yı da ziyaret ederek, Uludağ 
Üniversitesi’ne çalışma ziyaretinde bulundu, 
tarihi ve kültürel mekanları ziyaret fırsatı 
buldu.

GDAÜPA, Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, 
Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, 
Slovenya, Türkiye ve Yunanistan olmak 
üzere 13 üyeden oluşuyor. Parlamenter 
Asamblenin öncelikli amacı, bölgenin 
vatandaşlar ve devletler eliyle Avrupa’nın 
menfaati için barış, güvenlik, istikrar ve iyi 
komşuluk ilişkileri alanı olmasına katkıda 
bulunmak, bu hedef doğrultusunda katılımcı 
ülke parlamentolarının çabalarının eş 
güdümünün sağlanması ve iş birliğinin 
güçlendirilmesi olarak tanımlanıyor. 
GDAÜPA’nın üç genel komitesinden birisi 
olan Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma 
ve Bilim Genel Komitesinin başkanlığı 
2016-2017 döneminde TBMM tarafından 
yürütülüyor.

TBMM, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜPA)  
Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komitesi Toplantısı çerçevesinde  

11 ülkeden yabancı parlamenteri 20-22 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul ve Bursa’da ağırladı.
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KOSOVA HEYETİ MECLİSTE

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu; aralarında 
iş adamları, belediye başkanları, müftüler 
ve öğrencilerin bulunduğu Kosova heyetini 
kabul etti.

Konuk heyete, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişiminde yaşananları anlatan Gündoğdu 
"28 Şubat dediğimiz post- modern darbe 
oldu. 2007 yılında bile e-muhtıraya muhatap 
olduk ama hiçbir darbe bu kadar kirli, 
yanıltıcı, bunun kadar hainlik içermiyordu." 
ifadesini kullandı. 15 Temmuz'da uluslararası 
üst akıl ve şer odaklarının Türkiye'deki 
piyonlarını kullanarak darbe yapmak 
istediğini, işgal kuvvetlerinin bile hedef 
almadığı Meclisin o gece sabaha kadar 
bombalandığını dile getiren Gündoğdu, o 
gece, AK PARTİ, CHP ve MHP'nin Meclisi 
birlikte açtığını, HDP'nin de ertesi gün 
darbeyi kınama bildirisine imza attığını 
vurguladı. TBMM İdare Amiri Gündoğdu, 
darbe girişiminin hemen sonrasında kardeş 
ülkelerden gelen "geçmiş olsun" telefonlarını 
çok önemli bulduğunu sözlerine ekledi.

Gündoğdu, Avrupa ve ABD'nin demokratik 
değerler, insan hakları, evrensel hukuk 
boyutuyla geçmişte ortaya koyduğu 
metaforla şu andaki uygulamalarının 180 
derece zıtlık oluşturduğuna dikkati çekerek 
Batı’nın Londra'daki patlamada dünyayı 
ayağa kaldırdığını ancak Suriye'deki kimyasal 
silaha ses çıkarmadığını vurguladı.

Gündoğdu, şu değerlendirmede bulundu: 
"Esasen biz Hollanda, Almanya'nın Aile 
Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızın ülkelerine 
girmelerine müsaade etmezken PKK ve FETÖ 
gibi dünyanın en cani örgütlerine destek 
vermelerini anlıyoruz. Zira, Avrupalılar 
dün kendi ülkelerine gelen Türklere de 
temizlik işçisi diye sempatiyle bakıyorlardı. 
Türkiye'ye de IMF'ye mahkûm ettirdikleri 
için sömürülecek ve pazar ülke gözüyle 
bakıyorlardı. Bugün Avrupa'daki Türkler; 
ikinci, üçüncü kuşak çocuklarını okutarak 
hâkim, savcı, doktor, siyasetçi olup orada 
kendilerine biçilen rolü değiştirmiştir. 
Türkiye de dünya lideri Recep Tayyip 
Erdoğan'ın öncülüğünde hem 'dünya beşten 
büyüktür' diyerek hem de darbelerde 
milletin önünde tehlikeye göğüs gerip 
tankları durdurarak son 15 yılda dünyada 
ekonomisi büyüyen ülkeler içerisine Çin 
ve Hindistan'dan sonra ilk üçe girerek 
dünyadaki zulümlere karşı koyup insan 
haklarını savunarak hem de Çanakkale 
Köprüsü, 3. havalimanı, 3. köprü, Kanal 
İstanbul gibi dünyanın en prestijli projelerini 
hayata geçirerek yeniden büyük Türkiye'nin 
startını vermiştir." 

Kosova heyeti, TBMM İdare Amiri 
Gündoğdu’nun refakatinde 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişimi sırasında Meclisin hasar gören 
bölümlerini de gezdi.

05 Nisan 2017 Çarşamba
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ÇONKAR’DAN RUS HALKINA BAŞSAĞLIĞI
AK PARTİ İstanbul Milletvekili ve Türk-Rus 
Toplumsal Forumu Eş Başkanı Ahmet Berat 
Çonkar, Rusya’nın St. Petersburg kentinde 
meydana gelen terör saldırısını yazılı bir 
açıklamayla kınadı.  Çonkar, St. Petersburg 
Metrosu’nda meydana gelen terör saldırısında 
çok sayıda masum sivil insanın hayatını 
kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu 
arasında tesis edilen Üst Düzey İşbirliği 
Konseyine bağlı olarak faaliyet gösteren Türk-
Rus Toplumsal Forumu Türk Kanadı Eş Başkanı 
sıfatıyla Rus halkına en içten taziye dileklerini 
ve başsağlığı mesajını ilettiğini belirten Çonkar, 
yaralılara şifalar diledi. Çonkar, mağdur 
yakınlarının ve tüm Rus halkının acılarını 
paylaştığını ifade ederek  

"İnsani değerleri yok eden bu aşağılık terör 
saldırısının faillerini lanetliyorum. Beşerî 
değerlerin yok edilmesine yönelik her meydan 
okumada olduğu gibi bu trajik olayda da 
planlayıcılar ve uygulayıcılar amacına 
ulaşamayacak, arkasındaki terör odakları 
insanlık nezdinde yine kaybedeceklerdir." dedi.

03 Nisan 2017 Pazartesi

KİMYASAL SALDIRI NEFRETLE KINANDI
Dışişleri 
Komisyonu 
Başkanı 
Taha 
Özhan, 
yazılı bir 
açıklama 
yaparak 
Suriye'nin 
İdlip 
kentinde 
katliama 
yol açan 
kimyasal 
silah 
saldırılarını 

şiddetle ve nefretle kınadığını ifade etti. 
Özhan, İdlip’e bağlı Han Şeyhun bölgesinin, 
Esed rejiminin kimyasal silahlı katliamının 
hedefi olduğunu belirterek katliamda 
çoğu çocuk onlarca masum sivilin hayatını 
kaybettiğini vurguladı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, 
açıklamasında şu hususları kaydetti:

"Katliam sonrası Han Şeyhun bölgesinde 
uluslararası medya organlarına ve kamuoyuna 
intikal eden görüntü ve bilgiler bir vahşeti 
ortaya koyduğu gibi Esed rejiminin BM 
Güvenlik Konseyinin 2118 ve 2209 sayılı 
kararlarının açık ihlalini ortaya koyan kimyasal 
silah kullanımını sürdürdüğünü bir kez daha 
açıkça göstermiştir. Bu noktada Türkiye 
olarak, uluslararası toplumun bu saldırılar 
karşısında ortak insanlık vicdanı gereği 
sessiz kalmamasını, tepkisini en üst seviyede 
ortaya koymasını beklediğimiz gibi, Kimyasal 
Silahların Yasaklanması Örgütü başta olmak 
üzere BM ve diğer uluslararası kuruluşların, 
bu saldırı başta olmak üzere Esed rejiminin bu 
türden tüm saldırılarını acilen soruşturmasını 
ve gereken yaptırımları uygulamasını 
bekliyoruz. Esed rejimi üzerinde etki sahibi 
olan tüm tarafları ise ateşkes düzenlemesinin 
ağır ihlallerini oluşturan ve son katliamda da 
görüldüğü üzere tamamen sivilleri en acımasız 
usullerle katletmekten geri durmayan rejimin 
saldırılarını acilen durdurmasını teminen 
sorumluluklarını yerine getirmeye davet 
ediyoruz."

05 Nisan 2017 Çarşamba
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FRANSA SENATOSU HEYETİ ANKARA’DA
MHP Grup 
Başkanvekili Erhan 
Usta, Fransa 
Cumhuriyetçiler 
Grubu Bas-Rhin 
Senatörü ve Avrupa 
İşleri Komisyonu 
Başkan Yardımcısı 
Andre Reichardt 
ile Fransa dışında 
yaşayan Fransızları 
temsil eden 
Senatör Jean-Yves 
Leconte'dan oluşan 
heyetle görüştü.

Usta, görüşmede 
iki ülke arasındaki ilişkileri önemsediğini 
ve Fransa’nın Türkiye’nin stratejik ortağı 
olduğunu belirtti. Türkiye'nin zaman zaman 
Avrupalı dostlarına kendini anlatmakta 
zorlandığını sözlerine ekleyen MHP Grup 
Başkanvekili, AKPM'nin "Türkiye'nin siyasi 
denetime alınması" kararının Türkiye 
açısından hiçbir şekilde kabul edilemez 
olduğunu, bunu gerektirecek bir altyapının 
da mevcut olmadığını, dolayısıyla bu kararı 
haksız ve siyasi bir karar olarak gördüklerini 
vurguladı.

Türkiye'nin Temmuz 2015'ten bu yana 
ciddi bir şekilde terör kuşatması altında 
olduğunu belirten Usta "Bir yandan 
PKK ve onun Kuzey Suriye uzantısı YPG, 
bir yandan IŞİD ve bir yandan da FETÖ, 
Türkiye'de son 21 ayda yaklaşık 2 bin 
kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 
Bunların önemli bir kısmı da güvenlik 
güçleridir. Bu terör olayları 8 bin kişinin de 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir." dedi. 
Usta, Avrupalı muhataplarının15 Temmuz 
darbe girişimini anlamasıyla ilgili bir sorunla 
karşı karşıya olduklarını ve 15 Temmuz'un 
anlaşılamadığını düşündüklerini kaydederek 
"15 Temmuz’u sadece seçilmiş hükûmete 
karşı olan bir hareket değil, Türk milletinin 

tamamına ve Türk Devleti’ne karşı yapılmış 
bir kalkışma hareketi olarak görüyoruz." 
dedi.

FETÖ ile mücadelede hukuk içerisinde 
kalınması konusunda hükûmeti çok ciddi 
bir şekilde uyaran bir siyasi parti olduklarını 
vurgulayan Usta, bu mücadeleye bir 
yandan da destek verdiklerini, mücadelenin 
önem teşkil ettiğini ve bu mücadelenin 
hiçbir şekilde aksatılmadan, esnetilmeden 
yürütülmesini istediklerini, yapılan işlerin 
de evrensel hukuk normlarına uygun olarak 
yürütülmesini sürekli tavsiye ettiklerini ve 
bu konuda ikazda bulunduklarını vurguladı. 
Usta, FETÖ'nün özellikle ordu, yargı, emniyet 
ve asıl olarak da mali kurumlarda çok ciddi 
bir örgütlenmeye sahip olduğunu ifade etti. 

Türkiye'de Avrupa Birliği'ne (AB) girmenin 
bir devlet politikası olduğuna dikkati çeken 
Usta, bunu birçok yönüyle önemsediklerini 
söyledi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, 
şu değerlendirmede bulundu:

"Biz bu süreci de olumlu bir şekilde 
sonuçlandırmak istiyoruz. Ancak, bizim 
bu kadar gayretimize rağmen burada da 
yine Türk bürokrasisinde, siyasetçisinde 
ve halkında yaygın olan görüş, yine bize 
haksızlık edildiği şeklindedir. MHP olarak 

27 Nisan 2017 Perşembe
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Fransa'daki 
cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini yakından 
takip ettiklerini dile 
getiren Mustafa 
Yeneroğlu "Bundan 
sonraki süreçte de 
başarılar diliyorum. 
Fransa için en iyi 
kimse, o seçilsin. 
Türkiye'den baktığımız 
zaman Macron'un 
seçilmesi noktasında 
da böyle bir 
temennimiz oluyor." 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Senatör Reichardt da Türkiye’nin büyük bir 
ülke olduğunu ve AB adaylık sürecinin uzun 
zamandır devam ettiğini, bu kapsamda 
Türkiye’ye gelip doğrudan görüşme 
yapmak istediklerini söyledi.  Türkiye'de 
Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun 

sonuçlandığını anımsatan Reichardt "Hiçbir 
şekilde Türkiye’nin iç işlerine müdahale 
etmek gibi bir niyetimiz yok. Anayasa 
değişikliğinin içeriği gerek AB’de ve özellikle 
Fransa’da büyük bir ciddiyetle incelendi ve 
bu konuda görüşmeler yapmak istedik." 
ifadelerini kullandı. 

bundan sonraki süreçte müzakerelerin 
elbette sürdürülmesinden yanayız. Olumlu 
bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz 
ama artık millî onurumuzun hiçbir şekilde 
zedelenmemesi de gerekir. Ben kişisel 
olarak bu olayların iki taraf açısından da 
soğukkanlılıkla değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Türkiye, AB’den gelen bu 
olumsuz mesajlar sonrasında bir tercih 
noktasına getirilmemeli." 

Halk oylaması sürecine de değinen Usta, 
16 Nisan'da yapılan halk oylamasında 
sandıktan yüzde 51,4 "evet" oyu çıktığını 
"evet" ile "hayır" tercihleri arasındaki 
farkın da yaklaşık 1,4 milyon seçmen 
olduğunu ifade etti. Usta, "Referandumun 
meşruiyeti açısından herhangi bir sorun 
yoktur, tamamen meşrudur." dedi. Erhan 
Usta, AP’nin Türkiye Raporu’nda Anayasa 
paketinin değiştirilmeden uygulanması 

hâlinde ülkemizle katılım müzakerelerinin 
askıya alınması çağrısının yapılmış olmasını 
kabul etmelerinin mümkün olmadığının 
altını çizdi.

Senatör Andre Reichardt ise Fransız 
Senatosu Avrupa İşleri Komisyonunca 
Türkiye ile AB ilişkilerini değerlendirmek 
üzere görevlendirildiklerini ve bu 
görevlerinin iki yıldır devam ettiğini söyledi. 
Reichardt "Bizim ziyaret programımızdan 
iki gün önce AKPM, Türkiye'yi denetim 
sürecine alma kararı verdi. Bu, bizim hiç 
beklemediğimiz bir şeydi." dedi.

Heyetin, 16 Nisan Pazar günü yapılan halk 
oylamasıyla değişen yönetim sistemine 
ilişkin sorularını da yanıtlayan Usta, 
yürürlükte olan sistem ve Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi’nin getirdiği değişiklikler 
hakkında bilgi verdi.

Senato üyeleri, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile bir araya geldi. 
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YABANCI SENDİKA TEMSİLCİLERİ MECLİSTE

TBMM İdare Amiri AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, TODAİE, 
Memur-Sen ve İslam Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) iş birliğinde Türkiye’ye 
gelen yabancı sendika temsilcileri heyetini 
kabul etti. 

Konuk heyete, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
darbe girişimi hakkında bilgi veren 
Gündoğdu “15 Temmuz’da, hem güzel din 
İslam’ı hem de güzel vatanı istismar eden 
hainlerin darbe kalkışmasının yaşandığını 
belirterek “FETÖ, Türkiye’de de dünyada da 
dinimizi istismar eden münafık bir örgüttür.” 
vurgusunu yaptı.

FETÖ’nün, kendini Müslüman gibi 
tanıtarak yürüttüğü faaliyetlerin o gece 
deşifre olduğunu dile getiren Gündoğdu, 
“Biz Osmanlı torunu Türk milleti olarak 
Çanakkale’de 1915’te yedi düvele 
karşı destan yazmıştık. Hem FETÖ hem 
de uluslararası arenada ona destek 

verenler, Çanakkale destanının 1915’te 
kalacağını zannediyordu. Ancak o gece 
millet demokrasi destanı yazarak darbeyi 
püskürmüştür.” dedi ve Batı’nın darbeyi 
kınamayarak kendi değerlerine sahip 
çıkmamasına onlar adına üzüldüklerini 
kaydetti.

15 Temmuz’un, parlamenter sistemle 
yaşanan sıkıntıları çok daha şiddetli bir 
şekilde hatırlattığını ve Türkiye’nin sistem 
değişikliğine gitme kararını verdiğini 
söyleyen Gündoğdu “evet” ve “hayır” 
oranları üzerinden anlamsız bir tartışma 
başladığını kaydetti. Gündoğdu “Bazı 
Batılı siyasetçilerin, devlet adamlarının 
Türkiye’yi hazmedemeyerek söylediği 
yalanlar umurumuzda değil. Biz halk 
oylamasında ‘evet’ vereni de ‘hayır’ 
vereni de kucaklayarak bu ülkeyi 
geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet; TODAİE, Memur-Sen ile  
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve  

Eğitim Merkezi (SESRIC) iş birliğinde Türkiye’ye gelen çeşitli ülkelerden  
sendika temsilcileri heyetini kabul etti. 

24 Nisan 2017 Pazartesi



TÜRK DİLİNİN DOĞRU KULLANIMI EĞİTİMİ TAMAMLANDI
Türk Dilinin Doğru Kullanımı Eğitimi başarıyla 
tamamlandı. Daha önce Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkanlığı (BYHİB) TBMM TV 
ve Meclis Haber muhabirlerinin de katıldığı 
ve Türk Dil Kurumu Uzmanı Betül Eyövge 
Yılmaz tarafından verilen eğitime BYHİB 
çalışanları katıldı.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, eğitim salonunu ziyaret ederek 
yapılan sunumu dinledi ve TDK Uzmanı 
Yılmaz’ı emeğinden dolayı tebrik etti.

Konuk heyete, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
darbe girişimi hakkında bilgi veren Erbay 
Kücet, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 
hoşgörü ve birlikte yaşamak temennisiyle 
halkı kandırdığını ancak 15 Temmuz'da 
gerçek yüzlerini gösterdiğini ifade ederek 
"15 Temmuz gecesi, yeni bir kahramanlık 
destanı yazdık." dedi.

Kücet; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 
Türkiye ve Mecliste yaşananları anlatarak 
"O gece, asker kıyafeti giymiş teröristlerin 

uçaklarla ve 
bombalarla 
saldırısına 
uğradık. 
Maalesef bu 
teröristler, kendi 
inanç ve kültürel 
değerlerimizi 
yozlaştırarak 
bize yaklaştılar. 
Çıkış amaçları 
ve kandırmaları, 
hoşgörü ve 
birlikte yaşamak 
üzerineydi. 
Halkın bir 
kısmını 
bu şekilde 
kandırdılar 
ancak 15 
Temmuz'da 
gerçek yüzlerini 
gösterdiler. 
Demokratik 

hayatı ortadan kaldırmak için Meclisi 
bombaladılar. Türkiye'nin bütün siyasi 
partileri, birlik ve bütünlük içinde darbe 
girişimini püskürttüler. Cumhurbaşkanımız, 
Türk halkını sokağa davet etti ve Türk halkı 
büyük bir cesaretle yeniden destan yazdı. 
Destanlar, kahramanlık hikâyeleridir.  
15 Temmuz gecesi yeni bir kahramanlık 
destanı yazdık. İnşallah bizim yaşadıklarımızı 
sizler yaşamazsınız." ifadelerini kullandı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Ekrem CEYHUN
16 ve 19. Dönem Balıkesir Milletvekili, 43 ve 49. Hükümet Devlet 
Bakanlığı görevlerinde bulunan Ekrem Ceyhun’un cenazesi 4 Nisan’da 
Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ceyhun, 1927’de Erzurum’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat 
Fakültesinden mezun oldu. Bayındırlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü 
Mühendisi, Şantiye Şefi, Bölge Bakım Şefi ve Bölge Müdürü, İl ve Köy 
Yolları Daire Başkanı, Köyişleri Bakanlığı Yol Su Elektrik Genel Müdürlüğü 
Kurucusu ve Genel Müdürü, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Koordinasyon Daire Başkanı, Yüksek Planlama Kurulu Üyesi, Para Kredi 
Kurulu ve Ekonomik Kurul Üyesi, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reform 
Komisyonu Üyesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlık Müşaviri, Ankara 
Yükseliş Mühendislik Mimarlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Ulaştırma 
Bakanlığı Müsteşarı, Başbakanlık Müsteşarı olarak görev yaptı. 

Bülent Ersin GÖK
21. Dönem İstanbul Milletvekili Bülent Ersin Gök’ün cenazesi 13 Nisan’da 
İstanbul Karacaahmet Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Gök, 1951’de Afyonkarahisar’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. Belçika Antwerp’te Kıymetli 
Taşların Analizi ile ilgili çalışmalar yaptı. Özel Sektörde Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Danışmanı, Türk Romatizma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yaptı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Muharrem CANDAN
22 ve 23. Dönem Konya Milletvekili Muharrem Candan’ın cenazesi  
19 Nisan’da Konya Karatay Hacı Veyis Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Candan, 1956’da Bor’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde ön lisans yaptı. Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici, Sigorta ve 
Aracılık Hizmetleri Şirketi Kurucu Ortağı ve Yöneticisi olarak görev yaptı.

Enis SÜLÜN
20 ve 21. Dönem Milletvekili Enis Sülün’ün cenazesi 23 Nisan’da Tekirdağ 
Marmara Ereğlisi Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Sülün, 1952’de Marmara Ereğlisi’nde doğdu. Serbest ticaret ile uğraştı, 
çiftçilik yaptı. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı olarak görev yaptı.



MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
Sanatın ve Sanatçının Yanında

02-07 MAYIS 2017 NURTEN ŞİŞMAN EBRU VE KATI’ SERGİSİ

09-14 MAYIS 2017 DUYGU ŞENOL     
MODERN TASARIMLAR 

SERGİSİ

10 MAYIS 2017
MİMAR KEMAL                                      

İLK VE ORTAOKULU        
KARMA RESİM SERGİSİ

16-21 MAYIS 2017
İNCİ AVCI ALDEMİR VE 

ÖĞRENCİLERİ   
KARMA RESİM SERGİSİ

23-28 MAYIS 2017 MALTEPE ORTAOKULU      KARMA RESİM SERGİSİ

30 MAYIS-04 HAZİRAN 
2017

AYŞEN AVCI ÇAVDAR VE 
ÖĞRENCİLERİ     

YAĞLI BOYA VE EBRU 
SERGİSİ

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

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

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 -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 166 443

İHİK 186  68

KEFEK 1 -

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 23

İstem Üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

-

TBMM Karma Komisyon** 47

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 453 7 5 30 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 248 - 7 3 - - -

   *03/11/2015- 30/04/2017 itibarıyla bulunan

**30/4/2017 tarihi itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Milli Savunma 1 1
İçişleri - -
Dışişleri - -
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. - -

Dilekçe - -
Plan ve Bütçe - -
KİT - -
İHİK - -
AB Uyum - -
KEFEK - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) - -
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Aladağ Araştırma - -

Komisyonlar Toplam 1 1
TBMM Genel Kurulu 2 6,05

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ
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