
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ MAYIS 2017            SAYI 224

M
AYIS 2017    SAYI 224

   TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’A 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN FAHRİ DOKTORA

   19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
AK PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

TBMM
MİLLİ SARAYLAR

KÜÇÜKSU KASRI



KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 19 40
Kanunlaşan 4 2
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan 10 2

Komisyonlarda 
Bulunan* 113 1684

Genel Kurulda  
Bulunan* 86 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslar Arası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 3

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 190 205

İHİK 205  760

KEFEK 21 19

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 61

İstem Üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-
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İçişleri - -
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Osmanlı Padişahları Ebru ve Minyatür Sergisi

Ahmet Efe
31 Mayıs 2017, 

Ankara



TBMM ADINA YAYIN SAHİBİ

İsmail Kahraman

TBMM Başkanı

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Mehmet Ali Kumbuzoğlu

Genel Sekreter

 

YAYIN YÖNETMENİ

Erbay Kücet 

Genel Sekreter Yardımcısı Vekili

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Dr. Necati Sungur

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yrd.

EDİTÖR

İlhami Giray Şahin

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yrd.

YAYINA HAZIRLAYANLAR

Ece Kırlı

Filiz Türer

Hatice Seydaoğlu

Berna Çuhadar

 

MUHABİRLER

F. Banu Doğan

Halil Alper Durmaz

M. Fatih Kılıç

FOTO MUHABİRLERİ

Bülent Yılmaz

Erhan Cankurtaran

Haydar Aktaş

Meral Tekinarslan

Orhan Aydemir

Orhan Karslı

H. Beyza Coşkun (Stajyer)

 

GRAFİK - TASARIM

Zeynep Ayşe Tarhan

DÜZELTME

Aydın Saraç

İLETİŞİM

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı

Telefon: +90 312 420 69 19

Faks: +90 312 420 68 55

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 
bir ilke imza atarak, Türkiye’de öncü nitelikte 

interaktif bir çalışma gerçekleştirdi.

Bundan böyle, yeni geliştirilen akıllı telefon uygulaması 
sayesinde okuyucular haberlere görüntülü olarak 

ulaşabilecektir.

Türkiye’nin “ilk canlı dergisi” Meclis Bülteni içerikleri, 
akıllı telefon marketlerinden indirilebilir.

www.tbmm.gov.tr

www.meclishaber.gov.tr

twitter.com/tbmmresmi

Facebook.com/TBMMresmi

BASKI YERİ

TBMM Basımevi, Ankara  

Mayıs 2017

Meclis Bülteni Dergisi aylık olarak yayımlanır.

Dergide yer alan yazılardan kaynak 

gösterilerek alıntı yapılabilir.

	 	 					Mayıs	2017				Sayı:	224				ISSN:	2146-7730



İÇİNDEKİLER

4

16

34

36

61

80

NATO PA Tiflis’te Toplandı

10

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve 
Spor Bayramı Kutlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
AK PARTİ Genel Başkanlığına Seçildi 

Gazi Üniversitesinden
Kahraman’a Fahri Doktora

İstanbul'un  Fethi’nin 
564. Yıl Dönümü

AİBPA Genel Kurulu ve Parlamento Başkanları  
4. Zirvesi İtalya’da Düzenlendi

TBMM İdare Amiri Gündoğdu,
Parlamento Muhabirleriyle Bir Araya Geldi



Mayıs  2017

4. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
Kutlandı 

10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK PARTİ Genel Başkanlığına 
Seçildi

16. Gazi Üniversitesinden Kahraman’a Fahri Doktora

21. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde İdarenin 
Denetim Mekanizmalarının İncelenmesi Çalıştayı

25. TBMM Başkanı Kahraman’ın Uluslararası Temasları

32. Kahraman, Danıştayın 149. Kuruluş Yıl Dönümü Törenine 
Katıldı

34. İstanbul’un Fethi’nin 564. Yıl Dönümü

36. AİBPA Genel Kurulu ve Parlamento Başkanları 
4. Zirvesi İtalya’da Düzenlendi

43. Pakistan Savunma Üretimi Daimi Komitesi Ankara’da

45. Slovenya Başbakan Yardımcısı Mecliste

46. Kahraman, Hakkârili Gençlere 15 Temmuz’da 
Yaşadıklarını Anlattı

48. Kahraman’dan Ramazan Tebriği

48. Türk Parlamenterler Birliği İftarı

49. Kahraman, Birlik Vakfının 37. Ananevi İftarına Katıldı

50. Devamsızlık Yapan Milletvekillerinin Durumu Ele Alındı

51. Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün Babasının 
Cenaze Törenine Katıldı

52. TBMM 7 HSK Üyesini Seçti

53. Engelliler Haftası

56. “14. eTürkiye Ödülleri” Sahiplerini Buldu

58. Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ankara’da

59. “Güzel Ülkem” Sergisi, Başbakan Yıldırım  
Tarafından Açıldı

60. Birleşik Krallık Heyeti, Millî Savunma Komisyonunu 
Ziyaret Etti

61. NATO PA Tiflis’te Toplandı

64. Dostluk Grubumuz Gürcistan’da

65. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonundan Yeni Projeler

66. Trafik Sorunları Konusunda Önemli Adım

67. Mülteci Hakları Alt Komisyonunun Faaliyetleri

68. AP Sosyalist ve Demokratlar Grubunun Temasları

69. Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu 
Çalışmalarına Devam Ediyor

73. Çölyak Hastalığıyla İlgili Araştırma Komisyonu Kuruldu

76. 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu 
Taslak Raporu Açıklandı 

77. Yeneroğlu: “Kültürel Irkçı Sembol Uygulamalar Akla 
Zarar Uygulamalardır”

79. TBMM’den Macaristan’a Ziyaret

80. TBMM İdare Amiri Gündoğdu,  
Parlamento Muhabirleriyle Bir Araya Geldi

82. Mustafa Necati Kültür Evi’nde Teknoloji Sergisi

83. Üniversite Hastaneleriyle 23. Protokol

85. Kumbuzoğlu, Siyasal Vakfı Üyelerini Kabul Etti

86. Öğrenciler İçin Eğitici Deneyim: TBMM Ziyareti

87. Miniklere Çevre Bilinci Eğitimi

88. 55. TBMM Kupası Sahibini Buldu

89. TBMM Futbol Takımı Şampiyonluk Yolunda İlerliyor

90. Aramızdan Ayrılanlar

92. Yasama İstatistikleri



4  ■  

19 MAYIS ATATÜRK'Ü
ANMA, GENÇLİK VE 
SPOR BAYRAMI 
KUTLANDI

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında,  
19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan 
millî mücadele sonucunda önce TBMM'nin 
açıldığını, ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurulduğunu hatırlattı.

Minnetle yâd edilen, şehitlerin kanlarıyla 
sulanan aziz vatanın bağımsızlığı için 
başlatılan mücadelede, milletin her ferdinin 
büyük fedakârlıkla sorumluluk üstlendiğini ve 
hürriyet uğruna canını feda ederek vatandaşı 
olmaktan bahtiyarlık duyulan büyük bir 
devlet miras bırakıldığını belirten Kahraman, 
gençlerin, tarih boyunca insanlığın 
gelişimine, huzur ve mutluluğuna katkıda 
bulunmaya gayret eden aziz milletin hürriyet 
ve bağımsızlığı için Samsun'dan başlatılan 
mücadelenin gayesini, her zaman en iyi 
şekilde anladığını kaydetti.

Yarınların gençlerle daha güzel olacağını, 
necip milletin dünya milletleri arasında 
hak ettiği yeri gençlerin azim ve gayretiyle 
mutlaka alacağını vurgulayan Kahraman, 
mesajında şu hususları kaydetti: 

"19 Mayıs sadece tarihten bir gün olarak 
görülmemelidir. Hürriyet ve bağımsızlığı şiar 
edinmiş bir milletin, emperyalizme boyun 
eğmeden, kendi manevi ve millî kimliğini 
yaşatma mücadelesinin bir tezahürü olarak 
değerlendirilmelidir. Gençler, aziz milletimizin 
en dinamik, en kıymetli gücüdür. Daha güzel 
bir Türkiye ve daha müreffeh bir dünyada 
yaşamak onların çabalarıyla mümkün 
olacaktır. Unutmayalım ki yaşadıkları 
toprakların kıymetini bilmeyenler, sen ben 
kavgasına tutuşup ülkelerini ateşe verenler, 
başkalarının maşası olmaya mahkûmdurlar. 
Özellikle kardeşimiz dediğimiz Müslüman 
ülkelerde yaşanan dramlar bunun en somut 
örneğidir. 

Bu inanç ve düşüncelerle 19 Mayıs 
Gençlik ve Spor Bayramının sevinç ve 
coşku içinde kutlanmasını temenni ediyor, 
istiklalimiz için kendilerini milletimize 
vakfeden, topraklarımızın vatan olması 
için canıyla, kanıyla mücadele eden bütün 
devlet büyüklerimizi, Mustafa Kemal ve 
onunla Samsun’a çıkan 18 subayımızı, millî 
mücadelenin bütün kahramanlarını ve aziz 
şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 19 Mayıs 
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 
ile beraberinde 81 ilden ve KKTC'den gelen 
gençlik temsilcileri ve sporcuları  
18 Mayıs 2017 Perşembe günü kabul etti. 

"Merhaba gençler." ifadesiyle gençleri 
selamlayan Kahraman "En gençlerinizden 
biriyim. İnsan yaşlılığını kabul etmez. Mühim 
olan ruhun genç olması." dedi. "İnsan 
öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Öğrenmeyi 
bırakan insan 80'inde de olsa 20'sinde de 
olsa yaşlıdır." sözünü hatırlatan TBMM 
Başkanı "Öğreneceğiz, öğrenmeye devam 
edeceğiz. Hangi yerde, hangi noktada, hangi 
yaşta olursak olalım." diyerek gençlere 
tavsiyelerde bulundu.

Kurtuluş Savaşı sırasında devleti yok etmek 
isteyenlere karşı milletin bir bütün olarak bir 
araya geldiğini ve buna fırsat vermediğini 
hatırlatan Kahraman ”Bunda emeği geçen 
herkesten Allah razı olsun. Bütün şehitleri 
minnetle ve şükranla anıyoruz.”  dedi. 
Türkiye'nin, köklü bir maziye sahip büyük 

ve güçlü bir devlet olduğunu belirten 
Kahraman, tarihe sahip çıkılması gerektiğini 
kaydederek "Millî şuurumuz olacak. Millî 
bütünlüğümüz olacak. Tarihimizi bileceğiz. 
Kendimiz olacağız. Biz olmalıyız. Kimliğimizle, 
mazimizle, inancımızla biz kendimiz olacağız. 
Fotokopi, mukayyit, taklitçi değil. Bir cihan 
devletinin varisiyiz, gelişiyoruz. Daha ötelere 
gideceğiz." dedi. 

Ülkenin 15 Temmuz'da darbe girişimiyle 
karşı karşıya kaldığını anımsatan Kahraman, 
o gün kendi iradesiyle Meclisi açtığını anlattı. 
"Kaptanlar gemilerini terk etmezler, fareler 
terk eder. Benim milletim fare değil." diyen 
Kahraman, darbe girişimine karşı Meclisteki 
siyasi partilerin bir bütün hâlinde olduğunu 
ve demokrasinin özümsendiğinin bütün 
dünyaya gösterildiğini belirterek, ülkenin 
daha da ileri gideceğini vurguladı. Kahraman 
"Bizim Kurtuluş Savaşımızı yöneten 
başta Mustafa Kemal, silah arkadaşları, 
onunla beraber Samsun'a çıkan 18 subay, 
Anadolu'daki birçok kumandanımız ve bütün 
bir halkımız emperyalizme karşı durdu ve 
cihan devletinin mirasçısı olarak yaşamaya 
devam ediyoruz." dedi. 
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Türkiye'nin gönül coğrafyasının siyasi 
sınırlarından çok daha geniş olduğunu 
belirten TBMM Başkanı, tüm dünyanın 
Türkiye'den liderlik beklediğini söyledi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise 
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor 
Bayramı etkinlikleri çerçevesinde belki de 
en önemli duraklardan birisinde olduklarını 
dile getirerek "Gazi Meclisimizin ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devletini kuran Meclisin 
içindeyiz." dedi. 

TBMM'nin; 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye, 
devlete ve tüm değerlere ihanet eden ve 
FETÖ'cülerin başını çektiği darbecilerin 
saldırısına uğradığını ve tam anlamıyla gazi 
olduğunu anlatan Kılıç, gençlere seslenerek 
"15 Temmuz gecesi, bu gazi Meclise, yüce 
Meclise yapılan saldırının izlerini görün 
ve bunların bir daha yaşanmaması için ne 
kadar çok çalışmamız gerektiğini hatırlayın." 
diyerek TBMM Başkanı Kahraman'ın,  
o gün, milletvekilleriyle birlikte en dik 
duruşu sergilediğini belirtti ve Türkiye'nin 
birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe 
yürümekte kararlı olduğunu vurguladı. 

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa  
Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız  
şartsız milletindir." sözünün TBMM Genel 
Kurul Salonunda yazılı bulunduğuna dikkat 
çeken Kılıç "Bu aziz millet 16 Nisan günü 
yapılan halk oylamasıyla bu sözün tam 
anlamıyla yerine gelmesi için de kararını 
vermiştir." dedi. Halk oylamasıyla gençlerin 
milleti temsilen Mecliste bulunmalarının 
önündeki her engelin kaldırıldığını 
kaydeden Kılıç, gençlerin bunu en iyi şekilde 
kullanacağına inandığını söyledi. 

Konuşmaların ardından, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının düzenlediği "Gençlerden 
Ecdada Mektup, 15 Temmuz Şehitlerine 
Mektup" yarışmasında 13-17 yaş 
kategorisinde birinci olan Abdullah Selman 
Pullu, 18-21 yaş kategorisinde birinci olan 
Keremhan Yaman ve 22-29 yaş kategorisinde 
birinci olan Ayşenur Karasu kürsüye 
çıktı. Karasu'nun mektubunu okumasının 
ardından birinci olan gençler mektuplarını 
TBMM Başkanı Kahraman'a sundular.



Vatanımın şehidi, irademin şahidi, bayrağımın sancaktarı 
kardeşlerim,

Gururdur size yazmak, şereftir. Ve bir o kadar da güçtür 
dünyadan cennete seslenmek. Kalemim yetişemez, yüreğimin hızına, 
kulağımda adınız yankılanır ta ötelerden “Şüheda...” ki asırlar 
evveline kök salmış bir ağacın ebediyen çiçeklenecek dalları, hiçbir 
kahpe rüzgarın kıramadığı Ahmet olur, Elif olur, Şerife olur, 
Zafer olur, Türkiye olur adınız; lakin bilirim siz en çok bu adı 
seversiniz, Rabbinizin size seslendiği adla hatırlanmak istersiniz: 
“Şehit” sıcak bir temmuzun yağmuru şehit, karanlık bir gecenin 
şafağı şehit, çakallara karşı aslan şehit, bir karış toprağa bin can 
şehit...

Bugün Ömer’dir senin adın. Memleketim Ömer, memleketlim 
Ömer... Ağabeyim, babam, yurdum Ömer... Otuz gülle vatanımı 
gülistan yapan Ömer... Temiz midir bu kâğıt senin ak alnın kadar? 
Bir an tereddüt etmemişsin o haini tam alnının ortasından vururken. 
Nasibine yürümüşsün, kurtuluşumuza yürümüşsün adım adım ölüm 
mü? Ölüm denir mi senin hikayene binlerce Ömer Halisdemir 
doğarken? Ölüm denir mi buna, adını taşıyan ormanlarda fidanlar 
göğe uzanırken? Şehitler ölür mü, sen unutulur musun hiç Ömer 
astsubay, biz seni gönlümüzün en derininde saklarken. Küçücük bir 
çocukken daha kuzularınla söyleşirdin Çukurkuyu’nun yaylalarında. 
Musa gibi bir çobanken mi yazılmıştı alnına, büyüyünce Firavun’a 
galip gelmek yazısı? O yaylalarda ebedi istirahatindesin şimdi. Fakat 
bil ki canından aziz bildiğin yurdunun tüm yaylaları bekler seni, 
göğüslerine sarmak için. Analar bekler, çocuklar bekler. Gökler 
özenir köyünün göğüne, altında kahraman yatıyor diye. Hakk’a 
yürüdüğün o gece bedelini ödediğin vatan bize emanettir, merak 
etmeyesin. Bir kahraman yetiştiren kahraman baban bize emanettir 
Elifnur’un ve Ertuğrul’un canımızdır, senden kalan yadigarımızdır. 
Sesine kulak verdiğimiz, gökleri yırtan “Atmaca”lar değil, seninle 
gurur duyan ağabeyin “Doğan”dır. Sen göçtükten sonra, onun istediği 
gibi birlik oluruz, bir oluruz, dirliğe varırız ve tıpkı onun gibi 
dimdik dururuz kabrinin başında. Dilimizde dualar, verdiğimiz sözler... 
Al bayrakta sen, meydanlarda sen, okullarda sen. “Unutmayın 
ödediğimiz bedeli” der gibi bakarsın mağrur, merhametli. Fırat 
suyunun öte yanına geçen asker kardeşlerinin omuzlarında gider adın 
bir vatandan öbür vatana. Sesin dolaşır Tekirdağ’dan Ardahan’a. 
Bir kurşun bir milleti nasıl kurtarır derlerse seni söyleriz hiç 

Ayşenur Karasu’nun Mektubu



düşünmeden. Hasan Tahsinler bitmemiş demek ki deriz, Milli 
Mücadele bitmemiş, devam etmekte deriz. Bir kez daha yendik işte 
deriz. Biz seni unutur muyuz yiğit Ömer, asker Ömer, tek başına 
koca bir ordu Ömer, şehadet şerbetini bir yudumda içen aslan Ömer.

Bugün Cennet’tir senin adın. Ömrünün baharında bir fidan. 
Cennet hatunu olası narin bir tomurcuk. Ankara’nın ayazını da, 
güneşini de ayrı seven Cennet, Gazi’nin şehit kızı Cennet... Daha 
birkaç yıl önce veda ettiğin okulumuzun, altında dinlendiğin ağaçların, 
sohbete daldığın dostların selamı var sana, hasreti var. Anneciğin 
ne güzel söyledi söylenecek her şeyi: “Evlatsız olunur da vatansız 
olunmaz.” Sen bizi vatansız bırakmadın anneni evlatsız bırakma 
pahasına. Huriye Anne’nin de bizim de cennet çiçeğimizsin sen 
artık.

Bugün Muhsin’dir senin adın. Doğduğunu göremediği kızının 
kahraman babası Muhsin... Dışarda bombalar patlarken çıkmışsın 
evden, düğmelerini bile ilikleyemeden. Biliyor muydun ömrüne 
şehadetin iliklendiğini, ondan mıydı bu acelen? Can yoldaşının 
gözünden yaş yerine gurur akıyor, sabır akıyor şimdi oluk oluk. 
Gökçe kızın son giydiğin gömleğin kokusuyla uyuyor, adını duyunca 
gülümsüyor. “Tatlı kuşum” vermişsin ona, daha annesinin karnında 
iken. Tatlı kuşun senin kızın olmaktan gurur duyacak babası, 
bir gün anladığında her şeyi ve gömleğinden gitse de kokun, hiç 
gitmeyeceksin ne Gökçe’nin ne de bizim yüreğimizden.

Bugün Abdullah Tayyip’tir senin adın. Karanlık bir gecede 
babasıyla omuz omuza vurulup düşen genç. Babanın sözünü ilk 
kez dinlememişsin, evde kalmamışsın o gün. “Durulur mu baba?” 
demişsin, “... durulur mu vatan elden giderken, beklenir mi eli kolu 
bağlı, Boğaz’a o kirli ayaklar basarken?” Çanakkale’ye giden on 
beşliler gibi çıkmışsın ölüm kuran makinelerin önüne, kıymışlar 
gencecik bedenine. Sonra babana gelmiş şehadet sırası. Anladım ki 
eski kitaplarda kalmamış, aramızdaymış on beşliler; torunlarına el 
vermişler, bırakmasınlar diye vatanı zalimlere. Lise diplomanı alacak 
çağdayken şehadetname düştü tertemiz kısmetine. Yirmi bir yaşında 
çağ açan ecdadının izinde, memleketin tüm gençleri adına söyledin 
istiklal sözünü. Babacığınla koyun koyuna yatmaktasın şimdi, sizi 
ebediyen birleştiren bir kaderle şairin dediği şehit oğlu şehitlerden 
bir yiğit... Peygamberin aguşuyla müjdelendin, ne mutlu sana canım 
kardeşim. 



Bir gecede tarihimi yazan cennet yolcuları;
Selalar yükseldi minarelerden o gece, tekbirlere karıştı. Sizin 

selanız mıydı yoksa, iki yüz elli vatan evladını mı uğurluyorduk 
erkenden? Durur mu bu millet hainler ölüm saçarken, geri çekilir 
mi hiç kahpe pusulardan? Yeni bir istiklal savaşı başladı yurdun 
dört yanında. Yiğitler meydanda, analar meydanda, eşler meydanda. 
Demirden yumruklar ezdi demirden süngüleri, imanlı bedenler 
durdurdu dev tankları. Silahları yoktu, mermileri yoktu fakat aslan 
gibi yürekleri vardı işte vatan aşkıyla yanan. Dünya görmüş müydü 
bundan daha büyük bir kuvvet? Hem zaten ne zaman düşmanınki 
kadar silahı olmuştu bu milletin. Alışkındı bu sineler yüzyıllardır, 
demiri yürek gücüyle yenmeye Bedir’in ümmeti, Çanakkale’nin 
milletiydi bu çocuklar; öyle geri çekilmezlerdi kolay kolay. Sabaha 
kadar yorulmadılar, bırakmadılar. Kendi yaralarını düşünmeden 
kardeşlerinin yaralarını sardılar; can bildikleri kollarında can verdi, 
gözlerini elleriyle kapadılar. Sabırlar dualara, yiğitler şehadete, gece 
gündüze karıştı. Karanlık gece, tertemiz ellerle aydınlık bir sabaha 
çıktı. Askerim polisime, milletim birbirine, yiğitlerim ay yıldızlı 
bayrağa sarıldı. Günlerce gelincik tarlası gibi, gül bahçesi gibi doldu 
meydanlar. Bayrağım nazlı bir gelin gibi evlatlarının başının üstünde 
salındı. Milletin meydanlarında dualar şehitlere, şifalar gazilere, 
namazlar sabahlara ulaştı. Bu toprağın çocukları bir destan yazdı, 
onu anlatmak ne büyük mutluluk ki bizlere kaldı.

Cennete uğurlarken sizi milyonlarca kardeşiniz vardı dünyanın dört 
yanından. Havada parlak bir güneş, taze bir ıtır… Sevenlerinizin 
gözünde huzur, gurur… Şimdi temmuzlar sizi hatırlatacak bize, 
sevdanızı, davanızı, sakınmadığınız canınızı. Siz bize bir vatan 
bıraktınız, biz size bu satırları. Bu vatanı da hakkınızı da helal 
edin bize.

Gönlüm sizi andı ya yine, aynı dizeler gelip kondu dilime.
“Kurtulur dil, tarih, ahlâk ve iman
Görürler nasılmış, neymiş kahraman.”

Kardeşiniz
Ayşenur KARASU



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,
AK PARTİ 
GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ 
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Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK PARTİ) 
3’üncü Olağanüstü Büyük Kongresi 
21 Mayıs 2017’de gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
AK PARTİ 3’üncü Olağanüstü Büyük 
Kongresinde 1414 delegenin oyunu alarak 
kurucusu olduğu AK PARTİ’nin Genel 
Başkanı seçildi.

“Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, 
Reform” temasını taşıyan kongrede 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1370 
delegenin imzasıyla genel başkanlık için 
tek aday olarak gösterildi. Yapılan seçim 
sonucunda kayıtlı 1470 delegenin 1417’si 
oy kullandı. 1414 oyun geçerli, 3 oyun 
geçersiz sayıldığı tasnifte Cumhurbaşkanı 
Erdoğan geçerli oyların tamamını alarak 
AK PARTİ Genel Başkanlığına seçildi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan böylece kurucusu 
olduğu AK PARTİ’nin Genel Başkanlık 
görevini 998 gün sonra yeniden üstlenmiş 
oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 
kürsüye gelen Erdoğan, yaptığı teşekkür 
konuşmasına “998 günlük bir hasretin 
ardından bugün Büyük Kongremizle sizlerle 
birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu 
tekraren ifade etmek istiyorum. Şahsımı 
bir kez daha genel başkanlık görevine 
layık gördüğünüz için her birinize ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum.” diyerek başladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kuruluşumuzdan 
bu yana geçen 16 yıldaki tecrübemizden, 
bütün bu tecrübelerin de ışığında yeni 
dönemde her bakımdan çok daha büyük 
işler başarmanın mücadelesini vereceğiz. 

Önümüzdeki aylar Türkiye’nin terörle mücadeleden ekonomiye, hak ve özgürlüklerin 
genişletilmesinden yatırımlara kadar her alanda âdeta bir sıçrama dönemi olacaktır. Bunun 
için kaybedecek bir anımız bile yoktur.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi değiştirmenin kendimizi değiştirmekten geçtiğinin bilinci içinde yeni ve çok 
daha büyük reformları hayata geçireceğiz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce 2019’a 
kadar, ardından da 2023’e kadar yapacakları çalışmaları takvime bağladıklarını, yıl sonuna 
kadar bütün parti teşkilatlarını elden geçirmek suretiyle yeni bir yapılanmanın adımlarını 
atacaklarını dile getirdi. Erdoğan, sözlerini  “Rabbim hepimizi Ramazan’ın bereketinden, 
rahmetinden nasipdar eylesin diye dua ediyorum. Özellikle memleketlerine dönecek olan 
kardeşlerime hayırlı, kazasız, belasız yolculuklar diliyorum. Bundan sonraki ilk görüşmemize 
kadar kalın sağlıcakla...” diyerek tamamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK PARTİ 
Genel Başkanı seçilmesi nedeniyle bu 
görevinden ayrılan Binali Yıldırım'ın, 
Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili 
maddesi uyarınca AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanlığı görevinden de 
ayrılması dolayısıyla, Grup Başkanlığı 
seçimi için AK PARTİ Grubu toplandı. 

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü   
gerçekleştirilen toplantıda AK PARTİ 
Genel Başkan Vekili ve Başbakan 
Binali Yıldırım yeniden AK PARTİ 
TBMM Grup Başkanı seçildi. 

Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin grup toplantısına katılmak üzere TBMM’ye geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Meclise gelişinde 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile makam odasında bir süre 
görüştükten sonra kendisine AK PARTİ Grup Toplantı Salonu'nun girişine kadar refakat etti. 
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Grup toplantısında Başbakan 
Binali Yıldırım konuşma yaptı. 
Başbakan Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ 
Genel Başkanı Erdoğan’a hoş 
geldiniz dilekleriyle başladığı 
konuşmasında “Bu yeni 
dönem sürekli güçlü iktidar, 
daima istikrar dönemidir. Bu 
dönemde artık iktidar garanti 
altına alınmış, istikrar kalıcı hâle 
gelmiştir. Artık, Türkiye’de hiç 
kimse milletin kayıtsız şartsız 
iradesini yok sayarak demokrasi 
dışı girişimlere teşebbüs 
etmeyecek ve halkın iradesi, 
milletin iradesi her zaman ülke 
yönetimine hâkim olacaktır. 
Yeni sistemin özeti budur.” 
vurgusunu yaptı. Yıldırım, 
konuşmasının ardından 
Erdoğan’ı kürsüye davet etti. 
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Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
sevgi gösterileriyle karşılandığı AK PARTİ Grubunda bin 44 gün sonra 

milletvekillerine hitap etti.
“Yaklaşık 34 ay, tam olarak da bin 44 gün 
sonra bir kez daha burada, bu salonda sizlerle 
beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.” 
ifadesini kullanan Erdoğan; Başbakan 
Yıldırım’ın, demokrasi tarihine altın harflerle 
yazılacak bir süreci başarıyla yürüttüğünü 
vurgulayarak, bugüne kadar yaptığı tüm 
çalışmalar için kendisine teşekkürlerini iletti. 

Grup toplantısının ardından Başbakan  
Binali Yıldırım ile birlikte Cumhurbaşkanı ve 
AK PARTİ Genel Başkanı Erdoğan’ı Meclisten 
uğurlayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
basın mensuplarının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın bin 44 gün sonra AK PARTİ 
Grubunda milletvekillerine hitap ettiğini 

anımsatarak görüşünü sorması üzerine 
Türkiye’nin artık yeni bir döneme girdiğini ifade 
etti.

Kahraman, son Anayasa değişikliğiyle istikrar 
dönemine girileceğine dair inancını belirterek 
"Siyasi partilerle, hükûmetle, Meclisle, 
milletle topyekûn elele inşallah çok güzel 
ve iyi günlere yürüyeceğimize inanıyorum." 
değerlendirmesinde bulundu.  

Kahraman, muhalefetin Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın AK PARTİ Grubunda konuşma 
yapamayacağına yönelik eleştirileri olduğunun 
dile getirilmesi üzerine “Eleştiri serbest, 
demokrasinin güzel tarafı herkesin fikrini 
söylemesidir.” dedi.
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Gazi Üniversitesi Senatosu 
tarafından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a “siyaset 
bilimi ve sosyal bilimler” 
alanında fahri doktora 
unvanı verildi. Fahri doktora 
unvanı tevdi törenine; 
Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, 
AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Naci Bostancı, eski 
bakanlar, milletvekilleri, 
akademisyenler ve 
bürokratlar katıldı. 
Kahraman, üniversiteye 
gelişinde rektörlük önünde 
Seğmenler Halk Oyunu 
ekibinin gösterisiyle 
karşılandı.

GAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN
KAHRAMAN’A FAHRİ DOKTORA

15 Mayıs 2017 Pazartesi



■  17

Mayıs  2017

GAZİ ÜNİVERSİTESİNDEN
KAHRAMAN’A FAHRİ DOKTORA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, törendeki 
konuşmasında, Türkiye'nin dünyada iddiası 
olan büyük bir ülke olduğuna işaret etti. 
Türkiye'nin ilerlemesini istemeyenler ve 
ülkeyi kendilerine engel gören devletlerin 
değişik zamanlarda millî birlik ve bütünlüğe 
tuzak kurduklarını ifade eden Kahraman, 
mevzuattaki bazı çarpıklıkların da buna 
zemin hazırladığını söyledi.

Türk demokrasisinin, 27 Mayıs 1960 
darbesinden bugüne kadar 17 darbe ile 
karşılaştığını belirten Kahraman, bunların 
bazısının gerçekleştiğini, bazısının girişim 
seviyesinde kaldığını, bazısının da gün 
yüzüne çıkmadığını dile getirdi. Kahraman 
"15 Temmuz’da yapılan darbe girişimi açığa 
çıkan ve hedefine ulaşamadan bertaraf 
edilmiş bir kalkışmadır." ifadesini kullandı.

15 Temmuz gecesinde AK PARTİ, 
CHP ve MHP’li milletvekillerinin, eski 
milletvekillerinin de katılımıyla demokratik 
hukuk devletinin yanında olduklarını 
şahsiyetli bir duruşla ortaya koyduğunu 
aktaran Kahraman "Yıllarca süren sinsi bir 
çalışmanın sonucunda vatan hainlerinin, 
millet düşmanlarının darbe teşebbüsü, 
meydanları dolduran milletimizin tanka, 

mermilere karşı durarak ve parti farkı 
gözetmeden bir araya gelerek gösterdikleri 
direnç sayesinde önlendi." dedi. Şehitliğin en 
üst rütbe olduğunu dile getiren Kahraman, 
salonda, 15 Temmuz gecesi şehit olan 
Gazi Üniversitesi öğrencilerinin ailelerinin 
bulunduğunu, onların acılarının herkesin 
acısı olduğunu söyledi.

"Biz kadere inanıyoruz. Ecel, ne bir saniye 
öteye ne bir saniye beriye gelmez. Ama şehit 
olarak Cenabıhakk'ın huzuruna çıkmak da 
ayrı bir mazhariyettir." ifadelerini kullanan 
Kahraman, bütün şehitleri rahmetle, gazileri 
de minnet ve şükranla andıklarını kaydetti. 

Milletin, sivil toplum kuruluşlarının 
ve basının hep beraber demokrasiyi 
özümsediklerini ve darbelere geçit 
vermeyeceklerini ortaya koyduklarını 
belirten Kahraman “İnanarak ifade etmek 
isterim ki Türkiye'de darbeler tarihi 
kapanmıştır. Bazı söylentiler var; 'Bu cuma 
bir şeyler olacak', 'Ayın 17’sinde, 27’sinde 
bir şeyler olacak.' Bunlar hep, karıştırmak 
için hayalperestlerin ortaya koydukları yanlış 
beyanlardır. Bize 'geçmiş olsun' ziyaretine 
geldiler. Gönül coğrafyamız hemen koştu 
geldi. Ama diğerleri bir ay sonra gelmeye 
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başladı. ‘Çok üzgünüz’ dediler, devamını 
getirmediler. Devamı içlerinde biliyorum. 
'Bu kadar hazırlığı nasıl boşa çıkardınız. Çok 
üzgünüz' Hep üzüntüye devam edecekler 
ve biz hep millî birlik, bütünlük içerisinde 
tek yürek olarak Türkiye'mizi kalkındıracağız 
inşallah. Türkiye'miz istikrar içerisinde 
kalkınan bir hukuk devleti olarak misyonuna 
layık hedeflere ulaşacaktır." dedi.

Üniversite mezunlarının işsizlik oranlarının 
küresel boyutta arttığına dikkat çeken 
Kahraman, gençlere "Bu şartlar altında 
kendinizi çok yönlü ve daha iyi yetiştirmek 
zorunda olduğunuzu asla unutmamalısınız." 
tavsiyesinde bulundu. Kahraman, 
teknolojinin gerisine düşmemek gerektiğinin 
altını çizerek "Bu süreçte teknoloji mi 
bizi idare ediyor, biz mi teknolojiye yön 
veriyoruz?' Bu soruyu kendimize sıkça 
sormalıyız. Teknolojiden yararlanırken 
onun esiri olmamalıyız. Bu çerçevede, 
yaşadığımız hayatın kıymetini bilin. Hayatın 
en büyük sayacı, zamandır." dedi. Kahraman, 
konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçen her günün ömürden olduğunu 
unutmayın. Müskirattan uzak durun, 
sağlığınızın kıymetini bilin. Yitirince değerini 
anlamak zorunda kalmayın. İnancınızı 
yaşayın, yaşadığınıza inanmayın. Çok 
okuyunuz. İnsan beyni değirmene benzer, 
içine yeni bir şeyler atmazsanız kendi 
kendini öğütmeye başlar. Biliniz ki insan, 
öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır. Öğrenmeyi 
terk eden kişi 20'sinde de 80'inde de olsa 
yaşlıdır. Tecrübeden, nasihatten sıkılmayın. 
Tecrübe, en kıymetli hazinedir, okulu 
yoktur; tecrübeye sırtınızı dönmeyin. 
Hayata tebessüm ederek bakın ve hiçbir 
zaman ümitsiz olmayın. Unutmamamız 
gereken değişmez bir gerçek, çizdiğiniz yolda 
yürüdüğünü sanmak yanlışıdır. İnsan, çizilen 
yolda yürür, çizdiği yolda değil... Buna kader 
diyoruz. Fakat bu hareket ve hamleden 
vazgeçme manasına gelmez. Tersine, 
elinizden geleni yapmak zorundasınız. Zira 
tedbirden kusur edip takdire kızılmaz, lakin 
tedbir takdiri bozmaz. Aydınlık, huzur, saadet 
ve başarı dolu nice yıllara ulaşmanızı niyaz 
ediyorum."

TBMM Başkanı Kahraman, 
Gazi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Uslan'a, 
üniversitenin senato 
üyelerine, yönetim kurulu 
üyelerine ve öğretim 
kadrosuna kendisine 
gösterilen teveccüh ve 
nezaket dolayısıyla teşekkür 
etti. 

Kahraman, Gazi 
Üniversitesinin Türkiye'nin 
öncü üniversitelerinden 
biri olduğunu da sözlerine 
ekledi. Öğrencilik yıllarında 
başlayan siyasi mücadele 
hayatının bugünlere kadar 
geldiğini belirten Kahraman, 
karşı çıktıkları fikirlere 
karşı hiçbir zaman şiddete 
başvurmadıklarını vurguladı.
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Gençlere "Sizler de zorluklara alışacaksanız 
ancak asla pes etmeyeceksiniz." diye 
seslenen Kahraman, gençlerin aziz milletin 
ümidi ve büyük bir medeniyetin varisleri 
olduğuna dikkati çekti.

Kahraman "Bilinmelidir ki asalak toplumlar 
hiçbir zaman medeniyet kuramazlar. 
Başkalarının fikirlerini tüketenler, ne 
kültürünü ne de felsefesini geliştirebilir. 
Bizim yerlilik ve millîlik kavgamız, köklerimize 
bağlı kalarak gelişme, ilerleme kavgasıdır." 
dedi. 

Bir ülkedeki en büyük gücün millet olduğunu 
vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

"Milletin kurduğu devlet ancak millete 
hizmet için vardır. Devletin olmadığı 
yerde karışıklık, kaos olur. Devletin zaafa 
uğratıldığı yerde de anarşi olur. Demokratik 
ülkelerde devletin kontrolü kural olarak 
siyasetçilerdedir. Bizler işimizi doğru 
yaptığımız takdirde sorunların çözümü 
daha kolaydır. Millet, siyasetçilere çözüm 
üretmeleri için vekâlet görevi tevdi eder; 
iktidarın işi çözüm üretmek, muhalefetin işi 
de olumlu eleştirilerle iktidarı denetlemektir. 
Demokratik sistemde siyasi kadrolar 
problem çözmek için göreve talip olurken 
diktaya dayalı siyasette siyasi kadrolar 
problemin kendisi hâline gelebilmektedir. 
Suriye'de yaşanan problem tam da budur. 
Siyaset, ortak sorunlara çözüm üretme 
sanatıdır. Halkla çatışarak, kurumlarla 
kavga ederek siyaset yapılamaz. Yine güç 
odaklarının emrinde siyaset üretilemez. 
Sorumlu ve kararlı bir siyaset adamını geçici 
bir hevese kapılmış amatör bir siyasetçiden 
ayıran özellik, kalıcı ve millî olmasıdır."

TBMM Başkanı Kahraman, siyasetçide 
bulunması gereken en temel özelliklerinden 
birinin de ölçülülük olduğuna işaret ederek 
"Ülkemizde pek çok siyasetçi görüyorsunuz. 
TBMM’de milleti temsil ediyorlar; il genel 
meclislerinde, belediye meclislerinde 
görev yürütüyorlar. Bunların arasında 
gerçekliği olanlar kadar hakikatlerden 

uzaklaşmalar da var. Onlar, gerçek bir 
iktidar yerine iktidar görüntüsünün peşinde 
koşan sanal siyasetçilerdir. Hedef, sadece 
iktidar olmamalıdır. İktidara geldiğinde 
ne yapılacağını bilmek gerekir." sözlerini 
kullandı.

Toplumda demokratik sisteme karşı çıkan 
odakların yanlış bir hava estirdiğini belirten 
Kahraman "Meclisimiz, seçildikleri illerin 
en yetenekli insanlarından meydana 
gelmiştir. Meclisi kötüleyenler, birkaç 
kötü örneği ele alarak onu tahrip etmek 
isteyendir, demokrasiye inanmayanlardır." 
dedi. Devlet ve millet olarak hızlı bir 
değişim sürecinden geçildiğinin altını çizen 
Kahraman “Uluslararası konjonktür sürekli 
yeni değişimlere sahne olmaktadır. Bu baş 
döndürücü değişime ayak uydurulamadığı 
takdirde devlet olarak ayakta kalamayız. Aziz 
milletimizin onayladığı Anayasa değişikliğine 
bir de bu açıdan bakmakta fayda vardır. 
Ekonomik ve teknik değişim, sosyal ve 
siyasi değişimi de zorunlu kılar. Ancak her 
değişim ve dönüşüm birtakım zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Statükoya alışanlar her 
zaman değişimin karşısında durmuşlardır. 
Güven, bir siyasetçi için en büyük teminattır. 
Bir kere yitirildiğinde tekrar kazanılması 
mümkün değildir. Siyasetçilerin çalışmalarını 
milletin kendilerine duydukları güven 
duygusunu pekiştirecek şekilde yapmaları 
gerekmektedir." dedi.

Türkiye'de 90 yılda büyük gelişmelerin 
yaşandığına değinerek, gelinen bu seviyenin 
yeterli olmadığını belirten Kahraman; 
bilginin ahlakla, öğretimin terbiye ile 
maddiyatın maneviyatla buluşturulması 
gerektiğine işaret etti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Uslan da, darbe ve işgal girişiminin 
önlenmesi çabasında çok önemli bir görevi, 
kahramanca yerine getiren TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a Gazi Üniversitesi olarak 
"Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler" alanında 
fahri doktora unvanı verme kararının oy 
birliğiyle alındığını bildirdi. 
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Uslan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman’a 15 Temmuz melun darbe 
ve işgal girişiminin başarısızlığa uğratılmasında 
millî egemenliğin sembolü ve koruyucusu  
Gazi Meclisimizin, temsil yetkisi bulunan bütün 
siyasi parti mensuplarının katılımıyla açık 
tutulması için gösterdikleri üstün cesaret ve 
gayretten dolayı Türkiye Cumhuriyeti  
Gazi Üniversitesi Senatosu tarafından siyaset 
bilimi ve sosyal bilimler alanında fahri doktora 
unvanı verilmiştir.” dedi. 

Törenin ardından TBMM Başkanı   
İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcısı  
Numan Kurtulmuş ve protokoldekilerin 
katılımıyla darbe girişimi gecesi şehit düşen 
inşaat mühendisliği 3. sınıf öğrencisi  
Mustafa Avcu’nun adının verildiği akademi 
salonu ile Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf 
öğrencisi şehit Muhammed Yalçın’ın adının 
verildiği Gençlik, Spor ve Eğitim Merkezinin 
açılışı yapıldı. Açılışa, 15 Temmuz darbe 
girişiminde şehit olan öğrencilerin anne ve 
babaları da katıldı. 

Konuşmanın ardından 
Rektör Uslan, TBMM Başkanı 
Kahraman’a fahri doktora 
diploması takdim etti.

Gazi Üniversitesi Klasik Türk 
Musikisi Konservatuvarı 
öğrencilerinin “Şehitlerimiz” 
temasıyla canlı performans 
sergilediği törende “Gazi’nin      
15 Temmuz Şehitleri” 
belgeselinin gösterimi de 
yapıldı. Belgeselde 15 Temmuz 
darbe girişimi sırasında şehit 
olan Gazi Üniversitesi mezunu 
dört genç ile iki öğrencinin 
hikâyesi anlatıldı.
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“YENİ ANAYASA 
DEĞİŞİKLİĞİYLE 
GELEN SİSTEMLE 
EGEMENLİK 
DOĞRUDAN 
DOĞRUYA MİLLET 
TARAFINDAN 
KULLANILACAKTIR"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çalıştay’ın 
açılışında yaptığı konuşmada, 16 Nisan'daki 
halk oylamasının Türkiye için bir milat 
olduğuna işaret ederek, milletin kabul ettiği 
Anayasa değişikliğiyle, 94 yıllık geçmişe sahip 
parlamenter sistem yerine cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sisteminin getirildiğini vurguladı. 
Değişiklikle, Türkiye'nin bir "makas değişimi" 
yaptığına dikkati çeken Kahraman  
"Ümit ediyor ve dua ediyorum ki bu, daha 
güzel yarınlara, huzurlu günlere bir başlangıç 
olsun ve milletimize hayırlı olsun." dedi. 

Kahraman, Türkiye tarihinde dört ay süren 
hükûmetlerin olduğunu hatırlatarak en 
iyi koalisyonlardan biri sayılan Necmettin 
Erbakan ve Tansu Çiller koalisyonunda bir 
bakan olarak neler çekildiğini iyi bildiğini 
kaydetti. Kahraman, kuvvetler ayrılığının 
demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru 
olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Üç güç birbirine karışmamalı. Eskiden trafik 
çizgileri gibi bir sistem vardı. Yani yolda kesik 
çizgi, düz çizgi, yan yana çift düz çizgi var. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde İdarenin Denetim 

Mekanizmalarının İncelenmesi Çalıştayı’nın açılışına katıldı. Çalıştay’a, 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Danıştay Başkanı 

Zerrin Güngör, siyasetçiler, TBMM İdari Teşkilat yöneticileri, 
kamu denetçileri, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

25 Mayıs 2017 Perşembe
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Oysa bugünkü sistemimizde arada duvar var, 
isteseniz de geçemezsiniz. Kuvvetler ayrılığı 
mutlaka demokrasinin vazgeçilmezidir ve 
olması gerekir. Meclisin içinden yürütme ve 
siz o yürütmeye karşı denetim yapacaksınız. 
Olmuyor. İktidarı elinde tutanlar, ne kadar 
gensoru verilirse verilsin, netice alınmamış 
oluyor, kendi insanlarını, milletvekillerini 
tutuyor. Ben bu sistemin, yani kuvvetler 
ayrılığının tam tatbik edildiği sistemin 
taraftarı bir kişi olarak inanıyorum ki daha 
güzel bir noktaya geleceğiz." 

Aristoteles'in "Demokrasi, iyi hükûmet 
şekilleri içinde en kötüsü, fakat kötülerin 
iyisidir." dediğini hatırlatan Kahraman, 
rejimlerin, sistemlerin, toplumun yapısına 
ve güne göre değişebileceğini belirtti. 
Kahraman, değişmezliğin yalnızca ilahi 
hükümlerde olduğunu belirterek, şu 
görüşleri ifade etti: "Habire arıza veren 
bir sistem üzerinde ısrar etmek yanlıştı ve 
bu aşıldı. Çok iyi olacağına inanıyorum. 
Zaafa uğranan durumlarda anarşi meydana 
gelir ve anarşi toplumu böler, hatta 

beka problemini ortaya koyar. Millet, 
siyasetçilere çözüm üretmeleri için vekâleti 
tevdi eder. İktidarın işi çözüm üretmek, 
muhalefetin işi ise olumlu eleştirilerle 
iktidarı denetlemektir. Demokratik sistemde 
siyasi kadrolar problem çözmek için 
göreve talip olurken, dikta yanlısı siyasette 
siyasi kadrolar, problemin kendisi hâline 
gelebilmektedir. İşte Suriye'de yaşanan tam 
da budur." 

Kahraman, siyasetin sorunları çözmek 
olduğunu, halkla çatışarak, kurumlarla kavga 
edilerek, güç odaklarının emrinde siyaset 
yapılamayacağını vurgulayarak "Askeri 
darbeler, istikrarsız kısa süreli hükûmetler, 
idam edilen Başbakan Adnan Menderes,  
6 kere gidip 7 kere gelen Başbakan 
Süleyman Demirel, askıya alınan anayasalar, 
işkenceler, cezaevleri, düşünce suçları, 
insan hakları ihlalleri, kapatılan partiler 
düşünüldüğünde parlamenter sistemin 
başarılı olduğunu söylemek mümkün 
değildir." dedi. 
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Kahraman, 1950'de Demokrat Partinin 
iktidara gelmesinin "demokratik halk 
devrimi" olarak tanımlandığını anımsatarak, 
tek parti dönemi sonrası milletin iradesiyle 
iktidara gelen Demokrat Partinin iktidarı 
ne kadar önemliyse, Menderes ve iki 
arkadaşının idamına yol açan 1960 
askerî cuntasının gelişinin de o kadar 
üzücü olduğunu ifade etti. 60 darbesinin, 
Türkiye'deki parlamenter sistemin ne kadar 
zayıf olduğunu gösteren çarpıcı örneklerden 
olduğunu belirten Kahraman; darbecilerin, 
TBMM'yi dağıtmadan mevcut hükûmeti 
istifaya zorladığını ve dışarıdan bir isme 
hükûmeti kurdurduğunu söyledi. "1960’tan 
itibaren baktığımızda hükûmetlerin görev 
sürelerinin ortalama 1,4 yıl olduğunu 
görüyoruz. Bu bir istikrarsızlık. İstikrarsızlık 
içinde kalkınma, devlet millet dayanışması 
olmaz." diyen Kahraman, İtalya'nın da yüzde 
40 oy alan bir partinin 4 yıl süreyle iktidar 
olmasını kararlaştıran bir değişikliğe gittiğini, 
herkesin siyasi istikrarsızlığın giderilmesini 
istediğini belirtti.

Denetimin "Bir işin gereği gibi yürütülüp 
yürütülmediğini anlamak için yapılan 
inceleme, gözetim" olarak tanımlandığına 
değinen Kahraman, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

"Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin, 
kamu idarelerine karşı korunması ve 
güvence altına alınması günümüzün olmazsa 
olmaz özelliklerindendir. 

Vatandaş ile yönetenler arasındaki ilişkilerin 
düzenlenmesi, özellikle vatandaşın hak ve 
özgürlüklerinin yönetenlere karşı korunması 
önemlidir. Ayrıca 'İyi yönetim hakkı' diye bir 
kavram var. Kamu gücü, bireyin sahip olduğu 
hak ve özgürlükleri ihlal etmeden, adil, 
açık ve nesnel bir şekilde kullanılmalıdır. İyi 
yönetim, sorgulanabilir, sorumlu, katılımcı, 
eşitlikçi yaklaşımlar, insan hakları ve hukukun 
üstünlüğü esaslarına dayanır. Hukuk devleti 
ilkesinin en önemli gereği, idarenin yapmış 
olduğu işler ve eylemlerin hukuka uygunluğu 
yönünden çeşitli denetimlere tabi olmasıdır." 

Kahraman; yargı denetimiyle, idari işlem ve 
eylemlerin sadece hukuka uygunluğunun, 
yargı dışı denetimle ise idari işlem ve 
eylemlerin hukuka uygunluğuyla birlikte 
yerindeliğinin ve hakkaniyetinin de 
denetlenebileceğini belirtti. Yasama ile 
yürütme ayrışmasının önemli olduğuna 
vurgu yapan Kahraman, parlamento yasama 
ve denetleme görevlerine yoğunlaşırken, 
yasamadan ayrılan yürütmenin 
ülkeyi istikrarlı ve güçlü bir şekilde 
yönetebileceğine değindi. 

Kahraman "Ümit ediyorum ki Türkiye'nin 
siyasi ve sosyal istikrarı güçlenecektir, 
ekonomik kalkınması ve refahı artacaktır. 
Uzlaşma kültürü yerleşecektir. Yeni Anayasa 
değişikliğiyle gelen sistemle, egemenlik 
doğrudan doğruya millet tarafından 
kullanılacaktır." ifadesini kullandı. 

Batı ülkelerinde Türkiye'nin sistem değişikliği 
aleyhinde çalışmalar yapıldığına dikkati 
çeken Kahraman, şu görüşlere de yer verdi: 

"Devletler, diğer bir devletin iç işlerine 
karışamazlar, hukukun temel ilkesi... 
Maalesef çok kesin bir şekilde bir kampanya 
yürüttüler ve bize 'Sizin için iyi değil bu 
değişiklik.' dediler. Garip, ne kadar seviyorlar 
bizi. Bizim için iyiyi istiyorlar, 'Aman bundan 
vazgeçmeyin.' Niye karışıyorsunuz? Siz kendi 
iç işlerinize karıştırmıyorsunuz, buraya niye 
karışıyorsunuz? Türkiye'nin güçlenmesini 
istemeyen bir dış dünya var. Tabii bunun 
yanında Türkiye'nin güçlü olmasını isteyen 
ve onun önderliğinde güzel noktalara 
ulaşmak isteyen bir dünya da var. Buna biz 
'gönül coğrafyamız' diyoruz. 15 Temmuz 
hain darbesi... Bir zavallı meczubun dünya 
tarafından kullanılması neticesindeki o 
darbe teşebbüsünde çok üzülen ve hemen 
bize 'geçmiş olsun'a gelenler oldu. Fakat bu 
Anayasa konusunda ve diğer konularda bize 
akıl öğretmek isteyenler, en tez bir ay sonra 
geldiler." 

Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Asamblesi Genel Sekreteri Azerbaycanlı 
Asaf Hajiyev'in Türkiye'ye yaptığı ziyarette, 
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başkanlık odasında diz çöküp bayrağı 
öptükten sonra kendisine "Siz bizi 
kurtardınız." dediğini aktararak, bu sözü, 
Gürcistan'ın, Saraybosna'nın da söylediğini 
dile getirdi. Kahraman, denetleme olarak 
temeli Osmanlı'ya dayanan ombudsmanlığın 
kurulduğunu belirterek, adalete saygılı 
olunduğunda devletin güçlü ve büyük 
olacağını vurguladı. 

Kanunların dışına çıkılmasının, örfün,  
âdetin çiğnenmesinin uygun olmadığının 
altını çizen TBMM Başkanı, ABD 
Kongresindeki büyük salonda 16 kanun 
adamının rölyefinin bulunduğunu, bunlardan 
birisinin de Kanuni Sultan Süleyman 
olduğunu belirtti. Konuşması sırasında  
"Öküz Mehmet Paşa bilahare vezir, sadrazam 
oldu. Derler ki 'Dış politikada bu kadar 
isabetli karar alıyorsun, bu zekâ nerede 
sende?' demiş ki 'Rus sefirini çağırıyorum, 
meseleyi ona açıyorum, ne derse tersini 
yapıyorum, reçetem bu.” anekdotunu 
anlatan Kahraman “İdarecinin kendinde 
olmalı duygular... Öyle idareciler yetişmeli... 
İstediğimiz kadar kanun çıkaralım, vicdanda 
yoksa... Bir gün ilahi mobese kayıt altına 
alıyor bütün hareketleri, ondan hesap 
sorulacağını bilse ona göre yönetir. 
Bu kadar tedbir, tedbir ne oluyor? Yine 
insanın kendi vicdanına kalıyor. 

Toplumumuzun bu yönünün desteklenmesi 
ve güçlendirilmesi lazım." dedi. 

TBMM Başkanı, yaklaşan Ramazan’ı tebrik 
ile KDK’nin güzel hizmetlere imza atmasını 
temenni etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da 
16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla 
Anayasa’da ciddi değişiklikler yapıldığını 
"Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin" 
getirildiğini hatırlattı. Türkiye tarihinde, ciddi 
buhranların, askerî darbelerin, demokratik 
tıkanıklıkların yaşandığı hatırlatan Malkoç, 
yeni sistemle temennilerinin, siyasi 
istikrarın sağlanması, demokrasinin bütün 
kurum ve kurullarıyla yerleşmesi, hukukun 
üstünlüğünün temin edilmesi, idarenin 
hesap verebilirliğinin ve şeffaflığının 
sağlanması olduğunu söyledi. 

Malkoç; demokrasinin, insanoğlunun 
yönetim tarzı açısından en gelişmiş model 
olduğunu belirterek, iyi yetiştirilmiş, hukuka 
saygılı, vatandaşını önemseyen idarecilerin 
önemine işaret etti. Bu kapsamda 
demokrasinin yerleşmesi, hukukun 
üstünlüğünün sağlanması ve şeffaflığın 
korunması için denetimin önemli olduğunu 
vurgulayan Malkoç, Çalıştay’ın yeni Anayasa 
değişikliğiyle Türkiye'de atılacak adımlara 
öncülük yapacağını kaydetti.
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Sırbistan Büyükelçisi Danilo Vucetic’i 
kabul etti. Kabulde, Türkiye-Sırbistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Sakarya Milletvekili Mustafa İsen 
de yer aldı. TBMM Başkanı Kahraman, konuk 
büyükelçiyi Mecliste ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek “Dost bir ülkeyi 
temsil ediyorsunuz. Dostluğumuzu daha da 
pekiştirmekte büyük gayretleriniz olacağına 
inanıyorum.” dedi ve Sırbistan Büyükelçisine 
çalışmalarında başarılar diledi.

Sırbistan Büyükelçisi ise yoğun programı 
içinde kendisine vakit ayırdığı için TBMM 
Başkanı Kahraman’a teşekkür etti ve iki 
ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu 
vurguladı. Vucetic, söz konusu iyi 
ilişkileri ortak çabalarla daha da iyi hâle 
getirmek istediklerini dile getirerek gerek 
parlamentolar arası ilişkileri gerek ekonomik 
alandaki ilişkileri daha iyi bir noktaya 
getirmenin önemli olduğunu belirtti.

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Japonya Büyükelçisi Hiroshi Oka’yı kabul 
etti. Kabule Türkiye-Japonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Niğde 
Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman  “Dost ve müttefik 
bir ülkenin Türkiye temsilcisini” Mecliste 
misafir etmekten memnuniyet duyduğunu 
ifade etti.

Japonya Büyükelçisi Oka ise TBMM Başkanı 
Kahraman’a teşekkürlerini sunarak 
Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok 
iyi olduğunu, söz konusu güzel ilişkilerin 
daha da ileri gitmesi için çaba göstereceğini 
belirtti. 

Sırbistan Japonya

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 
ULUSLARARASI TEMASLARI

03 Mayıs 2017 Çarşamba 03 Mayıs 2017 Çarşamba



26  ■  

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Pakistan Büyükelçisi Süheyl Mahmud’u 
kabul etti. Kabulde, Türkiye-Pakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Trabzon Milletvekili  
Muhammet Balta da yer aldı.

Pakistan Büyükelçisi Mahmud, Türkiye’deki 
görev süresinin sona ermesi nedeniyle 
veda ziyaretinde bulunmak üzere geldiğini 
belirtti ve kabulünden dolayı Kahraman’a 
teşekkürlerini sundu. TBMM Başkanı 
Kahraman, Pakistan Büyükelçisini Mecliste 
görmekten duyduğu mutluluğu ifadeyle 
Türkiye’de gerçekleştirdiği güzel çalışmalar 
nedeniyle Pakistan Büyükelçisine teşekkür 
etti. 

Pakistan Büyükelçisi; Kahraman’ın Pakistan 
Türkiye ilişkilerini daha da geliştirdiğine 
dikkat çekerek TBMM Başkanı’nın Türkiye’de 
demokrasinin gelişimi için de çok büyük 
katkılarda bulunduğunu ve 15 Temmuz 
gecesi  “adı gibi kahramanca” davranarak 
bütün dünyaya örnek olduğunu ifade etti. 
Kahraman’ın öğrencilik yıllarından bu yana 
Pakistan Türkiye ilişkilerini desteklediğini ve 
özellikle Keşmir konusunda da Pakistan’ın 
destekçisi olduğunu, görevi süresinde de bu 
desteğine devam ettiğini belirten Pakistan 
Büyükelçisi, Pakistan Meclis Başkanı 
ile Kahraman’ın kardeş gibi olduklarını 
sözlerine ekledi. Mahmud, iyi ilişkiler 
ve desteğinden dolayı TBMM Başkanı 
Kahraman’a teşekkürlerini sundu.

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Polonya Büyükelçisi Maciej Iang’ı kabul etti. 
Kabulde Türkiye-Polonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz 
da yer aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Polonya 
Büyükelçisini Mecliste ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Polonya ile Türkiye’nin tarihe dayanan 
dostlukları olduğuna vurgu yapan 
Kahraman, bu dostluğu pekiştirmede 
büyükelçinin gösterdiği gayretlere teşekkür 
etti. 

Büyükelçi Iang ise Polonya’nın Türkiye ile 
iş birliğine çok büyük önem verdiğini ve 
kendisinin de bu sahada Polonya Büyükelçisi 
olarak elinden geleni yapmaya çalıştığını 
kaydetti.

 

Pakistan Polonya

04 Mayıs 2017 Perşembe 04 Mayıs 2017 Perşembe
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Zambiya Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa 
Nondo’yu kabul etti. Kabulde, Türkiye-
Zambiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Sakarya Milletvekili  
Recep Uncuoğlu da yer aldı.

Zambiya Maslahatgüzarı Nondo 
Türkiye ile Zambiya arasında çok sıcak 
ve samimi ilişkiler olduğunu belirtti ve 
Türkiye ile iyi ilişkiler sonucunda 2013 
yılında büyükelçiliğin açıldığını kaydetti. 
Türkiye’den çok şey öğrendiklerini sözlerine 
ekleyen Nondo, tıp ve tarım alanları başta 
olmak üzere birçok alanda Türkiye’de 
okuyan Zambiyalı öğrencilerin de katkısıyla 
kendilerini geliştirdiklerini kaydetti. Nondo, 
Zambiya Meclisinin çalışmaları hakkında 
TBMM Başkanı Kahraman’a bilgi verdi. 

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Kanada Büyükelçisi Christopher Cooter’ı 
kabul etti. Kahraman, konuk büyükelçiyi 
Mecliste ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Büyükelçi Cooter, TBMM Başkanı ile 
görüşmenin kendisi için bir onur olduğunu, 
görevine yeni başladığını, 15 Temmuz 
darbe girişimiyle ilgili üzüntü duyduklarını, 
Meclisin ve Türk halkının göstermiş 
olduğu kahramanca mücadele ve sağlam 
demokratik duruşu için tebriklerini 
sunduğunu belirtti. Kanada ve Türkiye’nin 
ekonomik, politik ve parlamentolar arası 
alanlarda iyi ilişkileri bulunduğunu dile 
getiren Cooter; söz konusu ilişkilerin 
daha iyi bir seviyeye gelmesi, Türkiye’nin 
Kanada’yı daha iyi tanıması ve G20 üyesi 
olan bu iki büyük ülkenin yakınlaşması için 
çalışacağını vurguladı.

Zambiya Kanada

04 Mayıs 2017 Perşembe 05 Mayıs 2017 Cuma

Ürdün

24 Mayıs 2017 Çarşamba

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Ürdün Büyükelçisi Amjad Adaileh’i kabul 
etti. Kabulde, Türkiye-Ürdün Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Celil Göçer de yer aldı.

Kahraman, Ürdün Büyükelçisini TBMM’de 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Konuk büyükelçi, Türkiye ile Ürdün arasındaki 
ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini 
belirterek parlamentolar arasında da iş birliği 
yapılmasını arzuladıklarını kaydetti. 15 Temmuz 
gecesi yaşananlardan dolayı üzüntülerini 
belirten Adaileh, Türkiye’nin yanında olduklarını 
vurguladı. 
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen 
Amza’yı kabul etti. Kabulde, Türkiye-
Sri Lanka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Aksaray Milletvekili   
Mustafa Serdengeçti de yer aldı.

Sri Lanka Büyükelçisi Pakeer Mohideen 
Amza, Mecliste bulunmaktan onur 
duyduğunu ifade ederek, kabulü dolayısıyla 
TBMM Başkanı Kahraman’a teşekkür etti. 

Sri Lanka Meclis Başkanının selamlarını da
ileten konuk büyükelçi, 15 Temmuz 
sonrasında geçmiş olsun ziyaretine geldiğini 
belirterek, 15 Temmuz darbe girişimini 
kınadığını kaydetti. 

Sri Lanka’nın, darbe teşebbüsünü kınayan ilk 
ülkelerden biri olduğunu sözlerine ekleyen 
büyükelçi, Türkiye ile her zaman dayanışma 
içinde olduklarını vurguladı. 

İki ülke arasında özellikle geçen yıl faydalı 
temaslar gerçekleştirildiğini sözlerine 
ekleyen Sri Lanka Büyükelçisi, dostluk 
gruplarının çalışmalarından da memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Loukakis’i 
kabul etti. 

Türkiye ve Yunanistan’ın komşu ve dost iki 
ülke olduğunu vurgulayan Kahraman, bütün 
dış olumsuz mihrakların telkinlerine rağmen 
iki ülkenin dost olduğunu ve dost kalmaya 
da devam edeceklerini söyledi. 

Yunanistan Büyükelçisi Kyriakos Loukakis 
ise yoğun bir gündem içerisinde kendilerini 
kabul ettiği için Kahraman’a teşekkürlerini 
sundu. 

Türkiye’de yaklaşık 4,5 yıldır görev yaptığını 
ifade eden konuk büyükelçi, bu süreyi çok 
üretken ve mutlu geçirdiğini söyledi. 

Türkiye’nin Yunanistan için çok önemli bir 
komşu, ortak ve müttefik olduğuna vurgu 
yapan Loukakis, iki ülke arasındaki ilişkileri 
geliştirmek adına ellerinden gelen her türlü 
çabayı sarf ettiklerini belirtti. 

Loukakis, kendisinden sonra Ankara’da 
görev yapacak büyükelçinin de iki ülke 
arasındaki ilişkileri geliştirmek için en iyi 
şekilde çalışacağına dair inancını sözlerine 
ekledi. 

Sri Lanka Yunanistan

05 Mayıs 2017 Cuma 18 Mayıs 2017 Perşembe
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç’i kabul etti. 
Kahraman, Feyziç’i ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifadeyle Rıfat Feyziç’in hayırlı 
hizmetler ve çalışmalar gerçekleştirmesini 
temenni ettiğini belirtti.

Karadağ Müftüsü Feyziç, bir yıl önce 
Balkan müftüleri ile birlikte TBMM Başkanı 
Kahraman’ı ziyaret ettiklerini ve çok sıcak 
karşılandıklarını belirterek Kahraman’a 
geçmiş olsun dileklerini sundu.

Karadağ Müftüsü

16 Mayıs 2017 Salı16 Mayıs 2017  Salı

Bangladeş

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Bangladeş Büyükelçisi Allama Siddiki’yi 
kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye 
ile Bangladeş arasında uzun ve köklü 
bir geçmişe dayanan dostluk ilişkileri 
bulunduğunu vurguladı. 

Bangladeş Büyükelçisi ise TBMM’de 
bulunmaktan memnuniyet duyduğunu 
belirterek; Bangladeş Cumhurbaşkanı, 
Başbakanı ve Meclis Başkanının selamlarını 
ilettiğini dile getirdi.

BM Mukim Koordinatörü ve 
Kalkınma Programı Mukim 
Temsilcisi

16 Mayıs  2017 Salı

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
BM Mukim Koordinatörü ve Kalkınma 
Programı MukimTemsilcisi İrena Vojackava’yı 
kabul etti. 

TBMM Başkanı, Vojackaya’ya 
gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar 
diledi.

BM Temsilcisi İrena Vojackava ise TBMM 
çatısı altında olmaktan onur duyduğunu 
ifade ederek yoğun bir gündem içerisinde 
kendilerini kabul ettiği için TBMM Başkanı 
Kahraman’a teşekkürlerini sundu.
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah 
Skaka’yı kabul etti. Kabule Türkiye-Bosna 
Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu da katıldı. 

Kahraman, Saraybosna Belediye 
Başkanı Skaka’yı ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek Bosna 
Hersek’in Türkiye için önemine değindi 
ve olumlu ilişkilerinin daima devam 
edeceğinin altını çizdi. 

TBMM Başkanı, Türkiye ve Bosna Hersek 
arasında tarihî ve kültürel bağların 
bulunduğunu, iki ülkenin halkları arasında 
da kardeşlik bağları olduğunu ifade etti. 

Saraybosna Belediye Başkanı Abdullah 
Skaka ise yoğun bir gündem içerisinde 
kendilerini kabul ettiği için Kahraman’a 
teşekkür etti. Türkiye’nin Bosna 
Hersek’e yaptığı yardımlardan dolayı da 
teşekkürlerini sunan Skaka, uluslararası 
platformlarda iki ülke arasında çok iyi 
düzeyde bir iş birliğinin mevcut olduğuna 
dikkat çekti. 

Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna 
Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı, TİKA ve 
Yunus Emre Enstitüsü ile iş birliği içinde 
çalıştıklarını ifade eden  Skaka, söz konusu 
iyi ilişkilerin artarak devam etmesini 
dilediklerini kaydetti. Gelecekte her 
alanda Türkiye ile ortak hareket etmek 
istediklerini ifade eden Skaka, Türkiye ile 
ilişkilerini her zaman güçlü tutmak 
istediklerini vurguladı.

17 Mayıs 2017 Çarşamba

Litvanya

29 Mayıs  2017 Pazartesi

Saraybosna Belediye Başkanı

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Litvanya Büyükelçisi Audrius Brüzga'yı kabul 
etti.

Kabulde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve 
Türkiye-Litvanya Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Murat Alparslan da bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, konuk 
büyükelçiyi TBMM'de görmekten ve 
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu  
ifade etti. 

Litvanya Büyükelçisi Brüzga ise yoğun 
bir gündem içerisinde kabul edildiği için 
Kahraman'a teşekkür etti. 

Brüzga, Litvanya'da yaklaşık 6 ay önce 
seçimlerin yapıldığını hatırlatarak TBMM 
Başkanı Kahraman'a Litvanya Parlamento 
Başkanı'nın selamını getirdiğini kaydetti.

Litvanya'nın Türkiye ile her zaman dostluk 
ve iş birliği içinde olmak istediğini belirten 
Brüzga Litvanya-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu'nun iki ülke arasındaki 
ilişkileri daha da geliştirmek için çalışacağını 
belirtti. 
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Gabon Büyükelçisi Hermann 
Immongault'u kabul etti ve kendisini 
Mecliste ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

Gabon
Gabon Büyükelçisi Immongault, Türkiye ile 
her alanda iyi ilişkiler içinde olmak 
istediklerini ifadeyle geçtiğimiz yıllarda iki 
ülke arasında gerçekleşen ziyaretlerin iki ülke 
ilişkilerine olumlu yönde ivme kazandırdığını 
kaydetti.

Immongault; 2012'de Türkiye’nin, 2015 yılı 
Aralık ayında ise Gabon’un büyükelçiliklerinin 
karşılıklı olarak açıldığını dile getirdi. Söz 
konusu adımın iki ülke arasında sosyal, 
kültürel, ekonomik ve siyasi ilişkileri 
geliştirdiğini vurgulayan büyükelçi, Türkiye 
ile her alanda ilişkilerini geliştirmek ve 
Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak için 
çalışacaklarını ifade etti.

Gabon Dışişleri Bakanı
   TBMM Başkanı

İsmail Kahraman, Gabon Dışişleri 
Bakanı Pacome Moubelet 
Boubeya ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. 

Kahraman, Boubeya ve 
beraberindekileri TBMM'de 
görmekten memnuniyet 
duyduğunu ifade etii. 

Gabon'un bulunduğu bölgede 
dost olarak kabul ettikleri 
bir devletin dışişleri bakanını 
ağırlamanın mutluluğunu 
yaşadığını belirten Kahraman "Beraberliğimiz 
ve dostluğumuzun hem devletler arası 
hem de uluslararası camia için faydalar 
sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini 
kullandı. 

Pacome Moubelet Boubeya ise TBMM 
Başkanı tarafından ağırlanmaktan onur 
duyduklarını kaydetti. Gabon'un Türkiye ile 
ilişkisinin kalbî bir ilişki olduğunu vurgulayan 
Boubeya "Türkiye ile Gabon arasındaki 
ilişkiler her iki ülkeye de fayda sağlayacak 
ilişkilerdir. İki ülke meclisleri arasında 

kurulan ilişki de vardır. Cumhurbaşkanımız 
ve Meclis Başkanımız adına Türkiye'ye 
Gabon olarak desteğimizin tam olduğunu 
belirtmek isterim. 15 Temmuz'da yaşanan 
darbe sonrası Türkiye'ye desteğimizi ifade 
ettik ve tekrar yaşananları kınadığımızı 
belirtiyoruz." diye konuştu. 

Bu tür olaylarda yaralar sarılsa bile zihinlerde 
iz bırakmayı sürdürdüğünü anımsatan 
Boubeya, Türk parlamenterlerin yaşadığını 
çok iyi bildiğini, çünkü Gabon'da benzer bir 
olayı kendilerinin de yaşadığını belirtti.

29 Mayıs 2017 Pazartesi

30 Mayıs 2017 Salı
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Danıştayın 149’uncu kuruluş yıl dönümü ve 
“Danıştay ve İdari Yargı Günü” dolayısıyla 
tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar ve 
yüksek yargı üyeleri katıldı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, törende 
yaptığı konuşmada, kurulduğundan bugüne, 
danışma ve yargılama görevini evrensel 
ölçütlere uygun şekilde yerine getirme 
bilinciyle çalışan Danıştayın devletin 
vazgeçilmez yapı taşlarından olmayı 
başardığını ifade ederek, 149 yıldır varlığını 
ve etkinliğini sürdürebilmesinin, devletin ve 
milletin demokrasi ve adalete olan inancının 
en belirgin kanıtı olduğunu dile getirdi.

Adaletin devletleri güçlü kıldığını ve 
toplumları yaşattığını, adaletin güçlü olduğu 
yerde, devlet ve insanın da güçlü olduğunu 
söyleyen Güngör, devlet gücünü kullanarak 
millet adına yargılama yapan yargıcın, adil 
ve tarafsız olarak verdiği kararlarla toplum 
vicdanını rahatlatması gerektiğini kaydetti.

İdarenin her türlü eylem ve işleminin yargı 
denetimine tabi olduğu hukuk devletinde, 

kişi hakları ile kamu menfaati arasındaki ince 
ve nazik dengenin korunması gerektiğini 
vurgulayan Güngör, hukuk devletinin 
teminatlarından birini de “idari yargı” 
şeklinde tanımladı.

Temel hak ve özgürlüklere saygılı, kendisini 
hukukla sınırlı sayan bir yönetim anlayışının, 
bağımsız ve tarafsız yargının varlığıyla 
gerçekleşebileceğini belirten Güngör 
“Yargı bağımsızlığı, mahkemelerin yasama 
ve yürütme organlarına bağlı olmamaları, 
hâkimlere emir ve talimat verilememesi 
anlamına gelmektedir. Yargının tarafsızlığı 
ise hâkimin yargılama yaparken sadece 
hukukun tarafında olması, her türlü 
kişisel etki ve baskıdan sıyrılarak objektif 
davranabilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Tarafsızlığın, bağımsızlığın ayrılmaz 
bir parçası olduğunu belirten Güngör; 
bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesinin, gerek iç 
hukukta gerekse evrensel hukukta temel 
hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması 
bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı. 
Yargı yetkisini kullananların, adil yargılama 
yaptığını, tarafsız kaldığını ve herkesin 
güvencesi olduğunu topluma hissettirme 
yükümlülüğü taşıdığını dile getiren Güngör, 
şu ifadeleri kullandı:

KAHRAMAN, 
DANIŞTAYIN 149. KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜ TÖRENİNE KATILDI
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“Öte yandan, görülmekte olan bir dava 
hakkında, Anayasa dışına çıkarak yargıya 
müdahale anlamına gelebilecek yönlendirici 
görüş beyan edilmesi, hukuka ve yargıya 
olan güveni sarsıcı niteliktedir. Yargı 
kararları ve yargıçlar eleştirilirken idarenin 
yandaşı ya da idarenin faaliyetlerine engel 
çıkaran bir güç gibi değerlendirilmemelidir. 
Kararlarımızın bilimsel eleştirisine açığız. 
Ancak yargı kararları, taraf menfaatlerine 
göre değil, objektif, bilimsel ve hukuki 
kriterlere göre değerlendirilmelidir. 
Ne yazık ki kimi zaman algı oluşturmak 
amacıyla sübjektif, haksız, ölçüsüz eleştiri 
ve değerlendirmeler yargının saygınlığına 
zarar verici olmaktadır. Bir ülkede yargının 
saygınlığının zedelenmesi, ekonomik, 
sosyal ve siyasi istikrarın, huzur ve iç 
barışın sağlanmasını zorlaştırarak yıkıcı 
etkilere yol açar. Bu konuda gerekli özenin 
gösterilmesi tüm yargı mensuplarının 
haklı beklentisidir.” Güngör “yargının 
yanlı davrandığı, baskı ve etki altında 
karar verdiği” gibi iddialara verilecek en 
güçlü cevabın, hukuki bütünlük içeren, 
tutarlı, makul ve yeterli karar gerekçeleri 
olduğunu belirterek, adil bir yargılamanın, 
davanın sonucunu değiştirebilecek somut 

iddia ve savunmaların, makul ve yeterli bir 
gerekçeyle karşılanmasını gerektirdiğini 
söyledi.

Türkiye’nin, bir yandan etnik bölücü, bir 
yandan dini istismar eden terör örgütleri 
başta olmak üzere terörizmin birbirinden 
farklı biçimleriyle yıllardır mücadele ettiğini 
hatırlatan Güngör; devletin, özellikle son 
yıllarda terörle mücadele ederken geliştirmiş 
olduğu yeni vizyon çerçevesinde, terörü 
sadece silahlı mücadele olarak görmeyip 
terörün beslendiği olgu ve olayların da 
üzerine giderek, insan hakları temelli bir 
yaklaşım izlediğini belirtti.

Güngör; devletin, ideolojik ve bölücü terör 
örgütlerinin yanı sıra her türlü değeri 
istismar eden, kirli amaçlarına ulaşmak 
için her türlü aracı mübah gören, her 
türlü biçime giren FETÖ ile de amansız bir 
mücadele yaptığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Binali Yıldırım ve protokole mensup bazı 
konuklar törenden sonra Danıştay Başkanı  
Zerrin Güngör’ün makamına geçerek bir süre 
görüştüler.

10 Mayıs 2017 Çarşamba



İSTANBUL'UN 
FETHİ’NİN 
564 .  YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Fatih Sultan Mehmet'in henüz 21 yaşında 
gerçekleştirdiği İstanbul'un Fethi’nin, 
insanlık tarihinde köklü bir değişime 
neden olduğunu belirtti. 

Asya ve Avrupa'nın kesişme noktası, 
Doğu ve Batı medeniyetinin sentezi, üç 
imparatorluğa başkentlik yapan İstanbul'un, 
Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girişinin 
yıl dönümünün kutlandığını anımsatan 
Kahraman "Aşiretten devlete, devletten 
cihan devletine giden süreçte Anadolu ile 
Balkanlar arasında köprü vazifesi gören 
İstanbul'un fethi ile üç kıta, yedi denize 
hükmedecek devletimizin, ali vasfına 
bürünüşü müjdelenmiştir." ifadesini 
kullandı. 

Kahraman, Peygamber Efendimizin 
"İstanbul mutlaka fethedilecektir.  
Onu fetheden komutan ne güzel komutan, 
onu fetheden ordu ne güzel ordudur." 
sözlerini hatırlatarak, millî mefahir  
Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu müjdeye 
mazhar olduğunu ve İstanbul'u bir İslam 
beldesi hâline getirerek saadet hanesine 
dönüştürdüğünü vurguladı. 

Doğu'nun Batı'ya karşı mutlak 
üstünlüğünün ilan edildiği fetih ile 
İstanbul'un, Müslümanlar ve dünya için 
ilim, kültür, sanat ve mimarinin yanı sıra 
manevi yükselişin de merkezi olduğunu 
belirten Kahraman "Fatih atamızın 
21 yaşında gerçekleştirdiği fetih, aynı 
zamanda insanlık tarihinde köklü bir 
değişime neden olmuştur." ifadesini 
kullandı. 

Fetihle Orta Çağ’ın sona erdiğinin, Yeni 
Çağ’ın başladığının altını çizen Kahraman, 
şu değerlendirmelerde bulundu: 

"Bu süreçte, Batı dünyası, büyük değişimin 
itici tepkisini ikinci Roma'nın kalbini 
kaybedince vermiş ve öncelikle kendini 
koruma refleksiyle dinî, kültürel, sosyal, 
siyasal ve ticari anlamda yeni arayışlara 
girmiştir. 470 yıl gibi uzun bir süre Osmanlı 
Devleti'ne başkentlik yapan İstanbul, 
günümüzde de ülkemizin ve dünyanın en 
mümtaz şehirlerinden biri olma özelliğini, 
sürekli gelişerek muhafaza etmektedir. Bu 
vesileyle fethin 564’üncü yılını kutluyor, 
İstanbul’u fethetme müjdesine mazhar 
olan atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve 
muzaffer ordusunun mücahitlerini rahmet 
ve minnet ile anıyorum."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul’un Fethi’nin 
564’üncü  yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 
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AKDENİZ İÇİN BİRLİK 
PARLAMENTER ASAMBLESİ GENEL KURULU VE 
PARLAMENTO BAŞKANLARI 4. ZİRVESİ 
İTALYA’DA DÜZENLENDİ
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İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, 10 Mayıs 2017 
Çarşamba günü Milano’da Türk dernek temsilcileriyle bir araya 
geldi. Türkiye’nin Milano’daki yeni başkonsolosluk binasını da 
ziyaret eden Kahraman ve beraberindeki heyet, Milano’da 
bulunan Türk dernek temsilcilerinden, İtalya’da yaşayan Türklerin 
sorunlarını dinledi. 

TBMM Başkanı Kahraman burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardından herkesin ekonomik kriz beklediğini 
anımsattı ancak piyasaların tam tersine oldukça güçlü bir biçimde 
süreci devam ettirdiğini kaydetti. 

Kahraman “Sağlamız, güçlüyüz, biz büyük bir devletiz ve bu 
şuurda olacağız.” dedi. TBMM Başkanı, konsolosluktaki programın 
ardından Avrupa Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) açılışını yaptı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 
(AİBPA) Genel Kurulu ile Parlamento 
Başkanları 4’üncü Zirvesine katılmak 
amacıyla İtalya’ya ziyarette bulundu. 
Kahraman’ın beraberindeki parlamento 
heyetinde AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, 
CHP Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Engin Altay, MHP Grup 
Başkanvekili Manisa Milletvekili  
Erkan Akçay yer aldı.
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Görüşmede; AK PARTİ Grup Başkanvekili 
İlknur İnceöz, CHP Grup Başkanvekili Engin 
Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 
ile Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçisi 
Murat Salim Esenli ve TBMM bürokratları 
bulundu. Kahraman ve Tajani, görüşmeden 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 
Görüşme, görüntü alınmasının ardından 
basına kapalı devam etti. 

İsmail Kahraman daha sonra AİBPA Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Bolu Milletvekili 
Ali Ercoşkun ile birlikte İtalya Temsilciler 
Meclisinde gerçekleştirilen Akdeniz İçin 
Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) 
Başkanlık Divanı toplantısına katıldı. 

AİBPA Parlamento Başkanları 4’üncü Zirvesi 
12 Mayıs 2017 tarihinde başladı. İtalya 

Cumhuriyet Senatosunda gerçekleşen 
“Avrupa-Akdeniz Bölgesinde İstihdam, 
Kapsayıcı Büyüme ve Sürdürülebilir 
Kalkınma” konulu oturumda ülkeler 
bölümünde ilk konuşmayı TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman yaptı. 

Konuşmasına, Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan  
Binali Yıldırım’ın selamlarını ve toplantının 
başarılı geçmesine dair temennilerini 
ileterek başlayan Kahraman “Bizler 
burada ortak bir geçmiş ve kültürü, ayrıca 
birçok müşterek değeri paylaşan bir 
dostluk coğrafyasının temsilcileri olarak 
bulunuyoruz. Bu çerçevede, Akdeniz ve AB 
ülkeleri olarak, evrensel kültürün ve pek çok 
uygarlığın beşiği olmuş Akdeniz havzasını 

Milano’daki temaslarının ardından 
Roma’ya geçen TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, İtalya Cumhuriyet 
Senatosu Başkanı Pietro Grasso ile 
görüştü. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
zirve toplantısı çerçevesinde 

Avrupa Parlamentosu 
Başkanı Antonio Tajani ile de 
İtalya Senatosunda bir araya 

geldi.
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bir dostluk denizine dönüştürebilmeyi 
temel hedefimiz olarak belirlemeliyiz diye 
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. 

Avrupa Parlamentosu Başkanı  
Antonio Tajani’nin “Tanrı adına öldürme 
gibi bir yöntemin asla olamayacağına” 
ilişkin sözlerini anımsatan Kahraman “İnsan 
öldürme hakkı yalnızca Tanrı’ya aittir. 
Terörün dini yoktur, terör insanlık suçudur.” 
dedi.

Akdeniz ülkelerinin göç ve terörle başa 
çıkabilmeleri için iş birliği içinde olmaları 
gerekliliğinin giderek daha fazla önem 
kazandığını vurgulayan Kahraman, şu 
değerlendirmede bulundu:

“AB ve Akdeniz havzası, barış ve istikrar 
yolunda önemli bir fonksiyon üstlenmelidir. 
Türkiye, bir yandan Avrupa’nın bir parçası 
iken, diğer yandan coğrafi, kültürel ve 
tarihsel açıdan her zaman bir Akdeniz 
ülkesi de olmuştur. Ülkemiz, bu kimliği ile 
Akdeniz havzasını barış, demokrasi ve refah 
bölgesine dönüştürmek için sorumluluğunun 

bilincinde olup üzerine düşeni fazlasıyla 
yerine getirmektedir. Hâlihazırda ev sahipliği 
yaptığımız 2,9 milyonu aşkın Suriyeli 
ile dünyada sayı bakımından en fazla 
mülteciyi barındıran ülke konumundayız. 
18 Mart 2016 tarihli Türkiye-AB Mutabakatı 
çerçevesinde, Ege’de düzensiz göç kontrol 
altına alınmış, çabalarımız neticesinde göz 
ardı edilebilir seviyelere inmiştir. 

Göç krizi ve terör tehdidi gibi sınamalar 
göstermiştir ki Türkiye, AB’nin güvenliği 
ve istikrarı için kilit öneme sahip bir 
ortaktır. Bu nedenle, AB, Türkiye’ye karşı 
yaklaşımını uzun vadeli stratejik bir anlayışla 
şekillendirmelidir. Suriye kaynaklı göç krizinin 
sonuçlarını son beş yıldır hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadan göğüsleyen Türkiye, aynı 
zamanda birçok terör örgütünün de başlıca 
hedeflerinden birisidir. Ülkemiz DEAŞ, PKK/
PYD/YPG ve DHKP-C terör örgütleriyle de eş 
zamanlı mücadele etmekteyken, bunlara  
15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte FETÖ de 
eklenmiştir.” 
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Kahraman, tüm bu tehdit ve tehlikelerin 
tamamen bertaraf edilmesi için gereken her 
türlü tedbiri almanın Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin ödevi ve en doğal hakkı 
olduğunun altını çizdi. Tedbirlerin en hızlı 
ve etkin şekilde alınabilmesi amacıyla 
olağanüstü hâl ilan edildiğini anımsatan 
Kahraman “OHAL, devletin işleyişine 
yönelik olarak benimsenmiş bir süreçtir ve 
uluslararası hukukun izin verdiği bir 
yöntemdir. Uluslararası yükümlülüklerimizin 
bilincindeyiz. Bugüne kadar olduğu üzere, 
temel hak ve özgürlüklere gerekli saygı 
gösterilmekte, hukukun üstünlüğü ilkesine 
riayet edilmektedir.” dedi. OHAL kapsamında 
yapılan işlemlere karşı iç hukuk yollarının 
mevcut olduğuna dikkati çeken 
TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Türkiye tüm bu süreçte AİHM denetimine 
tabi olmayı sürdürmektedir. Ulusal ve yerel 
düzeyde gerçekleşen seçimlerin etkisiyle 
yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobik 
söylemlerin Avrupa’da aşırı sağcı partilerin 
yanı sıra merkezi siyaset çevrelerinde de 
kolaylıkla yer bulabildiğini görmek endişe ve 
üzüntü vericidir. Oysa terörizm ve yükselen 
sorunları ile Avrupa’da samimi bir mücadele 
sergilenmelidir. Özellikle birlikte yaşama 
kültürüne zarar veren dışlayıcı söylemlerin 
popülist politikaların aracı hâline getirilmesi 
büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Geniş 
Avrupa coğrafyasının geleceğini tehdit eden 
bu akımlara karşı ancak birlikte demokrasi, 
insan hakları, hukukun üstünlüğü ve hoşgörü 
ilkelerine sarılarak karşı koyabiliriz. Türkiye 
bu süreçte gereken desteği vermeye 
hazırdır.” 

Kahraman, sürdürülebilir kalkınmanın 
önemine değinerek, Türkiye’nin 140’ı aşkın 
ülkede insani ve kalkınma yardım faaliyeti 
yürütüp binlerce projeyi hayata geçirdiğini 
ve aynı zamanda 3 milyonun üzerinde 
Suriyeli ve Iraklı mülteciyi misafir ettiğini 
vurguladı.

OECD üyeleri arasında resmi kalkınma 
yardımlarını en çok artıran ülkenin Türkiye 

olduğunu belirten Kahraman “Özellikle 
gelişmiş ülkelerin, kriz ortamında kalkınma 
yardımlarında önemli kesintilere gittikleri bir 
ortamda, Türkiye yardımları bu kadar yüksek 
bir oranda artırmıştır. Bu desteklerimiz 
küresel sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşmada önemli rol oynamaktadır.” dedi.

Sürdürülebilir kalkınma olmaksızın barış ve 
güvenliğin sağlanamayacağını dile getiren 
İsmail Kahraman, Türkiye olarak bu konuya 
özel önem verdikleri söyledi. Kriz sonrası 
deneyimlerin, istihdam piyasasındaki 
zorlukların aşılmasının kolay olmayacağını 
gösterdiği gibi kapsamlı ve uzun soluklu 
politikalara olan gereksinimi de ortaya 
koyduğunu anlatan Kahraman “Güney 
Akdeniz bölgesine odaklanmak üzere, 
istihdam ve sosyal diyalogla ilgili ulusal 
düzeyde uygulanan politika yönelimleri ile 
istihdam ve çalışma konularında iş birliği 
için somut adımlar atılması gerekmektedir.“ 
vurgusunu yaptı.

TBMM Başkanı Kahraman, küresel kriz ile 
mücadelede işi korumadan ziyade, çalışan 
insanı koruma felsefesiyle hareket edilmesi 
gerektiğinin altını çizerek “Bu doğrultuda, 
esnek çalışma programları desteklenmeli, 
eğitim ile istihdam bağlantısı güçlendirilmeli, 
iş dünyasının ihtiyaç duyduğu meslek ve 
alanlarda kaliteli eleman yetiştirilmesini 
sağlayacak tedbirler alınmalı, sosyal 
sorumluluk projeleri desteklenmeli, işsizlik 
sigortasının kapsamı genişletilmeli; özellikle 
kadınlar, gençler ve engelli vatandaşların 
işveren sigorta primleri hükûmet tarafından 
desteklenmeli, aktif ve pasif iş gücü piyasası 
programları yoğun bir şekilde uygulanmalı, 
mesleki eğitim faaliyetleri, işbaşı eğitimleri, 
girişimcilik kursları desteklenmeli, 
istihdamda her türlü ayrımcılığı önlemeye 
yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Bu çerçevede, edindiğimiz tecrübeler ile 
iyi uygulama örneklerinin paylaşılması için 
Akdeniz için Birlik oluşumunu önemli bir 
platform olarak görmekteyiz.” dedi.
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TBMM Başkanı Kahraman “Bu medeniyetler 
sayesinde Akdeniz, evrensel kültürün 
temelini oluşturan bir havza ve uygarlığın 
beşiği olmuştur. Akdeniz havzası ülkeleri 
ile AB ülkelerinin tümünün ortak ‘Mare 
Nostrum’unu oluşturmak temel meselemiz 
olmalıdır.” dedi. Her bir Akdeniz ülkesinin 
Akdeniz’e “bizim ortak kültür ve dostluk 
denizimiz” diyebilmesi gerektiğini ve 
“bunun olmazsa olmaz koşulunun hoşgörü 
olduğunu” vurgulayan Kahraman, şöyle 
devam etti: 

“2015 Eylül ayında kabul ettiğimiz ‘2030 
Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’yle 
yeni bir küresel kalkınma çerçevesinin de 
parametrelerini belirledik. Bu kapsamda, 
çevrenin korunmasının, ekonomik büyüme 
ve sosyal gelişmeyle birlikte sürdürülebilir 
kalkınmanın üç önemli boyutundan biri 
olduğunu teyit ettik. Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedeflerine ulaşılması, her üç boyut 
arasında denge gözetilmesini ve bunların 
birbirini tamamlayan bir bütün olarak 
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Ekonomik kalkınmamızı çevreye zarar 
vermek pahasına gerçekleştiremeyiz. 
Çevrenin korunmasının, ekonomik ve sosyal 
kalkınmada öncelikle göz önüne alınmasının 
gerekliliğini Akdeniz’e kıyıdaş ülkeler olarak 
gayet iyi biliyoruz. Geçmişten günümüze 
Akdeniz dünyası birçok fikre, yeniliğe, 
savaşa, isyana sahne olmuş; günümüzde 
de bir taraftan dünya gündemini oluşturan 
olaylara tanıklık etmektedir. Bunun yanı 
sıra, Akdeniz havzası doğal güzellikleri ve 
tarihî zenginliği sayesinde dünyanın turizm 
merkezi ve sahip olduğu iklim ve bereketli 
topraklar sayesinde de yine dünyanın tarım 
merkezi konumundadır.”

TBMM Başkanı Kahraman, 13 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen kapanış 
oturumunda yaptığı konuşmada Akdeniz’in tarihin başlangıcından bu yana 

birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına işaret etti. 
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Akdeniz’in dünya deniz ticareti ve 
turizminin üçte birine ev sahipliği yaptığına 
dikkati çeken İsmail Kahraman “Bu yoğun 
ekonomik aktivite ve kıyılarda artan 
yerleşim bir yandan bölgenin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasına katkıda bulunurken, 
öte yandan Akdeniz habitatı üzerinde baskı 
yaratmaktadır. Küresel ısınma bu sorunları 
daha da ağırlaştırmaktadır.” diye konuştu. 

AİBPA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Bolu 
Milletvekili Ali Ercoşkun da genel kurulda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 15 Temmuz 
hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını 
ve bütün bir Türk toplumu olarak bu 
darbe girişimine karşı durarak akamete 
uğratıldığını dile getirdi. 

Ercoşkun, Meclisteki dört siyasi partinin 
milletvekilleri olarak bu hadisenin 
boyutlarını üye ülkelerdeki meslektaşlarına 
anlattıklarını hatırlattı.

Türkiye’de önemli bir Anayasa değişikliği 
referandumu yapıldığına dikkati çeken 
Ercoşkun “Avrupa ülkelerindeki çifte 
standartlı uygulamalara karşı olduğumuzu 
ifade etmek istiyorum.” dedi. 

Türk milletvekillerinin Avrupa’daki 
siyasi faaliyetlerinin engellenmesinin 
AB’nin ifade özgürlüğü kriterleriyle 
bağdaşmadığını vurgulayan Ercoşkun 
“Bunu anlamak mümkün değil. 
Hollanda’da bir bakanımızın gözaltına 
alınmaya çalışılması ortak değerlerle 
bağdaşmamaktadır ve bu değerlere karşı 
önemli ve kötü bir durum oluşturdu. Bu 
durum, Türk milletinde hayal kırıklığı 
yarattı.” değerlendirmesinde bulundu. 
Anayasa değişikliğinin çok yüksek bir 
katılımla yapıldığının altını çizen Ercoşkun, 
Türk milletinin onayıyla 2019’dan 
itibaren Türkiye’nin başkanlık sistemiyle 
yönetileceğini dile getirdi.

Ercoşkun; Suriye ve Irak’taki terör 
faaliyetlerinin hem Türkiye’yi hem 
Avrupa’yı olumsuz etkilediğini ve 
sıkıntıya soktuğunu belirterek, bazı terör 
örgütlerine karşı mücadele görüntüsü 
altında başka terör örgütlerine destek 
verilmesinin kabul edilemez olduğunu 
söyledi. 

Ercoşkun “Terör terördür. Bir terör 
örgütüyle bir başka terör örgütü eliyle 
mücadele edilmez.” ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin PKK ve DEAŞ gibi terör 
örgütlerine karşı olduğunu ve bunlarla 
mücadele ettiğini belirten Ercoşkun, 
özellikle Suriye’de YPG, PYD gibi terör 
örgütlerinin desteklenmesinin ise 
anlaşılamaz olduğunu vurgulayarak 
“Türkiye’nin bunu kabul etmesi mümkün 
değil.” dedi.

Kapanış oturumunda İtalya, AİBPA dönem 
başkanlığını Mısır’a devretti. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi 
Daimi Komitesi Başkanı Havaca Süheyl 
Mansur ve beraberindeki heyeti Türkiye’de 
görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
Pakistan ile Türkiye arasındaki dostluğun 
örnek olduğunu ifade eden Kahraman 
“Şöyle bir söz vardır; devletlerin menfaatleri, 
milletlerin dostlukları olur. Pakistan ile 
Türkiye arasında devletlerin de dostluğu var, 
milletlerin de dostluğu var. Dolayısıyla ayrı 
bir duygu içerisindeyiz. Birbirimizi severiz, 
tarihî bağlarımız var. Onun için biz Pakistan 
zindabad, Türkiye zindabad diyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi 
Daimi Komitesi Başkanı Mansur ise 
Türkiye’de bulunmaktan büyük onur 
duyduklarını dile getirerek, heyetine 
gösterilen sıcak ev sahipliğine teşekkür etti. 

Türkiye ve Pakistan’ın birçok alanda ortak 
hedefinin bulunduğunu belirten Mansur 
“Yapılan son referandumda Türk halkı 
Türkiye’nin kaderini değiştirecek bir karar 
vermiştir. Bu karar Türk insanına refah 
getirecektir. Türkiye’nin kalkınmasına katkıda 
bulunacak bu kararla Türkiye, bölgede 
güçlü bir ülke olmaya devam edecektir. 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliği 
altında Türkiye inşallah daha çok yükselecek 

PAKİSTAN SAVUNMA ÜRETİMİ DAİMİ KOMİTESİ 
ANKARA’DA

Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi Komitesi, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından kabul edildi.

04 Mayıs 2017 Perşembe
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ve bölgedeki en önemli ekonomik merkez 
olmaya devam edecektir.” dedi. İki ülke 
arasındaki güçlü ilişkilere dikkati çeken 
Mansur, birlikte çalışmaya istekli olduklarını 
vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
liderliği altında Türk halkının darbe 
girişimine karşı geldiğini ve demokrasiyi 
gururlandırdığını ifade eden Mansur, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Bu durum demokrasiye küresel bir tanınırlık 
getirmiştir, Türk hareketi ve onun demokratik 
ideolojisine bir yer kazandırmıştır. Pakistan’ın 
değerli Başbakanı Navaz Şerif, her zaman 
Türkiye’nin Pakistan’ın kardeşi olduğuna 
inanmıştır ve biz her zaman Türkiye’yi 
istediğimizde yanımızda bulmuşuzdur. 
Türkiye bizim en çok sınavdan geçmiş 
arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan birisidir.” 

Mansur Türk hükûmetinin Keşmir’de uzun 
süredir devam eden sorunun çözümüne 
yönelik çabalarını takdir ettiklerini de 
kaydetti. Mansur “Türk insanı Pakistan 

insanını her zaman sevmiş, onlara şefkat 
duymuştur. Biz bu fırsatı ortak çalışma 
adına kullanmak ve bölgemize barış gelsin 
istiyoruz. Coğrafi konumumuz ilişkilerimizi 
kuvvetlendirmemizi gerektirmektedir. 
Savunma üretimi alanında Ar-Ge 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Biz 
ilişkilerimizi farklı alanlarla da derinleştirmek 
istiyoruz. Özellikle Pakistan hava endüstrisi 
kompleksi kapsamında karşılıklı iş birliği 
istiyoruz. Ulusal radyo ve televizyon 
iletişim alanında, Karaçi Tersanesi ve 
mühendislik işlerimizde ve aynı zamanda 
ağır sanayimizde iş birliği yapmak istiyoruz. 
Yapacağımız toplantılarda karşılıklı çıkar 
alanlarımızı paylaşacağız. Savunma üretimi 
alanında daha güçlü bir ilişki kurmak 
için çalışmaya devam edelim. Çünkü 
bunun neticesinde Türkiye ve Pakistan 
zenginleşecektir. Bu zenginlik, refah ve 
barış yolculuğunda ülkelerimiz daha da 
yakınlaşacaktır.” dedi.

Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 
Pakistan Ulusal Meclisi Savunma Üretimi Daimi Komitesi Başkanı 

Havaca Süheyl Mansur ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
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Yusuf Beyazıt, kabulde yaptığı konuşmada 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
gösterilen dayanışma nedeniyle Pakistan’a 
teşekkür etti. 

Türkiye ve Pakistan’ın terörün hedefinde 
olduğuna dikkati çeken Beyazıt, iki ülkenin 
her konuda olduğu gibi terörizme karşı da 
birbirinin yanında olmayı sürdüreceğini 
kaydetti. Beyazıt, savunma sanayisi 
konusunda çok büyük bir iş birliği içerisinde 
olduklarını dile getirdi. 

Beyazıt “Türkiye, Pakistan’da olduğu gibi 
terörle yoğun bir mücadele içerisindedir. 
Bu konuda da özellikle FETÖ ile ilgili 
yapılacak mücadelelerde daha yakın iş birliği 
bekliyoruz.” dedi. 

Kurtuluş Savaşı’nda Pakistanlı ve Hintli 
Müslümanların yaptığı yardımların hâlen 
hafızalarında yer aldığını vurgulayan 
Beyazıt, her iki parlamento çatısı altındaki 
milletvekillerinin ortak görüşünün bu 
kardeşliği gelecek nesillere taşımak 
olduğunu belirtti. 

Havaca Süheyl Mansur ise Pakistan ve 
Türkiye’nin bir kalpten oluşan kardeş gibi 
olduğunu belirterek, 15 Temmuz darbe 
girişimi olduğu zaman ülkedeki herkesin 
sanki Pakistan’da bir darbe girişimi olduğu 
hissine kapıldığını anlattı. 

Konuk heyet onuruna, Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Yusuf Beyazıt tarafından akşam 
yemeği de verildi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Slovenya Başbakan Yardımcısı ve  
Dışişleri Bakanı Karl Erjavec'i kabul etti. 
Kabule Türkiye-Slovenya Parlamentolar  
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt da katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, Erjavec ve 
heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Erjavec ise Türkiye'nin Slovenya'nın 
bağımsızlığını 25 yıl önce tanıdığını 
hatırlatarak, iki ülkenin stratejik ortak 
olduğunu belirtti ve parlamentolar 
arasındaki iş birliğini güçlendirmek 
istediklerini söyledi.

SLOVENYA BAŞBAKAN YARDIMCISI MECLİSTE

31 Mayıs 2017 Çarşamba
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TBMM’yi ziyaret eden Hakkârili gençler 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
09 Mayıs 2017’de kabul edildi. Gençlerin 
yöresel kıyafetleriyle katıldığı kabulde,  
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili, Hakkâri ve  
Van Bölge Koordinatörü Zeki Aygün ve 
sanatçı Aydın Aydın da bulundu.

Kabulde gençlere 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişiminde yaşananları anlatan Kahraman, 
milletin bir bütün hâlinde yan yana gelip 
darbeye "dur" dediğini söyledi. Türkiye'nin 
bölünmesinin istendiğini ifade eden 
Kahraman "Niye işlerine gelmiyor Türkiye'nin 
büyümesi. 15 Temmuz tahakkuk etti. 16'sını 
düşünün Türkiye'nin... DEAŞ’istan, PKK’istan, 
Ermenistan, daracık bir sahada Türkiye, 
birbirine girmiş. Suriye buraya geldi, biz 
nereye gidecektik." dedi.

15 Temmuz’da büyük bir felaketin 
atlatıldığını vurgulayan Kahraman, şu 
sözlerle devam etti: "Gecenin 03.00'ü 
yerine 21.30'a çekince harekâtı, mecburen 
çektiler çünkü açığa çıktı. 'Emekli edileceğiz, 
el konulacağız' deyip harekete geçtiler. 

Yoksa sabah kalktığımızda, 'gece 03.00'te 
darbe yapılmış' denecekti. Cuma günüydü. 
Meclis kapalıydı. Bir darbe harekâtı görünce, 
ben Meclisi açtım. Sabaha kadar açık 
tuttum. Partiler bir araya geldik. Millet de 
meydanlarda darbeye 'dur' dedi. Büyük bir 
badireyi Türkiye atlattı." 

Darbe girişimi sonrasında "geçmiş 
olsun" ziyaretine gelenler arasında, eski 
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın da 
bulunduğunu anımsatan Kahraman; 
Biden'ın, terörden, ikiz kulelerin yıkılması 
ile Pentagon'un bombalanmasından 
bahsettiğini aktardı. İsmail Kahraman, 
Biden ile arasında geçen diyaloğu ise şöyle 
özetledi:

"Ben, 'Peki Sayın Başkan Yardımcısı, 
biz de çok üzüldük. İkiz kulelerin terörist 
saldırıyla yıkılmasından ve Pentagon'un 
bombalanmasından dolayı en az sizin kadar 
üzgünüz. Kesinlikle terörü lanetliyoruz ve 
reddediyoruz. Terörün dini, milliyeti olmaz 
ama çözemediğim bir problem var. Onu 
bana izah eder misiniz? İkiz kuleleri havaya 

KAHRAMAN, HAKKÂRİLİ GENÇLERE 
15 TEMMUZ’DA YAŞADIKLARINI ANLATTI
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uçuran ve Pentagon'u bombalayan terörist, 
Afganistan dağlarında bir mağaradaydı. 
Oradan, bir inden idare etti. Yalnız, 
o terörist (Gülen) şimdi Pensilvanya'da 
sizin misafiriniz. Bunu ben kendime izah 
edemiyorum. Nasıl oluyor?' dedim. Şaşırdı 
ve 'biz hukuk devletiyiz. Öyle hemen 
istenince verilmez' dedi. Ben de hukukçu 
olduğumu söyledim. Anayasa benim saham. 
Amerika'nın eyaletleri mevzuatını biliyorum. 
Aramızda suçluların iadesi anlaşması var. 
Ne ifadeye çağırdınız, ne gözaltına aldınız, 
ne tevkif ettiniz, ne iade ediyorsunuz. Hangi 
hukuktan bahsediyorsunuz? Biden, Mecliste 
bombalanan yeri gördü. Yanında gazeteciler 
vardı. Dönüp, 'Bu manzarayı Amerika 
kamuoyu görse, Türkiye'deki hassasiyeti 
anlar' dedi." 

Darbe girişimini önleyen bir numaranın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olduğunu vurgulayan Kahraman, Erdoğan'ın 
uçağa binerek İstanbul'a geldiğini hatırlattı. 
Darbe girişimini televizyondan gördüğünü 
anlatan Kahraman "F16 bizim konutun 
oradan uçtu, neredeyse camdan içeri 
kanadı girecek. Hemen televizyonu açtım. 
Tanklar köprüye giriyor. Aldım abdestimi, 
geldim Meclise ve açtım. Kimseden teklif, 
temenni gelmeden, telkin olmadan çünkü 
gemiyi kaptanlar terk etmez, fareler terk 
eder. Millet eğer karşı koymasa ve dik 

durmasaydı perişandık. Çok büyük bir 
oyunla karşı karşıyaydık. O yüzden Batılılar 
çok kızıyor. Bunu bir Erzurumlu imam 
organize etti, bu mümkün mü? 160 ülkede 
okulun, bankan, sigorta şirketin, gazeten, 
dergin, televizyonun olacak. Hayır. Bu büyük 
organizasyonun maşası, baş terörist kalkıp 
da şimdi, 'beni kullandılar' demiyor, demesi 
lazımken." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Abdülhamit düşürüldüğünde, 
1910'da hudutların 9 milyon 100 bin 
kilometrekare olduğunu, sekiz senede  
5 milyon 500 bin kilometrekare 
kaybedildiğini anımsatarak "Dünyanın en 
büyük 4 devletinden birisiydik. Müthiş 
güçlüydük ama eridik. Dokuz cephede 
çarpıştık. 2 milyon 400 bin asker verdik.   
24 milyon nüfusumuz vardı. Bunun 
1 milyon 50 bini kayboldu. 450 bini şehit, 
esir, yaralı, kayıp... Sanayi, ziraat, tarlalar 
durdu. 1918 sonrasında cesetler topladılar, 
Şam, Suriye, İstanbul, Selanik'te... Kasaplar 
kapandı hayvan kalmadığı için. İstanbul'da 
elektrikler söndü, gaz lambasına dönüldü. 
Gaz bitti, muma dönüldü. Mum bitti, çıraya 
dönüldü. Perişan etti bizi Birinci Dünya 
Harbi... Girmeseydik, petrol mıntıkamız 
olacaktı. Aynı oyunu oynamak istediler, 
Türkiye'nin gelişmesi dursun diye... Eskisi 
gibi toplum habersiz değil, her şeyden 
haberdar." diyerek sözlerini tamamladı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman 

“Bizi biz yapan manevi değerlerimizin 
toplumsal hayatımıza yansıdığı 
ramazan ayının TBMM’de görev 
yapmakta olan milletvekillerimiz ve 
daha önce milletvekilliği görevinde 
bulunan zevatın arasında kardeşlik, 
anlayış ve hoşgörü ikliminin 
pekiştirilmesine vesile olması en büyük 
arzumuzdur.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

14 Haziran 2017’de TBMM’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla verilecek 
iftarı da dile getiren TBMM Başkanı; 
mübarek ramazan ayının Türkiye 
ve millet için hayırlara vesile olması 
temennisinde bulunarak tüm 
milletvekillerinin ramazanını 
tebrik etti.

KAHRAMAN’DAN 
RAMAZAN TEBRİĞİ

TÜRK PARLAMENTERLER 
BİRLİĞİ İFTARI

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) 
ev sahipliğinde 30 Mayıs 2017’de 
gerçekleştirilen iftar programına 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
önceki dönem TBMM Başkanları, 

bakanlar, TBMM üyeleri ile daha önce 
milletvekilliği görevinde bulunanlar 

katıldı.

İftar programı tasavvuf musikisi dinletisi 
ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

İftardan sonra TBMM Başkanı
İsmail Kahraman geceye katılanlara hitap 

ederek mübarek ramazan ayını
tebrik etti. 

Programda TPB Genel Başkanı 
Nevzat Pakdil de bir konuşma yaptı.
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KAHRAMAN, BİRLİK VAKFININ 
37. ANANEVİ İFTARINA KATILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı 
tarafından düzenlenen 37’nci ananevi iftara 
katıldı. Birlik Vakfı iftarında, TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu, AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Sema Ramazanoğlu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hayati Yazıcı, AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi 
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili  
Mustafa Açıkgöz ve İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile çok sayıda 
davetli yer aldı.

Kahraman, Birlik Vakfı Genel Merkezinde 
düzenlen iftarda yaptığı konuşmada, 
ramazanın ilk akşamında Birlik Vakfı 
üyeleriyle bir arada olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu ifade ederek, Türkiye genelinde 
ramazan ayına büyük bir ilgi olduğunu ve bu 
ilginin her geçen gün artarak devam ettiğini 
dile getirdi.

Birlik Vakfının 37’nci ananevi iftarını idrak 
etmenin onurunu yaşadıklarını aktaran 
Kahraman, Birlik Vakfının sadece İstanbul'da 

değil, diğer illerdeki şubelerinde de 
iftarlar düzenlediğini kaydetti. Kahraman, 
ramazanın çok güzel geçeceğine inancının 
tam olduğunu, Türkiye’deki manevi iklimin 
fevkalade geliştiğini ve ibadet ayı olan 
ramazan ayına büyük bir rağbet olduğunu 
dile getirerek Türk milletinin ve İslam 
âleminin ramazanını tebrik etti. Taklitçi olmak 
yerine “biz olmak” gerektiğini vurgulayan 
TBMM Başkanı “biz olmak” yolunda yürüyen 
Türkiye’nin önünün kesilmek istendiğini işaret 
etti.

Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı  
Mehmet Alacacı da tarihin çok kritik bir 
dönüm noktasında bulunulduğunu ifade 
ederek "Batı’da tüm ideolojilerin çöktüğü 
ve derin bir krizin yaşandığı günümüzde, 
Batı’nın yine de değişmeyen amacı, bütün 
İslam ülkelerini istila ve işgal edip, ne kadar 
faydalanacakları imkân varsa ele geçirmektir. 
Bu sebeple bütün milletimiz, dünyanın 
her tarafında düşmanlarının saldırısına 
uğramıştır. İslam ülkeleri, yeniden dizayn 
edilip sömürmeyi sürdürmeye çalışan Batı’nın 
baskısı ve kıskacı altındadır." dedi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 
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Haklarında yakalama kararı bulunan ve 
yurt dışında oldukları bildirilen HDP Van 
Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ve HDP 
Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın Genel 
Kurula devamsızlıkları ve buna ilişkin 
mazeretlerinin kabul edilip edilmemesi 
konusunu görüşmek üzere kurulan 9 kişilik 
alt komisyon, ilk toplantısını 3 Mayıs 
Çarşamba günü gerçekleştirdi. 

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim Uslu’nun geçici 
başkanlığında toplanan komisyonda,  
5381Alt Komisyon Başkanlığına TBMM 
Başkanvekili ve AK PARTİ Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın getirildi. Komisyon; 
Başkanlık Divanı Üyeleri Ahmet Aydın, 
Salim Uslu, Sema Kırcı, Orhan Karasayar, 
Fehmi Küpçü, Ali Haydar Hakverdi, 
Emre Köprülü, Sırrı Süreyya Önder ve 
Erkan Haberal tarafından teşkil edildi. İlk 
toplantıda milletvekillerinin Genel Kurul 
toplantılarına katılımı, Anayasa ve İç Tüzük 
hükümleriyle ilgili genel değerlendirmeler 
yapıldı. Konuyla ilgili geçmişe yönelik bilgi 
ve belge taleplerinin TBMM Başkanlığınca 
karşılanması ve gerekli hazırlıkların yapılması 
da dikkate alınarak, komisyonun bir sonraki 
hafta toplanmasına karar verildi. Alt 
komisyon, bir hafta içerisinde hazırlayacağı 
raporunu TBMM Başkanlık Divanına sunma 
kararı aldı.

TBMM Başkanlık Divanı, 
24 Mayıs 2017 tarihinde TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında 
toplandı. 
Toplantıda, haklarında yakalama kararı 
bulunan ve yurt dışında oldukları bildirilen 
HDP Milletvekilleri Öztürk ve Sarıyıldız’ın 
Genel Kurula devamsızlıklarına ilişkin 
mazeretlerinin kabul edilip edilmemesi 
konusunu görüşmek üzere kurulan alt 
komisyonun hazırladığı rapor ele alındı. 
Divan, söz konusu rapor doğrultusunda 
Öztürk’ün devamsızlığı nedeniyle 
milletvekilliğinin düşmesine dair dosyanın, 
Anayasa’nın 84’üncü ve İçtüzük’ün 138’inci 
maddeleri uyarınca Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona sevkine karar verdi. Divan, ayrıca 
Öztürk’e ödenek yolluğunun verilmemesi 
konusunu da Genel Kurula teklif etti.

Diğer yandan Faysal Sarıyıldız’ın, 
Almanya’dan aldığı sağlık raporu kabul 
edilmedi. Sarıyıldız’ın mazeretinin 10 günü 
aşması sebebiyle mazeretinin geçersiz 
sayılması konusunun ise Genel Kurulun 
onayına sunulması kararlaştırıldı.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve 
TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder, 

DEVAMSIZLIK YAPAN MİLLETVEKİLLERİNİN 
DURUMU ELE ALINDI
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KAHRAMAN, 11. CUMHURBAŞKANI GÜL'ÜN BABASININ 
CENAZE TÖRENİNE KATILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 
91 yaşında vefat eden babası Ahmet Hamdi 
Gül'ün öğle namazını müteakip kılınan 
cenaze namazına katılmak üzere Kayseri'ye 
gitti. Kahraman, cenaze törenine katılmak 
üzere Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı da Başbakan  
Binali Yıldırım ve bakanlarla birlikte karşıladı.

Kahraman, Gül ailesine taziyede 
bulunduktan sonra cenaze namazının 
kılınacağı Cami-i Kebir avlusuna geçti. 

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Görmez kıldırdı. Cenaze 
namazında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulu üyeleri, 
siyasi parti genel başkanları, çok sayıda eski 
ve yeni milletvekili ile Gül’ün ailesi, yakınları 
ve vatandaşlar hazır bulundu. Ahmet 
Hamdi Gül’ün cenazesinin defnedilmesinin 
ardından 11’inci Cumhurbaşkanı Gül 
cenaze törenine katılanlara teşekkür ederek 
taziyeleri kabul etti.

08 Mayıs 2017 Pazartesi

HDP’li iki milletvekiliyle ilgili alınan karara 
karşı çıktı. Başkanlık Divanının CHP’li üyeleri 
ise devamsızlıkları olan milletvekilleri 
hakkında, tüm milletvekillerine uygulanacak 
ilke kararı olması gerektiğini, kişi bazında 
karar verilmemesi gerektiğini vurguladılar. 
Devamsızlığı olan diğer milletvekillerinin 
mazeretleri ise kabul edildi.

Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon,   
29 Mayıs 2017’de Anayasa Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, İç Tüzük hükümleri gereğince, 
HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün 
devamsızlık dosyasını görüşmek üzere 

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Murat 
Göktürk, Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, 
İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, CHP 
Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ve 
HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar’dan 
oluşan Hazırlık Komisyonu kuruldu.

TBMM Başkanlık Divanının 24 Mayıs tarihli 
toplantısında anılan milletvekillerine verilen 
ödenek ve yolluklar ile devamsızlıklara ilişkin 
alınan kararlar 30 Mayıs 2017’de Genel 
Kurul’da oylandı. Yapılan oylamada HDP 
Mİlletvekilleri Öztürk ve Sarıyıldız hakkında 
gösterilen gerekçelere ilişkin İç Tüzük’ün 
154. maddesi kapsamında ödenek ve 
yolluk verilmemesi kararı ve belirli süre izin 
taleplerinin de reddi kararı Genel Kurulda 
kabul edildi.
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Hâkimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) TBMM 
tarafından seçilecek üyelerin belirlenmesi 
amacıyla yürütülen süreç tamamlandı ve söz 
konusu 7 üye Genel Kurulun 16 Mayıs 2017 
tarihli 92’nci birleşiminde seçildi. 

İlk aşaması, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon 
bünyesinde bir alt komisyon kurulması 
olan süreçte, alt komisyonun belirlenmesi 
amacıyla 4 Mayıs 2017 tarihinde bir 
toplantı yapıldı. Anılan toplantıda seçim 
sürecinin nasıl olacağına dair bilgi veren 
Karma Komisyon Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa Şentop, 7 HSK üyeliği 
için; 36 Yargıtay üyesi, 8 Danıştay üyesi,  
7 öğretim üyesi, 32 de avukat olmak üzere 
toplam 83 aday adayının TBMM Başkanlığına 
başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Karma komisyon bünyesinde, TBMM 
tarafından Hâkimler ve Savcılar Kuruluna 
seçilecek 7 üyenin üç katı adayın 
belirlenmesi amacıyla 9 kişilik alt komisyon 
kuruldu. CHP ve HDP alt komisyona üye 
vermedi. 10 Mayıs 2017 Çarşamba günü 
yapılan toplantıda ise HSK’nın TBMM 
tarafından seçilecek 7 üyesi için Genel 
Kurula bildirilecek 21 aday belirlendi.

HSK’nın TBMM tarafından seçilecek 
7 üyesinin seçimi Genel Kurulun  

16 Mayıs 2017 tarihli 92’nci birleşiminde 
gerçekleştirildi.

Gizli oylamanın ilk turunda hiçbir aday 
Anayasa’nın öngördüğü üye tam sayısının 
üçte iki çoğunluğunu oluşturan 367 oya 
ulaşamadı. CHP  ve HDP’li milletvekilleri 
oylamalara katılmadı. Bunun üzerine bir 
adayın seçilebilmesi için üye tam sayısının 
beşte üç çoğunluğunu oluşturan 330 oyun 
yeterli sayıldığı ikinci tur oylamaya geçildi. 

İkinci tur oylamaya 348 milletvekili katıldı. 
Yapılan oylama sonucunda 330 üzerinde oy 
alan Yaşar Şimşek (Yargıtay üyesi),  
Mehmet Ademoğlu (Yargıtay üyesi),  
Alp Arslan (Yargıtay üyesi), Cafer Ergen 
(Danıştay üyesi), Ali Cengiz Köseoğlu 
(öğretim üyesi), Songül Yazar (avukat) ve 
Hamit Kocabey (avukat) HSK üyeliğine 
seçildi. Söz konusu TBMM kararı 24 Mayıs 
2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  
19 Mayıs 2017 tarihinde Mehmet Yılmaz, 
Halil Koç, Hüseyin Şahin ve Mehmet Akif 
Ekinci’yi HSK üyeliğine atadı. Atamaya ilişkin 
karar 20 Mayıs 2017 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlandı. Adalet Bakanı ve Adalet 
Bakanlığı Müsteşarının doğal üye olarak 
görev aldığı 13 üyeden müteşekkil HSK,   
7 Haziran 2017 tarihinde göreve başlayacak.

TBMM 7 HSK ÜYESİNİ  SEÇTİ
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KARABURUN: 
“ENGELLİ OLMAK 
HAYATIN HİÇBİR 

ALANINDA HİÇBİR 
ŞEYE ENGEL 

DEĞİLDİR; HER 
ŞEYİ YAPABİLİR, 

HER ALANA 
UZANABİLİRSİNİZ” 10 Mayıs 2017 Çarşamba

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,  
dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de 
vermiş oldukları mücadeleyle yılmadan 
ve yorulmadan azimle herkese örnek 
olan engellilerin bugün giderek artan 
sosyoekonomik standardı ve her türlü 
problemin çözümüne yönelik iyileştirmelerle 
yarınlarını çok daha anlamlı bir şekilde inşa 
ettiklerini belirtti.

Engelliler Haftası nedeniyle gündem 
dışı bir konuşma yapan AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Bennur Karaburun da engelliliğin 
Türkiye’de on beş yıl öncesine kadar pek de 
gündemde olmayan bir konuyken, 2002 
yılından bu yana AK PARTİ hükûmetleriyle 
birlikte medeni hizmetin, insanlık anlayışı 
ve gelişmişlik göstergesinin temel noktası 
hâline geldiği vurguladı.Karaburun; engelliler 
için devlet, siyasi partiler, sivil toplum, 
yerel yönetimler ve herkesin yapması 

gereken çok iş bulunduğunu, engellilik 
alanında üzerlerine düşen görevlerin 
öneminin farkında olduklarını, engellilerin 
beklentilerini hayata geçirmenin ve 
beklentilerin de ötesine geçerek hizmet 
sunmanın parti olarak çalışmalarındaki en 
büyük teşvik sebebi olduğunu, bu nedenle 
tüm kurumları harekete geçirecek öncü 
çalışmalar yapmaya ve sivil toplumun 
çalışmalarına destek vermeye önem 
verdiklerini belirtti.

Bennur Karaburun “Engelli olmak, hayatın 
hiçbir alanında hiçbir şeye engel değildir; 
her şeyi yapabilir, her alana uzanabilirsiniz.” 
mesajını verdi ve engellilerle birlikte yaşama 
kültürünü uygulamak, yaygınlaştırmak 
hedefiyle farklılıkların zenginleştirdiği günleri 
birlikte paylaşmayı temenni ederek sözlerini 
tamamladı.

Engelliler Haftası, 1982 yılından bu yana BM’ye  üye olan ülkelerde ve Türkiye’de 
her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında etkinliklerle kutlanıyor. 

Engelliler Haftası, 10 Mayıs Çarşamba günü Genel Kurulda da ele alındı. 

Engelliler Haftası
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Karaburun, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu bünyesinde kurulan ve 
başkanlığını yürüttüğü Türkiye'de Yaşayan 
Engelli Kadınlar ile Engellilere Bakmakta 
Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Alt Komisyonunun  çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Karaburun, engellilerin engeli 
bulunmayan bireylerle aynı haklardan 
yararlanmasını sağlamanın devlet politikası 
olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de 2011 yılı nüfus araştırmalarına 
göre toplam nüfusun yüzde 6.6'sının en 
az bir engelinin bulunduğuna işaret eden 
Karaburun "En az bir engeli olan nüfusun iş 
gücüne katılım oranı ise yüzde 22.1." dedi.

Karaburun "Engelli vatandaşlarımızın 
çok çeşitli sorunları var. Ancak yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki engelli erkekler 
ve engelli kadınlar karşılaştırıldığında, 
engelli kadınlar yoksulluk ve ayrımcılık 
konularından daha da çok etkilenmektedir. 
Aileden ve toplumdan daha az destek 
almakta, hizmetlere ulaşmada daha fazla 
zorluk çekmektedirler. Ekonomik açıdan 
daha fazla bağımlı olan engelli kadınlar 
eğitimlerinin sınırlı olmaları, mesleki eğitim 
hizmetlerinden yeterince yararlanamamaları 
ve olumsuz bakış açısı gibi nedenlerle 
işverenlerce tercih edilmeyen, fiziksel, 
seksüel, psikolojik şiddete ve istismara çok 

maruz kalan bir kesimi oluşturmaktadır. 
Engelli bireylerin tüm temel hak ve 
özgürlüklerden diğer bireyler gibi tam ve eşit 
şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve insan 
onuruna olan saygıyı güçlendirmek en temel 
görevimizdir." dedi.

Bennur Karaburun, komisyon çalışmaları 
sonunda yayınlayacakları raporun 
engellilerin sorunlarının çözümü ve 
toplumsal duyarlılığın artmasına katkı 
sağlayacağını belirterek engellilerin 
hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla 
son 15 yılda bazı yasal düzenlemelerin 
hayata geçirildiğini hatırlattı ve istihdam 
politikalarının engelli bireyler göz önüne 
alınarak oluşturulduğunu, bu sayede 
özellikle kamuda engelli personel sayısının 
arttığını vurguladı.

Engelli birey çalıştıran özel sektöre bazı 
avantajlar sağlandığını da kaydeden 
Karaburun, engelli bireylerin hayata etkin 
katılımını sağlamak amacıyla yapılan 
düzenlemeleri aktardı. Karaburun "Kişilerin 
yalnızca sağlık durumlarına odaklanan 
yaklaşımdan vazgeçilerek, engelliliğin 
toplumsal açıdan ve hak temelli olarak 
tanımlanması ve bu bilincin toplumda 
yer etmesi dileğiyle Engelliler Haftası’nı 
kutluyorum." dedi.

AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Bennur Karaburun, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Üyeleri 
AK PARTİ Konya Milletvekili 
Hüsnüye Erdoğan ve 
AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Ayşe Doğan ile birlikte Engelliler 
Haftası dolayısıyla bir basın 
toplantısı düzenledi. 
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Engelliler Haftası nedeniyle Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 
da basına açıklama yaparak “engelli 
haritası”na olan ihtiyaca dikkat çekti. 

Katırcıoğlu “Komisyonda, engelli haritasına 
ihtiyaç olduğu gündeme geldi. Türkiye 
için acilen bir engelli haritası oluşturmak 
gerekiyor. Türkiye’de hangi bölgede, 
hangi şehirde, ne kadar engellimiz var, 
bunların cinsiyeti, yaş aralığı, engelli 
oranları nedir, bunun envanterinin sağlıklı 
olarak oluşturulması gerekiyor. Burada, 
engellilere nasıl sosyal yardım politikaları 
gidiyor, giden yardımlar ne kadar etkin ve 
kişinin ihtiyacını karşılıyor, geri dönüşlerin 
alınabileceği bir mekanizmanın, bir iletişim 
ağının oluşturulması lazım. Buna ilişkin 
TÜİK ile bir ön görüşme yaptık, görüşmeler 
devam ediyor. Bir çalışma başlatacağız. Alt 
fizibilite çalışması yaptık. Dünyada da bir 
engelli haritası oluşturma süreci başladı. 

Biz Türkiye’de bunu daha önce yapmak 
istiyoruz ki sosyal politikalarımızı doğru 
kurgulayalım ve etkin sosyal politikalarla 
ihtiyaçları doğru karşılayalım.” dedi. “Engelli 
haritası”nı oluşturabilmek için Sağlık, Aile ve 
Sosyal Politikalar ile Adalet Bakanlıkları ve 
diğer paydaşlarla ortak bir sistem kurmak 
gerektiğine dikkati çeken Katırcıoğlu, 
bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü  
ifade etti. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli de Engelliler Haftası dolayısıyla 
basına açıklamada bulundu. 

Benli “Her birimizin engelli adayı olduğu 
gerçeği, engelli haklarının her birimiz 
için hayati öneme sahip olduğunu 
göstermektedir. Hepimiz farklıyız bu 
hayatta... Hepimizin farklı engelleri var ve 
bu engelleri aşmak birbirimize kenetlenerek 
mümkün... Engellilerin sosyal ve ekonomik 
hayata katılımı, gelişmiş toplumların en 
önemli göstergelerinden birisidir.” diye 
konuştu. 
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TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) 
tarafından düzenlenen "14’üncü eTürkiye 
(eTR) Ödülleri" törenle sahiplerini buldu. 

Ödül töreninde bir konuşma yapan 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
teknolojinin gelişimiyle  elektronik 
hizmetlerin kullanımının yaygınlaşmasının, 
ekonomide ve toplumsal yaşamda 
kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün 
artırılmasına katkıda bulunacağını ifade 
etti. Elektronik hizmetlerin hayatın 
vazgeçilmez bir gerçeği olduğuna dikkati 
çeken Aydın, şu hususları kaydetti:
"Artık elektronik hizmetlerin olmadığını 
düşünmek bile imkânsızdır. Cep 
telefonlarımızın sadece bir haberleşme 
aygıtı olmaktan çoktan çıktığını neredeyse 
hatırlayamıyoruzdur herhalde diye 
düşünüyorum. Bugün bir cep telefonuyla 
elektronik postadan tutun da sosyal 
paylaşım sitelerine kadar geniş bir 
yelpazede istifade etmemizin yanı 
sıra birçok akıllı uygulamayla âdeta 
dünyayı cebimizde taşır bir hale getirdik. 
Ulaşılan bu imkânlardan, kolaylıklardan 
vazgeçmemiz asla mümkün değildir."

Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin 
ürettikleri elektronik hizmetler için 
yapılacak derecelendirmenin, bu kurumları 
daha iyi olmaya ve daha kaliteli hizmet 
üretmeye teşvik edeceğini belirten 
Aydın 14’üncü eTürkiye ödüllerinin, 
kurumların bu kapsamdaki hizmetlerini 
değerlendirmek açısından önem taşıdığını 
vurguladı. 

Aydın "Biz, üretilen bir hizmeti bir tuşla 
kullanabiliyoruz. Ama onu üretmek 
için arka planda birçok uzman büyük 
bir gayretle uzun zamanlar çalışmış, 
vatandaşımızın hayat kalitesini daha 
da yükseltebilmek ve sorunlara çözüm 
üretmek için gayret sarf etmişlerdir. Bu 
anlamda sundukları hizmetle bilişim 
alanında Türkiye'yi üst sıralara taşımaya 
çalışanlara buradan bir kez daha 
teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum." 
dedi.

Verilen hizmetlerin elektronikleşmesi 
ve dijitalleşmesinin hem maliyetleri 
düşürdüğünü, hem de hizmetin verilme 
süresini kısalttığını kaydeden Aydın, 
bunun ayrıca insanlara, kurumlara bakışını 
değiştirdiğini ve güvenini artırdığını belirtti.

"14. eTÜRKİYE ÖDÜLLERİ"
SAHİPLERİNİ BULDU
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Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Başkanı Faruk 
Eczacıbaşı da Türkiye'nin çağdaş dünyada 
daha rekabetçi olabilmesi için yenilikçi 
inovasyonu içselleştirmesi gerektiğini 
söyledi. Ödüller için 14 yılda yaklaşık 
500 projenin başvurduğunu, bunların 
75'inin ödül aldığını, bu yıl ise başvuran 
51 projenin 24'ünün finale kaldığını dile 
getiren Eczacıbaşı, ödüllerin kamu kurum ve 
kuruluşlarını teşvik amacı taşıdığını ifade etti.

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan 
ise dijitalleşmenin ekonominin gelişmesi 
için kilit öneme sahip olduğunu belirterek 
"Kamu sektörünün dijitalleşme alanında bir 
lider olmasının önünde bir engel yok. Bu 
operasyonel verimliliği artıracaktır. Kıt kamu 
kaynaklarından istifade edilmesini daha iyi 

hâle getirecektir. Aynı zamanda e-devlet 
vizyonunu destekleyecektir." ifadelerini 
kullandı. Ödüllerin sektördeki herkes için 
ilham kaynağı olacağını dile getiren Deegan, 
bunların dijitalleşmenin itici gücü olarak 
Türkiye'yi daha ileriye götüreceğini söyledi. 

Konuşmaların ardından ödül töreninde 
finale kalan kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcilerine, tescil belgeleri TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve TBV Başkanı 
Faruk Eczacıbaşı tarafından verildi.

Yapılan oylama sonucunda, Küçük Ölçekli 
Belediye kategorisinde Artvin Belediyesi 
"Engelsiz Belediye (İYİBu)" projesiyle; Orta 
Ölçekli Belediye kategorisinde Süleymanpaşa 
Belediyesi "Yapay Zeka Destekli Mutlukent" 
projesiyle; Büyük Ölçekli Belediye 
kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 
"Mobil Çevre Denetim Sistemi" projesiyle 
ödüle layık görüldü.

Kamudan Kamuya Hizmetler kategorisinde 
Orman Genel Müdürlüğü ORDEP projesiyle; 
Kamudan İş Dünyasına Hizmetler 
kategorisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi 
Genel Müdürlüğü “İRİS” projesiyle, Kamudan 
Vatandaşa Hizmetler kategorisinde de Sağlık 
Bakanlığı Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi 
(ESİM) eTR ödülü aldı.
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SİERRA LEONE 
CUMHURBAŞKANI 
ANKARA’DA

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai 
Koroma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuğu olarak Türkiye’ye ilk 
resmî ziyaretini gerçekleştirdi. Konuk 
Cumhurbaşkanı TBMM’yi de ziyaret ederek 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile görüştü.

Aydın, Koroma'nın ziyaretinin iki ülke 
arasında Cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk 
olması bakımından ayrı bir anlam ve önem 
taşıdığını söyledi. Ziyaretin iki ülke arasındaki 
ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile 
olacağını ifade eden Aydın, uluslararası bir 
toplantıya katılmak için İtalya'da bulunan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın selam ve 
saygılarını ilettiğini belirtti. 

Sierra Leone ile ilişkileri her alanda 
güçlendirmek istediklerini vurgulayan Aydın 
"Sierra Leone Parlamentosunda da dostluk 
grubunun ihdas edilmesiyle önümüzdeki 
dönemde parlamentolar arası ilişkilerin 
güçleneceğine inanıyorum." dedi. 

Sierra Leone'nin, 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişimi sırasında Türkiye'ye gösterdiği 
dayanışmadan dolayı memnuniyetlerini dile 
getiren Aydın "Ülkemizin içinden geçtiği 
bu zor dönemde dostlarımızdan aldığımız 
destek çok kıymetlidir. Mesafeler ne kadar 
uzak olursa olsun Türkiye'de, Sierra Leone'ye 
karşı ciddi bir teveccüh var. Diliyor ve 
umuyoruz ki bu teveccüh neticesinde iki ülke 
arasındaki ilişkiler aynı zamanda uluslararası 
kuruluşlar nezdinde de birbirini destekleyen 
iki ülke hâlinde devam edecektir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Aydın, Sierra Leone'de çok sayıda 
kayba neden olan Ebola salgınının geçtiğimiz 

yıl sona erdiğini öğrenmekten sevinç 
duyduğunu, Türkiye'nin bu konuda zor bir 
dönem geçiren Sierra Leone'ye gerek ikili 
ilişkiler anlamında gerekse uluslararası 
kuruluşlar nezdindeki imkânlar dahilinde 
önemli yardımlarda bulunduğunu dile 
getirerek "Sierra Leone gibi dost ve kardeş 
ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmasında 
destek sağlamayı da içtenlikle arzuluyoruz. 
Ziyaretinizin ilişkilerimizde yeni bir sayfa 
açmasını temenni ediyorum." ifadelerini 
kullandı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Koroma 
da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret neticesinde 
iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da 
güçleneceği kanaatinde olduğunu belirten 
Koroma "Ebola virüsünün baş gösterdiği zor 
zamanlarda Türkiye'ye desteklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türk milletinin 
güçlü bir liderlik altında zor durumlara 
karşı güçlenmeye çalıştığının farkındayız 
ve bunu takdir ediyoruz. Türkiye ile Afrika 
arasında Osmanlı zamanından gelen ilişkiler 
vardır. Bu hâlâ geçerli bir ilişki. Özellikle 
şu anki cumhurbaşkanının yardım ve 
desteğiyle bu ilişki devam etmektedir." diye 
konuştu. Koroma, bu tür fırsatlar sayesinde 
Sierra Leone ve Türkiye’de karşılıklı olarak 
büyükelçilik açılması talimatını verdiklerini 
sözlerine ekledi. Konuk Cumhurbaşkanı, 
Türkiye'nin terörle mücadelesinde her 
türlü desteği vereceklerini de ifade ederek 
terörün ortadan kaldırılması için hep birlikte 
çaba harcanması gerektiğinin altını çizdi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba
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Başbakan Binali Yıldırım, Giresun Milletvekili  
Sabri Öztürk'ün sanatçılık yönünü yeni 
öğrendiğini belirterek; el emeği, göz nuruyla 
ortaya çıkan eserlerin yer aldığı serginin 

hayırlı olmasını diledi. Açılış kurdelesini 
Öztürk ile birlikte kesen Yıldırım, sergi 
hakkında Öztürk'ten bilgi aldı ve anı defterini 
imzaladı. 

Başbakan Binali Yıldırım, AK PARTİ Giresun Milletvekili
Sabri Öztürk'ün üçüncü kişisel sergisi “Güzel Ülkem”in açılışını yaptı. 

“GÜZEL ÜLKEM” SERGİSİ, 
BAŞBAKAN YILDIRIM 
TARAFINDAN AÇILDI16 Mayıs 2017 Salı
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BİRLEŞİK KRALLIK HEYETİ, 
MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNU ZİYARET ETTİ

Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 
Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Etütleri Koleji 
heyetini kabul etti.

Beyazıt, konuk heyeti kabulünde, Türkiye'nin 
birçok konuda bölgesel ve uluslararası ilişkiler 
düzeyinde, ortak çıkarlar doğrultusunda 
Birleşik Krallık ile beraber olduğunu belirtti. 
15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 
İngiltere'nin Türkiye'ye verdiği desteği de 
önemsediğini ifade eden Beyazıt, Birleşik 
Krallık Kraliyet Savunma Etütleri Kolejinde çok 
sayıda Türk subayının da eğitim gördüğünü, 
Türkiye'nin de benzeri bir örgütlenmeyi ve 
eğitim kurumunu Millî Savunma Üniversitesini 
kurarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Özellikle son zamanlarda Türkiye'nin terörle 
mücadelesine İngiltere tarafından yapılan 
destek açıklamalarını değerli bulduklarını 
vurgulayan Beyazıt; İngiltere Savunma 
Bakanı Michael Fallon'un, Suriye'deki Rakka 
operasyonunun, terör örgütünün Suriye kolu 
olan YPG ile yürütülmesinin yanlış olduğuna 
ilişkin sözlerini de önemsediklerini kaydetti. 
Türkiye'nin PKK, FETÖ, DHKP-C ve PYD/YPG 
gibi terör örgütleriyle aynı anda mücadele 
ettiğini belirten Beyazıt, dünyada terör

örgütü DEAŞ ile en yoğun ve başarılı şekilde 
mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu 
ifade etti. 

NATO üyesi ülkelerin, Türkiye'ye destek 
olarak DEAŞ ile mücadele etmesinin daha 
uygun olacağına işaret eden Beyazıt şu 
değerlendirmede bulundu: "Özgür Suriye 
Ordusu ile beraber yine bu DEAŞ ile yapılacak 
mücadelede yer alınması uygun olacaktır. 
İngiltere de bu konuda YPG ile çalışma 
yürütülmesinin yanlış olduğunu özellikle 
vurgulamıştır. Bu vesileyle ABD'nin, YPG'ye 
ağır silahlar vermesinin yanlış ve tehlikeli 
bir hadise olduğunu vurgulamak istiyorum. 
Bir grup teröristin ortadan kaldırılması için 
başka bir terörist gruptan destek alınması son 
derece yanlıştır. Bu anlamda terörizmle ortak 
mücadele konusundaki birlikteliğin devamlı 
olmasını arzuluyorum." 

Birleşik Krallık Kraliyet Savunma Etütleri 
Koleji kıdemli yöneticisi Stephan Evans da 
Türkiye'nin hem bölgesinde hem de dünyada 
çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek, 
NATO'ya katkılarının da bütün ittifakın 
hayranlığını kazandığını belirtti. Türkiye'nin 
uluslararası koalisyonun bir parçası olarak 
Suriye'de de terörle mücadele ettiğini ifade 
eden Evans, buna da çok büyük önem 
verdiklerini kaydetti.

16 Mayıs 2017 Salı
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NATO PA TİFLİS'TE TOPLANDI

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 
İlkbahar Oturumu, 26-29 Mayıs 2017 
tarihlerinde Tiflis’te gerçekleştirildi. 
Oturuma NATO PA Türk Grubu üyeleri 
katıldı. Oturum marjında düzenlenen Daimî 
Komisyon Toplantısına Türkiye'yi temsilen 
NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Türkiye-
AB KPK Eş Başkanı ve NATO PA Türk Grubu 
Üyesi AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet 
Berat Çonkar, NATO PA Başkan Yardımcısı ve 
CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar 
ile NATO PA Türk Grubu Üyesi CHP Tekirdağ 
Milletvekili Faik Öztrak katıldı. 

Türkiye'nin nüfusuna oranla NATO PA'da 
az üyeyle temsil edildiği gerekçesiyle 
üye sayısının artırılması yönündeki talebi 
toplantıda gündeme alındı. Yapılan oylama 
sonucunda Türkiye’nin talebi 22 kabul,  
1 ret ve 1 çekimser oy ile kabul edildi ve üye 
sayısı 18'e çıkarıldı. Oylamada Fransa ret oyu 
verdi, Belçika çekimser kaldı. 

NATO PA Başkanı Paolo Alli, NATO Devlet 
Başkanları zirvesindeki görüşmeler ve 
tartışmalarla transatlantik bağların daha 
da güçlendiğini, ABD Başkanı Trump'ın 
transatlantik ittifakta külfet paylaşımındaki 
dengesizliklere vurgu yaptığını, NATO'nun 
DEAŞ'a karşı aktif rol alacak olmasının çok 
önemli bir karar olduğunu belirtti. 

Toplantıda ayrıca Gürcistan'ın NATO ile 
entegrasyon süreci başlıklı karar taslağının 
görüşmelerinde tüm önergeler oylandı ve 
kabul edildi. Gürcistan Parlamento Başkanı 
İrakli Kobakhidze "NATO-Gürcistan ilişkileri 
artık somut sonuçlar getiriyor. NATO'nun 
desteğiyle güvenliğimiz ve savunma 
sistemimiz güçleniyor. Umut ediyoruz ki 
bu pratik iş birliği yakın sürede somut bir 
entegrasyona dönüşecek." ifadeleri kullandı. 
Kobakhidze, NATO'nun Gürcistan'ın toprak 
bütünlüğü ve egemenliğine somut destek 
verdiğini vurguladı. 
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NATO PA Başkanı Alli de  böyle önemli bir 
etkinliğin Tiflis'te düzenlenmesinden son 
derece memnun olduklarını belirterek 
"NATO PA, Gürcistan'a verdiği desteği, 
Gürcistan'a karşı aldığı sorumluluğu açık 
bir şekilde bir kez daha göstermek ve 
altını çizmek için burada bulunuyor." 
dedi. Gürcistan'da güvenlik ve istikrarın 
sürdürülmesinin tüm bölge için büyük önem 
taşıdığına dikkati çeken Alli "Gürcistan'ın 
toprak bütünlüğü ve egemenliğini 
destekleyerek biz kendi ülkelerimizi de 
korumuş oluyoruz." diye konuştu. 

NATO PA Genel Sekreteri David Hobbs, 
asamblenin önceliklerine ilişkin bir 
konuşma yaptı. Hobbs, ittifak içinde külfet 
paylaşımı konusunun gittikçe daha fazla 
önem kazandığını, NATO PA'nın geçmişte 
bu konuya ilişkin birçok rapor hazırladığını, 
bundan sonra da her sene mutlaka bir 
komisyonun bu konuya ilişkin bir rapor 
hazırlayacağını belirtti. Hobbs, daha sonra 
üye ülkelere düşen sandalye sayısına 
ilişkin yapılan çalışmayı sunarak, bütün 
alternatifleri değerlendirdiklerini ancak en 
iyi sistemin ülkelerin nüfusuna göre sandalye 
sayısının belirlenmesi yönünde olduğunu 
ifade etti. 

Türkiye'nin üye sayısının 18'e çıkarılması 
talebi ile ilgili olarak Alli, bunun teknik 
bir konu olduğunu vurgularken, Fransız 
Delegasyonu Başkanı Le Bris, AKPM'nin 

Türkiye'yi denetim sürecine aldığını öne 
sürerek bu konunun oylanmasının bir 
sonraki toplantıya ertelenmesini talep etti. 
Almanya Delegasyonu Başkanı Lamers ise 
konuyla ilgili olarak Türkiye ile ilgili "çok 
önemli endişeler" taşıdıklarını belirterek 
İncirlik Üssüne girişlerine Türkiye'nin izin 
vermediğini gündeme getirdi. 

Belçika Delegasyonu Başkanı Philippe 
Mahoux, teknik bir konuda kriterlerin 
belli olduğunu ve karar vermenin çok 
kolay olacağını belirterek, AKPM'nin 
Türkiye'yi denetim sürecine almasının 
teknik değil siyasi bir karar olduğunu, 
ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü 
ilkelerinin söz konusu olduğunu, bu nedenle 
konunun tamamen teknik bir konu olarak 
değerlendirilemeyeceğini ifade etti. 

İngiliz Üye Lord Jopling, Türkiye'ye ilişkin 
eleştirilerin olduğunu, Türk tarafının bu 
eleştirileri not etmesi gerektiğini, sandalye 
sayısı konusunda bir haksızlık olduğunu ve 
Türk Delegasyonuna 18 üyeliğin verilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, 
eleştirileri dinlediklerini ve bu eleştirilere 
önem verdiklerini, ancak henüz 15 Temmuz 
darbe girişiminin üzerinden az bir zaman 
geçtiğini, İstanbul'daki toplantıda da 
Türkiye'nin zamana ihtiyacı olduğunu ifade 
ettiğini, İncirlik konusunun çözüleceğini, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği 

yetkilileri ile de konuştuğunu, 
diyalog ortamının oluştuğunu 
ve bütün sorunların birer birer 
aşılacağına inandığını belirterek 
Türkiye'nin üye sayısının 
artırılmasını destekleyen 
üyelere teşekkür etti. 

Ahmet Berat Çonkar, konunun 
teknik bir konu olduğunu, 
üzerinde bu kadar tartışma 
gerektirmediğini, Almanya ile 
var olan sıkıntının bir anda 
ortaya çıkmadığını, Almanya'nın 
FETÖ mensubu sözde askerlere 
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sığınma hakkı verdiğini, bir NATO ülkesinde 
darbeye kalkışan kişilerin başka NATO 
ülkelerinde sığınma talebinin kabul 
edilmesini anlayamadıklarını, bu anlamda 
müttefiklerle önemli sıkıntılar yaşadıklarını 
dile getirdi. 

NATO PA Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın 
Bak, basına yaptığı değerlendirmede, 
toplantıda mülteci sorunu ve DEAŞ 
tehdidine karşı Türkiye’nin verdiği mücadele 
konusunda da yetkililere bilgi verdiklerini 
belirtti. Bak “Buradaki önemli konular, 
Suriye ve diğer ülkelerden gelen ve Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan 
mülteciler başta olmak üzere ülkemizdeki 
Suriyeli mülteciler konusudur.” dedi.

Bak, toplantıda değerlendirilen bir 
diğer önemli konunun da DEAŞ tehdidi 
olduğunu dile getirerek, ABD'nin 
Rakka Operasyonunda YPG ile iş birliği 
hususunda "Bununla ilgili Türkiye'nin 
yaptığı operasyonu, Fırat Kalkanı'nı ve ilgili 
durumları anlatıyoruz. Ayrıca tabii ki şu anda 
tartışılan bir konu, ABD'nin YPG ile yapmayı 
arzu ettiği Rakka Operasyonu var. Tabii bizim 
bu operasyonda olmayacağımızı ifade ettik." 
dedi.

NATO PA Türk Grubu üye sayısının 12'den 
18'e çıkarılması kararını ve bu yönde Türk 
heyeti olarak gösterilen çabanın son derece 
başarılı olduğunu anlatan Bak, NATO PA 
Başkanı Paolo Alli ve diğer ülkelerle konu 
hakkında görüştüklerini ve onların da 

desteklerini alarak Tiflis'teki oturumun ilk 
gününde oylamanın yapıldığını hatırlattı.  
Bak "Artık Türkiye'nin Almanya, Fransa ve 
İtalya gibi NATO PA'daki temsilci saysı 18'e 
çıktı ve bu bizim için çok önemli bir kazanç. 
Tüm heyetimizin, muhalefetin de desteğiyle 
omuz omuza bu önemli aşamayı da katettik." 
ifadesini kullandı.

NATO PA Başkan Yardımcısı CHP   
Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da 
NATO PA Bahar Oturumu'nun Tiflis'te 
düzenlenmesinin NATO'nun Gürcistan'a açık 
desteğinin göstergesi olduğunu dile getirdi. 
Dünya güvenliğinin tesisi ve teröre karşı 
etkili mücadele için terör örgütlerine silah 
satılmasına karşı herkesin ortak mücadele 
vermesi gerektiğini vurgulayan Baydar "Bu 
açıdan son komite toplantısında heyetlere iki 
soru sordum, 'Bu silahları teröristlere  kimler 
satmakta?' ve 'Dünyadaki silah endüstrisiyle 
terör örgütleri arasında ne gibi ilişki var?' 
Bunlar önümüzdeki günlerde değişik 
raporlarla dile getirilecektir." diye konuştu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı ve NATO PA Türk 
Grubu Üyesi Ahmet Berat Çonkar da 
oturumlarda yoğun diplomasi yaşandığını 
aktararak Türkiye'nin güvenlik vizyonunu 
Tiflis'teki görüşmelerde aktif şekilde 
anlattıklarını belirtti. Çonkar "Türkiye'nin 
doğru şekilde anlaşılması için özellikle çaba 
gösteriyoruz çünkü bazı dezenformasyon 
çalışmaları, medyadaki bazı yanlış 

bilgilendirmeler milletvekillerini 
de etkileyebiliyor." dedi. NATO 
üyelerinin güvenlik ve savunma 
konusunda birbirlerine somut 
dayanışma göstermesi gerektiğinin 
altını çizen Çonkar, bu ülkelerin 
kesinlikle terör örgütleri ile iş 
birliğine girmemesi, özellikle 
antidemokratik darbeci yapılarla 
yakınlaşmaması ve bunlara kucak 
açmaması gerektiğini ifade etti ve 
güvenlik konusunda tüm ülkelerin 
birbirlerine destek vermesi 
gerektiğini vurguladı.
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DOSTLUK GRUBUMUZ GÜRCİSTAN’DA
Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanvekili ve AK PARTİ  
Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile 
beraberindeki heyet, Gürcistan'ın 
bağımsızlığının 26’ncı yıl dönümü dolayısıyla 
26 Mayıs 2017’deTiflis’i ziyaret etti. 

TBMM heyeti, ziyaret çerçevesinde, 
Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli 
Kobakhidze tarafından kabul edildi. 
Toplantıya Gürcistan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Arçil Khabadze, 
dostluk grubu üyeleri ile Türkiye Cumhuriyeti 
Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü 
katıldı.

Toplantıda ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler, 
iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve turizm 
gibi alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi, 
parlamentolar arasındaki mevcut ilişkilerin 
daha da ileriye götürülmesi konularının 
ele alındığı bildirildi. Toplantıda iki ülke 
arasındaki iş birliğinin olumlu ve güçlü bir 
şekilde geliştiği ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 
Tiflis'e düzenlediği ziyaretin de bunu 
kanıtladığı kaydedildi. 

Hüseyin Şahin, toplantıyı müteakip 
basına yaptığı açıklamada, Gürcistan'ın 
bağımsızlığının 26’ncı yıl dönümü vesilesiyle 
Tiflis'te bulunmak ve burada son derece 
önemli görüşmeleri gerçekleştirmekten 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
"İkili görüşmelerde Gürcistan'ın toprak 
bütünlüğüyle ilgili kararlılığımızı ve 

Türkiye'yle Gürcistan arasındaki iş birliğinin 
parlamentolar arası seviyede daha da 
artırılması gerektiği hususunu müzakere 
ettik." ifadelerini kullanan Şahin, Başbakan 
Yıldırım'ın Tiflis'te Gürcü bakanlarla son 
derece olumlu görüşmeler gerçekleştirdiğini 
ve tüm bunların iki ülke arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesine katkı sağladığını söyledi. 
Şahin, Parlamento Başkanı Kobakhidze'ye 
Türkiye'nin, Gürcistan'ın NATO üyeliğine 
verdiği somut desteğin gelecekte de devam 
edeceğini ilettiğini kaydetti.

Türkiye ve Gürcistan arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 25’inci yıl dönümünün de eş 
zamanlı olarak kutlandığını hatırlatan 
Şahin "Güçlü ve büyük Gürcistan'ı, güçlü 
ve büyük Türkiye'yi oluşturmak için birlikte 
parlamento düzeyinde daha çok şey 
yapacağımızı ve bu konudaki kararlılığımızı 
da belirtmek istiyorum." dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın 22-23 Mayıs 
2017’de Türkiye-Gürcistan Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi’nin II. Toplantısı’na 
katılmak üzere Gürcistan’ı ziyaretine de 
Türkiye-Gürcistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Artvin 
Milletvekili İsrafil Kışla katılmıştı.



■  65

Mayıs  2017

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNDAN 
YENİ PROJELER

11 Mayıs 2017 Perşembe

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. 
Katırcıoğlu, komisyonun 2016 ve 2017 yılı 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Bu yıl KEFEK'in 8’inci kuruluş yıl dönümünü 
kutlayacaklarını belirten Katırcıoğlu, 
etkinlikler kapsamında bir uluslararası 
sempozyum düzenlemeyi planladıklarını ve 
bu seneki ödül töreni temasının da  
"iş dünyasındaki kadın" olduğunu belirtti. 
Bu kapsamda bir saha araştırması 
yaptıklarını ifade eden Katırcıoğlu  
"İş dünyasında kadınların, daha etkin karar 
alabilecek mekanizmalarda güçlenmesi 
noktasında komisyon adına çalışmalarımızı 
heyecanla ve gururla sürdürüyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Bilim seferberliği kapsamında, başta kız 
çocukları olmak üzere tüm çocukların, 
bilim, teknoloji ve matematik alanlarında 
eğitim görmelerine ilişkin bir proje hayata 
geçirmek istediklerini de kaydeden 

Katırcıoğlu, görüşme aşamasındaki 
projenin, yedi bakanlığı ilgilendirdiğini 
belirtti.

Toplantıda, UN Women, Parlamentolar 
Arası Birlik ve KEFEK ortaklığında yürütülen 
''Türkiye'de Siyasi Liderlik ve Siyasi 
Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi'' 
hakkında BM Kadın Birimi ülke program 
direktörü Fulya Vekiloğlu ve proje yöneticisi 
Neşe Çakır Sayran tarafından sunum yapıldı.

Sunumun ardından, CHP İstanbul 
Milletvekili Sibel Özdemir, proje bütçesinin 
önemli bir kısmının harcanmadığını 
belirterek, bunların, çalışmanın verimli 
yürütülmediğini gösterdiğini kaydetti. 
AK PARTİ Düzce Milletvekili Ayşe Keşir 
ise proje kapsamında bir internet sitesi 
hazırlanması gerektiğini ifade etti. AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç 
"evlenmeyen kızlar", "kreşe giden çocuklar" 
ve bunların toplumsal yansımalarına ilişkin 
bir araştırma da yapılabileceğini vurguladı.
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Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan 
Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin 
Trafik Sorunlarının Araştırılması ve 
Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi  
Alt Komisyonu, AK PARTİ Yalova Milletvekili 
Fikri Demirel'in geçici başkanlığında ilk 
toplantısını yaptı. Toplantıda, alt komisyon 
başkanlığına AK PARTİ Samsun Milletvekili 
Orhan Kırcalı'nın getirilmesine ilişkin 
önerge oylanarak kabul edildi. 

Kırcalı, başkanlığa seçilmesi dolayısıyla 
komisyona teşekkür etti. Türkiye'de 2015 
yılı verilerine  göre 1 milyon 313 bin 359 
trafik kazası meydana geldiğini, bunlardan 
183 bin 11'inin ölümlü-yaralamalı kazalar 
olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Kırcalı, 
istatistiklere girmeyen, yaralamalı olarak 
geçen ya da daha sonra meydana gelen 
ölümler de eklendiğinde her yıl ortalama 
5 binden fazla insanın hayatını trafik 
kazalarında kaybettiğini kaydetti.

Türkiye'de trafik kazalarının dünya 
ortalamasının çok üstünde olduğunu 
vurgulayan Kırcalı "Ülkemizde yaşanan 
trafik kazalarında en çok hayatını 
kaybedenler ise maalesef 15-29 yaşındaki 
gençlerimiz olmuştur. Türkiye Trafik 
Eğitimini Geliştirme ve Kazaları Önleme 
Vakfının verilerine göre, ülkemizde 
meydana gelen kazaların yüzde 90'ından 
fazlası insan hatasından kaynaklanmıştır. 
Bu kazalara son vermek için öncelikle trafik 
eğitiminin öneminin ve kaza riski bilincinin 
tüm insanların zihnine yerleştirilmesi 
gerekmektedir." dedi.

Türkiye'de en fazla trafik kazasının 
İstanbul'da meydana geldiğini belirten 
Kırcalı, özellikle Bağdat Caddesi'nin 
sansasyonel kazalarla gündemde olduğunu, 
bu cadde ve benzeri yerlerde uygulanmak 
üzere kalıcı ve caydırıcı önlemlere ihtiyaç 
duyulduğunu kaydetti. Kırcalı, komisyonun 
Türkiye'de trafik kazalarının önlenmesine 
yönelik önemli çalışmalara imza atacağına 
inandığını ifade etti.

Komisyonun çalışma takvimi de belirlendi. 
Buna göre alt komisyon Millî Eğitim 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, ilgili diğer kurum ile sivil 
toplum kuruluşlarından konuya ilişkin 
yapılan çalışmaları içeren bilgi ve belge 
talep edecek, bu kurum ve kuruluşlar ile 
akademik camiadan uzmanları dinleyecek. 
Ayrıca, gerekli görülmesi hâlinde İstanbul 
Bağdat Caddesi'nde de yerinde inceleme 
yapılacak.

Komisyon üyesi AK PARTİ Yalova Milletvekili 
Fikri Demirel söz alarak, sorunun tüm 
bileşenleriyle görüşmeler yapılabileceğini, 
bilgi alışverişinde bulunulabileceğini 
vurguladı. Demirel, özellikle Bağdat 
Caddesi'ndeki kazaların gece geç saatlerde 
meydana geldiğine işaret ederek, bu 
saatlerde caddeye gidilerek durumun 
yerinde incelenebileceği önerisinde 
bulundu.

TRAFİK SORUNLARI 
KONUSUNDA
ÖNEMLİ ADIM

11 Mayıs 2017 Perşembe
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Mülteci Hakları 
Alt Komisyonu, AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu başkanlığında 11 Mayıs 2017 
Perşembe günü  toplandı. 

Türkiye'de eğitim çağında çok sayıda 
Suriyeli çocuğun bulunduğunu belirten Uslu 
"Özellikle ilköğretim çağında yaklaşık 835 bin 
Suriyeli çocuk var. Bunların 524 bini eğitime 
erişmiş durumda. Hedefimiz ilköğretim 
çağındaki tüm Suriyeli çocuklara erişmek." 
ifadesini kullandı. Son 6 yılda Türk vatandaşı 
olan Suriyeli sayısının 10 bini geçmediğini, 
bunların 6 bin 500'ünün de evlenme ve 
benzeri yollarla vatandaşlık kazandığına 
işaret eden Uslu, "Yani söylendiği gibi 
milyonlarca kişi Türk vatandaşı olmamıştı. 
Söylendiği gibi, bundan sonraki süreçte de 
bu sistem değişikliğinden sonra 3 milyon 
kişi bir anda Türk vatandaşı olmayacak." 
dedi. Uslu, sürekli gerçek dışı beyanların 
verilmesinin yanlış olduğunu ve toplumun 
huzurunu etkilediğini dile getirerek, 
kullanılan dil ve beyanlar konusunda daha 
dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr.  
Hasan Mandal tarafından komisyon 
üyelerine bilgi verildi. Türkiye'de 182 
yükseköğretim kurumu bulunduğunu 
aktaran Mandal, öğrenci sayısının 7 milyon 
198 bin 987, öğretim üyesi sayısının   

71 bin 390, öğretim elemanı sayısının da  
151 bin 763 olduğunu kaydetti. 

Üniversitelerde eğitim gören yabancı 
öğrenci sayısının ise 108 bin civarına 
ulaştığına dikkati çeken Mandal, 2010 
yılına kadar merkezî bir sınavla alınan 
yabancı öğrencilerin, anılan tarihten 
sonra YÖK'ün verdiği yetki ve onay 
kapsamında üniversitelerin kendi yaptıkları 
sınavla alındığını dile getirdi. Türkiye 
üniversitelerinde en çok Suriyeli öğrencilerin 
eğitim gördüğünü belirten Mandal, bu 
ülkeyi Azerbaycan, Türkmenistan ve İran'ın 
izlediğini söyledi. 

Mülteci Hakları Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında 
komisyon üyelerinden oluşan bir heyetle  
32 bin Suriyelinin yaşadığı Altındağ ilçesine 
31 Mayıs 2017’de çalışma ziyaretinde 
bulundu. Program çerçevesinde, Kaymakam 
Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı  
Veysel Tiryaki, Ulubey Mahallesi Muhtarı 
Niyazı Köroğlu ile görüşen ve ilçede yaşayan 
Suriyeli mültecilerin durumu ile yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Türkçe 
eğitimine devam eden Suriyeli öğrencileri 
dinledi ve Halep’ten gelen bir ailenin evine 
ziyarette bulundu. Heyet, temaslarında 
karşılaştığı Suriyeli vatandaşlar ve esnafın 
sorunlarını da dinledi.

MÜLTECİ HAKLARI ALT KOMİSYONUNUN
FAALİYETLERİ 
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AP SOSYALİST VE DEMOKRATLAR GRUBUNUN 
TEMASLARI

Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve 
Demokratlar Grubu Başkanı Gianni Pitella 
ve beraberindeki heyet 11 Mayıs 2017’de 
TBMM’de temaslarda bulundu. Heyet, ilk 
görüşmesini CHP Grup Başkanvekili  
Özgür Özel ile yaptı. Görüşme basına kapalı 
olarak gerçekleştirildi. 

Avrupa Parlamentosu Sosyalist ve 
Demokratlar Grubu heyeti, HDP Grup 
Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile de 
görüştü.  Görüşmede, HDP Adana 
Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP 
Mardin Milletvekili Mithat Sancar da hazır 
bulundu. Basına kapalı olarak yaklaşık 
bir saat süren görüşme sonrası Pitella ve 
Kerestecioğlu, basın mensuplarına açıklama 
yaptı. 

Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade eden 
Kerestecioğlu, Pitella'nın HDP Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş'a iletilmek üzere 
dayanışma duygularını içeren bir mektubu 
kendilerine verdiğini dile getirdi. Heyet 
ile güncel konuları ele aldıklarını belirten 

Kerestecioğlu "Önceliğimiz tabii ki tutuklu 
eş genel başkanlarımızın ve vekillerimizin 
serbest bırakılmasıdır. Aynı şekilde haksızca 
gözaltında olan ya da tutuklu bulunan tüm 
gazetecilerin, akademisyenlerin serbest 
bırakılması, işlerinden edilen insanların 
işlerine iade edilmesidir." diye konuştu. 

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'a olan 
dayanışmalarını ortaya koymak için 
geldiklerini belirten Pitella da, kendisinin 
ve grup üyelerinin ortaya koyduğu 
dayanışmanın sadece Demirtaş için değil, 
cezaevinde bulunan binlerce insan için 
olduğunu dile getirdi. Pitella "Bunun 
dışında açlık grevi başlatmış olan insanlarla 
dayanışma içerisinde olduğumu da ifade 
etmek istiyorum. Bizim burada olmamızın 
nedeni Avrupa perspektifine inanan 
Türk halkına pozitif ve yapıcı bir mesaj 
vermektir. Biz aslında Türkiye'nin Avrupa 
Birliği'ne katılımını ilk ve en çok destekleyen 
grubuz. Biz, bu perspektifi açık tutmak 
arzusundayız." dedi.

HDP 3’üncü Olağanüstü Kongresi, eş genel 
başkanlarını belirlemek üzere 20 Mayıs 
2017’de gerçekleştirildi. Kongreye  
284 delege katılırken, aday olan Selahattin 

Demirtaş ve Serpil Kemalbay Pekgözegü 
251 geçerli oyla eş genel başkan seçildiler. 
Kongreyle Parti Meclisi, Merkez Disiplin 
Kurulu ve Uzlaşma Kurulu da belirlendi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARINI SEÇTİ
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Aladağ’daki Yurt Yangınının Araştırılması ve 
Kamusal Eğitim, Barınma Haklarının Tüm 
Öğrenciler için Yaygınlaştırılması Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu  
03 Mayıs 2017’de AK PARTİ Adana 
Milletvekili Fatma Güldemet Sarı 
başkanlığında toplandı.

Komisyonda sunum yapan Başbakanlık 
Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı  
Burhan Ersoy, mevzuata ilişkin bilgi verdi. 
Vakıflara bağlı yurtlara ilişkin denetimin 
genel müdürlükçe yapıldığını söyleyen Ersoy 
“İçişleri Bakanlığı, MEB, YÖK, BDDK ve SPK’ye 
2016’da 23, 2017’de 7; Maliye Bakanlığına 
2016’da 50, 2017’de 15; savcılığa ise 2016’da 
45, 2017’de 16 bildirimde bulunduk.” dedi.

Sunumun ardından komisyon üyelerinin 
denetime ilişkin sorusu üzerine Ersoy, 
kimin hangi vakfı nasıl kuracağına ilişkin 
bir Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması 
bulunmadığını vurguladı ve istihbarat 
kanallarından bilgi gelirse vakıfla ilgili 
incelemeyi yapıp Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunduklarını söyledi. 2014’te 
914, 2015’te 777, 2016’da da 154 vakfı 
denetlediklerini bildiren Ersoy, 17-25 Aralık 
operasyonları sonrası kurucusu olan bütün 
vakıf yöneticileriyle ilgili GBT yaptıklarını, 
mevcutları da incelediklerini kaydetti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı 
Sedat Yenidünya da 2012’de yayımlanan İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş güvenliğinin 
müstakil bir kanunla ele alındığını belirtti. 
Kazada hayatını kaybedenleri rahmetle 
anan Yenidünya “Kazada hayatını kaybeden 
yavrularımız gösteriyor ki bu kanun, alt 
düzenlemeleri ne kadar güçlü olursa olsun 
tüm taraflar tarafından sahiplenmeyince, 
bu anlamda bir sonuç elde etmek mümkün 
değil. Bu, toplumumuzda, bu alanda kanuni 

düzenlemelerden, teftiş ve denetimden 
ziyade ve toplumun tamamında bir güvenlik 
kültürü, farkındalık ve bu anlamda bir 
dönüşümün gerekliliğini ortaya koyuyor.” 
diye konuştu. 

Komisyonda bir sunum yapan YÖK 
Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet 
Şişman da eğitimde barınmanın olmazsa 
olmaz ihtiyaçlar arasında yer aldığını 
söyledi. Yükseköğretime taleple birlikte 
yurt ve barınma taleplerinin de arttığına 
işaret eden Şişman, Aladağ’da YÖK’e bağlı 
meslek yüksekokulunda okuyan 65 öğrenci 
bulunduğunu, buradaki yatak kapasitesinin 
yeterli olduğunu belirtti.

Barınma hizmetleri, beklentiler ve taleplere 
ilişkin YÖK’ün bir araştırma projesine destek 
olabileceğini dile getiren Şişman, çocukların 
erken yaşlarda ailelerinden ayrılmalarına 
taraftar olmadığını kaydetti. Çocuklara, 
evlerine yakın mahallelerde eğitim 
fırsatlarının sunulması gerektiğini ifade 
eden Şişman “Yükseköğretimde bu olmazsa 
olmaz ama onu istisna tutmak kaydıyla 
MEB’e bağlı olan okullarda aileye en yakın 
yerlerde eğitim imkânları sunulması gerekir.” 
ifadelerini kullandı.

Aladağ’daki Yurt Yangınının 
Araştırılması ve Kamusal Eğitim, 
Barınma Haklarının Tüm Öğrenciler 
İçin Yaygınlaştırılması Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
10 Mayıs 2017 tarihinde Adana ve 
Aladağ’a giderek incelemelerde 
bulundu. 

ALADAĞ YURT YANGININI ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
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Ziyarette Araştırma Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Adana Milletvekili Fatma Güldemet 
Sarı, komisyon üyeleri AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer, Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta,  Çanakkale Milletvekili 
Ayhan Gider, Afyonkarahisar Milletvekili 
Hatice Dudu Özkal, Bursa Milletvekili 
Osman Mesten,  CHP Bartın Milletvekili 
Muhammet Rıza Yalçınkaya, İstanbul 
Milletvekili Gülay Yedekci ve  İzmir 
Milletvekili Mustafa Ali Balbay ile MHP  
Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ve 
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya yer aldı. 

Komisyon Başkanı Fatma Güldemet Sarı, 
düzenlenen basın toplantısında, böylesi 
üzücü hadiselerin dünyada ve Türkiye’de bir 
daha yaşanmaması temennisinde bulunarak 
“Bu vesileyle bir kez daha komisyonumuz 
adına olayda yaralanan çocuklarımıza ve 
ailelerine geçmiş olsun diyor, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine de başsağlığı diliyorum.” dedi.

Sarı, ziyaretin amacının elim kazayı oluş 
biçimi, nedenleri ve sonuçlarıyla irdelemek 
ve bundan sonrasına dair alınacak 
tedbirlerle ilgili bir de yerinde inceleme 
yapmak olduğunu kaydetti. Komisyonun  
09 Şubat’ta çalışmalarına başladığını anlatan 
Sarı “Komisyonumuz, ülkemizde bir daha 
bu tür acıların yaşanmaması, kamusal 
eğitim ve barınma haklarının tüm öğrenciler 
için güvence altına alınması için gereken 
tedbirleri belirlemek için çalışmalarını 
sürdürmektedir.” dedi.  

Ortak amaçlarının yapıcı, yaratıcı, 
araştırmacı, sorgulayan, donanımlı bir 
nesil yetiştirmek için eğitim ve barınma 
imkânlarının en iyi şartlarda sunulmasını 
sağlamak olduğunu vurgulayan Fatma 
Güldemet Sarı “Ülkemizin gelecekte de 
dünyanın en genç nüfusuna sahip 
ülkelerinden biri olma potansiyeli, en büyük 
yatırımın eğitime yapılması gerektiğini bir 
kez daha bize hatırlatmaktadır. Maalesef 
dünyada da ülkemizde de özellikle kırsalda, 
afet riskiyle karşı karşıya bulunulan yerlerde 
eğitimin ciddi zorlukları vardır. Hem 

bakanlıklarımız hem de uluslararası kurum 
ve kuruluşlar bu konuyla ilgili destek ve 
farkındalık çalışmaları yapmaktadır. Özellikle 
kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili 12 yıllık 
zorunlu eğitimle birlikte kısa sürede ciddi bir 
başarı yakalanmıştır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye’nin çok büyük bir yüz ölçümüne 
sahip olması hasebiyle yapısal, sosyolojik, 
kültürel ve coğrafi koşullar bakımından 
farklı özellikler gösterdiğini, buna uygun 
olarak çocukların eğitime erişimini sağlamak 
amacıyla alternatif uygulamalara ihtiyaç 
olduğunun görüldüğünü ifade eden Sarı, 
hükûmetin bütçesinden en yüksek payı 
eğitime ayırdığını, buradan 13,7 milyar 
liranın da derslik ve yurt yapımı için 
kullanılacağını bildirdi.

Yurtların belirli periyotlarla konunun uzmanı 
kişiler tarafından denetlenmesinin zorunlu 
olduğunun altını çizen Sarı, Aladağ’daki yurt 
yangınından sonra yurt genelinde  
3 bin 781 özel öğrenci yurdunda denetim 
yapıldığı ve eksikleri bulunan yurtlara bunları 
gidermeleri için süre verildiğini belirtti.

Araştırma Komisyonu heyeti, Aladağ’daki 
biri özel iki öğrenci yurdunda incelemelerde 
bulunduktan sonra söz konusu yangının 
ardından yıkılan yurdun bulunduğu alanı 
gezdi. 

Olayda hayatını kaybedenler için dua eden 
heyet, Köprücük Mahallesi’ne giderek 
yangında yaşamını yitiren öğrenciler Nurgül 
Pertlek, Sümeyye Yetim, Bahtınur Baş, Sevim 
Köylü, Zeliha Avcı ve Tuğba Aydoğdu’nun 
aileleriyle Menges İlkokulunda bir araya 
geldi.

Yangında hayatını kaybeden öğrencilerin 
ailelerine başsağlığı dileyen Fatma Güldemet 
Sarı, araştırma komisyonunun yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ailelerin 
acısını paylaşmak istediklerini belirten Sarı 
“Bir daha bu tür elim kazaların yaşanmaması 
için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Komisyon Başkanı Sarı ile üyeler, Karahan 
Mahallesi’ne geçerek yangında yaşamını 
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yitiren Gamze Bakır’ın ailesiyle görüştü. 
Kışlak Mahallesi’nde, olayda ölen öğrenciler 
İlknur Maden, Cennet Karataş ile yaralanan 
Fatma Zehra Altın, Seda Topbaş ve Sema 
Karataş’ın aileleri ve taleplerini dinledi.

Komisyon üyeleri, 11 Mayıs 2017’de Adana 
Valisi  Mahmut Demirtaş, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü,  
İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Millî 
Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve diğer 
ilgililerle “Müzakere Toplantısı”nda bir 
araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının 
ardından gazetecilere açıklamada bulunan 
Araştırma Komisyonu Başkanı Fatma 
Güldemet Sarı, Aladağ’da incelemelerde 
bulunduklarını, yangında hayatını kaybeden 
çocukların aileleriyle görüştüklerini 
hatırlattı ve Adana Valiliğinden Aladağ’daki 
çocukların eğitim ve barınma imkânları, 
yangın sonrasında ailelere yapılan 
destekler, yapılan diğer çalışmalar ve 
yargılama sürecinde gelinen son durum 
hakkında bilgi aldıklarını kaydetti. Sarı 
“Olay yerinde yaptığımız incelemelerde 
yurdun denetimleri ve olaya müdahale 
sürecinde eksiklikler olduğunu gördük. 
Olayla ilgili olarak hem ailelerin hem de 
bizlerin arzusunun bütün sorumluların 
belirlenip adalete teslim edilmesi ve 
adaletin tecelli etmesi olduğunu belirttik. 
Özel yurtların kurulması ve denetlenmesiyle 
ilgili yeni yönetmeliğimiz yayımlandı. 
Komisyonumuzun çalışmaları sırasında 
tespit edilen ve hâlâ eksik görülen unsurlar 
varsa bunları komisyon raporumuza 
ekleyeceğimizi ifade ettik. Bundan sonra 
ne eğitim ve barınma mekânlarında ne 
de evlerimizde, yaşadığımız herhangi bir 
yerde acı tecrübeleri yaşamamak için 
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması 
gerektiğini belirttik.” şeklinde konuştu.

Millî Eğitim Bakanlığının yayınladığı 
yönetmelikle özel yurtlarda çok daha sıkı 
denetimler yapılması konusunda mevzuatın 
alt yapısının belirlendiğini ifade eden Sarı 
“Ücretsiz özel yurt hizmeti verilmesi yeni 

yönetmelikle yasaklandığından ailelerin 
bundan sonra özellikle devlet yurdunu 
tercih etme noktasında daha sağlıklı 
tercihler yapacağını düşünüyoruz.” dedi.

Sarı “Aladağ’da barınma sorununa çözüm 
olması, afete dayanıklı, çocuklarımızın 
sağlıklı bir ortamda barınacağı 250 kişilik 
yurt yapımı için 5 milyon 428 bin lira hibe 
alınmıştır, finansman tahsisi yapılmıştır. 
Bildiğimiz kadarıyla inşaat devam 
etmektedir. Umarız ki yeni eğitim öğretim 
yılının başında bu yurdumuz bizim de 
desteğimizle inşallah faaliyete geçecektir. 
Öğrencilerimiz artık Aladağ’da devlet 
yurdunda kalacaktır. İki gündür

Adana’da elde ettiğimiz bilgiler ve 
bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 
belirlediğimiz tespitler ve önerilerimize 
komisyonumuzun raporunda yer vereceğiz. 
Umarız hepimizin ortak çalışması olarak 
yayınlanacak raporumuz, çocuklarımıza iyi 
bir gelecek sağlamak için katkıda bulunur.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Adana’nın Aladağ ilçesinde özel bir 
yurtta çıkan yangınla ilgili kurulan 
araştırma komisyonunun görev süresi 
Genel Kurulun 9 Mayıs’ta gerçekleşen 
89’uncu birleşiminde alınan kararla 
24 Mayıs’tan geçerli olmak üzere bir 
ay uzatıldı. Karar, Resmî Gazete’de 
yayımlandı.
Araştırma Komisyonu 17 Mayıs 2017 
Çarşamba günü toplandı. Komisyonun 
uzman dinleme kısmını bitirdiğini belirten 
Fatma Güldemet Sarı, rapor yazım 
aşamasına gelindiğini bildirdi.

Komisyonun 11-12 Mayıs tarihlerinde Adana 
ve Aladağ’da incelemelerde bulunduğunu 
hatırlatan Sarı “Valilikten aldığım bilgiye 
göre incelediğimiz Aladağ Kurs ve Okul 
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Talebelerine Yardım Derneği Ortaöğretim 
Erkek Öğrenci Yurdu kapatıldı, buradaki       
7 öğrenci devlet yurduna aktarıldı. 
11 Mayıs’ta Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı Müdürü, İlçe Millî 
Eğitim ve Sinanpaşa Ortaokulu Müdürü 
hakkında, kusur, ihmal veya kasıt olup 
olmadığı konusunda ön inceleme ve disiplin 
soruşturmaları yapmak üzere 3 müfettiş 
görevlendirildi. Daha önce bir kınama cezası 
almışlar, yaptığımız görüşmelerde bunların 
daha detaylı incelenmesi konusunda görüş 
bildirdik. Bu görüş doğrultusunda Sayın 
Valimiz bu konuda harekete geçti.” şeklinde 
konuştu. 

Komisyon daha sonra, Türk Eğitim Sen, 
Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve 
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı 
yetkililerinden bilgi aldı.

Türk Eğitim-Sen Genel Mevzuat ve 
Toplu Sözleşme Sekreteri Mehmet 
Yaşar Şahindoğan, yaptığı sunumunda, 
yurtlara ilişkin etkin denetim sistemi 
kurulması gerektiğini vurguladı. Yurtları 
denetleyenlerin de denetlenmesi ve 
yurtlara ani denetimler yapılmasını öneren 
Şahindoğan, yurtlardaki öğrencilere 
tatbikatlarla yangın eğitiminin verilmesi, 

yurtlarda rehberlik ve psikolojik danışman 
bulunması, sağlık personeli istihdam 
edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi 
Derneği Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim 
Selçuk Esin, çocuk ihmali ve istismarın 
tanısının konulmasında kamu görevlilerin 
farkındalığının artırılması gerektiğini 
vurguladı. Bu konuda bilgi birikimi ve 
motivasyonun önemine dikkati çeken  
Esin “Burada kalan çocuklar, sık ve düzenli 
sağlık kontrolünden geçirilmeli. Kamu 
görevlilerinin ihmal ve istismarı tespit 
durumunda bildirim zorunluluğu var. Bu 
bildirimin kolaylaştırılması ve bildirim 
süreçlerinin aktifleştirilmesi gerekiyor.” dedi.

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim 
Vakfı (TÜYAK) Başkanı Hikmet Akın da 
çocuk yurtlarının bağımsız yapılar olması 
gerektiğini dile getirerek yurtların zemin 
katında başka işletmelerin bulunmasının, 
bina yalıtımında hızlı yanan malzemelerin 
kullanılmasının sakıncalarına işaret etti. 

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu 
“Çocuk Hakları Daimi Komisyonu”nun 
en kısa zamanda kurulması gerektiğini 
belirterek Komisyon Başkanı Sarı’dan bu 
konuda destek istedi. 
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ÇÖLYAK HASTALIĞIYLA İLGİLİ 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

04 Mayıs 2017 Perşembe günü   
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda 
çölyak hastalığıyla ilgili araştırma komisyonu 
kurulmasına ilişkin olarak AK PARTİ, CHP, 
HDP ve MHP tarafından verilen ortak Meclis 
araştırma önergesi görüşüldü ve yapılan 
oylama sonucunda araştırma komisyonu 
kurulmasına karar verildi.

Önerge üzerinde söz alan MHP Antalya 
Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, 
gluten alerjisi olan çölyak hastalığı 
hakkında bilgi verdi. Geleneksel 
beslenme alışkanlıklarından olumsuz 
etkilenen hastalığa sahip kişilerin özel 
bir diyet uygulaması ve gluten içeren 
gıdalar tüketmemesi gerektiğini belirten 
Yurdakul, glutensiz gıdaların fiyatlarının 
ise yüksek olduğuna dikkati çekti. Çölyak 
hastalarının Mecliste parti gruplarını ziyaret 
ettiklerini ve yaşadıkları sorunlar hakkında 
bilgi verdiklerini aktaran Ahmet Selim 
Yurdakul, birkaç değişiklikle bu hastalıkla 
mücadele eden kişilerin hayatlarının 
kolaylaştırılabileceğini söyledi. 

Yurdakul “Devlet, düzenleyici rolüyle çölyak 
hastalarına pozitif ayrım uygulamalıdır. 
Örneğin küçük bir mevzuat değişikliği ile 
belli metrekarenin üzerindeki marketlerde 
glutensiz yiyecek reyonları kurulması 
sağlanmalıdır. Glutensiz gıda üretimini teşvik 
için vergilerde düzenleme yapılmalıdır. Tam 
sayısı bilinmemekle birlikte, ülkemizde 
yaklaşık 750 bin çölyak hastası olduğunu 
hatırlatmak isterim. Beraber yaşadığımız, 
beraber çalıştığımız ve bu ülke için 
hizmet eden kardeşlerimizin hayatını 
kolaylaştıralım.” dedi.

HDP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili 
Meral Danış Beştaş da çölyak hastalığına 
ilişkin sorunların ciddi bir aşamada olduğunu 
ve bir an önce çözülmesi gerektiğini dile 
getirdi. Çölyak hastalarının glutensiz 
ürünlerin temini konusunda maddi açıdan 
güçlük yaşadıklarını kaydeden Beştaş 
“Çok pahalı bir beslenme söz konusu. 
Derneklerinin yaptığı tespitlere göre günlük 
beslenmeleri 120 lira. Biz simiti 1 liradan 
alıyoruz, onlar 11 liradan almak zorunda. 
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Glutensiz ekmeklerin, fırınların olmaması 
nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bütün 
bunların bu komisyonla gerekli önlemlerin 
alınması suretiyle çözüleceğini umuyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde de çölyak 
hastaları bulunduğunu ifade ederek, onların 
da çok zor koşullarda hastalıkla yaşamaya 
çalıştıklarını belirtti.

CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer 
de çölyak hastalığının toplumun önemli 
bir yarası olduğunu, Mecliste gündeme 
gelmesinin, 4 siyasi partinin uzlaşma içinde 
bulunmasının sevindirici olduğunu belirtti. 
Çölyak hastalığının “gluten alerjisi” olduğuna 
ve yaşam boyu bireyin hayatını etki altında 
tuttuğuna işaret eden Usluer, şunları 
kaydetti: 

“Bu hastalık için bir tanısal sorun çözümü 
gerekiyor. Bir başka sorun ise tedavi 
sorunları. Çölyak hastalarından tedavi 
dediğimizde glutensiz besinlere kolay ulaşımı 
tartışmamız gerekiyor. Burada maliyet 
sorunları da devreye giriyor. Erkek hastaların 
askerlikle birlikte bu hastalığı birlikte 
götürebilmeleri mümkün değil. Askerlik 
muafiyeti konusunda gerekli düzenlemelerin 
sağlanması gerekiyor. Bu hastaları aynı 
zamanda engelli olarak kabul etmemiz 
gerekiyor.” Türkiye’de glutensiz ürün 

üretilmediğine, ithal olmaları nedeniyle de 
fiyatlarının yüksekliğine dikkati çeken Gaye 
Usluer, bu sorunun da giderilmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergenin görüşmelerinde AK PARTİ  
Grubu adına söz alan Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, 
önergeden dolayı, Mecliste bulunan 
siyasi partilerin grup başkanvekillerine 
duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Çölyak 
hastalığının gelişimini anlatan Kavuncu, 
hastalık teşhis edilmezse geri dönüşsüz 
hasarların oluşabildiğini, yaşam kalitesini 
bozan ve bazen de yaşam süresini kısaltan 
nedenlerin ortaya çıkabildiğini söyledi. 

Asıl işin tanı konulduktan sonra başladığını 
belirten Kavuncu, aileye ve hastaya yeni 
bir yaşam şeklinin “merhaba” dediğini dile 
getirdi. Kavuncu “Bu hastalığın tek tedavisi, 
çok sıkı bir diyettir. Bu diyette asla gluten 
denilen proteinle de karşılaşılmaması 
gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Bir çay 
kaşığı miktarınca gluten içeren unla temas 
edildiği zaman bile hastalığın alevlenmesi 
söz konusudur.” değerlendirmesini yaptı.

Gruplar adına yapılan konuşmaların 
ardından önerge sahipleri söz aldı. 
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CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 
çölyak hastalarının glutenli yiyecekleri 
tükettiklerinde bağırsaklarının iç yüzlerinin 
alerji nedeniyle giderek küçüldüğünü ve 
besinlerin emilemez hâle geldiğini belirterek 
“Bebekler açlık içinde oluyorlar. Sonuçta 
beslenme bozukluğuna bağlı çok ciddi 
sorunlar ortaya çıkıyor. Ülkemizde de tanı 
konulmuş 70 bin civarında çölyak hastası 
olduğunu biliyoruz.” dedi. 

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ise 
toplumsal mesele hâline gelmiş bir konuda 

Mecliste grubu bulunan siyasi partiler 
arasında komisyon kurulmasına ilişkin 
ortaklaşma sağlanmasının önemli olduğunu 
söyledi. 

AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 
hastalığın teşhisinin zor olduğunu ama 
kesin teşhisin de ince bağırsak biyopsileri ile 
birlikte konulduğunu kaydetti. 

Hastalığın tedavisinin glutenli gıdaların 
vücuttan uzaklaştırılması olduğunu kaydeden 
Tamer “AK PARTİ olarak, hem metabolik 
hastalıklar hem de çölyak hastalığıyla ilgili 
önemli çalışmalar yaptık.” ifadesini kullandı. 

Konuşmaların ardından çölyak hastalığının 
sebep ve sonuçlarına ilişkin Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, 
yapılan oylamayla kabul edildi. 

Çölyak hastalığının sebep ve sonuçları 
hakkında Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına ilişkin TBMM kararı  
10 Mayıs 2017 tarihli Resmî Gazete’de de 
yayımlandı.
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15 TEMMUZ FETÖ 
DARBE GİRİŞİMİNİ 
ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU 
TASLAK RAPORU 
AÇIKLANDI

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Burdur 
Milletvekili Reşat Petek, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır ile birlikte 
düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün 
15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve 
gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini 
araştırmak amacıyla kurulan TBMM 
Araştırma Komisyonunun taslak raporunu 
açıkladı. 

Komisyonun 3 Ocak 2017'de görevini 
tamamladığını ve ilave süre istemediklerini 
söyleyen Petek, raporun 630 sayfadan 
oluştuğunu belirtti. Söz konusu raporun 
pek çok çalışmaya referans olacağını, 
araştırmacıların rapordan istifade edeceğini, 
bir anlamda yol haritası niteliği taşıyacağını 
ifade eden Petek, raporun bir terör örgütü 
olarak FETÖ/PDY'yi tüm boyutlarıyla ele alan 
bugüne kadarki en kapsamlı rapor olduğunu 
dile getirdi. 

Taslak rapor ve rapora derç edilen MİT 
raporunun üyelere ulaştırıldığını bildiren 
Petek "Komisyon üyelerine, ek görüş ve 
muhalefet şerhi koyabilmeleri bakımından 
10 günlük süre veriyoruz. 5 Haziran 2017 
tarihine kadar bu ek görüş veya eleştirileri 
de aldıktan sonra, nihai şeklini verip TBMM 
Başkanlığına sunarak Meclisimizin bize tevdi 
ettiği görevi tamamlamış olacağız." dedi.

Çalışma takvimi boyunca 22 toplantı 
yaptıklarını,141 kişiyi dinlediklerini, 
komisyona 200 rapor ve belgenin 
sunulduğunu anlatan Petek; Ankara, 

İstanbul ve Marmaris'te yerinde 
incelemeler yaparak olayın yakın tanıklarıyla 
görüştüklerini kaydetti. Raporda, hain 
ve eli kanlı yarım asırlık örgütün en ince 
detaylarıyla yapısı ve 15 Temmuz ihanetinin 
ve en önemlisi halkın şanlı direnişinin bir 
bütün olarak görülebileceğini vurgulayan 
Petek, tüm şehitleri rahmetle yâd etti. 

Raporun birinci bölümde tarihsel gelişimin, 
yapılanma, teşkilat şeması ile yurt içi ve 
dışında örgütün güçlenmesini sağlayan 
faktörlere; ikinci bölümde darbe girişimi 
ve bastırılmasına ve uluslararası analizine 
ilişkin bilgilere; üçüncü bölümde ise öneriler 
ve tespit edilen sorunlara detaylı şekilde 
yer verildiğini aktaran Petek, son bölüme, 
kavramların iyi anlaşılması için örgütün 
terminolojisini de ilave ettiklerini bildirdi. 

Raporun geciktiği yönünde haklılık 
payı olabilecek eleştiriler bulunduğunu 
anımsatan Petek, takiye ve gizlilik 
duvarının arkasına saklanan bu hain yapıyı 
araştırmanın pek çok zorluğu da beraberinde 
getirdiğine işaret etti. Komisyona birçok 
belge geldiğini ve bunları incelemenin 
zaman aldığına dikkati çeken komisyon 
başkanı, güncel bilgilerin de zamanla 
ortaya çıktığını belirtti. Yurtta Sulh Konseyi 
olarak anılan kişilere ilişkin davanın devam 
ettiğini hatırlatan Petek, soruşturmanın 
gizliliği nedeniyle bazı bilgilerin kendilerine 
gelmediğini, daha sonra yargı kanalından 
yeni bilgilere ulaştıklarını, bunun da sürekli 
güncelleme ihtiyacı doğurduğunu söyledi. 

26 Mayıs 2017 Cuma
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YENEROĞLU: 
“KÜLTÜREL IRKÇI SEMBOL 
UYGULAMALAR AKLA ZARAR 
UYGULAMALARDIR”18 Mayıs 2017 Perşembe

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu, Avusturya Parlamentosu 
tarafından onaylanan sözde “Entegrasyon 
Yasası” paketi hakkında yazılı bir açıklamada 
bulundu.

Yeneroğlu, paketin, kamusal alanda Kur'an-ı 
Kerim'in dağıtılması ile tüm vücudu veya 
yüzün tamamını kapatan kıyafetlerin 
giyilmesini yasakladığını belirterek "Bu 
kıyafet yasağına uymayanlar 150 Avro 
cezayı ödemek zorunda kalacak. Ayrıca iltica 
başvurusunda bulunanlara Almanca ve 
entegrasyon kursunu bitirme zorunluluğu 
getirildi." bilgisini verdi. Yeneroğlu, şu 
değerlendirmede bulundu:

"Alınan karar, Batı Avrupa ülkelerinde bazı 
kesimlerin göçmenlerle ilgili yürüttüğü 
kültürel ırkçılık tartışmalarını hatırlattı. 
Oryantalist bakış açısından beslenen bu 
yaklaşımlar, tehdit oluşturduğu kurgusu 
üzerinden yabancı göçmenin uzun vadede 
kültürel asimilasyonunu amaçlıyor. Aşırı 
sağ popülist görüşlü siyasi partilerin güç 
kazanmasıyla birlikte bu söylemler siyasetin 
merkezinde daha da belirginleşiyor. En son 
Avusturya örneğinde ortaya konulduğu gibi, 
hükûmet ortakları Sosyal Demokrat Parti 
(SPÖ) ve Halk Partisi (ÖVP) ırkçı popülizmi 
yasal düzenlemelere dönüştürüyor. Burka, 
minare, baş örtüsü, helal kesim ve selefilik 
gibi hususlar Avrupa’daki Müslümanların 
toplumsal merkezde görünür olmasıyla 
birlikte, kültürel ırkçı akımın sembolik 
savaş açtığı unsurlardır. Kabul edilen 
mevzuat ve koalisyon ortakları tarafından 

yapılan açıklamaya göre, kamusal düzen ve 
güvenliğe karşı radikal fikirleri yaygınlaştırma 
amacıyla Kur'an dağıtılmasının yasaklanması 
gibi kültürel ırkçı sembol politikalar akla 
zarar uygulamalardır. Sözde selefiler Kur'an 
dağıtımından alıkonulacakmış. Peki, polis 
selefi olanı nereden anlayacak? Nasıl ayırım 
yapacak? Ayrıca dağıttıkları Kur'an olduğuna 
göre radikal fikirlerden kasıt ne? Netice 
itibarıyla radikalizmle mücadele adına 
özgürlükçü değerlerin ve birlikte yaşamın 
temeli radikal bir biçimde oyulmaktadır."

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, 
tüm vücudu veya yüzün tamamını kapatan 
kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanmasıyla 
toplumda neredeyse yok denecek kadar az 
sayıda Müslüman kadının yüzünü kapatması 
üzerinden popülizm yapıldığına dikkati 
çekerek Müslüman kadının Avusturya 
toplumuna katılımının önündeki ayrımcı 
engellerle mücadele etmek varken, bu 
adımın atılmasının Avusturya siyasetçilerinin 
yıllardır büyütüp besledikleri kültürel 
ırkçılığın yeni bir halkası olduğuna işaret etti.

Yeneroğlu "Sözde kamu düzeni ve güvenliği 
adına 3-5 kişi için yasa çıkartıyorlar. 
Avusturyalı siyasetçilerden beklenen, çok 
kültürlü ve çok dinli Avusturya toplumunun 
geleceğini inşa etmek için çaba göstermektir. 
Çoğulcu toplum düzeni önündeki hakiki 
engelleri kaldırmak, eğitim ve iş hayatındaki 
ayrımcı uygulamalara odaklanmaktır. 
Kültürel ırkçılıktan beslenen popülist siyaset 
kısa vadede siyasi rant sağlasa da toplumu 
zehirlediği gibi gerçek toplumsal sorunlara 
karşı körleştirir." vurgusunu yaptı.
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu, 
Bulgaristan Türklerinin tabi tutulduğu zorunlu göçün 

28’inci yıl dönümü nedeniyle de yazılı bir 
açıklamada bulundu.

Bulgaristan Türklerinin bundan tam  
28 yıl önce köklerinden ve ait oldukları 
topraklardan koparıldığını belirten 
Yeneroğlu, ülkedeki Türk-Müslüman 
nüfusunun güçlenmesinden endişe duyan 
dönemin faşist yönetiminin, etnik azınlıkları 
eritmek için insan haklarını hiçe sayan 
asimilasyon politikalarına başvurduğunu  
dile getirdi.

O zorlu süreçte Türkçe konuşmanın ve 
eğitimin yasaklandığını, Müslüman-
Türk isimlerinin değiştirildiğini söyleyen 
Yeneroğlu, İslam geleneklerine göre yapılan 
cenaze ve defin işlemlerinin önünün 
kapatıldığını, kıyafetlere yasak getirildiğini ve 
sünnetin yasaklandığını hatırlattı. Türklerin, 
karşı karşıya kaldıkları bu muameleye isyan 
ederek ve açlık grevleri başlatarak karşılık 
verdiğini kaydeden Yeneroğlu, bu baskılara 
direnenlerin hikâyesinin ise hapishanelerde 
son bulduğunu belirtti.

Toplumsal gerilimin zirveye çıktığı 1989 
yılının Mayıs ayına gelindiğinde, Türklere 
ya benliklerinden vazgeçmeleri ya da ülkeyi 
terk etmelerinin söylendiğini aktaran 
Yeneroğlu, "Böylece binlerce aile parçalandı 
ve yüzyıllardır o topraklarda filiz veren 350 
bini aşkın Bulgaristan Türkü köklerinden 
koparılmış oldu. Bu kişiler, kendilerine 
kapılarını açan, ev ve iş imkânı yaratan 
Türkiye'ye doğru yola çıktı." dedi.

Bugün resmî kayıtlara göre Bulgaristan'da 
585 binden fazla Türk yaşadığına dikkati 
çeken Yeneroğlu, kayıt altına alınmayan 
nüfusla birlikte sayının bir milyonu aştığının 

öngörüldüğünü belirterek “Soydaşlarımız 
ana dilin kaybedilmesi, camilere yönelik 
saldırılar ve ayrımcılık gibi sorunlarla 
karşı karşıyadır. Okullarda Türkçe dersleri 
seçmeli ders olarak verilmekte, ders 
saatleri katılımı engelleyici geç vakitlere 
koyulmaktadır. Bu durum ana dile olan ilgiyi 
azaltmaktadır. Öte yandan devlet tarafından 
Türkçe yayın imkânı verilmemesi ve Türkçe 
radyo kanalı kurulmasının dolaylı olarak 
engellenmesi Bulgaristan'da asimilasyon 
politikası kalıntılarının hâlâ devam 
ettiğini göstermektedir. Günlük hayatta 
camilere ve imamlara yönelik saldırıların 
sürmesiyse karşılaşılan bir diğer sorundur. 
Ülkede sahip oldukları nüfus yoğunluğuna 
göre devlet dairelerinde yeterli düzeyde 
temsilin olmaması, dışlamanın bir başka 
göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı, aşırı sağ partilerin hükûmette yer 
almasının da Türk ve Müslümanlar için 
yeni sorunların habercisi olduğunu kaydetti 
ve Bulgaristan'ın, Avrupa'nın normatif 
iddialarından çok uzak olduğunu vurguladı.

Yeneroğlu "Maalesef ki aradan 28 yıl 
geçmesine rağmen, Bulgaristan Türklerinin 
çektiği acılar hâlâ tazedir. Türkiye bu yaraları 
sarmak için elinden geleni yapmıştır. Şimdi 
ise bizlere düşen görev, bu acı olayları 
hafızalara kazımak ve gelecek nesillere 
öğretmektir. Yakın geçmişte Bulgaristan'da 
yaratılan bu toplumsal gerilimi ve 
öncesinde yaşananları bilmek asimilasyon 
politikalarının sonuçlarını görebilmemize 
yardımcı olacaktır." hususlarını vurguladı.
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TBMM’DEN MACARİSTAN’A ZİYARET

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı  
Laszlo Köver'in davetine icabetle 
Budapeşte'ye resmî bir ziyarette 
bulunan TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu 
başkanlığındaki TBMM heyeti Macaristan 
Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile 
görüştü. 

Ahmet Gündoğdu, Macaristan Ulusal 
Meclis Başkanı Köver ile görüşmelerinde 
Macaristan'ın 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişimine karşı Türkiye'ye verdiği desteğin 
çok büyük önem arz ettiğini vurguladı. 
FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne işaret 
eden Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
''Demokrasimizin, terör ve darbe gibi 
karşılaştığı badirelerde ve bunlarla olan 
mücadelesinde Avrupa'nın merkezinden 
bize verdiğiniz destek için çok teşekkür 
ediyoruz. FETÖ de bir terör örgütü. Bu terör 
örgütünün buradaki uzantılarıyla da daha 
güçlü bir şekilde mücadele edeceğinizi 

biliyoruz. Bunun ivme kazanmasını 
bekliyoruz. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ne dinî 
ne vatani ne de insani bir yanının olmadığını 
gördük. Terörle ve darbeyle mücadelede 
Avrupalı dostlarımıza sizler aracılığıyla 
sesimizin duyurulmasını bekliyoruz.'' 
Gündoğdu, Macaristan tarafının gösterdiği 
ilgi ve konukseverliğe de teşekkür etti.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver 
ise Balkanlar’daki karışıklıkların, bazılarının 
çıkarına hizmet ettiğini belirterek ''İstikrar 
olmadan demokrasi olmaz. Eğer bir ülkede 
demokrasi korunmak isteniyorsa orada 
istikrar sağlanmalı.'' dedi. Macaristan’a 
ziyarette bulunan TBMM heyeti, programı 
çerçevesinde Budapeşte’de bulunan Yunus 
Emre Enstitüsünü ziyaret etti ve faaliyetleri 
hakkında bilgi aldı. Türkiye Cumhuriyeti 
Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı ve KKTC 
Macaristan Temsilcisi Büyükelçi Selda 
Çimen’in refakat ettiği heyet, enstitüde Türk 
vatandaşları ile buluştu. TBMM İdare Amiri 
Ahmet Gündoğdu başkanlığındaki heyet 
15 Mayıs 2017 tarihinde Budapeşte’de 
bulunan Galiçya Cephesi Şehitliği’ne de 
ziyarette bulundu.

Macaristan’da çeşitli resmî ziyaretlerde 
bulunan TBMM heyeti, başkent Budapeşte 
Nandor Hidegkuti Stadı’nda Macar 
milletvekilleriyle bir dostluk maçı yaptı. 
Macaristan ile Türkiye arasında 2004 
yılında Zigetvar ve 2006 yılında Trabzon’da 
yapılan parlamentolar arası dostluk 
maçlarının üçüncüsü olan maç Macaristan’ın 
galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sırasında 
izleyiciler “Türkler ve Macarlar kardeştir.” 
diye tempo tuttu.

14 Mayıs 2017 Pazar
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TBMM İDARE AMİRİ GÜNDOĞDU,
PARLAMENTO MUHABİRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM İdare Amiri ve Basınla İlişkiler Kurulu 
Başkanı Ahmet Gündoğdu, 18 Mayıs 2017’de 
Üyeler Lokantasında düzenlenen çalışma 
kahvaltısında parlamento muhabirleriyle 
bir araya geldi. Çalışma kahvaltısına, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet 
ve Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) 
Başkanı Göksel Bozkurt da katıldı.

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, bir 
ülkenin demokrasisinin güçlü olmasının; 
siyaset kurumu, sivil toplum ve medyanın 
gücü ile orantılı olduğunu belirterek 
"Siyaset kurumu, medya ve STK bu gücünü 
antidemokratik süreçlerde olduğu gibi 
darbecilerin lehine kullanırsa demokrasinin 
yok oluşuna katkıda bulunmuş olur. Milletin 
iradesi doğrultusunda ve Türkiye'nin 
geleceği adına kullanırsa hem demokrasiye 
hem insanımıza hizmet etmiş olur." dedi. 

İki yıldır Meclis çatısı altında gazetecilerle 
birlikte çalıştıklarına işaret eden Gündoğdu, 

bu iki yılda darbeyi, dokunulmazlıkların 
kaldırılmasını ve sistem değişikliğini 
beraber yaşadıklarını belirtti. Gündoğdu, 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
Meclisle ilgili en önemli tarih ve konuların 
1923, 1950, 15 Temmuz 2016 ve Anayasa 
değişiklik paketinin 330’un üzerinde 
oy olarak millete gönderilmesi olarak 
sayılabileceğini ifadeyle on yılda bir 
darbelere ev sahipliği yaparak âdeta “darbe 
başkenti” olarak anılabilecek Ankara’nın  
15 Temmuz’da darbeleri püskürtme 
başkentine dönüştürülmesinin, o gece 
Meclise giren giremeyen medya 
mensuplarının darbe karşıtı duruşlarının, 
üç partinin ve 16 Temmuz’da dördüncü 
partinin de katılımıyla tüm grupların ortak 
kınama bildirisinin, milletimize Türkiye 
fotoğrafını yaşattığını kaydetti.

Ahmet Gündoğdu, kimseyi denize 
dökmekten ya da benzer tehditlerle 
buluşturmaktan yana olmadıklarını ve 
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olmayacaklarına değinerek "Denizler 
bu milletin denizi... Milletin; solcusuyla 
sağcısıyla, Alevi’siyle Sünni'siyle, Kürt'üyle 
Türk'üyle denize döktüklerinin kimler 
olduğu ve niçin döktüğü bellidir." 
ifadesini kullandı. Türkiye'nin içeride ve 
dışarıda sıkıntılarının olduğuna işaret 
eden Gündoğdu "Türkiye'nin belki 150 
yıldır en çok dış saldırı altında olduğunu 
söyleyebiliriz. Ama bir başka boyutuyla 
da en güçlü dönemimizi yaşıyoruz. Bizim 
ilkemiz -PKK, FETÖ, PYD, DEAŞ, DHKP-C 
fark etmez- bütün terör örgütlerine 
aynı uzaklıkta olmak, insanımıza ise aynı 
yakınlıkta olmak." dedi. 

Meclisin 15 Temmuz darbe girişiminde 
bombalanan bölümlerinde tadilat 
çalışmalarının devam ettiğini kaydeden 

Gündoğdu "Bu çerçevede basını rahatsız 
ettiğimiz ve yerlerini değiştirmek zorunda 
kaldığımız kurumlarımız olabiliyor. PMD ile 
istişare yaparak mümkün mertebe kimseyi 
dışarıda bırakmadan, basın mensuplarının 
burada özveriyle çalışmasına katkıda 
bulunmaya gayret sarf ediyoruz." dedi ve 
PMD Başkanı Göksel Bozkurt'un kendisine 
parlamento muhabirlerinin yaşadıkları 
sorunlara ilişkin bir dosya sunduğunu 
sözlerine ekledi. Gündoğdu, PMD ve TBMM 
İdari Teşkilatının birlikte çalışma anlayışını 
sürdürmek için çaba sarf ettiklerini, mevcut 
mevzuatı çalışanlar lehine, ancak çalışanlar 
arası barışı bozdurmamak kaydıyla devam 
ettirdiklerini belirtti. TBMM İdare Amiri, 
çalışma mekânı sorununun yeni bina 
hayata geçirilince çözüleceğini dile getirdi.

Çalışma kahvaltısında, parlamento 
muhabirleri görevlerini yaparken 
karşılaştıkları sorunları aktardılar.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, parlamento muhabirlerinin 
Meclisin gözbebeği ve halka açılan en 
önemli kaynağı olduklarını vurgulayarak 

TBMM’ye ve milletvekillerine çok büyük 
katkı sağladıklarını belirtti. Kumbuzoğlu, 
İdari Teşkilatın milletvekillerine hizmet 
ederek aslen 80 milyona en iyi düzeyde 
hizmet vermeyi amaçladığını, bu çerçevede 
parlamento muhabirlerinin İdari Teşkilat 
personelinden ayrı tutulmadığını sözlerine 
ekledi.
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MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ’NDE 
TEKNOLOJİ SERGİSİ

Mimar Kemal İlkokulu ve Ortaokulu 
öğrencilerinin teknoloji ve tasarım, görsel 
sanatlar ile fen ve teknoloji derslerine ait 
çalışmalarının yer aldığı sergi, TBMM  
İdare Amiri Salim Uslu ve CHP Grup 
Başkanvekili Levent Gök'ün katılımıyla açıldı. 

Serginin açılış töreninde bir konuşma yapan 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, ezbere dayalı 
bir eğitim sistemi yerine uygulamalı eğitimin 
önemini vurguladı. Uslu, Türkiye'nin ihtiyaç 
duyduğu çeşitli alanlara yönelik yetenekleri 
ortaya çıkaracak çalışmaları çok değerli bir  
çaba olarak gördüğünü ifade ederek 
öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin 
geliştirilmesine katkı sağlayan serginin 
hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise 
öğrencilerin yıl içinde gerçekleştirdikleri 
becerilerin anlamlı bir sergiye 
dönüştürülmesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek "Bu sergi ile anlaşılıyor ki  
Mimar Kemal İlk-Ortaokulu, öğrencilerinin 
becerileri ve onların yeteneklerini artıran bir

anlayışla öğrenim yapıyor onları toplumla 
buluşturuyor. Bu kıvanç verici bir davranış." 
ifadelerini kullandı. 

Mimar Kemal İlkokulu ve Ortaokulu 
Müdürü Yasin Demirci, çocukların sosyal 
ve kültürel faaliyetler içinde bulunmasının 
önemine değinerek, bu sene ikincisini 
düzenledikleri sergiyi geleneksel hâle getirmeyi 
amaçladıklarını, öğrencilerin verdiği emeklerle 
ortaya çıkan çalışmaları her yıl sergilemek 
istediklerini dile getirdi. 

Ankara Maltape Ortaokulu öğrencileri 
tarafından hazırlanan karma resim sergisi 
de TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim Uslu tarafından 23 Mayıs’ta 
Mustafa Necati Kültür Evi’nde açıldı.

Uslu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu çeşitli 
alanlara yönelik yetenekleri ortaya çıkaracak 
çalışmaları çok değerli bulduğunu ifadeyle 
öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerinin 
gelişmesine katkısı olacak serginin 
hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 

10  Mayıs 2017 Çarşamba
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ÜNİVERSİTE HASTANELERİYLE 
23. PROTOKOL 

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı ile 
Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Tıp 
Fakültesi arasında sağlık hizmeti alımında 
protokol imzalandı. İmza törenine Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Vural Kavuncu ve AK PARTİ Kütahya 
Milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve 
Mustafa Şükrü Nazlı katıldı.

Sağlık yardımından yararlanan TBMM hak 
sahiplerinin muayene ve tedavi edilmelerine 
ilişkin protokole TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Dumlupınar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören 
imza attı. Törende; Dumlupınar Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan 
Vural, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Emrah 
Çamlı ve Kamu Hastaneleri Kütahya İl 
Sekreteri Dr. İsmail Zehir de yer aldı.

Törende konuşan TBMM Genel Sekreteri 
Kumbuzoğlu, TBMM’nin hak sahiplerine 

üniversite hastaneleri tarafından daha 
kaliteli, erişilebilir ve tıp biliminin genel 
kabul gören kurallarına uygun ayakta ve 
yatarak tedavi hizmetinin sunulabilmesi, 
muayene ve diğer tedavilerinin öğretim 
üyeleri gözetiminde sağlanması, ileri tetkik 
ve tahlillerin en kısa sürede yapılabilmesi, 
yatarak yapılan tedavilerinin gerekli nekahat 
ortamının sağlanmasına yönelik otelcilik 
hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla Tıp 
Fakültesi Üniversite Hastaneleri ile sağlık 
hizmeti alımında protokoller imzaladıklarını 
hatırlattı. Kumbuzoğlu, Dumlupınar 
Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi ile 
imzaladıkları protokolün Üniversite 
Hastaneleri ile yapılan 23’üncü protokol 
olduğunu belirtti. 

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı olarak 
hak sahiplerinden oluşan yaklaşık 12.000 
kişilik bir gruba hizmet ettiklerini ifade 
eden Kumbuzoğlu, amaçlarının en kaliteli 

11 Mayıs 2017 Perşembe
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ve en hızlı bir biçimde sağlık hizmetlerine 
ulaşılabilmesi olduğunu dile getirdi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Remzi Gören ise TBMM sağlık yardımından 
yararlanan hak sahiplerinin Dumlupınar 
Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi tarafından en güzel şekilde 
ağırlanacaklarını belirtti ve hastaların verilen 
hizmetten memnun kalacaklarını söyledi. 

Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi Tıp 
Fakültesi Hastanesinin Türkiye'de kendi 
alanında muhtemelen en iyi hastane 
olduğunun altını çizen Gören, her türlü 
imkâna sahip bir hastane olarak hastalarına 
en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını 
belirtti ve protokolün hayırlı olmasını diledi. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu ise 
Kütahya'nın sanat, kültür, doğa ve tarihi 
içinde barındıran çok güzel bir kent 
olduğunu belirterek Kütahyalı olduğu için 
büyük gurur ve mutluluk yaşadığını ifade 
etti. 

Dumlupınar Üniversitesinin Türkiye'nin 
en güzide üniversitelerinden bir 
tanesi olduğunun altını çizen Kavuncu, 

üniversitenin ismini de Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda, şehitlerin 
kanlarıyla suladığı yerden aldığını ve bunun 
da kendileri için ayrı bir gurur kaynağı 
olduğunu söyledi. Dumlupınar Üniversitesi 
Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Sağlık 
Bakanlığı ve üniversite ile sürekli iş birliği 
içinde çalışan bir hastane olduğunu bildiren 
Kavuncu, Sağlık Bakanlığının işletme gücü, 
olanakları ve imkânları, üniversitenin ise 
bilim ve akıl gücü ile sinerji oluşturduğunu 
ifade etti. Hastanenin kendi alanında 
Türkiye'nin en iyi hastanelerinden birisi 
olduğunu söyleyen Kavuncu, TBMM'nin 
sağlık hizmeti alımında birçok üniversite 
hastanesi ile protokol imzalandığını 
ancak söz konusu protokolün Dumlupınar 
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Dal Hastanesi olarak 
gerçekleştirdiği ilk protokol anlaşması 
olduğunun altını çizdi ve emeği geçenlere 
teşekkür etti. Törene katılan Kütahya 
milletvekilleri de imzalan protokolden 
dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını 
belirterek Dumlupınar Tıp Fakültesi 
Hastanesinin, hastalarını ve misafirlerini en 
iyi şekilde ağırlayacağını ifade ettiler. 
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KUMBUZOĞLU, SİYASAL VAKFI ÜYELERİNİ 
KABUL ETTİ

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Mezunları ve Mensupları 
Vakfı (Siyasal Vakfı) üyesi bir grup öğrenciyi 
TBMM’de kabul etti. Kumbuzoğlu, 
kendisinin de İstanbul Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu 
belirterek aynı üniversitede okuyan 
öğrencileri Mecliste ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Başarının çok çalışmak ile elde edileceğini 
vurgulayan Kumbuzoğlu "Hırsın, iradenin 
ve aklın önüne geçmemesi lazım. Çok 
bilgili olabilirsiniz ama öz güveniniz yok ise 
başarıyı elde edemezsiniz. Öz güveninizi 
geliştirme yolunda çaba harcamazsanız 
başarıya ulaşmada mesafe alamazsınız." 
dedi. Kumbuzoğlu, öğrencilere 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişiminde Mecliste yaşananları 
da anlattı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın o gece 
büyük bir cesaretle Meclise gelerek Genel 
Kurulu açtığını belirten Kahraman, Meclisin 
açık kalmasının darbecilerin cesaretini 
kırdığını dile getirdi. Kumbuzoğlu "FETÖ’nün 
15 Temmuz gecesi Mecliste yaptığı tahribatı 
gözlerinizle gördüğünüz zaman, konuşmamın 
ne kadar hafif kaldığını anlayacaksınız." 
ifadesini kullandı. 

Konuk öğrencilere 16 Nisan’daki 
Anayasa referandumunda kabul edilen 

cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında da bilgi 
veren Kumbuzoğlu "Cumhurbaşkanlığı 
sisteminin ana hareket noktası Türkiye'nin 
baş belası olan koalisyonlardır. Çok 
seslilikle, koalisyonların bu yönüyle çok iyi 
diyoruz ama ülkemizin en büyük sorunların 
biri koalisyonlardır. Adnan Menderes 
döneminden itibaren bakmak gerekirse 
ülkesi için fedakârlık yapmak isteyen bir 
hükûmet geldiği zaman Türkiye'yi taşeron 
gibi gören dış güçler hemen müdahale 
ediyordu. Tarihe de bakıldığı zaman ülke 
olarak yaşadığımız sıkıntıların ana nedeni 
koalisyon sistemidir. Bunu aşmak için yeni bir 
sistem benimsendi. Bu sistem koalisyonları 
bitiriyor. Yeni sistemle başbakanlık 
kaldırılıyor, cumhurbaşkanı bakanları 
seçiyor. Eski sistemde cumhurbaşkanı ile 
başbakan arasında sürtüşmeler oluyordu. 
Yeni sistemde TBMM güçleniyor. Artık 
bütün kanun tasarılarını ve tekliflerini 
milletvekilleri kendileri yönlendirecek. 
Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkeye hız ve ivme 
kazandıracak. Angarya ve hantal yürüyen 
bürokrasiden hızlı bir bürokrasiye geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı sistemi dünyanın belli 
bir ülkesinden alınan bir sistem değil, 
Türkiye şartlarına uyan bir düzenlemedir." 
dedi. Kabulün ardından öğrenciler,                                
15 Temmuz'daki FETÖ darbe girişiminde 
Meclisin hasar gören bölümlerini gezdi.

09 Mayıs 2017 Salı
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ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİCİ DENEYİM: 
TBMM ZİYARETİ

TBMM’de darbe girişimi sonrasında 
başlayan tamirat ve tadilat çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından TBMM 
Külliyesini ziyaret etmek isteyen öğrenci 
gruplarının ilgisi her geçen gün artarak 
devam ediyor. İlkbahar aylarının gelmesiyle 
birlikte öğrenim çağındaki gençlerden 
başlayan yoğun talep, rekor seviyelere ulaştı. 

Öğrenci gruplarına, Genel Kurulun 
çalışmadığı gün ve saatlerde ziyaret imkânı 
sağlanıyor. TBMM Külliyesini gezmek üzere 
gelen diğer gruplar gibi öğrenci grupları da 
rehberler eşliğinde gezdiriliyor. Meclisin 
tanıtımı kapsamında sağlanan bu hizmet 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 
tarafından yürütülüyor.

Ziyaretçiler, rehberlerin Genel Kurul Salonu 
içinde yaptığı sunumun ardından Meclisin 
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde hasar 
gören bölümlerini geziyor. 15 Temmuz gecesi 
bombalar altında açılarak çalışmalarını 
sürdüren Gazi Meclis, o tarihten bu yana 

sayısız yerli ve yabancı heyeti ağırladı;  
söz konusu ziyaretçiler savaş uçaklarından 
atılan bombalar ve helikopterlerden açılan 
ateşle verilen hasarı kendi gözleriyle 
gördüler.

28 Nisan- 5 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
TBMM Külliyesini 5 bin 104 öğrenci, Kurtuluş 
Savaşı Müzesi’ni ise 15 bin 853 öğrenci 
ziyaret etti. Aynı dönemde çocukların Meclis 
bahçesindeki ağaç, çiçek ve diğer bitkileri 
incelemelerine katkıda bulunmak amacıyla 
başlatılan "Ekolojik Tur" kapsamında da  
6 okuldan gelen 110 öğrenciye çevre 
ve tabiat bilincinin geliştirilmesi amaçlı 
rehberli bahçe turu yaptırıldı. Türkiye'nin 
dört bir yanından gelen öğrenciler Meclis 
ziyaretinden çok etkilendiklerini dile 
getiriyor, televizyonda görme imkânı 
buldukları Genel Kurul Salonu, Meclis binası 
ve darbe girişiminde hasar gören bölümleri 
bizzat ziyaret etmenin çok eğitici bir 
deneyim olduğunu ifade ediyorlar.
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MİNİKLERE ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ
11 Mayıs 2017 Perşembe

TBMM bahçesindeki biyolojik çeşitliliğin, 
drama ve eğitici oyunlarla doğa, çevre ve 
biyolojik çeşitlilik konularında eğitim alan 
ilköğretim öğrencilerine tanıtılması amacıyla 
başlatılan uygulama kapsamında bir etkinlik 
gerçekleştirildi. TBMM Külliyesi bahçesinde 
bulunan 100 cinsten oluşan çalı, ağaç ve çok 
sayıda çiçek türünün çocuklara tanıtılması 
için düzenlenen söz konusu etkinliğe 
anaokulu öğrencileri katıldı.

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 
koordinatörlüğündeki ekolojik tur 
etkinlikleri, biyolojik çeşitliliği koruyan ve 
tanıtan gençlerin yetiştirilmesine katkı 
sağlamak amacıyla yürütülüyor. Etkinlikte 
çocuklarla bir araya gelen TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet de 
miniklerle sohbet etti doğa ve çevre bilincini 
güçlendirmek için çocuklara kuş evi ve çeşitli 
hediyeler verdi.  



55. TBMM KUPASI 
SAHİBİNİ BULDU

55’inci TBMM Kupası Koşusu, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda 
gerçekleştirildi. Bin 600 metre çim pistte yapılan koşuya 4 ve 

yukarı yaşta 13 Arap atı katıldı.

Birinciye 750 bin lira ikramiyenin verildiği koşuda, 
jokeyliğini Selim Kaya'nın yaptığı "Cankardeşler" isimli 
safkan, 1 dakika 45 saniyelik derecesiyle ilk sırada geldi. 
Jokey Akın Sözen ile "Kırdeniz" isimli at ikinci, Halis Karataş 
jokeyliğindeki "Denizim" isimli safkan ise üçüncü oldu. 

Koşunun ardından düzenlenen törende "Cankardeşler"in 
sahibine birincilik kupası TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 

Vekili Erbay Kücet tarafından verildi. Kücet, jokey Selim Kaya ve 
antrenör Muharrem Can'a da plaket verdi.

06 Mayıs 2017 Cumartesi
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TBMM FUTBOL TAKIMI 
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLİYOR

Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğünün düzenlediği Türkiye’nin 
en büyük kamu futbol turnuvası olma 
özelliğini taşıyan 2017 Spor Toto Kamu 
Futbol Turnuvası fikstür ve kura çekimi 
programı 10 Mart 2017 tarihinde yapıldı. 
TBMM Futbol Takımı 86 kurumun katıldığı 
ve 15 gruptan oluşan turnuva kapsamında 
yapılan kura çekimi sonucunda 11’inci 
grupta yer aldı. 

İlk maçını 05 Nisan 2017’de Millî Eğitim 
Bakanlığı ile yapan TBMM Futbol Takımı 
turnuvaya galibiyetle başladı. Grubunda 
yaptığı beş karşılaşmada dört galibiyet ve 

bir mağlubiyetle grup ikincisi olarak ikinci 
kademe turuna çıkan futbol takımımız 
ikinci kademe eleme turunda Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı takımını 1-0 skorla 
mağlup ederek üçüncü kademe eleme 
turuna çıkmış oldu.

25 Mayıs 2017’de DSİ 5. Bölge ile yapılan 
son maçta 2-1’lik sonuçla galibiyet elde 
eden TBMM Futbol Takımı, Ramazan ayı 
sonrasında çekilecek kuralar sonucu çeyrek 
finale çıkma maçını oynayacak.

Meclis Bülteni olarak TBMM Futbol 
Takımının başarılarının devamını diliyoruz.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Mehmet BATUK
21. Dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un cenazesi 15 Mayıs’ta 
Samsun Terme Üsküdübaşı Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Batuk, 1963’te Terme’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 
bitirdi; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi 
Bölümünde master yaptı. Millî Eğitim Bakanlığı Gebze Anibal Anadolu 
Lisesi Öğretmeni, Eğitimciler Birliği Sendikası Gebze Şube Başkanı olarak 
görev yaptı.

   Ayhan FIRAT
17 ve 20. Dönem Malatya Milletvekili, Danışma Meclisi Malatya Üyesi 
(15.10.1981 – 06.11.1983) Ayhan Fırat’ın cenazesi 20 Mayıs’ta TBMM’de 
düzenlenen törenin ardından Maltepe Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Fırat, 1929’da Malatya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 
Fakültesinden mezun oldu. Hava Meydanları İnşaat Reisliği Kontrol 
Mühendisi, PTT Genel Müdürlüğü Grup Başmühendisi ve NATO Dairesi 
Başkan Yardımcısı ve Başkanı, PTT Yönetim Kurulu Üyesi, Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu Üyesi, Orman Bakanlığı Müşaviri, Döksan AŞ 
Genel Müdürü olarak görev yaptı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

 Ekin DİKMEN
18. Dönem İçel Milletvekili Ekin Dikmen’in cenazesi 23 Mayıs’ta 
TBMM’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Dikmen, 1939’da Harik’te doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Devlet İstatistik Enstitüsü ve İller Bankası 
Genel Müdürlüğü Sivil Savunma Müdürlüğünde Memur, Çukurova 
Radyosu Prodüktörü, serbest avukat olarak görev yaptı. 

Ali TANRIYAR
17 ve 18. Dönem İstanbul Milletvekili, 45. Hükûmet İçişleri Bakanı 
Ali Tanrıyar’ın cenazesi İstanbul Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Tanrıyar, 1914’de Polihor’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. Baltalimanı Kemik Verem, Yedikule Göğüs Hastanesi 
Mütehassısı, İstanbul Taksim Beyoğlu İlkyardım Hastanesi Klinik Şefi ve 
Başhekimi; Galatasaray Lisesi, Akbank TAŞ, İnşaat Sigorta AŞ Doktoru, 
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
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26. YASAMA DÖNEMİ AYLARA GÖRE SÖZLÜ SORU, YAZILI SORU VE MECLİS 

ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ İSTATİSTİKLERİ 

KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞI DENETİM BİRİMİ 
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26. YASAMA DÖNEMİ AYLARA GÖRE SÖZLÜ SORU, YAZILI SORU VE 
MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ İSTATİSTİKLERİ

KANUNLAR	VE	KARARLAR	BAŞKANLIĞI	DENETİM	BİRİMİ



KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 19 40
Kanunlaşan 4 2
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan 10 2

Komisyonlarda 
Bulunan* 113 1684

Genel Kurulda  
Bulunan* 86 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslar Arası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 3

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 190 205

İHİK 205  760

KEFEK 21 19

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 61

İstem Üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

2

TBMM Karma Komisyon** 123

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 847 79 12 216 1 2 -

Cevaplanan/
Görüşülen 438 223 3 38 2 1 -

   *03/11/2015- 31/05/2017 itibarıyla bulunan

**31/05/2017 tarihi itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Milli Savunma 2 3
İçişleri - -
Dışişleri 1 2
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 2 5
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Tek. 5 27,45

Dilekçe 5 11
Plan ve Bütçe 3 13,30
KİT 10 30,45
İHİK 2 4,30
AB Uyum - -
KEFEK 1 3
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) 6 14,00
Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 0,30
Aladağ Araştırma 2 5,40

Komisyonlar Toplam 44 120,30
TBMM Genel Kurulu 14 108,47

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Osmanlı Padişahları Ebru ve Minyatür Sergisi

Ahmet Efe
31 Mayıs 2017, 

Ankara



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ MAYIS 2017            SAYI 224

M
AYIS 2017    SAYI 224

   TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’A 
GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDEN FAHRİ DOKTORA

   19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI

   CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
AK PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

TBMM
MİLLİ SARAYLAR

KÜÇÜKSU KASRI




