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Raporlanan 4 -
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Önerge Yazılı Soru Sözlü 
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Başkanlıktan 
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Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 1194 62 13 86 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 354 74 8 33 - 1 -

   *03/11/2015- 30/06/2017 itibarıyla bulunan

**30/06/2017 tarihi itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet 6 29,3
Milli Savunma - -
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Komisyonlar Toplam 45 107,31
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde  
TBMM Tören Alanında düzenlenen iftara,  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım,  
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı  

Prof. Dr. Mehmet Görmez, geçmiş dönem meclis başkanları, bakanlar ile 
milletvekilleri katıldı.

14 Haziran 2017 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  
Meclise gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
tarafından karşılandı. Erdoğan tören mangasını selamladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda dua,  
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez  
tarafından yapıldı.
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Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 
gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan 
itimadıyla meydanları dolduran milletin tüm 
kuruluşlarıyla birlikte, tek yürek hâlinde hareket 
ederek darbe girişimini defettiğini belirten 
Kahraman konuşmasında şu ifadelere yer verdi: 
"Tek millet, tek vatan, tek bayrak ve tek devlet 
parolası ile birleştik. İnanıyorum ki ortaya 
konan bu şuur ve ruh beraberliği darbelere 
son vermiştir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
anıyorum. Millî şairimiz Mehmet Akif, Çanakkale 
Şehitleri şiirinde ne diyor? 'Ey şehit oğlu şehit, 
isteme benden makber, Sana aguşunu açmış, 
duruyor Peygamber.' Cenabıhak o mübarek 
şehitleri cennetine dâhil etmiştir."

16 Nisan'da yapılan halk oylaması ile 
gerçekleştirilen Anayasa değişikliğine de 
işaret eden Kahraman, yeni bir döneme 
geçildiğini vurguladı. TBMM Başkanı Kahraman 
"İstikrarsızlık ve müdahalelerin olmayacağı bir 
döneme başlangıç yaptık. Ülkemiz, milletimiz, 
gönül coğrafyamız ve bütün insanlık için hayırlı 
neticelere vesile olacağı inancındayım." dedi. 

Geçen yıl ilki yapılan iftarın bir gelenek hâlinde 
devam etmesi temennisinde bulunan Kahraman 
"Şimdiden mübarek Kadir gecenizi ve Ramazan 
Bayramınızı tebrik ediyor, nice güzel günlere 
kavuşmamız niyazımı yineliyorum. Allah’ın 
selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun." 
temennisiyle konuşmasını tamamladı.

İftarı müteakip bir konuşma yapan  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman; rahmet, 
mağfiret, bereket ve af ayı olan ramazan 
ayının hayırlara vesile olması, ibadetlerin 
makbul, duaların kabul olması dileğinde 
bulundu. 

Kahraman, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan 
olmak üzere iftara katılan tüm misafirlere 
teşekkür etti.

Haziran  2017



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 
TBMM’de düzenlenen iftardan sonra yaptığı 
konuşmada siyasi hayatı boyunca millî 
iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin gücünü ve itibarını yükseltmek 
için çalıştıklarını, bundan sonra da aynı 
şekilde devam edeceklerini belirtti. Erdoğan,  
15 Temmuz darbe girişiminde TBMM’yi 
hedef alanların bu binayla birlikte doğrudan 
milletin iradesini, hatta milletin bizatihi 
kendisini bombaladıklarını ifade etti.        

15 Temmuz gecesi dışarıda milletin, Meclis 
binasında da milletvekillerinin şanlı bir 
direniş sergilediğine dikkati çeken Erdoğan, 
27 Mayıs 1960’ta ve 12 Eylül 1980'de 
kapısına kilit vurulan, 12 Mart 1971 ve 
28 Şubat 1997'de devre dışı bırakılan bu 
kurumun 15 Temmuz'da kapısına dayanan 
darbecilere teslim olmadığını vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gece Genel Kurul 
Salonu'nda bir araya gelen ve "Yapacağımız 
şey burada ölmektir." diyen milletvekillerinin 
her birini bir kez daha saygıyla selamladığını 
kaydetti.

"FETÖ denen ihanet çetesi ve arkasındaki 
güçlere" işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: 
“Bu alçaklığı yaptılar da ne oldu? İşte 
TBMM dimdik ayakta. İşte milletvekillerimiz 
ülkesine hizmet mesaisine devam ediyor. 
İşte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi faaliyetlerini 
sürdürüyor. Özel harekât çok daha farklı 
bir şekilde dirilerek ayağa kalkıyor. Özel 
kuvvetler, emniyet müdürlüğümüz hakeza 
öyle; İstanbul'umuz da aynı şekilde. 
Ordumuz, istihbarat teşkilatımız hepsi 
de vazifelerini çok daha başarılı, kararlı 
bir şekilde yürütüyor. İşte milletimiz her 
zamankinden çok daha farklı bir şekilde 
kenetlenmiş hâlde geleceğine umutla 
bakıyor. Peki o FETÖ'cü hainlere ne oldu? 
Hepsi de cezaevlerinin demir parmaklıkları 
arkasında günlerini geçiriyor, mahkemelerde 
hesap veriyor. Siz bakmayın onların 
mahkemelerde oynadıkları tiyatroya. Günler, 
aylar, yıllar gelip geçecek ama o bekledikleri 
bahar hiç gelmeyecek. Kulaklarına fısıldanan 
haberlerin, rüyaların, mesajların, sözlerin, 
vaatlerin hepsinin de birer yalandan, 
hezeyandan ibaret olduğunu çok geçmeden 
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anlayacaklar. Bir süre sonra yanlarında ne o 
avukatlar, ne el altından sağlanan destekler, 
ne kendilerini gaza getiren o güruh kalacak. 
Hepsini de tek tek takip ediyor, vakti saati 
gelince de gereğini yerine getiriyoruz."

15 Temmuz'da şehit edilen vatandaşları 
geri getirebilmenin, ülkeye verilen zararları 
telafi edebilmenin mümkün olmadığının 
altını çizen Erdoğan, şehitlerin hiçbir zaman 
unutulmayacağını vurguladı. Erdoğan, 
milletin müsterih olması gerektiğine 
dikkati çekerek, şehitlerin kanlarını, 
yakınlarının ahlarını, gazilerin acılarını yerde 
bırakmayacaklarını dile getirdi,  
15 Temmuz'da ve terörle mücadeledeki tüm 
şehitleri şükranla yâd etti.

Türkiye tarihinin en önemli yönetim 
reformunun 16 Nisan'daki halk oylamasında 
milletin teveccühüyle kabul edilen Anayasa 
değişikliğiyle yapıldığını ifade eden Erdoğan, 
bu reformun en önemli özelliğinin yasama 
ve yürütme arasındaki çizgiyi netleştirmesi 
olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkemizin 
yönetim pratiğinde hükûmeti kuran siyasi 
kadro, aynı zamanda Mecliste de çoğunluğa 
sahip olduğu için yasama ile yürütme çok 
fazla iç içe geçiyor, bundan da en fazla 
Meclis zarar görüyordu. Meclisin, Bakanlar 
Kurulunda hazırlanan ve Meclise sevk 
edilen tasarıların onay mercii durumuna 
düşmesi milletvekillerimizin çalışma 
şevkini de kırıyordu. Yeni sistemde artık ne 
Bakanlar Kurulunun ne de bütçe dışında 
cumhurbaşkanının Meclise kanun tasarısı 
gönderme yetkisi bulunmuyor. Tüm kanunlar 
milletvekillerimiz tarafından hazırlanacak, 
görüşülecek, tartışılacak, oylanacak ve 
yürürlüğe girecek. Bir başka ifadeyle bu 
sistemde kanun yapma tekeli sadece kâğıt 
üzerinde değil, fiilen de Meclisin yetkisine 
veriliyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri 
aynı gün ama farklı listelerde yapılacağı 
için milletin iradesini dilediği gibi sandığa 
yansıtma imkânı bulacağını vurgulayan 
Erdoğan, milletvekili sayısının 600'e 
çıkarılmasının temsil tabanını genişleteceğini 
söyledi.

Haziran  2017
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Önümüzdeki süreçte hem yeni sisteme 
hazırlık mahiyetindeki uyum yasalarının 
çıkartılması hem de seçim kanununda köklü 
değişiklikler yapılması gerektiğini kaydeden 
Erdoğan, milletvekilleriyle seçmenleri 
arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi için dar 
veya daraltılmış seçim bölgesi alternatifleri 
başta olmak üzere, farklı önerilerin 
tartışılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan “Anayasa değişikliğiyle ilk 
adımını attığımız yönetim reformunu bu 
değişikliklerle tamamlamaya ihtiyacımız 
var. Öncelikle de Meclis İç Tüzüğü’nden 
başlamasında fayda görüyorum. Dün de 
ifade ettim, artık Meclis kapanmadan 
şu dönemde bana göre İç Tüzüğü 
parlamentonun halletmesinde çok büyük 

faydalar var. Çok ciddi zaman ve enerji 
kaybına yol açan İç Tüzüğü değiştirmeden 
diğer düzenlemeleri yapmamız bir hayli 
zor olacaktır. Cumhurbaşkanı ve iktidar 
partisinin genel başkanı olarak bu çerçevede 
atılacak tüm adımları, başlatılacak tüm 
girişimleri destekleyeceğimi özellikle 
belirtmek isterim. Parlamento çatısı altında 
görev yapan tüm milletvekillerimizin de aynı 
hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum." 
dedi.

İftara katılan milletvekillerine TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman tarafından “Gazi Mecliste 
O Gece”, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 
prestij eser olarak yayımlanan “Kırk Hadis” 
adlı kitaplar ile TBMM amblemli tabak 
hediye edildi.
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ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA UĞURLANDI

01 Haziran 2017 Perşembe

Şırnak'ta 31 Mayıs 2017’de Şenoba  
Tugay Komutanlığından havalanan  
AS 532 Cougar tipi helikopter, yüksek gerilim 
hattına takılarak düştü. Kazada Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin 13 mensubu şehit oldu. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman yayımladığı 
taziye mesajında şehit askerlerin ailelerine 
başsağlığı diledi. 

"Ülkemizin huzur ve güvenliğini sağlamak 
gayesiyle bölücü terör örgütü mensuplarına 
karşı, kararlı ve etkili bir mücadele yürüten 
Silahlı Kuvvetlerimiz mensubu 

13 askerimizin, Şırnak'ın Uludere ilçesine 
bağlı Şenoba beldesinde geçirdikleri elim 
bir kaza neticesinde şehit olmalarından 
büyük üzüntü duydum." ifadelerini kullanan 
TBMM Başkanı Kahraman, milletin birlik 
ve beraberliğini muhafaza etmek, devletin 
bağımsızlığını korumak gayesiyle bölücü 
ihanet şebekesine karşı yurt içinde ve yurt 
dışında gece gündüz demeden yürüttükleri 
operasyon sırasında şehit olan kahraman 
askerlere Allah'tan rahmet, şehitlerin 
yakınlarına ve Silahlı Kuvvetlerin tüm 
mensuplarına sabrıcemil ve başsağlığı diledi. 

Şırnak’ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan  
23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın için  

Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanı  
Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından 
kıldırılan cenaze namazına  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Başbakan Binali Yıldırım, 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı  
Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar,  
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
milletvekilleri, siyasetçiler, şehit ailesi 
yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



■  13

Haziran  2017

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,  
KADIN MİLLETVEKİLLERİ VE  

15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARINA 
İFTAR VERDİ

07 Haziran 2017 Çarşamba

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
kadın milletvekilleri ile 15 Temmuz 
şehitlerinin yakınlarına iftar verdi. İftara  
15 Temmuz şehit yakınları, TBMM 
Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  
Fatma Betül Sayan Kaya, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili İlknur İnceöz ve kadın 
milletvekilleri katıldı. 

İftar öncesinde bir konuşma yapan  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman   
"Biz tarihimizle övünürüz. Şehit vermişiz 
onunla da övünürüz. Bir zalim Türkiye'yi 
uçuruma sürükledi. 'Zalim' kelimesi de 
kafi değildir Gülen'e... İsmini anmamak 
lazım. Çünkü ismi güzel. O isme layık değil." 
ifadelerini kullandı. Kahraman, Gülen’in bir 
piyon, kukla ve uşak olduğunu belirterek 
ülkenin uçurumdan döndüğünü ve adı geçen 
zalimin Allah tarafından cezasını bulacağını 
vurguladı.

Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin 
"Bu ahtapotun kollarını kullandıklarını 
ve Türkiye'nin karşısına çıktıklarını" dile 

getiren Kahraman, 15 Temmuz akşamı 
Mecliste yaşadıklarını anlattı. Kadınların bu 
kadar cesur olduğunu 15 Temmuz akşamı 
gördüğünü ifade eden Kahraman "O kadar 
cesur ki kadınlar; Yarabbi, o ne yürek?" 
ifadelerini kullandı. 

Bunun partiler değil, Türkiye meselesi 
olduğunu ve 15 Temmuz akşamı hep beraber 
birleştiklerini belirten Kahraman "Parmaklar 
var ama hepsi bilekte birleşiyor. Biz bir 
bütünüz. Dünyanın oyununa gelmeyeceğiz. 
Yanlışa doğru gitmeyeceğiz. Kardeşliğimizi 
unutmayacağız." dedi. 

TBMM’deki bu iftarın bir anane hâline 
gelmesini istediklerini belirten Kahraman, 
şu ifadeleri kullandı: "Geçen sene Dünya 
Kadınlar Günü'nde hanım milletvekilleriyle 
yemek yedik. Hanım milletvekilleri 'bunu 
tekrar yapalım' dediler. İkinci yemek 
iftara rastladı. Bu iftarımız teamül hâline 
gelecektir. Tüm dönem milletvekilleriyle yine 
iftar yapacağız. Cenabıhak şehitlerimizin 
cümlesine gani gani rahmet eylesin." 
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TBMM’NİN 14. BAŞKANI
NECMETTİN KARADUMAN VEFAT ETTİ

TBMM’nin 14’üncü Başkanı Necmettin Karaduman, 
22 Haziran 2017’de İstanbul’da vefat etti. 

Necmettin Karaduman’ın cenazesi,  
23 Haziran 2017’de ikindi vakti Şakirin Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsilen TBMM Başkanvekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile siyaset ve 
iş dünyasından sevenleri katıldı.

Aile adına taziyeleri Necmettin Karaduman’ın eşi 
Selma Karaduman, kız kardeşi Necla Karaduman ve 
kızları Gülberk Eminsoy ile Canan İlter kabul etti. 

23 Haziran 2017 Cuma
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın çağrısı 
üzerine TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi 
partinin Grup Başkanvekilleri, Anayasa 
değişikliğini müteakiben İç Tüzük’te 
yapılması gereken değişiklikleri görüşmek 
üzere 8 Haziran 2017’de TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında bir araya 
geldi.

Toplantıya, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekili 
Levent Gök, HDP Grup Başkanvekili  
Filiz Kerestecioğlu ve MHP Grup Başkanvekili 
Erkan Akçay katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye’nin 
16 Nisan'da tarihî önemi haiz bir halk 
oylaması gerçekleştirdiğini, seçmenlerin 
yüzde 87,5'inin sandık başına gittiği 
oylama sonucunda Anayasa’da yapılan 
değişikliklerin kabul edildiğini ifade etti. 
Kahraman, 1982 Anayasası'nın kabul 
edildiği günden itibaren tartışma konusu 
olduğunu, bugüne kadar çok sayıda 
değişiklik yapıldığını belirterek, Anayasa 
hükümlerinin değiştirilmesi doğrultusunda 
ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin de 
değişmesinin zorunlu hâle geldiğine işaret 

etti ve 16 Nisan'daki halk oylamasıyla kabul 
edilen Anayasa değişikliğiyle, başta İç Tüzük 
olmak üzere, tüm mevzuatta değişiklik 
yapılması zarureti doğduğunu vurguladı. 

Anayasa değişikliğinin, TBMM'ye,  
İç Tüzük’ün değiştirilmesi için 6 aylık süre 
tanıdığını anımsatan Kahraman "Siyasi 
partilerimizin grup başkanlarına vaki 
davetimiz sonucu bugün yapacağımız 
toplantının gayesi de İç Tüzük değişikliği 
konusunda görüşleri paylaşmak ve önerileri 
sunarak, mutabık kalınacak bir taslağın 
nasıl ortaya çıkartılabileceğini müzakere 
etmektir. Bugünkü İç Tüzük’ün değiştirilmesi 
konusunda daha önce de çeşitli çalışmalar 
başlatılmış ancak tamamlanamamıştı. Yeni 
bir şevk, heyecan ve gayret ile bu çalışmayı 
tekrar başlatmaktayız. Mecliste grubu 
bulunan sayın partilerimizin katılımıyla 
başlatılacak olan çalışmanın hayırlara vesile 
olmasını ve bir an önce muvaffakiyetle 
neticelenmesini temenni ediyorum." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Anayasa 
hukukçularının, iç tüzükleri, parlamentoların 
bir çeşit anayasası olarak nitelendirdiğine 
işaret ederek, iç tüzüklerin yasama 

KAHRAMAN: “ÇÖZÜMDE GÖREV ALMAYANLAR 
SORUNUN PARÇASI OLURLAR”

08 Haziran 2017 Perşembe
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çalışmalarına ışık tutan sistemli kurallar 
manzumesi olduğunu kaydetti. Yürürlükteki 
TBMM İçtüzüğü'nün 5 Mart 1973'te kabul 
edildiğini belirten Kahraman, toplam  
186 maddeden oluşan İç Tüzük’ün, aradan 
geçen 44 yıllık sürede 14 ayrı zamanda,  
111 maddesinin değiştirildiğini, 
1 maddesinin metinden çıkartıldığını,  
24 yeni madde metne eklendiğini sözlerine 
ekledi. Kahraman "Türkiye’miz, dinamik bir 
ülkedir. Anayasa ve yasalarımızın ülkemizin 
dinamizmine uygun şekilde değiştirilmesi 
ihtiyacı doğmaktadır. Bu çerçevede  
İç Tüzük’ün de değişen şartlara ve oluşan 
ihtiyaçlara göre tekrar ele alınması 
zarurettir. Bu değişiklik talepleri zaman 
zaman siyasi parti grupları ve milletvekilleri 
tarafından da dile getirilmiş ve teklif olarak 
kamuoyu ile paylaşılmıştır." dedi. 

İç Tüzük değişikliği için önlerinde 4,5 ay gibi 
kısa bir zaman dilimi kaldığına işaret eden 
Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"12 Eylül rejimi tarafından hazırlanan 
1982 Anayasası'nda, bugüne kadar 19 ayrı 
zamanda 184 değişiklik yapılmıştır. 
Anayasa’da yapılan kapsamlı değişikliklere 
uyum sağlanması açısından TBMM 
İçtüzüğü'nün değiştirilmesi zarurettir. 
Genel Kurul çalışmalarının daha verimli, 
görüşmelerin daha süratli gerçekleştirilmesi 
bakımından da ayrı bir zorunluluk söz 
konusudur. 

İç Tüzük’ün değiştirilmesi konusunda 
23 ve 24’üncü yasama dönemlerinde 
iki ayrı çalışma yürütülmüştür. 23’üncü 
Dönemde AK PARTİ, CHP, MHP ve DTP 
grup başkanlarının mutabakatları ile 
oluşturulan İç Tüzük Mutabakat Komisyonu, 
4 ay süren bir çalışma yaparak uzlaştıkları 
taslak metni, 18 Şubat 2009'da kamuoyu 
ile paylaşmıştır. 24’üncü Dönemde de İç 
Tüzük’ün değiştirilmesi hususunda partiler 
arasında çalışmalar yapılmış ve her partiden 
iki milletvekilinin katılımıyla bir komisyon 
oluşturulmuştur. Komisyon,  
13 ay süren bir çalışma gerçekleştirmiş 
ancak bu çalışma da nihayete 

erdirilememiştir. İç Tüzük değişikliği 
konusunda bu yasama dönemi başında da 
bir mutabakat zemini oluşmuş ancak  
15 Temmuz hain darbe girişimi, 
değişikliklerin neticelenmesine imkân 
vermemiştir. İç Tüzük’te yapılacak 
değişiklikte iki yöntem benimsenebilir. 
İlk aşamada yeni Anayasa’nın gerektirdiği 
intibak düzenlemeleri yapılabilir; ikinci 
aşamada, 2019'a kadar olan sürede yepyeni 
bir İç Tüzük yazılabilir. 

TBMM Başkanı Kahraman, yeni dönemde 
TBMM'nin kanun yapım sürecindeki rolü 
ve etkinliğinin daha da artacağını, yeni 
sistemin ihtiyaçları doğrultusunda, siyasi 
parti grupları ve komisyonlar tarafından da 
özel çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Kahraman, Anayasa değişikliğinin 
Resmi Gazete'de yayımlanmasının 
ardından başkanlıklarının, bu konuda 
da bir çalışma yaptığını, 23 ve 24’üncü 
dönemlerde kurulan İç Tüzük Uzlaşma 
Komisyonlarına ait belgelerin toplandığını, 
dünya örneklerinin incelendiğini anlattı. 
Anayasa değişikliği nedeniyle İç Tüzük’te 
değiştirilmesi zorunlu konular bulunduğuna 
dikkati çeken Kahraman, bu değişiklikleri 
sıraladı. 

Uyum yasalarının çıkartılması için yoğun bir 
çalışma yapılması gerektiğini dile getiren 
Kahraman "Çözümde görev almayanlar, 
sorunun bir parçası olurlar. Engelleri 
aşamayanlar onları aşılmaz görenlerdir. 
Yapacağımız çalışmalar, inanıyorum ki 
başarı ile sonuçlanacaktır." dedi.  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, sözlerine 
şu değerlendirmeyle devam etti:

"Terzi kendi söküğünü dikemezmiş 
misali kanun yapma yetkisini haiz 
olan milletvekillerinin kendi kanunları 
bulunmamaktadır. Milletvekillerinin 
görev, hak ve sorumluluklarını ilgilendiren 
kanunlar mevzuatımıza dağıtılmış 
vaziyettedir. Bu durumu ortadan kaldırmak 
gayesiyle tüm kanunlar gözden geçirilerek 
25 ayrı kanunda milletvekillerinin görev, 
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hak ve sorumluluklarını düzenleyen 
hükümler tespit edilmiştir. Değişik 
tarihlerde, ayrı ayrı kanun başlıkları altında 
yapılan bu düzenlemelerin tek bir kanun 
metnine dönüştürülmesi gerekmektedir. 
Böylece milletvekilleriyle ilgili mevzuat 
dağınıklığı da ortadan kaldırılmış olacaktır. 
Ayrıca mevzuat dağınıklığının uygulamada 
ortaya çıkardığı çelişkilerin giderilmesi ve 
milletvekillerinin hakları ve yükümlülüklerine 
ilişkin kamuoyunun şeffaf bir şekilde 
bilgilenmesini temin etmek için Milletvekili 
Kanunu yapılması elzemdir. Bu kanunun 
çıkarılması önemli bir eksikliği giderecektir. 
Diğer yandan Anayasa değişikliğiyle gelen 
yeni sistemin parlamentonun yükünü ve 
yetkisini artıracağı açıktır. Yeni duruma 
uyum için bütüncül bir değerlendirmeyle 
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat Kanunu'nda 
da güncelleme ve değişiklik yapılması 
gerekmektedir." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
değerlendirmelerinin ardından, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP 
Grup Başkanvekili Levent Gök, HDP Grup 
Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu,   
ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz 
alarak görüşlerini bildirdiler.

Grup başkanvekillerinin konuşmalarının 
ardından konuşan TBMM Başkanı Kahraman, 
kuvvetler ayrılığı ilkesine inandığını 
belirterek yasamanın yargıya karışmadığını, 
müdahale etmesinin uygun olmadığını ve 
zaten edemeyeceğini kaydetti. Kahraman, 
sözlerini şöyle tamamladı:

"Anlaşılıyor ki partilerin münferit 
faaliyetleriyle, hareketleriyle, talepleriyle 
bir yola doğru yürüyeceğiz. Ortak bir 
araya gelelim; hepimiz, hep beraber 
bir araya gelip, bir değişikliğe gidelim, 
komisyon kuralım düşüncesi yok. Ama 
bir mecburiyetimizin olduğunu da 
unutmamalıyız. Mevcut bir Anayasa’mız 
var, buna göre bir mecburiyetimiz var. 
Bunu yerine getirmede elimizden geleni 
yapalım. Partiler, 'Şunları koyalım, bunları 
koymayalım, şu eksiklikleri giderelim' 
diyebilir. Partilerin kendi kararlarıdır, ortak 
bir çalışma için içeride masa da hazırdır. 
Çalışmalarınızda araştırma birimimizin 
bütün evrakları, altyapısı emrinize amadedir. 
İstediğiniz takviyeyi yapmaya hazırız. Buna 
ait çalışmalarımızı yürüttük. Bundan sonra 
siyasi partilerimiz kendi içlerinde gereken 
takdiri yapacaklardır. Biz Meclis olarak 
elimizden gelen katkıyı yapmaya hazırız. 
Geleceğimiz güzeldir."
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Sultan III. Ahmet tarafından yaptırılan 
Aynalıkavak Kasrı'nın musiki müzesi hâlinde 
düzenlenerek hizmete alınması nedeniyle 
düzenlenen açılış törenine katıldı. TBMM 
Millî Saraylar tarafından yürütülen çalışmalar 
kapsamında restorasyonu ve tefrişi 
tamamlanan müzenin açılış törenine  
Millî Saraylar Bilim Kurulu Üyeleri  
Prof. Dr. Sadettin Ökten,  
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hakkı Acun, 
Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian,  
Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM 
Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Yasin Yıldız’ın yanı sıra kültür 
sanat dünyasının önemli isimleri iştirak etti. 

Törende konuşan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, tarihe olan saygının bir milleti 
ayakta tutan temel unsur olduğunu 
belirterek "Tarihe saygı, kendine saygının 
ve daim olabilmenin esasıdır. Kültürümüze 
çok büyük ehemmiyet vermek, tarihimize 
saygı göstermek zorundayız. Anıtlar, 
eski eserler devletlerin, kültürlerin 
temel taşıdır. Gereken önemi vermemiz 
icabet eder. Bu sahada hizmet verenlere 
tebriklerimi sunuyorum. Tarihimize olan 

bağımızı her zaman devam ettirmeliyiz. 
Köksüz bir ağaç değiliz. Biz, kadim bir 
medeniyetin varisleriyiz. Biz, Osmanlı'nın 
torunlarıyız. Bugün bizim hâkim olduğumuz 
topraklarda 53 devlet var ve bizim gönül 
coğrafyamız çok geniş. Dünyada sözü sesi 
bilinen bir büyük devletin varisleriyiz." dedi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük 
badire atlattığını vurgulayan Kahraman 
“Gelişmemizi istemeyen, güçlü bir Türkiye 
istemeyen bir dünya var. Bu yüzden nifak 
çıkarıyorlar ama muvaffak olamadılar. 
Milletimiz, parti farkı gözetmeksizin darbeye 
karşı durdu ve demokrasinin yanında yer 
aldı. Biz de bu ve bundan sonraki her 
seneidevriyesinde anısını taze tutacağız." 
değerlendirmesinde bulundu ve 15 Temmuz 
darbe girişiminin toplumsal hafızada canlı 
tutulması için TBMM'de bir demokrasi 
müzesi kurulacağını söyledi. 

19 Haziran 2017 Pazartesi

AYNALIKAVAK KASRI  
MUSİKİ MÜZESİ HİZMETE GİRDİ
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Darbe girişiminin yıl dönümlerinde çeşitli 
etkinlikler yapılacağını kaydeden TBMM 
Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle 
kötü günleri unutmamak, gelecekte 
tekrar yaşanmasını önler. Ankara'da, 
Mecliste demokrasi müzesi inşa edeceğiz. 
Başbakanımızın bulunduğu ofisin 
bombalanmış hâlini aynen muhafaza 
ediyoruz ve 'geçmiş olsun' ziyaretine gelen 
misafirlerimize gösteriyoruz. Milletin 
kendi meclisini bombalamak idrak ötesi 
bir şey, şaşkınlık... Bir meczubu, bir narsisti 
kullandılar." 

Açılış töreni öncesi bir konuşma yapan  
Millî Saraylar Bilim Kurulu Üyesi  
Prof. Dr. İlber Ortaylı, müzenin yapımı 
ve kasrın restorasyonundaki çalışmalar 
kapsamında en büyük yardım ve katkıyı 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan 
gördüklerini ifade etti. 

Prof. Dr. Ortaylı, müzenin ve kasrın 
restorasyonu sonrası kendilerinin TBMM 
Başkanından yeni bir talepleri olduğunu 
belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim çok büyük yardım gördüğümüz 
devlet adamımız hiç şüphesiz ki Meclis 
Başkanımızdır; her istediğimizi yerine 
getiriyor, müteşekkiriz. İyi şeyler istemeye 
gayret ediyoruz. Şimdi de bir arzumuz daha 
var. Burası çok büyük bir komplekstir. 18’inci 
asır medeniyetimizin önemli bir parçasıdır. 

Çünkü burada III. Selim Han'ın ve diğer 
bestekâr padişahların hepsinin bir kalıntısı 
vardır. Onların sesleri burada geziniyor. 
Burada denizcilik tarihimizin en önemli eseri 
var. İstanbul'un Fethi’nden sonra inşa edilen 
tersane var. Eğer lütfederseniz, 1960'lardan 
kalma, bu mimari ve atmosferle hiç 
bağdaşmayan, hâlihazırda da harap vaziyette 
bulunan binaların buradan kaldırılması 
için sizin emrinizi ve inayetinizi bekliyoruz. 
İnşallah bu sahil ve Fatih Sultan Mehmet’in 
tersanesi, kızakları da bu sayede açığa 
çıkacaktır." 

TBMM Başkanı Kahraman, törende, müzeye 
eser bağışlayan Zeki Bülent Ağcabay’a  
teşekkür plaketi verdi ve müzeyi gezerek 
incelemelerde bulundu. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
mesajında, ruhi ve bedenî sağlığına 
kavuşmak, şahsi muhasebeyi yapmak, sosyal 
yaraları sarmak için büyük fırsatlar sunan 
ramazan ayının güzelliklerinin, manevi 
ikliminin birlikte paylaşıldığını belirtti.

İbadetle geçirilen günlerin ardından 
erişilen Ramazan Bayramı'nın, dostlukların 
pekiştirilmesi, küskünlüklerin sona 
erdirilmesi, insanlar arasındaki sevgi ve 
saygı köprülerinin kurulduğu müstesna 
günler olduğunu vurgulayan Kahraman, 
muhabbetle karşılanan bu günlerin, 
ülkede ve dünyadaki bütün Müslümanların 
mutluluğuna vesile olmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Kahraman; rahmet, mağfiret 
ve ebedi azaptan kurtuluş kapılarının 
sonuna kadar açık olduğu ramazan ayının 
manevi atmosferinde ruhunu arındıran 
insanların, sevdikleriyle huzurlu ve güzel bir 
bayram geçirmelerini diledi.

Ülkede ve dünyada şartlar ne olursa olsun 
haklının ve doğrunun yanında olmaya 
devam edilmesi gerektiğini belirten 

Kahraman, mesajında şu hususları kaydetti:

"Kardeşlerimiz arasındaki ihtilafları, 
çıkarlarımızı realize etmek için fırsat olarak 
görmemeli ve aramızdaki uhuvveti tesis 
etmek için fıtratımıza uygun şekilde, var 
gücümüzle gayret etmeyi sürdürmeliyiz.

Sevgi, barış ve kardeşlik günlerinin 
özellikle İslam coğrafyasındaki ihtilafların 
giderilmesine, Müslümanların arasına 
sokulan fitne ateşinin sönmesine ve 
İslam âleminde ahlaki ve vicdani uyanışın 
gerçekleşmesine vesile olması en büyük 
temennimdir.

İnanç köklerimizden kopmadan 
kültürümüzü canlı tutmak, manevi ve millî 
değerlerimizi yaşatmak adına bayram tatili, 
yakınlarımızla buluşmak için fırsat olarak 
görülmelidir."

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, tüm 
vatandaşların ve İslam âleminin Ramazan 
Bayramı'nı kutlayarak, bayramın getirdiği 
sevinç ve coşkunun tüm yeryüzünü 
kuşatmasını Allah'tan niyaz etti.

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’IN 
RAMAZAN 
BAYRAMI
MESAJI

24 Haziran 2017 Cumartesi
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Camiye girişte vatandaşları 
selamlayan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman,  
bayram namazını kıldıktan 
sonra cemaatle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, bayram namazını 
Ataşehir’deki Mimar Sinan 
Camisi’nde kıldı. 

Namaz sonrası Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a, TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman refakat etti. 
Erdoğan ve Kahraman, 
vatandaşlarla ve çocuklarla 
sohbet edip Ramazan 
Bayramlarını kutladılar.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bayram namazını  
Bostancı Tatarağası Camisi’nde kıldı.

25 Haziran 2017 Pazar
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Türkmenistan Burundi

16 Haziran 2017 Cuma14 Haziran 2017 Çarşamba

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli 
Amanliyev’i kabul etti. Kahraman, konuk 
büyükelçiyi Mecliste ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Türkmenistan Büyükelçisi Amanliyev de, 
yoğun gündemi içinde kendisini kabul eden 
TBMM Başkanına teşekkür ederek, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin çok iyi bir düzeyde 
seyrettiğini, bununla birlikte mevcut ilişkileri 
her alanda daha da geliştirmek amacıyla 
çalıştıklarını dile getirdi.

İki ülke arasında Cumhurbaşkanlığı 
düzeyinde gerçekleşen üst düzey 
ziyaretlerin, ilişkileri daha da 
güçlendirdiğine ve ilişkilerin gelişmesinde 
önemli olduğuna vurgu yapan Amanliyev, 
iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının da 
ifade ettiği gibi Türkiye ile Türkmenistan 
arasındaki ilişkilerin Türk kimlik kardeşliğine 
dayandığına ve bunun ilişkilerin 
gelişmesinde önemli rol oynadığına değindi. 

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Burundi Büyükelçisi Joel Nkurabagaya’yı 
kabul ederek konuk büyükelçiyi 
TBMM’de misafir etmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Kahraman, Burundi 
Büyükelçisine Türkiye’deki görev süresinde 
gerçekleştireceği çalışmalarda başarılar 
diledi.

Burundi Büyükelçisi ise, Burundi Dış İlişkiler 
ve Uluslararası İş Birliği Bakanının ziyaretiyle 
birlikte TBMM Başkanı Kahraman’a ikinci 
kez ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatarak 
yoğun gündeminde kendisine vakit ayıran 
Kahraman’a teşekkür etti. 

TBMM çatısı altında olmaktan onur 
duyduğunu ifade eden büyükelçi 
Nkurabagaya, iki ülke arasında güzel 
ilişkiler olduğunu ve bu ilişkileri daha da 
geliştirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti. 
Konuk büyükelçi, iki ülke arasında dokuz 
antlaşmaya imza atılmış olmasının ikili 
ilişkilere olumlu yönde ivme kazandırdığına 
dikkat çekti.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN
PARLAMENTER DİPLOMASİ FAALİYETLERİ
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Amerika Birleşik Devletleri
Burundi Dış İlişkiler ve 

Uluslararası İş Birliği Bakanı

   

09 Haziran 2017 Cuma 14 Haziran 2017 Çarşamba

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
Büyükelçisi John Bass’ı kabul etti. 

   Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez 
Parrilla ve beraberindeki heyeti kabul eden 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, konuk 
heyeti Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ise faydalı bir 
ziyaret geçirdiğini belirterek, bunun iki ülke 
halkları arasındaki güçlü bağı desteklediğini 
dile getirdi. Tarihî geçmişe sahip Türkiye 
ve Küba arasındaki  ilişkilerin daha da 
geliştirilmesinin önemine işaret eden 
konuk bakan TBMM’de bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu kaydetti. 

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İş Birliği 
Bakanı Alain Aime Nyamitwe’yi kabul etti. 

Nyamitwe kabulde, yoğun bir gündem 
arasında kabul edilmekten duyduğu 
minnettarlığı ifade etti. Parlamentoların, 
halkın iradesini temsil eden kurumlar 
olduğunu belirten konuk bakan  
“Bu ziyaretimiz bir şekilde Türk halkının 
iradesinin vuku bulduğu kurumu ziyaret 
anlamına geliyor.” sözlerini kullandı.

Burundi Parlamentosu Başkanı Pascal 
Nyabenda’nın sevgi ve saygılarını da 
ileten Nyamitwe, parlamentolar arası iş 
birliğini önemsediğini vurguladı ve Burundi 
Parlamentosu Başkanının 15 Temmuz’da 
yaşanan demokrasi karşıtı saldırıda 
Türkiye’nin yanında olduğunu belirttiğini 
kaydetti.

Burundi Dış İlişkiler ve Uluslararası İş Birliği 
Bakanı ve beraberindeki heyet, 14 Haziran 
akşamı TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
tarafından TBMM üyelerine verilen iftar 
yemeğine de katıldı.

16 Haziran 2017 Cuma

Küba Dışişleri Bakanı
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Tunus Dışişleri Bakanı Finlandiya

28 Haziran 2017 Çarşamba16 Haziran 2017 Cuma

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Kabulde, konuk heyetin Arapça konuşuyor 
olması nedeniyle bir edebiyat dili olan 
Arapçada sözlüğün kalın olduğunu 
hatırlatan Kahraman, edebiyat ile sözlük 
kalınlığı arasındaki ilişkiye değindi ve  
Türkçede yanlış bir uygulamayla bazı 
kelimelerin dilden atılmasının doğru 
olmadığını söyledi.

Tunus Dışişleri Bakanı Cihinavi ise kabulden 
dolayı TBMM Başkanı Kahraman’a teşekkür 
ederek, ramazan ayı ve Kadir gecesinin 
hayırlı olmasını diledi.

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo’yu 
kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Finlandiya 
Büyükelçisini Mecliste ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifadeyle 
Finlandiya’nın bağımsızlığının 100’üncü yıl 
dönümünü kutladı.

Finlandiya Büyükelçisi ise TBMM Başkanı 
Kahraman’a teşekkür ederek Finlandiya 
ile Türkiye arasında ikili ilişkilerin son 
derece iyi düzeyde seyrettiğini dile getirdi 
ve Finlandiya’nın bağımsızlığını tanıyan 
ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu 
kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) 
Türkiye Delegasyonu Başkanı

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı  
Christian Berger’i kabul etti.

Kabulde, AB Türkiye ilişkileri değerlendirildi. 
AB Delegasyonu Başkanı, Türkiye’nin AB ile 
ilişkisinin önemine değinerek, söz konusu 
ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için 
elinden geleni yapmaya hazır olduğunu 
ifade etti. 28 Haziran 2017 Çarşamba
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   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’yi 
kabul ederek, konuk büyükelçiyi Mecliste 
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade 
etti.

Büyükelçi Saparbekuly, TBMM Başkanının 
yoğun gündemi arasında kabul edilmekten 
onur duyduğunu belirterek iki ülke arasında 
çok güçlü tarihî ve kültürel bağların 
bulunduğunu, Kazakistan ve Türkiye 
arasında mevcut kardeşlik ve dostluk 
ilişkilerinin iki ülke cumhurbaşkanlarının 
karşılıklı olarak yürüttükleri politikalar 
ve olumlu temaslar sayesinde daha da 
güçlendiğini kaydetti.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik 
ilişkilerinden her zaman gurur duyduğunu 
ifade eden Saparbekuly, bu yıl iki ülke 
arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 
25’inci yıl dönümünün kutlandığını dile 
getirdi. Kazakistan halkının Türkiye’yi, 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olarak 
bildiğini ve bununla iftihar ettiklerini 
belirten Saparbekuly, Kazakistan’da açılan 
ilk büyükelçiliğin de Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği olduğunu hatırlattı.

Kazakistan ve Türkiye arasında son  
25 yılda ilişkilerin çok hızlı geliştiğini ve 
güçlendiğini ifade eden Saparbekuly, iki ülke 
halklarının birbirlerine daha da yakınlaşması 
amacıyla söz konusu ilişkileri her alanda 
güçlendirmek için çalıştıklarını kaydetti. 

Türkiye’nin Türk dünyasının direği olduğunu 
belirten Saparbekuly, Türk dünyasının 
büyüyebilmesi için Türkiye’nin her zaman 
güçlü olması gerektiğinin altını çizdi ve 
uluslararası platformlarda iki ülke arasında 
çok güçlü bir iş birliği bulunduğuna 
dikkat çekti. Parlamentolar arasındaki 
karşılıklı ilişkilerin de kuvvetli bir şekilde 
geliştiğini belirten Saparbekuly, iki ülke 
parlamentolarında kurulu bulunan dostluk 
gruplarının önemine değindi. 

Moğolistan

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Moğolistan Büyükelçisi Bold Ravdan’ı kabul 
etti. 

Türkiye ve Moğolistan’ın iki kadim dost ülke 
olduğunu belirten TBMM Başkanı Kahraman, 
iki ülkenin beraberliğinin gelecekte de hayırlı 
hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

Moğolistan Büyükelçisi Ravdan ise 
Moğolistan ve Türkiye’nin tarihî ve 
kültürel bağları olan iki dost ve kardeş 
ülke olduklarını ifade etti. Moğolistan 
devletinin resmî belgelerinde dünyada tek 
bir ülkenin kardeş ülke olarak görüldüğünü, 
o ülkenin de Türkiye olduğunu dile getiren 
Ravdan, Türk halkının Moğol halkına çok 
dostça ve samimi davrandığını, bunun da 
Moğol halkı tarafından bilindiğini ve takdirle 
karşılandığını sözlerine ekledi. 

29 Haziran 2017 Perşembe

30 Haziran 2017 Cuma

Kazakistan
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30 Haziran 2017 Cuma

   TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Macaristan Başbakanı
Türkiye ve Macaristan arasında kadim bir 
dostluk bulunduğunu ifade eden  
TBMM Başkanı Kahraman, birbirini seven 
iki milletin temsilcileri olduklarının altını 
çizdi.

Macaristan Başbakanı Orban da TBMM’de 
bulunmaktan büyük şeref duyduğunu  
dile getirerek Macaristan ve Türkiye 
arasındaki dostluğu güçlendirmek için  
bu ziyareti gerçekleştirdiklerini, ziyaretleri 
sırasında son derece verimli görüşmeler 
yaptıklarını ve çeşitli konularda ilerleme 
kaydettiklerini belirtti.

IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI 
ANKARA’DA 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Irak Temsilciler Meclisi Başkanı  
Selim Cuburi’yi konuk etti.

Görüşmede “Irak’ın toprak bütünlüğü bizim 
için elzemiyettir.” diyen Kahraman, bölgede 
bazı unsurların istikrarsızlık olması için 
çalıştığına dikkat çekti.

TBMM Başkanı Kahraman "Problemlerin 
hiçbiri çözülmez değildir. Yeter ki iyi niyetle 
müzakereye başlansın, konuşulsun. 

Konuşmak en güzel reçetedir. Bir mazi 
birliğimiz var. Yıllara sâri dostluğumuz var. 
Oynanan uluslararası bir oyundur.  
Bu oyuna gelmeyeceğiz inşallah." ifadelerini 
kullandı.

15 Temmuz'da Türkiye'de de bir oyunun 
sahnelenmek istendiğini belirten Kahraman, 
darbe girişiminin kısa bir zamanda bertaraf 
edildiğini ve 20 saat içinde ülkede hayatın 
normale döndüğünü belirtti. 

15 Haziran 2017 Perşembe
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Kahraman "Cumhurbaşkanımızın 
halkı meydanlara çağırması ve halkın 
Cumhurbaşkanına karşı olan itimadı, bu 
çağrıya cevap vermesiyle halk bir bütünlük 
hâlinde darbecilere ve darbe fikrine karşı 
çıktı." dedi. Darbe girişimi sırasında Mecliste 
oturumun sabaha kadar devam ettiğini ve 
siyasi partilerin bir araya geldiğini anlatan 
Kahraman, şöyle devam etti: 

"Millet demokrasinin yanında, diktanın 
karşısında oldu. Daha önceki darbe 
teşebbüslerini ve darbeleri biliyorum.  
Silahlı güç bir bildiri okuyor, geliyor idareye 
el koyuyor. 15 Temmuz, bu tip hareketlerin 
de sonu olmuş oldu. Bundan böyle 
Türkiye'de bir darbe meselesi bitmiştir. Bu 
karışıklığı organize edenler, geri kalan diğer 
terör unsurlarını harekete geçirtiyorlar. 
Terörist hareketler bizim yaptığımız 
tedbirlerle hemen hemen kısa bir zamanda 
bertaraf edilecektir. Terörün önlenmesi 
bütün devletlerin ortak gayretiyle olur. 
Tek bir devletin meselesi değil, insanlık 
meselesidir. Sizdeki gelişmeleri yakından 
takip ettik. İnşallah bir netice alınacak." 

Meclis Başkanı olarak ilk dış ziyaretini 
Bağdat'a gerçekleştirdiğini, burada yakın 
ilgi ve kardeşlik gördüğünü hatırlatan 
Kahraman, Bağdat'ın durumunu 
gördüğünde ise çok üzüldüğünü söyledi. 

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı  
Selim Cuburi ise bölgenin 
hassas bir dönemden geçtiğini 
belirterek, istikrar ve barışın 
hâkim olmasını, görüş 
ayrılıklarının giderilmesini 
istediklerini dile getirdi. 
Son günlerdeki gelişmelerin 
kendilerini kaygılandırdığını 
ifade eden Cuburi "Bazı sorunlar 
nedeniyle kardeşler, dostlar 
arasında sorunlar meydana 
gelmiştir. Bize düşen görev, bu 
sorunların giderilmesi için var 
gücümüzle çaba harcamak, söz 
birliği yaparak bunları ortadan 
kaldırmak olmalıdır." dedi. 

Irak'ta ise teröristlere karşı bir zaferin 
arifesinde olduklarını kaydeden Cuburi 
"Bizim için önemli olan, bu zaferi elde 
ettikten sonra Irak'ta bütün Irak halkını 
temsil eden mezheplerin, etnik grupların, 
bütün Irak halkının birlikte hareket etmesi, 
Iraklılar arasındaki birliğin sağlanması 
olacaktır. Biz aslında birlikten yanayız. Bütün 
tutumlarımız hep birlikten yana olmuştur. 
Biz Irak'ın parçalanmasına, bölünmesine 
ve Irak'a kötülük getirebilecek her türlü 
girişime karşıyız. Aynı zamanda bütün şiddet 
olaylarına karşı olduğumuzu burada bir 
kez daha belirtmek istiyorum. Biz, DEAŞ'a, 
PKK'ya, bütün teröristlere karşıyız. Biz 
aynı zamanda her kim elinde silah tutup 
da sivilleri öldürmeye kalkışırsa onlara da 
karşıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin 
daha da gelişmesi için çaba harcamaya 
istekli olduklarını belirten Cuburi, iki 
ülke arasındaki sorunların da diyalog ve 
karşılıklı saygı çerçevesinde, Türkiye ve 
Irak'ın çıkarlarına uygun şekilde çözülmesi 
gerektiğini vurguladı ve Türkiye'nin Iraklı 
göçmenler konusunda yaptıklarını da 
takdirle karşıladıklarını belirtti.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Cuburi, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
refakatinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından da kabul edildi. 
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KAHRAMAN, 
AGİT PA BAŞKAN YARDIMCISINI KABUL ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı 
Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkan 
Yardımcısı George Tsereteli ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. Kahraman, konuk heyeti 
TBMM'de görmekten memnuniyet 
duyduğunu ifadeyle "Aradaki pürüzler 
ütülenirse, bir düzlem meydana gelirse daha 
mutlu oluruz." dedi. 

George Tsereteli ise TBMM Başkanına 
misafirperverliğinden dolayı teşekkür 
ederek AGİT için Türkiye'nin çok önemli bir 
ortak olduğunu ifade etti ve güçlü, istikrarı 
sürdüren demokratik bir Türkiye'nin yalnız 
Avrupa için değil Dünya için önem arz 
ettiğini vurguladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'yi 
ilk ziyaret eden ve dayanışma gösterenler 
arasında AGİT yetkilileri bulunduğunu 
belirten Tsereteli, şu hususları kaydetti: 
"Türkiye de bu başarısız darbe girişiminden 
sonra, sükûneti sağlamak ve aynı zamanda 
terörle mücadele etmek için doğru adımları 
atmak durumundaydı. Bunu yaparken 
uluslararası insan haklarıyla ve demokrasiyle 
uyumlu bir şekilde bu çalışmaların 
gerçekleştirilmesi önemli. Başarısız darbe 
girişimi sırasında Meclisin bombalanması 
çok önemli bir tehditti ve bizler de bu acıyı 
derin bir şekilde kalbimizde hissettik. Bu, 
durumun vehametinin önemli bir emaresi 
diye düşünüyoruz."

AGİT PA Başkan Yardımcısı  
George Tsereteli ve beraberindeki heyet, 
programı çerçevesinde CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı  
Serpil Kemalbay Pekgözegü ve MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay ile de görüştü.

07 Haziran 2017 Çarşamba
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
AGİT PA heyetini kabulü basına kapalı olarak 
gerçekleşti. Kabule, CHP Ardahan Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile 
CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil 
ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da 
katıldı.

AGİT PA heyeti HDP Eş Genel Başkanı Serpil 
Kemalbay Pekgözegü ile görüştü. Pekgözegü, 
ziyaretin parlamentolar arasındaki diyalog 
ve iş birliği açısından çok önemli olduğunu 
belirterek özellikle Türkiye’nin içinden geçtiği 
kritik dönemde, bölgede ve dünyadaki 
gelişmelerle birlikte düşünüldüğünde bu 
tür ziyaretlerin öneminin daha da arttığını 
vurguladı.

AGİT PA Başkan Yardımcısı Tsereteli ise  
15 Temmuz’daki darbe girişiminin 
ardından Türkiye’de olup bitenlerle çok 

yakından ilgilendiklerini 
ve çeşitli ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini 
kaydetti. Terör saldırılarının, 
Türkiye’nin ezelden beri 
boğuşmak zorunda kaldığı 
bir sorun olduğunu belirten 
Tsereteli, bunun yanı sıra 
özellikle son dönemde 
Türkiye’ye ciddi göç 
akınlarının gerçekleştiğini, 
bu anlamda ülkenin bu 

yöndeki çabalarını çok büyük bir takdirle 
karşıladıklarını ifade etti. 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın  
AGİT PA heyetiyle görüşmesinde, Akçay 
tarafından yapılan konuşmada Türkiye’nin 
AGİT’in kurucu üyelerinden olduğu 
hatırlatıldı.

Türkiye’nin, örgütün tüm faaliyetlerinde, 
siyasi, askerî, ekonomi, çevre gibi konularda 
aktif ve yapıcı bir tutum gösterdiğini belirten 
Akçay “Türkiye, terörizm, sınır güvenliği, 
ekonomi, çevre, ayrımcılıkla mücadele, göç 
ve entegrasyon, insan ticaretiyle mücadele 
gibi pek çok konuda çalışmalara katkıda 
bulunuyor.” vurgusunu yaptı.

Türkiye’nin AGİT ile ilişkilerinin düzenli ve 
olumlu bir seyir izlediğini aktaran Akçay, 
AGİT PA’yı parlamenter diplomasinin önemli 
bir platformu olarak gördüklerini belirtti.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
23-24 Haziran 2017 tarihlerinde Sırbistan’a 
bir ziyarette bulundu. 

Kahraman, ziyaretinin ilk gününde Türkiye 
Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret 
ederek Sırbistan’da mukim vatandaşlarımızla 
görüştü.

Türkiye’nin hızla dışa açıldığını belirten  
TBMM Başkanı Kahraman, dışa açılım  
sürecini ilk olarak eski cumhurbaşkanlarından 
Turgut Özal'ın başlattığına dikkat çekti. 

Türkiye’nin en büyük varlığının Türk insanı ve 
taşıdığı müteşebbis ruh olduğunu belirten 
TBMM Başkanı, her alanda ve her yerde 
bu gelişmeyi saptamaktan memnuniyet 
duyduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğüne ve 
güzel işler yapıldığına işaret eden Kahraman, 
yurt dışından borç alan Türkiye’nin şimdi 
yurt dışına yatırım yapan Türkiye hâline 
geldiğini vurguladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir badire 
atlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ne zaman gelişiyorsa o zaman 
bir darbe muhakkak oluyor. Darbeleri bir 
gözünüzün önüne getirin. Bu zaten  
15 Temmuz darbesi 17’nci darbe 
teşebbüsüydü. Kimi başarılı oldu, kimisi 
teşebbüste kaldı, kimi gizli kaldı. 1960'ta 
başlayan bir darbe zinciri bizim önümüzü 
habire kesti. Dünyada kendimizi soyutladık. 
1960 darbesi sonrasında Türkiye'de artçı 
depremler gibi 17 darbe girişimi yaşandı.  
Bu bir felaket. Bu başarılı olsaydı sadece 
Türkiye değil, bütün bir coğrafya altüst 
olacaktı." 

Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju 
Bilgiçde TBMM Başkanı Kahraman'ı 
ağırlamaktan büyük onur duyduklarını 
ifadeyle Türkiye'den yapılan üst düzey 
ziyaretlerin vizyonlarına önemli katkı 
sağladığına ve bu ziyaretlerin Sırp 
makamlarıyla temaslarını da artırdığına 
işaret etti.

Bilgiç, Sırbistan'da 416 Türk vatandaşının 
yaşadığını, Sırbistan ile ilişkilerin çok iyi 
düzeyde seyrettiğini, hem Sırbistan hükûmeti 
hem de Sırbistan Cumhurbaşkanının 
Türkiye'ye olan ilgisinin gayet olumlu 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, 
SIRBİSTAN’I ZİYARET ETTİ
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olduğunu, bunun da Sırbistan'da yatırım 
yapan Türk iş adamlarının sayısındaki 
artıştan görülebileceğini kaydetti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye 
Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliğinde 
Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi 
Başkanı ve Sancak Demokrat Eylem Partisi 
(SDA) Başkanı Dr. Süleyman Ugljanin ve 
beraberindeki heyeti de kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman,  
Aleksandar Vucic'in Sırbistan Cumhurbaşkanı 
seçilmesi dolayısıyla Sırbistan Sarayı'nda 
düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
24 Haziran 2017’de Sırbistan Cumhurbaşkanı 
seçilen Aleksandar Vucic ile görüşmesinin 
ardından Belgrad'taki Bayraklı Camisi’ni 
ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Cami çıkışında basın mensuplarının 
sorularını da yanıtlayan Kahraman, Sırbistan 
ziyaretinin verimli geçtiğini dile getirdi. 
Sırbistan Cumhurbaşkanı seçilen Aleksandar 
Vucic'in Türkiye Sırbistan dostluğunu 
destekleyecek bir kişi olduğuna işaret eden 
TBMM Başkanı  "Sırbistan, bölgesinde güçlü 
bir kilit devlet. Türkiye Sırbistan beraberliği, 
dostluğu, bölge ve dünya barışına da büyük 
katkısı olacak bir hadise. Dün merasime 
katıldık. Bugün çok faydalı ikili görüşmelerde 
bulunduk. Kendileri Petrol Kongresi 
dolayısıyla Türkiye'ye gelecekler. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 
önümüzdeki aylarda bir Sırbistan ziyaretinde 
bulunacaklar. Karşılıklı münasebetlerimizi 
geliştireceğiz, artıracağız. Yatırım noktasında 
olsun, kültürel sahada beraberliklerimiz 
olacak." ifadelerini kullandı. 

İsmail Kahraman, bayramdan hemen önce 
Sırbistan'daki Bayraklı Camisi'ni ziyaret 
etmekten de son derece mutlu olduğunu 
dile getirdi. 

Bu yapının Kanuni dönemine dayandığını 
vurgulayan Kahraman "Arife gününü böyle 
tarihî bir camide geçirmek varmış kaderde. 
Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Her 
seferinde, vecd içinde, neşe içinde rahatlık, 
saadet içinde ulaşacağımız bayramlar olsun.” 
temennisinde bulundu.

24 Haziran 2017 Cumartesi 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İran 
İslami Danışma Meclisi ve İmam Humeyni 
Türbesi’ne yönelik olarak gerçekleştirilen 
menfur saldırılara ilişkin bir basın açıklaması 
yaptı. 
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

09 Haziran 2017 Cuma

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, Tahran’da yaşanan terör 
saldırılarında hayatını kaybedenler için İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 

taziye ziyaretinde bulundu.

“İran İslami Danışma Meclisi ve İmam 
Humeyni Türbesi’ne yönelik olarak 
gerçekleştirilen menfur saldırılar bizleri 
derinden sarsmış ve üzmüştür. Bu hain 
saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri 
en güçlü şekilde lanetliyorum. Saldırılarda 
vefat edenlere Allah’tan rahmet, başta 
yakınlarına olmak üzere dost ve komşu İran 
halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar 
diliyorum. 

İran halkını temsil eden Meclise ve İmam 
Humeyni Türbesi’ne yapılan bu insanlık dışı 
saldırı, bölge ülkelerinin teröre karşı kayıtsız 
şartsız iş birliği yapma zorunluluğunu bir kez 
daha acı bir şekilde ortaya koymuştur. 

Uzun yıllardır teröre karşı amansız bir 
mücadele veren ve bu uğurda binlerce 
evladını kaybetmiş olan Türkiye, İran 
halkının bugün karşı karşıya kaldığı acıyı 
yürekten hissetmekte ve paylaşmaktadır.” 

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet,  
İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde açılan taziye 
defterine TBMM Başkanı adına şu ifadeleri kaydetti:

"İran İslami Danışma Meclisi ve İmam Humeyni Türbesi’ne 
yönelik olarak gerçekleştirilen menfur terör saldırıları bizleri 
derinden sarsmış ve üzmüştür. 

Bu hain saldırıları planlayanları ve gerçekleştirenleri en güçlü 
şekilde lanetliyoruz. Saldırılarda vefat edenlere Allah'tan 
rahmet, başta yakınlarına olmak üzere dost ve komşu İran 
halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adına İran halkının 
karşı karşıya kaldığı acıyı yürekten hissetmekte ve 
paylaşmaktayız."

07 Haziran 2017 Çarşamba

İRAN'DA  
MEYDANA GELEN 

TERÖR SALDIRILARI  
LANETLENDİ
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
İdari Teşkilat çalışanlarına bir iftar yemeği 
verdi. TBMM Başkanı, iftara icabet eden 
tüm çalışanlara teşekkür ederek herkesin 
ramazan ayını kutladı. 

Ramazanın eğlence ayı olduğuna dair yanlış 
bir algının olduğunu söyleyen Kahraman 
"Ramazan bir ibadet ayıdır. Ramazan, 
farz olan bir ibadetin yerine getirildiği bir 
aydır. Açın hâlinden anlamanın ayı, sosyal 
yardımlaşmanın ne olduğunu anlamanın 
ayı, kendi nefsini sineye çekmenin ayıdır. 
Ramazan bereket, mağfiret ve rahmet dolu 
bir aydır. Allah böyle bir ayı yaşayanlardan 
eylesin ve oruçlarımızı kabul eylesin." dedi.

15 Temmuz darbe girişimine değinen 
Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:  
"Hep beraber bir 15 Temmuz olayı yaşadık. 
Biz güçlendikçe ve inanca sarıldıkça 
önümüze geçmeye çalışıyorlar. Her biri bir 
yerimizden asılıyor. Kendine büyük diyen 
devletler Türkiye'nin gelişmesini katiyen 
istemiyorlar ve önlemek istiyorlar.  

Biz bir Anayasa değiştiriyoruz hemen ayağa 
kalkıyorlar 'bu sana yaramaz, aman ha, sakın 
ha, bu çok yanlış'. Düne kadar böyle bir şey 
yoktu. Demek ki lehte bir şey var ki aleyhte 
büyük bir ayaklanma var." 

15 Temmuz gecesi Meclise geldiğini 
hatırlatan Kahraman "Elhamdülillah 
Meclisimizi açtık. Gemiden fareler kaçar, 
gemiden kaptanlar asla kaçmaz. O gece 
gemimize geldik ve oturduk. Herhangi bir 
telkin ve teklif olmaksızın kendi irademizle 
geldik. Bize geçmiş olsun ziyaretine, en 
tez bir ay sonra geldiler. Oturdukları 
zaman da 'üzgünüz bir darbe atlattınız' 
gerisini söylemediler. Gerisi ne, 'otuz yıllık 
emeğimizi boşa çıkardınız'. Perişan bir 
Türkiye idik Allah bizi korudu. Sadece biz 
değil, gönül coğrafyamız berbat olacaktı. 
Cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara 
çağırması ile hangi partiden olursa olsun 
herkesin bayrağını düşünüp meydanlara 
koşması Türkiye'yi ve bütün gönül 
coğrafyasını büyük bir badireden kurtardı. 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
MECLİS ÇALIŞANLARIYLA İFTAR YAPTI

02 Haziran 2017 Cuma
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Gerek dünkü şehitlerimize gerek darbe 
girişiminde şehit düşenlerimize ve gerekse 
de daha önceki şehitlerimize Cenabı Allah 
gani gani rahmet eylesin. Zaten şehitlik 
en büyük rütbedir. Milletin bir araya gelip 
darbe girişimine karşı koyması Türkiye'deki 
darbelerin önünü kesti. Çünkü halka 
kendisini kabul ettirmeyen hiçbir hareket 
muvaffak olamaz. İyiye doğru gidiyoruz, 
inşallah daha iyi olacağız." ifadelerini 
kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları 
unutturmamak için Meclis bahçesine bir 
anıt yapılacağını belirten TBMM Başkanı 
Kahraman, Meclis duvarlarına asılması için 
bir resim yarışması yapılacağını da sözlerine 
ekledi. 

TBMM Genel 
Sekreteri 
Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu 
ise herkesin 
ramazan ayını 
kutlayarak, 
yoğun mesaisi 
içinde TBMM 
çalışanları için 
vakit ayırarak 
iftara ev 
sahipliği yapan  

TBMM Başkanı Kahraman’a ve emeği geçen 
Destek Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarına 
teşekkürlerini sundu.Kumbuzoğlu "Sizlerin 
bizlere çizdiğiniz vizyon doğrultusunda tüm 
arkadaşlarımla şevkle, zevkle ve heyecanla 
görevimizin başındayız. Tüm arkadaşlarımda 
o heyecanı görüyorum. Allah sizleri 
başımızdan eksik etmesin." dedi.
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Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci  
Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA)  
4. Genel Kurulu, dönem başkanı Hırvatistan 
Parlamentosunun ev sahipliğinde 8-10 Haziran 
2017’de Zagreb’te gerçekleştirildi.

Türkiye’yi TBMM Başkanvekili Mehmet 
Akif Hamzaçebi’nin temsil ettiği toplantıda 
“Bağlantı, İş Birliği, İletişim- Önümüzdeki 
Yol” başlığı altında konuşma ve müzakereler 
yapıldı. 13 parlamento temsilcisinin yer aldığı 
toplantıya, Slovenya, Karadağ ve Bosna Hersek 
Meclis Başkanı; Sırbistan ve Türkiye ise Meclis 
Başkanvekili düzeyinde katıldı. Uluslararası ve 
bölgesel kuruluşlar da Genel Kurulda temsil 
edildi.

TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 
4. Genel Kurulda Güneydoğu Avrupa İş Birliği 
Süreci Parlamenter Asamblesinin Balkan 
ülkelerinin ortak iradesini ve özgün sesini 
yansıtan bir iş birliği forumu olduğunu ifade 
ederek "Her alanda büyük bir potansiyel 
barındıran Balkanlar’da kalıcı güvenliğin, 
istikrar, barış ve refah ortamının sağlanması 
ortak vazifemizdir. Bu itibarla geçmişteki 
çatışmalardan ve bölünmelerden gerekli 
dersleri çıkarmamız, aramızdaki iş birliğini 
ve dayanışmayı geliştirmemiz gerektiğine 
inanıyorum." dedi. 

Türkiye ile Balkan ülkelerinin sadece ortak 
geçmiş ve değerlerle birbirine bağlı olmadığına 
işaret eden Hamzaçebi, Türkiye'nin Balkan 
ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik 
süreçlerini de desteklediğini kaydetti. TBMM 
Başkanvekili, Balkan ülkelerinin AB üyeliğini 
temel hedef hâline getirmeleri gerektiğini 
belirterek "Türkiye’nin de hedefi AB’ye tam üye 

olmaktır. Bu bağlamda, son dönemde kaydedilen 
olumlu gelişmeleri hem bölgenin hem de 
Avrupa’nın geleceği açısından önemli merhaleler 
olarak değerlendiriyoruz." sözlerini kullandı.

Terörle mücadelede ise uluslararası iş birliğinin 
oluşturulması gerektiğinin altını çizen Hamzaçebi 
"Yasa dışı göç tüm ülkeleri ve Balkanlar’ı 
doğrudan etkilemiş ve hükûmetleri zorlamıştır. 
Türkiye olarak bu konuda gösterdiğimiz 
olağanüstü çaba sanırım herkes tarafından takdir 
edilmektedir. Yine de bu sınama karşısında 
uluslararası toplumdan beklediğimiz destek ve 
dayanışmanın yetersiz kaldığını belirtmeliyim." 
vurgusunu yaptı.

Genel Kurulda Sosyal Kalkınma, Eğitim, 
Araştırma ve Bilim Genel Komitesi başkanlığını 
2016-2017 döneminde yürüten AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da komite 
faaliyetlerine ilişkin bir konuşma yaptı. 

Genel Kurulun sonunda yayımlanan Nihai 
Bildirgede AB üyesi olmayan ve AB’ye aday 
ülkelerin AB üyelik perspektiflerinin bölgenin 
ana istikrar ve güven faktörünü oluşturduğunun 
ve Birliğin daha fazla genişleme politikasının 
hem bölgenin hem Güney Doğu Avrupa’nın 
barış, güvenlik, istikrar ve refahına önemli 
ölçüde katkıda bulunduğunun altı çizildi. 

Parlamenter Asamblenin Çalışma Programının 
da kabul edildiği Genel Kurulda 2017/2018 
dönem başkanlığı Slovenya Ulusal Meclisine 
devredildi. 2017-2018 döneminde GDAÜ PA 
Ekonomi, Altyapı ve Enerji Genel Komitesi 
başkanlığını da TBMM’yi temsilen AK PARTİ 
Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu üstlendi.

GDAÜ PA 4. GENEL KURULU 
HIRVATİSTAN’DA DÜZENLENDİ 10 Haziran 2017 Cumartesi
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU, 
ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu,  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili  
Mustafa Yeneroğlu başkanlığında  
15 Haziran 2017’de toplandı.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi 
veren Yeneroğlu,  komisyona yapılan 
başvurulardan 8 bin 138'i üzerinde 
gerekli işlemlerin yapıldığını belirterek, 
konularına göre memuriyete ilişkin 4 bin 36, 
cezaevlerine ilişkin 2 bin 575, yargıya ilişkin 
bin 895, yasal düzenlemeler nedeniyle 
338, eğitimle ilgili 125, çeşitli sorunlara 
ilişkin 624 başvurunun gerçekleştiğini ve  
214 yerinde inceleme talebinde 
bulunulduğunu aktardı.

Komisyonun, kötü muamele ve işkence 
iddiaları üzerine 60 dosya hakkında 

ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına suç 
duyurusunda bulunduğunu ifade eden 
Yeneroğlu, ayrıca komisyona başvuru 
olmaksızın, kamuoyunda, basın ve yayın 
organlarında, sosyal medyada dikkati 
çeken birtakım kötü muamele iddialarına 
ilişkin de 12 vakayla ilgili suç duyurusunda 
bulunulduğunu söyledi. 

Komisyon toplantısında, Silopi'de polis 
panzerinin karıştığı ve iki çocuğun 
yaşamını yitirdiği kazayla ilgili hazırlanan 
inceleme raporu görüşüldü. Olayla ilgili 
olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Genel 
Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı tarafından 
komisyona bilgi verildi.  Silopi İnceleme 
Raporu, konuşmaların ardından yapılan 
oylamayla kabul edildi.

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu, 
komisyon üyeleri 
AK PARTİ Isparta 
Milletvekili Sait Yüce 
ve MHP Osmaniye 
Milletvekili Ruhi Ersoy ile 
birlikte Gülhane Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde 
(GATA) tedavi gören 
gazilere geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundular.

KOMİSYON ÜYELERİNDEN GAZİLERE ZİYARET

21 Haziran 2017 Çarşamba

Ziyaretlerinde 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gece yaralanan Emniyet Genel 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan’ı da ziyaret eden Yeneroğlu, Yüce 
ve Ersoy, çeşitli servislerde tedavi gören gazilerle sohbet ederek isteklerini dinlediler.

Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde askerî konvoya PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit 
düşen Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz için GATA’da düzenlenen törene de katılarak şehidin 
ailesine başsağlığı dileyen İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin son durağı, Ankara 
Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü oldu. Heyet burada, Şube Müdürü 
Eraslan Er ile bir araya gelerek şubeyi gezdi ve bilgi aldı.
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17 Haziran Dünya Çölleşme ve 
Kuraklıkla Mücadele Günü

Çevre Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş,  
Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele 
Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Pektaş, Birleşmiş Milletlerin (BM) 1994 
yılında aldığı karar uyarınca, çölleşme 
tehlikesine karşı dünya kamuoyunun 
dikkatini çekmek, bilgilendirmek ve 
farkındalık oluşturmak için her yıl  
17 Haziran’da "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla 
Mücadele Günü" etkinlikleri düzenlendiğini 
anımsattı. BM'nin her yıl farklı sloganlarla 
çölleşmeyle mücadelenin önemine dikkat 
çektiğini ifade eden Pektaş, 2017 yılı için 
belirlenen sloganın ise "Toprağımız, evimiz, 
geleceğimiz" olduğunu aktardı.

Sessiz felaket çölleşmenin, kurak, yarı 
kurak, nemli alanlarda iklim değişmeleri ve 
insan aktiviteleri neticesinde oluşan arazi 
bozulumu olarak tanımlandığını anlatan 
Pektaş, şu hususları kaydetti:

"Her yıl dünyada 12 milyon hektardan 
fazla tarım arazisi yok olmakta ve 5,2 
milyon hektar orman arazisi de tahrip 
edilmektedir. Yaklaşık 1,5 milyar insan bu 
sebeple yeterli beslenememekte, 1 milyar 
insan sağlıklı içme suyuna ulaşamamaktadır. 
Toprakların kötü kullanımı nedeniyle 2035 
yılına kadar küresel gıda üretiminin yüzde 
12 azalması, nüfusun ise 1 milyar artması 
beklenmektedir. Dünyanın en fakir kesiminin 
yüzde 42'si çölleşme sorununun olduğu 
bölgelerde yaşamaktadır. Bu menfi tablonun 
en büyük mağdurları da az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerdir. Gelişmiş ülkelerin 

yaptığı tahribatın bedelini Afrika, Güney 
Amerika ve Güney Asya'dakiler başta olmak 
üzere fakir ülkeler ödemektedir."

Pektaş; az gelişmiş ülkelerin, ortaya 
çıkmasında neredeyse hiçbir 
sorumluluklarının olmadığı bir sorunun 
ağır yükü altında ezildiklerinin altını 
çizerek, bu adaletsiz tablonun daha fazla 
sürdürülemeyeceğini artık herkesin anlaması 
gerektiğini belirtti.

Cihan Pektaş "Gelişmiş ülkelerin gözünü 
kapatmış olduğu bu coğrafyalara bizim 
de yüz çevirmemiz mümkün değildir. 
Çünkü biz 'Birinizin elinde bir hurma fidanı 
varken kıyamet kopuyor olsa bile onu 
diksin', 'Akarsu başında olsanız dahi suyu 
israf etmeyiniz' diyen bir Peygamberin 
ümmetiyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik 
Ekonomik ve Teknik İş Birliği" destek 
çalışmalarına devam ettiğini, Afrika'ya 
ağaçlandırma, sulama, iklim değişikliğiyle 
mücadele gibi birçok konuda destek 
verdiğini belirten Pektaş "Biz, Afrika'yı 
sömürmek için değil onlara yardım etmek, 
kucaklamak için gitmekteyiz. İşte biz bu 
desteklerle yalnızca fidan dikmiyoruz, 
gönüllere de sevgi tohumları ekiyoruz. 
Tüm dünyaya da buradan sesleniyoruz ki 
asıl olan insandır ve insanı yaşatmaktır." 
değerlendirmesinde bulundu. Pektaş, bütün 
dünyanın kaynakları koruma ve kullanma 
dengesini gözetecek hassasiyette olması ve 
farkındalığın artmasını diledi.

16 Haziran 2017 Cuma
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TBMM, Dünya Çevre Günü nedeniyle 
düzenlenen renkli bir etkinliğe ev sahipliği 
yaptı. Etkinliğe, TBMM Başkanvekili  
Ahmet Aydın; AK PARTİ Samsun Milletvekili 
Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan;  
AK PARTİ Ankara Milletvekili Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam;  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili İnsan 
Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ile çok sayıda 
milletvekili ve aralarında 15 Temmuz 
şehitlerinin çocuklarının da bulunduğu 
Kahramankazan'dan gelen 30 çocuk katıldı. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, herkesin 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 
hakkının Anayasal güvence altında 
olduğunu anımsattı. Aydın "İnsan olarak 
hem kendimizden hem çevremizden hem 
de güzel bir dünyayı gelecek kuşaklara 
aktarmaktan her birimiz mesulüz. Bu sadece 
devletin değil, vatandaş olarak her birimizin 
asli ödevi, bireysel sorumluluğudur." 
ifadelerini kullandı. Etkinliği bu sorumluluk 
çerçevesinde düzenlediklerini söyleyen 
Aydın, Meclisin her zaman Genel Kurul 
tartışmalarıyla gündeme gelmesini 
istemediklerini ifade ederek, bu tür 

08 Haziran 2017 Perşembe
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etkinliklere ev sahipliği yapmaktan onur 
duyduklarını belirtti. 15 Temmuz darbe 
girişiminde Kahramankazan'da şehit olan 
Ahi Mahallesi Muhtarı Ali Anar'ın çocukları 
Yurdagül ve Hüseyin'in de aralarında 
bulunduğunu aktaran Aydın, tüm şehitlere 
rahmet diledi. 

AK PARTİ Samsun Milletvekili Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Çiğdem Karaaslan ise Dünya Çevre Günü 
kapsamında TBMM çatısı altında bisiklet 
kullanımına dikkati çekmek istediklerini dile 
getirerek, günlük hayatında da çocuklarıyla 
bisiklet kullandığını dile getirdi. Karbon 

salınımını azaltmak için Meclisin bir öncülük 
yaptığını belirten Karaaslan, bunun tek 
günle sınırlı kalmamasını, külliye içerisinde 
bisiklet kullanımının artmasını istediklerini 
vurguladı. 

Katılımcılar daha sonra Meclis Külliyesi’nde 
bisiklet turu attılar. TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, tur sonrasında "Bisikletin 
yokuşları siyasetin yokuşlarını aratmıyormuş 
hiç... Her işin kendine göre güzelliği 
ama zorluğu da var." dedi.  Aydın ve 
milletvekilleri, etkinliğe katılan çocuklara 
bisiklet hediye ettiler ve katılım sertifikası 
verdiler.
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Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan 
Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Çin Sosyal 
Bilimler Akademisi Çin Sınır Eğitim 
Enstitüsü Genel Müdürü Şing Guangçıng ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıya, 
TBMM İdare Amiri AK PARTİ Niğde 
Milletvekili ve Türkiye-Çin Halk Cumhuriyeti 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel 
Sekreteri Erdoğan Özegen ile AK PARTİ 
Konya Milletvekili ve Dostluk Grubu Saymanı 
Hüsnüye Erdoğan da katıldı.

Türkiye ve Çin'in iki kadim ülke olduğunu 
belirten Ravza Kavakcı Kan, son 5 yılda iki 
ülke arasındaki iş birliğinin arttığına dikkat 
çekti ve Çin'in kuşak ve yol projesi ile enerji 
ve teknoloji alanlarında ilişkileri artırmayı 
istediklerini ifade etti. Kan, Türkiye'nin DEAŞ, 
PKK, YPG, PYD, FETÖ, DHKP-C gibi birçok 
terör örgütüyle aynı anda çok başarılı bir 
mücadele yürüttüğünü ancak mücadelede 
zaman zaman yalnız kaldığını da sözlerine 
ekledi.

Kan, Çin ile 2015'ten itibaren güvenlik 
alanında iş birliğinin artmasının memnuniyet 
verici olduğunu belirterek "Terörün dini, 
rengi, ırkı yok. Londra'da yapılan saldırıyla 
cami çıkışı Müslümanlara yapılan saldırı 
arasında bir fark yok. Bizim için Çin'de, 

Somali'de, Fransa'da ya da Kanada veya 
İstanbul'da kaybedilen bir can arasında 
hiçbir fark yok. Çünkü bir kişinin ölümü 
veya zarar görmesinin bütün insanlığın zarar 
görmesi anlamına geldiği inancındayız." 
ifadelerini kullandı.

Din veya siyasi ideolojiler üzerinden 
insanların beyninin yıkandığına işaret eden 
Kan, bunun en son örneğinin FETÖ olduğunu 
kaydetti. Türkiye'den sınır dışı edilen ve 
Belçikalı otoritelere sakıncalı olarak bildirilen 
bir teröristin Brüksel'de birçok cana mal 
olan bir saldırı gerçekleştirdiğini anımsatan 
Kan, bu açıdan istihbarat paylaşımının da 
önemine işaret etti. Kan, İslam'ın barış 
dini olduğunu ve insan canına kastı, tüm 
insanlığa kasıt gibi değerlendirdiğini söyledi. 

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Çin Sınır Eğitim 
Enstitüsü Genel Müdürü Şing ise Çin Halk 
Cumhuriyeti’nde Müslümanlar dâhil birçok 
grup bulunduğunu ve merkezî hükûmetin 
tüm dinî ve etnik gruplara saygı gösterdiğini 
ifade etti. 

Sincan'ın son dönemde çok geliştiğini ve 
bazı güvenlik sorunlarıyla karşılaştığını dile 
getiren Şing, Çin'in terörle mücadelede 
birçok ülkeyle iş birliği yaptığını kaydetti ve 
"Terörle mücadelede Çin ve Türkiye mutlaka 
iş birliği yapmalıdır." vurgusunu yaptı.

ÇİN HEYETİ TBMM’DE
19 Haziran 2017 Pazartesi
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Haziran  2017

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN 
MEVCUT DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar başkanlığında toplanan Avrupa 
Birliği Uyum Komisyonunda, AB Bakanlığı 
Müsteşar Vekili Selim Yenel ve Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet 
Kemal Bozay tarafından 'Türkiye-AB 
İlişkilerinin Mevcut Durumu' hakkında bir 
sunum yapıldı.

AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Yenel, Türkiye-
AB ilişkilerinin son zamanlarda birtakım 
sıkıntılar geçirdiğine işaret ederek, göç 
krizinin ortaya çıkmasının AB'nin Türkiye'yi 
yeniden hatırlamasına yol açtığını kaydetti.

Geçen yıl bu zamanlarda iyi olan Türkiye-
AB ilişkilerinin, FETÖ'nün darbe girişimi 
sonrasında, bu terör örgütüyle mücadele 
kapsamında alınan kararlar çerçevesinde 
soğuduğunu belirten Yenel, ancak 
özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın yakın zamanda yaptığı bazı 

görüşmelerin ikili ilişkilerde tansiyonun 
düşmesinde etkili olduğunu vurguladı. 
Yenel, bürokratlar düzeyinde görüşmelerin 
de gerçekleştirileceğini ve tüm konuların 
ayrıntılı olarak ele alınacağını, gelişmeler 
doğrultusunda ise bu görüşmelerin daha 
üst düzeyde yürütülmesinin planlandığını 
sözlerine ekledi.

Yenel; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan alınan yönerge çerçevesinde 
ilişkileri yeniden rayına oturtmak ve güven 
tazelemek için çalıştıklarını, bu doğrultuda 
bürokratından milletvekiline kadar herkesin 
bu anlayış içinde hareket etmesiyle 
ilişkilerin yeniden rayına oturtulabileceğinin 
altını çizdi. Yenel, Kıbrıs konusuna da 
değinerek, şu değerlendirmede bulundu: 

"Kıbrıs bu konuda çok önemli bir rol alıyor. 
Kıbrıs nedeniyle şu anda fasıllar engellenmiş 
durumda. Kıbrıs sorunu çözülürse üyelik 
müzakerelerinde önemli adımlar atılabilir. 

07 Haziran 2017 Çarşamba
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Bu demek değildir ki her şey çözülecek ama 
önemli bir engel kalkmış olacak. Ve işler 
biraz daha düzgün bir hâle gelebilecek." 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Bozay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği 
görüşmelerin son derece yararlı 
olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin tam 
üyelik konusundaki kararlılığının, başka 
modellerle ilgili senaryolarla ilgilenmediğinin 
görüşmelerde bir kez daha ortaya 
konduğunu belirten Bozay, AB'nin de hızla 
yaşanan değişiklikler ve gelişmeler karşısında 
Türkiye ile ilişkilerin önemini gördüğünü 
düşündüklerini ifade etti. Türkiye'nin 
konumunun AB için stratejik anlamına da 

dikkati çeken Bozay, sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Körfez'deki gelişmeler, Katar'a olanlar, İran 
Parlamentosunda silah seslerinin duyulması, 
hepsi Türkiye'nin bölgenin istikrarı açısından 
ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunu 
fark eden AB, gidişatın kendileri için zararlı 
olacağını fark ederek bu açılımı yaptı. Biz 
teknokratlar olarak çizilen yol haritası 
üzerinden nereye gidilecek ona bakacağız. 
Önceliklerimiz vize muafiyeti ve Gümrük 
Birliği konuları. Ama bu bizim tam üyelik 
müzakerelerinden vazgeçtiğimiz şeklinde 
değil, bunun bir parçası olarak aktarılacak." 

Yenel ve Bozay, sunumlarının ardından 
milletvekillerinin sorularını yanıtladılar.

İSVEÇ HEYETİNİN TEMASLARI
AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar, İsveç Meclis Başkanvekili, AKPM 
İsveç Delegasyonu Başkanvekili Tobias 
Billström ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Gülpınar, konuk heyeti Mecliste 
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu 
ifadeyle İsveç'in Türkiye için önemine 
değindi ve İsveç’in kendisi için de çok önemli 
bir ülke olduğunu, zira kendi seçim bölgesi 
Şanlıurfa'dan birçok yakınının ve dostunun 
İsveç'te yaşadığını dile getirdi. 

İsveç Meclis Başkanvekili Billström ise 
görüşmeden dolayı AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a  
teşekkür etti.

Konuk heyet aynı gün AKPM Türk Grubu 
Üyesi, CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün 
Bilgehan'ı da ziyaret etti. Basına kapalı 
olarak gerçekleşen görüşmeye CHP Mersin 
Milletvekili Aytuğ Atıcı, CHP İstanbul 
Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mahmut Tanal 
ve Sibel Özdemir de katıldı. 

02 Haziran 2017 Cuma
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KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ 
KOMİSYONUNDAN İSPANYA’YA ZİYARET

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili  
Radiye Sezer Katırcıoğlu ve 9 komisyon 
üyesinden oluşan TBMM heyeti "Türkiye'de 
Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Cinsiyet 
Eşitliği Projesi" kapsamında 1-6 Haziran 2017 
tarihleri arasında İspanya’ya bir çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret programı 
kapsamında yaklaşık 50 Türk vatandaşıyla 
bir araya gelen TBMM heyeti, söz konusu 
toplantıda kültürel anlamda Türkiye’ye 
yakın ve fırsat eşitliğinin yakalanmak istenen 
seviyede olduğu bir ülke olan İspanya’nın 
ziyaret edildiğini belirtti.

KEFEK heyeti, resmî programı kapsamında 
İspanya Meclisi ve Senatosunda 
görüşmelerde bulundu. İspanya Meclis 
Finans ve Kamu İdareleri ile Senato Eşitlik 
Komisyonunun başkanlarıyla yapılan 
görüşmelerde eşitlikçi bütçe uygulamaları 
ele alındı.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
ziyarete ilişkin basına açıklamada da 
bulundu. Katırcıoğlu, İspanya ziyaretlerinin 
önceki yıllarda yaptıkları pilot çalışmaların 
bir yenisi niteliğini taşıdığını belirtti. 
Katırcıoğlu; Türkiye'deki kadınların, yasal 
haklar ve pozitif ayrımcılık anlamında 
İspanya'daki hemcinslerinden daha ileri 

noktada olduğunu gözlemlediklerini dile 
getirerek "Ancak bizler burada daha iyiyi 
aramak için bulunuyoruz. Şiddete karşı sıfır 
tolerans ve kadın haklarının en iyi biçimde 
uygulanması noktasında en iyisini, yüzde 
100'ü yakalama çabasındayız." ifadelerini 
kullandı.

Komisyon üyeleri de Türkiye'de kadınların 
karar mekanizmalarına katılım hakkını 
geliştirmenin yanı sıra toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme mekanizmalarının 
desteklenmesi açısından İspanya ziyaretinin 
önemli olduğunu vurguladılar. 

Madrid'te Kadın ve Fırsat Eşitliği Enstitüsü 
yetkilileriyle bir araya gelen heyet, Endülüs 
bölgesini de ziyaret etti.

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, çalışma 
ziyaretinde gerçekleştirdikleri görüşmelerde 
İspanya’da Meclis dâhil olmak üzere 
merkez teşkilat ve yerel teşkilatta kurulmuş 
olan eşitlik birimlerinin kadın erkek 
fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak 
raporlama ve denetim mekanizmalarının 
kurulduğunun gözlemlendiğini, bunun 
kurumsallaşma adına doğru adım olarak 
nitelendirilebileceğini belirterek anılan 
hususta Türkiye’nin tecrübesini aktarmaya 
çalıştıklarını kaydetti.

İspanya’da eşitlik 
birimlerinin fırsat 
eşitliği sağlama 
noktasında 
aralarında veri 
paylaşımını da 
sağlayan bir ağ 
kurmalarının 
ülkedeki kadın 
erkek fırsat eşitliği 
çalışmalarına hız 
kazandırdığının 

01 Haziran 2017 Perşembe
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görüldüğünü ifade eden KEFEK Başkanı, 
kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamaya 
yönelik olarak hukuki alt yapı anlamında 
2007 yılında yayımlanan 2007/3 sayılı Eşitlik 
Kanunu ve devamında çıkartılan ikinci nesil 
kanunlarla fırsat eşitliğinin sağlam temellere 
oturtulduğunu belirtti.

İspanya’nın toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme konusunda son 10 yılda önemli 
kazanımlar elde ettiğini vurgulayan 
Katırcıoğlu, ülkenin parlamentosu 
dâhil olmak üzere merkezi ve yerel 
kurum ve kuruluşların stratejik plan ve 
programlarında toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme anlayışını uyguladığının 
altını çizerek yasal mevzuatın kolaylıkla 
hazırlanabileceğini, önemli olanın 
uygulamanın yaygınlaştırılması ve istenilen 
neticeye ulaşılabilmesi olduğunu kaydetti.

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, İspanya’da 
annelerin iş hayatı ile ev hayatı dengesinin 
sağlanması gibi ciddi bir sosyal problemle 
karşı karşıya olduklarını, devletin çalışan 
kadını destekleyecek sosyal politika 

argümanlarının yetersiz olduğu sonucuna 
vardıklarını, İspanya’da kadına yönelik 
şiddetin önemli bir sorun alanı olarak ortaya 
çıktığını, şiddet gören ve korunması gereken 
kadın tanımının çok dar olduğunu, kadına 
yönelik şiddet istatistiklerinin şaşırtıcı 
derecede yüksek olduğunu tespit ettiklerini 
de sözlerine ekledi.

Katırcıoğlu, görüşmeler sırasında 
muhataplarını 15 Temmuz darbe 
girişimi ve FETÖ yapılanması hakkında 
da bilgilendirdiklerini kaydetti. FETÖ 
yapılanmasının küresel bir ifsat ve terör 
yapılanması olduğunu, 15 Temmuz gecesi 
249 vatandaşın şehit, 2193 vatandaşın 
gazi olduğunu, milletvekillerinin Gazi 
Mecliste bombalar altında vatan nöbeti 
tuttuğunu İspanyol mevkidaşlarına 
aktardıklarını belirten Katırcıoğlu, Avrupa 
ülkelerinin gerekli tedbirleri almayarak 
söz konusu teröristlerin iade sürecini 
başlatmamaları hâlinde aynı hazin sonla 
karşılaşabileceklerini vurguladı.
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FRANSA SENATOSUNDAN TBMM’YE ZİYARET
Fransa dışında mukim Fransız vatandaşlarını 
temsil eden Fransa Senatosu Üyesi  
Oliver Cadic, TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar ile Türkiye-Fransa 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap Yaşar'ı 
ayrı ayrı ziyaret etti. 

Serap Yaşar, konuk senatörü TBMM'de 
misafir etmekten büyük memnuniyet 
duyduğunu belirtti. Yaşar, gerçek bir  
Türk dostu olarak nitelendirdiği, Fransa 
Senatosu Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Jacques Mezard'ın da 
yeni kabinede Tarım ve Gıda Bakanı olarak 
görev alması nedeniyle mutluluk duyduğunu 
ifade etti. 

Önümüzdeki süreçte Türkiye ve Fransa 
arasındaki ilişkilerin gelişeceğine 
inandığını vurgulayan Yaşar, Türkiye-Fransa 

Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak 
bunu dilediklerini kaydetti.

Senatör Oliver Cadic, AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Gülpınar'ı ziyaret etti. 

Gülpınar, Türkiye-Fransa ve Türkiye-
AB ilişkileri konusunda bir görüşme 
gerçekleştireceklerini belirterek, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi bir 
seviyeye gelmesini istediklerini vurguladı. 
Fransa'nın AB içinde önemli bir ülke 
olduğunu anımsatan Gülpınar, Fransa'da 
yeni cumhurbaşkanının seçilmesiyle ve 
yeni hükûmetle Türkiye-Fransa ilişkilerinin 
daha da iyi olacağına inandığını kaydetti. 
İki ülke ilişkilerinin güzel şekilde ilerlediğini 
vurgulayan Gülpınar, Cadic’in ziyaretinin ikili 
ilişkilerin daha da ileri gitmesi için önemli bir 
adım olduğunu ifade etti.

14 Haziran 2017 Çarşamba
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BATI ÜLKELERİNDEKİ İSLAM DÜŞMANLIĞI 
HAKKINDA SUNUM

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Batı Ülkelerindeki İslam 
Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu, 
AK PARTİ Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz 
başkanlığında toplandı. İslam düşmanlığının 
çok eskiye dayanan bir konu olduğuna 
dikkat çeken Yavuz, bu konunun gelecekte 
de gündemde yer alacağını kaydetti.

Almanya'da İslam karşıtı suçların kayıt altına 
alınmaya başladığını anımsatan Yavuz, bu 
verilere göre 2017 yılının ilk üç ayında bu 
ülkede Müslümanlara yönelik 208 olayın 
meydana geldiğini, 15 cami saldırısının ve 
32 İslam karşıtı gösterinin düzenlendiğini 
belirtti.

Toplantıda, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışında 
Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel 
Müdür Yardımcısı Ayda Ünlü tarafından 
bir sunum yapıldı. Ünlü, yurt dışında 

yaşayan 6 milyonu aşkın Türk vatandaşının 
İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve 
ayrımcılık eylemlerinden çok yakından 
etkilendiğini ifade etti. Son dönemde 
11 Eylül 2001 tarihinde ABD'deki terör 
olaylarının bir kırılma meydana getirdiğini 
ve İslami terör algısının İslam düşmanlığının 
pekiştirilmesine sebep olduğunu belirten 
Ünlü, El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram gibi terör 
örgütlerinin faaliyetlerinin, Batı Avrupa'ya 
göçmen ve mülteci akınının da bu tür 
hareketleri artırdığına değindi. 

Ünlü, yurt dışında yaşayan Türk 
vatandaşlarına yönelik 2011-15 yılları 
arasında 629, 2016'da 128, 2017  
Ocak-Mayıs döneminde ise 57 yabancı 
düşmanlığı motifli saldırı gerçekleştirildiğine 
dikkati çekti. Müslümanların son 
zamanlarda potansiyel terörist olarak 

07 Haziran 2017 Çarşamba
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görüldüğünü ve bu kapsamda bazı 
ülkelerde birtakım yasa değişikliklerinin 
gündeme geldiğini belirten Ünlü, ayrımcı 
uygulamaların mevzuatta yer almamasına 
karşın kamu hizmetlerinin sağlanmasında 
ırkçı ve ayrımcı uygulamalara sık sık 
rastlanabildiğini, bunun da özellikle polis, 
yargı ve eğitim alanlarında görüldüğü 
söyledi. 

Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü (NSU) 
Davasının, Almanya'da kurumsal ırkçılığın, 
özellikle emniyet ve yargı alanlarında hangi 
boyutlara ulaştığını gösterdiğine işaret 
eden Ünlü, ancak bu davanın kurumsal 
ırkçılığı ortaya çıkarmasını beklemediklerini 
dile getirdi. Ünlü, günlük hayatta 
görülen ayrımcılığın temelinin eğitim ve 
müfredattan geçtiğini vurgulayarak, ilgili 
ülkelere eğitim müfredatlarının gözden 
geçirilmesi talebinde bulunduklarını da 
aktardı. 

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik 
saldırıların 2012 yılından itibaren Dışişleri 
Bakanlığınca elektronik bir veri tabanında 
toplanmaya başladığını vurgulayan 
Ayda Ünlü, saldırılara ve ayrımcılık 
uygulamalarına ilişkin başvurular için 
konsolosluk çağrı merkezinin faaliyet 
yürüttüğünü kaydetti.

Komisyon, 14 Haziran 2017’de de bir 
araya gelerek AGİT Müslümanlara Karşı 
Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele 
Özel Temsilcisi ve Uludağ Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Bülent Şenay tarafından yapılan 
sunumu dinledi.

Teşkilat bünyesinde her yıl ilgili sivil toplum 
kuruluşlarının da katılımlarıyla toplantılar 
gerçekleştirildiğini aktaran Şenay, zaman 
zaman şikâyet konusu olan ilgili ülkelere 
AGİT'in heyet gönderdiğini ve burada 
görüşmeler yapıldığını ifade etti. 

AGİT'te antisemitizmin bir tanımının 
olmasına karşın, İslamofobi konusunda 
üzerinde uzlaşılan bir tanımlamanın 
henüz yapılmadığına dikkati çeken Şenay, 
bu nedenle Avrupa'da bazı ülkelerde 
Müslümanlara yönelik İslamofobi 
saldırılarının, sıradan saldırı suçları olarak 
ele alındığını vurguladı. 

Bazı Batı ülkelerinde Müslümanlarla ilgili 
uygulamaların güvenlik politikalarıyla 
birlikte ele alındığını dile getiren Şenay, 
TBMM Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını 
İnceleme Alt Komisyonunun çok önemli 
olduğunu belirterek, bu komisyonun çalışma 
alanında Türkiye'de ilgili bakanlıklarda birer 
masa kurulması gerektiğinin altını çizdi. 

Batı'da İslamofobi ile mücadele 
çalışmalarının sivil toplum kuruluşları 
üzerinden yürütülmesinin de önemine 
değinen Şenay, Avrupa'da Müslümanlara 
yönelik ciddi bir hoşgörüsüzlüğün 
bulunduğunu anımsattı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve 
Araştırma Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz ise 
2015 yılı itibarıyla dijital oyun sektörünün 
gelirlerde Hollywood sinema sektörünü 
geride bıraktığına dikkati çekerek, 2017 
itibarıyla 100 milyar doların üzerinde bir 
ciroya ulaştığını aktardı. 

Mobil oyunların ekonomik getirisinin ise 
2013 yılında 17,6 milyar dolar olmasına 
karşın, günümüzde 35,4 milyar dolara 
ulaştığını ifade eden Yılmaz, şu anda 
1 milyardan fazla kişinin dijital oyun 
oynadığını ve her geçen gün bu sayının 
arttığını söyledi. Türkiye'de de yaklaşık 
25 milyon civarında dijital oyuncunun 
bulunduğunu aktaran Yılmaz, oyun başında 
geçirilen saatin 39 milyon saat olduğunu 
ifade etti. 

Bazı dijital oyunların İslamofobinin 
yayılması konusunda bir vasıta olarak 
kullanıldığını vurgulayan Yılmaz, bunların 
ifşa edilip anlatılması ve herkesin bu konuda 
bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti. 
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TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI  
BÜTÇELEME HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

TOPLANTISI YAPILDI
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
ve Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi iş 
birliğiyle TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
hakkında bilgilendirme ve farkındalık 
oluşturma toplantısı düzenlendi. 

2018 - 2020 dönemi bütçe süreci 
kapsamında ilgili birimlerin bütçe-
performans bürolarında görevli uzmanların 
katıldığı toplantı; KEFEK, BM Kadın Birimi ve 
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ortaklığında, 
İsveç Uluslararası Kalkınma İş Birliği Ajansı 
(SIDA) finansmanıyla yürütülmekte olan 
"Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi 
Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" 
kapsamında düzenlendi. 

İdari, Mali ve Teknik Hizmetlerden sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Baki Ateş'in 

açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda 
Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Yasama 
Uzmanı Mustafa Şahin tarafından kadın 
erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçelemenin 
kapsamı, Türkiye'deki bütçe sürecine 
kadın erkek fırsat eşitliği perspektifinin 
dâhil edilmesi, bütçeleme yaklaşımının 
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı özelinde 
uygulanabilirliği konularında bilgi verildi. 

Toplantıda, BM Kadın Birimi Proje Yöneticisi 
Neşe Çakır Sayran da söz alarak toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda 
farkındalığı artırmak amacıyla eğitim 
programları ve bilgilendirici faaliyetler 
düzenlediklerini ve bütçelemenin kadın 
erkek fırsat eşitliğini sağlamanın önemli bir 
aracı olduğunu belirtti. Toplantı, Strateji 
Geliştirme Başkanı Naim Çoban'ın kapanışa 
ilişkin değerlendirmesiyle sona erdi. 

22 Haziran 2017 Perşembe
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GIDA BANKACILIĞIYLA İSRAF VE YOKSULLUĞUN 
ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR

Dilekçe Komisyonu bünyesinde alınan bir 
kararla 1 Haziran 2016 tarihinde kurulan 
Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması 
ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt 
Komisyonu, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır başkanlığında  
14 Haziran 2017’de toplandı.

Komisyon Başkanı Mihrimah Belma Satır, 
toplantının başında yaptığı açıklamada, 
komisyonun çalışmaları kapsamında gıda 
bankacılığı yapan derneklerin faaliyet 
şekillerinin, iyi uygulama örneklerinin 
ve tabi oldukları güncel mevzuatın 
değerlendirildiğini kaydetti. Bu çerçevede, 
bugüne dek İçişleri; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık; Maliye, Avrupa Birliği, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlıkları ile Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün Komisyonda sunumlar 
yaptığını hatırlatan Satır, 11 Mayıs 2017’de 
gerçekleştirdikleri toplantıda ABD’de The 
Global FoodBanking Network tarafından 
her yıl, Food Bank Leadership Institute 
(Gıda Bankacılığı Liderlik Enstitüsü) adıyla, 

gıda bankacılığı konusunda eğitim ve iyi 
uygulama örneklerinin paylaşıldığı  
13-16 Mart 2017’de düzenlenen forum 
hakkında Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığından bilgi aldıklarını da vurguladı.

Komisyonun illerdeki dernekler, vakıflar, 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları 
ile belediyeler nezdinde yürütülen gıda 
bankacılığı faaliyetlerinin incelenmesi için 
belirlenen illere yerinde inceleme ziyareti 
gerçekleştirmeye devam edeceğini dile 
getiren Mihrimah Belma Satır,  Mayıs 
ayında Gaziantep’e, 8 Haziran 2017’de 
ise Eskişehir’e çalışma ziyaretlerinde 
bulunduklarını belirtti.

Mihrimah Belma Satır, Gaziantep 
ziyaretiyle ilgili olarak “Sivil toplum 
kuruluşları tarafından yürütülen ve geçen 
yıllar içerisinde yaygınlaşmış olan sosyal 
yardım faaliyetleri Türk toplumunun ve 
özelde Gaziantep halkının yardımlaşma 
konusundaki duyarlılığını gözler önüne 



52  ■  

sermiştir.” ifadesini kullandı ve Gaziantep 
Belediye Başkanının sosyal politikalar 
konusunda sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi 
yerele yansıtmasının sosyal yardımların 
yönetimi bağlamında rol model 
oluşturduğunu vurguladı.

Eskişehir’e yaptıkları yerinde inceleme 
ziyaretinde de ilgili kurum ve kuruluşlardan 
bilgi aldıklarını belirten Satır; Tepebaşı 
Kaymakamlığı Sosyal Marketi ile Odunpazarı 
Belediyesi Halk Marketini ziyaret ettiklerini 
sözlerine ekledi.

Gıda Bankacılığı Uygulamasının 
Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını 
İnceleme Alt Komisyonunda daha 
sonra gündeme geçilerek gıda 
bankacılığı yürüten kurum ve 
kuruluşlara yapılan bağışların İslam 
dinindeki yeri konusunda Diyanet 
İşleri Başkanlığından bilgi alındı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı 
Ekrem Keleş ile Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal tarafından 
gerçekleştirilen sunumda İslam dininde 
israf, zekât, infak ve yardımlaşma 
kavramlarının yanı sıra İslam fıkhı açısından 
gıda bankacılığı; gıda bankası bağışçılarına 
sağlanan vergi teşviklerinin durumu ile 
zekât kurumu açısından gıda bankacılığında 
toplama ve dağıtım faaliyetleri anlatıldı, 
ayrıca Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri 
Başkanlığının mali ibadetlere ilişkin 
hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Bu çerçevede, dindar ve hayırsever 
vatandaşların, gıda bankacılığı faaliyeti 
yürüten kurum ve kuruluşlara bağış 
yaparak zekât, sadaka, fitre gibi mali 
ibadetlerini yerine getirebilecekleri belirtildi 
ancak zekâtın dinen alabilecek insanlara 
ulaştırılması noktasında belirtilen kurum 
ve kuruluşların özel hassasiyet göstermesi 
gerektiği vurgulandı. 

Vatandaşların Diyanet İşleri Başkanlığı 
veya Türkiye Diyanet Vakfı yoluyla 
mali ibadetlerini ifa edebileceklerinin 
kaydedildiği toplantıda Diyanet İşleri 

08 Haziran 2017 Perşembe
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GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİ NEDİR?
Gıda bankacılığı; bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa uygun her türlü gıdayı 
tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik 
yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahipleri ve doğal afetlerden etkilenenlere 
ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonların 

yerine getirmiş olduğu faaliyetlerdir. Gıda bankacılığı uygulamasıyla hem israfın önüne 
geçilmekte hem de sosyal sorumluluk bilinciyle ihtiyaç sahibi insanlara yardım edilmektedir. 

Söz konusu sistemde, ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlar ile çeşitli nedenlerle piyasaya 
sürülemeyen veya pazarlanması verimli olmayan ihtiyaç fazlası maddeleri bulunan gerçek ve 
tüzel kişiler arasında köprü oluşturarak sosyal adaletin sağlanması hedeflenmektedir.

Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri; dernek ve vakıflardan tüzüğünde ihtiyaç 
sahiplerine gıda yardımı yapabilme hükmü bulunanlara gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 
maddeleri bağışlamaları hâlinde, bu bağışları gıda bankacılığı kapsamında vergiden 
düşürebilmektedirler. Böylelikle gıda bankacılığı devlet tarafından teşvik edilerek bedelsiz 
olarak sağlanan yardımlar aracılığıyla açlık ve yoksulluk koşullarının hafifletilmesi 
amaçlanmaktadır. Kurulan bu organizasyon sayesinde işletmeler, fazla duruma gelebilecek 
mallarını değerlendirmiş olmakta, hem de devlet tarafından sağlanan vergi avantajlarından 
yararlanmaktadırlar.

Başkanlığının, kayıt altına almak suretiyle 
topladığı mali ibadetleri dinî şartları taşıyan 
ilgililere iletmek amacıyla yeni bir sistem 
kurduğunun da altı çizildi.

Dilekçe Komisyonu ve Gıda Bankacılığı 
Uygulamasının Araştırılması ve 
Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu 

Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, 22 Haziran 2017’de 
Alt Komisyon Üyesi AK PARTİ Yalova 
Milletvekili Fikri Demirel ile birlikte 
Beyoğlu Belediyesi Sosyal Marketinde 
yerinde incelemelerde bulunarak Web 4.0 
teknolojilerinin gıda bankacılığı alanında 
kullanılmasına tanıklık etti.

22 Haziran 2017 Perşembe
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MÜLTECİ HAKLARI ALT KOMİSYONU,  
SURİYE TÜRKMENLERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Mülteci Hakları Alt 
Komisyonu, AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı 
Emin Bozoğlan tarafından bölgedeki 
Türkmenlerin yaşadıkları sorunlarla ilgili 
bir sunum yapıldı. Bozoğlan, Suriye’nin 
kuzeyinde, içinde Türkmenlerin de 
bulunduğu köylerde evlere PYD/YPG 
tarafından el konulduğunu; buraların, 
askerî, lojistik merkezler olarak kullanıldığını 
söyledi.

Abluka altında bulunan bölgelerde, Şam'ın 
güney kırsalında, Hama ve Humus’ta, 
Suriye rejiminin baskısına, saldırılarına ve 
tutuklamalarına maruz kalındığını ifade eden 
Bozoğlan, bu insanların iç göçe zorlanarak 
bölgenin demografik yapısının değiştirildiğini 
belirtti. Bozoğlan, bu bölgelere insani 
yardım ulaştırılmasına rejim ve destekçileri 
tarafından engel olunduğunu dile getirdi.

Gençlerin imkânsızlıklar içinde bir taraftan 
üniversite tahsili için uğraşırken bir taraftan 
da zorlu yaşam mücadelesi verdiğini aktaran 
Bozoğlan, savaştan bu yana Türkiye’de doğan 
240 bin Suriyeli çocuğun kimliksiz olduğuna,

bu sorunun savaş uzadıkça büyüyerek devam 
ettiğine dikkati çekti.

Komisyon Başkanı Uslu, Türkiye'de doğan 
Suriyelilere vatandaşlık verilmesi gerektiğini 
kaydetti. Uslu, Fırat Kalkanı harekâtıyla 
oluşturulan güvenli bölgelere 100 binden 
fazla Suriyelinin döndüğünü bildirdi. 
Toplantıda Türkmenevi eski Başkanı  
Dr. Davut Karataş tarafından Ankara'da 
bulunan Türkmenlerin sorunlarıyla ilgili 
olarak komisyona bilgi verildi.

Mülteci Hakları Alt Komisyonu  
18 Haziran 2017’de toplanarak Suriye 
Türkmen Meclisi Başkanı Emin Bozoğlan’ı 
bir kez daha dinledi. 

Bozoğlan toplantıda, Türkiye’deki kamplarda 
yaşam kalitesinin artırılması için çadır 
kentlerin hepsinin konteyner kentlere 
dönüştürülmesi ve imkânlar ölçüsünde 
kalıcı konutlarda iskân edilmesinin önemli 
olduğunu ve bunun daha ekonomik 
olacağını dile getirdi. Nüfusun yoğun olduğu 
kamplarda; yaşlı, kimsesiz, hasta, bakıma 
muhtaç, zihinsel ve bedensel engelli kişilere 
bakım merkezleri oluşturulması ve bu 
insanlara sağlık, sosyal ve psikolojik destek 
sağlanmasının önemli olduğunu belirten 
Bozoğlan, iyileştirici bazı önerilerde de 
bulundu.

15 Haziran 2017 Perşembe
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ÇÖLYAK HASTALIĞIYLA 
İLGİLİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU 

İLK TOPLANTISINI YAPTI
Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, 
Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa 
Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların 
Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu, 13 Haziran 2017’de 
toplandı.

En yaşlı üye sıfatıyla AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba 
başkanlığında toplanan komisyon 
toplantısında başkanlık divanı belirlendi. 
Yapılan seçim sonucunda komisyon 
başkanlığına AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer seçildi. Komisyonun 
başkanvekilliğine AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Celil Göçer, sözcülüğe AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya 
ve kâtipliğe AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Bennur Karaburun getirildi. HDP Adıyaman 
Milletvekili Behçet Yıldırım,  

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim 
Yurdakul, CHP Bursa Milletvekilleri  
Erkan Aydın ve Ceyhun İrgil, AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,  
CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, 
AK PARTİ Konya Milletvekili  
Mehmet Babaoğlu, CHP Mersin Milletvekili 
Aytuğ Atıcı, AK PARTİ Mersin Milletvekili 
Yılmaz Tezcan ve AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ile  
Ahmet Eşref Fakıbaba ise komisyon üyesi 
olarak belirlendi. Komisyonun üye seçimine 
dair karar 17 Haziran 2017 Cumartesi günü 
Resmî Gazete’de de yayımlandı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 
Türkiye'de 67 bin çölyak hastası olduğunu 
ifade eden Komisyon Başkanı İsmail Tamer, 
tanısı konulmayanlar da dâhil edildiğinde bu 
oranın on kat daha fazla olduğunun tahmin 
edildiğini kaydetti.  

13 Haziran 2017 Salı
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690 SAYILI KHK İLE 
EVLİLİK PROGRAMLARINA YÖNELİK  
YASAL DÜZENLEMELER ARTIRILDI

Aile toplumunu rencide edici yayınlarla 
gelecek kuşaklara olumsuz örnek olunduğu 
gerekçesiyle kurulan Evlilik Programlarının 
Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin 
Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Gaziantep Milletvekili Canan Candemir 
Çelik başkanlığında 12 Haziran 2017’de 
toplandı.

Çelik, televizyonlarda yayımlanan evlilik 
programlarıyla ilgili kamuoyunda ciddi 
rahatsızlığın oluştuğunu, bunun çok 
sayıda şikâyet dilekçesiyle tespit edildiğini 
söyledi. 

Evlilik programlarıyla ilgili denetimin 
artırılması ve hatta yayından dahi 
kaldırılmasını içeren dilekçelerin de 
komisyonda yer aldığına dikkati çeken 
Çelik "22 Şubat 2017'de bir komisyon 
kurulmasına karar verilmişti. Komisyon 
toplantılarında aile bütünlüğünü olumsuz 
etkileyen unsurlar ve alınması gereken 
önlemler değerlendirildi. RTÜK, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet 
Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 
Kamu Denetçiliği Kurumu ile yazışmalar 
yaptık. Adı geçen kurumlar kendilerinden 
istenen bilgi, belge ve raporu tarafımıza 
göndermiştir." dedi.

Çelik, komisyon çalışmaları devam ettiği 
sırada 690 sayılı KHK'nin yayımlandığını 
ve KHK'de medya hizmet sağlayıcılarına 
yönelik bazı düzenlemelerin yer aldığını 
anımsattı. KHK'nin ilgili maddesinde 
radyo ve televizyonların kuruluş amacına 
ilişkin kanunun ilgili maddelerinde yapılan 

değişikliklerle bazı düzenlemelerin 
gerçekleştirildiğini ifade eden Çelik, şunları 
kaydetti: 

"Yapılan değişiklikle yayın ilkelerini ihlal 
eden programlara uygulanacak cezalar 
son derece artırılmıştır. Yayın ilkelerini 
ihlal eden programlara yaptırım kararının 
tebliğinden itibaren bir yıl içinde 20'den 
fazla ihlal olması hâlinde yayının 5 gün 
durdurulması, bir yıl içinde ihlalin tekrarı 
hâlinde yayının önce 10 gün ve sonrasında 
da lisansının iptal edileceğine ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır. KHK düzenlemesi 
çocuk ve gençlerin televizyon izlediği 
saatlerde yapılan ve onların fiziksel, 
zihinsel ve ahlaki gelişimini olumsuz 
etkileyen tüm yayınlara yönelik genel bir 
yaptırımı içermektedir." 

Çelik, KHK ile yapılan yasal düzenlemeler 
çerçevesinde şikâyete konu yayınlarla ilgili 
yeterli yasal düzenlemelerin ve RTÜK'ün 
denetiminin artırıldığını anlattı. 

Cezaların yaptırım gücünün yayın 
durdurmadan lisans iptaline kadar 
uzandığının altını çizen Çelik, "Evlilik 
programlarına yönelik şikâyetler karşısında 
yayımlanan KHK'de maksat hasıl olmuştur. 
Bu tür programlara yönelik yaptırım gücü 
artık kuvvetlidir. 

Bu sonuçla birlikte komisyon 
çalışmalarımızı da bitiriyoruz. Yasal 
düzenlemelerle getirilen yaptırımların 
caydırıcı gücünün olabildiğince kuvvetli 
olması, yayın hizmetlerinin ilkelere 
uygun nitelikte yayın yapmalarına sebep 
olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 



■  57

Haziran  2017

Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğünün (BYEGM) davetlisi olarak  
3 günlük bir ziyaret için Türkiye’de bulunan 
Pakistanlı gazeteci ve insanî yardım kuruluşu 
temsilcilerinden oluşan heyet, Hatay 
ve Reyhanlı Barınma Merkezi programı 
sonrası Ankara’ya gelerek TBMM’yi ziyaret 
etti. Konuk heyet, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili Erbay Kücet tarafından 
kabul edildi.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Kücet, Pakistan heyetini TBMM'de 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifadeyle 
15 Temmuz darbe girişiminde Mecliste 
yaşananları anlattı.

"Parlamentonun, Türkiye'nin demokrasisinin 
kalbi olan bu çatı, yaklaşık bir yıl önce 
FETÖ terör örgütü tarafından bombalandı. 
Bombalayanlar maalesef daha önce 
Türkiye'de inanç ve kültür değerleri 
kullanarak bu aşamaya geldiler." ifadelerini 
kullanan Kücet, terör örgütünün Türkiye'deki 
örgütlenmelerini sivil toplum kuruluşları 
adı altında yaptıklarını söyledi. Kücet, şu 
hususları kaydetti: "O gece asker elbisesi 
giymiş teröristler maalesef ülkemizi 
bombaladılar. Başlarında bulunan 
teröristbaşı onları hep dinî söylemlerle 
kandırdı. 15 Temmuz gecesi bu terör 
örgütünün gerçek yüzü ortaya çıktı. 

Bu kişilerin vatan haini oldukları o gece belli 
oldu." 

O geceden sonra Türkiye'de söz konusu 
terör örgütüne bağlanan, gönül veren 
insanların bir kısmının yurt dışına kaçtığını, 
devlet içinde bulunanlardan da yaklaşık 
120 bininin işten atıldığını belirten Kücet, 
kamu kurum ve kuruluşlarında ve diğer 
kuruluşlarda soruşturmaların devam ettiğini 
dile getirdi. Birbirleriyle temas eden ve bu 
örgüte devamlı destek veren 50 bin kişininde 
cezaevinde olduğu bilgisini paylaşan Kücet 
“Kardeş Pakistan, bu konuda ilk adımı atan 
bir ülke olarak bu teröristlerle ilişkisini 
hemen kesti. Ancak biz daha çok şey 
bekliyoruz; orada şu anda okulları, şirketleri 
varsa onların da engellenmesini istiyoruz. 
Çünkü bizim Pakistan'la ilişkimiz ‘kardeş 
Pakistan’ sloganıyla devam etmektedir. 
Türkiye'de bugün sokakta kime sorarsanız 
‘Pakistan kardeş’ diye açıklama yapar.  
Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nda sizlerden 
gelen yardımları hâlen unutmuş değiliz. 
Sizden gelen yardımlarla biz o günleri 
atlattık. İnanıyorum ki FETÖ konusunda da 
bize samimiyetle yardımcı oluyorsunuz." 
dedi.

13 Haziran 2017 Salı
PAKİSTAN BASIN HEYETİ ANKARA’DA



58  ■  

TBMM Kreşinde eğitim gören  
6 yaş grubu çocuklar için mezuniyet töreni 
düzenlendi. Minik öğrenciler törende İstiklal 
Marşı'nın on kıtasını şiir olarak seslendirdiler. 
Birbirinden ilginç gösteriler sunan minikler; 
modern dans, İngilizce ve Türkçe şarkılar, 
drama oyunu ve halk oyunu gösterileri 
sergilediler. Mezun olan çocukların resim 
ve etkinliklerini içeren bir sinevizyon 
gösterisi de törene katılanlara sunuldu. 

Gösterinin ardından bir konuşma yapan 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, çocukların kreşte çok güzel 
anılar yaşadıklarını ve bu yaşadıkları 
güzellikleri ve mutluluklarını hayatlarına 
yansıtacaklarını dile getirdi. Kumbuzoğlu, 
çocuklara güzel bir gelecek dileyerek İdari 
Teşkilat olarak TBMM Kreşinin  
daha iyi olması için çalıştıklarını sözlerine 
ekledi.

TBMM KREŞİ 
2017 MEZUNLARINI 

VERDİ

02 Haziran 2017 Cuma
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MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

08 Haziran 2017  Perşembe

TBMM Başkanlığı 2017 Yılı Eğitim 
Planı kapsamında düzenlenen “Medya 
Okuryazarlığı Eğitimi” 7-8 Haziran 2017 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitime; Basın, 
Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı çalışanları 
katıldı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile 
iş birliği içinde gerçekleştirilen eğitimde, 
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih 
Orhon ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
Uzmanı Burcu Öç Çerit tarafından bir sunum 
yapıldı.

Eğitim programında; Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı personelinin medya 
endüstrisi aracılığıyla üretilen fotoğraf, 

sinema, radyo, televizyon, internet, sosyal 
ağlar ve benzeri içerikler yoluyla iletilen 
medya mesajlarını daha iyi anlayabilmeleri, 
bilişsel, estetik ve etik nitelikleri bir bütün 
olarak kullanma becerilerini geliştirmeleri 
amaçlandı.

Medya Okuryazarlığı Eğitim Programı’nın  
son dersine TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili; Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanı Erbay Kücet ile Başkan 
Yardımcıları Necati Sungur, İlhami Giray 
Şahin ve Reşit Uzel de katıldı. TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, 
Prof. Dr. Nezih Orhon ve Burcu Öç Çerit’e 
verdikleri başarılı eğitim için teşekkür etti.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

17 ve 18. Dönem Trabzon Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 14. Başkanı  
Necmettin Karaduman 22 Haziran’da vefat etti. 

Karaduman, 23 Haziran Cuma günü Şakirin Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Necmettin Karaduman, 1926’da Trabzon’da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi 
İdari Şubesinden mezun oldu. 

Kaymakam, Mülkiye Müfettişi, Kahramanmaraş, Erzurum ve İçel Valisi, özel 
sektörde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yaptı. 

6 Kasım 1983’te yapılan milletvekili genel seçimlerinde milletvekili olarak 
parlamentoya girdi.

   Necmettin KARADUMAN
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   Yalçın KOCABAY
11. Dönem Sivas Milletvekili Yalçın Kocabay’ın cenazesi 26 Mayıs’ta 
Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Kocabay, 1925’te Gürün’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesinden mezun oldu. Ekonomist olarak çalıştı.

Ahmet KARAASLAN
14, 15 ve 16. Dönem Malatya Milletvekili, 42. Hükûmet İmar ve İskân 
Bakanı Ahmet Karaaslan’ın cenazesi 5 Haziran’da Karacaahmet Şakirin 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Karaaslan, 1935’te Pütürge/Uzuntaş’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Malatya İli Maiyet Memuru; Pazarcık, 
Çiçekdağı, Kozluk Kaymakamı; İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak  
görev yaptı. 

Turgut Sera TİRALİ
17. Dönem Giresun Milletvekili Turgut Sera Tirali’nin cenazesi  
8 Haziran’da Giresun Piraziz Hacı Saniye Tirali Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi. 

Tirali, 1924’de Eren’te doğdu. Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu. Tarım 
Satış Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü, Ankara İktisat ve 
Ticaret Gazetesi sahibi olarak görev yaptı.
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İlhan AYTEKİN
15, 16 ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin’in cenazesi  
12 Haziran’da Balıkesir Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi. 

Aytekin, 1941’de Balıkesir/Bakacak’ta doğdu. Gazetecilik, yazarlık, 
tüccarlık ve çiftçilik yaptı. 

Cemal CEBECİ
15. Dönem Kayseri Milletvekili Cemal Cebeci’nin cenazesi 20 Haziran’da 
Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi. 

Cebeci, 1919’da Develi’de doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat 
Bölümünden mezun oldu. Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü Türkçe 
Öğretmeni ve Müdür Başyardımcısı, Kayseri İmam Hatip Okulu Müdürü,
Millî Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Dairesi Şube Müdürü, Ankara Ulus Kız 
Ortaokulu Türkçe Öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı Mektupla Öğretim 
ve Teknik Yayınlar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü, Başbakanlık Devlet 
Planlama Teşkilatı Uzmanı olarak görev yaptı.

Nami ÇAĞAN
19, 20 ve 21. Dönem İstanbul Milletvekili, 55 ve 56. Hükûmet Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 57. Hükûmet Orman Bakanı Nami Çağan’ın 
cenazesi 20 Haziran’da TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe 
Camisi’nde kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi. 

Çağan, 1947’de Amasya’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Amsterdam Üniversitesi Avrupa Enstitüsü, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora yaptı. Çukurova 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri, Basın Yayın Yüksekokulu, 
Adalet Yüksekokulu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi olarak görev 
yaptı.
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Yusuf Ziya İRBEÇ
24. Dönem Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç’in cenazesi 25 Haziran’da 
Antalya Kaş Üzümlü Mahallesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

İrbeç, 1959’da Kaş Margaz (Üzümlü) köyünde doğdu. Viyana İktisat 
Üniversitesinden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora, 
Viyana Diplomat Akademisinde ihtisas yaptı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF 
Dekan Yardımcısı, Çankaya Üniversitesi İİBF Bölüm Başkanı, Beykent 
Üniversitesi Rektörü, Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Danışmanı, 
Balıkesir Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi ve Uluslararası Balkan 
Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak görev yaptı. İrbeç, çeşitli kurum ve 
kuruluşlarda yöneticilik ve danışmanlık görevinde bulundu.

Mustafa KAPLAN
Kurucu Meclis Üyesi (1960) Mustafa Kaplan’ın cenazesi 26 Haziran’da 
İstanbul Levent Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.

Kaplan, 1923’te Drama’da doğdu. Harp Okulundan mezun oldu. Harp 
Akademisi, Yüksek Kumanda Akademisini bitirdi.

28. Tümen 229. Piyade Alayı 1. Tabur Komutan Muavini ve 28. Tümen 
Harekât Şubesi Müdür Vekili olarak görev yaptı.



11-16 TEMMUZ 2017 HÜMEYRA ERDEM
SULU BOYA VE PASTEL RESİM 

SERGİSİ

18-23 TEMMUZ 2017 NERİMAN ŞAHİN YAĞLI BOYA RESİM SERGİSİ

25-30 TEMMUZ 2017
FARSHİD 

GHOLAMREZANEZHAD     
İPEK EL DOKUMA TABLOLAR

MUSTAFA NECATİ KÜLTÜR EVİ 
Sanatın ve Sanatçının Yanında

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

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

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 8 42
Kanunlaşan 13 -
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan 4 -

Komisyonlarda 
Bulunan* 117 1726

Genel Kurulda  
Bulunan* 79 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 11

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 159 132

İHİK 187 70

KEFEK 2 2

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 80

İstem Üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

-

Karma Komisyon** 203

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 1194 62 13 86 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 354 74 8 33 - 1 -

   *03/11/2015- 30/06/2017 itibarıyla bulunan

**30/06/2017 tarihi itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet 6 29,3
Milli Savunma - -
İçişleri - -
Dışişleri - -
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 2 6
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 11,45

Dilekçe 5 11,30
Plan ve Bütçe 1 3,13
KİT 8 15
İHİK 5 11
AB Uyum 2 3,30
KEFEK 1 3
Güvenlik ve İstihbarat 1 3
Karma (Anayasa ve Adalet) 8 9,30
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Aladağ Araştırma - -
Çölyak Araştırma 1 1

Komisyonlar Toplam 45 107,31
TBMM Genel Kurulu 11 80,21

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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