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15 TEMMUZ DESTANI:
DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma törenleri
11 Temmuz 2017’de başladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
15 Temmuz darbe teşebbüsünün birinci 
yılında darbe teşebbüsüne karşı durmaya 
çalışırken şehit düşen vatandaşlar için 
Hacı Bayram Veli Camisi'nde okutulan 
mevlide katıldı. Kahraman, öğle namazı ve 
mevlidi müteakiben basın mensuplarına 
açıklamada bulunarak vatan,  
millet ve devlet için seve seve toprağa giren

şehitlerimizi rahmet ve minnetle andığını 
belirtti ve Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale 
Şehitlerine” şiirinden 'Ey şehit oğlu şehit/ 
İsteme benden makber/Sana âguşunu 
açmış duruyor Peygamber' dizelerini okudu. 
TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz 
ve önceki şehitlerimize Allah’tan rahmet 
dileyerek Türkiye’nin beraberlik ruhu 
ve şehitler sayesinde bir daha darbeyle 
karşılaşmayacağını vurguladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz şehitlerinin  
Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan kabirlerine ziyarette bulundu.
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Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim 
okunması ve dualar edilmesinden sonra 
konuşan TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, Cenab-ı Allah’tan 
şehitlerimize rahmet, devletimize ve 
milletimize zeval vermemesini niyaz etti.

Öylesine karanlık bir gecenin bir daha 
yaşanmayacağının altını çizen Kahraman  
“Tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle 
anıyoruz. İnşallah millî birlik, bütünlük ve 
kardeşlik içinde Türkiye’miz güzel günlere 
gidecek. Tabii şehitler ölmez. Şimdi tüm 
şühedanın ruhları bizimle beraber. Allah, 
şehitlerimizin ailelerine ve milletimize sabır, 
gazilerimize de sağlık ile afiyet versin.”  
ifadelerini kullandı.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların  
siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan  

Meclis Araştırması Komisyonu, hazırladığı raporu  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Komisyon Başkanı ve AK PARTİ Burdur 
Milletvekili Reşat Petek ile bazı komisyon 
üyelerini kabul etti. Kahraman, raporun 
tarihe ışık tutacak nitelikte başarılı bir 
çalışma olduğunu kaydetti.

15 Temmuz 2016 tarihinin Türkiye tarihinde 
karanlık bir gün olduğunun altını çizen 
Kahraman, söz konusu badirenin atlatıldığını 
belirterek "Bu hain girişim başarılı olsaydı 
16 Temmuz sabahı paramparça bir 
ülke, birbirine girmiş bir toplumla karşı 
karşıya kalacaktık. En büyük hesap sahibi 
Cenabıhak'tır. Harekât saatini önceye 
aldılar ve bunu gören millet de 'dur' dedi. 
Burada en büyük rolü Cumhurbaşkanımızın 
halkı sokağa çağırması oynadı. Meclisimiz 
toplandı. Bir bütünlük meydana geldi. 
Demokrasinin yanında, darbelerin 
karşısında bir toplum... Allah bir daha böyle 

bir kara geceyi milletimize, devletimize 
göstermesin." ifadelerini kullandı.

Meclis Araştırması Komisyonunun önemli 
ve üzerinde vebal bulunan bir konuyu 
ele aldığını vurgulayan Kahraman, bu 
tür raporların bir günlük değil seneler 
sonrasına ait olduğuna işaret ederek şu 
değerlendirmede bulundu:

"Bugün darbe teşebbüsünün atlatılmış 
olması, doğan bu millî şuur dolayısıyla 
geleceğe de şamildir. Topluma kendini 
kabul ettiremeyen hareketlerin başarılı 
olması mümkün değildir. 26. Dönem bu 
bakımdan tarihî görevler üstlendi. Bir 
darbenin atlatılmasında, araştırılmasında, 
Anayasa’nın çıkmasında, İç Tüzük 
meselesinde... Bu döneme ait güzel 
meseleler bunlar. Rapor, toplumun 
ciddiyetle takip ettiği, sizin de titizlikle 
çalışmalarını yürüttüğünüz bir çalışma oldu. 
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Batı’dan gelenlerin çoğunluğu Türkiye'de 
olan hadiseleri, bu meselenin iç yüzünü tam 
manasıyla bilmiyorlar. Ayrıca bir karartma 
var. Vatan haini kelimesinin hafif kalacağı 
bir kişinin piyon olduğu, uluslararası bir 
tezgâhla karşı karşıyayız. Türkiye gizli-açık  
17 darbe sürecini geçirmiştir. Ortadaki tablo, 
demokrasi şuurunun topluma yerleşmiş 
olduğunu gösterdi. 15 Temmuz'dan çok 
çıkarılacak ders var. 15 Temmuz yaşatılmalı, 
sebepleri ve sonuçlarıyla örnek olmalı." 

FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Burdur 
Milletvekili Reşat Petek ise 15 Temmuz kanlı 
darbe teşebbüsünün hemen sonrasında 
TBMM çatısı altında grubu bulunan siyasi 
partilerin tümünün ortak önergeleriyle 
bir araştırma komisyonu kurulmasının 
kararlaştırıldığını hatırlattı. Çalışmaları 
tarafsız, objektif, delil ve belgelere dayalı 
olarak tamamladıklarını ifade eden Petek 
"Aralıksız olarak 4,5 aylık süre içerisinde 
bilgisine başvurdukları isimlerle ve 
vatandaşların mücadelesine sahne olan, 
şehit verilen yerlerde tespitlerde bulunduk. 
Ayrıca bütün bakanlıklarımızdan,  
Millî İstihbarat Teşkilatından, Genelkurmay 
Başkanlığından, MASAK'tan ve diğer 
kamu kurumlarından ve Adalet Bakanlığı 
aracılığıyla mahkemelerimizden, 
mahkemelerce kabul edilmiş iddianameler 

ve ekleri olmak üzere çok sayıda bilgi ve 
belgeyi komisyon bünyesinde arşivlere 
kazandırmış olduk." dedi. 

Toplanan bilgi ve belgelerle bilgisine 
başvurdukları konunun uzmanlarının 
açıklamalarıyla 15 Temmuz darbe girişimini, 
bu girişimi gerçekleştiren hain FETÖ'nün 
ve onun elebaşını tüm yönleriyle ortaya 
çıkaran bir çalışmanın yapıldığının  
altını çizen Petek "Tabiri yerindeyse 
FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık. TBMM'nin 
bize verdiği yetkiyle bu durumu tarafsız, 
objektif şekilde ortaya koymanın huzuru 
içerisindeyiz. Uluslararası camiada en doğru 
ve gerçekçi biçimde 15 Temmuz darbe 
girişimini aydınlatacak rapor elimizdedir." 
ifadelerini kullandı. 

Petek, ABD ve Avrupa ülkelerinde  
FETÖ gerçeğinin ne olduğunun anlatılması 
noktasında hazırlanan raporun referans 
kaynağı niteliğinde olduğunu dile getirerek 
"Hazırlanan bu raporun yabancı dillerde 
tercümesinin yapılarak Dışişleri Bakanlığı, 
büyükelçilikler ve yabancı medyanın 
istifadesine de takdim edilmesi, sunulması 
ülkemiz açısından faydalı olacaktır.  
TBMM Başkanımız olarak sizin bu konudaki 
desteklerinizle bu emeğin öneminin bir 
kat daha artmış olacağını düşünüyorum." 
değerlendirmesinde bulundu. 

12 Temmuz 2017 Çarşamba
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün darbe teşebbüsünün önlenmesinin 
birinci yılında o gece Meclis çatısı altında yaşadıklarını ve sonrasını  

Anadolu Ajansına verdiği özel röportajda anlattı. 

FETÖ'nün büyük bir terör örgütü olduğunu, 
toplumu kandırdığını ve yanlış istikamete 
götürdüğünü, bunun da darbe teşebbüsüyle 
herkes tarafından son derece net bir  
şekilde görüldüğünü ifade eden  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman; örgütün 
bir kukla olduğunu, 35 yıldan fazla bir süre 
hazırlıklarını yaptığı hain bir girişimi  
15 Temmuz gecesi sergilemeye yeltendiğini 
kaydetti.

Darbe girişiminin önlenmesinin 
demokrasinin toplumca özümsendiğinin 
en güzel göstergesi olduğunun altını çizen 
Kahraman, tüm farklı görüşlerin "Darbeye 
hayır, demokrasiye evet." anlayışı altında 
birleştiğine işaret etti. Kahraman,  
15 Temmuz gecesi konutunda F-16'ların 
alçak uçuşuyla bir hareketlilik olduğunu fark 
ettiğini dile getirerek, televizyonda  
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 
tanklar olduğunu gördüğünde darbe 
teşebbüsünü anladığını ve geçmişteki 
darbeleri hatırladığını dile getirdi.

Geçmişte darbelerin Türkiye'ye çok şeyler 
kaybettirdiğini belirten Kahraman  
"Her ameliyat vücutta izler bırakır. Hesap 
etmediğimiz, efsunlanmış bir adamın varlığı 
oldu. O kanaldan propaganda ile beyinler 
yıkandı. Kişiler beyinlerini bir tarafa attılar. 
Mankurtlar türedi. Bu kukla, bir mankurtlar 
zümresi meydana getirmiş." ifadesini 
kullandı. 

Darbe girişimi sırasında yanında olan kızına, 
abdestini alıp Meclise gideceğini ve TBMM'yi 
her koşulda açık tutacağını söylediğini 
aktaran TBMM Başkanı, kızının da kendisiyle 
gelmek istediğini söyledi. 

12 Temmuz 2017 Çarşamba
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O gece Meclisteki bütün milletvekillerinin 
darbeye karşı bir birliktelik içinde olduğuna 
dikkati çeken Kahraman, şu ifadelerle  
devam etti:

"Grup başkanvekillerine Divana gelmelerini 
rica ettim, geldiler. CHP Grup Başkanvekili 
Özgür Özel Bey'in üzerinde ceketi yoktu. 
İdare Amirimiz AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Ahmet Gündoğdu, 'Özgür Bey birazdan 
yayınlar başlar, Divanda ceketsiz oturmak 
olmaz. Sana ceketimi vereyim.' dedi. Ahmet 
Bey ceketini Özgür Bey'e verdi. Özgür Bey 
giyerken, 'Kadere bak. Kaderde millî görüş 
ceketi de giymek varmış.' dedi.

O gece Mecliste hiçbir parti, görüş, rozet 
farkı yoktu. Tek bir rozet vardı; o da ay ve 
yıldız. Hep birlikte darbeye karşıydık. Hep 
birlikte, biz burada şehit olacağız veya bu 
darbe önlenecek diyorduk. Herkes kürsüye 
geliyor, görüşlerini anlatıyordu. Çok güzel bir 
birliktelikti. O gece sabahladık." 

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Her şeyi göze aldık. Bir çatışma olacak ve 
ruhumuzu teslim edeceğiz, şehit olacağız. 
Bu duygu herkeste vardı. Üç bomba atıldı; 
ön bahçe, arka bahçe ve Başbakanlık ofisinin 
olduğu yere... 14 polisimiz yaralandı. 

Dört partiye Genel Kurulu açacağını 
duyurduğunu bildiren Kahraman, 
milletvekillerinin de Meclise gelmeye 
başladığını, ilk başta yedi olan sayının  
hızla arttığını, tüm partilerin TBMM’ye  
sahip çıkmak üzere Genel Kurula 
geldiklerini belirtti. 

Genel Kurulda Başkanlık Divanındaki kâtip 
üyeliklere partilerin grup başkanvekillerinin 
oturması ricasında bulunduğunu söyleyen 
Kahraman, AK PARTİ’den  
Mehmet Muş, CHP'den Özgür Özel ve 
MHP'den Erkan Akçay'ın Divanda yer 
aldıklarını aktardı. Hiçbir yerden talep 
olmadan Meclisi topladığını, ilk konuşmayı 
yaparak demokrasiye her ne pahasına 
olursa olsun sahip çıkacaklarını tüm dünyaya 
duyurduğunu vurgulayan Kahraman 
"Darbeler, karşı durduğunuzda önlenir. Ben 
geminin kaptanıyım. Kaptanlar gemiyi terk 
etmez, fareler terk eder." diye konuştu. 
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Birdenbire uçak geldi de bomba attı 
değil... Sürekli uçaklar, helikopterler 
üzerimizde uçtu. Meclisin Çankaya Kapısına 
helikopterden asker indirmek ve içeri 
girmek istediler. Aşağıdan Meclisteki 
polislerimiz helikopterlere ateş etti. 
Karşı ateşi görünce helikopter kimseyi 
indiremeden gitti.  

Dikmen Kapısını da almak istiyorlardı.  
Ama polisimizin karşı koyması başarılı oldu.” 

Genel Kurulda kürsüden konuşma yaptığı 
sırada Meclisin bombaların hedefi 
olduğunun altını çizen Kahraman,  
ardından tüm partilerin Meclisi terk 
etmeme, ancak sığınağa inme kararı aldığını 
söyledi. 
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Sığınağa indiklerinde buranın ihtiyacı 
karşılayabilecek bir mekân olmadığını 
gördüklerini ifade eden Kahraman 
“Binamızın yapıldığı o günün şartlarına 
göre bir sığınak hazırlanmış, bugüne 
göre değil. Tek bir tuvalet var. Onun da 
kapısı kırıldı. Su deposu yok, gıda yok, 
jeneratör yok, sağlık odası yok.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman; sığınağın 
sadece darbelerde değil, doğal 
afetlerde, savaşlarda, nükleer saldırıda 
her zaman ihtiyaç duyulabilecek 
bir mekân olduğunu hatırlatarak, 
mevcut sığınağın geçici olarak daha 
kullanılabilir hâle getirildiğini, ancak 
sivil savunma şartlarına uygun 
kapsamlı yeni bir sığınağın inşa 
edileceğini kaydetti. Kahraman, yeni 
sığınakta 500- 600 kişilik Genel Kurul 
hizmeti verebilecek bir salonun 
olmasını da planladıklarını dile getirdi.
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Sığınakta partilerin katılımıyla ortak bir 
bildirinin kaleme alındığını dile getiren 
Kahraman, uzun bir sürenin ardından 
tekrar yukarı çıktıklarını belirterek şu 
değerlendirmede bulundu:

“Darbenin önlenmesi, toplumun 
topyekûn demokrasiyi özümsemesinin 
neticesidir. Bu işte en önde yer alan 
kişi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Halkı meydanlara davet etmesi 
ve meydanların dolması, toplumun darbeyi 
reddetmesi, parti farkı olmadan bir araya 
gelmesi darbeyi durdurdu. Toplumu kendine 
kabul ettirmeyen hiçbir hareket muvaffak 
olamaz. Toplumu hazırlamak istediler.  

Ama 60’taki, 80’deki gibi bir hazırlık 
yapamadılar. Darbe girişimini erkene almak 
zorunda kaldılar. Çünkü Genelkurmay 
Başkanımız bütün askerî birliklere hiçbir 
vasıtanın çıkmayacağına dair emir gönderdi. 
‘Biz deşifre olduk, hemen harekete geçelim’ 
dediler. Allah’tan herkes ayaktayken oldu. 
Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da 
ben de birbirimizden habersiz, koordineli 
değil, ne yapacağımızı söyleyerek değil 
ama ‘görevimiz budur’ şuuru ile hepimiz 
vazifemizi yaptık.” 

Kahraman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
darbeye karşı millete yaptığı davete 

vatandaşın itimatla sahip çıkışı 
ve aynı havanın Yenikapı’da 
devam ettirilmesinin önemine 
dikkati çekti. Türkiye’nin birlik 
ve beraberlik duygusuna hep 
ihtiyacı olduğunu vurgulayan 
Kahraman, dünyanın kavga eden 
bir Türkiye istediğini söyledi. 
Kahraman “Sadece Türkiye bir 
badireye sürüklenmiyordu. Kültür 
coğrafyamız ve çevremiz de 
aynı istikamette felaketle karşı 
karşıyaydı.” hususunu vurguladı.
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Darbe girişiminin ardından bazı ülkelerin 
temsilcilerinin Meclise geldiğini, 
bazılarınınsa darbe girişiminin olduğu gece 
aradığını anımsatan Kahraman “Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi  
Genel Sekreteri Asaf Hajiyev buraya geldi. 
Bayrağın önünde diz çöktü, üç defa öptü 
ve bana dönerek, ‘Siz bizi kurtardınız, bizi’ 
dedi. Gürcistan Başbakanı, Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanı da aynı şeyi söyledi.  
Bu olay bir zavallı meczubun, mankurt 
olmuş bir kişinin hadisesi değildir. 
O kukla... Organizasyon daha büyük ve 
Türkiye’nin büyümesini istemeyenlerin 
organizasyonudur.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye’de artık 
darbe dönemlerinin sona erdiğine işaret 
ederek “Şimdi bazı beklentiler var. Bu bir 
kara propaganda. ‘Bir şeyler yapacaklar,  
yine yapacaklar’ Hayır... Bitti... 1960, 
1971, 1980 bitti... Niye?.. Toplum her 
şeyi yakından görüyor. ‘Ben geldim, 
bildiri okudum, el koydum’ koyamaz... 
Toplum kabul etmediğini ispat etti. Tankın 
altına yatan, göğsünü geren, tankı alıp 
da el koyan bir millet. Bu demokrasinin 
özümsendiğinin ifadesidir. Öyle darbeci 
zihniyeti Türkiye kabul etmiyor. Dolayısıyla, 
‘Bir şeyler olabilir, yine olur’ düşüncesi 
dışarının püskürtmesidir. Buna asla itibar 
edilmemelidir.” dedi.
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Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu ve 
gönül coğrafyasının Türkiye’den önderlik 
beklediğini dile getiren Kahraman, darbe 
girişimi başarılı olsaydı neler olabileceğini 
herkesin çok iyi düşünmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Kahraman, şunları kaydetti: 
“DEAŞ’istan, Kürdistan, Ermenistan, hudut 
boyu... Dar bir alan. O alanda bir Suriye, 
Irak... Felaket bir hadise... Bu adamlar 
nasıl bunu göz önüne alıyor da harekete 
geçiyorlar. Cumhurbaşkanının uçağının 
koordinatlarını öğrenmek istiyorlar. 
Cumhurbaşkanlığını bombalıyorlar. Milletin 
Meclisini bombalıyorlar. Bu ne mankurtluk. 
Bu ne vatan hainliği. Yenikapı duygusu 
hep devam etmeli. ‘Bu tertipti’ diye onu 
hafifletmek, mahkemeleri sulandırmak 
dışarısının tezgâhıdır. Bu tezgâhlara 
uymayacağız. Devletlerin dostlukları yok, 
menfaatleri var. Milletlerin dostluğu var.” 

FETÖ’nün darbe girişiminin yaşandığı 
15 Temmuz gecesi Meclisteki kadın 
milletvekillerinin cesaretlerinin hayranlık 
uyandırdığını vurgulayan Kahraman, 
kadınların büyük bir yürek taşıdığına şahitlik 
ettiğini söyledi. 

Kahraman “Kadınlarda öyle bir yürek var ki... 
Bennur Hanım (AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Bennur Karaburun) bir görseniz ondaki 

celadeti. Sema Kırcı (AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili) 19 yaşında bir oğlu var ve isyanı 
televizyonda görmüş. Oğluna ‘Oğlum abdest 
alıp ikişer rekat namaz kılalım, şehit olmaya 
gidiyoruz’ demiş ve almış çocuğunu buraya 
gelmiş. O gece bütün hanım milletvekilleri 
sanki Çanakkale’de süngü takmış ya da 
mermiyi taşıyıp namluya sürmüş Seyit 
Onbaşı gibiydiler. Parti farkı yok. Öyle bir 
kaynaşma oldu ki çok hoş bir şeydi. Millî 
bütünlüğü gördüm, hanımlardaki cesareti 
gördüm. Ölümü falan düşünmüyorsunuz.” 
diye konuştu.

Meclisi açmaya karar verdiğinde ailesinin 
hissiyatına da değinen Kahraman, evde 
yalnız kızının olduğunu, diğer çocuklarının 
İstanbul’da bulunduğunu aktardı. 
Kızının, Meclise giderken, ‘Baba ben de 
geleceğim.’ dediğini vurgulayan Kahraman 
“Ve geldi de... İkna edemedim. Aynı 
havanın insanlarıyız. Siz artık geleceği 
düşünmüyorsunuz. Bu dünya geçicidir, 
bir fani dünyadır. Cennette buluşacağız, 
şehitlik de zaten böyle oluyor. Ölümden 
korkmuyorsunuz. Korkuyu yenen cesarettir. 
Ailece öyle olduk.” ifadelerini kullandı. 
Darbe girişimini duyan oğlunun da seri bir 
şekilde İstanbul’dan Ankara’ya, Meclise 
geldiğini anımsatan Kahraman, ailedeki 
birlik ve bütünlüğün önemine işaret etti. 
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Kahraman, darbe girişimi sonrası gelişmelere de 
işaret ederek, OHAL’in bir gereklilik olduğunun 
altını çizdi. OHAL’in, uluslararası hukukun da kabul 
ettiği bir tedbir olduğuna dikkati çeken Kahraman, 
şu değerlendirmede bulundu: 

“Siz refleks olarak kendinizi koruyacaksınız. OHAL 
Türkiye’ye ait bir hukuk değil, evrensel hukukun bir 
gereğidir. Fransa bunu ilan etti, Almanya ilan etti. 
Bu tabii bir şeydir. Tehlike geçmiş olmadığına göre 
devam etmiş olması normaldir. Bizim mevzuatımıza 
göre OHAL’e ait kararnamelerin Mecliste 
görüşülmesi lazım. Meclis bunu görüşüyor ve 
görüştü. Görüşülmeyenler sıraya girdi, görüşülecek.
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Tedbir almak zorundasınız. Diğer prosedüre 
tabi kıldığınızda geç kalırsınız, dizinizi 
döversiniz o zaman, bu tedbirler alınacak. 
Anayasa Mahkemesinin görüşü de bu 
istikamettedir, hukuk da bu istikamettedir. 
Benim görüşüm de bu.” 

Siyasi hayatı boyunca bu yapılanmayla hiçbir 
zaman barışık olmadığını belirten  
İsmail Kahraman, şöyle devam etti: 

“Benim Millî Nizam’da olduğum dönemde 
bunlar yoktu. Millî Selamet’te, Refah 
Partisinde, Fazilet Partisinde, AK PARTİ 
ve Saadet’te de olmadılar. Bu, Papa’ya 
saygı duyan, hürmet eden bir adam. 
Öteden beri kendisi hakkında bilgi sahibi 
olanlar hep şüphe taşımıştır. Cüret ve 
böylesine kullanılma hiç kimse tarafından 
beklenmeyen bir hadiseydi. 

Şu anda bile şöyle diyebilirdi; 
‘Ben özür dileyemem çünkü affedilir bir şey 
yapmadım. Ama bir itirafta bulunuyorum; 
ben kullanıldım, başkaları kullanılmasın diye 
bunu söylüyorum’ bunu demiyor.  
Bir küfri inadı diyelim, devam ediyor. 
Onunla beraber yürüyenler gördüler ki 
Türkiye az daha gitmişti. İyi niyetli, 
dindar, milliyetçi ruh sahibi diye falan 
düşünüyorlardı ama gördüler. Ortaya kondu 
hadise. Ben şahsen ne Abant toplantısı ne 
bilmem neresiymiş... Asla ve kat’a bunlarla 
beraber olmadım. Olunmaması 
gerektiğine de inanıyorum. 

Benim mensubu olduğum fikriyatı hiçbir 
zaman tutmamıştır zaten. Başka taraflara 
yanaşmış, darbelere fetva vermiştir ama 
beri tarafla alaka kurmamıştır. 
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Aynı şeyi devam ettiriyor. Bu durum 
ortaya çıktığına göre samimiyetle bunlara 
yaklaşanların alakasını kesmeleri gerektiğine 
kesinlikle inanıyorum. Kaç kişinin ızdırabına 
sebep oldu. İşini kaybedenler, yurt dışına 
kaçanlar, dün fevkalade imkânlara sahip 
olup bugün perişan hâle düşenler...  
Hepsi bu adamın yüzünden oldu. Dolayısıyla 
kötü bir merhaledir aştığımız merhale. 
İnşallah yaralarını saracağız.”  

FETÖ üyelerine dönük yargılama 
işlemlerinin devam ettiğine de değinen 
TBMM Başkanı Kahraman, bu sürecin 
adaletten ayrılmadan seri bir şekilde 
sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
suikast girişiminde bulunanların kaçtıkları ve 
ormanlık alanda yakalandıklarını hatırlatan 
Kahraman, Türkiye’de adalet olmasaydı  

bu sürecin bu kadar adil ve hukuk 
çerçevesinde yürütülemeyeceğine dikkat 
çekti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
yaşananların millî birlik ve bütünlüğün 
elzem olduğunu gösterdiğini, tüm 
farklılıklara rağmen milletin bileğe bağlı 
parmaklar gibi bir bütün olduğunu dile 
getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Ortak Bildirisine dikkat çekti. 
Kahraman “Yenikapı’daki o ruha devamlı 
sahip çıkalım. Allah milletimize, devletimize 
zeval vermesin. Şehitlerimize gani gani 
rahmetler eylesin, gazilerimize hayırlı uzun 
ömür nasip etsin. 249 şehidimiz, 2 bin 193 
gazimiz var. Şehitlerin kanı boşa akmaz. 
Nasıl Çanakkale devam ediyor, yaşıyorsa 
bu da öyle devam edecektir.” ifadeleriyle 
sözlerini tamamladı.
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Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde  
15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminde hayatlarını 
kaybeden şehitlerin yakınları ile gaziler 
ve yakınlarının iştirak ettiği programa 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay  
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, 
milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Kahraman, 

program öncesi, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığınca 

15 Temmuz darbe 
girişiminde yaşananların 

unutturulmaması ve gelecek 
nesillere aktarılması amacıyla 

düzenlenen "15 Temmuz 
Fotoğraf Yarışması"nda 

dereceye giren fotoğraflardan 
oluşan sergiyi gezerek 

dereceye girenlere ödül 
verdiler.

13 Temmuz 2017 Perşembe
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15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı,  
şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti,  

saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan,  
anma programında bir 
konuşma yaptı. Sözlerine  
15 Temmuz gecesi şehit 
olanlara Allah'tan rahmet 
dileyerek başlayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
"Şehitlerimizin emaneti olan 
yakınlarına ve tüm milletimize 
başsağlığı dileklerimi tekraren 
ifade ediyorum. Gazilerimize 
sağlıklı ve huzurlu bir hayat 
diliyorum, tedavileri hâlen 
süren gazilerimize Rabbimden 
acil şifalar niyaz ediyorum." 
dedi. 



22  ■  

15 Temmuz gecesi sokakları, meydanları 
doldurarak inançları, vatanı, bayrakları, 
özgürlükleri, gelecekleri için darbecilere 
meydan okuyan vatandaşların her 
birine ayrı ayrı şükranlarını sunan 
Erdoğan “Tankların, zırhlı araçların, 
askerî kamyonların önüne dikilen her 
bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum, 
çünkü onlar asker elbisesi giymiş vatan 
hainiydiler. Darbecilerin doğrulttukları 
silahların karşısında dimdik duranlar, onlara 
bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösteren 
her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. 
Üzerlerine ölüm kusan helikopterlere, 
bomba yağdıran uçaklara aldırmadan 
direnişlerini sürdüren kardeşlerimin her 
birine şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini 
kullandı.

“Şu anda burada kelimelerin kifayetsiz 
kaldığı, düşüncelerin ve duyguların ancak 
kalplerden kalplere giden o gizli yolla ifade 
edildiği bir andayız.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, salonda bulunan şehit aileleri ve 
gazilere “Burası milletin evi, sizin eviniz.” 
diyerek seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına 
şu sözlerle devam etti: “Çanakkale’den 
aldığımız cesaretle ve öz güvenle  
Kurtuluş Savaşı’mızı zafere taşıdık.  
15 Temmuz bizim yeni Çanakkale’mizdir, 
Dumlupınar’ımızdır, Sakarya’mızdır. 
Yıllardır darbelerin, mücadelelerin, vesayet 
güçlerinin pençesinde kıvranan bu millet, 
15 Temmuz’da şahlanışını ifade etmiştir. 
Buradan aldığımız cesaret ve öz güvenle 
elde edeceğimiz bir sonraki zafer,  
2023 hedeflerine ulaşmak olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra 
Türkiye’de hiçbir şeyin 15 Temmuz öncesi 
gibi olamayacağının altını çizerek devletlerin 
ve milletlerin tarihlerinde geleceklerine 
yön veren kritik dönüm noktaları olduğunu; 
15 Temmuz’un da Türk milleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti için böyle bir tarih 
olduğunu belirtti. “Tek parti döneminin 
zulmünü yaşayan milletimiz, bir daha böyle 
bir zillete asla rıza göstermeyecektir. 
27 Mayıs darbesinin, 12 Eylül darbesinin,  
28 Şubat müdahalesinin mahcubiyetini 
yaşayan milletimiz bir daha asla böyle bir 
mihnete maruz kalmayacaktır. 
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Menderes gibi bir beyefendinin haksız 
yere darağacında son nefesini vermesine 
engel olamayan milletimiz, bir daha böyle 
bir utancı asla yaşamayacaktır.” diyen 
Erdoğan, bu milletin bir daha asla FETÖ gibi 
inancını eğitim ve hayırseverlik duygularını 
sömürerek ihanet zehrini damarlarına zerk 
etmek isteyen örgütlerin ülkesinde boy 
göstermesine meydan vermeyeceğini de 
sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“Her kim ki din adına, mukaddes bildiğimiz 
değerler adına bizi istismara kalkışırsa, 
önce Kur’an-ı Kerim’de defalarca emredilen 
‘akletmez misiniz?’ ikazını hatırlayacağız. 
Rabbimizin bize en büyük ihsanı olan 
irademizi, aklımızı kesinlikle kimseye ipotek 
etmeyeceğiz. Bölücü gayelerle milletimizin 
içine etnik veya mezhebi fitne sokmaya 
çalışanlara karşı da aynı yolu izleyeceğiz. 
Bu ihanet teşebbüslerinin üstesinden 
coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın, 
kardeşliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin, 
gönüldaşlığımızın bize gösterdiği hakikatlerin 
rehberliğinde yola devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
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15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda  
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan sonra  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman bir konuşma yaptı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
anma programında yaptığı konuşmada  
15 Temmuz'un karanlık bir gece 
olduğunu ama birçok aydınlığın önünü 
açtığını belirterek "Bir söz vardır, 'Bir 
musibet bin nasihatten evladır' diye. 
Çok dersler aldığımız bir geceydi. O gece 
sonucunda ortaya çıkan tablo, millî birlik 
ve bütünlüğümüzün sağlamlığı, kaviliği, 
halkımızın demokrasiyi özümsemiş 
olduğunu ispatı, darbelerin önünü kapattı. 
Biiznillah bir daha Türkiye'de darbe ile 
karşılaşmayacağız. Öyle eline bildiri alan bir 
silahlı güç veya bir ekip, idareye el koydum 
diyemeyecek." ifadelerini kullandı. 

Millette millî bir şuur, bütünlük ve 
kardeşliğin hâkim olduğunu vurgulayan 
Kahraman, darbe gecesi yaşadıklarını da 
anlatarak televizyondan 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü'ne tankların çıktığını gördüğünde 

abdest alarak Meclisi açmaya gittiğini 
belirtti. Meclisin tatil ve saatin  
22.00 olmasına rağmen üç partiden  
107 milletvekilinin Meclise geldiğine dikkati 
çekti. 

Kahraman, konuşmasını şu sözlerle 
sürdürdü: 
"Parti diye bir hadise yok.  
Ay yıldız var dedik. Gerçekten de öyledir. 
Parmaklar ayrı ayrı olabilir ama bir 
bilekte birleşirler ve yumruklaşırlar. Anı 
geldiğinde, gerektiğinde o gördüğünüz 
kavgalar yoktur. Bayrağı, vatanı, milleti, 
inancı, beraberliği vardır. Bunu sergiledik. 
O gecenin ana mimarı, o zaferin bir 
numarası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'dır. Milletimizi meydanlara çağırdı. 
Meydanlar doldu. Hangi partiden olursa 
olsun. Milletini, devletini yok eden bir 
güruha karşı direnişini gösterdi. 
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Şehitlerimiz oldu. 249 şehidimiz var. Öncelik 
Ankara'da; ikinci İstanbul'da, iki kişi de 
Muğla'da. Cenabıhak hepsine gani gani 
rahmet eylesin. Şehitlik, en üst rütbe, en 
büyük rütbe." 

15 Temmuz'da birçok dersler olduğunu ifade 
eden TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye 
için kötü niyet besleyenlerin niyetlerinin 
kursaklarında kaldığını kaydetti. Yabancı 
devletlerin ziyaretlerde bulunduğunu 
anımsatan Kahraman, bu ziyaretlerin geç 
yapıldığını belirterek şu değerlendirmelerde 
bulundu: 
"Epey geç kaldılar. Gönül coğrafyamız hariç. 
Söze şöyle başlıyorlar, 'Bir darbeyi atlattınız, 
çok üzgünüz' gerisini söylemiyorlar. Gerisi 
ne? Bu kadar hazırlığı nasıl boşa çıkardınız? 
Bu kadar uğraştık, hazırlık yaptık. Ama sonuç 
alamadık. Alamazsınız, alamayacaksınız. 
Karşınızda necip ve asil bir millet var. 
Mesele sadece Türkiye değildi. Türkiye'nin 
yanında bütün gönül coğrafyası, Orta 
Doğu coğrafyası çok büyük değişikliklere 
uğrayacaktı. 15 Temmuz realize olsaydı, 16 
Temmuz'u düşününüz. Suriye'deki hava, 
Irak'taki hava Türkiye'de olacaktı.

Güneyde DEAŞ’istan, PKK’istan, doğuda 
başka devletler... Çok büyük hesaplar vardı. 
Ama en büyük hesap sahibi, Cenabıhak... 
Hepsini bozdu." 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral  
Hulusi Akar'ın hiçbir kara ya da hava aracının 
garnizonlardan dışarı çıkmaması yönünde 
talimatı olduğunu hatırlatan Kahraman, 
bunun üzerine FETÖ'cülerin erkenden 
harekete geçtiklerini dile getirdi.  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine 
halkın meydanlara inerek darbe girişimini 
engellediğini ve daha sonra bütün şehirlerde 
demokrasi nöbetleri tutulduğunu belirtti. 

Kahraman, 15 Temmuz gecesi F-16'lardan 
üç bomba atılan Meclisi helikopterlerin 
taradığını dile getirerek "Ordumuzun 
kıyafetlerini kamuflaj elbisesi diye 
kullananlar asker diye gözüktüler. Bizim 
ordumuz, peygamber ocağıdır. Böyle 
haytaların, hainlerin ocağı olamaz." dedi.

"Harekâta katılanlar gereken cezayı 
biiznillah göreceklerdir. Hukuk kaideleri 
içerisinde olacaktır. Ne gerekiyorsa o icra 
edilecektir. Toplumumuz bir travma geçirdi. 
Bir geceyi atlattık ama aydınlığa çıktık. 
Beyni ütülenmiş, kalbi satılmış, vicdandan 
mahrum bir insanın kukla olarak kullanıldığı 
bu harekette de toplumun kendine gelmesi 
sağlanmış oldu. Beyanlara değil, hedeflere 
yönlendirilip yönlendirilmediğine bakması 
lazım insanların. FETÖ terör örgütü, tarihin 
ender kaydettiği büyük terör örgütlerinden 
birisidir. Gereği yapılmaktadır, yapılacaktır. 
Bu arada eksiklik, yanlışlık olmaması için de 
gereken büyük hassasiyet gösterilecektir. 
Ahmetler, Mehmetler bırakmazlar, 
büyüyecekler. Biiznillah bayrağımızı 
ilanihaye dalgalandıracaklar. Şehitler ölmez, 
Türkiye'nin bileği bükülmez." ifadeleriyle 
sözlerini tamamlayan TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, şehitlere Allah’tan rahmet, 
gazilere hayırlı ve sağlıklı bir ömür  
temenni etti.
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Başbakan Binali Yıldırım, gazilerin tanka, 
topa, tüfeğe ve mermilere göğsünü siper 
ettiğini belirterek “Her biriniz,  
15 Temmuz’un karanlığını aydınlatan birer 
yıldızsınız. Bu toprakların değerine değer 
katan birer cevhersiniz. Dün Gelibolu’da, 
Trablusgarp’ta, Sarıkamış’ta bu milletin 
istiklal mücadelesini veren şehitlerimizin 
sancağını 15 Temmuz gecesi aynı ruh,  
aynı imanla taşıyan her bir kardeşimizi 
buradan muhabbetle selamlıyorum.”  
diye konuştu.

Milletin evladının, dün olduğu gibi bugün ve 
bundan sonra da şehitlerin mirasını aynı ruh 
ve inançla taşımaya devam edeceğini  
ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları 
söyledi:

“O karanlık geceyi 81 ilimizde, ilçelerimizde, 
köylerimizde yediden yetmişe milletimiz 
aydınlattı. Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, 
Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Boşnağı vatanımızı 
alçak darbelere karşı birlikte savunduk, 
birlikte kurtardık. İstanbullu, Ankaralı, 
Yozgatlı, Trabzonlu, Çorumlu, Siirtli bir oldu, 
tek bir yürek hâlinde meydanlara, sokaklara 
doldu.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde, Edirne’den Kars’a yedi bölgede, 
81 ilde, 80 milyon vatandaşla birlikte 
vatan hainlerinin karşısında hep beraber 
dimdik durduklarını, bir yürek olduklarını 
vurgulayan Yıldırım, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“15 Temmuz gecesi bu vatan için toprağa 
düşen vatan evlatlarının her birinin adını 
tıpkı Çanakkale, Kıbrıs, İstiklal Savaşı 
şehitleri gibi bu ülkenin kahramanları, 
kurtarıcıları olarak her daim anacağız. 
15 Temmuz’u unutmayacağız, asla 
unutturmayacağız. Çünkü her biri anasının 
kuzusu, eşinin göz bebeği, çocuklarının 
bir tanesiydi ama sahip oldukları bütün 
güzellikleri geride bırakıp, vatanı uğruna can 
vermek için bir an bile tereddüt etmediler.” 

“Biz öyle bir milletiz ki bir ölür, bin diriliriz. 
Vatanı namus biliriz, ‘Değmesin mabedimin 
göğsüne namahrem eli’ diyerek, milyonlarca 
insan sel olup meydanlara ineriz, ölüme 
yürürüz. Biz büyük bir milletiz.” diyen 
Yıldırım; Çanakkale, Malazgirt, Sarıkamış ve 
15 Temmuz ruhuyla bugünlere gelindiğine 
dikkat çekti.
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Başbakan Binali Yıldırım, bu ruhun her 
zaman canlı olacağını, hiçbir zaman 
kaybolmayacağını vurgulayarak, şu ifadeleri 
kullandı:

“Şehitlerimize layık olmak için Türkiye’de ve 
dünyada koşacağız, koşturacağız. Allah’ın 
izniyle hepimiz, herkes bundan emin olsun. 
Milletimiz müsterih olsun. Artık yeni bir 
dönemdeyiz, artık bu dönemde vesayetin, 
memleketin sahibi de millettir. Bu yeni 
dönemde milletimiz, hiçbir kutsalı olmayan 
bu FETÖ cinayet şebekesinin tamamen 
bertaraf edildiğini mutlaka görecek.  Bu 
canilerin, asker kılığına girmiş teröristlerin 
hak ettiği ceza, hukuk devleti ilkesiyle 
mutlaka tahakkuk edecektir. Mahkemelerde 
tiyatro oynamaları, şehit yakınlarının, 
gazilerin, milletin aklıyla alay etmeleri 
onları o hazin sondan asla kurtaramayacak. 
Bugün Türkiye’yi ele geçirme hayaliyle 
yanıp tutuşanlar, yarın kendi günahlarında 
kavrulacaktır. Demokrasiden, hak ve 
özgürlükten, hukuktan, adaletten taviz 
vermeden bu meselenin üstesinden 
geleceğiz inşallah. İçiniz rahat olsun.”

Vatan uğruna canını veren şehitlerin, 
yakınlarının, gazilerin mücadelesinin asla 
boşa çıkmayacağını kaydeden Yıldırım 
“Bugüne kadar hiçbir şeyden, hiçbir 
dayatmadan, hiçbir tehditten korkmadık, 
çekinmedik. Hiçbir güç bizi milletimiz için 
çıktığımız bu yoldan asla döndüremez. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle 
milletimizin desteği var olduğu müddetçe 
Türkiye’nin sırtını hiç kimse yere getiremez. 
Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan büyük 
bir gurur duyuyorum. Bu ay yıldızlı bayrağın 
altında yaşamaktan büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum.” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, istiklal mücadelesi ile 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatan, 
millet, bayrak için hayatını seve seve 
veren bütün şehitlere Allah’tan rahmet, 
gazilere hayırlı ömür dileyerek, konuşmasını 
“Unutmayalım, o gece halkın gücü, Hakk’ın 
gücü, tankın gücünü yenmiştir. 15 Temmuz 
karanlığın aydınlığa döndüğü gecedir.” 
sözleriyle tamamladı.
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Gazi milletin "15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü"nü kutlayan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
vatan ve millet uğruna gözünü kırpmadan 
canını feda eden tüm şehitleri rahmet ve 
minnetle yâd ederek, gazilere acil şifalar 
diledi, gencecik evlatlarını Hakk'a uğurlayan 
fedâkar annelere, babalara, tüm şehit yakını 
ve gazilere şükranlarını sundu.

15 Temmuz’un üzerinden bir yıl geçtiğini 
hatırlatan Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"O gece; kadınıyla erkeğiyle, genciyle 
yaşlısıyla, sivil toplumuyla medyasıyla, 
yediden yetmişe her kesimden 
vatandaşımız, özgürlüğüne, bağımsızlığına, 
bayrağına sahip çıktı. Onurunu, iradesini, 
aklını bir dolara satan FETÖ'nün 
teröristlerine de, onların arkasındaki 
karanlık akla da gereken dersi vererek  
'Bu vatan geçilmez' dedi. O gece  
hep birlikte çocuklarımızla vedalaşarak, 
ailelerimizle helalleşerek meydanlara çıktık.  
Darbecilerin tanklarına sokakları,  

uçaklarına gökyüzünü dar ettik. 15 Temmuz; 
Malazgirt, İstanbul'un Fethi, Kut'ül Amare, 
İstiklal Savaşı ve Çanakkale Zaferi gibi 
tarihimizin dönüm noktaları arasında yerini 
almıştır."

Genelkurmay Başkanı Orgeneral  
Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine de 
sızan FETÖ’nün 15 Temmuz’da Türkiye 
Cumhuriyeti’ne, demokrasiye ve onun 
köklü değerleriyle saygın kurumlarına 
yönelik eşine rastlanmayan bir ihanete 
kalkıştığını belirterek “Aziz milletimizi 
şanlı tarihimizde rastlanmayan bir ihanet 
tuzağına düşürmeye kalkışmışlardır. 
Asker elbisesi içine girmiş eli kanlı caniler, 
vatan savunması için düşmana karşı 
kullanılmak üzere tedarik edilen harp 
silah ve malzemelerini 15 Temmuz’da 
zalimce masum vatandaşlarımıza, milletin 
kahraman evlatlarıyla demokrasimizin ve 
bağımsızlığımızın simgesi kurumlarımıza 
karşı kullanmışlardır.” dedi.



■  29

Temmuz-Ağustos 2017

Orgeneral Akar “Bizler için en önemli husus, 
en büyük takdir güvenilmektir; en büyük 
başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu 
doğrultuda, istikamette TSK’nın vatanına, 
milletine, devletine sadık ve vefalı evlatları, 

kutsal vatan toprakları, asil ve  
aziz milletimizin güvenliği, birliği ve 
bütünlüğü için gerektiğinde her zaman,  
her yerde seve seve can vermeye hazırdır.” 
diye konuştu.

15 Temmuz’da şehit olan 
ikiz polis kardeşler  
Ahmet ve Mehmet 
Oruç’un babaları  
Halil Oruç ile yine aynı 
gece darbenin 
ilk saatlerinde  
15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nde tek başına 
darbecilere direnen 
Safiye Bayat’ın da 
söz aldığı 15 Temmuz 
Şehitlerini Anma 
Programı, şehitler için 
yapılan dua ile sona erdi.



30  ■  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
TBMM Şeref Holü'nde, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 
ile Anadolu Ajansı özel arşivine ait 
fotoğraflardan oluşan "15 Temmuz Millet 
Darbeye Dur Dedi" fotoğraf sergisinin 
açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa; Başbakan Yardımcısı  
Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit,  
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,  
TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Bülent Turan,

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programı TBMM’de  
“15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi
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CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve  
Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 
TBMM önceki dönem başkanlarından  
Bülent Arınç ve Yıldırım Akbulut, çok sayıda 
bakan ve milletvekili, Kamu Başdenetçisi  
Şeref Malkoç ile bürokratlar ve davetliler katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman açılışta yaptığı 
konuşmada, Mecliste "Demokrasi Müzesi" 
oluşturulacağını belirterek ilk bombanın atıldığı 
yere doğru yapılacak yola da "Demokrasi Yolu" 
adının verileceğini kaydetti. Darbe teşebbüsünü 
unutturmayacaklarını dile getiren Kahraman,  

o gece bütün milletvekillerinin ve milletin, ay 
yıldız rozeti altında birleştiğini vurguladı.

Şehitler sayesinde ülkenin var olmaya ve güçlü 
bir devlet olarak tarih yolculuğunu sürdürmeye 
devam edeceğini ifade eden Kahraman  
"Bu direniş sadece bir partinin, sadece bir 
görüşün değil demokrasiyi özümsemiş topyekûn 
milletimizindir. Milletimize şükran borçluyuz." 
dedi. Kahraman, darbe girişimi gecesinde 
sergiledikleri cesur tavır dolayısıyla kadın 
milletvekillerine de ayrıca teşekkür etti. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman röportajda 
15 Temmuz gecesi yaşadıklarını, geçtiğimiz 
yılın nasıl geçtiğini ve bugün hangi noktada 
olduğumuzu anlattı. 15 Temmuz gecesi, 
TBMM Başkanlık Konutunda iken çatıya 
değecek şekilde alçaktan uçan F-16 uçağının 
sesini duyar duymaz televizyonu açtığını ve 
tankların köprüye girdiğini gördüğünü belirten 
Kahraman, darbe olduğunu anlayarak Meclisi 
açma kararını verdiğini ve derhal Meclise 
geldiğini aktardı. 

TBMM’ye geldiğinde Meclisi olağanüstü 
toplantıya çağırma kararını aldığını kaydeden 
İsmail Kahraman, Mecliste grubu bulunan  
dört siyasi partiye mektup ile olağanüstü 
toplantıyı milletvekillerine duyurmak amacıyla 
bir duyuru metni hazırlattığını ifade etti. 

Önce 7, sonra 17, 27 ve nihayet 107 
milletvekilinin Meclise geldiğini belirten 
TBMM Başkanı, söz konusu talimatları 
verdikten sonra Başbakanlığa giderek 
hükûmet üyelerine davette bulunmak üzere 
Çankaya’ya çıktığını anlattı. Başbakanlık 
dönüşünde tankların, helikopterden açılan 
ateşin ve topyekûn harekâtın kendisini 
gösterdiğini belirten İsmail Kahraman,  

Genel Kurul Salonuna geçtiğini, elektrik ve ses 
tertibatını devreye soktuklarını ve oturumu 
açtığını dile getirdi. Kahraman o geceyi şu 
sözlerle anlattı:

“Divan kâtibi iki arkadaşım oturdular, onlara 
‘Siz değil, grup başkanvekilleri otursun,  
o daha uygundur.’ dedim. Mecliste üç partinin 
milletvekilleri vardı, AK PARTİ, CHP ve MHP. 
Üçünün grup başkanvekillerine rica ettim: 
Mehmet Muş, Özgür Özel ve  
Erkan Akçay. Böylece Divanı oluşturduk. 
Hepimizde fevkalade güzel bir ruh haleti, 
cesaret. Rozetler parti rozeti değil, ay yıldız.  
Bir bütünlük halinde, tek parti varmışçasına, 
tek yürek içerisinde bir araya gelinmiş oldu. 
Bakanlarımız, gruplardan birer kişi, tekrar, 
yeniden ikinci tur konuşmalarımız devam 
ediyor, herkes hissiyatını ifade ediyor, darbeyi 
kabul etmeyeceğimizi, demokratik yolda 
yürüyeceğimizi ifade ediyor. Güzel bir havaydı, 
fevkalade güzel görüşler, duygu ve düşünceler 
ortaya kondu.” 

TBMM Başkanı Kahraman, Genel 
Kurul oturumu sırasında Meclisin nasıl 
bombalandığını da şu sözlerle aktardı:  
“Üç tane bomba düştü F-16’dan,  
biri ön bahçeye, biri arka bahçeye, biri  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman TRT’nin 15 Temmuz Destanı Özel Yayınında  
TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç’un konuğu oldu.
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Genel Kurula 20 metre mesafeye.  
Bu bombalamada Meclisin dip tarafında, 
sağda toz bulutu içeriye girdi, sıraların üstü 
toz oldu, vitray camlar kırıldı, bomba her 
tarafı sarstı.” Binayı terk etmeyip sığınağa 
inmeye karar verdiklerini belirten Kahraman, 
1936 yılında yapılan bu sığınağın böyle 
günler için de düşünülmediğini; su, gıda 
deposu, jeneratör, sağlık odası gibi imkânların 
bulunmadığını tespit ettiklerini kaydetti. 
Sığınağın yenisini yapana kadar gerekli 
tedbirleri aldıklarını vurgulayan TBMM 
Başkanı Kahraman, halihazırda eksiklerin 
giderildiğini, deprem, sel, savaş, nükleer saldırı 
gibi her türlü duruma karşı jeneratörüyle, su 
ve gıda depolarıyla, sağlık odası, tuvaletleri 
ve toplantı alanıyla mekânın sivil savunma 
normlarına uygun hale getirildiği bilgisini 
verdi. 

TBMM Başkanı Kahraman, sığınakta üç 
partinin grup başkanvekilleri ve hukukçularıyla 
çalışarak ortak bir bildiri kaleme aldıklarını 
kaydederek söz konusu bildiriyi dört 
partinin imzaladığını ve böylece ortak 
bir deklarasyon haline geldiğini belirtti. 
TBMM BaşkanıKahraman “Bu darbenin 
önlenmesindeki bir numaralı söz sahibi, 
hak sahibi Cumhurbaşkanımız muhterem 
Recep Tayyip Erdoğan’dır. Halkı meydanlara 
çağırması ve meydanların halk tarafından 
doldurulması; tanka, helikoptere, silaha 
karşı göğüslerinin gerilmesi demokrasiyi 
milletimizin benimsediğini gösterdi ve 
Cumhurbaşkanımızın daveti yerini buldu, 
meydanlar doldu, Türkiye büyük bir badireden 
ve felaketten kurtuldu.” ifadelerini kullanarak 
darbeye “evet” dememek gerektiğini, 
Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti ve 
cumhuriyetle idare edilen bir Türkiye olarak 
devamının elzem ve şart olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kahraman, 7 Ağustos’ta 
Yenikapı’da yapılan mitinge de değinerek 
orada sergilenen güzel beraberliğin, kardeşlik 
şuurunun ve millî birlik ruhunun Türkiye’ye 
her daim lazım olduğunun altını çizdi: 
“Aynı vücuduz, aynı yapıyız, aynı hedefiz; 
metotta, düşüncede, reçetede farklı görüşler 
ileri sürülebilir ama millî birlik ve millî şuur 

meselesi bizim içimizde var. O akşam 
81 milletvekili AK PARTİ’den katıldı,  
16 milletvekili CHP’den, 10 milletvekili 
MHP’dendi. Oranladığımız zaman Meclisteki 
sayıya göre yüzde 14 ila 17 arasında. Meclisin 
tatilde ve gece vakti olduğu düşünüldüğünde 
güzel bir katılım. Yakın illerden gelenler ile 
Ankara’da bulunanlar katıldılar.  
18 kadın milletvekili bizim kadınlarımızın 
birer Nene Hatun olduğunu gösterdiler. 
Milletvekillerimizin tamamı bir yürek, bir bilek 
haline geldiler. Nene Hatunları, Sütçü İmamları 
gördük o gece. Genlerimizde var, ruhumuzda 
var. Meydanlarda her partiden ve görüşten 
insan vardı. Bu musibetle karşılaştık ama 
büyük bir imtihan verdik ve darbe önlendi.”

TBMM Başkanı Kahraman, Yaşar Taşkın Koç’un 
15 Temmuz darbesinin püskürtülmesinin ve 
işin sorumlularının tamamının yargılanmasının 
‘bundan sonra artık böyle bir şeye kimsenin 
cesaret edemeyeceği ya da Türkiye bunu 
aşmıştır’ dememizi ve geleceğe daha umutlu 
bakmamızı mümkün kılıp kılmadığı sorusu 
üzerine “Demokrasi tecrübemiz 1876’ya, 
Kanun-i Esasi’ye, Birinci Meşrutiyet’e dayanır. 
O günden günümüze bir tecrübemiz var ama 
kesintileri de var. Türkiye demokratik hayata 
14 Mayıs 1950 seçimleriyle geçti. 1950’den 
2016’ya toplamda 16 darbe olmuştu,  
15 Temmuz 17’nci darbedir. Kimi neticelendi, 
kimi neticelenmedi, kimi teşebbüs halinde 
kaldı, kimi muhtıra tarzında oldu. Sistem 
sürekli sarsıntı geçiren bir sistemdi, yeni bir 
sisteme geçtik. Koalisyon dönemlerinden çok 
istifade ediyorlardı, sistemin bize faydasını 
çok ileride daha fazla göreceğiz. Bugün dünya 
‘Değiştirmeyin sisteminizi’ deyip ayağa kalktı. 
Darbeler dönemi kapanmıştır, diyorum.  
Zira eskiden eline bir metin alan mikrofonun 
başına geçiyor, darbe yaptım diyordu, bunu 
demek için yine harekete geçtiler ama millet 
‘hayır’ dedi. Dünkü durum yok, millet her 
şeyin farkında.” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şehitlerimize 
Cenabıhak’tan rahmet, gazilere şifalar diledi 
ve Allah’ın milletimize, devletimize zeval 
vermemesi temennisiyle sözlerini tamamladı.
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“15 Karede 15 Temmuz” yağlı boya resim sergisi  
TBMM Halkla İlişkiler Binasında açıldı.

19, 20 ve 21. Dönem Karaman Milletvekili  
Zeki Ünal'ın 15 Temmuz konulu kişisel 
yağlı boya resim sergisi ile sanatçı Mehmet 
Korkmaz'ın "15 Karede 15 Temmuz" konulu 
resim sergisi 15 Temmuz 2017’de açıldı.

Açılış öncesinde konuşan AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı 
Ravza Kavakcı Kan "Bugün 15 Temmuz'un 
seneidevriyesinde burada olmak, hayatta 
olmak ve Meclisimizin çalışıyor olması, 
o darbe girişiminin başarısız olması ne 
büyük lütuf. Bunun arkasında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dimdik duruşları ve 
onun arkasında, onunla beraber dimdik 
duran bir millet." ifadesini kullandı.  
Kavakcı daha sonra, rahatsızlığı nedeniyle  
Zeki Ünal'ın yazılı açıklamasını okudu. 

AK PARTİ Karabük Milletvekili  
Burhanettin Uysal ise bir yıl önce bu ülkenin 
değerlerine ve geleceğine kasteden hain 

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğunu 
ancak hiç beklemediği bir karşılık aldığını 
söyledi. 

Milletin, insan haklarına, demokrasiye ve 
hukukun üstünlüğüne inanarak, bunları 
mukaddes değerler arasına aldığını 
vurgulayan Uysal "Bundan önce de 
darbe girişimleri oldu. Bu Meclis askerler 
tarafından ablukaya alındı, hain saldırılara 
maruz kaldı. Ama 15 Temmuz günü 
yaşadığımız o hainliği Türkiye Cumhuriyeti 
hiç yaşamamıştı, görmemişti. Ama buna 
mukabil olarak Türk milleti de değerlerine 
bu kadar sahip çıkmamıştı." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı 
gerçekleştirildi. Sergiye milletvekilleri,   
Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakcı,  
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, İdari Teşkilat yöneticileri ve 
ziyaretçiler katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı  
Meclise gelişinde TBMM Başkanvekili  
Ayşe Nur Bahçekapılı karşıladı. Tören kıtasını 
selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Özel Gündemli Toplantıyı izlemek üzere 
Cumhurbaşkanlığı Locası’na geçti. 

Özel Gündemli Toplantıya Cumhurbaşkanı ve 
AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve 
kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,  
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay Başkanı 
Seyit Ahmet Baş, YSK Başkanı Sadi Güven,  

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç,  
Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel 
Müdürü Selami Altınok, MGK Genel Sekreteri 
Seyfullah Hacımüftüoğlu, BBP Genel Başkanı  
Mustafa Destici, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Kamu-Sen 
Genel Başkanı İsmail Koncuk, TESK Başkanı  
Bendevi Palandöken, ATO Başkanı Gürsel Baran ile 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.

TPB Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile önceki dönem 
milletvekilleri, bakan yardımcıları, şehit yakınları 
ve gaziler, kordiplomatik misyon temsilcileri de 
toplantıyı locadan izlediler. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla  

Genel Kurulun Özel Gündemli Toplantısını izlemek üzere TBMM'ye geldi. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
birleşimi açtı ve İstiklal Marşı okundu. 
Kahraman daha sonra açılış konuşması 
yaptı. 

TBMM Başkanı Kahraman, konuşmasında; 
devleti yıkmak, milleti dağıtmak isteyen 
hainlerin, iş birlikçi FETÖ mensuplarının 
yaşattığı meşum 15 Temmuz gecesinin 
birinci yılında, kalkışmayı unutmamak 
ve unutturmamak gayesiyle bir araya 
geldiklerini dile getirdi.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için 
meydanlarda demokrasi nöbetine duran  
asil millete şükranlarını sunan Kahraman, 
aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla 
andı, gazilere şifalar ve sağlıklı uzun ömürler 
niyaz etti. 

Milletin yiğit evlatlarının 15 Temmuz'da 
meydanlara indiğini, gözlerini kırpmadan 
şehadete yürüdüğünü, devlete ve istiklale 
sahip çıktığını vurgulayan Kahraman 
"Kadını erkeği, yaşlısı genci, ay yıldızlı al 
bayrağıyla göğsünü siper ederek Türkiye'nin 
birliğini bütünlüğünü dünyaya haykırmışlar, 
göstermişlerdir. Milletimiz demokrasiyi 
özümsediğini, millî meselelerde, 
gerektiğinde tek yumruk hâlinde bir araya 
geldiğini göstermiştir." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, demokrasinin 
halkın (demos) hâkimiyeti (kratos) ya da 
halkın iktidarı anlamı taşıdığına dikkati 
çekerek, halkın iradesini sandıkta ortaya 
koyduğunu, sandığın demokraside asıl 
olduğunu söyledi.
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Türkiye'de demokratik hayatın bazı 
kesintilere rağmen Birinci Meşrutiyet'e 
dayandırılabileceğini belirten Kahraman; 
Türkiye'nin, demokratik sistemle yoluna 
devam edeceğini dile getirdi. 

Türkiye'nin, Anayasa'da belirtildiği gibi 
sosyal; toplumla bütünleşen, laik; her 
fikre ve inanca hürriyet tanıyan, saygı 
gösteren, halk hâkimiyetine dayalı, hukuk 
devleti olduğunu vurgulayan Kahraman, 
konuşmasına şu ifadelerle devam etti: 
"15 Temmuz günü, millet olarak, her 
kurum ve kuruluşu ile bir imtihan verdik. 
Milletin kürsüsü olan Meclisimiz de bir 
imtihan verdi. Sizlerin içinde bulunduğu 
26. Dönem bir darbeyi göğüslemekte 
üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdi. 

Alçak darbecilere karşı burada bulunarak, 
Meclisimizi bombalar ve kurşunlar altında 
açık tutarak milletin sesinin ne kadar 
gür olduğunu ve iradesinin pranga kabul 
etmeyeceğini gösterdi. Karanlık emellerine 
ulaşmak için her kuruma sinsice sızmış 
olan hainler, o gece milletimizi, milletin 
Meclisini hedef aldılar. Üzerimizde 
saatlerce uçuş yaparak helikopterlerden 
mermiler, uçaklardan bombalar yağdırdılar, 
tanklarla kuşattılar. Onlar korkutmaya, 
milletin vekillerini yok etmeye çalıştıkça, 
27 milletvekili ile açtığımız Genel Kurulda 
107 milletvekili çelikten iradeleriyle 
kenetlendiler. Ve Meclisimizi hain darbe 
teşebbüsü sona erdirilinceye kadar açık 
tuttuk, terk etmedik. İnsan suya düştüğü 
için değil, sudan çıkamadığı için boğulur. 
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Biz, o gece her üç parti mensupları  
suda çırpınmadık. Selamete nasıl 
ulaşacağımızı konuştuk. Tarih, cesareti 
olmayanın başarısının olmayacağını bize 
öğretmiştir. Cesaret korkmamak değil, 
korkuyu yenmektir. Önceki darbe ve 
muhtıralar karşısında siyasetin 
dik durmayışının bedelini milletimiz  
çok ağır ödemiştir." 

O gece televizyonda darbe teşebbüsünün 
başladığını görür görmez, başka bir yerden 
talep olmaksızın derhal Meclisi açma 
kararını verdiğini aktaran Kahraman, 
daha sonra milletvekillerini Genel Kurula 
davet ettiğini ve örnek bir toplantı 
gerçekleştirildiğini söyledi. 

Adalet ve Kalkınma Partisinden  
18’i kadın olmak üzere 81 milletvekili; 
Cumhuriyet Halk Partisinden 16 milletvekili 
ve Milliyetçi Hareket Partisinden  
10 milletvekilinin toplantıya katıldığını 
anımsatan Kahraman, kadın 
milletvekillerinin her birinin cesaretleriyle 
birer Nene Hatun olduğunu gösterdiğini 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Kahraman "Nene Hatunlar 
yalnız değil Sütçü İmamlar. Topyekûn bütün 
Meclis Sütçü İmam'dır. Nene Hatun’dur." 
ifadesini kullandı. 

Bakanların da aynı yüreklilik ve cesaret 
içinde toplantıya katıldığını dile getiren 
Kahraman, kâtip üyeler Başkanlık 
Divanında yer almak üzere geldiklerinde, 
kendisinin mevcut siyasi partilerden grup 
başkanvekillerinin Divanda olmasının 
daha uygun olacağını söyleyerek Başkanlık 
Divanına AK PARTİ'den Mehmet Muş'u, 
CHP’den Özgür Özel'i, MHP'den ise Erkan 
Akçay’ı davet ettiğini söyledi. 

Kahraman "Oturduk ve Özgür Bey'in o 
zaman ceketi yok, gömleği var. Ahmet 
Gündoğdu geldi, 'Özgür Bey birazdan 
televizyoncular gelir, çekim yapılır, ben 
ceketimi sana vereyim, olur sana' dedi. 
Özgür Bey aldı ve güzel bir konuşma yaptı, 
'Kaderde millî görüş gömleğini giymek de 
varmış' Partiler olarak ayrılabiliriz. Niye? 
Görüşler... Ama gerektiğinde bir yumruk 
hâlinde bir araya geliriz. 15 Temmuz bunun 
bir ispatıdır. 7 Ağustos bunun bir ispatıdır." 
dedi.
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TBMM Başkanı Kahraman, o gece üç 
parti milletvekilleri, bakanlar, önceki 
dönem milletvekilleri, danışmanlar, Meclis 
personeli ve basın mensuplarıyla sığınağa 
indiklerini dile getirerek üç partinin ortak 
bildiri metnini hazırladıklarını, 16 Temmuz 
Cumartesi de TBMM'yi olağanüstü 
toplantıya çağırdığını hatırlattı. 

O gece üç partinin hazırladığı bildiriyi, 
Mecliste görüşmelerde bulunan dört 
partinin imzası ile kamuoyuna açıkladıklarını 
hatırlatan Kahraman, şu hususları kaydetti: 
"Büyük ihanete karşı direniş, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimize ikinci gazilik unvanını 
hak ettirmiştir. Mecliste bombanın düştüğü 
yerlerin, 'Demokrasi Müzesi' ve 'Demokrasi 
Yolu' olarak düzenlenmesi çalışmaları 
devam etmektedir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulunan milletimizin 
temsilcilerine bütün milletvekillerimize 
tekraren teşekkür ediyorum. Bu meşum 
gecede hain teşebbüsün engellenmesinde 
en büyük pay, Cumhurbaşkanımız 
muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın 
meydana milleti çağırması olmuştur. 

Milletimizi meydanlara daveti ve halkımızın 
zatıdevletlerine olan itimadı, millî birlik 
beraberlik şuuru, meydanları doldurdu; 
parti farkı olmaksızın herkes ülkemizin bu 
karanlık geceden kurtulması için üzerine 
düşen görevi yerine getirdi. Partiler ve 
herkes elinden geleni yaptı, 'Lider nasıl 
olmalıdır?' sorusunun cevabı en vazıh 
şekilde verildi." 

TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın çağrısıyla vatan müdafaasına 
geçen aziz milletin, demokrasi nöbetlerine 
günlerce devam ettiğini, 7 Ağustos'ta 
İstanbul Yenikapı Meydanı'nda 5 milyon 
kişinin katılımıyla muhteşem bir miting 
düzenlendiğini kaydetti. Milletin, 
ortaya koyduğu tablo ile millî birlik ve 
bütünlük şuurunun dosta düşmana karşı 
sergilendiğini dile getiren Kahraman 
"Darbenin önlenmesinde elinden geleni 
esirgemeyenler arasında gerçek ordu 
mensuplarımız, başta Genelkurmay 

Başkanımız Orgeneral Hulusi Akar var. 
Selalarla milleti uyaran, uyandıran, cami 
minarelerinden Allahu Ekber nidalarıyla 
ezan seslerini milletin kalbine ulaştıran din 
görevlilerimiz var. Diyanet İşleri Başkanımız 
Prof. Dr. Mehmet Görmez'in şahsında onlara 
teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir musibet, bin nasihatten evladır." 
diyen TBMM Başkanı Kahraman; 
Türkiye’nin Allah’ın izniyle artık darbelerle 
karşılaşmayacağını kaydederek "Kendini 
millete kabul ettirmeyen hiçbir hareket 
muvaffak olamaz. Millette bir demokrasi 
şuurunun varlığı ve onu özümsediği ortaya 
kondu. Darbe teşebbüsü senaryosunu 
hazırlayan ve teşvik eden bazı mihrakların 
umutları kursaklarında kalacak. Artık 
Türkiye'de hükûmet  buhranları, kısa 
süreli hükûmetler, hükûmet  düşürmeler 
yaşanmayacak. Yeni bir sistem var. Toplum 
tümüyle demokrasiyi özümsedi. Eline 
bir bildiri alan, mikrofon başına geçip 'el 
koydum' diyemeyecek. Türkiye'de darbeler 
dönemi bitmiştir." vurgusunu yaptı.

1950'de başlayan demokratik hayattan 
sonra gizli açık, gerçekleşmiş teşebbüs 
hâlinde kalmış darbe sayısının  
15 Temmuz ile birlikte 17 olduğunun altını 
çizen İsmail Kahraman, darbelerin artık 
tarihe gömüldüğünü, Türkiye'nin bundan 
sonra böyle belalarla karşılaşmayacağına 
inandığını, söylenti yaymaya çalışanların 
Türkiye'nin gelişmesini istemeyen 
mihraklar olduğunu ve toplumun bu tuzağa 
düşmeyeceğini belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, bu noktaya 
gelişte hukuki düzenlemelerin, millî ruh ve 
şuurun oluşmasında yapılan gayretlerin, 
her türlü takdirin ötesinde olduğunu 
kaydederek şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

"Şehitlerimiz var; elbette üzgünüz. Ama 
şehitlik, bu fani hayattan ayrılma, bayrağı 
uğruna, vatanı uğruna ve mukaddes 
değerleri uğruna kara toprağa gülerek 
girmektir. Millî Şair Mehmet Akif'imiz 
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Çanakkale şehitlerine şiirinde ne diyor;  
'Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber/ 
Sana âguşunu açmış, duruyor Peygamber.' 
Şairimiz, düşünürümüz rahmetli Erdem 
Beyazıt ne diyor; 'Ölüm bize ne uzak, bize 
ne yakın ölüm/ Ölümsüzlüğü tattık, bize 
ne yapsın ölüm.' Evet; 150'si Ankara'da, 
2'si Marmaris’te, 98'i de İstanbul’da olmak 
üzere 250 şehidimiz var. Onlar doğrudan 
cennete giden kişilerdir." 

Tüm şehitleri rahmetle anan Kahraman,  
2 bin 193 gazinin arasında AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve  
eşinin de bulunduğunu hatırlattı.  

TBMM Başkanı, Meclisin savunması 
sırasında yaralanan polislere de teşekkür 
ederek "Biz Türkiye'yiz, bölünmeyiz, 
bölemezler, böldürtmeyiz. Bütün gücümüzle 
yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini 
kullandı.

Memleketin bir daha böyle günler 
yaşamamasını dileyen Kahraman  
"Ebed müddet olarak devletimiz yaşasın. 
Kardeşlik şuuru içinde, herkesin fikrini 
rahatça söyleyebildiği ama asla kavga 
gürültü olmayan bir Türkiye'de hep birlikte 
yaşayalım." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Başbakan ve AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım Genel Kurulda yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin en karanlık, en uzun 
gecesini aydınlık bir sabaha, düşman işgalini 
millet destanına dönüştürmesinden bu yana 
tam bir yıl geçtiğini belirtti.

Yıldırım “Eğer burada yeniden bir araya 
gelebiliyorsak bunu 250 kahraman 
şehidimize, 2 bin 193 kahraman gazimize 
ve büyük Türk milletine borçluyuz. Vatan 
size minnettardır. 15 Temmuz bu milletin 
düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 
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15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin 
tankları ezdiği gündür. 15 Temmuz bir 
işgal hareketine karşı milletin çıplak eliyle 
silahları erittiği gündür. 15 Temmuz, dünya 
devletlerine 'bir millet nasıl olur, bir vatan 
nasıl korunur' dersinin verildiği gündür. 
15 Temmuz, millî iradenin tecelligâhı 
bombalanırken millî iradenin teslim 
alınamayacağının yedi düvele ilan edildiği 
gündür." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım "Korkma" sözcüğü ile 
başlayan İstiklal Marşı'nın her satırının  
15 Temmuz gecesinde yeniden yazıldığını 
dile getirerek milletin korkmadığını, 
zira zaferin korkmayanlara ait olduğunu 
vurguladı. Yıldırım "O gece milletim kükreyip 
sel oldu, bendini çiğneyip aştı, dağları yırtıp, 
enginlere sığmayıp meydanlara taştı.  
O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar, milletine, 
vatanına, bayrağına, devletine sahip çıkmak 
üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlattı. 
15 Temmuz gecesi ihanetin en şiddetlisini 
yaşadık. 15 Temmuz gecesi destanların da 
en güzelini yazdık. Peygamber Efendimiz, 
Hazreti Hamza'ya 'yürüyüşün ölümü 
korkutuyor' demişti. O gece bu milleti 
Hazreti Hamza gibi gördüm. Dostuna 
nam, düşmanına korku saldı. Bu vatan 
'benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim 
var' diyenlerindir; bu vatan toprağın kara 
bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bu 
vatan, ardına bakmadan yollara düşen, 
şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan 
hududa koşanlarındır." dedi.

İstiklalin muhakkak ki bir bedelinin var 
olduğunu belirten Yıldırım, Türk milletinin 
bu bedeli bir değil binlerce kez ödediğini 
belirterek 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül,  
28 Şubat, 27 Nisan tarihlerinin Türk 
demokrasi tarihinin utanç vesikaları 
olduğunun altını çizdi. Yıldırım "Ama  
15 Temmuz hepsinden daha farklıydı. İlk 
kez TBMM, aziz Türk milleti darbelere 
boyun eğmedi. Gerçek anlamda 'yeter 
söz milletindir' dedi. Bir geceye 10 senelik 
bir mücadeleyi sığdırıp bu toprakların hür 

ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya 
haykırdı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Kurtuluş Savaşı'nda  
"Ya istiklal ya ölüm." diyerek vatanını 
savunan Gazi Meclisin, 15 Temmuz'da bir 
kez daha "Ya istiklal ya ölüm." andını içerek 
verdiği bağımsızlık mücadelesiyle ikinci kez 
gaziliği hak ettiğini dile getirerek gazi millete 
Gazi Meclisin yakıştığını kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım sözlerini şöyle 
sürdürdü: "O gece bu yüce çatı bombalar 
altında sarsılırken, milletvekillerimiz parti 
kimliklerini bir kenara bıraktı, hep beraber 
demokrasiye ve ülkemize sahip çıktı. Âdeta, 
bir savaş ortamında ölümüne, demokrasi 
ve millî irade nöbeti tuttu, bombaların 
altında Meclisi terk etmedi. Milletim de 
egemenliğini düşmanlara bırakmayıp, o 
gece Meclisine ölümüne sahip çıktı. 

Milletvekillerimiz nasıl o gece millî iradeye 
davetsiz sahip çıktıysa, 15 Temmuz’un her 
yıl dönümünde de aynı ruhla bu çatı altında 
buluşulmalı. O gece milletin kahraman 
evlatları ellerinde bayrak, dillerinde ‘Allah 
Allah’ nidalarıyla, ezanlarla, selalarla 
ölüme koştu. O gece; Ahmet, Mehmet 
yoktu; Ayşe, Fatma yoktu; 80 milyonun 
adı vatandı, bayraktı, istiklaldi. 1915’te 
Çanakkale’yi geçemeyen gafiller, 2016’da 
İstanbul Boğazı’nı geçeceğini mi zannetti? 
1920’de işgal edemediğiniz milletin 
Meclisini 2016’da yerle bir edeceğinizi 
mi zannettiniz? O hâlde siz bu aziz milleti 
hiç tanımamışsınız. Şunu unutmayın ki siz 
kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. 
Size kelepçeler vuruldukça biz daha çok 
kenetleneceğiz. Siz hain oldukça biz daha 
çok kahramanlar çıkaracağız. Çanakkale’deki 
15’lilerin torunları, 15 Temmuz’da 
dedelerine ne kadar da layık oldular. 
Anadolu topraklarına nasıl da layık oldu? 
Allah hepimizden, milletimizden razı olsun.” 

Başbakan Yıldırım, milletin o gece Türk 
olmayı onur, Müslümanlığı gurur sayarak 
“Bol yıldızlı değil, ay yıldızlı bayrak altında 
saf tutarım.” diyen Gazi Mustafa Kemal’in 
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurul 
konuşmasına, darbenin başarısızlığa 
uğramasında en önemli rolü üstlenen 
tüm şehitleri rahmetle anarak ve gazilere 
saygılarını sunarak başladı. 

Kılıçdaroğlu, darbe girişimine halkla birlikte 
direnen Gazi Meclisin üyelerine şükran 
duygularını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gazi Meclis 
ve halk kadar, peygamber ocağı olarak kabul 
edilen ordunun parlamenter demokrasiye 

vasiyetine uygun, kendine yakışanı yaptığını 
kaydederek vatana ihanet edenlerin hiçbir 
zaman affedilmeyeceklerini ve hukuk 
içerisinde en ağır cezanın verileceğini 
vurguladı.

Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti’nin; 
milletiyle, devletiyle, ordusuyla bir 
bütün olduğunu belirterek sözlerini 
şu değerlendirmeyle tamamladı: “Bu 
gerçeğe rağmen, bir ayrılık rüyası ile yanıp 
tutuşanların hizmet ettiği karanlık çevreler, 
bir kez daha bu milletin sağduyusu ile 
kaybolmuştur. Türk ordusu bugün,  
15 Temmuz öncesine göre çok daha 
güçlüdür. Türk ordusu aziz milletin 
ordusudur. Unutulmasın ki Türkiye her 
inançtan, her mezhepten, her kültürden 
oluşan bir devlettir. Gelecek nesillere; 

ekonomisiyle, özgürlük ve demokrasisiyle, 
dev hizmet ve eserleriyle büyüyen bir 
Türkiye’yi bırakmamıza hiçbir güç mâni 
olamayacaktır. 

FETÖ’nün ağzı ile konuşanlar, 15 Temmuz 
ruhunu hissedemeyenler, Yenikapı ruhuna 
layık olamayanlar, onlar ancak kontrollü 
ruhlarla bir aradalar. Bu milletin bir evladı 
olmaktan gurur duyuyorum. Büyük Türk 
milleti önünde saygıyla bir kez daha eğiliyor, 
millî iradeye ölümüne sahip çıkan milletimi 
hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Milleti 
için, bayrağı için, vatanı için, devleti için 
canını seve seve veren tüm şehitlerimizle 
birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmet, 
minnet, şükranla anıyor; gazilerimize hayırlı, 
uzun ömürler diliyorum. Allah böyle karanlık 
geceyi bir daha ülkemize yaşatmasın.” 
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sahip çıkarak, terör örgütüne karşı 
direnmesinin de kendilerine onur verdiğini 
belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en kanlı 
ve sinsi terör örgütlerinden biri olan 
FETÖ'nün ülke demokrasisine yönelik darbe 
girişiminin başarısız kılınmasının, halkın 
topyekûn olarak parlamenter demokrasiye 
sahip çıkmasıyla sağlandığını vurguladı. 
Türkiye'nin bir daha darbe girişimleriyle 
karşı karşıya kalmaması için iki temel 
koşulun yerine getirilmesi gerektiğini 
ifade eden Kılıçdaroğlu, bunlardan ilkinin 
demokrasinin geliştirilmesi, derinleştirilmesi 
olduğunu belirtti. 

Kılıçdaroğlu "Yani hukuk sistemimizin 
darbe hukukundan arındırılmasıdır. Bunu 
16 Temmuz 2016 günü toplanan TBMM 
Genel Kurulunda da ifade ettim. İkincisi ise 
darbe girişiminin bütün boyutlarıyla masaya 
yatırılması ve tüm karanlık noktaların 
aydınlatılarak gerçeklerin gün yüzüne 
çıkarılmasını sağlamaktır." dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
15 Temmuz gecesi Meclis çatısı altında 
gösterilen kararlılığın, Darbe Girişimini 
Araştırma Komisyonunun çalışmalarına 
yansıtılmadığını savunarak darbe girişiminin 
hemen hemen bütün ayrıntılarına vâkıf 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 
ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın komisyona 
bilgi vermesinin sağlanamadığını anlattı:  
"Bu iki değerli bürokratın komisyona 
gelerek, millî iradenin siz değerli 
temsilcilerinin sorularına yanıt vermek 
yerine, komisyona yazılı bilgi vermeyi tercih 
etmeleri kabul edilir değildir. Temel soru 
şudur: Genelkurmay Başkanı ve  
MİT Müsteşarının hangi gerekçe, telkin ve 
talimatla TBMM'de kurulan  
komisyona gelmesi engellenmiştir?  
Bu tablo, parlamentonun saygınlığı 
açısından hepimizin üzerinde durması 
gereken temel konudur. Bu konuda 
parlamento maalesef özgür iradesini 
kullanamamış, pek çok karanlık noktanın 
aydınlanmasına ortam hazırlamamıştır."

Kılıçdaroğlu, MİT Müsteşarlığının  
22 Mayıs 2017'de gönderdiği yazıda, 
daha önce dış makamlarla paylaşılan 
notlarda cemaatin darbe girişiminde 
bulunabileceğini bildirdiğini ancak "TSK 
bünyesinde istihbarat toplanamadığından, 
darbe girişiminin tarihi konusunda net bir 
istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır." 
ifadesine yer verildiğini belirtti. MİT'in 
orduda da istihbarat yaptığının ve 
bilgi verdiğinin ortaya çıktığını dile 
getiren Kılıçdaroğlu, bu konuya şimdilik 
girmeyeceğini söyledi.  

Kılıçdaroğlu, FETÖ ana iddianamesinin 
hazırlandığını, ancak bir grup savcının 
iddianame bitmeden görevlerinden 
alındığını dile getirerek bu savcıların 
kimin bilgisine başvurmak istedikleri için 
görevlerinden alındıklarını sorarak,  
bu sorunun Adalet Bakanı, bütün bakanlar 
ve Cumhurbaşkanına sorulmasını istedi.

250 şehidin, 2 bin 193 gazinin anısı, aziz 
hatıraları için 15 Temmuz darbe girişiminin 
tüm ayrıntılarının ortaya çıkması gerektiğini 
dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
hiçbir şehidin kanının yerde kalmaması 
için ayrıntıların ortaya çıkartılmasının 
engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Darbe girişiminden hemen sonra üç 
önemli noktaya dikkat çektiğini anlatan 
Kılıçdaroğlu, hukuk içinde hesaplaşma 
yapılması; ülkenin hızla normalleşme 
sürecine sokulması; çok önemli bir fırsat 
olarak güçlü bir demokrasi yaratılması 
gerektiğini söylediklerini kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin 
bütün iz ve etkilerini ortadan kaldırmanın, 
darbelerle kesin mücadelenin yol 
haritasının bu üç aşamadan geçtiğinin 
altını çizerek aradan geçen bir yıl içinde 
üç konuda yapılması gerekenlerin 
yapılmadığını, yapılmaması gereken ne 
varsa tamamen yapıldığını öne sürdü.
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Hesaplaşmanın hukuk dışına taştığını, 
soruşturmaların uzanacağı noktaların 
yargıya müdahalelerle engellendiğini, 
adaletin yok edildiğini, Meclis Araştırma 
Komisyonunun darbeyi araştırma yerine 
sorumluluğu savuşturma çabasına 
girdiğini iddia eden Kılıçdaroğlu; hızla 
normalleşme yerine kalıcı olağanüstü hâl 
rejimi kurulduğunu, darbeye karşı bombalar 
altında direnen Gazi Meclisin devre dışı 
bırakıldığını, yetkilerinin elinden alındığını 
savundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı: 
“15 Temmuz ruhunun yarattığı uzlaşma 
kültüründe ortaya çıkan yaşananlardan 
ders alarak, güçlü bir demokrasi yaratma 
fırsatı maalesef heder edilmiştir. Darbe ile 
mücadelede başarı ve kalıcılığın en önemli 
şartı, darbenin siyasi ayağının ortaya 
çıkarılmasıdır. Ancak siyasi ayağı ortaya 
çıkarmaya dönük çabaların önü bilinçli 
olarak kapatılmaktadır. Darbe girişiminde 
bulunanların, darbecileri destekleyenlerin 
ve darbecileri devletin en hassas noktalarına 
yerleştirenlerin hesap vermesi sağlanmadan 
darbe ile gerçek anlamda mücadele 
yapılamaz. Darbenin merkez örgütü 
olan FETÖ, bu güce bir günde erişmedi. 
TSK'nın yurtsever, namuslu, cumhuriyetçi 
kadroları tasfiye edilip FETÖ'cülerin önü 
açılırken, bu örgüte destek verenler ortaya 
çıkarılmalıdır. Yargı, emniyet, bürokraside 
bu çeteyi hâkim güç hâline getiren ittifaklar 
teşhir edilmelidir. 15 Temmuzların bir daha 
yaşanmaması için bu ibret verici olaydan 
ders alıp devleti başka tehlikeli ittifakların 
tuzağından uzak tutmak şarttır. Bu zehrin 
panzehiri; ortak değerlerimize, demokratik, 
laik cumhuriyete ve sosyal hukuk devletine 
sıkı sıkı sarılmaktır." 

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım 
Genel Kurulda yaptığı konuşmada,  
15 Temmuz darbe girişimini şiddetle 
kınayarak, darbe girişimine karşı koyarken 
hayatını kaybedenlere Allah'tan  
rahmet diledi. 

Türkiye'nin tarihinin bir yönüyle darbeler 
tarihi olduğunu belirten Yıldırım, 
darbecilerin veya yeltenenlerin art niyetini, 
kirli ruhunu ve demokrasi düşmanlığını 
tartışma konusu yapmadan buna zemin 
sunan koşulları da tartışmamanın ve 
üstünü örtmeye çalışmanın da yeni 
darbe koşullarını hazırlayacağının asla 
unutulmaması gerektiğini vurguladı. 
15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 
"çözüm süreci"nin bitirilmesiyle başlatılan 
çatışmaların ve siyasi iktidarın girmiş 
olduğu milliyetçi, muhafazakâr ittifakların 
Türkiye'ye hayır getirmeyeceğini defalarca 
dile getirdiklerini hatırlatan Yıldırım, 
böylesi bir atmosferin Türkiye'yi "darbe 
mekaniğinin" içerisinde tutacağını ısrarla 
belirttiklerini söyledi.  

Ahmet Yıldırım, şu sözlerle devam etti: 
"Darbeler sadece askerî apoletlerle 
gerçekleştirilmez. Dünya tarihinde 
demokratik işleyişe yönelik kravatlı 
darbelerin sayısız örneği vardır. Ne yazık 
ki Türkiye'nin de son bir yılı bunlara 
örneklerden biridir. 20 Temmuz itibarıyla 
OHAL ile beraber bu ülkede bir darbe daha 
gerçekleştirilmiştir. Bu darbeyi müteakip, 
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eş başkanlarımız ve milletvekillerimiz 
tutuklanmıştır. Belediyelerimize kayyumlar 
atanmış, gazeteciler tutuklanmış,  
15 Temmuz darbe girişimine karşı duran 
çok sayıda kamu emekçisi işinden edilmiştir. 
İktidarın açık talimatlarıyla eş genel 
başkanlarımız ve milletvekillerimiz rehin 
alınarak cezaevlerine konulmuştur. Hukuk 
ve etik dışı bir şekilde Eş Genel Başkanımız 
Figen Yüksekdağ ve milletvekilimiz  
Nursel Aydoğan'ın milletvekilliği 
düşürülmüştür."

Darbe girişimlerinin ve güvenlik açıklarının 
tek çözümünün demokratik siyaseti, eşitliği 
ve adaleti güçlendirmek olduğunu savunan 
Yıldırım "Bu şekilde devam edilmesi hâlinde 
on OHAL daha ilan edilse bile darbe 
mekaniği canlı kalmaya devam edecek. 
Toplumsal kamplaşma ve yarılma maalesef 
derinleşecektir." iddiasında bulundu. 
Yıldırım, HDP Eş Genel Başkanı  
Selahattin Demirtaş'ın, darbe girişiminden 
sonra 9 Ağustos 2016'da kamuoyuna 
deklare ettiği 12 maddelik öneriyi de anlattı.

Yıldırım'ın sözleri üzerine TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman "Türkiye'de tutsak, esir 
de yok. Tevkif edilmiş var. Türkiye'de 
hukuk devleti var. 'Türkiye'de zulüm' 
diye ifade edemezsiniz. Bir hukuki statü 
işliyor ve çalışıyor." değerlendirmesinde 
bulundu. Buna benzer sözlerin millî birlik 
ve bütünlüğü zedeleyen sözler olduğuna 
işaret eden TBMM Başkanı Kahraman 
"Türkiye, anarşizme müsaade etmeyecek 
bir ülkedir. Hiçbir demokratik ülke buna 
müsaade etmez ve etmemelidir. Hürriyet 
içinde yaşamak demek sınırsız yetkiye sahip 
olmak demek değildir. O zaman anarşi 
doğar. Böyle bir şey olamaz." diye konuştu. 
"Darbe duygusu devam edecek." sözünü 

eleştiren Kahraman "Edemez... Bir özlem 
olarak söylemiyorum, inanç olarak ifade 
ediyorum. Türkiye’miz, biiznillah bundan 
sonra darbelerle karşılaşmayacaktır." 
dedi. Sataşma olduğu gerekçesi ile söz 
alan Yıldırım “Hiç kimse siz veya sizin gibi 
düşünenlerle aynı şeyi düşünmek, ifade 
etmek zorunda değildir. Baştan sona benim 
konuşmamın belli yerlerini cımbızlayarak 
değerlendirmeye tabi tuttunuz.” ifadesini 
kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman ise “Fikirlerimizi 
beyan ettik. Herkesin fikri kendine ait. 
Cımbızla çekmedim. Cımbızla araya 
yerleştirdiğiniz kelimelerin dışındaki 
konuşmalarınızdan bahsettim.” dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli  
TBMM Genel Kurulu Özel Gündemli 
Toplantısında yaptığı konuşmada, Türk 
milletinin tarih boyunca nice badire ve 
belaları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi 
başardığını söyledi.

Türk milletinin hedefte olmasının, kutlu 
varlığı üzerinde oyunlar oynanmasının 
tesadüfi görülmemesi gerektiğini belirten 
Bahçeli "Kaldı ki böylesi bir husumet 
ve hıyanet kuşatması yeni de değildir. 
Aklımızı başımıza almazsak, millî birlik 
ruhunu kaybedip birbirimize düşersek, 
açık açık uyarıyorum ki ya bizi bu vatandan 
söküp atacaklar, ya da burada bizi gömüp 
üzerimizden aşacaklar. Hesap budur, emel 
budur, vahşi gaye bundan ibarettir." dedi.

15 Temmuz'un bir darbe teşebbüsü ve 
ayrıca taktikçileri, teorisyenleri, kuryeleri, 
taşeronları, planlayıcıları, sahadaki tetikçileri 
belli olan iblisane bir işgal denemesi 

olduğunun altını çizen Bahçeli "15 Temmuz 
FETÖ kalkışmasına kontrollü darbe demek 
her şeyden önce aklın inkârı, vicdanın 
itlafı, yalın gerçeklerin imhasıdır. Buna da 
hiç kimsenin hakkı yoktur, olamayacaktır." 
ifadesini kullandı.

15 Temmuz’da TBMM'nin defalarca 
bombalandığını, kurşun yağmuruna 
tutulduğunu anımsatan Devlet Bahçeli 
"Askerî kamuflaj içine saklanmış dar 
bir kadro, bir avuç yılan, milletimize 
ateş saçmış; millî kurum ve kuruluşlara 
acımasızca saldırmıştır. Tarih sayfalarını 
karıştırdığımızda örneğine neredeyse hiç 
rastlanmayacak alçaklıklar, akla hayale 
sığmayan şiddet dolu sahneler, meşum ve 
melun 15 Temmuz gecesinde yaşanmıştır." 
değerlendirmesinde bulundu.

"Çanakkale’de müstevlilerin yarım bırakmak 
zorunda kaldıkları zulmü hain FETÖ’cüler 



■  47

Temmuz-Ağustos 2017

tamamlamak istemişlerdir."  
diyen Devlet Bahçeli, konuşmasına şu 
ifadelerle devam etti: 
"Millî Mücadele’de kovalanan Türk 
düşmanları, aradan geçen 94 yıl 
sonra bellerini doğrultup devşirdikleri 
Pensilvanyalı teröristlerle Türkiye’yi önce 
teslim, daha sonra da tepeden tırnağa 
tasfiye etmeye kalkışmışlardır. 15 Temmuz 
tarihî bir hesaplaşma, tarifsiz bir hıyanettir. 
Bir yanda Türkiye, diğer yanda yedi düvel; 
bir yanda Türk milleti, diğer yanda terör 
örgütleri ve arkalarındaki efendileri vardır 
ve taraflar çok nettir. Fethullahçı Terör 
Örgütü Türkiye’ye kast etmek için eline 
geçirdiği tüm imkânları kullanmıştır. 
Milletimizin alın teriyle alınan uçaklar, 
helikopterler kanunsuz şekilde uçurulmuş; 
tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur.

Bir defa FETÖ işgal girişimiyle ilgili millî bir 
mutabakatın varlığı şarttır. 15 Temmuz’un 
üzerinden bir yıl geçmesine rağmen 
bu konuda ısrarla kutuplaşma ve kısır 
kavgaların yaşanması istiklalimiz açısından 
alarm ve acı verici bir kayıptır. Düşman 
bellidir. Kanlı teröristler belirgindir. Açtıkları 
nifak çukuru, kazdıkları fitne kuyusu 
gözler önündedir. O hâlde 15 Temmuz 
FETÖ darbe kalkışması üzerinde niçin 
hemfikir olamıyoruz? Neden hep birlikte 
zalimlere karşı gelemiyoruz? Niye hakkın, 
hakikatin ve halkın etrafında tek nefes 
olamıyoruz? Nedir bizleri ayrı düşüren? 
Nelerdir aramıza giren? 15 Temmuz 
Türkiye’ye suikast iken, milletimizi yıkmaya 
yönelik bir cinayet olduğu besbelliyken, 
var olan görüş farklılıklarını nasıl izah edip 
neye yormalıyız? FETÖ; asırlardır devam 
edegelen Anadolu’nun istila komplosunun 
bu çağdaki adıdır. FETÖ; Müslüman Türk 
milletine düşman olan batıl, bâtınî ve lanetli 
çevrelerin, küresel ölüm makinesini içimizde 
ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı 
zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır. 
Eğer biz irkilip kendimize gelmezsek, millî 

akıl ve şuurda buluşamazsak bu barbarlık 
son olmayacaktır. Eğer iç barış ve huzur 
ortamını birlikte temin ve tamir etmezsek, 
biliniz ki yeni saldırılar önümüzdedir. 
FETÖ’yü üzerimize salan, millî bünyemize ve 
devletimize saldırtan şarlatanlar, soysuzlar 
ve insanlık katilleri; sadece bir partiye, 
sadece bir şahsa, sadece bir düşünceye 
değil; hepimizi, milletimizin tamamını hedef 
seçmişlerdir. Bunu görmek, bunu artık 
bilmek lazımdır."

Bugün Batılı devletlerin acıklı ve aciz 
durumlarının, hâlâ 15 Temmuz’la ilgili 
ikircikli ve ikiyüzlü tavırlarının tehlikenin 
geçmediğinin, tehditlerin sönmediğinin 
somut delili olduğunu belirten MHP 
Genel Başkanı Bahçeli "Dost bildiklerimiz 
arkamızda hançerle dolaşmaktadır. Küresel 
ve bölgesel stratejik denklemleri aleyhimize 
kurmak için harıl harıl faaliyette bulunanlar 
Türkiye’ye pranga vurmak için hazır ve nazır 
beklemektedir." dedi.

"FETÖ, PKK, PYD/YPG, IŞİD, DHKP-C 
silahlandırılıp kiralanmışlar, kanlı 
tezgâhlarını vatan topraklarında ve mücavir 
alanlarda açmışlardır. Bu terör örgütleri 
kanalıyla Şark meselesi sürdürülmektedir. 
İslamiyet’in kılıcı Türklerin Anadolu’dan 
çıkarılması için el ovuşturanlar artık gemi 
azıya almışlar, son kozlarını oynamaya 
başlamışlardır." diyen MHP Genel Başkanı 
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz’a mevzi bakmak yerine 
stratejik yaklaşmak; tehlikeleri kaynağında 
okuyup, oyunu odağında bozmak millî 
namusun bizlere yüklediği tarihî bir 
görevdir. Bu görevden kaçamayız. Bu göreve 
yüz çeviremeyiz. Çünkü gidecek başka 
yerimiz yoktur. Sığınacak başka yurdumuz 
yoktur. Altında toplanacağımız başka ay 
yıldızlı bayrağımız da yoktur. Ne yapacaksak 
burada, Türk milletinin son yurdunda, 
birlikte yapacağız, birlikte başaracağız. 



48  ■  

Türkiye Cumhuriyeti’nin omurgası millî 
kimliktir, egemenlik ve irade ebediyen  
Türk milletine aittir. Bunu kabullenmekte 
zorluk çıkaranlara 'Ne mutlu Türküm diyene' 
sözüyle cevap verecek, göğüs gereceğiz. Bu 
omurga kırılır, millî kimlik kaybolursa şunu 
unutmayınız ki bu sınırlar içinde, bu beşeri 
varlık çerçevesinde, devletimizin bugünkü 
hâliyle yaşamak imkânsızlaşacaktır. 

Adaletse istenen, yollarda değil,  
millî vicdanın ta kendisinde bulacağız. 
Düşman çokmuş; biz onlardan daha 
çoğuz, daha güçlüyüz, daha diriyiz, bunu 
göstermeliyiz. Kumpas kuruyorlarmış, alayı 
birden üzerimize geliyormuş; varsın olsun, 
yeter ki saflarımızı sıkı tutalım; öleceksek de 
adam gibi, kahraman gibi ama tam bağımsız 
bir şekilde ölelim. Mağduriyet varsa 

giderelim ama devlete ve millete kıyanları 
asla affetmeyelim. Ahlaksızca, arsızca 
üzerlerine İngilizce 'kahraman' yazan tişört 
giyen Pensilvanya uşaklarını güldürmeyelim, 
dağınık ve atıl hâle düşmeyelim. ABD afiş 
astırmıyormuş, onlar insanlığa çoktan afişe 
olmuşlar, bırakalım kendi tuzaklarında 
boğulsunlar."

TSK içine yuvalanmış bir kısım darbeci 
hainle Mehmetçiği mutlaka ayırt etmek 
gerektiğini ve şehitlerin hepsinin ayrım 
gözetmeksizin eşit, her birinin mukaddes, 
muhteşem bir vatan mücadelesinin elleri 
öpülesi neferleri olduğunu kaydeden  
Bahçeli "Mehmetler bizimdir,  
biz Mehmediz, kutlu vatan onlara 
emanettir." dedi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen  
Demokrasi ve Millî Birlik Günü programına katıldı.

PTT Pul Müzesi’nde düzenlenen  
Demokrasi ve Millî Birlik Günü programı 
İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı. Etkinliğe TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman; Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, bürokratlar 
ile davetliler katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, buradaki 
konuşmasında, PTT’nin 15 Temmuz 
menfur darbe girişiminin yıl dönümünü 
unutturmayan ve unutmayan kurumlar 
arasında bulunduğunu dile getirdi.

15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin önemli bir 
badire atlattığına işaret eden Kahraman 
"Eğer 15 Temmuz tahakkuk etseydi, 
darbe neticeye gitseydi ülkemiz perişan 
bir ülke hâline getirilecekti. Bölünmüş 
topraklarımız ve biz küçük bir arazide 
birbiriyle boğuşan kardeşler topluluğu... 

Suriye'ye, Irak'a, benzeri ülkelere benzer 
tablolarla perişandık. Cenabıhak bizi 
korudu; harekâtı öne çektiler, milletimiz 
bir şuur içerisinde meydanlara çıkıp 'dur' 
dedi. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza 
olan itimadı ve o davete uyuşuyla önceki 
menfur darbelere benzer bir durumla 
karşılaşmadık." ifadelerini kullandı.

Darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin 
gönül coğrafyasındaki ülkelerin hemen 
"Geçmiş olsun." dileklerini ilettiklerini 
ama bu girişimin senaryosunda pay 
sahibi olanların ancak bir ay sonra ziyaret 
gerçekleştirdiklerine işaret eden Kahraman, 
şu değerlendirmede bulundu.

"Bana 'Geçmiş olsun... Bir darbe atlattınız... 
Üzüldük' diyorlar. Devamını getirmiyorlar. 
Noktalarda söylemediklerini söylüyorum; 
'35 yıllık hazırlığımızı boşa çıkardınız, çok 
üzgünüz' Bu, bir piyonun, meczubun, 
bir narsist, kendini beğenmiş, zavallı kişi 
meselesi olarak görülmemeli. 

15 Temmuz 2017 Cumartesi
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Büyük devletimize tuzak kuranlar,  
o menfuru kullandılar. Kalkıp da 'Ben 
hainlik ettim, başkaları aldanmasın diye 
itiraf ediyorum, kullanıldım' da demiyor. 
Tersine 'tekrar hazırlık var, acaba bu cuma 
ne olacak, gelecek ayın filan günü ne 
yapacaklar' gibi endişe tohumları saçmaya 
çalışıyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Türkiye 
tekrar bir darbeyle karşılaşmayacak 
biiznillah. 15 Temmuz'un gösterdiği iyi 
taraftır bu. Çünkü millet demokrasiyi 
özümsediğini ispat etti. Öyle mikrofona 
geçip, 'darbe yaptık, el koyduk' demekle 
olmuyor. Millet uymazsa, kabul etmezse 
hiçbir darbe tahakkuk etmez." 

TBMM Başkanı Kahraman, geçmişte de 
olduğu gibi Türkiye'de önemli projelerin ve 
olumlu gelişmelerin yaşandığı dönemleri 
istemeyenlerin olduğunu söyledi. 
Kahraman, darbe girişiminin yaşandığını 
anladığında hemen abdest alarak Meclise 
geçtiğini ve TBMM'yi açtığını belirterek 
"Kaptanlar gemiyi terk etmezler, fareler terk 
ederler. Bu millet fare değil." dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı gece parti ve 
görüş farklılıklarının yok olduğuna, 
milletin bir bütün hâline geldiğine işaret 
eden Kahraman "Partiler, parmaklardır. 
Aynı bileğin uçlarıdır; bilek tek, yürek 
tek. Gerektiğinde birleşir, bu gücü 
kaybetmeyeceğiz. Genlerimizde var. Asil bir 
milletiz. Üç kıtaya, yedi denize hükmettik. 
Dünkü hudutlarımızda 53 tane devlet var. 
Büyük bir devletiz, daha büyümeye devam 
edeceğiz. Nice güzel günlere kavuşalım 
inşallah." değerlendirmesinde bulundu. 

Kahraman, cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sistemi sayesinde eskisi gibi kısa süreli 
hükûmetlerin olmayacağını da belirtti. 
Sistem değişikliğinin istikrar ve düzen 
getireceğinin altını çizen Kahraman, 
sistemin darbe girişimlerini de önleyeceğini 
kaydetti. PTT'nin bundan sonra zaferler ve 
gelişmeler için pul basacağını dile getiren 
Kahraman, ulaştırma camiasını başarılı 
projeleri dolayısıyla tebrik etti.  
TBMM Başkanı, pul tasarım yarışmasına 
katılan pulları inceleyerek dereceye girenleri 
de kutladı.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan da, 15 Temmuz'un 
bir kahramanlık destanı olduğunu ve 
unutturulmaması gerektiğini kaydetti. 
Vatandaşların gözünü kırpmadan 
tankların, tüfeklerin önünde durduğunu 
ve göğsünü siper ettiğini vurgulayan 
Arslan, ulaştırma camiasının da  
15 Temmuz'da kahramanlık destanına 
katkı sağladığını belirtti. Bakan Arslan,  
TÜRKSAT AŞ’de iki personelin şehit 
olduğunu sözlerine ekledi.

PTT Genel Müdürlüğünün, darbe 
girişiminin ertesi gününün tatil günü 
olmasına rağmen 40 bin personeliyle 
4 bin 500 şubesinde hizmet verdiğini 
anlatan Arslan; PTT'nin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan 
ilk kurumlardan biri olarak 200 milyon 
dolarlık dövizi de TL'ye çevirdiğini 
kaydetti. Arslan "Onunla da yetinmedik. 
Birilerinin 'Türkiye'nin ekonomisinin 
kötüye gittiği' anlamında oluşturmaya 
çalıştığı algıya karşılık tam tersine 
'Türkiye büyüyor, güçleniyor' diyerek 
istihdam seferberliğine bu anlamda 
katkıda bulunduk ve PTT ailesine bugüne 
kadar 5 bin çalışma arkadaşı daha 
kattık." dedi.

Bakanlığının hizmet kervanında hız 
kesmeden yoluna devam ettiğini 
söyleyen Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'ye 
yönelik kötü algıyı yok etmek için 
ulaştırma ve iletişim alanındaki birçok 
önemli projeyi hizmete sunduklarını 
ifade etti. 

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı 
Kahraman ve Bakan Arslan,  
PTT tarafından hazırlanan "Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü" temalı ilk gün zarfını 
imzaladılar ve 15 Temmuz temalı  
"Pul Tasarım Yarışması"nda ödüle layık 
görülenlere de ödüllerini takdim ettiler. 



52  ■  

Münih'ten Ankara'ya 2700 kilometrelik 
yolu bisikletle gelen Abdurrahman Serdar 
Çakmak başkanlığındaki bisikletçilerden 
oluşan ekip, TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman'a Türk bayrağı takdim 
etti. Etkinliğe; Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,  
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,  
MHP Grup Başkanvekili Erkan Haberal, 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili  
Mustafa Yeneroğlu, milletvekilleri, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve  
İdari Teşkilat yöneticileri katıldı.

26 Haziran günü Münih'ten yola çıkıp  
15 Temmuz’da Ankara'ya ulaşan ekibin başı 
Abdurrahman Serdar Çakmak, geçen yıl  
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından 
yine bisikletle tek başına Ankara'ya kadar 
geldiğini dile getirdi. Bu yıl Bolu Tüneli’ni 

geçtikten sonra geçirdiği kaza sonucu kaşı 
açılan ve elmacık kemiği kırılan Çakmak, 
kazaya rağmen Türk bayrağını yere 
düşürmeden TBMM Başkanı Kahraman'a 
takdim etti. Türkiye'ye girdikten sonra 
Gençlik ve Spor Bakanlığının, il sağlık 
müdürlüklerinin, Karayolları Bölge 
müdürlüklerinin ve Emniyet Teşkilatının 
desteklerini esirgemediğini anlatan Çakmak, 
Düzce'den itibaren Düzce Bisiklet Kulübü ve 
Düzce Genç Memur-Sen Bisiklet Kulübünün 
de katkılarıyla Ankara'ya ulaştıklarını 
kaydetti. Almanya'dan Ankara'ya gelene 
kadar altı ülkeden geçildiğini kaydeden 
Çakmak, bu ülkelerde ecdadımızın miras 
bıraktığı eserler olduğunu, buralardan 
geçenler transit geçtiği için bu eserleri çok 
fark etmediklerini, bu açıdan da farkındalık 
yaratmak istediklerini sözlerine ekleyerek 
destek olan ve katılım sağlayan tüm 
kurumlara teşekkür etti.

Almanya'dan Ankara'ya gelen bisikletçiler, taşıdıkları Türk bayrağını  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sundular.
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Bisiklet turu hakkında bilgi veren 
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, 
15 Temmuz darbe girişimi etkinlikleri 
kapsamında bisiklet turuyla şehit  
Ömer Halisdemir’in kabrine gitmeye karar 
verdiklerini ve turun Arnavutköy’den 
başladığını dile getirdi.

Güzergâh boyunca Ankara’nın ayrı bir önemi 
olduğunu dile getiren Okur, TBMM’yi ziyaret 

etmekten onur duyduklarını, bir sonraki 
gün ise Ömer Halisdemir’in şehit edildiği 
noktaya gideceklerini belirtti. 
Okur, gittikleri her yerden toprak aldıklarını 
ve bu toprakları Halisdemir’in kabrine 
bırakacaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Teknik 
Kurul Üyesi Gazi Bilir de 15 sporcunun 
katıldığı turun önümüzdeki yıllarda da 
düzenleneceğini belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Arnavutköy Belediyesinin 
iş birliğiyle 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla  

gerçekleştirilen Şehit Ömer Halisdemir  
Bisiklet Turu katılımcıları, 

12 Temmuz 2017’de TBMM’yi ziyaret etti.
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15 Temmuz Demokrasi ve  
Millî Birlik Günü Anma Töreni  

gece programı TBMM’de düzenlendi.
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Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim 
tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. 

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan,  

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Bakanlar 
Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları,  
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  
bazı siyasi partilerin temsilcileri,  
eski başbakanlardan Tansu Çiller ve  
Ahmet Davutoğlu (AK PARTİ Konya 
Milletvekili), TBMM üyeleri, bürokratlar ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
törende vatandaşlara hitap etti. 
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi 
sırasında şehit olan 250 kişiyi temsilen  
81 ilden gençlerin getirdiği 250 bayrak,  
iki şehit çocuğu tarafından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a takdim edildi. Törende  
15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların

TBMM binasına yansıtıldığı bir video 
projeksiyon gösterisi de yapıldı. 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma 
Törenleri çerçevesinde Ulus’taki Birinci 
TBMM Binası önünden TBMM’ye  
“Millî Birlik Yürüyüşü” gerçekleştirildi. 
Yürüyüşte, vatandaşlar tarafından  
üç kilometre uzunluğundaki Türk bayrağı 
taşındı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 
Anma Töreni gece programında bir konuşma 
yaptı.

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz 
darbe girişiminin birinci yılında marşlarla, 
bayraklarla bir demokrasi şöleni 
gerçekleştirildiğini belirtti.

Bir yıl önce aynı gece, tarihin kaydettiği 
en büyük ihanetle karşı karşıya kalındığını, 
o gece Türk milletinin yılmadığını, 
yorulmadığını, gece boyunca mücadele 
ettiğini ifade eden İsmail Kahraman 
"Ruh hastası bir şizofrenin, bir vatan 
haininin 40 yıllık işgal planını çöpe attık. 
FETÖ'ye mensup hainlere, onların iş 
birlikçilerine, sırtlarını dayadıkları yurt 

dışı odaklara tek yürek olduğumuzu ve 
bizi yenemeyeceklerini göstermek için 
yine meydanlardayız. Türkiye'de bir daha 
herhangi bir darbeye kalkışmaya kimse 
cesaret edemeyecek." dedi.

Türk milletinin zaferlerle dolu şanlı bir 
geçmişinin bulunduğunu kaydeden  
TBMM Başkanı Kahraman, toprağın basılan 
her karışında milyonlarca şehidin yattığının 
idrakinde olduklarını, İstiklal Marşı'nın 
"Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, 
tanı,/Düşün altındaki binlerce kefensiz 
yatanı./Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır 
atanı,/Verme, dünyaları alsan da bu cennet 
vatanı." dizelerini okuyarak bu şuurla 
hainlere karşı göğsünü siper edenlerin 
kervanına geçen yıl 250 şehidin daha 
eklendiğini belirtti. 
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Tüm şehitleri rahmetle anan, o karanlık 
gecede yaralanan 2 bin 193 gaziye ve tüm 
gazilere şükranlarını sunan  
İsmail Kahraman, konuşmasına şöyle  
devam etti: 

"Bugün yurdumuz parçalanmadıysa, Suriye, 
Irak ve benzeri ülkeler gibi olmadıysa 
şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Hepsine 
minnet borçluyuz, Allah onlardan razı olsun. 
Geçen yıl bir ay süreyle nöbet tuttuğumuz 
meydanlar bugün yine doldu. Hürriyetimize 
ve bağımsızlığımıza, birlik ve beraberliğimize 
karşı yapılan ihaneti unutmadığımızı ve 
unutturmayacağımızı hep birlikte dile 
getirdik. Bu gece de nöbetteyiz. Göğsünde 
imanıyla, siyasi görüş ve inanç farkı 
gözetmeksizin ay yıldızlı bayrağı eline alarak, 

muhterem Cumhurbaşkanımızın formüle 
ettiği vazgeçilmez ana görüşümüzü tekraren 
haykırıyoruz; tek millet, tek bayrak, tek vatan 
ve tek devlet... İzzetimizi kaybetmemek 
ve haysiyetimizi korumak için her güçlüğe 
katlanırız. Bizler değerlerimizle yaşarız." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şerefle 
sürdürmekle mükellef olunan bir hayatı 
yaşadıklarını, izzetini kaybetmemek ve 
haysiyetini korumak için her güçlüğe katlanan 
fertler olduklarını vurgulayarak "Menfaat 
için hiçbir zaman bükülmeyiz, istiklal ve 
istikbalimizi feda etmeyiz." dedi. 

Türk milletinin değerleriyle yaşadığının 
altını çizen TBMM Başkanı Kahraman 
"Vatan, millet, bayrak, Kur'an, iman, ezan, 
hürriyet, istiklal namusumuzdur, şerefimizdir. 
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Değerlerimize uzanan elleri kırarız, dilleri 
keseriz, canları yok ederiz. Aziz milletim, 
15 Temmuz 2016'da hep birlikte büyük 
bir imtihan verdik. Cumhurbaşkanımız ve 
başkomutanımız muhterem  
Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak 
vererek hainlere karşı hep birlikte 'alçaklar' 
diye haykırarak meydanları doldurduk. 
Milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM Genel 
Kurulunu toplayıp 'Ben ezelden beridir hür 
yaşadım, hür yaşarım,/Hangi çılgın bana 
zincir vuracakmış? Şaşarım./Kükremiş sel 
gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,/Yırtarım 
dağları, enginlere sığmam, taşarım.' diyerek 
atılan bombalardan, sıkılan kurşunlardan 
korkmadığımızı milletvekillerimizle birlikte 
haykırdık. Camilerin kışlamız, minarelerin 
süngümüz olduğunu o gece tekrar 
gösterdik. Camilerin minarelerinden okunan 
selalara kulak vererek densizlere, hâdsizlere 
hâdlerini bildirdik." 

Mehmet Akif Ersoy'un "Asım'ın nesli 
diyordum ya, nesilmiş gerçek/İşte 
çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek." 
dizelerini hatırlatan TBMM Başkanı 
Kahraman, gençlerin o gece üzerlerine 
düşen vazifeleri yerine getirdiğini sözlerine 
ekledi. Milletin o gece demokrasiyi 
özümsediğini, millete rağmen darbe 

yapılamayacağını ispat ettiğini kaydeden 
Kahraman "Bilinmelidir ki bu millete yapılan 
hiçbir kötülük muhakkak ki hainlerin 
yanına kâr kalmayacaktır. Aziz milletim, 
TBMM olarak teröre karşı haklı ve kararlı 
mücadelemizde üzerimize düşeni layıkıyla 
yapmanın gayreti içerisindeyiz. Vatanımızın 
tekliğine, milletimizin büyüklüğüne karşı 
hassasiyetimizi her zaman muhafaza 
edeceğiz, koruyacağız. Milletimizden 
aldığımız vekâlet görevini sadakatle 
sürdürmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin 
ruhunu muazzep etmeyecek ve milletimizin 
şeref ve hassasiyetini korumak için 
mücadelemizde en küçük bir tereddüt 
göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım, siyasi parti liderleri ve 
yöneticilerine; Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar ve peygamber ocağının gerçek 
mensuplarına, emniyet güçlerine, kolluk 
güçlerine; Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Görmez, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, 
üniversiteler ve demokrasi imtihanı veren 
basına; gözünü budaktan sakınmayan 
milletimize de teşekkür etti ve şehitlere 
rahmet, gazilere uzun ömürler temenni 
ederek sözlerini tamamladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla  

TBMM'de düzenlenen gece programına katılarak bir konuşma yaptı. 

Konuşmasının başında, Ankara'nın dört bir 
yanından Meclise gelerek 15 Temmuz'un 
birinci yılında kendilerini yalnız bırakmayan 
vatandaşları en kalbî duygularla, hasretle, 
muhabbetle selamladığını belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
"Burada, bu saatte sizlerle Türkiye'nin yakın 
tarihinde yaşadığı en büyük ihanet, işgal ve 
darbe girişimi olan 15 Temmuz'un birinci yıl 
dönümü vesilesiyle buluştuk. Öncelikle  
15 Temmuz gecesi şehit olan tüm 
kardeşlerime Allah'tan rahmet, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı diliyorum.  
O gece yaralanarak gazilikle şereflenen tüm 
kardeşlerimize sıhhat ve afiyet temenni 
ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İstanbul 
başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinde 
darbecilerin karşısına dikilerek ihanet 
girişimine geçit vermeyen milletin her 
bir ferdine şahsı ve milleti adına teşekkür 
ederek, Türk milletinin 15 Temmuz'da 

kelimenin tam anlamıyla millet olduğunu, 
hem de nasıl bir millet olduğunu tüm 
dünyaya gösterdiğini söyledi. Erdoğan, 
sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Yaşadığı ülke, mensubu olduğu millet, 
özellikle de gençler konusunda ümitsizliğe 
düşmüş olanlar vardı. 15 Temmuz gecesi 
hep beraber gördük ki küllerin altında kor 
bir ateş yanıyor, vakti saati geldiğinde  
o kor ateş istiklaline ve istikbaline el uzatan 
herkesi yakıp kül eden bir aleve dönüşüyor. 
Bir asır önce yedi düvelin bir araya gelip, 
tüm gücüyle yüklendiği Çanakkale'de 
herkesi şaşırtan bir zafere imza atmıştık.  
15 Temmuz'da da yedi düveli arkasına alan 
bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını 20 saate 
kalmadan bozarak tarihimize yeni bir zaferi 
nakşettik. Savaşlar ordular arasında olur. 
Türk milleti, 15 Temmuz'da ordulaşmış bir 
ihanet çetesine karşı yüreğindeki imanı 
ve çıplak eliyle bir mücadele verdi. Benim 
milletimin elinde silah mı vardı? 
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Benim milletim o alçaklara, o hainlere 
karşı silahla mı yürüdü? Benim milletim 
bayrağıyla ve yüreğindeki imanıyla yürüdü. 
Dünyada bunun başka bir örneği yok. 
Kurşunu göğsünde durduran bir başka  
millet de yok." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Marşı'nın 
"Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma 
sakın,/Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca 
akın./Doğacaktır sana vadettiği günler 
Hakk’ın,/Kim bilir, belki yarın belki  
yarından da yakın." mısralarını okuyarak, 
milletin göğsünü darbecilere karşı siper 
ettiğini ve ölümün üzerine böylesine 
cesaretle giden bu milletin bir ferdi 
olmaktan, bu ülkenin evladı olmaktan dolayı 
Allah’a her zaman hamdettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
FETÖ'nün darbe girişimine "Kontrollü 
darbe" demenin bir nasipsizlik olduğunu 
belirterek "Bu olaya kontrollü darbe demek, 
nasipsizliğin ötesinde vurdumduymazlıktır. 
Siz yoksa bu sürecin hâlâ böyle devam 
etmesini mi istiyorsunuz? Kusura bakma, 
OHAL pazartesi MGK gündemine gelecek, 
konuşacağız; hükûmetimize tavsiye kararını 
alacağız." dedi. 

Şair Halit Fahri Ozansoy'un Vatan Destanı 
şiirinden "Ey bütün cihana bedel Türkeli/
Açtığın cenklerin yoktur evveli/Tarih bir 
nehir ki coşkundur seli/Sen ona nisbetle, 
umman gibisin/Bir yandan hep böyle 
taştın, köpürdün/Bir yandan cefalı bir ömür 
sürdün/Fakat ne derece ezildinse dün/Şimdi 
gene tunçtan kalkan gibisin."  
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dizelerini okuyan Erdoğan, ülke ve millet 
olarak şimdi yine tunçtan bir kalkan gibi 
hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi. 

Erdoğan, 15 Temmuz'u herhangi bir darbe 
girişimi olmanın ötesinde ihanet kalkışması 
şeklinde ifade etmelerinin bir nedeni 
bulunduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 
bağımsızlık ve demokrasinin sembolü 
olduğuna işaret ederek, bu Meclisin, 
Kurtuluş Savaşı'nı bizzat idare ettiğini, 
Polatlı'ya kadar yaklaşan düşmanla yapılan 
savaşta top sesleri duyulurken dahi Meclisin 
görevini sürdürdüğünü anımsattı. Erdoğan, 
Cumhuriyet tarihi boyunca pek çok badire 
yaşamalarına rağmen hiç kimsenin bu kutlu

çatıya el uzatmayı düşünmediğini vurguladı.
Bu ihaneti yapanların alçakça bir cüret 
gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, onların, ülkenin yönetimine el 
koymanın çok ötesinde niyetlerle yola 
çıktığının altını çizdi. Erdoğan, amacın, 
ülkeyi, milleti topyekûn esir ederek hem 
devleti hem medeniyeti kökten yıkmak 
olduğuna dikkati çekerek "Bunun için 
TBMM öncelikle hedef aldıkları ve en çok 
bombaladıkları yer oldu. Darbeciler, tıpkı 
milletimizin korkup evlerine saklanacağını 
sandıkları gibi, milletvekillerimizin de 
Meclisi terk edip kaçacaklarını 
düşünmüşlerdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet sokaklara, 
meydanlara dökülerek ülkesine sahip 
çıkarken Ankara'da bulunan 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
milletvekillerinin, saat 23.30'dan itibaren 
TBMM'de bir araya gelmeye başladığını 
belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Pensilvanya'daki FETÖ, Türkiye'deki 
temsilcilerini idare edemiyordu. Şimdi 
diyorum ki kimse Pensilvanya'daki bu 
FETÖ'nün bütün kirli çamaşırlarını ortaya 
çıkarmaktan çekinmesin. Ne biliyorsa 
söylesin. Adını anmaktan çekinmesin. Çünkü 
biz Müslümanlar olarak iki kişi konuşuyorsak 
üçüncüye hainlerin kim olduğunu 
anlatmalıyız, öğretmeliyiz ki herkes bilsin.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
"TBMM, 23 Nisan 1920 tarihinde 
milletvekilleri ve milletle birlikte dualarla, 
salavatlarla, tekbirlerle açıldı. Aradan 96 yıl 
geçtikten sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde 
de TBMM yine milletvekillerimiz ve 
milletimiz tarafından aynı şekilde dualarla, 
tekbirlerle müdafaa edilmiştir." dedi. 

O gece Meclise ulaşmayı başarabilen ve 
Genel Kurulda söz alan grup başkanvekilleri, 
bakanlar ve milletvekillerinin darbeye 
karşı duruşlarını ifade ettiklerini kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 Temmuz 

tiyatrodur diyenler o gece burada 
yaşananları farklı partilere mensup 
milletvekillerinin ağzından anlatan, 
Meclisimizin yayınladığı 'Gazi Meclis'te 
O Gece' kitabından en ince detayına kadar 
öğrenebilirler." ifadelerini kullandı. 

Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına şu 
sözlerle devam etti:

"Milletimiz meydanlarda, caddelerde 
darbecilere karşı cesaretle direnirken, 
milletvekillerimiz de Mecliste toplandılar. 
O gece milletvekillerimiz Genel Kurulu 
açık tutarak darbecilere meydan 
okudular. F-16'lar bomba yağdırıyordu, 
helikopterlerden mermiler geliyordu ama 
milletvekillerimiz Meclisi o gün kapalı 
olmasına rağmen açtılar ve çalıştılar. 
Kürsüden tüm Türkiye'nin ve dünyanın gözü 
önünde darbecilere 'başaramayacaksınız' 
diye haykıran milletvekillerimiz, halkımızın 
namuslarına emanet ettiği, özgürlüğümüzün 
ve demokrasimizin sembolü Meclisimize 
sahip çıktılar. Buradan TBMM'nin tüm 
mensuplarını, özellikle de o gece Genel 
Kurulda bulunma imkânı elde eden 106 
milletvekilimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 



■  65

Temmuz-Ağustos 2017

Darbeciler Meclisi bombalarken ne kadar 
alçaldılarsa, milletvekillerimiz de o Meclisin 
çatısı altında istiklalimize ve istikbalimize 
sahip çıkarak o derece yüceldiler. Böyle 
millete böyle Meclis yakışır. Gazilikle ikinci 
kez şereflenen Meclisimizin kalbimizdeki, 
gözümüzdeki yeri de artık çok daha 
başkadır. Millî iradenin, vatanın sembolü 
olan Meclisimize bir daha kimsenin el 
uzatamaması için artık daha çok çalışacağız. 
Bakınız şairimiz ne diyor; 'İnsan olan 
vatanını satar mı? Suyunu içip ekmeğini 
yediğiniz, dünyada vatandan aziz şey 
var mı? Beyler, bu vatana nasıl kıydınız. 
Günü gelir çarh düzine çevrilir, günü gelir 
hesabınız görülür, günü gelir sualiniz 
sorulur. Beyler bu vatana nasıl kıydınız?' 
Evet, bu millete nasıl kıydınız?.. Bu milleti 
nasıl parçaladınız?.. Ey FETÖ senin gideceğin 
yer var mı?.. Bu milleti parçalamak için 
yapmadığın iş kaldı mı?.. Çalmadığın kapı 
kaldı mı?.. Şimdi Pensilvanya'da 400 dönüm 
yeri sana tahsis ettiler, oradan dünyayı idare 
ediyorsun." 

15 Temmuz gecesi bu vatana kıymaya 
çalışanların şimdi mahkemelerde 
ihanetlerinin hesabını verdiklerini kaydeden 
Erdoğan "Suyunu içtikleri, ekmeğini 
yedikleri vatanlarını Pensilvanya'daki 
şarlatanın emri ile bir dolara satanlar 
zindanlarda çürürken, bu Meclis 
milletimize hizmet etmeye devam 
edecek. Çünkü milletimize sözümüz 
var. Cumhurbaşkanlığıyla, Meclisiyle, 
hükûmetiyle, tüm resmî ve özel 
kurumlarımızla birlikte ülkemizi muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracak, 
2023 hedeflerimize mutlaka ulaşacağız. 
Bu sözümüzü yerine getirene kadar ne 
bize, ne Meclisimize, ne hükûmetimize 
ne de milletimize; durmak, duraksamak, 
dinlenmek yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "15 
Temmuz gecesi öyle bir gece ki anlatmaya 
ne kelimeler, ne cümleler kifayet eder, 
ne de soluğumuz yeter... Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü olarak ilan ettiğimiz bu 
tarihin anlamını en iyi o geceyi yaşayanlar 

bilir. Şu anda 81 vilayet, hamdolsun 
sadece il merkezlerinde değil ilçelerinde 
bile gümbür gümbür milletimiz bugünü, 
bu geceyi kutluyor. Hemen karşımızdaki 
Genelkurmay Başkanlığımızın çevresinde, 
Kızılay Meydanı'nda, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi etrafında, Ankara Emniyet 
Müdürlüğü önünde, Kazan'da Mürted 
Üssü önünde ve diğer yerlerde yaşanan 
hadiselerin on binlerce, yüz binlerce şahidi 
var. Şehitlerimizin her birinin hikayesi, çeşitli 
kurumlarımız tarafından kitap ve belgesel 
olarak yayımlanmıştır. Gazilerimizle her 
bir araya gelişimizde onların yaşadıkları 
hadiselerin yüreğimizi yakan, aklımızı 
zorlayan yeni boyutlarını öğreniyoruz. 
Henüz hayatının baharına bile girmemişken, 
14 yaşında gazilikle şereflenen bir kızımız o 
hainlere; 'Siz daha 14 yaşındaki çocuğa karşı 
duramazken bu devleti yıkmayı,  
bu millete hâkim olmayı nasıl 
başaracaksınız?' diye sesleniyor. Bir başka 
gazimiz vücudundaki 14 parça şarapneli 
ahirette sahip olacağı en büyük delil 
olarak görüyor. Babası, kendisi ve oğlu ile 
birlikte üç nesil olarak ilk defa üzerlerine 
çıktıkları bir tankı, sanki yıllarca eğitimini 
almış gibi doğru yöntemlerle etkisiz hâle 
getirmeye çalışan ve bu esnada vurulan 
bir başka gazimizin en büyük üzüntüsü ise 
ne biliyor musunuz? Kendisine şehadetin 
nasip olmayışı..." diyerek 15 Temmuz darbe 
girişiminin devlet ve millet olarak her 
daim güçlü olmak zorunda olduğumuzu 
gösterdiğinin altını çizdi.

"Bugün genç, ihtiyar, kadın, kız, kızan, 
uzanıp yatsak da çardak altında/Boruyu 
çalınca yarın borazan, hep toplanırız bayrak 
altında/Bizi hiç tasalı görmez bu yerler/
Yiğitler, ölürken bile gülerler, yeter ki 
yaşayan er oğlu erler, bizi çiğnetmesin 
ayak altında." şiirini okuyan Erdoğan, 
konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: 

"80 milyon yaşayan er oğlu erimiz, 
şehitlerimizin hatıralarını asla ayaklar 
altında çiğnetmeyecektir. Darbeci soysuzlar 
da onları üzerimize salanlar da bundan 
sonra rahat yüzü göremeyeceklerdir. 
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Türk milleti mücadeleye alışkındır. Tarih 
boyunca bedelini ödemediğimiz hiçbir 
kazancımız olmamıştır. Zayıf düştüğümüzü 
sanarak, bir sırtlan gibi üzerimize saldıran 
ama bu aslanın hâlâ dimdik ayakta 
olduğunu görünce süklüm püklüm geri 
çekilenler de yaptıklarının bedelini ödemeye 
hazır olsunlar. Atalarımızın dediği gibi 
'keser döner sap döner, gün olur hesap 
döner.' İnşallah o gün yakındır. 15 Temmuz 
darbe girişimi bize pek çok şeyle birlikte 
dostumuzun, düşmanımızın kimler 
olduğunu da bir kez daha göstermiştir. 
Darbenin ilk saatlerinden itibaren 
demokrasinin ve meşru yönetimin yanında 
yer almak yerine hemen Türkiye'nin ve 
şahsımın aleyhine konuşacak isim bulma 
arayışına giren yabancı basın kuruluşları 
vardı. Milletimiz darbeyi bastırdığında 
'muhataplarımız kaybetti, dostlarımız 
yenildi, iyiler mağlup oldu' diyen yabancı 
analistlere, yetkililere şahit olduk. Buna 
karşılık dünyanın pek çok yerinde, 
vatandaşlarımızla birlikte sokaklara dökülüp 
darbecilere meydan okuyan dostlarımızı 
da gördük. Hiçbir vatandaşımızın olmadığı 
yerlerde dahi büyükelçiliklerimizin, 
ülkemizle irtibatlandırılan herhangi bir 
kuruluşun önüne gidip tavrını ortaya koyan 
dostlarımız vardı." 

"Darbe gecesi savaş uçaklarının 
gürültüleri altında telefonda samimiyetle 
desteklerini bildirenler de, günler sonra her 
taraflarından dökülen bir riyakârlıkla güya 
üzüntülerini ifade edenler de oldu." diyen 
Erdoğan, 15 Temmuz’un ardından verdiği 
mesajı TBMM’de bir kez daha tekrarlamak 
istediğini belirtti ve “Başaramayacaksınız... 
Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı 
indiremeyeceksiniz. Vatanımızı 
parçalayamayacaksınız. Devletimizi 
yıkamayacaksınız. Ezanlarımızı 
susturamayacaksınız. Ülkemize  
diz çöktüremeyeceksiniz. Halkımıza 
boyunduruk vuramayacaksınız.  
Bizi yolumuzdan geri döndüremeyeceksiniz. 
Biz dostumuzu da biliyoruz, düşmanımızı da 
biliyoruz. Daha önemlisi, kim olduğumuzu, 

nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi 
biliyoruz. Binlerce yıldır âdeta kurtlar sofrası 
olan şu coğrafyada ayakta kalan, sadece 
bununla yetinmeyip her zaman en önde 
olan bir millet olarak yolumuz bellidir.  
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, büyük olacağız, güçlü olacağız;  
hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

Her mücadelede olduğu gibi 15 Temmuz’da 
da kayıplar yaşandığını belirten Erdoğan, 
Balkan faciasının ardından bölgede verilen 
sivil kayıp sayısının 2 milyon olarak ifade 
edildiğini hatırlattı. Çanakkale Savaşı'nda 
60 bini şehit olmak üzere 250 bin kayıp 
verildiğini, Birinci Dünya Savaşı'nın tüm 
cephelerindeki kayıpların sayısının  
400 bini şehit olmak üzere 1,5 milyonu 
bulduğunu; Kurtuluş Savaşı'nda muharebe 
meydanlarında 10 bin şehit, 35 bin yaralı 
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bırakıldığını anlatan Erdoğan "Terörle 
mücadelede sadece son iki yılda 
verdiğimiz şehit sayısı 2 bindir. Burada 
ifade edilen her bir rakamın bir can 
olduğunu asla unutmuyoruz. Her kayıpla 
birlikte yüreklerine ateş düşen anneleri, 
babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri asla 
unutmuyoruz. Böyle bir ateşin değmediği 
yer olabilir mi? Onun için biz millet olarak 
topyekûn şehit yakınıyız, topyekûn gaziyiz." 
diye konuştu. 

"Her acı derindir ama anaların acısı daha 
derindir. Bunun için analarımıza şairin diliyle 
sesleniyorum." diyen Erdoğan "Anneler 
dindiriniz gönlünüzün yasını/Düşman 
kanıyla sildik palamızın pasını/Yeniden 
çizmek için vatan haritasını/Hep ateşten 
ve kandan bir sahneye çevirdik, gökleri 
çatırdayan bir vatan parçasını/  

Anneler ağlamayın dönmeyenlerinize,  
yurda saldıranları getirdik işte dize." 
dizelerini okudu. Annelerden yüreklerini 
ferah tutmalarını isteyen, evlatlarının 
kanının boşa akmadığını ifade eden Erdoğan 
"Ülkemize saldıranları 15 Temmuz’da işte 
bir kez daha dize getirdik. Yarın tekrar 
saldırırlarsa yine dize getireceğiz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bir daha 
bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın." 
sözlerini anımsatan Erdoğan "'Allah bir 
daha bu millete 15 Temmuz gibi ihanetler 
göstermesin' diyerek şehitlere Allah'tan 
rahmet, gazilere sağlık ve afiyet diledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
sözlerini "Yol onun, varlık onun, gerisi hep 
angarya/ Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, 
Sakarya." dizeleriyle tamamladı.
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15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 

Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenine 
katılan vatandaşlara hitap etti.

Milletle beraber 2023 hedeflerine ulaşarak 
zafer anıtını dikmekte kararlı olduklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne 
FETÖ'cü hainler, ne PKK'lı katil sürüsü, ne 
DEAŞ'ın katil sürüsü, ne de sınırlarımız 
boyunca bizi kuşatmaya çalışan sözde 
müttefiklerimiz bizi hedeflerimize 
ulaşmaktan alıkoyamayacaktır. Belki daha 
çok çalışacağız, belki daha çok bedel 
ödeyeceğiz. Allah'ın izniyle büyük Türkiye'yi, 
güçlü Türkiye'yi, müreffeh Türkiye'yi hep 
birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.  

Başarının formülünün belli olduğunu 
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
"Tek millet, işte karşımda... Türküyle, 
Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, 
Abazasıyla, Boşnakıyla, Romanıyla 80 
milyon, tek millet, tek bayrak... Sakın ha, 
bu adamların paçavraları var, bunlar bizi 
aldatmasın. Ve bu oyuna gelmeyelim. Bu 
renk, sıradan bir renk değil. Şehidimizin, 
gazimizin kanından alıyor rengini. Hilal 
bağımsızlığımızdan ifadesi... Yıldız, her 
yıldız bir şehittir. Tek vatan... 780 bin 
kilometrekare... Burada kimseye operasyon 
yaptırmayız. İşte görüyorsunuz, son 
zamanlarda duyuyorsunuz, Tendürek'te, 
Gabar'da, bütün buralarda şu anda Silahlı 
Kuvvetlerimiz, jandarmamız, polisimiz, 
güvenlik güçlerimiz, hepsi terör örgütlerine 
buraları ne yaptıklarını görüyorsunuz. 
Ne demiştik? Bunların inlerine gireceğiz 
demiştik. Girdik mi? İnlerine girdik. Sadece 
bunların değil, FETÖ'cülerin de gireceğiz 
demiştik, ona da girdik. Ve şimdi kaçıyorlar. 
Avrupa'ya, Amerika'ya kaçıyorlar, her yere... 
Daha çok kaçacaklar. Onlar kaçacak biz 
kovalayacağız." dedi.

İlkelerden dördüncüsünün de "Tek devlet" 
olduğunu belirten Erdoğan "Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nden başka bizim 
devletimiz yok. Tek devletimizi güçlü 
hâle getireceğiz. Güçlü bir devlet olarak 
da Allah'ın izniyle dünyadaki o saygın 
yerimizi daha güçlendireceğiz. Ne terör 
örgütlerinin eylemleri, ne darbe girişimleri, 
ne diplomatik ayak oyunları, ne ekonomik 
tuzaklar bizi Allah'ın izniyle durduramaz. 
Türkiye'yi, kalleş bir darbeyle teslim 
alacaklarını sananlara 15 Temmuz'da nasıl 
derslerini verdiysek diğer alanlarda da aynı 
kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Allah yâr ve yardımcımız olsun." 
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının 
sonunda 15 Temmuz kahramanlarına 
hitaben "Selam olsun tanka karşı dimdik 
duran kahramanlara, helal olsun bu yiğitleri 
doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun 
darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam 
olsun Nene Hatun'lara, Şerife Bacı'lara, 
helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. 
Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan 
korkaklara, selam olsun ölüme meydan 
okuyan tüm canlara, helal olsun darbeye 
darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun 
özgürlüğümüze kasteden alçaklara, 
selam olsun kefenim sırtımda diyerek 
yola koyulanlara, helal olsun gövdesini 
kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun 
kendi milletine silah sıkan soysuzlara." 
diyerek 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin 
bu duyguları hep canlı tutacağını kaydetti. 
Erdoğan, konuşmasını, 15 Temmuz ve 
terörle mücadele şehitlerine Allah'tan 
rahmet, gazilere şifalar dileyerek ve özellikle 
istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin 
her ferdine şükranlarını sunarak tamamladı.
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) ve 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yöneticileri 
İç Tüzük değişiklik metnini görüşmek üzere 
bir araya geldi.

AK PARTİ adına Grup Başkanvekili  
Mustafa Elitaş ve AK PARTİ Genel Sekreteri 
Abdulhamit Gül; MHP adına ise Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay ile Afyonkarahisar 
Milletvekili Mehmet Parsak’ın katıldığı 
toplantı öncesi AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş tarafından bir açıklama 
yapıldı.

Elitaş açıklamasında, 16 Nisan'da 
gerçekleştirilen Anayasa değişikliğinin 
halk tarafından onaylandığını, söz konusu 
değişikliğe göre, İç Tüzük değişikliğinin 
6 ay içerisinde yapılması gerektiğini, 
AK PARTİ olarak bu konuda bir hazırlık 
çalışması yaptıklarını ve hazırladıkları 

metni MHP’ye gönderdiklerini belirtti.
Elitaş, İç Tüzük değişikliğiyle TBMM’nin 
hem denetim hem de yasama faaliyetlerini 
daha etkin yapabilme imkânını elde 
edeceğini, zaman israfını ortadan kaldıran 
bir çalışma düzeninin hayata geçirilmesinin 
hedeflendiğini vurguladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 
AK PARTİ'nin İç Tüzük değişikliğine 
ilişkin MHP’ye gönderdiği çalışmayı 
değerlendirdiklerini belirtti. 16 Nisan'da 
kabul edilen Anayasa değişikliği 
çerçevesinde TBMM'yi yoğun bir çalışma 
temposunun beklediğini belirten Akçay 
"Bunun ilk adımlarından birisi kısmi de olsa 
bir İç Tüzük değişikliğini gerçekleştirerek 
TBMM'nin daha etkin ve verimli çalışmasını 
temin edecek değişiklikleri hep birlikte 
gerçekleştirmek.” dedi.

TBMM İÇ TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİ
5 Temmuz 2017 Çarşamba
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TBMM İç Tüzük değişikliğine ilişkin  
AK PARTİ ile MHP arasında gerçekleştirilen 
6 saatlik toplantı sonucunda AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından 
yeniden bir açıklama yapılarak AK PARTİ’nin 
yetkili organları tarafından hazırlanan, 
yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte 
13 maddelik değişiklik teklifinin MHP 
yöneticileriyle birlikte masaya yatırıldığı 
belirtildi.

Elitaş; söz konusu metnin bugüne kadar 
yapılan çalışmalar ve dünya örneklerindeki 
uygulamalar da dikkate alınarak 
değerlendirildiğine işaret ederek metindeki 
2 maddenin çıkarıldığını, MHP tarafından 
teklif edilen 6 maddenin de metne ilave 
edildiğini, böylece toplam 17 madde 
üzerinde uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Bahse konu metnin, her iki partinin de yetkili 
kurullarında yeniden değerlendirileceğinin 
altını çizen Elitaş, ardından bir kez daha 
bir araya gelerek, düzenlemeye son hâlini 
vereceklerini ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 
"Bugün altı saat süren yoğun bir görüşmeden 
sonra büyük ölçüde yararlı ve karşılıklı 
öneriler ile katkıları dikkate alarak önemli bir 
gelişme sağlamış bulunuyoruz." dedi. Akçay, 
metni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 
partilerinin yetkili kurullarına takdim ettikten 
sonra yeniden bir araya geleceklerini 
sözlerine ekledi. Erkan Akçay, Meclisin etkin 
ve verimli çalışmasına yönelik, söz haklarını 
kısıtlamadan ve söz haklarına mani olmadan, 
belirli ilkeler çerçevesinde ortak ve makul bir 
mutabakata doğru ilerlediklerini kaydetti.

6 Temmuz 2017 Perşembe

Toplantı sonrasında AK PARTİ  
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve  
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 
tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay,  
22 Haziran’da başlanan İç Tüzük çalışmasını 
tamamladıklarını belirterek, teklifi tam bir 
mutabakat içerisinde MHP’nin de imzasıyla 

TBMM Başkanlığına sunacaklarını söyledi. 
Görüşmelerin çok yararlı olduğunu ve 
karşılıklı tüm görüş ve önerilerin İç Tüzük 
değişiklik teklifi metnine derç edildiğini 
vurgulayan Akçay, geçmiş dönemlerde 
yapılan çalışmalarda üzerinde mutabakat 
sağlanan konular ile birlikte dünya 
uygulamaları ve teamülleri de dikkate alarak 
belirli bir noktaya geldiklerini ifade etti. 

AK PARTİ ve MHP, TBMM İç Tüzük değişikliği teklifine son şeklini vermek üzere  
6 Temmuz 2017’de yeniden bir araya geldi.
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TBMM Başkanı Kahraman,  
yaşanan durumun güzel bir başlangıç 
olduğunu dile getirerek iki partinin beraber 
ortak bir metinde anlaşmış olmasının tek bir 
partinin hareketi gibi değil, anlaşmayla ortak 
bir metin hazırlanmasının özlenen bir tablo 
olduğunu vurguladı.

"Kanun, tüzük, mevzuat; yaşanan hayat 
içerisinde değişmeye mutlaka ihtiyaç duyan 
metinlerdir." diyen Kahraman, şu ifadeleri 
kullandı:

"Bu metinler şartlara göre değişirler. 
Değişmeler olacak ki gelişmeye uyabilelim, 
statik kalmaktan uzaklaşalım. 1973 tarihli bir 

7 Temmuz 2017 Cuma

AK PARTİ Grup Başkanvekili  
Mustafa Elitaş ise halkın kendilerine verdiği 
talimatı yerine getirmek adına iki siyasi 
partinin bir araya gelerek etkin ve verimli bir 
İç Tüzük çalışmasına imza attıkları kanaatini 
taşıdığını dile getirdi. 

TBMM’nin denetim yollarını daha iyi 
yapabilmek, yasama faaliyetlerini daha 
etkin ve verimli hâle getirmek ve Meclis 
çalışmalarının huzur içinde gerçekleşmesini 
sağlayacak bir İç Tüzük çalışmasının ortaya 

çıktığının altını çizen Elitaş “Bu İç Tüzük 
teklifine diğer siyasi parti gruplarının da 
katılmasını gönül isterdi. Dileğimiz, ümidimiz 
ve çağrımız şudur ki ana muhalefet partisi 
ve diğer partinin Anayasa Komisyonu 
çalışmaları üzerinde varsa bu konuda katkı 
vermeleridir.” dedi.

Açıklamanın ardından Elitaş, Akçay, 
Gül ve Parsak İç Tüzük değişikliğine ilişkin 
hazırlanan kanun teklifini imzaladılar.

AK PARTİ ile MHP'nin TBMM İç Tüzüğü değişikliğine ilişkin ortak kanun teklifi,  
AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve  

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay tarafından  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a 7 Temmuz 2017’de sunuldu.
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İç Tüzüğümüz var. 44 yılda 14 kez değişiklik 
yapılmış. 111 maddesinde 157 değişiklik 
yapılmış. Mevcut şartlara, gelişmelere vazı 
intibak olabilsin diye. Son zamanda yine 
çalışmalar yapıldı fakat neticeye gidilemedi 
ve bu çalışmalar akim kalmış oldu. Ama 
şimdi inşallah neticeye gidecek bir çalışmayla 
karşı karşıyayız. Gereken prosedürü tatbik 
edeceğiz."

Kahraman, 2019'da sistem değişikliği 
dolayısıyla yeni bir İç Tüzük çalışması 
yapılmasının gerekli olduğunu ve bu konuya 
ilişkin çalışmanın da bir arada yapılacağını 
kaydetti.

Gerçekleştirilen faaliyeti 26. Dönem için 
mutluluk verici olarak değerlendiren 
Kahraman, bu dönemin uyumla yapılan 
bir Anayasa değişikliğine, uyumla yapılan 
bir İç Tüzük değişikliğine vesile olmasının 
mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kahraman "Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah 
güzel çalışmalara vesile olsun. İstikrarlı, 
gelişen bir Türkiye, demokrasiyi benimsemiş 
olduğunu 15 Temmuz'da ortaya koydu. 
Demokrasiyle devam edeceğiz ve onun 
icaplarını da yerine getireceğiz bir hukuk 
devleti olarak. Çok iyi günlere gideceğimiz 
inancındayım. Gerek AK PARTİ'nin, gerek 
MHP'nin gayretleri her türlü takdirin 
ötesinde. Diğer iki partimiz CHP ve HDP, 
komisyon çalışmaları sırasında katkıda 
bulunarak genişletebilirler ve takviye 
edilebilir. Gönül ister ki bir arada ve seri 
şekilde kısa zamanda tamamlansın. Her ne 
şekilde olursa olsun bir İç Tüzüğe ihtiyacımız 
olduğu kesin. Emeği olanlara teşekkürlerimi 
sunuyorum." dedi.

Kahraman, Elitaş ve Akçay'ın şahsında  
AK PARTİ ve MHP gruplarına ve  
Grup Başkanları Binali Yıldırım ile  
Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
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Anayasa Komisyonunda görüşülen  
TBMM İç Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif, dört partinin  

ortak önerisiyle alt komisyona sevk edildi. 
Anayasa Komisyonu; AK PARTİ ve MHP'nin 
İç Tüzük değişikliğine ilişkin ortak teklifini 
görüşmek üzere, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında 
12 Temmuz 2017’de toplandı. Toplantıya 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve  
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da katıldı.

Parlamentoların kendi çalışma usul ve 
esaslarını İç Tüzüklerle belirlediğine dikkati 
çeken Şentop, yürürlükte olan İç Tüzüğün 
Cumhuriyet Senatosunun da bulunduğu çift 
meclisli dönemde 5 Mart 1973 tarihinde 
kabul edildiğini ve 1 Eylül 1973'te yürürlüğe 
girdiğini belirtti. 

Şentop, şu değerlendirmede bulundu: 
"Bu İç Tüzükte yapılan 14 değişiklikle 
157 madde değiştirilmiş. Bazen aynı 
maddeler birden çok kez değiştirilmiştir.  

Bu İç Tüzük 44 yıldır uygulanmaktadır.  
Bu süre içerisinde birçok İç Tüzük değişiklik 
girişimi de farklı gerekçelerle sonuca 
ulaşamamıştır. 44 yıllık süre içerisinde 
İç Tüzüğün çeşitli maddelerinde yapılan 
değişiklikler, İç Tüzüğün sistematiğini de 
bozmuştur. Mevcut bazı hükümler hiç 
uygulanamazken, İç Tüzükte dayanağı 
olmayan bazı uygulamalarda teamüller 
oluşmuştur." 

Mustafa Şentop, siyasi parti temsilcileri ile 
11-12 Temmuz’da gerçekleştirdikleri 
görüşmelerde teklifin alt komisyonda 
değerlendirilmesi yönünde mutabakat 
oluştuğunu belirtti. Dört siyasi partinin  
alt komisyon kurulmasına ilişkin ortak 
teklifinin okunmasının ardından teklif  
oy birliğiyle kabul edildi ve alt komisyona 
gönderildi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba
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Anayasa Komisyonu, İç Tüzük değişikliği teklifiyle ilgili alt komisyonun 
çalışmalarının tamamlanmasının ardından  

14 Temmuz 2017’de bir kez daha toplandı. 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili  
Mustafa Şentop’un başkanlığında yapılan 
toplantıda, AK PARTİ ve MHP’nin ortak  
İç Tüzük değişikliği teklifinin tümü üzerinde 
görüşmeler yapıldı. 

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 
komisyonda İç Tüzük değişikliği teklifinin 
tümü üzerinde TBMM Başkanlığı adına 
yaptığı konuşmada, Meclislerin kendi 
İç Tüzüklerini kendilerinin yapmasının 
diğer devlet organları karşısındaki 
bağımsızlıklarının bir gereği olduğunu 
söyledi. 

Yürürlükte bulunan 1973 tarihli  
TBMM İç Tüzüğünde 14 defada toplam  
157 değişiklik yapıldığını belirten 
Bahçekapılı, değişikliklerin farklı 
nedenlerden yapıldığını anlattı. 

Günümüzde her yasama döneminde  
İç Tüzük değişikliğinin gündeme geldiğini,  
10 yıldır milletvekilliği yaptığını ve bunun 

hep gündemde olan bir konu olduğuna 
dikkati çeken Bahçekapılı, şunları kaydetti: 
"Benim de gözlemim ve tanıklığım odur ki 
mevcut İç Tüzük bir bütün halinde  
şu anda geldiğimiz noktada ihtiyaçlara 
cevap vermekten uzaktadır. Başkanlığımız, 
yasama ekonomisini uygun, zamanın etkin 
kullanılmasını sağlayacak, gündeme bağlılığı 
koruyarak müzakerelerin verimini arttıracak 
bir İç Tüzük değişikliğine de ivedi olarak 
ihtiyaç olduğu kanaatindedir. Komisyon 
görüşmelerini gerçekleştirdiğimiz İç Tüzük 
teklifinin önce komisyonunuz sonrasında 
ise Genel Kurulda kabul edilmesinin bilinen 
ihtiyacın en azından bir kısmının giderilmesi 
hususunda faydalı olacağı kanaatini 
taşımaktayız."  

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Grup 
Başkanvekili Levent Gök, TBMM’nin uzlaşma 
içinde olduğu konularda çok maddeli 
yasaları, onlarca uluslararası anlaşmaya 
ilişkin düzenlemeyi bile en kısa sürede 
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Genel Kuruldan geçirebildiğini belirtti. 
Gök, iktidarın uzlaşma aramak yerine 
söz haklarını kısıtlamaktan yana bir tavır 
sergilediğini ifade etti.

Teklifin AK PARTİ ve MHP tarafından ortak 
hazırlandığına işaret eden Gök "İktidarın 
tavrı çok net, Meclisin sesini kısmak. İktidar 
partisinin bu niyeti anlaşılabilir ama bir 
muhalefet partisinin buna katkı vermesini 
anlamamız mümkün değil." dedi. Levent 
Gök, teklifin derhal geri çekilmesini de 
istedi.  

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, 
MHP'nin her zaman yapıcı bir muhalefetten 
yana olduğunu vurguladı. CHP'nin TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman tarafından İç Tüzük 
değişikliği konusunda yapılan ilk çağrıdaki 
tavrını çalışmalara katılmama yönünde 
ortaya koyduğunu savundu.

Akçay "CHP'de 'Davet etsinler gitmeyeyim. 
Davet etmesinler küseyim.' anlayışı var. 
İnsan ne yapacağını şaşırıyor." dedi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Naci Bostancı 
da CHP'li Gök'ün halkın yararına yasalarda 
iktidara destek verdiklerini söylediğine 
işaret ederek “halkın yararının” sadece 
CHP'nin hegemonik diliyle ortaya 

koyabileceği bir durum olmadığını,  
AK PARTİ'nin de halkın yararını 
düşündüğünü kaydetti.

Teklifin tümü üzerinde söz alan HDP Mardin 
Milletvekili Mithat Sancar ise AK PARTİ'nin 
İç Tüzük teklifini biran önce komisyondan 
geçirmek istediğini ileri sürdü. Çoğulcu 
bir Meclis ve siyasal sistem isteniyorsa 
yapılması gerekenin belli olduğunu anlatan 
Sancar "Parlamentoyu bu çoğulculuğun 
yaşayabileceği, canlı kalabileceği, 
güçlenebileceği hayati bir organ olarak 
kabul etmemiz gerekir." dedi.

Sancar, çoğulculuğun ve özgürlüğün esas 
alınması gerektiğini, muhalefetin sesini 
kısan her yaklaşımın daha çok gerilim ve 
çatışma enerjisi ürettiğini vurguladı. Otoriter 
ülkelerde de Meclislerin bulunduğunu, 
yasama faaliyetinin yürütüldüğünü aktaran 
Sancar, bu Meclislerdeki eksiğin ise 
demokratik temsil ve denetim olduğunu 
kaydetti. 

Anayasa Komisyonu, İç Tüzük değişikliği 
teklifi üzerinde yoğun bir çalışma yürüttü. 
Komisyonun 12 Temmuz’da başladığı geceli 
gündüzlü yoğun çalışma, 20 Temmuz’da 
tamamlandı. 63 saatlik çalışma sonucunda 
teklif Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

TBMM İç Tüzüğünde değişiklik öngören kanun teklifinin 
Genel Kurulda görüşülmesine 24 Temmuz 2017’de başlandı.

“Temel Kanun” olarak iki bölüm halinde 
görüşülen teklifin tümü üzerinde ilk sözü, 
HDP Grubu adına Mardin Milletvekili  
Mithat Sancar aldı.

İç Tüzük değişikliğiyle, iktidarın amacının 
"Meclisi, muhalefetin etkisiz olduğu bir 
devlet kurumuna dönüştürmek olduğunu" 
öne süren Sancar, iktidarların yasa 
çıkarma konusunda bir sıkıntısı olmadığını, 
istendiği zaman TBMM’yi sabahlara kadar 
çalıştırabildiklerini belirtti. 
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Sancar "İktidar, eğer yasa yapma konusunda 
bir sıkıntısı yoksa, istediği kanunu istediği 
hızda geçirebiliyorsa niye böyle bir İç 
Tüzük değişiklik teklifini önümüze getirdi? 
Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi, 
parlamentoda muhalefeti iyice etkisiz 
kılmak, muhalefetsiz bir parlamento 
yaratmak. İkincisi, tek sesli bir parlamento 
ve tek sesli bir toplum yaratmak.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Çoğulcu demokratik bir parlamenter 
sistemde, parlamentoda muhalefetin 
mutlaka etkili ve eşit bir konumda 
bulunmasının sağlanması gerektiğini 
belirten Sancar "Eğer bu İç Tüzük 
değişiklik teklifi buradan aynen geçerse bu 
parlamento da artık bir bürokratik devlet 
aygıtı haline gelecektir. Bir makamın sadece 
istediği şeyleri yapan, istemediklerini hiçbir 
şekilde gündemine almayan bir kuruma 
dönüşecektir. Artık onun adı parlamento 
olmayacaktır." dedi.

Teklifin tümü üzerinde MHP Grubu adına 
söz alan Grup Başkanvekili 
Erkan Akçay ise, diğer muhalefet 
partilerinin İç Tüzük değişikliği yapılırken 
sık sık “uzlaşma arayışında bulunulmadığı” 
eleştirisini getirdiklerini belirterek, bu 
iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi. 

Akçay "8 Haziran’da TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ile dört partinin grup 
başkanvekilleriyle birlikte bir araya geldik. 
İç Tüzük değişikliğine ilişkin görüşlerimizi 
paylaştık. Bu görüşmede CHP ve HDP'nin 
temsilcisi grup başkanvekilleri İç Tüzük 
çalışmalarına katılmayacaklarını ve katkı 
vermeyeceklerini açık ve seçik olarak 
belirtmişlerdir. Bugün 'uzlaşma aranmadı" 
eleştirilerini yapanlar dün müzakereden 
ve uzlaşmadan kaçınan arkadaşlarımızdır." 
ifadelerini kullandı.

MHP olarak sorumlu ve ilkeli muhalefet 
anlayışıyla İç Tüzük değişikliğinde uzlaşma 
arayışından kaçınmadıklarını belirten 
Akçay, değişiklik metninin biçimlenmesinde 
destekçi değil, eşit ve aktif bir taraf olarak 
yer aldıklarını ve AK PARTİ ile birlikte 
imzaladıklarını kaydetti.

İç Tüzük değişiklik teklifinde, 24. Dönemde 
kurulan İç Tüzük Uzlaşma Komisyonlarında, 
katılımcı tüm partilerin, CHP ve HDP'nin de 
mutabakata vardığı metinlerin esas 
alındığını belirten Akçay, 16 maddenin  
4 maddesinde öngörülen değişikliklerin  
24. Dönemde uzlaşılan metinle bire bir aynı 
olduğunu; bunların dışında 5 maddede bu 
uzlaşma metninin esas alınarak daha iyi 
düzenlemeler yapıldığını söyledi.

İç Tüzük değişikliğiyle TBMM’nin yasama ve 
denetim faaliyetlerindeki kaliteyi artırmayı 
amaçladıklarını bildiren Akçay, teklifte, 
Meclisin yasama ve denetim faaliyetlerini 
sekteye uğratacak hükümler bulunmadığını 
kaydetti.

CHP Grubu adına İç Tüzük değişikliği  
teklifinin tümü üzerinde konuşan  
Grup Başkanvekili Özgür Özel,  
15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin 
olduğu gece "Parlamenter sistem, uzlaşma 
kültürü güçlendi." denildiğini anımsatarak, 
uzlaşıyı sığınağa bırakmamak gerektiğini 
belirtti.
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Demokrasinin, konuşmanın, özgürlüklerin, 
darbelerin panzehiri olduğunu ifade 
eden Özel, bu değişikliğin ancak FETÖ'yü, 
darbecileri, düşünceden korkup kaba 
kuvvetle iktidarı elinde tutmak isteyen 
darbecileri sevindireceğini söyledi.

Bütün dünyada iç tüzük değişikliklerinin 
muhalefet partilerinin talebiyle yapıldığını, 
bunun, iktidarın onuru, gururu olduğunu 
belirten Özel, özgüveni yüksek iktidarların, 
bolca konuşulmasını istediğini kaydetti.  
Özel "kaptıkaçtı İç Tüzükle sözün kısıtlandığı 
günün, demokrasi tarihine 'kara gün' olarak 
geçeceğini" ileri sürdü.

Özel, muhalefete muhalefet etmenin 
kitaplarında yer almadığını dile getirerek 
muhalefet partilerinin iktidar refleksi 
göstererek iktidar gibi davranmaması, 
bir muhalefet partisi gibi davranması 
gerektiğini, aksi takdirde eleştirileceğini 
belirtti.

İç Tüzük değişikliği teklifinin tümü üzerinde 
AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 
söz aldı. 

Hangi maddede muhalefetin sesinin 
kesildiği sorusuna verilecek bir cevabın 
bulunmadığını kaydeden Elitaş, hakaret 
etmenin hiçbir zaman özgürlük olmadığını, 
bilakis demokrasinin önündeki en büyük 
engeli teşkil ettiğini vurguladı.

İç Tüzük değişikliğiyle ilgili çeşitli zamanlarda 
çalışmalar yapıldığına işaret eden Elitaş, 
2011'den bu yana teamül olarak usul 
tartışmalarının 3'er dakikalık olduğunu 
anımsatarak "Fiili olarak, teamül haline 
gelmiş bir uygulamayı teklife eklemek 
nerede muhalefetin sesini kısmak oluyor?" 
sorusunu sordu.

Elitaş, grup önerilerinin istismar edildiğini, 
23. Dönemde 200 küsur, ondan önceki 
dönemlerde 30, 50, 70 tane grup önerisi 
verildiğini, grup önerisinde,  



■  81

Temmuz-Ağustos 2017

TBMM'yi kapatmak için yoklama 
istenildiğini ve 26. Dönemde 321 grup 
önerisi üzerinde görüşüldüğünü kaydetti.

25 Temmuz tarihli Genel Kurulda teklifin 
tümü üzerinde milletvekillerinin sorularını 
yanıtlayan Anayasa Komisyonu Başkanı 
Mustafa Şentop, İç Tüzükte hâkim olması 
gereken ilkenin; konjonktür olarak 
değiştirilebilecek nitelikte keyfi kurallar 
manzumesi yerine, TBMM'nin yasama ve 
denetim faaliyetlerini etkin, verimli, sağlıklı 
bir şekilde yürütebileceği bir çalışma 
düzenini ortaya koymak olduğunu söyledi.

Şentop, teklifle, teamüllere dayalı olarak 
yürütülen bazı konuların İç Tüzükte kurala 
kavuşturulduğunu belirtti.

Grup önerileri üzerinde konuşmak 
yerine, kanunlarla ilgili, başka denetim 
faaliyetleriyle ilgili konuşma imkânı olacağını 
belirten Şentop "Konuşulacak konularla ilgili 
bir değişiklik var ama konuşma süreleriyle 
ilgili toplamına baktığımızda aslında bir 
uzama söz konusu. Bunların yayınıyla ilgili 
de bir uzama söz konusu." dedi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da 
TBMM'de 17. Dönemde 435, 18. Dönemde 
359, 20. Dönemde 249, 21. Dönemde  
387, 22. Dönemde 914,  23. Dönemde  
557, 24. Dönemde 418, 26. Dönemde  
382 kanunun kabul edildiğini belirtti.

İç tüzük değişikliğinde kanunun görüşülmesi 
sırasında görüşme sürelerinde bir değişiklik 
olmadığını kaydeden Bahçekapılı, yapılan 
değişikliğin, kanuna geçmeden önceki 
aşamayı ilgilendirdiğini ifade etti.

Bahçekapılı, milletvekilleri tarafından, 
Genel Kurulda düzeltme ve geçen birleşim 
tutanağı üzerine konuşma hakkının  
22. Yasama Döneminde 1, 23. Yasama 
Döneminde 5, 24. Yasama Döneminde 107, 
26. Yasama Döneminde 10 kez kullanıldığını 
dile getirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nde 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Teklifin tümü 
üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının 
ardından, maddelerin görüşülmesine 
geçildi. Üç gün süren görüşmelerin 
sonunda, teklif, Genel Kurulda kabul edildi.

İç Tüzük değişikliği teklifinin kabulünün ardından,  
Genel Kurul 1 Ekim’e kadar tatile girdi. 

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, 15 Temmuz'da millî iradeye ve 
Meclise yönelen alçak saldırı esnasında dahi 
Meclisin kenetlenme ve dayanışma ruhuyla 
çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

2. Yasama Yılında 120 Birleşimde Meclisin 
yoğun yasama ve denetim faaliyeti 
gerçekleştirdiğini ifade eden Aydın, bu 
yılda 290 kanun ve 34 Meclis kararının 
kabul edildiğini, 2 araştırma komisyonu 
kurulduğunu söyledi.

TBMM Başkanvekili Aydın, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'a, Divan üyelerine, 
milletvekillerine, Hükûmet üyelerine, 
TBMM çalışanlarına ve parlamento 
muhabirlerine teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 
söz alarak "Siz bizi kırdınız; zaman zaman 
fiziken, zaman zaman gönül olarak. 
Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e vasiyeti, 
iktidara vasiyetidir, muhalefet partilerine 
vasiyet bırakmadı. 
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Kırılmışlıklarımızı, üzülmüşlüklerimizi, 
bir partinin son bir yılda ülkeyi sürüklediği 
noktayı unutamayacağız. Şahsımızdan yana 
hak geçmişse hakkımız helal olsun. Bizden aş, 
ekmek, iş, adalet bekleyenlerin derdine deva 
olamadık. Onlarla helalleşme sizin için daha 
uzun olacak." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu 
ise "Burada konuşulanlar kalbinize, aklınıza, 
düşüncelerinize gitmiyor, bunu engelleyen bir 
şey var." diyerek Zülfü Livaneli'nin "Umudu 
Kesme Yurdundan" şiirini okudu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 
kabul edilen TBMM İç Tüzüğü ile Meclis 
çalışmalarının bir adım daha iyi olacağını, 
Meclisin yasama ve denetim faaliyetlerini 
yerine getirirken etkin, verimli çalışmasını 
sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Komisyon ve Genel Kurulda İç Tüzüğe yönelik 
eleştirileri saygıyla karşıladıklarını vurgulayan 
Akçay, bazı eleştirilerin haksız olduğunu, 
muhalefetin sesinin kısıldığı söylemlerini, 
Anayasaya aykırılık iddialarını yersiz 
bulduklarını kaydetti.

Akçay, İç Tüzüğün ideolojik bir metin 
olmadığını ancak eleştirilerin birçoğunun 
ideolojik olduğunu ifade ederek 1 Ekim’e 
kadar iyi dileklerini sundu.

AK PARTİ Grup Başkanvekili  
Mustafa Elitaş da kabul edilen İç Tüzüğe  
ilişkin değerlendirmelerde bulundu.  
Elitaş, 1 Ekim'den itibaren değiştirdikleri 
maddeler de dahil hepsini, 2017, 2018 tarihli, 
yepyeni bir tüzük yapabilecek olgunlukta 
milletvekilleri olduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, Anayasa ve  İç Tüzük gereğince, 
birleşimi 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te 
toplanmak üzere kapattı.

TBMM İç Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar ile TBMM’nin Tatile Girmesine 
İlişkin 27 Temmuz 2017 tarihli Karar  
1 Ağustos’ta Resmî Gazete’de yayımlandı:

27 Temmuz 2017 Perşembe
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TBMM, 
KEİPA GENEL KURULU  
49. OTURUMUNA 
EV SAHİPLİĞİ  YAPTI

4 Temmuz 2017 Salı
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) Genel Kurulu  
49. Oturumu, 4-6 Temmuz 2017’de  
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM)  
ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.

Genel Kurula Türkiye’nin yanı sıra 
Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, 
Bulgaristan, Gürcistan, Yunanistan, Moldova, 
Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan ve 
Ukrayna’dan parlamento heyetleri katıldı. 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 

Uluslararası Daimi Sekretaryası (KEİ UDS) 
Genel Sekreteri, Karadeniz Ticaret ve 
Kalkınma Bankası (KTKB) Başkanı ve 
Genel Sekreteri, KEİ İş Konseyi (KEİ İK) 
Başkanı, KEİ Bölgesi Karayolu Taşımacıları 
Dernekleri Birliği Başkanı (KEİ-KTDB) ve 
Karadeniz Üniversiteleri Ağı (KÜA) Başkanı 
da toplantıda yer aldı. Akdeniz Parlamenter 
Asamblesi (APA) Başkanı, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
Genel Sekreteri, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri, 
Baltık Denizi Parlamenter Konferansı 
(BDPK), Belarus-Rusya Birliği Parlamenter 
Asamblesi (BRBPA) ve Slovakya Cumhuriyeti 
Millî Konseyi temsilcileri de Genel Kurul 
toplantılarına gözlemci olarak katıldılar. 

KEİPA 56. Başkanlık Divanı Toplantısı ile  
49. Daimi Komite Toplantısı  
4 Temmuz 2017’de gerçekleştirildi. 
56. Başkanlık Divanı Toplantısında,  
29 Kasım 2016’da Belgrad’ta düzenlenen 
55. Başkanlık Divanı Tutanakları, 49. Daimi 
Komite Toplantısı Taslak Gündemi, 49. Genel 
Kurul Oturumu Taslak Gündemi ve Programı, 
Parlamenter Asamblenin Çalışma Raporu ile 
KEİPA temsilcilerinin Temmuz-Kasım 2017 
döneminde uluslararası toplantılara katılım 
hususları ele alındı. Ayrıca, KEİPA Mali 
İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gagik 
Minasyan tarafından Asamble Bütçesinin 
Yürütülmesine Dair Rapor sunuldu.

KEİPA Daimi Komitesi 49. Toplantısında ise 
48. Daimi Komite Toplantısı Tutanakları 
onaylandı, 49. Genel Kurul Taslak Gündemi 
kabul edildi ve Parlamenter Asamblenin 
Çalışma Raporu değerlendirildi. 2017 yılı 
ikinci yarısında komisyonlar tarafından 
ele alınacak ve 2017 Güz Oturumu Taslak 
Gündemine ilave edilecek konulara ilişkin 
öneriler de kabul edilerek KEİPA 2017 yılı 
takvimi onaylandı.
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KEİPA’nın İstanbul Levent’te bulunan 
yeni binasının açılış törenine KEİPA Türk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Kırıkkale 
Milletvekili Ramazan Can, Akdeniz İçin Birlik 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun ile 
KEİPA’ya üye ülkelerin temsilcileri katıldı.

Açılış töreninden sonra bir konuşma yapan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 1993 yılında 
KEİPA’nın kuruluşuna öncülük ettiğini ve 
geçiş dönemi yaşayan üyelerin ilk yıllardaki 
maddi yükümlülüklerini karşıladığını söyledi. 
Kahraman, konuşmasında şu hususlara yer 
verdi: 
“Bugün burada 24 yıllık bir geleneğin 
devamını sağlayacak; ulusal parlamentolarla, 
KEİ ve bağlı organlarıyla, uluslararası 
örgütlerle daha önce olduğu gibi ilişkileri 
devam ettirecek KEİPA Uluslararası 
Sekretaryası personelinin karargâhı 
mahiyetindeki yeni binasının açılışını 

yapmak için toplandık. Malumları olduğu 
üzere TBMM, Karadeniz bölgesindeki 
parlamentolar arasında iş birliği başlatma 
çerçevesinde bir parlamenter asamble 
kurma girişimi başlatarak 26 Şubat 1993 
tarihinde KEİPA’nın kuruluşuna öncülük 
etmiş; geçiş dönemi yaşayan üyelerinin 
karşılaştıkları zorlukların üstesinden 
gelmelerine katkı sağlamak üzere KEİPA’nın 
ilk yıllardaki bütçesini karşılamıştır.”

1993 yılından bu yana Dolmabahçe Sarayı 
I. Harekât Köşkü’nde faaliyetlerini yürüten 
KEİPA’nın yeni ve modern bir binaya 
taşınmasının zorunlu hâle geldiğini ifade 
eden Kahraman, TBMM’nin KEİPA’ya ve 
sekretaryasına önem verdiğini belirtti. 
TBMM’nin bugüne kadar mevzuattan 
kaynaklanan yükümlülüklerini en üst 
seviyede yerine getirdiğini hatırlatan 
TBMM Başkanı, bundan sonra da KEİPA’nın 
çalışmalarına desteklerini sürdüreceğini 
açıkladı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 4 Temmuz 2017’de  
KEİPA’nın yeni binasının açılış törenine katıldı.

4 Temmuz 2017 Salı
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TBMM Başkanı Kahraman “TBMM olarak 
KEİPA’nın kurulduğu 1993 yılından bu 
yana Uluslararası Sekretaryaya ev sahipliği 
yapmaktayız. Bildiğiniz gibi Uluslararası 
Sekretarya, 2017 yılının başına kadar 
Dolmabahçe Sarayı I. Harekât Köşkü’nde 
faaliyetlerini yürütmeye devam etmiştir. 
Ancak Uluslararası Sekretaryanın, uzun 
yıllardır ikamet ettiği binanın tarihî değer 
taşıması ve günümüzde artan ihtiyaçlara 
binaen daha modern ve kapsamlı yeni 
bir hizmet binasına taşınması ihtiyacı 
doğmuştur.

TBMM, asamblenin kuruluşundan bu yana 
daima üzerine düşen görevleri yerine 
getirdiği gibi bu defa da aynı hassasiyetle 
davranmış, Uluslararası Sekretaryanın 
faaliyetlerini yerine getirecek donanımlara 

sahip, görmüş olduğunuz bu binayı tahsis 
etmiştir.

TBMM, KEİPA’ya ve sekretaryasına bugüne 
kadar yapmış olduğu faaliyetlerinden de 
anlaşılacağı gibi ciddi ihtimam ve önem 
atfetmektedir.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan sonra 
bir konuşma yapan KEİPA Genel Sekreteri 
Asaf Hajiyev ise tarihî bir gün yaşadıklarını 
belirterek “Burası sadece bir ev değil.  
Burası Karadeniz bölgesinin yeni evi.  
Burası barış, refah ve güvenlik evi.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman’ın bu binayı 
sağlayarak mükemmel bir iş yaptığını 
kaydeden ve üye ülkelerin temsilcilerine 
seslenen Hajiyev “Burası KEİPA üyelerinin 
evi. İstediğiniz zaman buraya gelebilirsiniz.” 
ifadelerini kullandı. 
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TBMM Başkanı ve KEİPA Başkanı 
İsmail Kahraman, 5 Temmuz 2017’de KEİPA 
Genel Kurulu 49. Oturumunun açılışına 
başkanlık ederek bir konuşma gerçekleştirdi. 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
da Genel Kurul açılışına bir mesaj gönderdi.

Kritik bir dönemde yapılan genel kurulun 
ülkeler, bölge ve tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını dileyen Erdoğan, mesajında 
şu hususlara yer verdi.

"Siz kıymetli dostlarımızı; kıtaları, 
medeniyetleri, farklı kültürleri buluşturan 
İstanbul'da misafir etmekten büyük 
memnuniyet duyuyoruz. 2017, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü için özel bir anlam 
taşıyor. 1992'de yine burada İstanbul'da 
temellerini attığımız örgütün 25. yıl 
dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Aradan 
geçen çeyrek asırlık sürede örgütün her 
açıdan güçlendiğini görüyoruz. 25 yıl önce 
bizleri harekete geçiren hassasiyetleri, 
kurucu değerlerimizi bugün de aynı şekilde 
devam ettiriyoruz. Aralarında anlaşmazlıklar 

olan ülkeler aynı masa etrafında bir araya 
gelerek bölgesel ekonomik meseleleri 
büyük olgunlukla tartışıyor, ortak çözüm 
yolları arıyor. Çatışmaların arttığı, bölgesel 
gerilimlerin tırmandığı bir dönemde bu 
başarı KEİ açısından çok önemlidir. İş 
birliği ve uzlaşma ruhuna İstanbul'da 
gerçekleştirdiğimiz 25. kuruluş yıl dönümü 
zirvesinde bir kez daha şahit olduk. Tüm 
üye devletlerin 25 maddelik zirve bildirisi 
üzerinde mutabakata varmış olmaları 
hepimizi memnun etmiştir. Elbette bu iş 
birliği kültürünün oluşmasında Karadeniz 
ülkeleri parlamentolarının ve siz kıymetli 
parlamenterlerin katkısı büyüktür. Bugünkü 
genel kurul toplantısının temasına uygun 
olarak KEİPA'nın Karadeniz'de barış ve 
güvenliğin korunmasında bundan sonra da 
anahtar rol oynamaya devam edeceğine 
inanıyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya 
2017’nin ikinci yarısında üstleneceği dönem 
başkanlığında da başarılar diledi.

5 Temmuz 2017 Çarşamba



■  91

Temmuz-Ağustos 2017

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
KEİPA Genel Kurulunun 49. Oturumunun 
açılışında yaptığı konuşmada KEİPA'nın 
kuruluş amacını "Ülkeler arasındaki 
ilişkileri ve iş birliğini ilerletmek, Karadeniz 
havzasında barış, istikrar ve refaha 
hep birlikte katkıda bulunmak." olarak 
tanımladı. Kahraman, söz konusu katkının 
sağlanmasında demokrasinin temel 
unsurları olan parlamentoların rolünün 
inkâr edilemeyeceğini, parlamentoların 
halktan doğrudan aldığı yetkiyle çalıştığını, 
temsil ettiği toplumun nabzını tuttuğunu, 
iç politikada olduğu kadar dış politikada da 
üstlendiği sorumluluğun büyük olduğunu 
vurguladı.

TBMM Başkanı Kahraman, parlamentolar 
arası dostluk gruplarının, KEİPA gibi 
oluşumlar sayesinde ikili ilişkilerin 
gelişmesine olduğu kadar bölgesel barış 
ve istikrarın korunmasında da anahtar rol 
oynadığını dile getirerek, Genel Kurulda 
yapılacak çalışmaların, tüm gayelere hizmet 
edeceğine inandığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 26 Şubat 
1993'te İstanbul'da kabul edilen KEİPA'nın 
kurulmasına dair bildirinin KEİPA'nın temelini 
oluşturduğunu hatırlatarak, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği'nin oluşumuna önayak 
olan Türkiye'nin, ilk günden bu yana örgütün 
bölgede ve uluslararası alanda etkinliğinin ve 
öneminin artırılması önceliği doğrultusunda 
hareket ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince 
ticaret ve ekonomik kalkınmadan tarıma, 
KOBİ'lerden finans ve bankacılık sektörüne, 
enerjiden eğitim ve turizme uzanan geniş bir 
yelpazede iş birliği alanlarını güçlendirmeye 
öncelik verdiğini belirten Kahraman "Ancak 
takdir edersiniz ki barışın ve güvenliğin 
olmadığı bir ortamda bu saydığım alanlarda 
iş birliğini geliştirmek o kadar da kolay 
değildir. İşte bu noktada parlamentoların 
gücü ortaya çıkar. Temsil ettikleri halkların 
bir nevi aynası olan parlamentolar, 
halkların en fazla ihtiyaç duyduğu konulara 
odaklanırlar. Halkların en çok istediği şey 
de huzurdur, barıştır ve güven ortamıdır." 
ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 
kapsayıcı politikalar izlemeye ve diyaloğa 
ağırlık verdiğini vurgulayarak "Bu anlayışla 
ortak değer ve çıkarlar çerçevesinde barış 
ve istikrara katkı sağlamalıyız. Bugün bizleri 
burada buluşturan da Karadeniz'i bir barış, 
istikrar ve refah gölüne dönüştürmek ortak 
arzumuzdur. KEİPA'nın bölgesel barışa ve 
güvenliğe önemli katkıda bulunduğunu 
ve bu yöndeki çalışmalara katma değer 
sağladığını düşünüyorum. Vaktiyle bir barış 
projesi olarak tesis edilen asamblemiz 
bugün bölgemizdeki en büyük ve etkin 
parlamenter diyalog platformlarından 
birisini teşkil etmektedir. KEİPA içerisinde 
oluşturabileceğimiz sinerji ve daha 
yakın iş birliği, bölgemizde barışın ve 
güvenliğin sağlanmasına büyük katkılarda 
bulunabilecektir." dedi. İsmail Kahraman; 
Karadeniz'in başta Akdeniz olmak üzere 
komşu havzalardaki gelişmelerden bağımsız 
düşünülemeyeceğini belirterek, Akdeniz'de 
kalıcı barış ve istikrarın tesisinin de en 
az Karadeniz'in istikrarı kadar önem arz 
ettiğinin altını çizdi. 

Orta Doğu coğrafyasının derin bir türbülans 
içinde bulunduğuna da dikkati çeken TBMM 
Başkanı Kahraman, şu hususları sözlerine 
ekledi: 
"Bu bölgede barış, huzur ve istikrarın hâkim 
kılınması, ilkeli, girişimci ve insani niteliklere 
haiz dış politikamızın öncelikleri arasında her 
daim yer almaktadır. 7. yılına giren Suriye 
ihtilafı, 500 bin insanın canına mal olmuştur. 
Sivil halka yönelik baskı ve zulümler, aşırıcı 
terör, milyonlarca kişiyi evlerinden etmiştir. 
Bu trajedi karşısında kayıtsız kalınamazdı. 
Zaten kayıtsız kalmadık. İşte bu sebeple 
2011'den bu yana Suriyeliler için açık kapı 
politikasını uyguluyoruz. Ülkemiz,  
3 milyonu aşkın Suriyeliye ilaveten DEAŞ 
terör örgütünün zulmünden kaçan 
Iraklılara da kapılarını açtı. Hastanelerimizi, 
okullarımızı, komşularımızın hizmetine 
sunduk. Bugüne kadar devlet bütçesinden 
yaptığımız yardımlar, STK'lar ve belediyelerle 
beraber 26 milyar doları buldu. 

Uluslararası camianın bu noktada yaptığı 
yardım ise 560 milyon dolar gibi küçük 
bir rakam. Zor durumdaki insanlara 
uzattığımız yardım eli tüm dünyaya örnek 
teşkil ederken, uluslararası toplumun bu 
çabalarımıza desteğinin cüzi miktarda 
kaldığını üzülerek söylemek zorundayım. 
Ülkemiz aynı zamanda Suriye'de güvenli 
bölge oluşturulmasına yönelik olarak öteden 
beri çok çaba sarf etti. Bugün Suriye'de 
gelinen noktada yaşananlar, önerilen bu 
politikanın doğruluğunu kanıtladı. Eğer bu 
politika daha önce hayata geçirilebilseydi, 
bunca insan, evinden, yurdundan, işinden 
olmayacak ve güvenle, huzur içerisinde 
ülkelerinde yaşayabilecekti." 

TBMM Başkanı Kahraman, atılan adımların 
komşulara yönelik insani bir ödev olduğunu, 
Türkiye'nin dünyada mülteciye en çok kucak 
açan ülke olarak bu ödevi yerine getirmeye 
devam edeceğini vurguladı. 

Uluslararası topluma önemli görevler 
düştüğüne işaret eden Kahraman  
"Bugün BM, uluslararası sorunlara çözüm 
üretemeyen, Güvenlik Konseyinde bulunan 
5 ülkeden herhangi birinin veto ettiği hiçbir 
kararı hayata geçiremeyen bir örgüt hâline 
geldi. Bu anlamda Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan’ın BM'nin bu düştüğü 
durum dolayısıyla söylediği veciz bir ifadesi 
var, 'Dünya 5'ten büyüktür.' BM'nin yeniden 
bir düzenlemeye tabi tutulması, dünya barışı 
ve huzuru için büyük önem arz etmektedir. 
Bu sebeple biz Türkiye olarak başından 
beri Suriye'de siyasi çözümü savunduk. 
Sahadaki şartların siyasi çözümün önünü 
açacak şekilde iyileştirilmesine gayret ettik. 
Ülke sathında ateşkesin başarılı olması için 
çabalıyoruz. Astana'da bu gayeyle yapılan 
toplantılarla uzun süredir tıkanmış olan 
Cenevre müzakerelerinin canlanmasını 
sağladık. Şimdi ateşkesi tahkim edecek 
önlemler üzerinde çalışıyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman; Türkiye'nin Irak 
politikasının esasını, ülkenin bağımsızlığı, 
egemenliği ve toprak bütünlüğünün 
korunmasının teşkil ettiğine değinerek 
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"Irak'ın DEAŞ'ı mağlup ederek toprakları 
üzerinde tam egemenliğini tesis etmesini 
ve hiçbir terör örgütüne yaşam hakkı 
tanımamasını istiyoruz. DEAŞ sonrası 
dönemde Irak halkının tamamının 
görüşlerini dikkate alan kapsayıcı 
politikalar uygulaması elzemdir. Irak'ın 
toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini riske 
atabilecek girişimlerden imtina edilmelidir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Ramazan ayında Körfez ülkeleri arasında yeni 
bir sorunun baş göstermesinin üzüntü verici 
bir gelişme olduğunu belirten Kahraman 
"Barış için arabuluculuk girişiminin öncüsü 
ve eş başkanı olan Türkiye, sorunların daima 
barışçıl bir şekilde çözülmesi anlayışından 
hareketle diyaloğu teşvik etmekte ve 
bu amaçla girişimlerde bulunmaktadır. 
Arabuluculuk çalışmaları gündemimizde 
önemli yer tutmaktadır. Türkiye olarak 
bölgemizde yaşanan sorunlarla ilgili 
olarak taraflar arasında diyalogla çözüm 
bulunmasına yönelik yoğun çabalarımızı 
devam ettireceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 
2015'ten bu yana uluslararası koalisyonun 
üyesi olarak DEAŞ'la mücadeleye aktif 
katkı sağladığını dile getirerek, PKK ve 
PYD/YPG'nin Türkiye için ulusal güvenlik 
tehdidi olmayı sürdürdüğünü anlattı. TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe 
girişimine de değinirken  

"FETÖ, 164 ülkede örgütlenerek eğitim 
kurumları kisvesi altında barış ve insani 
değerler üzerine olan kavramları istismar 
ederek, faaliyetlerini yürütmektedir. 
Dostlarımızdan beklentimiz, varsa 
ülkelerindeki bu sinsi terör örgütünün 
faaliyetlerine karşı uyanık olmaları ve 
kendilerini bu yıkıcı terör örgütünden 
korumaları adına hiçbir faaliyete izin 
vermemeleridir. Unutulmamalı ki bu sinsi 
ve istismarcı terör örgütü sadece ülkemize 
değil, diğer tüm ülkelere de aynı derecede 
tehdit oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman'ın konuşmasının 
ardından 15 Temmuz'a ilişkin TBMM 
tarafından hazırlanan video gösterildi. Aile 
fotoğrafı çekilmesinin ardından TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, AK PARTİ Giresun 
Milletvekili Sabri Öztürk'ün ''Güzel Ülkem'' 
adlı resim sergisini gezdi. 
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TBMM Başkanı ve KEİPA Başkanı İsmail 
Kahraman’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
Genel Kurulun 1. Oturumunda Parlamenter 
Asamblenin Çalışma Raporu sunuldu. 
KEİ'nin, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma 
Bankasının (KTKB), KEİ İş Konseyinin ve 
Uluslararası Karadeniz Araştırma Merkezinin 
(UKAM) faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmenin 
ardından KEİPA ile 
iş birliği talepleri ele alındı. 

2. Oturumda “KEİ Üye Devletlerindeki 
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Gelişimi” konulu Ekonomi, Ticaret,  
Teknoloji ve Çevre İşleri Raporu ile  
KEİPA Türk Grubu Başkanı ve  

AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili Ramazan 
Can’ın hazırladığı “Ekonomik Gelişim ve 
Sosyal Entegrasyon İçin Yasal Çerçevenin 
Güçlendirilmesinde Parlamentoların Rolü” 
konulu Hukuk ve Siyasi İşler Raporu sunuldu.

KEİPA 49. Genel Kurulunun 
6 Temmuz’da yapılan 3. Oturumunda 
“KEİ Üye Devletlerinde Sürdürülebilir 
Sağlık Sistemlerinin Sağlanmasında 
Parlamentoların Rolü” konulu Kültür, Eğitim 
ve Sosyal İşler Raporu ele alındı, KEİPA 
Organizasyon İşlerinden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısının, KEİPA’nın beş Başkan 
Yardımcısının ve KEİPA Mali İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcısının seçimi gerçekleştirildi.

5 Temmuz 2017 Çarşamba
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KEİPA Genel Kurulunun  
49. Oturumunun kapanışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (KEİ) 
doğum yeri olan İstanbul’da, teşkilatın  
25. kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilmesi 
hasebiyle özel bir önem taşıyan KEİPA 
Genel Kurulu 49. Oturumunu başarıyla 
sonlandırdıklarını ifade eden TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman "Genel Kurul çalışmalarımız 
KEİPA’nın ülkelerimiz arasında parlamenter 
diyaloğu ve iş birliği kültürünü ilerletmenin 
yanı sıra, ortak havzamız olan Karadeniz 
coğrafyasında ve ötesinde barış, istikrar 
ve refaha birlikte yapabileceğimiz katkıları 
ele almak bakımından da önemli fırsatlar 
sunmuştur. Bölgemizin en kapsayıcı ve 
tam teşekküllü kuruluşu olan KEİ, geçen 
çeyrek asır zarfında tecrübeli, kucaklayıcı 
ve kurumsallaşmış bir örgüt olarak kendini 
kanıtlamıştır. Ekonomik iş birliği kanalıyla 
Karadeniz’de diyaloğu, karşılıklı anlayışı 
geliştirmiştir." dedi.

İş birliğinin daha da ileriye taşınması 
gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanı 
Kahraman, KEİ’nin bölgesel ve küresel 
ekonomik iş birliği açısından öneminin 
halkların yararına olacak şekilde artırılması 
konusundaki kararlılığın korunması ve  

KEİ’yi daha güçlü kılacak reform çabalarına 
gelecek dönemde öncelik verilmesi 
gerektiğini kaydetti.

"Ulusal parlamentolar olarak bizlere de 
bu süreçte önemli bir rol düşmektedir." 
vurgusunu yapan Kahraman, Türkiye'nin 
terörle mücadelesinde uluslararası camiadan 
yeterli desteği görmediğini belirterek şu 
değerlendirmede bulundu:

"Dünyamız bugün de çalkantılı bir 
dönemden geçmektedir. Küresel sistemin 
geleceğine dair belirsizlik sürmektedir.  
Çeşitli coğrafyalarda ihtilaflar devam 
etmektedir. Hâlen kuraklık, açlık, kıtlık, 
gıda güvenliği, iklim değişimi, ekonomik 
adaletsizlikler, yoksulluk, ayrımcılık, yabancı 
düşmanlığı, aşırıcılık, İslam düşmanlığı, 
örgütlü suçlar, siber suçlar, kitle imha 
silahlarının yayılması ve terörizm gibi pek 
çok küresel zafiyetle karşı karşıyayız.  
Bu zafiyetleri gidermenin yolu uluslararası 
iş birliğinden geçmektedir. Türkiye ayrım 
yapmaksızın PKK, PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ 
ve benzeri her türlü terör örgütüyle 
mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 

6 Temmuz 2017 Perşembe
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Terörle mücadelede uluslararası iş birliği 
büyük önem taşımaktadır. Bu aynı zamanda 
karşılıklı güven için de esastır. Fakat açık 
söylemek gerekirse terörle mücadele 
konusunda ülkemiz uluslararası desteği 
yeterli şekilde alamamıştır. Buna rağmen 
Türkiye terörle haklı mücadelesinden 
vazgeçmeyerek bu konudaki kararlılığını her 
zaman göstermiştir. Bir ülkenin bütünlüğünü, 
istikrarını ve vatandaşlarını tehdit eden 
terör örgütlerine başka ülkelerde izin ve 
müsamaha gösterilmesi ve destek verilmesi 
kabul edilemez." 

TBMM Başkanı Kahraman, İstanbul Zirve 
Bildirisi’nde ifade edilen "Kaynağı, nedeni ya 
da amacı ne olursa olsun terörizmin bütün 
biçimlerine ve tezahürlerine karşı çıkmalı, 
terörizme karşı uluslararası dayanışma ve 
mücadelede üzerimize düşeni yapmalıyız." 
ilkesini hatırlatarak "Bu çerçevede tüm 
dostlarımıza, ülkemizin karşı karşıya 
olduğu terör belasıyla mücadelesinde 
gerekli dayanışmayı göstermeleri çağrısını 
yineliyorum. Günümüzde hiçbirimiz küresel 
güvenlik risklerinden muaf değiliz. 

Ne kendi bölgemizde ne de dünyanın başka 
coğrafyalarında yaşanan ve barış ve güvenliği 
tehdit eden gelişmeleri göz ardı etmek 
gibi bir seçeneğimiz olamaz. Halklarımızın 
seçilmiş temsilcileri olarak, küresel düzene, 
barış ve güvenliğe yönelik tüm sınamalara 
doğru ve etkin şekilde yanıt verilmesi 
konusunda biz milletvekillerine özel bir 
sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Ülkemiz, 
bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da 
istikrarı, güçlü ekonomisi, deneyimli ordusu, 
diplomasisi ve yumuşak gücüyle bölgesel 
sorunların ve küresel meselelerin çözüm 
çabalarına katkıda bulunmayı, bölgesinde ve 
ötesinde refah, istikrar ve barış için çalışmayı 
sürdürecektir." dedi.

Türkiye’nin, KEİPA dönem başkanlığını 
Aralık 2016'da Sırbistan'dan devraldığını 
belirten Kahraman, sözlerini şu ifadelerle 
tamamladı: "Altı aylık dönem başkanlığımız 
boyunca, sürdürülebilir sağlık sistemlerinden 
yenilenebilir enerjiye, ekonomik büyümeden 
sosyal entegrasyona çeşitli alanlardaki 
çalışmalara katkı sağlamaya çalıştık. 
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Ukrayna Yüce Radası (Ukrayna 
Parlamentosu) Başkanı Andriy Parubii, 
dönem başkanı Türkiye'ye düzenlemiş 
olduğu mükemmel organizasyondan dolayı 
teşekkür etti. 

Türkiye’den devraldığı dönem başkanlığı 
esnasında Ukrayna'nın elinden gelenin 
en iyisini yapacağını vurgulayan Parubii 
"KEİPA, ticaretin geliştirilmesi ve orta ölçekli 

işletmelerin desteklenmesi için çalışmalarını 
sürdürecektir. Rusya Federasyonu'nun 
göstermiş olduğu ve devam etmekte olduğu 
şiddet, uluslararası hukukun uygulamaları 
karşı karşıya olduğumuz en önemli 
zorluklardan birini teşkil edecek. KEİPA, 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ve 
NATO ile iş birliğini sürdürecek." ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, Ukrayna Yüce Radası Başkanı Andriy Parubii’ye  
KEİPA dönem başkanlığını devretti ve asamble gongunu takdim etti. 

Bu çabalarımıza verdiğiniz destek için 
hepinize samimi bir şekilde teşekkür 
ediyorum. Bu toplantıda da Karadeniz’de 
barış ve güvenliğin sağlanması konusunda 
dile getirmiş olduğunuz yararlı görüşler 
bundan sonraki çalışmalarımızda hepimiz 
için yönlendirici bir rehber olacaktır. Dönem 
başkanlığını Ukraynalı meslektaşım Andriy 
Parubii'ye devrettim. Kendisine bu görevinde 
başarılar diliyorum. 

Sözlerime son verirken, Türkiye’nin 
önümüzdeki dönemde KEİ’nin reform 
sürecinin ilerletilmesine ve KEİ’nin bölgedeki 
istikrar ve iş birliğine katkıda bulunmasına 
yönelik çabalarını sürdüreceğinin altını 
çizmek istiyorum. TBMM de bu çerçevede 
KEİPA’nın başarısı için çalışmaya devam 
edecektir. Çünkü asamblemizin başarısı, 
hepimizin ortak başarısı olacaktır. 49. KEİPA 
Genel Kurulunun kapanışını ilan ediyorum." 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
mevkidaşı, Ukrayna Yüce Radası 
Başkanı Parubii’ye Ukrayna'nın 
2017'nin ikinci yarısında 
üstleneceği dönem başkanlığı 
için başarılar dileyerek  
"Sizi ülkemizde görmekten büyük 
mutluluk duyuyoruz. Dönem 
başkanlığında size ve ülkenize 
başarılar dilerim." dedi. 

Parubii ise dönem başkanlığını 
Türkiye'den devralmaktan büyük 
onur duyduğunu belirterek  
"Bu mükemmel organizasyondan 
dolayı size çok teşekkür 
etmek istiyorum. Bizim için 
çok önemli kararlar aldınız. 
Ayrıca Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğüne destek vermeniz ve 
Kırım olayındaki hassasiyetiniz, 
dostane ilişkilerimiz açısından 
bizim için çok önemli." ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
KEİPA Genel Kurulu 49. Oturumu çerçevesinde  

6 Temmuz 2017’de  
Ukrayna Yüce Radası Başkanı Andriy Parubii ile 

ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
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KEİPA Genel Kurulunun 49. Oturumunda;

• Ermenistan, Bulgaristan, Gürcistan, 
Romanya, Rusya ve Ukrayna’nın 
yeni üyelerinin yetki belgeleri 
değerlendirildi ve mevcut anlaşmazlığın 
KEİPA İç Tüzüğü’nün 3. maddesinin 
6. paragrafı çerçevesinde çözüme 
kavuşturulması kararı alındı.

• KEİPA’nın Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Örgütü Yirmi Beşinci Yıl 
Dönümü Deklarasyonu çifte çoğunluk 
oylamasıyla kabul edildi. 

• Genel Kurul oturumunda yeni KEİPA 
Başkan Yardımcıları Arnavutluk 
Delegasyonu Başkanı Namık Dokle,  
Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Petar 
Kanev, Romanya Delegasyonu Başkanı 
Roberta Alma Anastase, Ukrayna 
Delegasyonu Başkanı Ludmila Denisova 
olarak belirlendi.

• KEİPA Mali İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına ise KEİPA Türk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Kırıkkale 
Milletvekili Ramazan Can seçildi.

• 5 Temmuz 2017’de genel müzakere 
konusu olarak “Karadeniz Bölgesinde 
Barışın ve Güvenliğin Sağlanmasında 
Parlamentoların Rolü” hususu 

görüşüldü ve “Karadeniz Bölgesinde 
Barışın ve Güvenliğin Sağlanmasında 
Parlamentoların Rolü Deklarasyonu” 
onaylandı.

• KEİPA komisyonları tarafından bahar 
toplantılarında taslakları hazırlanmış 
olunan “KEİ üye devletlerindeki yeni 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
gelişimi” ve “Ekonomik gelişim 
ve sosyal entegrasyon için yasal 
çerçevenin güçlendirilmesinde 
parlamentoların rolü”  hususlarındaki 
raporlar ve tavsiye kararları müzakere 
edildi ve onaylandı.

• 49. Genel Kurul Oturumunun ikinci 
gününde, “KEİ üye devletlerinde 
sürdürülebilir sağlık sistemlerinin 
sağlanmasında parlamentoların rolü” 
hususundaki rapor ve tavsiye kararı 
müzakere edildi; KEİPA Kültür, Eğitim 
ve Sosyal İşler Komisyonu tarafından  
bu konularda düzenlenen ve KEİPA 
üye devletlerinin parlamentolarına, 
hükûmetlerine ve KEİ Örgütüne iletilen 
söz konusu dokümanlar onaylandı.

• Rusya Federasyonu Delegasyonu 
Başkanı ve KEİPA Taslak Bütçe ve 
Denetleme Komisyonu Başkanı Michael 
Yemelyanov tarafından 2016 Mali Yılı 
Denetleme Raporu sunuldu ve asamble 
ilgili rapor onaylandı.

• Miltiadis Makrygiannis KEİPA 
Organizasyon İşlerinden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı olarak  
1 Ocak 2018 tarihinden başlayarak  
üç yıllık bir dönem için yeniden seçildi.

• Ukrayna Yüce Radası, önümüzdeki altı 
aylık dönem için KEİPA başkanlığını 
devraldı. Bu çerçevede, bir sonraki 
Genel Kurul 28-30 Kasım 2017 
tarihlerinde Kiev’de düzenlenecek.
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KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ 

KEİPA 

KEİPA GENEL KURULU
KIRK DOKUZUNCU OTURUMU

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin                                                    
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 25. Yıldönümü 

DEKLARASYONU∗

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün (KEİ) çeyrek asır önce gerçekleşen kuruluşu, 
üye devletler tarafından Karadeniz bölgesinin artan önemi bağlamında günümüzde güncel 
olarak kalan çağdaş zorluklara bir karşılık olarak Karadeniz Bölgesinde çok yönlü 
işbirliği sürecini başlatan önemli bir olaydı. Üye devletlerin, vatandaşlarının mutluluk ve 
refah düzeyini arttırmaya yönelik ortak isteği, ekonomik, enerji, ulaşım, sosyal, kültürel 
ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunmaktadır.
BM Şartında ve Helsinki Nihai Senedinde benimsenen, bu bağlamda özellikle 
egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve üye devletlerin sınırların ihlal edilemezliğine saygı 
hususlarındaki, uluslararası hukukun normlarına ve ilkelerine tamamıyla bağlı kalma 
ihtiyacını tanıyoruz.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi üyeleri olarak bizler, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün son 25 yıldaki faaliyetlerinin büyük önemini vurguluyor 
ve 1992 İstanbul Zirvesi Deklarasyonu ve Boğaziçi Bildirisi’nde ortaya konulan ortak 
fikir ve ilkelerin hayata geçirilmesi bağlamında Asamblenin potansiyelini kullanarak bu 
sürecin güçlenmesini destekliyoruz.
KEİ, yıllar içinde, uluslararası bağlamda önemli bir rol oynamış ve uluslararası 
toplumdan destek alarak, karşılıklı güven üzerine inşa edilmiş çok yönlü hükümetler arası 
işbirliğinin güçlenmesine katkıda bulunmuştur.

                                                           
∗ 5 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’daki 49. Genel Kurulda kabul edilmiştir 
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Örgüt, "KEİ Ekonomik Gündemi: Güçlendirilmiş Ortaklığa Doğru" Belgesini kabul 
ederek, bölgenin geleceği konusundaki vizyonunu ilan etmiş ve bölgesel işbirliği için bir 
strateji belirlemiştir. Bu bağlamda, KEİ çerçevesinde geliştirilen müşterek karşılıklı yarar 
sağlayan projelerin etkin bir şekilde uygulanması adına yasal çerçeveyi güçlendirmek 
gerekmektedir.
KEİ Dönem Başkanlığını yürüten ülkeler tarafından yıllar içinde başlatılan yeni 
girişimlerin desteklenmesi; bölgedeki işbirliği verimliliğini artırmak ve barışı, iyi 
komşuluk ilişkilerini ve kalkınmayı yükseltmek amacıyla sürdürülebilir işbirliğinin ve 
karşılıklı fayda sağlayan menfaatlerin teşvikinin bir kanıtıdır.
Asamble, son yıllarda, KEİ sürecini güçlendirme amacıyla yatırım, yeni teknolojiler, 
ulaşım, küçük ve orta ölçekli iş geliştirme, istihdam, iklim değişikliği, terörizm, 
yolsuzluk, sivil toplum, yerel yönetim rolü, mülteci sorunları, eğitim, sağlık ve kamu 
yönetiminin geliştirilmesi gibi sosyo-ekonomik kalkınmanın ve entegrasyonun temel 
yönlerine odaklanmıştır. KEİPA'nın; yerel yetkililer, kamu televizyonu ve radyo 
yayıncılık şirketleri ve anayasa mahkemeleri düzeyindeki işbirliği çerçevesinde yeni 
aktörleri KEİ sürecine dahil etme çabaları, daha büyük bir bölgesel bütünlüğe katkıda 
bulunmuştur. KEİ Ülkeleri Çocuk ve Gençlik Festivalleri girişimi, bölgedeki gençler 
arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmiştir.
Yeni tehditlerle ve zorluklarla karmaşık bir bölgesel ve uluslararası süreç, karşılıklı 
dostluğa ve egemenliğe, toprak bütünlüğüne ve üye devletlerin sınırlarının ihlal 
edilemezliğine saygı duyulması geleneğine dayanan kararlı, kapsamlı ve eşgüdümlü 
eylemleri gerektirmektedir. KEİ Parlamenter Asamblesi, parlamenter diplomasisinin, 
yukarıdaki ilkeler temelinde, işbirliğinin, dostluğun ve karşılıklı anlayış ikliminin 
güçlendirilmesine daha derin bir katılımı için adımlar atmaktadır.
Karadeniz bölgesinin bölgedeki ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirmek için yola 
koyulduğu günümüzde, KEİ Parlamenter Asamblesi, Örgütün itibarının artırılmasına ve 
bölgesel ve uluslararası örgütlerle temasların ve işbirliğinin güçlendirmesine daha etkin 
bir şekilde katkıda bulunmak için uluslararası arenadaki rolünü nitel olarak artırmaya 
karar vermiştir.
Bugün, yeterlilikleri, birikmiş tecrübe ve mevcut fırsatlarıyla KEİ, Parlamenter Asamble, 
KEİ İş Konseyi, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Uluslararası Karadeniz 
Araştırmaları Merkezi arasındaki koordineli etkileşim, bölgesel işbirliği sürecinin 
bütünlüğünü tamamlamak için son derece büyük önem taşımaktadır.
Asamble, KEİ Örgütü’nün 25. Yıldönümüne atıfla, parlamenter diplomasinin mevcut ve 
yeni işbirliği alanlarını gerçekleştirmek adına dostluk ortamını ve karşılıklı anlayışı 
güçlendirmedeki daha geniş katılımı istikametinde çalışmaya devam etme niyetini tasdik 
etmektedir.
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KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ PARLAMENTER ASAMBLESİ 

KEİPA 

DEKLARASYON

KARADENİZ BÖLGESİNDE BARIŞIN VE GÜVENLİĞİN 
SAĞLANMASINDA PARLAMENTOLARIN ROLÜ 

(İstanbul, 5 Temmuz 2017)

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi’nin (KEİPA) üyeleri olarak 
bizler, 49.KEİPA Genel Kurulu vesilesiyle İstanbul’da toplandık.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin (KEİ) ilke ve amaçları ile önceki KEİPA 
Bildirilerine yönelik taahhütlerimizi yineleyerek,

KEİPA’nın geçtiğimiz yıllar boyunca ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi 
yoluyla üye devletler arasında barışçıl ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmayı 
amaçlayan önemli bir bölgesel örgüt haline geldiğini kabul ederek,

KEİPA’yı, bölgedeki en güncel meseleleri müzakere etme yoluyla, KEİ Üyesi 
Devletlerin parlamenterleri arasında yapıcı diyalogun teşviki açısından önemli bir 
platform olarak görerek, 

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” (SKH) de dahil olmak üzere Birleşmiş 
Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasının, barışın, 
istikrarın ve hukukun üstünlüğüne dayalı etkin yönetişimin güçlenmesine katkıda 
bulunacağını not ederek,

Farklı ülkelere ve değişlik kültürlere mensup halklar arasında fikir ve tecrübe 
paylaşımının KEİ bölgesinde güven arttırıcılık bağlamında olumlu etki 
yapacağının altını çizerek,  

Parlamentoların insanlar arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesinde bir öncü rol 
oynadığını dikkate alarak,

Parlamentolararası diyalogun KEİ Üye Devletleri arasında karşılıklı anlayışı 
güçlendirme yolunda anahtar rol oynadığını vurgulayarak, 
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Aşağıdaki hususları beyan ederiz:

-BM Şartı’nda, Helsinki Nihaî Senedi’nde, Paris Şartı’nda yer alan ilkelere ve 
uluslararası hukukun genel Kabul görmüş prensip ve kurallarına bağlılığımızı 
yineliyoruz.

-Bölgesel diyalogun güçlendirilmesinin, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün 
teşvikinde olduğu kadar Karadeniz Bölgesinde barış ve istikrarın gelişmesine de 
katkıda bulunacağına inanıyoruz. 

- KEİPA’nın olağan toplantılarının ve onun ulusal delegasyonlarının karşılıklı 
ziyaretlerinin bölgede barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesi için ortak 
zemini sağlamakta olduğunu vurgularız.

- Ulusal parlamentolar ve bölgesel parlamenter asambleler arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesinin bölgemizdeki siyasî iklime olumlu yansımaları olduğunu not 
etmekteyiz.

-KEİ bölgesinde ve ötesinde göçmenlerin ve mültecilerin ihtiyaçlarına ve 
sorunlarına çözüm getirilmesinde ortak bir dayanışma ve işbirliği duygusu ile 
hareket etmeye önem atfetmekteyiz.

-Terörizmin bölgemizdeki barış ve güvenliğe yönelik en önemli tehditlerden biri 
olduğu gerçeğinin bilinciyle, gerekçesi, kaynağı ve amacı ne olursa olsun tüm 
biçimleri ve tezahürleriyle terörizmi kınıyoruz. Ulusal parlamentolarımızda 
terörizmin tüm biçimlerine karşı önleyici, mücadele edici ve bertaraf edici 
tedbirlerin alınması yönündeki kararlılığımızı yinelemekteyiz.

-Ekonomik, sosyal, insanî ve çevresel sorunların tüm bölgenin yararına 
çözümlenmesi konusunda ulusal parlamentoların çabalarının eşgüdümünün 
sağlanmasında KEİPA’nın potansiyel rolünün altını çizeriz.

-Süregelen ihtilafların barışçı yollardan çözümünün bölgedeki ekonomik havayı 
olumlu yönde etkileyeceğinin bilincindeyiz. Bu itibarla, coğrafyamızda güvenlik 
ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara parlamento katkılarının 
arttırılması için her türlü gayreti göstermeye hazırız.

- KEİ Üyesi Devletlerin halklarını temsil eden parlamentolar arasındaki 
işbirliğinin, bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik ortak 
hedeflerimize ulaşılması adına, milli çabaların ve uluslararası işbirliğinin 
kuvvetlendirilmesini kolaylaştırdığnı vurgulamaktayız.
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LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI 
ANKARA’DA 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
TBMM Başkanlığının resmî konuğu olarak 
12-15 Temmuz 2017’de Türkiye’ye ziyarette 
bulunan Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı 
Abdurrahman Suveyhli ve beraberindeki 
heyet ile görüştü. 

Kahraman ve Suveyhli'nin başbaşa 
görüşmelerinin ardından, heyetler arası 
görüşmeye geçildi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iki ülke 
arasında birçok ortak nokta ve birliktelik 
olduğunu belirterek "Çok şükür bir kardeş 
olarak hep bir aradayız ve olmaya devam 
edeceğiz." dedi. 

Suveyhli ise Libya halkı adına teşekkürlerini 
sunarak aileleri ile kardeşlerinin arasında 
olduğunu ve kendilerini yabancı 
hissetmediklerini ifade etti. Suveyhli  
"Türk halkı ve Libya halkı sonuçta tek halktır.  
Bizi tek bir din birleştiriyor. İslam dini bizi 
birleştiriyor. Ayrıca bizi birleştiren uzun ve  
eskiye dayanan bir tarihimiz de vardır." dedi.

Heyetler arası görüşmenin ardından  
TBMM Başkanı Kahraman, Libya Yüksek 
Devlet Konseyi Başkanı Abdurrahman 
Suveyhli ve beraberindeki heyet onuruna bir 
öğle yemeği verdi. 

Libya Yüksek Devlet Konseyi Heyeti, 
TBMM’nin 15 Temmuz darbe girişiminde 
bombalanan bölümlerinde de incelemelerde 
bulundu. Heyete eşlik eden Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Emrullah İşler,  
15 Temmuz gecesinde yaşananları anlattı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
refakatinde Libya Yüksek Devlet Konseyi 
Başkanı Abdurrahman Suveyhli ve 
beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kabul etti. 

13 Temmuz 2017 Perşembe
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
46. Hükûmet Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ile 
Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyeti 
kabul etti. 

Halil Şıvgın kabulde, Ankaralılar olarak 
15 Temmuz’da gösterdiği kararlı duruş 
dolayısıyla Kahraman’a “seymenlik beratı” 
verilmesini kararlaştırdıklarını belirtti.

Ankara’nın bilinmeyen yönleri hakkında 
bilgi veren Şıvgın’ın açıklaması sonrasında, 
Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı 
Necmettin Palacı tarafından Kahraman’a 
seymen kıyafeti giydirildi; Kahraman daha 
sonra seymen andı içti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara’nın 
tarihî bir şehir, seymenliğin de önemli 
bir müessese olduğunu vurguladı. Tarihî 
değerlere dönen kurumların dimdik ayakta 
durduğunu, bunu sağlayanları tebrik etmek 
gerektiğini belirten Kahraman, Ankara 
Seymenler Derneğinin buna güzel bir örnek 
olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye’nin 
büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmasına 
yol açabilecek hain işgal girişiminin birinci 
yılının geride kaldığını ifade ederek, söz 
konusu hain kalkışmanın amacının sadece 
hükûmeti devirmek olmadığını vurguladı ve 
şu değerlendirmede bulundu: 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’A 
 SEYMENLİK BERATI

17 Temmuz 2017 Pazartesi
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“Eğer bu hain kalkışma girişimi, işgal girişimi 
başarılı olsaydı, Suriye, Irak ve benzeri 
devletler gibi bir hâle düşmüş olacaktık. 
Cenabıhak bizi korudu ve büyük bir vakayı 
atlattık. Bu sadece bir darbe önlenmesi 
değil, işgal önlenmesiydi. Bütün gönül 
coğrafyamıza yepyeni bir şekil vereceklerdi, 
bu önlendi. Gönül coğrafyamız hemen 
geldi. Diğerleri bir ay geçtikten sonra 
gelmeye başladılar. Büyük bir projeydi 
ama Cenabıhak bunu engelledi. Bunun 
önlenmesinde Cumhurbaşkanımızın büyük 
bir rolü vardı. Ben de o akşam TBMM’yi 
açtım. Kendi kararımla, seymenliğimle 
Meclisi açtım. O gece parti ayrımı yoktu, 
varlık yokluk mücadelesi vardı.

Partiler birer parmaktır ama hepsi bir 
bileğe bağlıdır. Dilerim ki o ruh devam eder. 
Güzel bir Türkiye’de hep birlikte olacağız. 
Türkiye’miz hep seymen olacak, efe olacak. 
Köküne bağlı olacak. Böyle günlerde sivil 
toplum kuruluşlarının büyük rolü var.” 

TBMM Başkanı Kahraman, Refah-Yol 
hükûmeti döneminde de bazı karanlık 
odakların, yükselişe geçen Türkiye’nin 
ayağa kalkmasını engellemek için 28 
Şubat oyununu oynadıklarını hatırlatarak, 
artık toplumun tam olarak uyandığını, 
aynı oyunların oynanamayacağını, 15 
Temmuz’da meydanlara koşan milletin bunu 
ispatladığını belirtti.

Kabulde, seymen ekibi tarafından kısa bir 
gösteri sergilendi.



■  107

Temmuz-Ağustos 2017

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin,  
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 

Rumların Enosis planlarını ortadan 
kaldırmak ve Kıbrıs Adasını barış ve 
güvenliğe kavuşturmak gayesiyle 
düzenlenen Barış Harekâtı'nın 
43'üncü yılı olduğunu anımsatan 
İsmail Kahraman "Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde her yıl Barış ve Özgürlük 
Bayramı olarak kutlanan harekâtla, Kıbrıs 
Adasında Türk halkına dönük soykırım 
girişimi önlenerek, Ada'da güvenlik ortamı 
sağlanmıştır." dedi. 

20 Temmuz'un Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ile birlikte, Türkiye'nin de gurur 
günü olduğuna işaret eden Kahraman, 
mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümü Türkiye 
her zaman desteklemiş ve barışın kalıcı 
hale gelmesi için büyük gayret sarf etmiştir. 
İsviçre'de yapılan son müzakereler de Kıbrıs 
Rum kesiminin uzlaşmaz tutumu yüzünden, 

bugüne kadar atılan bütün iyi niyetli 
adımlar gibi sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs Rum 
kesiminin, Türkiye'nin Ada'daki garantörlük 
hakkının sona erdirilmesi ve Ada'daki Türk 
askerî varlığının geri çekilmesini istemesinin 
yanında Türkleri azınlık statüsüne 
indirgeyecek taleplerinde ısrar etmeleri, 
müzakerelerin çözümsüz kalmasına yol 
açmıştır. 

Türkiye, Ada'da barışın kalıcı hale gelmesi 
ve iki halkın huzur içinde varlıklarını devam 
ettirmeleri konusunda bütün gayretiyle 
çalışmaya devam edecektir. Bu konuda 
gösterilen çabaları bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da desteklemeyi 
sürdürecektir. 

Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve 
Özgürlük Bayramı'nı bir kez daha tebrik 
ediyorum. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerime barış 
ve güvenlik içinde bir gelecek temenni 
ediyorum. Milletimizin Kıbrıs'taki haklarını 
korumak için yapılan harekâtın şehit ve 
gazileri ile birlikte tüm şehit ve gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum."

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN  
KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN 43. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

19 Temmuz 2017 Çarşamba
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“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı” 
törenleri, Kıbrıs Barış Harekâtının 
43. yıl dönümünde KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Başbakan Binali Yıldırım, 
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı  
Sibel Siber, TBMM Başkanvekili  
Mehmet Akif Hamzaçebi, KKTC Başbakanı 
Hüseyin Özgürgün, Dışişleri Bakanı  
Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı  
Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Girne Kapısı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda 
düzenlenen törenle başlayan programda, 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve 
Başbakan Binali Yıldırım Atatürk Anıtı'na 
çelenk koydu. Saygı duruşu, İstiklal 
Marşı'nın okunması ve bayrakların göndere 
çekilmesinin ardından Akıncı ve Yıldırım  
anıt özel defterini imzaladı. 

Protokol daha sonra Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük 
Bulvarı’nda düzenlenen törende yerini aldı. 
Yavuz Çıkarma Plajı’ndan tören alanına 
atletler tarafından getirilen ve Kıbrıs Türk 
halkının bağımsızlığını simgeleyen bayraklar, 
Akıncı'ya sunuldu. Bayrakları alan Akıncı 
atletleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, törende yaptığı 
konuşmada, 20 Temmuz 1974’ün üzerinden 
tam 43 yıl geçtiğine işaret ederek,  
15 Temmuz 1974’te Yunanistan’da

iş başında bulunan askerî cuntanın Kıbrıs’ı 
ilhak etmek için planladığı darbeyi hayata 
geçirdiğini hatırlattı.

O dönem Ada'nın Yunanistan’a 
bağlanmasının eşiğine getirildiğini 
vurgulayan Akıncı, Türkiye dışında tüm 
uluslararası toplumun bu durumu sadece 
seyretmekle yetindiğini anlattı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, şunları kaydetti: 
“Hiç kuşku yok ki eğer Türkiye ve Kıbrıs 
Türkleri de hareketsiz kalsalardı, tüm dünya 
bu yeni duruma uyum gösterecekti.  
Bu olumsuz gidişi, 1960 antlaşmalarındaki 
hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974 
günü müdahale etmek zorunda kalan 
Türkiye’nin kararlılığı durdurabilmişti. 
Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasının 
önüne geçmek adına yaşanan çatışmalarda 
yaşamlarını feda eden şehitlerimize bir kez 
daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize 
saygılarımı sunuyorum." 

Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin Crans-
Montana kasabasında sonuçsuz kalan Kıbrıs 
Konferansı'nda çok arzu ettikleri halde 
olumlu bir sonuca varılamamışsa bundan 
kendilerinin sorumlu olmadığını belirtti.

Rum tarafının "sıfır asker, sıfır garanti" 
söylemini benimseyemeyeceklerine işaret 
eden Akıncı “Rum tarafının isteksizliği 
nedeniyle Kıbrıs Türk halkının ambargolar 

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI 
KUTLANDI
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altında bir yaşam sürmesi adil bir durum 
değil. Rum tarafı istemiyorsa, gönüllerinin 
olmasını bekleyecek halimiz yok." dedi.  

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen zamanın 
ayrılıkları artırdığına, taraflar arasında 
ayrılığın giderek daha da pekişeceğine dikkati 
çekerek “Bunu görmek gerekmektedir. 
Önümüzdeki dönemde Kıbrıs Türk tarafı 
olarak gerek kendi içimizde gerekse Türkiye 
ile başlattığımız değerlendirmelerimizi 
sürdüreceğiz. Serinkanlı ve gerçekçi olacağız. 
Kıbrıs Türk halkının mutlu ve huzurlu bir 
geleceğe ulaşmasından başka bir hedefimiz 
yok.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik Dairesi 
Halk Dansları ekibi, Polis Motorlu Tim ekibi 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği 
gösteri sundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Mehteran Takımının konserinin ardından 
tören sona erdi. Program çerçevesinde 
Boğaz Şehitliği de ziyaret edildi.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 43. yıl dönümü 
etkinlikleri kapsamında KKTC'de temaslarını 
sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Akıncı ile bir araya geldi. 
Görüşmede, TBMM Başkanvekili Mehmet 
Akif Hamzaçebi, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ile 
görüştü. Görüşmeye, TBMM Başkanvekili  
Mehmet Akif Hamzaçebi ve Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. 

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 43. yıl dönümünü 
kutlayarak anavatan Türkiye'nin ve KKTC'nin 
dayanışmasının barış ve huzur içinde artarak 
devam etmesini dileyen Yıldırım, Türkiye'den 
vatandaşların selamlarını ve dayanışma 
mesajlarını iletti. 

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber 
ise Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 
43. yıl dönümünde Yıldırım'ı veberaberindeki 
heyeti Lefkoşa'da görmekten duydukları 
mutluluğu ifade etti. Bütün dünya ülkeleri 
ve uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan 
Siber, uzlaşmazlıkların çözümünde empatinin 
çok önemli olduğunu ve Kıbrıs Türk halkına 
empati yapma sırasının çoktan geldiğini 
belirtti.

Siber "Kıbrıs'ta iki toplumlu bir çözümden 
bahsediyor bütün dünya. Biz kendi 
özgüvenimiz ve aidiyetimizle çalışarak, daha 
iyi ve güzeli yakalamaya çalışacağız ama 
dünya da bu konuda daha adil davranmalıdır. 
İki toplumun varlığına eşit şekilde saygılılarsa 
en önemli güven artırıcı önlem, izolasyon 
ve ambargoların kalkmasıdır. Türkiye ile 
bunu bütün dünyaya bıkmadan usanmadan 
anlatmamız gerekiyor." dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’DAN 
BAKANLAR KURULU ÜYELERİNE ZİYARET

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 19 Temmuz 2017’de yenilenen  
Bakanlar Kurulu ile 66. Hükûmet kuruldu.  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, atanan ve görevleri değişen  
Bakanlar Kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
1 Ağustos 2017 Salı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
1 Ağustos 2017 Salı
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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
28 Temmuz 2017 Cuma

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
26 Temmuz 2017 Çarşamba

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
26 Temmuz 2017 Çarşamba
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
2 Ağustos 2017 Çarşamba

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
28 Temmuz 2017 Cuma

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
2 Ağustos 2017 Çarşamba



■  113

Temmuz-Ağustos 2017

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
28 Temmuz 2017 Cuma

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli
3 Ağustos 2017 Perşembe

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
28 Temmuz 2017 Cuma
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Binali Yıldırım
Başbakan

Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı

Fikri Işık  
Başbakan Yardımcısı

Hakan Çavuşoğlu  
Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı

Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı

Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı

Fatma Betül Sayan Kaya
Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı

Ömer Çelik
Avrupa Birliği Bakanı 

Jülide Sarıeroğlu
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 

Faruk Özlü
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı

BAKANLAR KURULU
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Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı

Mehmet Özhaseki 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanı

Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı 

Berat Albayrak
 Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı

Osman Aşkın Bak 
Gençlik ve Spor Bakanı

Ahmet Eşref Fakıbaba
Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı

Bülent Tüfenkci
Gümrük ve Ticaret 

Bakanı 

Süleyman Soylu 
İçişleri Bakanı

Lütfi Elvan
Kalkınma Bakanı 

Numan Kurtulmuş
Kültür ve Turizm 

Bakanı

Naci Ağbal
Maliye Bakanı

Nurettin Canikli 
Millî Savunma Bakanı 

İsmet Yılmaz
Millî Eğitim Bakanı 

Veysel Eroğlu
Orman ve Su İşleri 

Bakanı 

Ahmet Arslan
Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı 

Ahmet Demircan
Sağlık Bakanı
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MESCİD-İ AKSA’YA YÖNELİK İHLALLER 
GENEL KURULDA ELE ALINDI

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleri, 
24 Temmuz Pazartesi günü TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında toplanan 
Genel Kurulun gündemi çerçevesinde ele 
alındı.

TBMM Başkanı Kahraman ve Grup 
Başkanvekilleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 
yönelik ihlallerine karşı birer konuşma yaptı. 

Konuşmasında Mescid-i Aksa'nın, 
Müslümanların ilk kıblesi ve en kutsal 
mekânı olduğuna işaret eden TBMM 
Başkanı Kahraman, İsrail Hükûmetinin, 
işgal altında tuttuğu Filistin toprakları ve 
Kudüs'te, yıllardan beri Müslümanlara karşı 
tecrit politikası izlediğini belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, bu 
uygulamaların, Mescid-i Aksa'nın kapısına 
kadar dayandırıldığına dikkati çekerek, 
kendileri için hangi inançtan olursa olsun 
ibadethanelerin, kutsal mekânlar olduğunu 

vurguladı. Kutsal mekânların, her türlü 
saldırıdan masun olduğunu dile getiren 
Kahraman, ibadethanelerin, insanların 
kendilerini Allah ile başbaşa hissettikleri hür 
mekânlar olduğunu ifade etti.

Bu mekânların, askerî ya da siyasi saiklerle 
çekişme alanı olarak görülmesinin son 
derece yanlış olduğunu belirten Kahraman, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster Müslüman, ister Hristiyan ister Yahudi 
olsun, insanlar mabetlere hulûs-i kalp ile 
ibadet etmeye gitmektedirler. İsrail güvenlik 
makamlarının, namaz kılmak ve dua etmek 
için Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanların 
üzerini metal detektörlerle aramak istemesi, 
terörist muamelesi yapmaktan farksızdır. 
Filistin halkına karşı yıllardır devam eden 
sindirme politikası yanlıştır, kabul edilemez. 
İsrail Devleti'nin yürüttüğü güvenlik 
politikaları, inanç hürriyetine ve insan 
haklarına aykırıdır.

24 Temmuz 2017 Pazartesi
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkıyla 
birlikte Filistinli kardeşlerinin yanındadır. 
Cumhurbaşkanımız muhterem 
Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail Hükûmetinin 
tek taraflı, saygısız, baskıcı, kışkırtıcı ve 
huzur bozucu uygulamaları konusunda 
uluslararası topluma yaptığı çağrıyı,  
TBMM olarak tümüyle destekliyoruz. 
TBMM Başkanı olarak, uluslararası toplumu, 
Kudüs'te yürütülen, insan hakları ve inanç 
hürriyetine karşı işlenen suçlar konusunda 
duyarlı ve tepkili olmaya davet ediyorum; 
İslam ülkelerini de Filistinli kardeşlerimizin 
meselelerine sahip çıkma noktasında daha 
duyarlı olmaya davet ediyorum. İsrail 
Hükûmetinden, Ortadoğu'da kalıcı barışı 
sağlamak konusunda Filistin Hükûmeti 
ile barış masasına oturup, kendilerinden 
beklenen adımları atmasını beklediklerini 
vurgulayan Kahraman "İşgal ettiği Filistin 
topraklarından çekilerek, Ortadoğu'da barışı 
kalıcı hale getirmek için uluslararası toplum 
tarafından yapılan çağrılara kulak vermelidir. 
Bu noktada müspet gelişmeler olmasını 
niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur İnceözde, 
İsrail'in 1967'den bu yana Doğu Kudüs’ü 
işgal altında tuttuğunu hatırlattı ve  
14 Temmuz günü yaşanan olaylarda 
şehitlerin ve onlarca yaralının olmasının 
İslam âlemi ve insanlık için derin üzüntü 
kaynağı olduğunu ifade etti. Harem-i 
Şerif'in kutsiyetine ve tarihî  statüsüne 
saygı gösterilmesinin insani, hukuki ve 
tarihe karşı bir sorumluluk olduğunun altını 
çizen İnceöz “Müslümanların en kutsal 
ibadethanelerinden biri olan Harem-i 
Şerif'e girişte saldırıda şehit düşen tüm 
Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ve Hükûmetimizin bu 
konudaki gayretleri her zaman ortadadır.

"Dünya beşten büyüktür." söylemi de tüm 
dünyadaki mazlumlara karşı işlenen insanlık 
suçuna dikkat çekmek içindir. Bu anlamda, 

insanlıktan yana tarihî duruşumuzu net 
olarak sergilediğimizi, bundan önce olduğu 
gibi Filistin halkının ve Filistin'in haklı 
davasının yanında olduğumuzu Türkiye 
olarak tekrar belirtmek istiyorum.” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,  
İsrail ile ilgili olarak TBMM Genel 
Kurulundan, TBMM Başkanı'nın ağzından 
bu konunun kınanmasını önemsediğini 
belirterek, hükûmetin sessizliğini ve 
müeyyidesizliğini ayıplı bir durum olarak 
gördüklerini söyledi.

Özel, kendisinin bir basın toplantısı 
düzenleyerek bu konuda CHP’nin 
endişelerini, tepkisini ve eleştirilerini ortaya 
koyduğunu, yaşananları telin ettiğini ve  
en sert tepkiyi dile getirdiğini vurguladı.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, 
İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerinde 
geliştirdiği şiddet, baskı politikalarının 
onların ibadetlerini engelleyebilecek 
noktasına varmasından, kaygının 
ötesinde rahatsızlık duyduklarını, şiddetle 
kınadıklarını söyledi. 

Filistin halkının yanında olduklarını 
vurgulayan Yıldırım, hangi dinden olursa 
olsun hiçbir halkın ibadet etmesinin 
engellenemeyeceğine dikkati çekti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 
ibadethanelerin kutsal mekânlar olduğunu, 
her türlü saldırıdan masun olduğunu 
bildirdi. Akçay, İsrail'in uygulamalarının 
baskıcı ve saygısızca, insan haklarına aykırı 
olduğunu ifade etti.

İslam'ın kutsal mekanlarından, 
Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın, 
İsrail tarafından resmen ve fiilen bir kez 
daha işgal edildiğini vurgulayan Akçay,  
"Mescid-i Aksa biz Müslümanların ortak 
mirası, şerefidir, namusudur. İsrail'in bu 
haksız, hukuksuz, saygısız faaliyetlerini 
kınıyor, reddediyoruz. İsrail'i, bu son 
derece vahim saldırıdan vazgeçmeye davet 
ediyoruz." dedi. 



MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 
946. YIL DÖNÜMÜ

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü 
dolayısıyla 25 Ağustos’ta bir mesaj 
yayımlayan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, şu ifadeleri kaydetti: 

"Milletimiz, tarihinin en büyük 
zaferlerinden birini 26 Ağustos 1071'de 
Malazgirt'te kazanmıştır. Doğu'nun 
yükselen gücü olarak Batı'ya akın eden 
milletimiz, 946 yıl önce elde ettiği zafer 
ile tarihin öznesi hâline gelmiştir. İslam'ın 
kılıcı olarak tarih sahnesindeki yerini alan 
milletimiz, Doğu Roma İmparatorluğu'nu 
yenerek yeryüzünün yükselen yeni gücü 
olduğunu da çağının egemen güçlerine 
ilan etmiştir. 

Kahramanlığın ve cesaretin sembol ismi 
Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ve 
onun hedefine tam inanmış ordusunun 
kazandığı zafer, Anadolu'nun kapılarını 
sonuna kadar Türk milletine açmıştır. 
Malazgirt Zaferi'yle Doğu Roma 
İmparatorluğu'nun çektiği seti yıkan 
milletimiz, önce Anadolu Selçuklu 
Devleti'ni, daha sonra da üç kıta ve yedi 
denize hükmeden Devletiali'yi kurup, 
tarihteki şanlı yerini almıştır." 

TBMM Başkanı Kahraman;  
şair Arif Nihat Asya'nın, fetih ruhunu ve 
Malazgirt Zaferi'nin manevi temelini  
ifade eden dizelerini de hatırlattı:

Bir cuma sabahı, semaya karşı.  
Malazgirt’te elli dört bin er. 
Bestelediler en güzel marşı. 
Allahü ekber, Allahü ekber.

TBMM Başkanı Kahraman "Kardeşlik ve 
adalet esası üzerine kurduğumuz 
medeniyetimiz ile kazandığımız 
başarıların altında, ulvi gayelere ulaşmak 
için karşılıklı sevgi ve saygıyı yayıp, 
birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek 
karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve 
fedakârlık ruhu ile mücadele etmemiz 
yatmaktadır." değerlendirmesinde 
bulundu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
mesajında şu hususlara da yer verdi: 

"Askerî, sosyal, kültürel, dinî, siyasi 
ve estetik sahada büyük bir iftihar ile 
andığımız geçmişimizi, gelecekte de 
ihya etmemiz, aynı fedakârlık duygusu 
içinde, mücadele ruhunu yeniden 
canlandırmamızı gerektirmektedir. 
İnancımızın yüklediği sorumluluk ve 
tarihimizden aldığımız ilham ile bugünün 
sıkıntılarından kurtulup, dünya milletler 
ailesi arasında daha iddialı bir şekilde 
yerimizi yeniden almamız, ancak bu 
şekilde mümkün olacaktır. 

Millî birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü 
ve devletimizin bekasını korumak 
öncelikli vazifemizdir. Anadolu'yu ebedî 
yurt edinmiş milletimizin hürriyetini, 
devletimizin bağımsızlığını ortadan 
kaldırmak isteyen her türlü şer odağına 
karşı hepimiz son derece dikkatli ve 
basiretli olmalıyız. Bu vesileyle, Malazgirt 
Zaferi'nin 946. yıl dönümünü kutluyor, 
başta büyük komutan Sultan Alparslan 
olmak üzere, milletimizin istiklali için 
canını feda eden bütün şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla 
anıyorum."
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman resmî 
konuğu olarak ülkemizde ziyarette bulunan 
Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Mikhail Myasnikovich ile görüştü. 

Kahraman, Myasnikovich ve beraberindeki 
heyeti Türkiye'de görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Belarus'un dost ve kardeş bir ülke olduğuna 
vurgu yapan Kahraman, temasların başarılı 
geçmesini temenni etti. 

Myasnikovich de Türkiye'de bulunmaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade ederek, 
Belarus'un çok boyutlu dış ilişkilerinde 
Türkiye'yi anahtar ülke olarak gördüğünü 
söyledi. 

Türkiye'nin sosyo-ekonomi, kültür ve 
siyaset alanında büyük başarı kaydettiğini 
vurgulayan Myasnikovich, iki ülke arasındaki 
dostluğu ve ilişkileri güçlendirmek 
istediklerini kaydetti.

7 Ağustos 2017 Pazartesi

RUSYA FEDERASYONU BÜYÜKELÇİSİ, 
KAHRAMAN’I ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 27 Temmuz’da  
güven mektubunu sunan Rusya Federasyonu Büyükelçisi  
Aleksey Yerhov'u kabul etti.

10 Ağustos 2017 Perşembe

BELARUS PARLAMENTOSU  
CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANI TÜRKİYE’DE
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı  
İsmail Kahraman, Erzurum Kongresi’nin  
98. yıl dönümü nedeniyle 24 Temmuz’da bir 
mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında  
şu ifadelere yer verdi:

"Osmanlı Cihan Devletimiz, Birinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra büyük bir tasfiyeye 
uğramıştır. Başkent İstanbul başta olmak 
üzere Anadolu, batı, güney ve kuzeyden 
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan kuvvetleri 
tarafından işgal edilmiştir. 

Anadolu'nun düşman işgalinden 
kurtarılması gayesiyle başlatılan istiklal 
mücadelesinin önemli merhalelerinden 
birini de Erzurum Kongresi teşkil eder. 

23 Temmuz 1919 tarihinde başlayan ve  
7 Ağustos 1919 tarihine kadar devam eden 
6 ilimizden 56 delegenin katıldığı Kongrede, 
düşman işgaline karşı başlatılması 
planlanan mücadelenin Doğu Cephesinde 
atılacak adımları belirleme çalışmaları 
yapılmıştır. 

Millî Mücadelede Erzurum, doğudaki 
vilayetlerimizin irade merkezi olarak 
seçilmiş ve düzenlenen Kongre sonucunda, 
millî sınırlar içinde vatanın birliğinden ve 
bağımsızlığından taviz verilemeyeceği ilan 
edilmiştir. İki hafta süren kongrede alınan 
kararlar arasında milletimizin son ferdine 
kadar hürriyet ve bağımsızlığına sahip 
çıkacağı da vurgulanmıştır. 

Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar, işgalci 
devletlere karşı başlatılacak mücadelenin 
başarıya ulaşması konusunda millî 
kuvvetlerimize ilham kaynağı olmuştur. 
Milletimiz, istilacı devletlere karşı verilen 
mücadelenin şuurunu bugün de muhafaza 
etmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinde 
düzenlenen darbe girişimine karşı verilen 
destansı direniş de bunun açık bir belgesidir. 

Bu düşüncelerle, Erzurum Kongresi'nin 
98'inci yıl dönümünde Kongreye katılan tüm 
üyeleri rahmetle, bu vesile ile 15 Temmuz 
şehitlerimizi ve bütün şehitlerimizi rahmet 
ve gazilerimizi minnetle anıyorum." 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'IN  
ERZURUM KONGRESİ'NİN 98. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Erzurum Kongresi’nin yapıldığı bina 
23 Temmuz 1919
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın  
95. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.

Milletin, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde büyük 
bir işgal ve istila teşebbüsüne maruz 
kaldığını belirten Kahraman, bu sürecin en 
önemli safhalarından birini İstiklal Savaşı'nın 
teşkil ettiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Kahraman, bugün de 
etkinliklerini sürdüren dönemin emperyalist 
güçlerince millete biçilmek istenen 
esaret kefeninin, verilen şanlı mücadele 
ile yırtılıp tarihin çöp sepetine atıldığı 
değerlendirmesinde bulundu. 

Milletin, geçmişten bugüne, işgal ve istila 
girişimlerine karşı büyük bir dayanışma 
ruhuyla, genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden 
topyekûn mücadele ederek, sömürgeci 
güçlerin Anadolu'daki emellerine müsaade 
etmeyeceğini herkese kanıtladığını 
vurgulayan Kahraman, mesajında şu 
ifadeleri kullandı: 

"İstiklal Savaşı'nda kazandığımız zaferlerin 
sonuncusu, 30 Ağustos 1922 tarihinde 

yapılan Başkomutanlık Meydan Savaşı 
olmuştur. Böylece tarihimizin 'zaferler ayı' 
tanımına uygun olarak elde edilen büyük 
zafer ile dünyadaki tüm mazlum milletlerin 
son kalesi ve umudu Anadolu'nun, 
ehlisalibin egemenliği altına girmesinin önü 
kapatılmıştır. İslamiyet ile şereflendiğimiz 
günden itibaren Hakk'ı üstün tutmak ve 
adaleti dünyaya yaymak için mücadele 
veren aziz milletimiz, kazandığı zafer ile 
kendisini tasfiye etmek isteyen Batılı güçler 
karşısındaki 200 yıllık geri çekilişini de sona 
erdirmiştir. 

Milletimiz, 95 yıl önceki emperyalist 
istilaya, örtülü bir şekilde 15 Temmuz 2016 
tarihinde de maruz kalmıştır. İşbirlikçi FETÖ 
ihanet çetesinin hain girişimi, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizin 
gayreti, feragati, direnci ve dirayeti ile 
hedefine ulaşamadan ortadan kaldırılmıştır. 
Büyük zaferin 95. yıl dönümünü kutluyor, 
şanlı tarihimize altın bir levha gibi asılan 
zaferi kazanan ordumuzun başkomutanını, 
komutanlarını, Mehmetçiklerini, aziz 
şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95. yıl dönümü Anıtkabir’de  
düzenlenen törenle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında; 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı 
organları başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri 
ve kuvvet komutanlarının da bulunduğu 

heyet, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün 
mozolesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. 
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı 
okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
beraberindekiler daha sonra Misakımilli 
Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir 
Özel Defteri'ni imzaladı. 
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende; 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör; Bakanlar Kurulu Üyeleri, kuvvet 
komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Arif Çetin, orgeneraller  

ve oramiraller, Sayıştay Başkanı  
Seyit Ahmet Baş, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Sadi Güven ve Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akarca’nın da aralarında 
bulunduğu yüksek yargı organları üyeleri, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri  
Fahri Kasırga, Millî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, askerî ve 
sivil erkân Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
tebriklerini ilettiler. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla  
30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü  

kutlamalarını kabul etti. 
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TBMM'nin Dikmen Kapısı önünden başlayan 
yürüyüşe, tören birlikleri karargahı, muharip 
ve iç güvenlik gazileri ile 15 Temmuz darbe 
girişiminde gazi olanlar katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası, Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile 

Jandarma Genel Komutanlığından oluşan 
Karma Bando marşlar seslendirdi. Türk 
Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliğinin de yer 
aldığı törende, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş 
Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı 
gazilerini temsil eden askerlerin bulunduğu 
"Tarihi Bölük" geçit yaptı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, 
TBMM önünden Ulus’ta bulunan eski TBMM binasına kadar  

geçit töreni düzenlendi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 
dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı.
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’DAN 
KURBAN
BAYRAMI
TEBRİĞİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Kurban Bayramı dolayısıyla 31 Ağustos’ta  
bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman mesajında, 
bayramların yakın çevreden başlamak üzere 
insanın sevdikleriyle yakınlaşmasına vesile 
olan mübarek günlerden olduğunu belirtti.

Müslümanların ortak değeri olan özünde 
paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi 
değerleri barındıran Kurban Bayramı’nı idrak 
etmiş olmanın en büyük mutluluklardan 
olduğunu ifade eden Kahraman “Milletimiz, 
şanlı geçmişinden aldığı ilham ile gönül 
coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimiz 
başta olmak üzere yeryüzündeki bütün 
mazlum milletlerin ihtiyaçlarının giderilmesi 
için gayret etmektedir. Kurban ibadeti, 
bu ihtiyaçların giderilmesi konusunda 
teşvik edici bir nitelik taşımaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Emperyalistlerin istilasına maruz kalan Irak, 
Suriye ve Yemen gibi ülkelerde meydana 
gelen olayların, millî ruh ve şuur içinde 
birlikte olmayanların devletinin yıkılacağını, 
insanlarının inançlarını yaşayamayacağını 
açıkça gösterdiğini vurgulayan Kahraman, 
şunları kaydetti: 

“Ülkemizi, gelecekte güven içinde 
yaşayacağımız güçlü devlet olarak 
yaşatmak hepimiz için millî bir görevdir.  
Bu konuda en büyük teminatımız,  
15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan 
ihanet çetesinin karşısında göğsünü siper 
eden necip milletimizdir. Temennim, manevi 
ve millî dayanışma duygusuyla, gönül 
birliği içinde yaşadığımız ülkemizde barış ve 
kardeşliğimizin ebedi olmasıdır. 

Allah’ın rızasını kazanmak ve ona yakın 
olmak niyetiyle kesilen kurbanların kabul 
olmasını niyaz ediyorum. Türkiye’de ve 
diğer ülkelerdeki kardeşlerimizin ve 
tüm Müslümanların bayramlarını tebrik 
ediyorum. Ülkemiz ve yakın çevremizden 
başlamak üzere dünyanın her yerinde 
adaletin, barış ve huzurun hâkim kılınmasını 
Cenabıhak’tan niyaz ediyorum.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Kurban Bayramı dolayısıyla 25 Ağustos’ta, 
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı çalışanlarını 
kabul ederek bayramlaştı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban Bayramı dolayısıyla  
31 Ağustos’ta memleketi Rize'ye gitti.

TBMM Başkanı Kahraman'ı  
Trabzon Havalimanında Trabzon Valisi  
Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş,  
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Fevzi Gümrükçüoğlu ve diğer ilgililer 
karşıladı.

Karayolu ile Rize'ye geçen Kahraman, 
İyidere ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla 
sohbet etti.

Daha sonra yol güzergahında bulunan 
Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde kısa süre 
incelemede bulunan Kahraman'ı, İkizdere 
ilçe girişinde kalabalık bir topluluk karşıladı. 
Kahraman, vatandaşların Kurban Bayramı’nı 
tebrik etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
Rize Valiliği ve Rize Belediyesi tarafından 
düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşmada Gençlik ve Spor Bakanı  
Osman Aşkın Bak, AK PARTİ Rize 
Milletvekilleri Hasan Karal ve  
Hikmet Ayar da yer aldı.

TBMM Başkanı Kahraman, burada yaptığı 
konuşmada; bayramların birlik,  
beraberlik ve kardeşliğe vesile olduğunu 
belirterek tüm İslam ülkelerinin bayramını 
tebrik etti.

Kahraman “Kurban Allah’a yaklaşmaktır. 
Cenabıhak çok iyi günlere bizleri 
ulaştıracaktır inşallah. Kanayan yaralar var, 
Arakan ve diğer yerler gibi. Bizim gönül 
coğrafyamızda herkes bizim önderliğimizi 
bekliyor. İnşallah Türkiye’miz layık olduğu ve 
mecbur olduğu noktaya ulaşacaktır. 
Engellemelere rağmen yola devam  
edeceğiz ve çok iyi, güzel günlere 
ulaşacağız.” dedi.

3 Eylül 2017 Pazar



128  ■  

Aladağ'daki Yurt Yangınının Araştırılması ve 
Kamusal Eğitim, Barınma Haklarının Tüm 
Öğrenciler İçin Yaygınlaştırılması amacıyla 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a raporunu 
sundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, Komisyon 
Başkanı ve AK PARTİ Adana Milletvekili 
Fatma Güldemet Sarı ve Komisyon üyelerini 
kabulünde yaptığı konuşmada, Aladağ'daki 
yurt yangınının toplumu çok yaraladığını, 
herkesi üzdüğünü, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
diğer ilgili kişi ve kurumların Komisyonun 
raporundan gereken dersleri çıkartacaklarını 
belirtti. 

Eğitimin her ülkenin en önemli meselesi 
olduğuna işaret eden Kahraman, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Eğitime gereken ehemmiyeti hükûmetimiz 
veriyor. Zira bütçedeki pay fevkalade 
yükseltildi. Gençlik geleceğimizdir. Aileler, 
getirip çocuklarını teslim ediyorlar. 
Emanet ediyorlar. Malum, inancımızda 
emanete hıyanet edilmez. Her türlü tedbiri 
alacaksınız. Mühim olan 'keşke' dememek. 
Zamanında ve güzel bir çalışmayla bir eser 

ortaya koydunuz. Sadece Meclis bakımından 
değil, eğitim camiası, gençlik, ilgili bütün 
birimler, iller, kredi yurtlar bakımından 
yol gösterici, örnek alınacak bir çalışma 
olmuştur. Tebrik ediyorum. Yasamanın 
yapması gereken işlemler varsa onları da 
yerine getirelim. Benzeri durumlar olmasın." 

Komisyon Başkanı Sarı ise Komisyonun, 
tüm öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve nitelikli 
bir şekilde sunulan kamusal eğitim ve 
barınma imkânlarına sahip olmaları ile, en 
önemlisi mutlulukları için gerekli unsurları, 
Aladağ’daki yurt yangını hadisesinden yola 
çıkarak incelediğini söyledi. 

Komisyonun, eksiklikleri, geliştirilmesi 
veya iyileştirilmesi gereken alanları tespit 
ettiğini ve alınması gereken tedbirlere 
yönelik öneriler hazırladığını dile getiren 
Sarı "Komisyonumuz, olayın meydana 
geldiği Aladağ’da da üyelerimiz ve 
uzmanlarımızla incelemelerde bulunmuş, 
değerlendirmelerini mülki idari amirlere 
iletmiştir. Raporumuzun resmî ve özel 
kurumlarda öğrencilerin barındıkları 
yerlerle ilgili standartların yükseltilmesi 
amacıyla yaptıkları çalışmalara ve 
sonrasında yapılacak iyileştirmelere ciddi 

ALADAĞ YURT YANGININI  
ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A SUNULDU
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katkı sağlamasını umuyor, bir daha tek bir 
çocuğumuzun bile mağdur olmayacağından 
emin oluncaya kadar bu çalışmalara devam 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum." 
ifadesini kullandı. 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de herkesin 
eğitim hakkından faydalandırılmasının 
devletin temel görevlerinden biri olarak 
sayıldığını ve kamusal bir hizmet olarak 
görüldüğünü belirten Sarı, çocukların, 
eğitim haklarından sonuna kadar 
faydalanmasının, devlet kadar, çocuklar 
ve onların ailelerinin de kendi hakları 
konusunda bilinçli olmalarıyla yakından 
ilgili olduğunu anlattı. 

Raporda tespit ve önerilere yer verildiğine 
dikkati çeken Sarı, Aladağ ziyaretlerinde 
şahit oldukları gibi, Türkiye'nin yapısal, 
sosyolojik, kültürel, coğrafi ve iklimsel 
koşullar bakımından farklı özellikler 
gösterdiğini, Adana Aladağ Kız Öğrenci 
Yurdunda kalan çocukların profili 
incelendiğinde, hepsinin eğitim almak 
amacıyla köylerinden, evlerinden gelen 
ve yurtta kalan çocuklar olduğunun 
görüldüğünü söyledi. Sarı, Aladağ’daki yurt 
yangınının, Aladağ’daki ailelerin özelinde 
kırsal kesimde yaşayanların eğitim ve 
barınma gibi konulara ilişkin taleplerini 

ve ihtiyaçlarını da gündeme getirdiğini 
kaydetti. 

Komisyon Başkanı Sarı, Mecliste Çocuk 
Hakları Komisyonunun kurulmasının her 
rapor çalışmasında gündeme geldiğini, 
bunun çok önemli bir mevzu olduğunu 
söyledi. Çalışmalarında bakanlıklar, kurum 
ve kuruluşların hepsinin yangın veya 
yurt açmakla ilgili farklı yönetmelikleri 
olduğunu gördüklerini aktaran Sarı, bunların 
hepsini tek bir çatı altında toplayıp, aynı 
standartlarda, her yerde bir yönetmelik 
uygulamasının getirilmesi noktasında 
önerileri olduğunu kaydetti. 

Özel yurtların tamamının Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı olduğunu dile getiren Sarı 
"Millî Eğitim Bakanlığı, 18 yaş altı özel ve 
resmî yurtları; Kredi ve Yurtlar Kurumu da 
18 yaş ve üzeri özel yurtları kendi bünyesine 
alırsa, hem denetim anlamında, hem 
kontrol anlamında daha sağlıklı olabilir 
diye düşündük. Bunu da önerimize ekledik. 
Özellikle yangın ve diğer afetlerle ilgili olarak 
tedbirlerin alınması noktasında çok sık 
tatbikat yapılması gerekliliğini vurguladık. 
Denetimlerin çok sıkı ve habersiz, mesai 
saatleri dışında da yapılması gerektiği 
vurgulandı." dedi. 

28 Temmuz 2017 Cuma
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ü ziyaret 
ederek göreve yeniden seçilmesinden dolayı 
kutladı. 

Güngör'e hayırlı olsun dileğinde bulunan 
Kahraman Güngör’ün devletin köklü bir 
kurumunun başkanlığına yaptığı icraatlarla 
yeniden seçildiğini belirterek hayırlı 
hizmetler temenni etti. 

Danıştay Başkanı Güngör ise Kahraman'ın 
ziyaretinin kendisini onurlandırdığını 
belirterek, kurumu ve şahsı adına ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Danıştay Başkanı Güngör, üstlendiği ağır 
sorumluluğun gereğini yerine getirerek 
yargıya, ülkeye ve millete hayırlı hizmetler 
vermek için gece gündüz çalışacağını 
kaydetti. 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
DANIŞTAY BAŞKANI GÜNGÖR'Ü ZİYARET ETTİ

26 Temmuz 2017 Çarşamba
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A  
KUVVET KOMUTANLARINDAN VEDA ZİYARETİ

TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman,  
30 Ağustos’ta emekliye  
ayrılan Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Salih Zeki Çolak,  
Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Abidin Ünal ve  
Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral 
Bülent Bostanoğlu’nu 
kabul etti. 

16 Ağustos 2017 Çarşamba
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TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN'IN  
"BASIN BAYRAMI" 
MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman, 'Basın Bayramı' nedeniyle 
bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında  
şu hususları kaydetti: 

"Toplum hayatında çok mühim bir yeri ve 
rolü olan basınımızın, Basın Bayramı’nı 
kutluyorum. 

Haberleşme teknolojilerinin gelişmesi, 
günümüz basınını zamanla yarışır hale 
getirmiştir. Ancak habercilikte hızlılık 
yanında doğruluk, dürüstlük ve tarafsızlık 
da son derece önemlidir. İnsanların 
gelişmeleri mantıklı ve sağlıklı bir şekilde 
değerlendirebilmeleri de doğru ve yansız 
yayıncılık ile mümkündür. 

Bilindiği gibi; basının bir görevi de, ülkemizin 
geleceğe matuf hedeflerine ulaşabilmesi 
konusunda halkımızı bilim, sanat, siyaset 
gibi her konuda doğru bilgilendirip, 
şuurlandırmaktır.

Basın, aynı zamanda bir kamu hizmeti 
görmektedir. Bu hizmetin inandırıcılığı 
ve etkinliği, temel ilkelerden taviz 
verilmemesini gerektirir. 

Bu çerçevede, basındaki çok sesliliğin 
ve özgürlüklerin yaşatılması son derece 
önemlidir. 

Basının etkinliği, demokrasi ve özgürlük 
ortamının korunmasıyla mümkündür. 
Basının esas görevlerinden biri de 
demokrasi ve özgürlüklerin savunulması ve 
yaşatılmasıdır. Bu arada özellikle  
15 Temmuz 2016 tarihinde vatan hainlerinin 
gerçekleştirmek istedikleri darbe girişiminde 
basınımızın, takdire şayan bir yayıncılık 
hizmeti verdiği de unutulmamalıdır. 
Devletimize kasteden hainlere karşı, milletin 
sesi olarak yaptıkları yayınlarla Türkiye'nin 
dünyaya açılan penceresi olmuşlardır. Bu 
çerçevede basının bölücü, yıkıcı odakların 
sözcüsü gibi yayınlar yapmaması da önemli 
bir husustur. Basın özgürlüğüne ilişkin 
ülkemizde yapılan tartışmaların altında da 
bu ayrıntı yatmaktadır. 

Bu düşüncelerle, ülkemizin birliği ve 
bütünlüğünden yana tavır koyan, hürriyetçi 
demokrasiyi yaşatmak için yayınlar yapan 
basın mensuplarının, Basın Bayramı’nı 
tekrar kutluyor, hayırlı hizmetlerinde 
başarılar diliyorum." 

24 Temmuz 2017 Pazartesi
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 
AKSARAY, NEVŞEHİR, KAYSERİ VE BALIKESİR 

ZİYARETLERİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı  
İsmail Kahraman, Aksaray’da 
temaslarda bulundu.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i 
makamında ziyaret eden ve ilde 
yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan 
Kahraman, Valilik şeref defterini de 
imzaladı. 

Aksaray Belediye Başkanı  
Haluk Şahin Yazgı’yı da ziyaret eden 
Kahraman, Belediyenin çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Kahraman, daha 
sonra Somuncu Baba Külliyesi'nde 
bulunan Birlik Vakfı Aksaray Şubesinin 
açılışına katıldı. Kahraman, açılış töreni 
öncesi Vakfın yaz okulunda eğitim 
gören öğrencilerle bir süre sohbet etti.

21 Temmuz 2017 Cuma
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TBMM Başkanı Kahraman, törende yaptığı 
konuşmada, Birlik Vakfının, Millî Türk 
Talebe Birliğinin (MTTB) devamı olduğunu, 
MTTB'nin ise Osmanlı döneminde 
kurulduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelişmesini istemeyenlerin  
15 Temmuz 2016'da bir kalkışma denediğini 
dile getiren Kahraman "Milletimiz buna 
karşı koydu, direndi ve 'hayır' dedi.  
15 Temmuz bir darbe değil, Türkiye'yi 
işgal hareketiydi. 1960, 1971 ve 1980'de 
yapılanlar darbedir. Ancak 15 Temmuz 
bir işgal hareketiydi. Milletimiz topyekûn 
sinesini gerdi ve bunu engelledi.

15 Temmuz'da sivil toplum kuruluşları, 
polis, Meclis ve halk bir araya geldi ve millî 
bir şuur oluştu. Bu oluşan şuurdan sonra 
Türkiye'de artık herhangi bir darbe girişimi 
olmayacaktır. Türkiye'de darbeler dönemi 
bitti." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, darbe girişimi 
gecesi konutunda olduğunu, olayları 
televizyonda gördüğünü belirterek 
"Vatanımdaki insanlara yine kendi 
vatanımdaki insanlar ateş ediyor.  

Bu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) denilen 
hain, zalim çete harekete geçmiş, ama 
önlendi. Daha sonra Meclisi açtım, 
cumartesi günü için olağanüstü toplantı 
çağrısı yaptım. Ertesi gün 4 parti ortak bir 
bildiri yayımladı." diye konuştu.

Ülkenin gelişmesi için herkesin elinden 
geleni yapacağını vurgulayan Kahraman 
"Hayırlı bir gündeyiz. İnşallah hayırlı 
çalışmalar yapacak şubemize de başarılar 
diliyorum." dedi.   

Açılış törenine, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
İlknur İnceöz, AK PARTİ Aksaray Milletvekili 
Mustafa Serdengeçti, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Emrah Karayel,  
Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray 
Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile 
vatandaşlar katıldı.

Vakıf binasını gezen Kahraman'a, 
Azerbaycan Millî Meclisi Milletvekili  
Ganire Paşayeva tarafından kravat ve kitap 
hediye edildi. TBMM Başkanı Kahraman 
da Paşayeva'ya Avrupa Parlamentosunda 
yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür etti.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 21 Temmuz 2017’de Nevşehir’i ziyaret etti.  
Polis mangasını selamlayan TBMM Başkanı Kahraman,  
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'tan kentle ilgili bilgi aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ziyarette 
15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması 
gerektiğini belirterek, dost ülkelerin 
temsilcilerinin, girişimin hemen ardından 
Türkiye'yi ziyaret ettiğini, ziyareti daha geç 
yapan ülke temsilcilerinin ise aslında üzüntü 
içinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin hızla geliştiğini kaydeden 
Kahraman, bu durumu engellemek 
isteyenlerin 15 Temmuz’da darbe 
girişiminde bulunduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kahraman "Türkiye'miz 
güzel, Türkiye'miz gelişiyor. O güzelliği 
maalesef bozmak isteyenler çıkıyor, 
fakat milletteki millî birlik duygusu bunu 
püskürtüyor. 15 Temmuz’un darbe 
teşebbüsü değil, işgal teşebbüsü olduğuna 
inanıyorum. Sadece Türkiye’yi değil, bütün 
bölgeyi büyük tehlikeye atan, dipsiz kuyuya 
düşürecek olan eylemdi ama millî birlik şuur 
ve ruhu bunu engelledi." diye konuştu.

Dünya ülkelerinin, Türkiye’nin gelişmesini 
istemediğini, 15 Temmuz darbe girişimini 
hazırlayanların bütün bölgeyi tehlikeye 
atmak için bunu planladığını dile getiren 
Kahraman, şu sözlerle devam etti:
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TBMM Başkanı Kahraman, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen 
toplantıda, kentteki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada katılımcılara hitap eden Kahraman, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 
Türkiye'nin önünü açarak hızla büyümesine 
zemin hazırlayacağını belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, dünya lideri 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kıymetinin bilinmesi gerektiğini, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 
Türkiye’yi ve TBMM’yi çok güçlendireceğini 
ve istikrarı daha da görünür kılacağını 
belirtti.

TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ Nevşehir 
Milletvekili Mustafa Açıkgöz de 

konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya 
yönelik ihlallerine tepki gösterdi. 

Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te diğer 
dinlere mensup olanların, inançlarından 
dolayı hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını 
vurgulayan Açıkgöz, günümüzde ise İsrail'in 
kutsal topraklarda insanlara zulmettiğini dile 
getirdi. 

Türkiye'nin, dünyanın neresinde bir mazlum 
varsa oraya yardım eli uzattığını kaydeden 
Açıkgöz, mağdurun ve mazlumun gür sesi 
olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. 

"Dünya bizim gelişmemizi istemiyor.  
Bizim kültür coğrafyamızdan hemen geçmiş 
olsuna gelenler oldu ama senaryoda 
olan, senaryoyu hazırlayanlar bir ay sonra 
gelmeye başladılar. 'Geçmiş olsun, bir darbe 
atlattınız' diyorlar, gerisini söylemiyorlar. 
Vardır ya yazılarda üç nokta koyarlar, yani 
devamı var. Söylemedikleri şu:  
'Darbe geçirdiniz, atlattınız, üzgünüz.’ 
Devamı 'Bu kadar senedir 40 yıldır 
hazırlıklarımızı boşa çıkardınız, çok üzgünüz.' 
Cenabıhak kurtardı ülkemizi, erkene aldılar. 

Türkiye bir badireyi atlattı. Batı âleminde bu 
başka türlü anlatılıyor, hatta anlatılmıyor."

Kahraman, Nevşehir Belediye Başkanı  
Hasan Ünver'i de ziyaret etti. TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a; TBMM Kâtip Üyesi 
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa 
Açıkgöz, AK PARTİ Nevşehir Milletvekili 
Ebubekir Gizligider ve AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Emrah Karayel de eşlik 
etti. Birlik Vakfı Nevşehir Şubesini de ziyaret 
eden TBMM Başkanı Kahraman, Şube 
Başkanı Gürbüz Dinç’ten bilgi aldı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
22 Temmuz 2017’de Kayseri’yi ziyaret etti.  

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı makamında ziyaret eden Kahraman,  
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman "Kayseri'ye 
bir çok defa ziyarette bulundum. Her 
gelişimde bir ilerleme görüyorum. Bu 
gelişme, Türkiye'nin her vilayetinde de var. 
Çok büyük gelişmeler oldu. 'Daha fazla 
olmasın' diye önümüzü kesmek istiyorlar 
ama kesemeyecekler. Millî şuur ve ruh 
halinde birleşmiş bir Türkiye var. Bunu 15 
Temmuz'da gördük. Bu vesileyle bütün 
şehitlerimizi tekrar rahmet ve minnetle 
anıyoruz, gazilerimize sağlık, afiyet 
diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, 15 
Temmuz'da Türkiye'nin büyük bir 
sorundan kurtulduğuna dikkati çekerek 
"Bu, milletimizin bir destanı oldu, 
burada en önde gelen isim, bir numara 
Cumhurbaşkanımız muhterem  
Recep Tayyip Erdoğan oldu. Halkı 
meydanlara çağırması ve meydanlara  
halkın çıkışı, demokrasiye sahibiyeti, 

darbeye karşı oluşu, fevkalede bir 
tablo ortaya koydu ve Türkiye bir 
yokluktan kurtuldu. Çünkü 15 Temmuz 
darbe teşebbüsü değil, Türkiye'yi işgal 
teşebbüsüydü. Ülkemizi işgal edemediler 
ve bir uçuruma yuvarlanmaktan 
kurtulduk. Bunda Cumhurbaşkanımızın, 
Başbakanımızın, Meclisimizin, milletimizin, 
bütün sivil toplum kuruluşlarının, 
basınımızın, topyekûn milletin büyük bir 
emeği var. Nice isimsiz kahramanların 
yaptığı, isimsiz, belli olmayan hizmetler var." 
dedi.

Kayseri Valisi Kamçı da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti belirtti. 

Ziyarete, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş ve AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili Taner Yıldız da katıldı. 
Kahraman, daha sonra Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e ziyarette 
bulundu.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Kayseri’de Birlik Vakfı Kayseri Şubesi hizmet binasının açılışını da yaptı. 

Hizmet binasının Kayseri'ye yakışır  
bir konumda olduğunu gördüğünü dile 
getiren Kahraman, kente yaraşır bir şekilde 
de faaliyet yapacağına inandığını söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, bir hafta evvel 
15 Temmuz'u andıklarını anımsatarak, 15 
Temmuz'un unutulmaması, ders alınması 
gereken bir gün olduğuna işaret ederek şu 
ifadeleri kullandı:

"Cenabıhak nasip etti, Türkiye işgalden 
kurtuldu. Darbe değil, işgal. Hedef o idi. 
Gönül coğrafyamızın tamamı sükûtu 
hayale uğrayacak, durdurulacak, uçuruma 
yuvarlanacaktı ama millet büyük bir millî 
şuur, beraberlik içerisinde önledi ve bunda 
birinci pay Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a ait. Eğer meydanlara çıkma 
çağrısı cevap bulmamış olsaydı ki, ona 
duyulan itimat meydanları doldurdu. 

Bir darbe teşebbüsü önlendi. Tabii darbe 
teşebbüsünü yapan, Türkiye'nin bir 
vilayetinde doğmuş bir adam değil,  
o bir piyon. O bir zavallı, o bir meczup,  
bir şizofren, bir narsist. Esas o kuklanın bağlı 
olduğu parmaklar, Türkiye'nin gelişmesini 
istemeyenlerdir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisimize geçmiş olsun ziyaretleri kültür 
coğrafyamızdan, hemen oldu ama bu işin 
senaristleri, rejisörleri bir ay sonra gelmeye 
başladılar. Ama Cenabıhak bu aziz ve necip 
milletin böyle bir badireye düşmesini önledi. 
Bütün emeği olanlara şükran sunuyoruz. 
Şehitlerimizi minnetle rahmetle anıyoruz. 
Cenabıhak hepsine gani gani rahmet etsin."

Konuşmanın ardından, TBMM Başkanı 
Kahraman tarafından Birlik Vakfı Kayseri 
Şubesi hizmet binasının açılışı yapıldı. 
Kahraman ve beraberindekiler, hizmet 
binasını gezdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi
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Birlik Vakfı Öğrenci Yurdu temel atma 
törenine de  katılan Kahraman, burada güzel 
bir eserin kısa bir zamanda tamamlanarak 
gençliğin hizmetine sunulacağını dile getirdi. 

TBMM Başkanı Kahraman, önemli olanın 
geride eser bırakabilmek olduğunu 
vurgulayarak "Böyle eserler, sadaka-i 
cariyeler ahirette bize devamlı gelir getiren, 
sevap kazandıran eserlerdir. İyi bir evlat, 
insanlığa yararlı eser ve istifade edilen kitap. 
Bunlar kendileri vefat etse dahi, kıyamete 
kadar insana sevap kazandırır. Bu hayır 
sahiplerini tebrik ediyoruz. Sayıları artsın, 
bereketleri artsın diye niyaz ediyoruz." dedi.  

Ekonomi geliştikçe ve zenginler arttıkça 
bu eserlerin artacağını aktaran Kahraman, 
şunları kaydetti:

"Gençliğin yetişirken millî ve manevi 
değerlerine değer veren kişiler olarak 
yetişmesi lazım. Tabii onlara imkânlar 
tanıdığınızda ve ruhlarına hitap ettiğinizde 
tarihine, millî görüşlerine, duygularına 
sahip olduğunu sağladığınızda memleket 
de kalkınıyor demektir. Eskiden böylesi bir 
kadromuz mevcut değildi. Şimdi ise Türkiye 

sadece kendi içinde değil, dünyaya da 
önderlik ediyor." dedi.

Temel atma törenine katılan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de 
Kayserililerin hayırseverliğine dikkati 
çekerek "Allah utandırmasın, Rabbim 
mahcup etmesin, bu şehirdeki güzel, bu 
manevi havayı da sonuna kadar devam 
ettirsin. Anadolu'daki her şehir de 
hayırseverlikte, güzellikte Kayseri'yi geçsin 
diye dua ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Birlik Vakfı Öğrenci 
Yurdunun temel atma töreni gerçekleştirildi. 

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, TBMM Kâtip Üyesi  
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili  
Mustafa Açıkgöz, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK PARTİ 
Van Milletvekili Beşir Atalay, AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı 
Nevzat Pakdil, Kayseri Valisi  
Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mustafa Çelik, eski milletvekilleri ve 
davetliler katıldı.
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Balıkesir Koca Seyit 
Havalimanı’na gelen 
İsmail Kahraman, 
Balıkesir Valisi   
Ersin Yazıcı, Bursa Valisi 
İzzettin Küçük, bazı 
ilçe kaymakamları ve 
belediye başkanları 
tarafından karşılandı. 

Buradan karayoluyla Burhaniye ilçesine 
geçen Kahraman’ı Yargıtay Başkanı  
İsmail Rüştü Cirit, geçen yıl Pelitköy 
Mahallesi’nde annesi adına yaptırdığı 
Ummuhan Hatun Camisi önünde karşıladı.

TBMM Başkanı Kahraman, Cirit, Yazıcı ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip 
Uğur, burada cuma namazı kıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, 1500 yılında 
yazıldığı belirtilen ve camekan içinde 
sergilenen Ahmet Karahisarlı Mushaf-ı 
Şerifi’ni inceledi.

4  Ağustos 2017  Cuma

TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, 
4 Ağustos 2017’de 
Balıkesir’e bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
Okmeydanı Darülaceze Başkanlığında 
düzenlenen programa katıldı.

Program, 2004 yılında Dünya Kur'an Okuma 
Birincisi Hafız Selman Okumuş'un Kur'an-ı 
Kerim tilavetiyle başladı. 

Programda, son 2 yıldır kurumda yapılan 
değişiklikler, faaliyetler, ziyaretler ve 
Darülaceze Hizmet Şehri Projesi'yle ilgili 
video gösterimi yapıldı.

Programda konuşma yapan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, köklü bir hayır müessesesi 
olan Darülaceze’nin programına katılmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi 
ve yapılan hayırlı hizmetlerden dolayı 
mutluluk duyduğunu kaydetti.

Konuşmasında, 15 Temmuz gecesinde 
yaşadıklarını da anlatan Kahraman “silah 
arkadaşım” olarak bahsettiği Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve 
diğer kadın milletvekillerinin sergiledikleri 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’DAN  
DARÜLACEZE'YE ZİYARET 18 Ağustos 2017 Cuma
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cesaretten övgüyle bahsetti. TBMM Başkanı 
Kahraman, 81 kadın milletvekilinden 
31’inin AK PARTİ milletvekili olduğunu ve 
15 Temmuz gecesi bu milletvekillerinden 
21’inin Mecliste bulunduğunu hatırlattı. 
15 Temmuz'un bir darbe akşamı olmadığını, 
Türkiye'nin işgal akşamı olduğunu 
vurgulayan Kahraman, Cenabıhakk'ın 
milletimizi koruduğunu ifade ederek  
"O gece resmen işgaldi. Gece saat 03.00'teki 
hadiseyi öne çekmek zorunda kaldılar. 
Genelkurmay Başkanı, askerî birliklere 
'Garnizon dışına hiçbir vasıta, hava veya 
kara çıkmayacaktır.' talimatını verince 
harekete geçtiler. Darbenin önlenmesinin 
önderi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.

Kahraman, Darülaceze sakinlerinin ve tüm 
halkın Kurban Bayramı'nı da kutladı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kayada 
15 Temmuz gecesini anlattı.  
Kaya "Biz aslında Gazi Meclisin gazi 
milletvekilleriyiz. 15 Temmuz gecesi  
TBMM Başkanımız İsmail Kahraman, 
Meclisin kapılarını açarak, Çankaya Köşk’üne 
gelmişti. Ben de Bakan arkadaşlarımızla 
birlikte Çankaya Köşkü’ndeydim. 
Başkanımızla hep birlikte TBMM’ye geçtik. 
Dolayısıyla, biz gazi sıfatını kısmen alıyoruz." 
dedi. 

Bakan Kaya, 122 yıl önce, Sultan 
Abdülhamid Han tarafından örnek 
bir hizmet modeli olarak kurulan 
Darülaceze'nin, medeniyet tarihinden 
önemli izler taşıyan bir iyilik kalesi olduğunu 
kaydetti. Bu kaleyi değerli ve anlamlı 
kılanların sakinler olduğunu ifade eden 
Kaya, şu hususları aktardı:

"Darülaceze, kurumsal bakım hizmetlerinde 
örnek ve öncü bir kuruluşumuzdur. Devlet 
ile sivil toplumun, hayırseverlerimizin 
destek ve katkılarıyla vakıf kültürünü 
yaşatıyor. Bu öncü kuruluşumuzun yapılması 
için ilk adım II. Abdülhamid Han'ın  
10 bin altın ve 7 bin altın değerindeki  
özel eşyasını bağışlamasıyla atılmış.  
II. Abdülhamid Han, yalnız kurumsal bakım 
hizmetlerinin temellerini atmakla kalmamış; 
sosyal hizmetlere, medeniyet anlayışımıza 
uygun bir ruh ve kimlik kazandırmıştır. 
Bugün hükûmetlerimizin de temel 
felsefesini oluşturan 'İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın' anlayışı, Darülaceze çatısı altında 
hayat bulmuştur." Darülaceze'de yapılan 
faaliyetler ve projelerle ilgili bilgi veren 
Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumsal değerlerine bağlı hizmet anlayışı 
ile Darülaceze, bugüne kadar 30 bini çocuk 
olmak üzere toplam 72 bin kişiye şefkat 
yuvası oldu. Halen 600’e yakın insanımızı 
kuruluş felsefesinden ödün vermeden 
barındıran Darülaceze; cami, kilise ve 
havrayı bir arada barındıran yapısıyla 
dünyada eşi benzeri olmayan, örnek bir 
hayır kurumudur. Bugün ırkçı eylemlerle 
Avrupa ve ABD'yi birbirine katan zihniyet, 
insanlığın geleceği için bir umut olamaz. 
Umut Anadolu'dadır, Türkiye'dedir. 
Afrika'nın, Ortadoğu'nun, Bosna'nın, 
Filistin'in umudu Türkiye'dir. Bu inanç 
ve değerleri yaşatmak, insanlığa yeni bir 
umudu taşımak için siyasette, ekonomide 
güçlü olmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz."
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a hayırlı olsun 
ziyareti öncesinde, gazetecilerin sorularını 
cevapladı. 
TBMM Başkanı Kahraman, gazetecilerin, 
TBMM Başkanlık makamına alınan araçla 
ilgili sorusu üzerine, Başbakan ve 
bakanların da makam araçları olduğunu 
söyledi. 
TBMM Başkanı Kahraman, şunları kaydetti: 
"2012 tarihli makam aracımız iyice 'beni 
bırak' dedi. Tamircinin adresini almış, hep 
orada git gel, git gel. Yeni araba lazım, 
yenilenmesi lazım. Tabii bir işlem. Makam 
aracı olacak ve TBMM'nin, Türkiye'ye 
dış devletlerden gelen başkanlara, 
başbakanlara, heyetlere bir vitrini. Şöyle bir 
yanlışlık var: Fiyatı çok yüksek gösteriliyor. 
Vergi ve gümrüğü olmayan bir vasıta, 
Başbakanlık kanalıyla geldiği için. Meclis 
Başkanlığı almadı, Başbakanlık tahsis etti. 
'Bir gündem meydana getireyim'in uzantısı. 
Milletvekillerinin, böyle bazı şahsiyet 
fukarası eksiği olan insanlara itibar ederek 
beyanlarda bulunması yanlış. Kim sufle 
etmişse, suflör kimse çok ayıp etmiş. 
Tamamen hilafıhakikat. Bir arabanın 
içerisinde ambulans tertibatı olmaz ki. 
'Efendim, içi ambulanslıydı da, çok özel bir 
şey de.' Hiç alakası yok. Çok tabii ve normal 
bir hadisedir. Fiyatı dörde katlamışlar. Zaten 
gümrük ve ÖTV olmadığı için, üretim fiyatı 
neyse, o fiyat üzerinden alınıyor." 
TBMM Başkanı Kahraman "Bizim şahsımıza 
ait bir kullanıma ihtiyacımız yok, arabalarımız 

var, ta öteden beri oldum olası ailemizin. 
'Yanlış kullanım var' gibi beyanlar da var. 
Üzücü; bu tip hadiselerde doğru dürüst 
haber almaları için, haberi aldıklarında ilgili 
kişiden bilgi almaları lazım. Zannediyorum 
toplum bunu iyi değerlendirecektir." 
ifadesini kullandı. 

Meclisin taşınacağı iddialarının sorulması 
üzerine Kahraman "Meclis taşınmayacak. 
Arazimiz o kadar müsait ki, hiçbir yere 
gitmemize gerek yok. Güzel de bir binamız 
var. Yeterli değil, büyümemiz lazım. 
Sığınağımız yoktu, bunu 15 Temmuz'da 
gördük. Sığınak bir darbede değil, her 
zaman lazım. Depremde lazım, nükleer 
saldırıda lazım. Dolayısıyla bazı eklentiler, 
inşaatlar lazım, ama kendi sahamızdan asla 
çıkmayacağız." değerlendirmesini yaptı. 

TBMM Başkanı Kahraman, yanlış sufle 
edenlerin "servislerin kalktığını" söylediğini 
ifade ederek "Hiçbir şekilde kalkan servis 
yok. Ulaşım bakımından, aksine, bütün 
personelimize kart imkanı sağladık." dedi. 

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin 
sorulması" üzerine ise Kahraman, TBMM 
Genel Kurulunda kendisinin başkanlık ettiği 
toplantıda Kudüs, Mescid-i Aksa meselesini 
ele aldıklarını söyledi. 

Bütün siyasi partilerin bu husustaki 
görüşlerini açıkladıklarını kaydeden 
Kahraman "Bizim, Türkiye olarak millî 
davamızdır; dünyanın gözü önünde büyük bir 
haksızlık işlenmektedir. İnşallah giderilir, bu 
hususta Türkiye, üzerine düşeni yapmaktadır 
ve yapacaktır." diye konuştu.

TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN, 
GAZETECİLERİN 
SORULARINI  
CEVAPLADI28 Temmuz 2017 Cuma
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ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA UĞURLANDI

Şırnak Namazdağı bölgesinde 11 Ağustos'ta 
bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği 
çatışmada ağır yaralanan ve Ankara'ya 
sevk edilen Jandarma Uzman Onbaşı 
Muhammed Meriç, tedavi gördüğü  
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
hayatını kaybetti. Şehit Jandarma Uzman 
Onbaşı Meriç, Ahmet Hamdi Akseki 
Camisi'nde düzenlenen törenle son 
yolculuğuna uğurlandı.

Törene, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, bakanlar, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
milletvekilleri, askerî ve mülkî erkân ile 
vatandaşlar katıldı.

Törende, kortejin top arabasının arkasından 
gerçekleştirilen "ihtiram yürüyüşü" sırasında 
ilk kez Jandarma Bandosu tarafından 
Buhurizade Mustafa Efendi'nin (Itri) "Tekbir" 
adlı eseri çalındı.

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed 
Meriç'in naaşı, törenin ardından Karşıyaka 
Mezarlığında toprağa verildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Meriç’in cenazesine katıldı.
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen 
operasyonda PKK’lı teröristlerin yola 
döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi 
sonucu şehit düşen Jandarma Binbaşı Ümit 
Çelik için İstanbul’da tören düzenlendi. 
Törene şehidin ailesi ve yakınları,  
TBMM Başkanvekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,  
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 

1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 
Korgeneral Ata Alkan, 3. Kolordu Komutanı 
Korgeneral Mehmet Daysal, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve 
şehidin silah arkadaşları katıldı. Törenin 
ardından şehidin cenazesi Büyükçekmece 
Yeni Mezarlığında toprağa verildi.

2  Ağustos 2017 Çarşamba

29 Ağustos 2017 Salı
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TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, Türk Diyanet  
Vakfı ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi 
(KAGEM) iş birliğiyle Şırnak, Mardin 
ve Cizre’den gelen terör mağduru kız 
çocuklarından oluşan heyeti kabul etti. 
Kabule AK PARTİ Mardin Milletvekili 
Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı.  
Heyet, kabul sonrasında rehber eşliğinde 
TBMM’yi gezdi.

Kabulde yaptığı konuşmada projede 
emeği geçenlere teşekkür eden TBMM 
Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, projenin 
çok anlamlı bir sloganla yürütüldüğünü 
söyledi. 

"Yazımda Kardeşlik Var" sloganının, bir 
yandan bunun bir yaz kampı oluşunu ifade 
eden Bahçekapılı "Diğer yandan yazımızın, 
yazgımızın ancak ve ancak kardeşlik 
olabileceğini, bunun dışında, alnımıza 
karanlık eller tarafından yazılmak istenen 
tüm yazıları reddettiğimizi ifade ediyor." 
dedi.

Bu çok anlamlı ve yerinde olan projenin, 
terörle mücadelede güvenlik güçlerinin 
tek başına başaracağı bir mücadele 
olmadığını, dolayısıyla topyekûn bütün 
halkın, kamu kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının birlik ve beraberlik içinde, 
doğusundan batısına kardeşlik içinde 
hareket etmesi gerektiğini hatırlattığını 
dile getiren Bahçekapılı "Terör sorununa 
çözüm bulmak amacıyla sosyal, ekonomik, 
eğitim alanlarında daha fazla projenin 
oluşturulması gerektiğine inanıyorum." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Bahçekapılı, Türkiye'nin uzun yıllardır 
terörle mücadele ettiğini hatırlatarak, 
şunları söyledi: 

"Âdeta ayağımıza bağlanmış bir bağ gibi 
hızımızı ve enerjimizi tüketmektedir.  
Türkiye gibi stratejik öneme sahip ülkelerin 
terör ortamında tutulma çabası, ülkemizi 
hedef olarak seçmiş birtakım güçlerin 
çıkarlarına hizmet etmekte ve terörün 
amacının da ülkemizi zayıflatmak, güçsüz 
düşürmek yada en azından karmaşa 
ortamı oluşturarak bu kaosun devamını 

26 Temmuz 2017 Çarşamba

TERÖR MAĞDURU KIZ ÇOCUKLARI TBMM'DE
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sağlamaktan başka bir varlık amacı 
taşımadığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle 
terörizm, dendiği gibi bir hak arama biçimi 
ya da bir siyasi mücadele aracı değildir. 

Terör örgütleri, klasik faaliyetlerinin yanı 
sıra, uyuşturucu trafiği ile iç içe olan, 
iletişim-internet üzerinden kurulup işletilen 
yeni terör örgüt ve faaliyetleri ile farklı 
sahalarda varlıklarını sürdürmektedirler. 
Bu nedenle terör tuzağına düşürmek için 
gençlerimizi hedef kitle olarak görmekte, 

örgüte katamazlarsa bile uyuşturucu 
batağına düşürmeye çalışmaktadırlar.  
Kimse kusura bakmasın, bizim bu kirli 
örgütlere kurban verecek bir tek evladımız 
yoktur, olamaz. Bizim yazımızda, bizim 
mayamızda Türk-Kürt ayrımı yoktur. Bizi 
bölmelerine asla müsaade etmeyeceğiz." 

"Bizler, hepimiz inançlı insanlarız. Hiçbir 
dinde, hiçbir ideolojide, hiçbir düşüncede 
çocuk öldürmenin, çocuk katletmenin yeri 
olamaz." ifadesini kullanan Bahçekapılı,  
şu hususları kaydetti: 

"Gaziantep'te geçen yıl bir düğünde, kirli 
emellerine ulaşmak için yine bir çocuğu 
kullanarak çocukların hayatlarına son 
veren bir eylemin hiçbir haklılığı olamaz, 
bir cümle dahi kurmaya hakkı olamaz. 
Kalem tutması gereken masum çocuk ellere 
silah tutuşturmaya kalkanlara da fırsat 
vermeyeceğiz. Sizler gücü bilimde, ahlakta, 
erdemde gören o tertemiz elleri kalem 
tutan, ödevini yetiştirme telaşından başka 
telaşı, arkadaşlarıyla kurduğu düşlerinden 
başka tasası olmayan çocuklar olarak,  
bu vatanda birlik, beraberlik ve kardeşlikle 
huzur içinde yaşayacaksınız. Buna söz 
veriyoruz. Yürekten inanıyorum ki, bu 
vatana, bu millete hayatınız boyunca sahip 
çıkacaksınız. Hayallerinizi gerçekleştirmek 
için elleriniz sadece kalem tutsun." 
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AB HEYETİ ANKARA’DA
MHP Grup Başkanvekili  
Erkan Akçay, Avrupa Birliği 
(AB) Komşuluk Politikası ve 
Genişleme Müzakerelerinden 
Sorumlu Genel Müdürü 
Christian Danielsson 
başkanlığındaki heyeti 
kabul etti.

Erkan Akçay, MHP adına  
konuk heyeti ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Türkiye-AB ilişkilerinin 
değerlendirildiği kabule,  
MHP Antalya Milletvekili  
Mehmet Günal, İstanbul 
Milletvekili Arzu Erdem ve 
Ankara Milletvekili  
Zühal Topcu da katıldı.

FİLİSTİN BÜYÜKELÇİSİ TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, Filistin Büyükelçisi 
Fayed Mustafa'yı kabul etti.

Dostluk Grubu Başkanı Turan, Filistin 
Büyükelçisini TBMM'de ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifadeyle görüşmeye 
katılan Dostluk Grubu üyesi milletvekillerini 
tanıttı.

Filistin Büyükelçisi Fayed Mustafa, 
milletin ve halkın sesi olan TBMM’nin çatısı 

altında bulunmaktan ve Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Hasan Turan tarafından kabul edilmekten 
dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. 

Dostluk Grubu Başkanı Turan ile evvelce 
tanıştıklarını ve değişik konularda 
görüşme imkânı bulduğunu belirten 
Filistin Büyükelçisi, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan'ın Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
olmasından dolayı büyük memnuniyet 
duyduğunun altını çizdi. 

19 Temmuz 2017 Çarşamba

18 Temmuz 2017 Salı
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"FETİHLE 15 TEMMUZ" RESİM SERGİSİ AÇILDI
Ressam Halil Akkurt'un hazırladığı,  
46. Hükûmet Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın 
kompozisyonunu yaptığı "Fetihle  
15 Temmuz" resim sergisi TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın'ın katılımıyla 
Mustafa Necati Kültür Evi'nde açıldı. 

TBMM Başkanvekili Aydın, serginin açılışında 
yaptığı konuşmada, 15 Temmuz anma 
etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 
sergiyi anlamlı bulduğunu belirterek, emeği 
geçenlere teşekkür etti.

15 Temmuz gecesi TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman'ın Meclise geldiğini ve 
Ankara'da bulunan milletvekilleri ile Genel 
Kurulu açtığını hatırlatan Aydın “Genel 
Kuruldan televizyonlar aracı ile tüm 
halkımıza güven telkin etti. Milletin iradesi 
için tüm milletvekillerimiz o gece hep 
birlikte mücadele etti." dedi

Milletvekillerinin bombalar altında Genel 
Kurulu çalıştırdıklarını belirten Aydın, 
milletvekillerinin namusu bildikleri millet 
iradesine sahip çıkacakları mesajını bütün 
dünyaya Meclis aracılığıyla verdiklerini 
söyledi. 

20 Temmuz 2017 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kararlı tutumunun darbe girişiminin 
püskürtülmesinde büyük rolü 
bulunduğunu belirten Aydın "O gece Sayın 
Cumhurbaşkanımız kefenini üzerinde 
hissederek bütün gücüyle milletimizi 
demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. 
15 Temmuz'un bütün kahramanları aziz 
milletimizin her bir ferdidir. Demokrasiye 
karşı girişilen bu teşebbüste milletimiz çok 
ciddi ve kararlı bir duruş sergiledi.  
250 şehidimiz, 1193 gazimiz var. Buradan 
tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve 
şükranla anıyorum. Bu topraklar kolay 
kazanılmadı. Kazandığımız bu toprakları 
kolay bir şekilde vatan yapmadık. Eğer 
bu bayraklar dalgalanıyorsa, minarede 
ezanlar susmuyorsa bilin ki bu millet, elbet 
nasıl ki geçmişte kurduysa gelecekte de 
büyük medeniyetler kuracak ve payidar 
olmaya devam edecektir. Geçmişte birçok 
destanlar yazdık. 15 Temmuz da bir başka 
destandır. 15 Temmuz'da millet olmanın ne 
demek olduğunu gösterdik. Küllerimizden 
yeniden doğduk. Bu dirilişe pek çok millet 
gıpta ile bakıyor. Bunu gelecekte de 
sürdürmemiz lazım. Farklı siyasi fikirlerimiz 
ve ideolojilerimiz olabilir. Bütün bu 
farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli, 
Türkiye ortak paydasında hepimizin mutlaka 
uzlaşması ve bütünleşmesi lazım." dedi.

Milletin kendi iradesine ve demokrasisine 
nasıl sahip çıktığını gelecek kuşaklara 
aktarmak zorunluluğu bulunduğunu ifade 
eden Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan 
bölümlerini de demokrasi müzesi 
yapacaklarını söyledi. 

46. Hükûmet Sağlık Bakanı Halil Şıvgın ise 
kendilerine verdiği destekten dolayı  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a ve 
serginin açılışında emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Şıvgın, 15 Temmuz'da Türkiye'ye sahip 
çıkıldığını ve bütün dünyanın bunu 
gördüğünü kaydetti. 

Bu mücadeleyi anlatmak için sergiyi 
hazırladıklarını dile getiren Şıvgın "Buradaki 
düşüncemiz, Türk devlet geleneğini mümkün 
olduğunca resimlere yansıtarak, kahramanlık 
destanlarımızı yazanları toplumumuza bir 
kere daha hatırlatmaktır." ifadesini kullandı. 

Şıvgın, Ankara'daki sivil toplum 
kuruluşlarının aldığı kararla TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'a seymenlik beratı 
verdiğini anımsatarak "Seymenlik yiğitliktir, 
Kahraman’ın soyadı zaten Kahraman'dı. 
Ayrıca yiğit Kahraman oldu." dedi. 

Ressam Halil Akkurt ise eserleri sürrealist 
bir anlatımla yaptığını ifade ederek, Türk 
devlet geleneği ve kültüründeki şahsiyetleri 
resmettiği için mutlu olduğunu belirtti. 
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YURT DIŞINA KAÇIRILAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Dört siyasi partinin de imza verdiği ortak 
önerge üzerinde söz alan MHP Osmaniye 
Milletvekili Ruhi Ersoy, önerge üzerinde 
uzlaşma olmasından memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

Anadolu'dan giden insanlığın ortak hafızası 
olan eserlerin değişik yerlerde sergilendiğini 
belirten Ersoy, bunlarla ilgili çalışma 
yapacaklarını kaydetti.

Ersoy "Lizbon'a gemisiyle giden bir 
Osmanlı ailesi buradan toparladığı tüm 
objelerle orada müze yapabilmiş. O 
eserleri Türkiye'ye kazandırabilmek için 
bir sermayenin 'Ben de onu tekrar buraya 
getirmek istiyorum' diyebilmesini hayal 
ediyoruz." dedi.

Arkeoloji ve sanat tarihi anlayışındaki 
zihniyetin üzerine yeni ilavelerin yapılması 
gerektiğini dile getiren Ersoy, arkeoloji 
müfredatında bir bütünlük olmadığını 
söyledi.

HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, farklı 
dinlere, etnisiteye mensup halkların ortaya 
koyduğu birbirinden değerli kültürel mirasın 
vârisleri olarak, bu kültürel mirası koruyup, 
sonraki kuşaklara aktarmada oldukça 
başarısız bir noktada olduklarını belirtti.

Dora, tarihî ve kültürel eserleri koruma 
konusunda sınırlı, kesintili ve tepeden 
inmeci girişimlerin, gerek ilgili devlet 
kurumları nezdinde ve gerekse halkta 
nitelikli bir koruma bilinci oluşturamadığını 
belirtti.

CHP Grubu adına söz alan Mersin 
Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu da bugüne 
kadar ülkemizden kaçırılan tarihî  eserlerin 
iadesi için girişimler yapıldığını ancak, yeteri 
kadar sonuç elde edilemediğini ifade etti. 
Her ülkenin kültürel mirasının kendi ulusal 
kimliğinin belirlenmesinde önemli bir etken 
olduğunun altını çizen Kuyucuoğlu

TBMM Genel Kurulunda, yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının belirlenerek, 
iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için  

alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge  

27 Temmuz 2017’de görüşüldü.
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“Başka ülkelere ait kültür varlıklarını ele 
geçiren ülkeler, bunları yasal yollarla 
elde ettiklerini savunmaktadırlar. Bu 
nedenle, bu varlıkların o ülkelerce nasıl 
elde edildiklerinin kapsamlı bir şekilde 
araştırılmasına ihtiyaç vardır. Kurulacak olan 
bir araştırma komisyonu bu varlıklarımızın 
nasıl ve hangi yollarla yurt dışına 
çıkarıldıklarının tespit edilmesi, ülkemize 
ve kültürümüze aidiyetinin kanıtlanması ve 
olası yeni kaçakçılık olaylarının önlenmesi 
açısından önemlidir.” dedi.

Önerge üzerinde AK PARTİ adına  
Sakarya Milletvekili Mustafa İsen söz aldı.  
“Kültür varlıklarının yasa dışı transferi 
antik çağlardan beri süregelen bir vakıadır. 
Batılı güçlerin 19'uncu yüzyılda ve 20'nci 
yüzyılın başlarında ortaya çıkan kültürel 

emperyalizmin ve sömürgeciliğinin bir 
sonucu olarak had safhaya ulaşmış, 
ülkemiz kökenli birçok kültür varlığı ait 
olduğu topraklardan  koparılmıştır.” diyen 
İsen, Türkiye’nin, varlıklarının korunması 
konusunda dünyadaki en eski hafızaya 
sahip ülkelerden biri olduğunu, ancak, 
tüm çabalara karşın,  Anadolu’daki kültürel 
miras alanlarının tahribatının tamamen 
engellenemediğini söyledi. 

İsen “Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinasyonuyla, kültür varlıklarının 
yasa dışı transferinin önlenmesine yönelik 
faaliyetler ve yurt dışındaki ülkemiz kökenli 
kültür varlıklarının iadesinde sağlanan 
başarılı sonuçlar memnuniyet vericidir. 
Türkiye, kültür varlıklarının korunması ve 
iadesi için yürüttüğü çalışma ve politikalar 
konusunda, bugün dünyadaki önemli 
aktörlerden birisi hâline gelmiştir.” dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, 
yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının 
belirlenerek iadelerinin sağlanması ve 
mevcut kültür varlıklarının korunması için 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
maksadıyla bir Meclis Araştırması 
Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, 
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kabul edilen araştırma önergesinin 
gerekçesinde, insanlığın ortak mirası olan 
kültürel eserlerin ait olduğu topraklarda 
anlamlı olduğunun altı çiziliyor ve 
“Türkiye'nin yasa dışı yollardan yurt dışına 
kaçırılan bütün kültür varlıklarının tespitinin 
ve nerelerde olduğunun belirlenmesi 
gerekmekte, müze envanterleri sıkı takibe 
alınmalıdır. Öte yandan coğrafyamızın ve 
kültürümüzün yasa dışı yollarla yurt dışına 
çıkarılmış bütün kültür varlıklarımızın iade 
süreci tavizsiz sürdürülmelidir. Bu sürece 
kadim uygarlıkların kalıntıları, tarih ve sanat 
açısından değerli objeler kadar, yazma 
eserler ve etnografik eserler de katılmalıdır.” 
ifadesine yer veriliyor.
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NATO PA TÜRK GRUBU YENİ BAŞKANINI SEÇTİ

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu, 
Grup Başkanı Osman Aşkın Bak'ın Gençlik 
ve Spor Bakanlığına getirilmesi dolayısıyla 
yeni başkanını seçmek üzere toplandı. 
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın 
geçici başkanlığında toplanan komisyonda 
yapılan oylama sonucunda, Türkiye-AB 
Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı 
görevini de yürüten AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, oy birliğiyle 
NATO PA Türk Grubu Başkanı seçildi. 

Seçimin ardından bir değerlendirme 
yapan Çonkar, her zaman olduğu gibi, 
Türkiye'nin millî menfaatlerini önceleyerek 
görev yapacağını belirterek, NATO PA Türk 
Grubunun iktidar ve muhalefet partilerine 
ait üyelerinin bugüne kadar başta güvenlikle 
ilgili konular olmak üzere millî menfaatlerin 
söz konusu olduğu durumlarda ortak 
hareket ederek, başarılı ve örnek  
bir çalışmayı ortaya koyduğunu ifade etti. 

Bu ortak hareket ve birlikteliğin güçlü 
temsili sonucu, NATO PA'nın geçen yılki 
toplantısında Türkiye'nin üye sayısının 

12'den 18'e yükseltildiğini anımsatan 
Çonkar, görevini yürütürken Türkiye'nin 
menfaatine olan her konuda tüm üyelerin 
katkıları ile önerilerine açık olacağını ve 
duyulan güvene layık olmaya çalışacağını 
kaydetti. 

Çonkar, Avrupa ülkeleri, ABD ve NATO 
ittifakı ile ilişkilerin her zamankinden 
daha hassas olduğu ve önem arz ettiği bir 
dönemde, NATO PA Türk Grubu Başkanlığı 
görevine seçilmesinin kendisine yüklediği 
sorumluluğun farkında olduğunu da  
dile getirdi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba
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Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Jamaan Al Harbash ve 
beraberindeki heyet Türkiye’ye resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Kırşehir 
Milletvekili Mikail Arslan, Kuveyt-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ile konuk heyet onuruna bir öğle yemeği 
verdi.

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ  
Hatay Milletvekili Orhan Karasayar,  
Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk  
Grubu Heyetini 3 Temmuz 2017’de  
kabul etti. 

TBMM İdare Amiri Karasayar, görüşmenin 
son derece dostane geçtiğini vurgulayarak 
heyeti Gazi Mecliste misafir etmekten ve  
TBMM hakkında bilgi vermekten 
memnuniyet duyduğunu kaydetti. Kuveyt-
Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Heyeti 5 Temmuz 2017’de Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan tarafından kabul edildi. 

Bakan Elvan, Kuveyt heyetini Türkiye’de 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifadeyle 
Kuveyt’in Türkiye için dost ve kardeş ülke 
olduğunu, iki ülke arasında son 10 yılda 
ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştiğini ve 
daha da güçlendirilmesi gerektiğini dile 
getirdi.

KUVEYT-TÜRKİYE PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU HEYETİ ANKARA’DA 

3 Temmuz 2017 Pazartesi
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Dilekçe Komisyonu ve Gıda Bankacılığı 
Uygulamasının Araştırılması ve 
Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, Alt Komisyon üyeleri 
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Canan 
Candemir Çelik ve MHP Adana Milletvekili 
Seyfettin Yılmaz ile birlikte Adana Valisi 
Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Satır, Dilekçe Komisyonu ile Gıda 
Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve 
Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt 
Komisyonunun çalışma sistemi hakkında 
bilgi vererek, komisyona bu yönde gelen 
dilekçeleri değerlendirmek üzere bir alt 
araştırma komisyonu kurduklarını, illerde 
yaptıkları inceleme sonunda rapor hazırlayıp 
ilgili makamlara sunacaklarını kaydetti.

Mihrimah Belma Satır, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının Sosyal Yardım Bilgi 
Sisteminin (SOYBİS) belli ölçülerde diğer 
vakıf ve derneklere de açılması gerektiğini 
düşündüklerini dile getirerek yardım 
yapılacak kişinin son gelir durumunun 
müşterek olarak paylaşılması ihtiyacının 
sistemin düzgün işlemesi bakımından önem 
arz ettiğine değindi. 

Gıda Bankacılığı Uygulamasının 
Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını 
İnceleme Alt Komisyonu Heyeti, Hatay Valisi 
Erdal Ata'yı da 6 Temmuz 2017’de  
ziyaret etti.

Komisyon Başkanı Mihrimah Belma 
Satır, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
komisyon olarak yerinde inceleme yapmak 
üzere Gaziantep, Eskişehir, İstanbul ve 
Adana’ya ziyaretlerde bulunduklarını,  
hem belediyelerin hem de sivil toplum 
kuruluşlarının bu şehirlerde yaptığı 
faaliyetleri incelediklerini belirtti.

Satır “Hatay, Suriyeli misafirlerimizin 
çok sayıda olduğu bir ilimiz. Fakat hiçbir 
sosyal patlama ya da sosyal kriz olmadan 
yönetilen bir ilimiz. Bunda Hatay Valisinin, 
Hatay milletvekillerinin, yerel yöneticilerin 
çok ciddi katkısı var. Hatay'daki sosyal 
yardımlar ve gıda bankacılığı sistemini ve 
bugüne kadar neler yapıldığını dinleyeceğiz. 
Sonra da yerinde inceleme yapacağız. 
Gıda bankacılığı ya da yardım bankacılığı, 
hem israfın önlenmesini hem de ihtiyaç 
sahibi insanlara desteklerin doğru yoldan 
gitmesini sağlayacak bir sistem. Bu konudaki 
istismarların önlenmesi için Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının bilgi bankasının 
paylaşılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. 
Bakanlığa çok ciddi görevler düşüyor ve 
yaptıkları çalışmalar da çok önemli." dedi.

Satır ve beraberindekiler daha sonra kamu 
kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir 
araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

GIDA BANKACILIĞI ALT KOMİSYONU  
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

5 Temmuz 2017 Çarşamba 6 Temmuz 2017 Perşembe
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Mihrimah Belma Satır, beraberinde  
Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması 
ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt 
Komisyonu üyeleri AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Canan Candemir Çelik ve  
CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile 
1 Ağustos 2017’de Malatya Valisi Ali Kaban'ı 
ziyaret etti.

Kentteki kurum müdürleri ve dernek 
temsilcileriyle de görüşen Satır, daha sonra 
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gıda bankacılığı, israf, yardım bankacılığının 
dünyadaki örneklerini ve Türkiye'deki 
ihtiyaçlarını incelemek üzere bir alt 
komisyon kurduklarını hatırlatan Satır,  
bu konuda iyi örnekleri yerinde 
incelediklerini söyledi.

Satır, Malatya'da da gıda bankacılığı, sosyal 
yardım bankacılığıyla ilgili iyi örnekler 
bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: 
"Gıda bankacılığı denildiğinde sadece 
gıdayı almamak lazım. Gıda bankacılığı, 
işletmelerin stoklarında bulunan gıda, 
giyecek ve temizlik maddelerinden son 
kullanma tarihi yaklaşmış, paketleme veya 
üretim hatası bulunan ihracat veya ihtiyaç 
fazlası gibi sebeplerden dolayı değerini 
kaybeden veya zayi olacak maddelerin 
ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasını 
sağlayan, işletmeler ile dernek ve 
vakıflar arasında köprü oluşturan bir 
organizasyondur. Bu iş sadece gıdayla değil, 
yakıt ve diğer ihtiyaç malzemelerini de 
kapsıyor. Gıda bankacılığı konusunda öneri 
olarak sadece yiyeceğin 
değil; giyecek, ev eşyası, 
temizlik malzemeleri, 
yakacak, eğitim 
materyalleri, sağlık 
yardımları, barınma ve 
nakit bağışın da sosyal 
yardım kapsamında 
değerlendirilmesi ve 
devlet tarafından verilen 
mali desteklerden 
faydalanılması 
görüşündeyiz.  

Çalışma teşvikleriyle desteklenen 
yardımların, gerçek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılması konusundaki sistemi 
önemsiyoruz."

Satır, konuşmasında FETÖ'nün  
15 Temmuz'daki darbe girişimine de 
değinerek büyük bir travma yaşadıklarını 
dile getirdi.

"Toplumumuzun duygularını sömüren bu 
grup; yardımlarımızı, kurban bağışlarımızı, 
eğitim katkılarımızı alıp bizlere darbe olarak 
geri döndürdü." diyen Satır, şunları kaydetti:

"Bunu hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla 
çok daha duyarlı ve bilinçli olmamız 
lazım. Burada sivil toplum örgütlerine, 
belediyelere ve kamuya düşen görevler 
var. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi 
araştırma komisyonu, inceleme komisyonu 
olarak Dilekçe Komisyonu altında kurmuş 
olduğumuz bu komisyonda tüm bunları 
içeren bir rapor hazırlayacağız ve  
kamuoyu ile paylaşacağız."

Vali Ali Kaban ise bugün her türlü israfın 
önlenmesi ve sosyal yardımların hedefine 
daha etkili ulaşabilmesi için neler 
yapılabileceğini görüştüklerini kaydetti.

Türkiye'nin her geçen gün büyüdüğüne, 
geleceğe umutla baktığına ve her alanda 
büyük çalışmalar başlattığına işaret eden 
Kaban, bunlardan birinin de Komisyonun 
israfın önlenmesine yönelik çalışması 
olduğunu söyledi.

1 Ağustos 2017 Salı
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“DİLİMİZ KİMLİĞİMİZDİR”

AK PARTİ İzmir Milletvekili  
Necip Kalkan Türkçemizin  
bugünkü haline ilişkin Genel Kurulda  
gündem dışı bir konuşma yaptı. 
AK PARTİ İzmir Milletvekili Necip Kalkan 
Türkçemizin bugünkü hali hakkında 
görüşlerini anlatmak üzere söz almak 
istediğini belirterek Birleşmiş Milletler 
verilerine göre dünyada 8 bin çeşit dil 
konuşulduğunu, bunlardan 2000’inin 
yazılışının olmadığını ve sadece konuşulan 
dil olduğunu, yazılı diller içinde de Türkçenin 
önemli bir dil olarak kaydedildiğini, bu 
çerçevede Türk Dil Kurumunun 2017 yılını 
"Dilimiz Kimliğimizdir" adı altında Türk Dili 
Yılı ilan ettiğini ifade etti.

Kalkan, bir milleti oluşturan en önemli 
unsurlardan birinin dil olduğunu 
vurgulayarak dildeki çözülme, bozulma 
ve yabancılaşmanın milletin oluşumunu 

etkilediğini, milletin fertlerini birbirine 
bağlayan dilin önemini yitirmesinin fertler 
arasındaki bağ ve yakınlığı da zayıflattığını, 
bunun sonucunun da çözülme ve ayrılma 
isteklerine kadar gidebileceğini dile getirdi.

AK PARTİ İzmir Milletvekili Kalkan, 
Türkçeye karşı kayıtsızlığın iş adamlarını ve 
esnafı da etkilediğini, imal edilen mal ve 
ürünlerin adlarında ve ticari unvanlarda 
yabancılaşmanın hızla arttığını belirterek 
günümüzde farklı kuşakların birbirinin 
konuşmasını anlamaması, tabelaların 
okunamaması, Türkçe isimlerin dahi 
İngilizce yazım karakterine göre yazılıyor 
olmasının, ortak en büyük zenginliğimiz 
olan Türkçeye zarar verdiğinin altını çizdi. 
Kalkan, dilin kelimelerle nefes aldığını, 
kadim kelimelerin yerlerini uydurulmuş, 
melez, köksüz sözcüklere bırakmasının artık 
medeniyetimizi tehdit ettiğini,  
Türk Dil Kurumu verilerine göre Türkçede 
114 bin kelime bulunduğunu, ancak günlük 
Türkçeyi 400 ile 500 kelime arasında 
konuştuğumuzu sözlerine ekledi. Türk Dil 
Kurumunun harekete geçerek, yeniden 
yapılandırma dahil, yeni, kapsamlı ve köklü 
bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu ifade 
eden Necip Kalkan sözlerini, aldığı notları 
paylaşmak istediğini belirterek tamamladı:

“Herhangi bir vatandaş, Ahmet Bey'in 
sabah kalkışından başlayarak yatana kadar 
karşılaştığı durumları anlatayım:

Ahmet Bey sabah saat yedide Casio marka 
saatinin alarmıyla gözlerini açtı. Puffy 
yorganını kaldırdı. Hugo Boss çamaşırlarını 
çıkarıp Adidas terliklerini giydi. WC'ye 
uğradıktan sonra banyoya geçti. Clear 
şampuan ve Protex sabunuyla yıkandı. 
Colgate'le dişlerini fırçaladı. Braun'la 
saçlarını kuruttu. Bill's gömleğini giydi. 
Lipton çayını içti. Sony televizyonda 
medya özetlerini, "flash" haberleri izledi. 
Citizen kol saatine bakarak aile fertlerine 
"bye" deyip Hyundai otomobiline bindi. 
Blaupunkt radyosunu açarak "rock" müziğini 
dinledi. Ağzına bir Polo şeker attı. Şehrin 
göbeğindeki "mega center"daki ofisine 

2017 Türk Dili Yılı



158  ■  

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk ile 
HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın 
milletvekilliklerinin devamsızlık nedeniyle 
düşürülmesine ilişkin Karma Komisyon 
Raporu 27 Temmuz 2017’de oylandı. Rapor 
ve söz konusu milletvekillerinin savunması 
25 Temmuz’da Genel Kurulda görüşülmüştü.

Öztürk hakkındaki raporla ilgili oylamaya 
344 milletvekili katıldı. 324 kabul oyu, 
20 ret oyu verildi.  Oylamanın ardından  
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Öztürk'ün 
milletvekilliğinin düşürüldüğünü duyurdu. 
HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın 
milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin 
raporun oylamasına da 357 milletvekili 
katıldı. Oylamada 328 kabul oyu, 29 ret 
oyu verildi.  Bu sonuç uyarınca Sarıyıldız’ın 
milletvekilliği de düştü.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığında 20 Temmuz 2017’de toplanan 
TBMM Başkanlık Divanında “Anayasa’nın 
81. maddesine uygun biçimde ant içmeden 
aralıksız olarak Genel Kurulun  
212 birleşimine katılmayan” HDP Ağrı 
Milletvekili Leyla Zana’nın durumu 
görüşüldü. Zana’nın dosyasının, Anayasave 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyona sevkine karar verildi.  
Komisyon bünyesinde Zana’nın dosyasını 
görüşmek için Hazırlık Komisyonu 
kurulacak. Hazırlık Komisyonu, hazırlayacağı 
raporu Karma Komisyona sunacak. Karma 
Komisyonun, Zana’nın devamsızlıktan 
milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 
karar vermesi durumunda dosya Genel 
Kurul gündemine gelecek ve nihai karar 
orada verilecek.

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLARI  
ÜYELERİNDEN KURULU KARMA KOMİSYON RAPORU  

GENEL KURULDA OYLANDI

varınca Toshiba bilgisayarını çalıştırdı, 
Microsoft Excel'e girdi. "Office boy"dan 
Nescafe'sini ve "grissini" istedi. Öğlen 
Wimpy's "fast food" kafeteryaya gitti, 
Coca Cola ve hamburgeri mideye indirdi. 
Camel sigarasını yakıp Star gazetesini 
karıştırdı. Image Bar'a uğradı, JB'sini 
yudumladı. "Shopping center"a gitti. Ariel 
deterjan, Ace çamaşır suyu, Palmolive 
şampuan, Gala tuvalet kâğıdı, Sprite gazoz, 
Johnson kolonyayı alarak kasaya yanaştı. 
Bonus kartıyla ödemeyi yaptı. Hafta 
sonu eşi Münevver'le Galleria'ya gitti, 

"showroom"ları dolaştı. Kinetix ayakkabısını 
giydi. Lee Cooper "blue jeans" satın aldı. 
TV Guide'da zapping yaparak First Class, 
Top Secret, Paparazzi programlarını aynı 
anda izledi. Outdoor dergisini karıştırdı. 
Esas söylemek istediğim bu: Bu kadar 
yorgunluğun ardından uykusu gelen  
Ahmet Bey televizyonunu kapatıp yatak 
odasına geçerken mutlu mutlu gülümsedi, 
"Ne mutlu Türküm diyene!" diyerek 
uykuya daldı, hâlâ uyuyor; acaba ne zaman 
uyanacak, belli değil!”

AK PARTİ 
317

CHP 
133

HDP 
55

MHP 
36

BAĞIMSIZ 
5

Sandalye Dağılımı

TOPLAM
546
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili 
sayısının 600'e çıkarılması nedeniyle  
2016 nüfus bilgilerine göre, illerin çıkaracağı 
milletvekili sayılarını ve seçim çevrelerini 
yeniden belirledi.

Resmî Gazete'nin 27 Temmuz tarihli 
sayısında yayımlanan kararda, Anayasa'da 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
550 olan milletvekili sayısının 600 olarak 
değiştirildiği; bu değişiklik ile “birlikte 
yapılacak ilk TBMM ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte 
yürürlüğe girmesine yönelik düzenleme 
yapıldığı” hatırlatıldı.   

Kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 
5. maddesinde, seçim çevreleri ve her 
seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı 
sonuçlarının açıklanmasından itibaren, 
en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilanının 
öngörüldüğü belirtildi.

TÜİK tarafından 31 Aralık 2016 tarihli veriler 
esas alınarak ilan edilen 2016 yılı nüfus 
bilgilerinin YSK'ya gönderildiği, bu nüfus 
sayımı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve 
her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili 
sayısının tespit edildiği kaydedildi.

Kararda, yapılan tespit sonunda, çıkaracağı 
milletvekili sayısı 18'e kadar olan illerin bir, 

çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan, 35'e 
kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan 
illerin üç seçim çevresine bölündüğü ifade 
edildi.

Karar çerçevesinde milletvekillerinin illere 
göre dağılımı şöyle:

“Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, 
Ağrı 5, Amasya 3, Ankara 36, Antalya 16, 
Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, 
Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, 
Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 8,  
Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5,  
Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, 
Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, 
Hakkâri 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, 
İstanbul 97, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, 
Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2,  
Kocaeli 13, Konya 15, Kütahya 5, 
Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, 
Mardin 6, Muğla 7, Muş 4, Nevşehir 3, 
Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 7,  
Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5,  
Tekirdağ 7, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, 
Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, 
Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 2, 
Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, 
Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, 
Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.”

İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYISI YENİDEN DÜZENLENDİ
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ÇÖLYAK HASTALIĞINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Çölyak hastalığının sebep ve sonuçlarının 
araştırılması için kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer başkanlığında toplandı. 

İsmail Tamer, Çölyak hastalığı ile ilgili 
derneklerin temsilcilerinin de katıldığı 
toplantıda "Türkiye'deki çölyak hastalarıyla 
ilgili eksiklikleri ve problemleri ortaya 
koyup, daha sonra bunu hayata geçirmek 
için elimizden ne geliyorsa komisyon 
üyesi arkadaşlarımızla birlikte yapmaya 
başlıyoruz.” dedi ve hastaların yararına 
hayırlı çalışmalar gerçekleştirmeyi  
temenni etti.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil,  
dünyada çölyak konusunda kurulan ilk 
komisyon olduklarını, bu hastalığın yıllardır 
bilindiğini, hastalığın asıl sıkıntılı ayağının 
toplumsal boyutu olduğunu dile getirdi. 
Çölyak hastalarının çoğunlukla orta ve 
düşük gelir seviyesindeki kişiler olduğunu 
ifade eden İrgil, bu kişilere devlet tarafından 
destek verilmesi gerektiğini vurguladı. 
Çölyak hastalarının glutensiz gıdalara ihtiyaç 
duyduğuna işaret eden İrgil, bu ürünlere 
ücretsiz erişimin sağlanması gerektiğini 
ifade etti. İrgil, Sosyal Güvenlik Kurumu ve 
Sağlık Bakanlığı yetkilileri, çölyak konusunda 
bilinen uzmanlar, ilgili derneklerden 
temsilciler ve glutensiz ürünler ithal 
eden şirket temsilcilerinin komisyonda 
dinlenilmesini istedi. 

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim 
Yurdakul da böyle bir komisyon kurulması 
için katkıda bulunanlara teşekkür etti, çölyak 
hastalarının ve ailelerinin sorunlarının 
çözülmesi için her şeyi yapacaklarını 
kaydetti. 

AK PARTİ Konya Milletvekili Abdullah Ağralı 
da çölyak hastalarıyla ilgili çok boyutlu bir 
düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. 

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili  
Mehmet Ali Cevheri ise bu hastalığa karşı 
duyarsız kalmanın mümkün olmadığını, 
normal gıdalardan pahalı olan glutensiz 
gıdalarla ilgili olarak yardımda bulunulması 
gerektiğini ve çölyak hastalarıyla ilgili diğer 
ülkelerde neler yapıldığına ilişkin örneklerin 
de komisyonda ele alınmasını istedi. 

AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili  
Durmuş Ali Sarıkaya da 
kızının çölyak hastası 
olduğunu belirterek, 
günlük yaşamın, 
okulun ve tatilin her 
çölyak hastası çocuğu 
olan aileler için çeşitli 
sorunlar barındırdığını 
kaydetti. Sarıkaya, 
komisyon çalışmaları 
kapsamında, hem yurt içindeki, hem yurt 
dışındaki uzmanlardan da görüş alınarak, 
çölyak konusunda Türkiye'nin 10-20 yıllık 
perspektifinin oluşturulabileceğini dile 
getirdi. 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Bennur 
Karaburun ise komisyonun, yapacağı 
çalışmalarla çölyak hastaları için hayırlara 
vesile olmasını diledi. 

Toplantıya katılan çölyak derneklerinin 
temsilcileri de yaşadıkları sıkıntıları ve 
çalışmalarını anlatarak, TBMM'de bu 
konuda bir komisyonun kurulmasının 
kendilerini çok sevindirdiğini belirttiler.

2 7 Temmuz 2017 Perşembe
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Gambiya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve 
Yurtdışındaki Gambiyalılar Bakanı 
Ousainou Darboe 12-17 Temmuz 2017’de 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
davetlisi olarak Türkiye’ye resmî bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Darboe, programı çerçevesinde TBMM’yi 
ziyaret ederek, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında Meclisin bombalanarak 

hasar gören bölümlerinde incelemelerde 
bulundu. Konuk bakan ve beraberindeki 
heyete TBMM Genel Sekreteri  
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili Erbay Kücet ve  
Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin 
Tüney refakat ederek 15 Temmuz darbe 
girişimi gecesi yaşananlar hakkında bilgi 
verdiler.

13 Temmuz 2017 Perşembe

PAKİSTAN BASIN HEYETİNİ AĞIRLADIK
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Erbay Kücet, Pakistan basın heyetini kabul etti. 
Kücet kabulde; din, hoşgörü ve millî duyguları istismar ederek milleti kandıran hain terör 
örgütünün darbe girişimine bir yıl önce 15 Temmuz gecesi maruz kalındığını ifade ederek 
"O gece darbeciler başarılı olsalardı, 
bugün bu toplantıyı yapamayacaktık. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
halkımız demokrasiye, parlamentoya 
ve kendi düşüncelerine sahip çıkarak 
bu hain girişimi püskürtmeyi başardı." 
dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü dolayısıyla çeşitli programlar 
düzenlendiğini kaydeden Erbay Kücet, 
TBMM tarafından da hain darbe 
girişimini unutturmamak amacıyla bir 
dizi etkinlik ve çalışma hazırlandığını 
belirtti.

14 Temmuz 2017 Cuma

GAMBİYA HEYETİ TBMM’DE
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TBMM GENEL SEKRETERİ KUMBUZOĞLU:  
“RİSKLERİ YÖNETEMEYENLER 

KRİZLERİ YÖNETMEK ZORUNDA KALIR”
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı  
"Kurumsal Süreç ve Risk Yönetimi Projesi" 
kapanış toplantısı Genel Sekreter  
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, genel sekreter 
yardımcıları ve idari teşkilat birimlerinin 
yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ağustos 2016’da başlatılan proje, birim 
temsilcilerinin katılımlarıyla bir yıl gibi kısa 
bir süre içerisinde tamamlandı. Projenin  
son hâli bilgilendirme toplantısıyla tanıtıldı. 

Toplantının açılışı Strateji Geliştirme Başkanı 
Naim Çoban'ın konuşmasıyla başladı.  
Bir yıl içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin 
bilgilendirme yapan Çoban, projenin 
tamamlanmasında üst yönetimin ve 

çalışanların katkılarının önemini belirterek, 
desteklerinden dolayı tüm paydaşlara 
teşekkürlerini iletti. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da konuşmasında bireyler 
gibi kurumların da riskleri olduğunu 
ve riskini yönetemeyenlerin krizleri 
yönetmek zorunda kalacağını vurguladı. 
Ölçülemeyenin yönetilemeyeceğini 
ifade eden Kumbuzoğlu, bu tür projeleri 
çok önemsediğini, projeyle kurumun, 
performansını izleyen ve gelecekteki 
gerçekleşmesi muhtemel tehditlere karşı 
tedbir alabilen örnek kurumlar arasında 
daha da ileri bir noktaya geleceğini belirtti. 

14 Ağustos 2017 Pazartesi
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TBMM’DE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİNE 
GEÇİLDİ

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun  
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa gönderdiği ilk imza ile 

TBMM’de “Elektronik Belge Yönetim Sistemi”ne (EBYS) geçildi.
EBYS ile eşzamanlı yürütülen çalışmalarla 
birlikte EBYS ve Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) entegrasyonu gerçekleştirilerek 
KEP entegrasyonu ile resmî, özel ve ticari 
her türlü belge veya yazı; kurum, kuruluş 
ve şahıslar arasında elektronik olarak 
gönderilip alındı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Türkiye Büyük Millet  
Meclisinin "Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi"ne (EBYS) geçtiğini ifade ederek 
ilk belgeyi elektronik ortamda 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa 
gönderdiğini belirtti. 

EBYS’nin kullanımına ilişkin olarak 
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2017 
yılı eğitim faaliyetleri kapsamında  
22-25 Ağustos 2017’de ilgili 
personelin katılımıyla eğitim 
düzenlendi. Resmî yazışmaların ve 
evrakın bilgisayar ortamı üzerinden 
hazırlanıp, birimler arasında 
elektronik ortamda iletildiği EBYS’nin 
Eylül ayı içinde kurum içerisinde 
yaygınlaştırılması planlanıyor.

18 Ağustos 2017 Cuma
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EBYS NEDİR? FAYDALARI NELERDİR? 
TBMM’de kullanıma geçilen Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi (EBYS); elektronik imza, e-yazışma, belge 
formatları, ulusal ve uluslararası uyumluluk kriterleri, 

standart dosya planı, güvenlik seviyeleri, devlet teşkilatı veri tabanı ve resmî yazışma 
kurallarını içermektedir.  

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından yönetilen EBYS sayesinde proje sürecinde 
vatandaşlardan gelen yazılı dilekçe ve talepler de dâhil olmak üzere, kurum içi ve kurumlar 
arası yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi ve takip edilmesi mümkün olacak, hem 
iş süreçlerinde hem de kırtasiye malzemelerinin kullanımında kaynak tasarrufu sağlanacak, 
kurumsal verimlilik artacaktır.

Sisteme entegre tüm kurumlarla yapılan resmî yazışmaların bütün süreçleri elektronik 
ortamda gerçekleştirileceğinden kağıt, yazıcı, posta ve arşivleme gibi giderler sıfırlanacak ve 
en önemlisi yazışma süreçlerinde oluşan zaman kayıplarının önüne geçilecektir. 

Eğitim çalışmaları devam eden EBYS’nin tam anlamıyla hizmete girmesiyle birlikte TBMM için 
kolay ulaşılabilir bir evrak arşivi de oluşturulmuş olacaktır. 

Sistemin internet üzerinden kullanılması nedeniyle zaman ve mekân kısıtlaması olmadığından 
artık masa başında evrak inceleyip imzalama dönemi bir anlamda kapanacak, elektronik 
ortamda hazırlanan belgeler akıllı telefonlardan, tabletlerden veya bilgisayarlardan 
hazırlanarak, e-imza ile imzalandıktan sonra ilgili kuruma gönderilebilecektir.

BYS

BURKİNA FASO BÜYÜKELÇİLİĞİNE  
TAZİYE ZİYARETİ

TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, Burkina Faso 
Ulusal Meclisi Başkanı 
Salifou Diallo’nun vefatı 
nedeniyle TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman adına 
Burkina Faso Büyükelçiliğine 
taziye ziyaretinde bulundu. 

Kücet, Büyükelçilikte, Diallo 
için açılan taziye defterine şu 
ifadeleri kaydetti:

“Burkina Faso Ulusal Meclisi 
Başkanı Sayın Salifou 
Diallo’nun vefatından dolayı, 
kuvvetli dostluk bağlarımız bulunan Burkina Faso halkının ve onun temsilcisi Burkina Faso 
Ulusal Meclisinin acısını paylaşır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman 
ve şahsım adına taziyelerimi sunarım. En derin saygılarımla.”
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TBMM Millî Saraylar Hereke Halı ve İpekli 
Dokuma Fabrikasında 15 kişinin  
18 milyon 816 bin 480 düğüm atarak 9 ayda 
tamamladığı 52,27 metrekarelik kırmızı 
zeminli yayla çiçeği desenli halı, tezgâhtan 
indirildi.

Fabrikada düzenlenen törende,  
Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Yasin Yıldız ve beraberindeki 
dokuyucular, halıyı tarihî tezgâhtan bağlantı 
iplerini keserek indirdi.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı  
Yasin Yıldız, yaklaşık 170 yıllık Hereke Halı ve 
İpekli Dokuma Fabrikasının Osmanlı sarayının 
ihtiyacının karşılanması için kurulduğunu 
kaydetti. 21 yıldır TBMM bünyesinde 
yaşatılan fabrikanın yerli tekstil sanayisinin 
geliştirilmesine de katkı sağladığına değinen 
Yıldız, yapının fabrika ve müze olarak 
kullanıldığını belirtti.

Yasin Yıldız "Burada üretimimiz de tarihî 
tezgâhlarda devam ediyor. Bu faaliyetin 
kurumsal tarihimiz açısından en büyük 
örneğini vermek nasip oldu. 

METREKARELİK HEREKE HALISI 
TEZGÂHTAN İNDİRİLDİ52

13 Temmuz 2017 Perşembe
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Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasında 
şu anda Millî Saraylar bünyesindeki  
10 saray, köşk ve kasrın ihtiyaçlarına 
yönelik çalışıyoruz. Saraylarımızın tefrişinde 
kullanılan halıları buradaki arkadaşlarımız 
üretebiliyor. Niye burada üretiyoruz, çünkü 
orijinali de burada üretilmişti. Bugün de 
ihtiyaç duyulan yerlere burada yenileri 
üretiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İpli dokuma bölümünün de saraylardaki 
tarihî objelerdeki kumaşların yenilenmesine 
yönelik hizmet verdiğini anlatan Yıldız, 
bunun 165 yıllık tezgâhlarda yapıldığını 
belirtti.

Yıldız, tamamlanan yayla çiçeği desenli 
halının 21 yıllık Millî Saraylar döneminde 
Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasında 
dokunan en büyük tek parça halı olduğunu 
aktararak şu ifadeleri kullandı: 
"Halı küsuratıyla birlikte 52 metrekaredir. 
Yaklaşık 18 milyon 800 bin düğüm atılmıştır. 
Bu, büyük emektir. 15 halı ustası çoğunlukla  
24 saat mesai üzerinden bunu yaptılar. 
Geçen yıl ekim ayında halının dokunmasına 
başlandı. Bu zamana kadar halıyı 
tamamladılar. Sanatsal açıdan bu halının 
hatasız olarak bitirilmesi büyük bir başarıdır. 
Halılarda metraj büyüdükçe hata payı artar 
ama arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
Büyük bir iş yaptılar. Hatasız şekilde bu halıyı 
bitirerek kurumumuza gerçekten önemli bir 
katkı yaptılar." 

Tarihî halıların tamirini de bünyelerinde 
yaptıklarını belirten Yıldız, fabrikanın  
5 yıl kapsamlı bir restorasyon çalışması 
geçirdiğini dile getirdi. Yasin Yıldız, dünyada 
tarihî eserlerde çalışmalar devam ederken 
restorasyon yapılmasının nadir görüldüğünü 
ifade ederek şu bilgileri verdi: 
"Özgün bir örnek... Fabrika müze 
fonksiyonunda halı ve ipekli dokuma devam 
edecek. Bu alanlar içinde çalışılırken ziyaretçi 
tarafından görülebilecek. Aynı zamanda alt 
katta zamanında üretilmiş eserler üretim 
safhaları, tarihî fotoğraflardan oluşan 
zengin bir seçki ziyaretçiyle buluşacak. 
Hem Hereke hem de Türkiye'nin kültür 

haritasına güzel katkı sağlamış olacağız.
Şu an Dolmabahçe Sarayı'nda tefrişle ilgili 
ihtiyaçlarımız var. Şu anki faaliyetlerimizi 
ona yönelik sürdürüyoruz. Biz burada 
Dolmabahçe Sarayı'nın ziyaretçi yolluklarını 
da dokuduk. Üretim kapasitemizi artıracağız. 
Halılarımız daha çok tezgâhlarda dokunacak. 
Ondan sonra bunu diğer resmî kurumlarla 
da paylaşmayı hedefliyoruz, çünkü Hereke 
halısının literatürde önemli yeri var. Memluk 
ve İran halılarının geçmişleri bize göre 
çok daha eski; 500, 600 yıla kadar gidiyor 
ancak bizim Hereke halıcılığı nispeten daha 
yeni olmasına rağmen dünyada çok fazla 
karşılığı olan bir halı. Dünya saraylarında da 
Dolmabahçe Sarayı'nda da var. Bizim 
müzecilik yaptığımız 10 saray, köşk ve kasırda 
da var."

Dünyada 18 milyon 816 bin 480 düğümlük 
halının nadir olduğuna işaret eden Yıldız 
"Halıda kaliteyi belirleyen en önemli 
faktörlerden birisi ilmik sayısıdır. Bu ilmik 
sayısı olarak da çok çok nadir bir halı. 
Rahatlıkla Türkiye'de bu ilmik yoğunluğunda 
bir halı bulamayacağımızı söyleyebilirim." 
dedi.

Halı dokuyucusu Gülten Ekin de  
30 yıldır bu işi yaptığını belirterek, ekip 
olarak özveriyle çalıştıklarını söyledi. Halının 
büyük olmasının gözlerini korkuttuğunu 
ifade eden Ekin, halının hatasız şekilde 
tamamlanmasından dolayı gururlu 
olduklarını kaydetti. Ekin, normalde 3 yılda 
tamamlanacak halıyı özverili çalışarak 
yaklaşık 9 ayda bitirdiklerini sözlerine ekledi.
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MESLEKİ PROTOKOL VE 
NEZAKET KURALLARI EĞİTİMİ
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2017 Yılı Eğitim 
Planı kapsamında Ankara’da bulunan birimlerde 
görev yapan personel için 3, 4 ve 5 Temmuz 2017 
tarihlerinde; İstanbul’da bulunan birimlerde 
görev yapan personel için ise 12 Temmuz 2017 
tarihinde “Mesleki Protokol ve Nezaket Kuralları 
Eğitimi” gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının iş birliğiyle, Ankara’da 
Sayıştay'ın Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde 
düzenlenen eğitim programına TBMM Başkanlığı 
İdari Teşkilatının çeşitli birimlerinde görev 
yapan personel katıldı. Eğitim, Dışişleri Bakanlığı 
Protokol Genel Müdürlüğü Elçi, Genel Müdür 
Yardımcısı Ahmet Cemil Miroğlu ve  
Şube Müdürü Emre Manav tarafından verildi. 

Çalışanların üstleri, misafirler ve birbirleri 
ile olan ilişkilerinde uymaları gereken genel 
kabul görmüş nezaket ve protokol kuralları 
hakkında bilgilenmelerinin amaçlandığı eğitim 
programının açılış konuşması TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından 
yapıldı. 

Kurum içi eğitimlerin personelin bilgi ve 
becerisinin geliştirilmesi açısından büyük önem 
arz ettiğine dikkat çeken Kumbuzoğlu, bu tür 
eğitimlerin farkındalık oluşturması açısından da 
hayat boyu çok önemli olduğunu vurguladı.

Kamu görevinin de çok önemli bir görev 
olduğunu belirten Kumbuzoğlu, kamunun

özel sektör gibi olmadığını, kamu görevlisinin 
kamu gücünü kullandığını ve bunun da kişi 
üzerinde vicdani bir sorumluluğu bulunduğunu 
dile getirdi.

Kamu görevlilerinin kıyafet ve her türlü insani 
davranış şekilleri ile nezaket kurallarına en üst 
seviyede dikkat etmesi gereken kişiler olduğunun 
altını çizen Kumbuzoğlu, tüm çalışanların TBMM 
gibi bir kurumda çalışmanın sorumluluğunu  
ağırbaşlı, nazik, terbiye, zarafet ve nezaket 
kuralları içinde çalışarak göstermeleri gerektiğini 
ifade etti.

Görgü ve nezaket kurallarının çalışma hayatında 
çok önemli olduğunu kaydeden Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, bahse konu kuralların kişinin 
ailesinden de geldiğini belirterek bilginin 
her zaman öğrenilebileceğini ancak uyumlu, 
güvenilir, güler yüzlü, nezaket ve görgü 
kurallarına uyan kişilerin bu özelliklerinin 
problem çözümünde fayda sağladığını ve 
yöneticiler açısından önem taşıdığını sözlerine 
ekledi.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatının İstanbul‘da 
bulunan birimlerinde görev yapan personel için 
düzenlenen eğitim programı ise Dolmabahçe 
Sarayı Sultan Abdülhamid Han Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Eğitim,  
Dışişleri Bakanlığı Protokol Daire Başkanı  
Emre Zeki Karagöl ve Üçüncü Kâtip Vahide Esen 
tarafından gerçekleştirildi.

3 Temmuz 2017 Pazartesi
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Parlamento Muhabirleri Derneğince 
(PMD) hazırlanan, FETÖ’nün  
15 Temmuz 2016 darbe girişimi 
gecesine ilişkin milletvekillerinin 
ve parlamento muhabirlerinin 
anlatımlarının yer aldığı  
“Karanlık Gecenin Öyküsü,  
TBMM Ateş Altında” kitabı yayımlandı. 

PMD'nin 16 Temmuz 2016 günü yayımladığı, 
darbeyi kınayan bildirisinin de yer aldığı 
yayın 262 sayfadan oluşuyor. Kitap;  
o karanlık gecede bombalar, kurşunlar 
altında TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 

çağrısı üzerine tüm partilerden 
milletvekillerinin demokrasiye sahip çıkarak 
açık tuttuğu parlamento çatısı altında 
yaşananlara ışık tutuyor. O gece görev 
yapan parlamento muhabirleri ve Ankara 
gazetecilerinin gözlemleri, tanıklıkları ve 
yaşadıklarının yer aldığı kitapta ayrıca 
Meclisi açık tutan siyasetçilerin bir 
bölümünün o anlara, duygularına, ruh 
hallerine dönük yazıları ve röportajları da 
bulunuyor.  

PMD Genel Başkanı Göksel Bozkurt, kitabın 
sunuş bölümünde, Gazi Meclisin, 97 yıllık 
tarihinde önemli badireler atlattığını, 
nice işgal ve kalkışma girişimlerini 
püskürttüğünü, darbelere maruz kaldığını, 
kapatıldığını ama hiçbir döneminde kendi 
ordusunun bir kısım mensubu tarafından 
bombalanmadığını ifade etti.

Bozkurt, 246 kişinin şehit olduğu o gece, 
parlamento muhabirlerinin de görev 
başında olduğunu, bombaların, kurşunların 
altında ölüme meydan okuyarak halkı 
bilgilendirme görevini eksiksiz yerine 
getirdiğine işaret etti. Bozkurt, kitabın 
yayımlanmasındaki destek ve katkılarından 
dolayı TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili Erbay Kücet;  
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan 
Yardımcıları İlhami Giray Şahin, Reşit Uzel, 
parlamento muhabirleri ve TBMM personeli 
ile Anadolu Ajansı TBMM bürosuna  
teşekkür etti.

PARLAMENTO MUHABİRLERİ DERNEĞİNDEN 
15 TEMMUZ KİTABI: 

“KARANLIK GECENİN ÖYKÜSÜ, TBMM ATEŞ ALTINDA”
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Mehmet	MOĞULTAY
18, 19 ve 20. Dönem İstanbul, 49 ve 50. Hükûmet Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı ve 50. Hükûmet Adalet Bakanı Mehmet Moğultay’ın 
cenazesi 8 Temmuz’da Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Moğultay, 1945’te Tunceli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat ve İstanbul Barosu Denetleme 
Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Mustafa	Rıfkı	YAYLALI
17 ve 18. Dönem Erzurum Milletvekili Mustafa Rıfkı Yaylalı’nın cenazesi 
14 Temmuz’da Erzurum Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Yaylalı, 1947’de Erzurum’da doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinden mezun oldu. Serbest müteahhitlik ve müşavirlik 
yaptı. 

Mehmet	Sait	DEĞER
21. Dönem Şırnak Milletvekili Mehmet Sait Değer’in cenazesi  
15 Temmuz’da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Değer, 1938’de Cizre’de doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Genel Cerrahi, İngiltere Sheffield 
Üniversitesinde Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı, ABD’de hava ve uzay hekimliği 
eğitimi aldı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

	Hasan	Basri	ÜSTÜNBAŞ
21. Dönem Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş’ın cenazesi  
23 Temmuz’da Kayseri Hunat Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Üstünbaş, 1946’da Eskişehir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi  
Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede Çocuk Sağlığı Enstitüsü 
ihtisası, Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı ihtisası, İngiltere Birmingham 
Üniversitesi Çocuk Kalp Hastalıkları ihtisası yaptı. Erciyes Üniversitesi 
Öğretim Üyesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurucusu ve 
Müdürü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Çocuk Sağlığı,  
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı ve Dekan Yardımcısı, Fırat 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı 
Kurucusu, Türkeli Eğitim, Sağlık ve Hizmet Vakfı Başkanı, Kayseri Tabip 
Odası Başkanı olarak görev yaptı.

Ahmet	İhsan	KALKAVAN
24. Dönem Samsun Milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan’ın cenazesi  
24 Temmuz’da Samsun Büyük Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Kalkavan, 1953’te Samsun’da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi  
Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü Mardin Mazıdağı fosfat yataklarında çalıştı.  
1980 yılından sonra gemi acenteliği yürüttü. Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Üyeliği, Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Samsun Şehir Kulübü Başkanlığı, Samsun Deniz Ticaret Odası Samsun 
Temsilciliği görevlerinde bulundu.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

	Ahmet	Cevat	ODYAKMAZ

12 ve 13. Dönem Kayseri Milletvekili Ahmet Cevat Odyakmaz’ın cenazesi 
31 Temmuz’da Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Odyakmaz, 1919’da Atina’da (Rize-Pazar) doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 7. Tümen Kumandanlığı Refakat 
Hâkimi ve Mehâkim Şubesi Müdürü, Askerî Adalet Teftiş Kurulu Müfettişi, 
Millî Savunma Bakanlığı Askerî Adalet ve Denetleme İşleri Başkanlığı 
Müfettişi, Millî Savunma Bakanlığı Kanun İşleri Şubesi Müdürü, Serbest 
Avukat, Harp Okulu Öğretmeni olarak görev yaptı.

	Veli	YILDIZ
16. Dönem İçel Milletvekili Veli Yıldız’ın cenazesi 24 Ağustos’ta Mersin 
Muğdat Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Yıldız, 1929’da Gülnar’da doğdu. Serbest ticaretle uğraştı.

Mehmet	ATEŞOĞLU
13. Dönem Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu’nun cenazesi  
28 Temmuz’da Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ateşoğlu, 1926’da Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve  
Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. Kayseri Lisesi Müdürü ve 
Edebiyat Öğretmeni, Adana Kız Lisesi Edebiyat Öğretmeni olarak görev 
yaptı.
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	Ahmet	Tevfik	PAKSU
15. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Tevfik Paksu’nun cenazesi 
28 Ağustos’ta İstanbul Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Paksu, 1926’da Kahramanmaraş’ta doğdu. İstanbul Yüksek İktisat ve 
Ticaret Okulundan mezun oldu. Kahramanmaraş Belediyesinde 
muhasebeci olarak görev yaptı. Serbest ticaretle uğraştı. 1966-68 yılları 
arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliğinde bulundu. 39. Hükûmet Çalışma 
Bakanı olarak görev yaptı. 

	Kenan	Mümtaz	AKIŞIK
14. Dönem Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz Akışık’ın cenazesi  
27 Ağustos’ta Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Akışık, 1925’te Ahlat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Orman Tahdit Komisyonu Hukukçu Üyesi, Bucak ve Erciş 
Cumhuriyet Savcı Yardımcısı, Bitlis İl Meclisi Avukatı, Serbest Avukat 
olarak görev yaptı.

ARAMIZDAN AYRILANLAR



KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 5 37
Kanunlaşan 1 1
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan 2 1

Komisyonlarda 
Bulunan* 121 1766

Genel Kurulda  
Bulunan* 98 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 1

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 304 315

İHİK 296 162

KEFEK 1 2

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 46

İstem Üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

5

Karma Komisyon** 256

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 1866 55 14 101 1 - -

Cevaplanan/
Görüşülen 594 - 19 19 - - -

 * 03/11/2015- 25/08/2017 itibarıyla bulunan

 ** 25/08/2017 tarihi itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa 10 76
Adalet - -
Milli Savunma - -
İçişleri - -
Dışişleri - -
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre 1 1
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri 1 2
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Tek. - -

Dilekçe 6 25
Plan ve Bütçe - -
KİT - -
İHİK - -
AB Uyum - -
KEFEK - -
Güvenlik ve İstihbarat - -
Karma (Anayasa ve Adalet) 1 1,10
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Aladağ Araştırma - -
Çölyak Araştırma 1 2,15

Komisyonlar Toplam 20 107,25
TBMM Genel Kurulu 45 82,30

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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