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MIKTA PARLAMENTO BAŞKANLARI 3. TOPLANTISI  
TBMM’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ

AYNALIKAVAK

KASRI

TBMM
MİLLİ SARAYLAR

 IRAK-SURİYE TEZKERESİ  
TBMM GENEL KURULUNDA  

KABUL EDİLDİ

 TBMM BAŞKANI KAHRAMAN  
“ULUSLARARASI OMBUDSMANLIK 
KONFERANSI”NA KATILDI



KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen - -
Kanunlaşan - -
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan - -

Komisyonlarda 
Bulunan¹ 122 1766

Genel Kurulda  
Bulunan¹ 79 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar -

 Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Gönderilen 
Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 90 598

İHİK 128 49

KEFEK 1 -

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen -

İstem üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

-

Karma Komisyon² 256

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 869 3 4 30 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 544 - - - - - -

   

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

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

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

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

Komisyonlar Toplam 2 1
TBMM Genel Kurulu 1 4,42

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 92 454
Kanunlaşan 281 11
Geri Alınan - 3

Komisyonlarca 
Raporlanan 19 -

Komisyonlarda 
Bulunan* 122 1766

Genel Kurulda  
Bulunan* 79 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 267

 Kabul Edilen Diğer Kanunlar 23

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Gönderilen 
Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4950 6026

İHİK 6137 5998

KEFEK 41 35

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 264

İstem üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

8

TBMM Karma Komisyon/ 256

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 7803 246 94 585  8  6 -

Cevaplanan/
Görüşülen 4747 354 87 293 2 5 -

  * 1/10/2016-30/09/2017 tarihleri arası istatistikler.

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa 18 179,35
Adalet 10 42,06
Milli Savunma 3 4
İçişleri 1 1,10
Dışişleri 5 7,13
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 4 12
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm 3 7

Çevre 2 6
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri 2 4
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Tek. 8 112

Dilekçe* 36 65
Plan ve Bütçe 28 249,43
KİT 27 91
İHİK 23 58,30
AB Uyum 9 10,30
KEFEK 4 10,30
Güvenlik ve İst. 1 3,05
Karma (Anayasa ve Adalet) 13 21,15
Karma (Dilekçe ve İHİK) 11 12,30
FETÖ Araştırma 22 142,22
Çölyak Araştırma 1 2,20
Aladağ Araştırma 6 15,7

Komisyonlar Toplam 237 1056,55
TBMM Genel Kurulu 121 1042,34

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

26. DÖNEM 
II. YASAMA YILI YASAMA 

İSTATİSTİKLERİ*

EYLÜL AYI YASAMA 
İSTATİSTİKLERİ

 * 1/11/2016- 30/09/2017 itibariyle bulunan

 *19’u Komisyon Başkanlık Divanı toplantısıdır.

² 30/09/2017 tarihi itibarıyla bulunan

 ¹03/11/2015- 30/09/2017 itibarıyla bulunan
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MIKTA PARLAMENTO BAŞKANLARI  
3. TOPLANTISI TBMM’NİN EV SAHİPLİĞİNDE 

İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye 
ve Avustralya arasında istişare ve eş güdüm 
platformu olarak hayata geçirilen “MIKTA” 
girişiminin Parlamento Başkanları  
3. Toplantısı “Sürdürülebilir Kalkınma için 
2030 Gündemi ve Ulusal Parlamentoların 
Rolü” ana başlığıyla TBMM’nin ev 
sahipliğinde 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde 
İstanbul'da düzenlendi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın açılış 
konuşması ile başlayan toplantıda, Kore 
Ulusal Meclisi Başkanı Chung Sye-kyun, 
“İnsani Yardım ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Arasındaki İlişki” konulu oturumda bir 
konuşma yaptı.

İkinci oturumda Meksika Senatosu  
Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Gabriela 
Cuevas Barron, “Göçmen ve Mültecilerin 
Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” üzerine 
konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, üçüncü oturumda 
Barış, Güvenlik ve Terörizmle Mücadele 
hakkında konuştu. Dördüncü oturumda 
Avustralya Senato Başkanı Stephan Parry, 
İnovasyon ve Kapsayıcı Büyüme; beşinci 
oturumda Endonezya Temsilciler Meclisi 
Başkan Yardımcısı Fahri Hamzah, Herkes için 
Temiz ve Ucuz Enerjiye Erişim konularında 
söz aldı. Toplantı, TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman'ın kapanış konuşması ile 
sona erdi.

28 Eylül 2017 Perşembe
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada 
MIKTA girişiminin 4 kıtadan 5 ülkeyi 
bir araya getirdiğine işaret etti. MIKTA 
bünyesinde yapılacak çalışmaların 
tüm dünya için yeni ufuklar açacağına 
inandığını belirten Kahraman “Şüphesiz 
parlamentolar, sahip olduğu yetkiler ve 
sorumluluklarla demokratik ülkelerin 
vazgeçilmezleridir. Parlamentoların kanun 
çıkarma, bütçe üzerinde karar verme ve 
hükûmeti denetleme yetkileri, ülkelerin 
politika oluşturma ve o politikayı ifa 
etme sürecindeki en önemli unsarlarıdır. 
Dolayısıyla MIKTA üyesi ülkelerin parlamento 
başkanlarının bir araya geliyor oluşu, 
MIKTA'nın daha güçlü bir iş birliği platformu 
hâline gelmesi için büyük önem taşımaktadır. 
MIKTA'da sürdürülebilir kalkınma konusu 
7 temel konudan biri olarak belirlenmiştir. 
Dünyanın ve insanlığın geleceğini, gelecek 
nesillerin refahını derinden ilgilendiren 
bu konunun önümüzdeki yıllarda 

gündemimizi daha fazla meşgul edeceği 
muhakkaktır. Bu münasebetle biz de 
“Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi 
ve Ulusal Parlamentoların Rolü” konusunu 
toplantımızın ana başlığı olarak belirledik.  
Bu ana başlık altında, 5 alt başlık 
çerçevesinde toplantılarımızı 
gerçekleştireceğiz. Bu bağlamda insani 
yardım ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki 
ilişki, göçmen ve mültecilerin sürdürülebilir 
kalkınmadaki rolü, barış, güvenlik ve 
terörizmle mücadele, herkes için temiz ve 
ucuz enerjiye erişim, inovasyon ve kapsayıcı 
büyüme konularını ele alacağız. Bu konuları 
belirlerken özellikle ülkelerimizin bilgi 
ve tecrübelerini ve yüzleşmek zorunda 
kaldığı tehditleri dikkate aldık. Böylelikle 
sorunların çözülmesi noktasında iş birliğinin 
geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefledik.” 
dedi.

Mevcut insani krizlerin boyut ve 
karmaşıklığının geçmişe nazaran çok yüksek 
bir seviyeye çıkmış durumda olduğuna 

MIKTA Parlamento Başkanları 3. Toplantısının açılış oturumu  
28 Eylül 2017’de düzenlendi.
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dikkat çeken Kahraman, bu nedenle 
uluslararası toplumun tarihte şimdiye 
kadar karşılaşılmamış şekilde ihtiyaçlara 
cevap verme sorumluluğuyla yüz yüze 
bulunduğunu belirtti. Kahraman; mevcut 
sistem, insanlığın acil sorunları karşısında 
ne yazık ki yetersiz kalıyor. Sorunlara çözüm 
üretemeyen sistemin yükünü, sadece belli 
ülkeler omuzluyor. Artık bu konuda herkesin 
elini taşın altına koyması gerektiğine 
inanıyorum.” dedi.

Türkiye'nin insani yardım konusunda 
gerçekleştirdiği 6 milyar ABD doları 
tutarındaki resmî yardımla 2016'da Amerika 
Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın 
ikinci en büyük donör ülkesi olduğunu dile 
getiren Kahraman, resmî insani yardımın 
millî gelire oranı dikkate alındığında ise 
Türkiye'nin dünyanın en cömert donör ülkesi 
konumunda olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman “Şahsen ve 
özellikle vurgulamak istiyorum ki bu konuda 
ülkemle ne kadar iftihar etsem azdır. Diğer 
taraftan insani yardımlar sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerine ulaşılması açısından 
da küresel önem arz etmektedir. Bugün 

gerçekleştireceğimiz oturumun bizim için yol 
göstereceği fikirler sunacağına inanıyorum. 
Ortaya çıkacak yeni fikirlerle, birbirimizden 
öğreneceğimiz bilgi ve tecrübelerle insani 
yardım ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki 
bu bağlantıyı iyileştirmenin yolları ve 
araçları konusunda daha güçlü bir bakış 
açısı yakalayabileceğimizi düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman “Bugün dünyada 
yaklaşık 250 milyon uluslararası göçmen 
var. Ama asıl trajik olanı, yerinden edilmiş 
kişilerin toplam sayısı 65 milyonu aştı. 
22,5 milyon insan başka ülkelere sığınmak 
zorunda kalmış durumda. Bunların hemen 
hemen yarısını çocuklar oluşturuyor. Türkiye 
olarak sadece biz 3,5 milyon sığınmacıya 
kucak açmış durumdayız. Tüm bu insanların 
yaşamlarını korumak ve onlara güvenli bir 
gelecek sunmak için ortak bir sorumluluğa 
sahibiz. Ümit ediyorum ki dünyadaki hiçbir 
ülke, bu sorumluluğa kayıtsız kalmayacaktır. 
Göç ve kalkınma esasen ikiye ayrılmaz oldu. 
Eğer göç, düzgün yönetilir ve yürütülebilirse 
sürdürülebilir kalkınma konusunda da 
büyük katkılarda bulunabilir. Göçmen işçiler 
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bulundukları toplumların ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişimine katkıda bulunan 
bazı yetenek ve yetkinliklerini beraberinde 
getirirler. Göçmenler ülkeler arasındaki 
bağları da güçlendirir ve insanlığın ortak 
mirasına katkıda bulunurlar. Bununla birlikte 
göçmenlerin insan haklarını, haysiyetlerini 
ve esenliklerini korumak, ev sahibi ülkelerin 
bu insanlara karşı en temel sorumluluğu ve 
vazifesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Son yıllarda nefret söylemleri, ırkçılık, 
hoşgörüsüzlük, yabancı ve İslam düşmanlığı 
gibi insanlığı tehdit eden hastalıklı akımların 
hızla yaygınlaşmasını üzülerek müşahede 
ettiğini kaydeden Kahraman “Bu hastalıklı 
anlayışın eskiden aşırılık yanlısı, popülist 
partilerin söylemiyken, bugün ana akım 
siyasi partilerin de söylemi hâline gelmesini 
endişeyle izliyoruz. Nefret söylemleri, ırkçılık, 
hoşgörüsüzlük, yabancı ve İslam düşmanlığı 
dünya üzerinde yayılıyor. Bu yayılmanın 
göçmen ve mülteciler, hatta kendi ülkesinde 
azınlık olarak kabul edilen bazı kimseler için 
ölümcül sonuçlar doğurduğunu görüyoruz. 
Bu hastalığın en güzel yansıması olan Arakan 
bölgesinde yapılan katliamı ve insanların 
göçe zorlanmasını lanetliyorum. Günümüzde 
yer alan ve tüm dünyayı yakından 
ilgilendiren diğer bir konu ise barış, güvenlik 
ve terörizmle mücadeledir. Şüphesiz barış 
ve güvenlik olmadan sürdürülebilir bir 
kalkınmanın da olamayacağının bilincindeyiz. 
2030 gündemi de bunu çok net bir şekilde 
bize gösteriyor. Diğer taraftan sürdürülebilir 
kalkınma olmaksızın, barış ve güvenliğin de 
elde edilemeyeceğine ve korunamayacağına 
inanıyoruz.” dedi.

Krizleri meydana getiren köklü nedenleri 
ele almadan kalkınmanın sürdürülebilir 
kılınamayacağını vurgulayan Kahraman, 
çatışmaları önleyecek kapsayıcı bir ekonomik 
büyüme modeline ihtiyaç olduğunu, 
MIKTA’nın küresel anlamda sorumluluk 
üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin 
önemine işaret eden TBMM Başkanı 

Kahraman “Artık hiç kimse kendini vurmayan 
teröriste duyarsız kalma lüksüne sahip 
değildir. Bugün seni ısırmayan yılanın yarın 
ısırmayacağının garantisi yoktur.  
Bunun için de uluslararası iş birliğini artırmak 
zorundayız. Türkiye olarak birçok terör 
örgütünün hedefi durumundayız. Başta 
FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ, DHKP-C olmak üzere, 
Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında terör 
örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Bu noktada özellikle FETÖ 
konusu üzerinde biraz durmak istiyorum. 
Zira PKK ve DEAŞ hakkında tüm dünya 
artık bilgi sahibi, ancak FETÖ'yü yeterince 
tanımıyor. Tanınmamasının ve durumun 
anlaşılmamasının sebebi ise FETÖ'nün 
bildiğimiz, klasik terör örgütlerinin çok 
dışında bir örgütlenme olmasıdır. Bu örgüt, 
ordumuz içine sızmış üyeleri vasıtasıyla 
geçen yıl 15 Temmuz'da bir darbe girişimine 
kalkıştı. 15 Temmuz 2016 terörist darbe 
girişiminin arkasında, Fethullahçı terör 
örgütünün olduğu hususu inkâr edilemez 
bir gerçektir. Bu radikal örgüt küresel planda 
Fethullah Gülen'in mutlak hâkimiyeti 
altında siyasi ve ekonomik nüfus elde etme 
peşindedir. FETÖ mensuplarının Gülen'in 
emirlerini yerine getirmek için hiçbir hukuku 
ve hiçbir hukuk kuralını tanımadıklarını 
Türkiye'de bizzat yaşadık. Fethullah Gülen, 
dini suistimal eden, maske olarak kullanan 
radikal bir örgütün lideridir. Kendisini 
mesiyanik bir anlayışla kâinatın imamı 
olarak tanıtmaktadır. Gülen'in, kendini 
halife ilan eden DEAŞ lideri Bağdadi'den 
farkı yoktur; ılımlı kanaat önderi kisvesi 
bir kandırmacadan ibarettir. Örgüt 160'a 
yakın ülkede faaliyet gösteren yaygın bir 
ağ kurmuştur. FETÖ'nün sadece Türkiye 
bakımından değil, faaliyet gösterdikleri diğer 
ülkeler açısından da güvenlik riski taşıyan 
karanlık bir küresel ağ olduğu hususunu 
sizlere de ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle 
söz konusu örgütün sizin ülkelerinizde de 
yapılandığını hatırlatarak, bu terör örgütüne 
karşı mücadelemizde destek olmanızı rica 
ediyorum.” dedi.



8  ■  

TBMM Başkanı Kahraman “Barış, Güvenlik 
ve Terörizmle Mücadele” temalı oturumda 
da bir konuşma yaptı.

MIKTA'nın küresel barışa ve güvenliğe 
önemli katkıda bulunabileceğini belirten 
Kahraman “Yeryüzünün farklı köylerinde 
yaşamakla birlikte, hiçbirimiz küresel 
güvenlik risklerinden muaf değiliz. Ne kendi 
bölgelerimizde ne de dünyanın başka bir 
coğrafyasında yaşanan, barış ve güvenliği 
tehdit eden gelişmeleri göz ardı etmek 
gibi bir seçeneğimiz ve lüksümüz yok. 
Halklarımızın seçilmiş temsilcileri olarak, 
tüm bu sınamalara doğru ve etkin bir şekilde 
yanıt verilmesi konusunda bizlere özel 
bir sorumluluk düşmektedir.” ifadelerini 
kullandı.

Terörle mücadelede aktif bir tutum 
izlemenin, siyasi olmanın ötesinde ahlaki 
ve vicdani bir sorumluluk olduğunun 
altını çizen Kahraman “Dünyanın önemli 

metropollerinde ve ülkemizde masum 
insanları hedef alan terör saldırıları içimizi 
acıtmıştır. İkisi dolaylı, biri doğrudan olmak 
üzere üç bombalı terör saldırısının hedefi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanı olarak ifade etmek isterim ki 
maruz kaldığımız birçok saldırıda maalesef 
kendimizi yalnız hissettik. Türkiye'nin sınırları 
içinde ve dışında FETÖ, PKK, PYD, YPG, MLP, 
DEAŞ, DHKP-C dâhil terör örgütlerine karşı 
sürdürdüğü mücadele kararlılıkla devam 
etmektedir. Bu mücadele hukuk normları 
içerisinde, hukuk devletine uygun şartlar 
altında sürdürülmektedir. Bilindiği üzere 
ülkemiz sadece Türkiye'yi hedef alanlar için 
değil, uluslararası güvenliğe tehdit oluşturan 
tüm terörist oluşmalara karşı da aynı kararlı 
duruşu sergilemektedir. Terörle mücadelede 
iş birliği, ikili ya da çok taraflı platformlarda 
öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer 
alıyor.” dedi.
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TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz'da 
Türkiye'nin maruz kaldığı ve Türk halkının 
demokrasisine kahramanca sahip çıkması 
suretiyle bertaraf edilen hain darbe 
girişiminin Türkiye açısından terörizmin daha 
önce tecrübe edilmemiş yeni bir yüzünü 
ortaya çıkardığını dile getirdi.

Parlamentonun, 15 Temmuz'daki 
darbe girişimi sırasında da çalışmalarını 
sürdürdüğüne işaret eden Kahraman  
“Türk demokrasisi, seçilmiş 
Cumhurbaşkanımız, hükûmetimiz ve 
anayasal rejimimize yönelik bu en 
büyük saldırının ertesinde, 111 ülke ve 6 
uluslararası kuruluştan destek mesajları 
aldık. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 
ardından bu hain kalkışmanın faili olan 
FETÖ'nün Türkiye'deki örgütlenmesi, 
hükûmetimizce alınan çok boyutlu tedbirler 
yoluyla çözülmektedir.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, uluslararası 
kamuoyunun örgütün karakteri ve gerçek 
amaçları hakkında bilgi sahibi olmaya 
başladığını, açıkça adım atmaktan çekinen 
ülke yönetimlerinin dahi bu yapının kendi 
topraklarındaki uzantılarını yakın takibe 

almaya başladıklarını, Türkiye’ye gelen 
yabancı konukların darbe girişiminin 
vahametini ve bunun akim bırakılmasının 
önemini çok daha iyi idrak ettiklerini 
belirterek, şöyle devam etti:

“Terörle mücadele alanında iş birliği 
beklentisi içinde olduğumuz, özellikle ortak 
ve müttefik ülkelerin terörle mücadelede 
çifte standart uygulamaları, terörizmle 
bağlantılı suçluların, şüphelilerin tespiti, 
takip ve yargılanmalarında tüm terör 
örgütleri açısından aynı kararlılıkla hareket 
edilmesi büyük bir önem taşıyor. Ne var ki 
Avrupa ülkelerinin büyük kısmının terörle 
küresel mücadelede beklediğimiz ilkeli 
tutumu sergilemedikleri gözlemlenmektedir. 
PKK, kanlı terörist faaliyetlerini sürdürürken, 
Avrupa genelinde Avrupa Birliği'nin terör 
örgütleri listesinden çıkmak amacıyla 
yoğun lobi faaliyetinde bulunmaya devam 
etmektedir. Bu örgütün yurt dışındaki 
finansman ve propaganda faaliyetlerine 
gösterilen müsamahaya son verilmesi, 
PKK'nın Avrupa'daki unsurlarının tasfiye 
edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesi 
elzemdir. PKK ile PYD'nin aynı oluşum 
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oldukları gerçeğinin anlaşılması da ağırlıklı 
üzerinde durduğumuz bir konudur. PYD, 
YPG, PKK'nın organik yapısıdır. Bu anlamda 
arz ettiği güvenlik tehdidi açısından PKK'den 
farksızdır ve kontrol ettiği bölgelerde 
yaşayan Kürtler de dâhil olmak üzere 
yerel halka baskı, zulüm, etnik temizlik 
uygulamaktadır. Maalesef bu yaptıklarına 
da göz yumulmaktadır. İlkesel bir tutum 
izleme kaygısı gütmeyen kimi aktörlerin 
PYD, YPG'ye destekleri kabul edilemez 
niteliktedir. Bu tehditlerin yakın zamanda 
sınırlarımız içerisine yöneleceği endişesini 
taşıyoruz. Türkiye; El Kaide ve bu örgütün 
ideolojisinden etkilenen DEAŞ başta 
olmak üzere El Nusra, El Şebab gibi radikal 
grupların da hedefindedir.”

DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de devam eden 
saldırılarının yanı sıra dünyanın çeşitli 
yerlerinde terör saldırısı gerçekleştirdiğini 
söyleyen Kahraman, bu durumun terör 
örgütüne katılmak için diğer ülkelerden 
gelen “yabancı terörist savaşçılar” 
konusunun daha geniş bir çerçevede ele 
alınmasını zaruri kıldığını kaydetti.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 
“yabancı terörist savaşçılar”ın bölgeye 

akışını engellemek için güvenlik önlemlerini 
artırdığını, ayrıca BM Güvenlik Konseyinin 
ilgili kararı uyarınca Türkiye'den sınır dışı 
edilen “yabancı terörist savaşçılar”ın 
bilgilerinin ilgili ülke temsilcilerine 
bildirildiğini dile getirerek “Ülkemiz üzerine 
düşen sorumlulukları ziyadesiyle yerine 
getirmektedir. Kaynak ve transit ülkelerin 
de bu konuda daha fazla çaba harcaması 
gerektiğini vurgulamak isterim.” ifadelerini 
kullandı. 

DEAŞ, PKK, PYD terör örgütlerinin finans 
kaynaklarının kurutulması konusunda da 
hükûmetin kararlılıkla hareket ettiğini 
vurgulayan Kahraman; çatışma bölgesinden 
Türkiye'ye yönelik akaryakıt başta olmak 
üzere, uyuşturucu ve sigara dâhil her türlü 
kaçakçılık faaliyetiyle etkin şekilde mücadele 
edildiğini belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası 
iş birliğinin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalara da büyük katkılar sunduğunu 
vurgulayan Kahraman, bu kapsamda 
yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi. 

“Terörle mücadele, en başta kaynağında, 
yani teröre sebep olan unsurların ortadan 
kaldırılmasıyla yapılmalıdır. Bu çerçevede 
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uluslararası iş birliği ve dayanışma büyük 
önem taşımaktadır. Terörün dini, milliyeti 
olmaz. Terör bir insanlık suçudur ve 
insanlık topyekûn bu mücadeleyi beraber 
yürütmek durumundadır.”  ifadelerini 
kullanan Kahraman, daha eşit ve adil bir 
dünya düzeninin barışı da beraberinde 
getireceğini, bunun sağlanmasının yolunun 
da sürdürülebilir kalkınmadan geçtiğini, 
Türkiye'nin yürüttüğü proaktif ve insani 
dış politikanın bu iki kavrama dayandığını 
söyledi. 

MIKTA platformunun kendilerine küresel 
iyi yönetişime katkıda bulunmak için 
güçlerini birleştirme imkânı tanıdığını 
ifade eden Kahraman, krizlerin önlenmesi 
ve çatışmaların ortadan kaldırılması 
gibi konularda, başta BM olmak üzere 
uluslararası örgüt kurumlara büyük rol 
düştüğünü aktardı. 

TBMM Başkanı Kahraman “Uluslararası 
toplum pek çok krizin önlenmesinde geç 
kalmaktadır. Bunda Güvenlik Konseyi gibi 
Birleşmiş Milletler organlarının etkin şekilde 
işletilmemesinin de rolü bulunmaktadır.  
Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyanın 5'ten 
büyük olduğu yönündeki haklı uyarısını 
hatırlatmak istiyorum. Dünyada, 196 ülke 
Birleşmiş Milletler’e kayıtlı. Toplamda da 
208 ülke var. Fakat hepsi geliyor, tek bir 
devletin reyiyle, ortaya koymak istedikleri 
karar ortadan kaldırılıyor.” diyerek yapının 
durumunun bugünün şartlarına cevap 
vermediğini, BM'nin ivedilikle reforme 
edilmesi gerektiğini söyledi. 

Şiddete varan aşırıcılık ve radikal ideolojileri 
besleyen eğilimlere fırsat verilmemesi 
gerektiğini ifade eden Kahraman, bu konuda 
siyasetçilerin kendi toplumlarını doğru 
mesajlarla yönlendirmeleri gerektiğini 
sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Kahraman; MIKTA 
Parlamento Başkanları 3. Toplantısı 
çerçevesinde Kore Ulusal Meclisi Başkanı 
Chung Sye-kyun, Avustralya Senato Başkanı 
Stephen Parry, Endonezya Temsilciler Meclisi 
Başkan Yardımcısı Fahri Hamzah ve Meksika 
Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı 
Gabriela Cuevas Barron ile ikili görüşmeler 
de gerçekleştirdi.

İlk adımı Dışişleri Bakanları düzeyinde 25 Eylül 2013 tarihinde New York’ta 
gerçekleştirilen toplantıyla başlatılan MIKTA Girişimi bağlamında, üye ülkelerce G20 
ve diğer önde gelen uluslararası örgüt ve zeminlerde daha yakın iş birliği ve eş güdüm 
içinde bulunulması, söz konusu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi 

ve iş birliğinin ilerletilebileceği somut alanların tespit edilerek bunlar üzerinde çalışılması hedefleniyor. 
MIKTA platformuna dâhil beş ülke G20 üyesi olup, demokratik ve çoğulcu sisteme sahip açık ekonomiler. 
Bölgelerinde etkin birer aktör olan bahse konu ülkeler, bölgesel ve küresel barış ile istikrara önemli 
katkılarda bulunuyor, uluslararası sorunlar karşısında çoğunlukla benzer yapıcı yaklaşımlar izliyor.  
MIKTA ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdindeki Daimi Temsilcilikleri 
başta olmak üzere, çeşitli ülkelerde Büyükelçiler/Daimi Temsilciler/Daimi Temsilci Yardımcıları düzeyinde 
çalışma toplantıları düzenleyerek küresel meselelere ilişkin pek çok konuda ortak açıklamalar yayımlıyor.

MIKTA’nın 7 temel önceliği 2016 yılında Avustralya’nın dönem başkanlığı sırasında belirlendi:
• Ticari ve Ekonomik İş Birliği 
• Enerji 
• İyi Yönetişim ve Demokrasi 
• Sürdürülebilir Kalkınma 
• Cinsiyet Eşitliği 
• Barışı Koruma Operasyonları 
• Terörizmle Mücadele ve Güvenlik 

Türkiye, 1 Ocak 2017 tarihinde MIKTA Dönem Başkanlığını bir yıl süreyle üstlendi. Türkiye’nin dönem 
başkanlığı sırasında 7 temel öncelik çerçevesinde aşağıdaki konulara öncelik verilmesi kararlaştırıldı: 

• Ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi 
• Terörizmle mücadele ve güvenlik 
• Göç ve mülteciler

MIKTA
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MIKTA PARLAMENTO BAŞKANLARI 3. TOPLANTISI 
BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

“Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi ve 
Ulusal Parlamentoların Rolü” 

(İstanbul, 28 Eylül 2017)

 MIKTA Meclis Başkanları (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye ve Avustralya) 
Üçüncü Toplantısı 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

 İstanbul’daki Üçüncü Toplantının teması “Sürdürülebilir Kalkınma için 
2030 Gündemi ve Ulusal Parlamentoların Rolü” olarak tespit edilmiştir. Dünya 
gündemindeki en önemli başlıklardan biri olan “Sürdürülebilir Kalkınma” konusu 
ve bu bağlamda MIKTA ülkelerinin yasama organlarının neler yaptığı, neler 
yapabileceği, nasıl iş birliğinde bulunabileceği gibi konularda çok verimli ve yapıcı 
bir tartışma gerçekleştirilmiştir. 

 MIKTA, 2013 yılında kurulan ve her geçen gün etkinlikleri çeşitlenen, ilgi 
alanı genişleyen yeni ve oldukça serbest bir iş birliği platformudur. MIKTA ülkeleri 
bölgelerinde benzer profillere ve rollere sahiptir. MIKTA ülkeleri, üyesi oldukları BM, 
G20 gibi platformlarda genellikle benzer tutumlar sergilemekte ve belli başlı dünya 
meselelerinde birbirine yakın politikalar izlemektedir. Bu durum çoğu zaman ortak 
tavırlar alınmasına ve güçlü bir iş birliği sergilenmesine imkân sağlamaktadır. Üye 
ülkeler, MIKTA çatısı altında yeni ortak ilgi alanlarını keşfetmekte ve aralarındaki iş 
birliğini daha da güçlendirmektedir. 

 Her biri bölgesinde önemli birer ekonomik güç olan MIKTA ülkeleri, G20 
içerisinde benzer özellikler sergileyen özel bir grup olarak dikkat çekmektedir. Üye 
ülkeler arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen benzerliklerin daha fazla 
olduğu aşikârdır. Hızla gelişen ve dinamik ekonomilere sahip olan MIKTA ülkeleri, 
Sürdürülebilir Kalkınma başlığı altında toplanarak özellikle de adil, kapsayıcı ve 
bütünlüklü bir kalkınma fikri çerçevesinde önemli istişareler gerçekleştirmiştir.

 Bugünkü toplantının alt gündem başlıkları dikkate alındığında MIKTA 
toplumlarının, hatta esasen dünyanın önemli bir kısmının gündeminde üst sıralarda 
yer alan konuların seçildiği görülmektedir. 

28 Eylül 2017’de kapanış oturumuyla sona eren  
MIKTA Parlamento Başkanları 3. Toplantısında Dönem Başkanı  

Türkiye tarafından başkanlık açıklaması yapıldı. 
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 Dünya gündeminin son dönemdeki en önemli sorunlarından birini ele 
alan “Göçmen ve Mültecilerin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü” alt başlığındaki 
toplantının açılışı Meksika tarafından yapılmıştır.  Bu konu dünyada en fazla sayıda 
mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye için de büyük bir önceliğe 
sahiptir. 

 İnsani Yardım ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki konusunda Kore 
tarafından yapılan ve ilginç bilgiler içeren açılış taraflara bu alana ilişkin yeni fikirler 
sunmuştur. Türkiye özelinde bakıldığında ise, yükselen donör ülke konumundaki 
Türkiye, son yıllarda uluslararası alanda hem az gelişmiş ülkelere yönelik kalkınma 
yardımları hem insani yardım alanında önde gelen ülkelerden biri konumuna 
ulaşmıştır.

 Barış, Güvenlik ve Terörizmle Mücadele başlığında açılış Türkiye tarafından 
yapılmıştır. Yıllardır terörün farklı çeşitlerine sayısız kurbanlar vermiş ve aynı anda 
birden fazla terör grubuyla mücadelesini sürdüren bir ülke olan Türkiye, terörizmle 
mücadelede uluslararası iş birliğinin öneminin altını çizmiş ve küresel barış ve 
güvenlik ortamının oluşturulabilmesi ve korunabilmesi için bu alanda eksiksiz iş 
birliği gerektiğini özellikle vurgulamıştır.

 Herkes için Temiz ve Ucuz Enerjiye Erişim başlığında Endonezya tarafından 
yapılan açılışın ardından tüm MIKTA ülkeleri katkılarını sunmuştur. Kalkınmanın 
dinamosu şüphesiz enerjiye kesintisiz ve ucuz bir şekilde erişimdir. Enerjinin 
aynı zamanda herkes için ulaşılabilir olması ve temiz nitelik taşıması bir yandan 
kalkınmayı desteklerken öbür yandan sosyal ve çevresel felaketlerin ortaya çıkmasını 
engelleyecektir. Türkiye bu konuda büyük hassasiyeti taşıyan, kalkınma ve koruma 
arasında gerekli olan ince dengeyi tutturmaya çalışan bir ülkedir.

 Bugünkü toplantının son alt başlığı olan İnovasyon ve Kapsayıcı Büyüme’de 
açılışı esasen bu konuyu geçen yılki MIKTA Dönem Başkanlığında tema olarak kullanan 
Avustralya tarafından yapılmıştır. Avustralya’nın bu konudaki katkılarından istifade 
edilmiştir. MIKTA ülkeleri olarak bu yıl, Avustralya ev sahipliğinde MIKTA İnovasyon 
Liderleri belirlenmiş ve ilk toplantıları gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin de 2015 yılında 
G20 Başkanlığı esnasında ağırlık verdiği bir kavram olan “kapsayıcı büyüme” ve 
genel olarak “inovasyon” konuları, toplumların, ekonomilerin gelişmesinde giderek 
daha belirleyici bir ağırlık kazanmaktadır. MIKTA ülkeleri bu alanlardaki iş birliğini 
derinleştirmeyi ve uluslararası bağlamda dikkat çekecek, yaratıcı katkılar sunmayı 
arzu etmektedir.

 Bugünkü toplantılarda ele alınan bu ve ilgili diğer konular önümüzdeki 
yasama dönemlerinde ulusal parlamentoların yasama ve denetim faaliyetleri 
çerçevesinde gündemde yer alacaktır. Bugünkü tartışmalar, paylaşılan bilgiler, 
ortaya konulan yeni fikirler söz konusu yasama çalışmaları açısından ilham verici bir 
nitelik arz etmektedir.

 Hepinize tekrar teşekkür ediyor ve bu vesileyle gelecek yılki MIKTA Dönem 
Başkanlığını yürütecek Endonezya’ya başarılar diliyorum.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN  
“ULUSLARARASI OMBUDSMANLIK KONFERANSI”NA 

KATILDI

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından 
düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık 
Konferansı, 50 ülkenin ombudsmanları ve 
insan hakları kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımıyla 25-26 Eylül 2017 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleştirildi.

Uluslararası Ombudsmanlık 
Konferansının açılışına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, Başbakan Yardımcıları 
Bekir Bozdağ ve Recep Akdağ, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekilleri ve Genel Başkan 
Yardımcıları Mehmet Mehdi Eker ve 
Ravza Kavakçı Kan, Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip Şahin,  
kamu denetçileri ve konuklar katıldı.

25 Eylül 2017 Pazartesi
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Konferansın açılışında bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
bugün “ombudsmanlık” ve “kamu 
denetçiliği” olarak ifade edilen anlayışın, 
Türk devlet geleneğinde var olduğuna işaret 
etti.

Kamu Denetçiliği Kurumuna, fiilen faaliyete 
geçtiği 2013 yılından bugüne  
36 binin üzerinde başvuru yapıldığına işaret 
eden Erdoğan, kurumun kamuoyundaki 
bilinirlik düzeyi arttıkça başvuru sayısının 
da artacağının altını çizdi ve kurumu, 
Türkiye'nin son 15 yılında gerçekleştirdiği 
tarihî reformların, demokrasiyi güçlendirme, 
hak ve özgürlükleri genişletme çabalarının 
sembolü olarak gördüğünü kaydetti. 

Geçmişte devletin, halkın inancına, 
meşrebine, kökenine, kılığına, kıyafetine, 
konuşmasına karıştığı “tek tip insan 
üretmeye kalktığı” dönemlerin yaşandığını 
kaydeden Erdoğan “Hatırlamak ve konuşmak 
dahi istemediğimiz o sıkıntılı günleri, 
milletimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz 
büyük dönüşüm sayesinde, hamdolsun 
geride bıraktık. Artık önümüze bakıyoruz. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde, 
samimiyetle ve süratle hayata geçirdiği 
düzenlemeler, belki bizi tam üye yapmaya 
yetmedi ama demokratik standartlarımızı 
bir hayli yükseltti. Bunun için Avrupa Birliği 
ikircikli bir tutum içine girdiğinde, biz çıktık 
'Kopenhag kriterlerinin adını gerekirse 
Ankara kriterleri yapar yine de yolumuza 
devam ederiz.' dedik. Şu anda gidiş oraya... 
Bunlar hâlâ bize böyle oyalama yaptıkları 
sürece artık vakit yaklaşıyor.  
Başka çare yok. İşte bakın Almanya seçimleri 
bir derstir. Çünkü artık insanlar her şeyi 
çok açık ve net görüyor. Biz birçok şeyi 
söyledik. Fakat ters yüz ettiler. Şimdi de 
gerçek ortaya çıktı. Bizim demokrasiyle, 
halklarla, haklarla, özgürlüklerle ilgili 
standartlar konusunda hiçbir sıkıntımız 
yok. Hiçbir ülkenin halkıyla halklarıyla bizim 
sorunumuz olamaz. Bizim sorunumuz olsa 
olsa oralardaki yönetimlerledir. Oralardaki 
yönetimlerin idare tarzıyladır. Çünkü eğer 
bize karşı yapılan bir şey varsa susacağız 
diye bir durum yok. Gereken neyse bunun 
cevabını vermek zorundayız. Avrupa Birliği 
veya bir başka kurum talep etmese dahi 
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biz bu reformları kendimiz için, milletimiz 
için hayata geçirmekte kararlıydık, nitekim 
öyle de yaptık. Yani biz bütün bu reformları 
birileri istedi, birileri sipariş etti diye 
yapmadık. Milletimiz buna layık olduğu için 
bu reformları yaptık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği 
sürecinde “maç oynanırken kuralların 
değiştirilmiş olmasına” itiraz ettiklerini 
vurgulayarak, şöyle devam etti:

Avrupa Birliği’nin diğer aday ülkeler 
söz konusu olduğunda gündeme dahi 
getirmediği kuralları, konu Türkiye 
olduğunda ortaya sürdüğünü belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin fasıllar 
ve mevzuat uyumu konusunda hiçbir eksiği 
bulunmadığının altını çizdi. Tek sorunun 
Avrupa Birliği’nin kendi yükümlülüklerini 
yerine getirmemesi olduğunu vurgulayan 
Erdoğan “Avrupa Birliği, fasılları 

kapatmayarak, serbest dolaşım hakkımızı 
âdeta gasp ederek, mültecilerle ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirmeyerek ve 
daha birçok sözünü yerine getirmeyerek 
güvenilirliğini yerle bir etmiştir.” ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üye ülkelerin 
haklarını ve çıkarlarını korumak üzere bina 
edilen bir birliğin böyle bir güvensizlik 
ikliminde varlığını daha ne kadar 
sürdüreceğinin ise bilinmediğini vurguladı. 
İngiltere'de Brexit'i örnek gösteren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere’nin 
referandumla AB’den ayrıldığını, bu 
sürecin devam edeceğini ancak AB ile 
Türkiye arasındaki tiyatro oyununa dönen 
bu mücadelede vazgeçen tarafın Türkiye 
olmayacağını, AB’nin kendi kararını 
vermesini ve dünyaya ilan etmesini sabırla 
bekleyeceğini kaydetti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise 
konferansta yaptığı konuşmada, demokratik 
hak ve özgürlüklerin kökleşmesine paralel 
olarak her ülkede vatandaşların hak ve 
özgürlüklerini korumak için kurumlar tesis 
edildiğini söyledi. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun demokrasinin 
gerektirdiği kurumlardan biri olduğunu 
dile getiren Kahraman “Kamu Denetçiliği 
Kurumu dediğimiz ve Anayasal bir kurum 
olarak ombudsmanlık, günümüzde 100'den 
fazla devlette faaliyet göstermektedir. 
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Görevi vatandaşla devlet arasında 
arabuluculuk yapıp meselelerin çözümünü 
kolaylaştırmaktır. İyi yönetim, kamu gücünün 
kişinin sahip olduğu hak ve özgürlükleri 
ihlal etmeden adil, açık ve nesnel şekilde 
kullanılmasıdır. İyi yönetimler, vatandaşına 
karşı sorumlu davranan, insan haklarını 
koruyan, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı 
yönetimlerdir. Vatandaşlarına karşı eşit 
muamele eden, yönetimde katılımcılığı 
esas alan yönetimler, iyi yönetimlerdir. 
İyi yönetim aynı zamanda denetime açık 
yönetimdir. Hukuk devleti olmanın gereği de 
budur.” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, günümüzde yargı 
dışı denetim yollarının en az yargı kadar 
önemli olduğuna dikkati çekerek, bunun da 
belli usul ve kurallarının olduğunu söyledi. 
Dünyada ve Türkiye'de hak ve özgürlüklerin 
kolay kazanılmadığını dile getiren Kahraman, 
dünyanın birçok yerinde insan haklarının 
hâlâ teminat altına alınamadığını vurguladı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, birçok 
ülkede yaşanan çatışmaların altında yatan 
temel nedenin bu olduğunu aktararak, 
temennilerinin insan hak ve hürriyetlerinin 
teminat altına alınması olduğunu kaydetti. 

Türkiye'de yakın zamanda bir Anayasa 
değişikliği yaşandığını hatırlatan Kahraman, 
sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: 

“Değişikliğin temel nedeni demokrasimizin 
kurumsal kimliğini güçlendirmek, güçler 
arasındaki görev ve yetkileri netleştirmektir. 
Milletimiz 16 Nisan 2017'de yapılan 
referandumla ülkemizin cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemiyle yönetilmesine karar 
vermiştir. Yürürlüğe giren yeni Anayasa ile 
demokrasimiz daha güçlü hâle gelmiştir. 
Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşıp 
düzelmesi kolay olmamıştır. 27 Mayıs 
1960'tan günümüze kadar demokrasiyi 
ortadan kaldırmak için darbeler ve darbe 
teşebbüsleri olmuştur. Bunların sonuncusu 
15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından 
gerçekleştirilmek istenen ve millî bir duruşla 
kısa zamanda önlenen darbe teşebbüsüdür. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve TBMM, 

Millî İstihbarat Teşkilatı, Gölbaşı Emniyet 
Özel Harekât Karargâhı ve Ankara Emniyet 
Müdürlüğü dâhil; çok sayıda uçak, helikopter 
ve tanklarla saldıran hainler, millet-vatan 
düşmanları, demokrasimizi ayaklar altına 
almak istemişlerdir. Cumhurbaşkanımızın 
dik duruşu ve önderliğinde milletimizin hak 
ve özgürlüklerine sahip çıkmasıyla bu büyük 
ihanete geçit verilmemiştir.” 

Türkiye'de önceki Anayasaların yönetimde 
birçok sıkıntıya neden olduğunu belirten 
Kahraman, bu nedenle vesayet odaklarının 
siyaset kurumu karşısında daha güçlü hâle 
geldiğini anlattı. Kanunun yapmayla değil 
tatbikle ve toplumda meydana getireceği 
huzurla kanun vasfını alacağına vurgu 
yapan Kahraman “Kanuni, çok kanun 
yaptığı için bu unvanı almadı. Yaptığı her 
işlemi aldığı fetvayla gerçekleştirdiği için 
'Kanuni' unvanını aldı. Hatta bir sandukanın 
kabrine konulmasını istemiştir. İçine 
baktıklarında aldığı fetvaları gördüler. 
Adaleti sağlayan müesseselerden birisi 
de ombudsmanlıktır. Bu gayrette olan 
arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Adil bir 
şekilde hareket edilmesinin elzemiyetine 
inandığımızı ifade ediyorum. İnsanlığın barış 
ve huzur içerisinde yaşaması bir temenni 
olmaktan çıkarılmalıdır. Cumhurbaşkanımızın 
BM Genel Kurulunda 'Dünya beşten 
büyüktür.' diyerek dile getirdiği şekilde 
adaleti tesis etmek, öncelikle dünyanın 
en tepe organizasyonundan yani BM'den 
başlatılmalıdır. Dünyada barış ve huzuru 
temin etmek için güçlünün haklı olduğu 
değil, haklının haklı olduğu bir düzen tesis 
edilmelidir.” dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da 
konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 
yaklaşık 5 yıl önce kurulan kurumun şikâyet 
üzerine işlem yaptığını, insan hakları, 
adalet ve hakkaniyet ölçüsünde dosyaları 
incelediğini, ombudsmanın vatandaşın 
avukatı, verilen kararlarla da idarenin 
danışmanı olduğunu söyledi.

Kamu denetçiliğinin idare ve yöneticilerle 
insanlar arasında köprü görevi yaptığını ifade 
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eden Malkoç, idareye yol göstererek devlet 
ile vatandaş kucaklaşmasında önemli bir rol 
üstlendiğini vurguladı.

Kurumun en büyük eksikliğinin yeterince 
tanınmaması olduğunu, bu konuda 
çalışmalar yaptıklarını anlatan Malkoç 

“Geçen yıl kuruma 5 bin 
519 başvuru yapılmışken, 
2017'nin 8 ayındaki 
başvuru sayısı 12 bin 484 
oldu. Bu başvurulardan 8 
bin 60'ı kısa sürede karara 
bağlandı. Başvuruların 
gelmesinden sonra en 
geç 6 ay içinde karara 
bağlanma oranı yüzde  
65 civarındadır. 
Kararlarımıza uyma 
noktasında idareyle sıkı 
görüşmeler oldu. Daha 
önce yüzde 20 civarında 
olan Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kararlarına 
uyma oranı yüzde 40'lara, 
şu anda da yüzde 50'nin 
üzerine çıkmıştır.” bilgisini 
paylaştı.

Dünyanın 130 ülkesinde ombudsmanlık ve 
benzeri kurumlar olduğunu, bunlarla irtibat 
hâlinde bulunduklarını ifade eden Malkoç, 
bu alandaki birliklere de aktif üye olduklarını 
kaydetti.
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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon 
konusunda hükûmete verilen yetkinin bir 
yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık 
Tezkeresi, 22 Eylül Cuma günü TBMM 
Başkanlığına sunuldu. Tezkerenin TBMM 
Başkanlığına sunulmasını müteakiben 
AK PARTİ Grubu tarafından Irak ve Suriye 
tezkeresini görüşmek üzere Genel Kurulun 
olağanüstü toplanması talebini içeren 
başvuru TBMM Başkanlığına iletildi.  
AK PARTİ’den 213 milletvekilinin imzasını 
taşıyan ve Genel Kurulun 23 Eylül Cumartesi 
günü saat 16:00’da olağanüstü toplantıya 
çağrılmasını öngören söz konusu başvuru,  
AK PARTİ Grup Başkanvekilleri  

Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve  
Mehmet Muş tarafından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’a sunuldu. Kabulde,  
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da 
bulundu.

Başvuruyu alan TBMM Başkanı Kahraman, 
tezkerenin sunulduğunu, konunun millî bir 
mesele olduğunu, konjonktür gereği elzem 
bir durumun mevzubahis olması nedeniyle 
tezkerenin görüşülerek oylanması amacıyla 
Genel Kurula çağrıda bulunduğunu, buna 
göre 23 Eylül 2017’de saat 16.00’da Genel 
Kurulu toplayacağını ifade ederek hayırlı 
neticeler alınmasını temenni etti.

IRAK-SURİYE TEZKERESİ  
TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ

22 Eylül 2017 Cuma
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yönettiği 
olağanüstü toplantıda tezkere üzerinde 
yapılan görüşmelerde ilk sözü Millî Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli aldı. Türkiye'nin 
uzun zamandan beri tehlikeli, bölücü ve 
ayrılıkçı terör örgütleriyle mücadele ettiğini 
hatırlatan Canikli, son yıllarda Türkiye'nin 
karşı karşıya kaldığı güvenlik tehdidi 
boyutunun hem arttığını hem de küresel 
ölçeğe taşındığını vurguladı. 

Bugüne kadar Türkiye'nin verdiği 
mücadelede büyük bedeller ödediğini ve 
ödemeye devam ettiğini söyleyen Canikli, 
terör örgütlerinin ortaya koyduğu tehdidin 
başka bir boyuta taşındığını söyleyerek şu 
ifadeleri kaydetti:

“Bugün itibarıyla terör örgütlerinin 
Türkiye'ye yönelik saldırılarını sadece bölücü 
ve ayrılıkçı gerekçelerle izah etmek mümkün 
değildir.  

Bugün, içinde bulunduğumuz coğrafyanın 
siyasi sınırları yeniden dizayn edilmeye 
çalışılmaktadır. Esasında proje, 1990'lı yılların 

Genel Kurul, AK PARTİ’nin talebi üzerine TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
yaptığı çağrı doğrultusunda 23 Eylül Cumartesi günü Irak ve Suriye tezkeresini 

görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

23 Eylül 2017 Cumartesi
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başında hayata geçirilmeye başlanmıştı. 
Ülkemizin de içinde bulunduğu bu coğrafyada 
devletler küçültülmek, güçsüzleştirilmek, 
etkisizleştirilmek ve sürekli birbirleriyle kavga 
eden, aralarında derin ayrılıkların olduğu yeni 
devletçikler hâline getirilmek istenmektedir. 
Bu şekilde coğrafya, dizayn etmeye çalışanlar 
tarafından çok daha kolay yönetilebilir hâle 
gelecektir.” 

Bölücü terör örgütü ve onunla birlikte 
hareket edenlerin, tüm terör örgütlerinin, 
bu projenin realize edilmesi için birer 
taşerondan, paravandan ibaret olduğuna 
dikkati çeken Canikli, söz konusu projenin 
küresel ölçekli olduğunu dile getirdi. Terör 
örgütlerinin bu dönemde söz konusu projenin 
hızla sonuçlandırılması için bazı ülkelerden 
ve çevrelerden her türlü desteği gördüğünü 
kaydeden Canikli “Bu terör örgütlerinin 
ağızlarına iki parmak bal sürülmüş ve onlar 
da bu maşalık görevine, fonksiyonuna razı 
olmuşlardır. Bölücü terör örgütünün küresel 
desteğindeki artışla birlikte Türkiye'ye yönelik 
saldırılar da artmaktadır. Tehdidin kaynağı 
daha önce sadece ve büyük oranda Kuzey 
Irak'tan beslenmekteyken, bugün bu ölçeğin 
boyutu, büyüklüğü ve derinliği maalesef 
artmış ve şimdi Suriye'nin kuzeyi de bu tehdit 
unsurlarına ilave edilmiştir. PKK'nın Suriye 
yapılanması olan PYD, YPG terör örgütleri, 
bugün Suriye sınırları boyunca siyasi bir 
oluşum peşindedir. Özellikle müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun silah, 
mühimmat, araç-gereç, istihbarat ve her 
türlü lojistik desteğiyle bu bölgelerden 
Arap ve Türkmen nüfusu çıkartarak, onları 
topraklarından ederek bu emeline, yani 
Suriye'nin kuzeyinde, ülkemizin güneyinde 
etnik yapı üzerine kurulu, terör örgütü 
tarafından koordine edilecek ve yönetilecek 
bir siyasi oluşumu gerçekleştirmeye 
çalışmaktadırlar.” 

PYD ve YPG'nin bölgeye yerleşmiş olan halkları 
oradan çıkararak işgalci bir anlayışla etnik 
yapı üzerine kurulu bir yapılanmanın önünü 
açmaya çalıştığını vurgulayan Canikli, Münbiç 
ve Rakka'nın da bunlara örnek olduğunu 

söyledi. Canikli, Kerkük ve Telafer'de de söz 
konusu halkların koparılmaya çalışıldığını 
belirterek, bu şekilde bir yapılanma ve 
çalışmaya müsaade edilmeyeceğini belirtti. 

İsrail hariç bütün dünyanın karşı çıktığı Irak 
Kürt Bölgesel Yönetimi referandumunun 
yapılmasını bir “akıl tutulması” olarak 
niteleyen Canikli, referandumu bölge halkı 
için tehlikeli bir macera olarak niteleyerek 
“Böyle bir referandum bizim açımızdan 
her zaman yok hükmünde olacaktır ve 
hiçbir kıymetiharbiyesi bulunmayacaktır. 
Bunun yanında Türkiye bu tehlikeyi ortadan 
kaldırmak için uluslararası hukukun ve 
uluslararası anlaşmaların verdiği hak ve 
sorumluluklarının gereğini yapacaktır. Bütün 
araç ve yöntemler masadadır. Gerekli tüm 
tedbirler alınmaktadır ve alınacaktır. Bütün bu 
araçların, yöntemlerin kullanılması konusunda 
da en ufak bir tereddüt ortaya çıkmayacaktır. 
Bu husus dünkü MGK ve Bakanlar Kurulu 
toplantılarının sonucunda en yüksek 
kararlılıkla ifade edilmiş ve kamuoyuyla 
paylaşılmıştır.” dedi.

Canikli, bölgede kalıcı güvenliğin ve istikrarın 
sağlanması için sorunların Irak Merkezî 
Hükûmeti ile bölgesel yönetim arasında, 
Irak Anayasası temelinde ve çerçevesinde 
çözülmesi dışında başka bir yol olmadığını 
söyledi. Sorunun Irak Anayasası temelinde, 
diyalogla çözülmesi için her türlü desteğe 
hazır olduklarını dile getiren Canikli, 
Türkiye'nin tehdit, tehlikeleri savuşturacak 
imkân ve kabiliyete sahip olduğuna dikkati 
çekti. 

Canikli, bölgesinde ve dünyada etkin bir rol 
üstlenme hedefiyle aktif bir siyaset izleyen 
Türkiye'nin terörle mücadelesini her hâlükârda 
imkânlarıyla sürdüreceğini vurgulayarak 
“Hâlen Türkiye'ye yönelik risk unsurları artarak 
devam ettiği için gerektiği takdirde bunların 
ortadan kaldırılması amacıyla Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin de sınır ötesine gönderilmesi 
imkânı da sağlayacak olan tezkeremizin yüce 
Meclis tarafından kabul edilmesini talep 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
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Tezkere üzerinde MHP Grubu adına söz alan 
Grup Başkanvekili Erkan Akçay; tezkerenin 
sadece terör örgütlerine karşı değil, terör 
örgütlerini destekleyen, onları besleyen, 
semirten ülkelere karşı da Türk milletinin 
Gazi Meclisten yüksek bir uyarısı olacağını 
belirtti. 

“Yaşananlar gösteriyor ki Orta Doğu'da 
kendi göbeğimizi kendi elimizle kesmemiz 
gerekecek.” ifadesini kullanan Akçay  
“Sevr hayalini gerçekleştirmek isteyenler 
Irak'ın kuzeyinde peşmergebaşı Barzani ile 
yüz yıllık oyunu yeniden sahnelemektedir. 
Bu aslında yüz yıllık bir hesaplaşmadır. 
Bu tezkerenin en önemli yanı da budur.” 
değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu 
tezkerenin Türkiye'nin sadece güney 
sınırlarındaki tehlikeye değil, Türkiye 
düşmanı bütün güçlere karşı yüksek sesle 
bir karşı duruş olacağını belirten Akçay, 
gayrimeşru ve kabul edilemez korsan 
referandumun iş işten geçmeden iptal 
edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu tezkere, Türk milletinin millî gücünü 
sonuna kadar kullanacağının kararlılık 
ifadesidir. Biz bu tezkereyle bir gece 
ansızın görünebileceğimiz hususunda şaka 
yapmadığımızı, oyun oynamadığımızı, 
Türkiye'nin bekası için her şeyi göze 

alabileceğimizi kesin 
bir şekilde söylüyoruz. 
Irak ve Suriye'de 
yaşayan Türkmen 
varlığı hiçbir şekilde 
‘oldubitti’ye getirilerek 
bastırılamaz, horlanamaz, 
topraklarından 
yurtlarından sökülüp 
atılamaz. Soydaşlarımızın 
hayat alanlarına göz 
diken, referandum yoluyla 
daha önce başlattıkları 
etnik tasfiyenin çıtasını 
yükseltmeyi amaçlayanlar, 
Türk milletinin sabrını 
daha fazla zorlamaktan 
vazgeçmelidir. Bu 
provokasyon, miadı 
dolmuş Barzani'nin 

hayrına olmayacaktır. Rüzgâr eken fırtına 
biçecektir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 
gayrimeşru ve düşmanca her hamleyi 
Türkiye korkusuzca kesmeli, sınırlarımız 
tüm imkânlarımız kullanılarak emniyete 
alınmalıdır. Artık başka yol kalmamıştır. Biz 
biliyoruz ki millî bekamıza yönelmiş tehditler 
odağında yok edilmezse, yurdumuzu 
savunma güçlükleri peyderpey karşımıza 
çıkacaktır. Ankara güvende olacaksa, 
Diyarbakır huzurlu kalacaksa; Kerkük’ün, 
Musul’un, Halep'in dirlik içinde olması tarih 
ve jeopolitiğin bize uyarısıdır.” dedi.

Akçay, bu referandumun, Türkmenlerin, 
Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin tamamen 
aleyhine olduğunu da belirterek, korsan 
referandumun gayrimeşru, kabul edilemez, 
vahim sonuçlara gebe bir girişim ve 
Türkiye'ye doğrudan bir tehdit olduğunu 
ifade etti. Türkiye'nin uluslararası ve 
ikili anlaşmalardan doğan haklarının 
güçlü olduğunu dile getiren MHP Grup 
Başkanvekili Akçay “Bu nedenledir ki Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, bekasını yakından 
tehdit eden, egemenlik haklarını doğrudan 
hedef alan, varlık ve birliğini riske sokan her 
türlü eylem, hazırlık, kurgu, tertip, teşebbüs 
ve mütecaviz emellere karşı meşru  
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müdafaa ve müdahale hakkını 
kullanmakla mükelleftir. Türkiye'ye 
hiçbir güç yön tayin edemez. Türkiye 
Cumhuriyeti'ne kimse parmak 
sallayamaz. Bize parmak sallayanların 
parmağını kırarız.” ifadelerini kullandı.

Irak ve Suriye tezkeresi üzerinde HDP 
Grubu adına Şanlıurfa Milletvekili 
Osman Baydemir söz aldı.

Tezkerenin, özü itibarıyla haklılıklarının 
ispatı niteliğinde olduğunu ileri süren 
Baydemir, son üç yılda Türkiye’nin 
hiçbir zaman olmadığı kadar büyük 
badirelerle karşı karşıya kaldığını 
savundu. 

Baydemir, görüşülen tezkerenin bir aciliyeti 
olmadığını, yürürlükte olan tezkerenin daha  
40 günü bulunduğunu belirterek “Milletin 
iradesinden, haklardan, özgürlüklerden 
yanayım; OHAL'e, KHK'lere karşıyım” 
diyen herkesin tezkereye “hayır” demesi 
gereklidir.” dedi.

Irkçılık, aşırı milliyetçilik, savaş ve çatışmanın 
bir toplumun ancak ve ancak felaketi 
olabileceğini belirten Baydemir, şu ifadeleri 
kullandı:

“Bir halkın referanduma gitmesi, milletin 
iradesine başvurması, o irade açığa çıksın 
diye sorması neden gayrimeşru olsun? Sizler 
açısından meşru olan, adil olan bir hak Kürt 
halkı için neden gayrimeşru olsun? Eğer 
referandum gayrimeşru ise 16 Nisan'da bu 
ülke niye referanduma başvurdu, millet 
iradesine gitti? Eğer bir meşruluk sorunu 
tartışılacaksa bugün bu ülkede milletin 
iradesiyle seçilmiş 88 belediyeye kayyum 
atandı. O hâlde meşruluk zemininden 
çıkanların uluslararası zeminde meşruluktan 
bahsetmesinin kıymetiharbiyesi yoktur, 
olmayacaktır.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
konuşmanın ardından Baydemir'in 
baştan aşağı tarafgir ve töhmet 
altında bırakan beyanları olduğunu, 
zabıtları istediğini ve inceleyeceğini 
belirterek, şu değerlendirmeyi 
yaptı:  
“Mesela bir tanesi 'AK PARTİ, MHP 
ve diğer şer odaklarıyla yapılan 
ittifak.' Burada şer odağı yok. Bu 
çatı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
çatısıdır. Burada bölünme, Türkiye'yi 
bölme, böldürme istikametinde 
konuşulamaz. Hürriyet, alabildiğine 
konuşmak hakkı demek değildir. 
Hürriyet millî, manevi değerleri 
çiğnemek demek değildir. Çok 
ciddi ifadeleriniz var. Ben zaptı 
inceleyeceğim, ondan sonra sizden 
özür bekleyeceğim.” 
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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon 
konusunda hükûmete verilen yetkinin bir 
yıl daha uzatılmasını öngören Başbakanlık 
Tezkeresi üzerinde yapılan görüşmelerde, 
CHP Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı ve 
Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz söz aldı. 

Irak Anayasasının, ülke 2005'te işgal 
edildikten sonra ABD ile birlikte  
Mesud Barzani tarafından hazırlandığını 
söyleyen Yılmaz, Irak Anayasasının federal 
sistem üzerine oturduğunu, bunun bir 
tarafının Bölgesel Kürt Yönetimi olduğunu 
kaydetti. Yılmaz, referandumun Bölgesel Kürt 
Yönetiminin de ötesine geçtiğini, uluslararası 
hukuka, meşruiyete uymadığını, Irak 
Anayasasına da aykırı olduğunu belirtti.  

Referandum girişiminin, Bölgesel Kürt 
Yönetiminin kendi yazdığı anayasaya 
da aykırı olduğuna işaret eden Yılmaz, 
referanduma ilişkin herhangi bir referans 
bulunmadığını vurguladı. 

DEAŞ'ın Bağdat'a dayanmasının ve Irak 
ordusunun dağılmasının da Barzani'yi 
güçlendirdiğini belirten Yılmaz, Bağdat'ın 
yanı sıra Türkiye ve İran'ın da zayıfladığını 
öne sürdü. Yılmaz, konuşmasını şu ifadelerle 
sürdürdü:

“Çünkü dış politikada bir 
iflas yaşıyorsunuz. Sözünüzü 
dinletemiyorsunuz. Barzani'yi 
ağırlıyorsunuz, yediriyorsunuz, 
içiriyorsunuz ama 'yapma' 
dediğinizde dinlemiyorlar. Demek ki 
uluslararası alanda sizin sözünüzün 
gücü zayıflamış. Orada tatbikat 
yapıyorsunuz, Habur'dan tırlar 
vızır vızır geçiyor. Bu nasıl çelişki? 
Hem Irak'ın toprak bütünlüğünü 
savunduğunuzu söylüyorsunuz 
hem de Barzani'nin Ankara'da ofisi 
duruyor. Net olmanız lazım. Dış 
politikada yapmayacağınız hiçbir 
şeyi söylemeyeceksiniz. Söylediğiniz 
her şeyi de yapmak zorundasınız. 
Türkiye'nin kredibilitesi her şeyin 
üzerindedir. Bu milletin çıkarları, 
hakkı, hukuku hükûmet olarak size 
emanet edilmiş ama siz gereğini  

   yapmıyorsunuz.

Bölgesel Kürt Yönetimiyle, Irak'ın toprak 
bütünlüğü içinde kalması kaydıyla ilişkileri 
en üst düzeyde geliştirebiliriz. Irak'taki diğer 
halkların da kendi geleceklerini belirleyecek 
mekanizma, Irak Anayasası içinde vardır 
ama o, bölge olma mekanizmasıdır, bağımsız 
olma mekanizması değildir. Bölgemizde 
savaş istemeyiz. Bölgenin taşeronlaşmasının 
baş nedeni sizsiniz. Suriye'de Şam rejimini, 
Irak'ta da Maliki'yi devirmek için uğraştınız 
çünkü siz mezhepçisiniz. Mezhepçi olmak 
Türkiye'yi bu noktaya getirdi.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, 
sözlerini şöyle tamamladı:  
“Bağdat ile Erbil oturup anlaşsalardı, 
Irak Anayasası yazılırken 'Biz ayrılıyoruz' 
deselerdi, burada birisi ses çıkarsaydı, 'Size 
ne oluyor, bunlar oturmuş anlaşmışlar' 
derlerdi. Burada böyle bir anlaşma yok. 
Bağdat isyanda; Tahran, Ankara, Orta 
Doğu'da Arapların hiçbiri istemiyor, 
bir tek İsrail istiyor. Barzani'nin, bütün 
bu referandum hülyası yarın bir başka 
kuvvetin taşeronluğuna dönüşebilecek 
süreci başlatacak. Türkiye, büyük bir 



■  25

Eylül 2017

devlettir, tecrübesi olan bir devlettir 
ve gerektiğinde yol gösterebilecek 
özellikleri olan bir ülkedir. Bizim sözlerimiz 
başkaları için farklı algılanabilir ama şunu 
söyleyelim: Biz, herkesin iyiliğini istiyoruz 
ve bu referandumun bir an önce durmasını 
istiyoruz. Bu tezkereye de bu çerçevede 
destek veriyoruz.”

Görüşmelerde, AK PARTİ Grubu adına 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır söz aldı. 
“Bugünkü tezkere; hem Irak hem Suriye'de 
yaşanan son derece ciddi gelişmeler 
sonrasında ülkemizin gerektiği takdirde 
imkânlarını kullanabilmesi, diplomasinin 
bittiği yerde gerektiği takdirde askerî 
güçlerini devreye sokabilmesi amacıyla 
gündeme gelmiş bir konudur.” diyen Bozkır, 
Türkiye'nin Irak'la bugün geldiği noktanın 
üzüntü verici olduğunu vurguladı. Bozkır, 
geçmiş yıllarda hem Irak hem de Irak'ın 
kuzeyindeki yönetimle gayet iyi ilişkiler 
kurmaya gayret ettiklerini ifade ederek  
“Irak Anayasasının verdiği imkân ve kurduğu 
düzen içinde meşru bir şekilde orada 

kurulan bu bölge ile ilişkilerimizi sürdürdük.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Irak'ta mevcut güvenlik, siyasi ve 
ekonomik durumdan en olumsuz etkilenen 
kesimlerden birisinin de Türkmenler 
olduğuna dikkati çeken Bozkır, Haziran 
2014'ten bu yana 300 binden fazla 

Türkmen’in Irak'ta 
yerlerinden edildiğini,  
100 bine yakınının 
Türkiye'ye sığındığını 
kaydetti. Türkiye'nin 
Türkmenlere güvenlik ve 
insani ihtiyaçlar konusundaki 
desteklerinin kesintisiz 
olarak sürdüğünü ifade 
eden Bozkır, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Başbakan Binali Yıldırım'ın 
yoğun bir diplomasi trafiği 
sürdürerek, bu girişimin 
olabilecek sonuçlarına 
ilişkin Türkiye'nin tutumu 
hakkında kararlı mesajlar 
verdiğini belirtti. Bozkır, 
Erdoğan'ın BM Genel 
Kurulunda bir araya geldiği 
başta ABD Başkanı Donald 
Trump olmak üzere tüm 
liderlerle görüşmesinde, bu 
referandumdan vazgeçilmesi 
konusunu gündeme   

  getirdiğini kaydetti.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 
Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 
düzenleyeceği bağımsızlık referandumuna 
ilişkin Türkiye'nin tüm iyi niyetliliğiyle ikili 
ilişkileri çerçevesinde diyaloğu sürdürerek, 
IKBY'nin aldığı kararın yanlışlığını ve 
doğuracağı vahim sonuçları anlatma 
çabalarına şimdiye kadar olumlu bir karşılık 
bulamadığını söyledi.

Türkiye'nin gerek Lozan ve Ankara 
Antlaşmaları gerekse 1946 Türkiye-Irak 
Dostluk Antlaşması ve 1983 Türkiye-Irak 
Sınır Güvenliği ve İşbirliği Antlaşmalarının 
koruması altında bulunan uluslararası 
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haklarının referandum kararı ile zarar 
göreceğine değinen Bozkır “Türkiye’nin 
buna müsaade etmesi mümkün değildir, 
söz konusu olmayacaktır. MGK bildirisinin 
sonunda da vurgulandığı çerçevede, 
referandumun düzenlenmesi hâlinde, 
ülkemiz ikili anlaşmalar ve uluslararası 
hukukun tanıdığı haklar çerçevesinde gerekli 
gördüğü her türlü tedbiri alacaktır.” dedi.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 
Suriye'deki gelişmelerin de bölgesel ve 
uluslararası barış, güvenlik ve istikrara 
yönelik ciddi bir tehdit olmayı sürdürdüğünü 
söyledi. 

Suriye'deki ihtilafın, Türkiye bakımından 
yol açtığı risk ve tehditlerin varlığını devam 
ettirdiğini, bu risk ve tehditler karşısında 
ulusal güvenliğin korunmasının önem 
ve öncelik arz etmeyi sürdürdüğünü 
vurgulayan Bozkır “Suriye'deki gelişmelerin 
yansımalarının en hızlı ve en derin 
hissedildiği ülkelerin başında Suriye'yle 911 
kilometre uzunluğundaki bir kara sınırını 
paylaşan Türkiye gelmektedir. Suriye'de 
rejimin neden olduğu kaos ve otorite 
boşluğu ortamında melce bulan PKK, PYD, 
YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, ulusal 
güvenliğimizi doğrudan tehdit etmeye 
devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde 
sınırlarımızı, sınır boyunca görev yapan 
TSK unsurlarımızı ve bilhassa sınıra yakın 
bölgelerde mukim halkımızı hedef alan terör 
saldırıları, ulusal güvenliğimize kasteden 
önemli bir tehdit unsuru hâline gelmiştir. 
Suriye rejimi, insanlığa karşı suç derecesine 
varan saldırılarla doğrudan hedef aldığı 
kendi halkını terörize etmiş, son yıllarda 
görülen en büyük kitlesel göç hareketini 
tetiklemiştir. İnsani mülahazalarla kapılarını 
rejim teröründen kaçan Suriyelilere kucak 
açan Türkiye, hâlihazırda 3 milyon 200 bine 
yakın Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır. 
Suriye'den ülkemize yönelik ilave göç tehdidi 
henüz ortadan kalkmış değildir. Bilhassa 
son aylarda Suriye'nin farklı noktalarından 
İdlib vilayetine tehcir edilenlerin bu vilayet 
üzerinde oluşturduğu nüfus baskısının, 

komşumuz olan bu vilayette güvenlik ve 
istikrar sağlanamadığı takdirde ülkemize 
yönelik yeni göç hareketlerini tetiklemesi 
mümkündür.” değerlendirmesinde bulundu.

Bozkır, Türkiye'nin Suriye konusunda 
izlediği politika uyarınca bölgede barış ve 
istikrar ortamının yeniden tesis edilmesini, 
Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğünün 
korunmasını ve halkın meşru taleplerini 
temel alacak muteber bir siyasi geçiş süreci 
yürütülmesini sağlayacak bir siyasi çözümü 
desteklediğini belirtti.

Bozkır, uzatılması görüşülen tezkere 
sayesinde, TSK unsurlarının başarıyla 
sonuçlandırdığı Fırat Kalkanı Harekâtının 
yürütülmesinin mümkün kılındığını da 
hatırlattı. 

Harekât sonucunda terör örgütü 
DEAŞ'ın Türkiye sınırından tamamen 
uzaklaştırıldığının altını çizen Bozkır 
“Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde tesis 
edilen asayişin idamesi, terör örgütlerinin 
bu bölgede yeniden melce bulmasının 
engellenmesi ve bu bölgeden kaçarak 
ülkemize sığınmış durumdaki Suriyeli 
kardeşlerimizin topraklarına geri 
dönebilmelerini sağlayacak koşulların 
hazırlanması amacıyla TSK unsurlarımızın 
bu bölgedeki görevlerini bir müddet daha 
sürdürmeleri elzem görünmektedir. Ulusal 
güvenliğimize Suriye'den yönelebilecek 
bütün risk ve tehditlere karşı, ülkemizin 
temel hak ve menfaatlerinin korunması 
için zamanlıca ve gerektiğince mukabelede 
bulunulmasını sağlayacak her türlü 
ihtimaliyet planlamasına hazır olmamız bir 
gerekliliktir. Bu itibarla, Türkiye'nin yüksek 
menfaatlerini Suriye'den kaynaklanabilecek 
risk ve tehditlere karşı etkili bir şekilde 
korumak ve kollamak, bu ülkede meydana 
gelebilecek gelişmeler karşısında süratli 
ve dinamik bir politika izlenmesine 
yardımcı olmak maksadıyla tezkerenin bir 
yıl süreyle uzatılmasında  fayda mülahaza 
edilmektedir.” ifadelerini kullandı.
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Tezkere görüşmelerinde şahsı adına söz 
alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 
tezkerenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân 
ve kabiliyetlerini artırma amaçlı bir tezkere 
olduğunu belirtti. 

Terörle mücadeleye her türlü desteği 
verdiklerini ancak izlenen yanlış politikalar 
nedeniyle Türkiye'nin terör örgütlerinin açık 
hedefi hâline geldiğini iddia eden Altay, Irak 
ve Suriye tezkeresinin iç politika malzemesi 
olarak kullanıldığını ileri sürdü. Altay “Terör 
ve Kürt sorununu niye iç politikaya malzeme 
yapıyorsunuz? Milleti aldatmayın. Diplomasi 
ve literatürde çeşitli tedbirler var. Askerî 
seçenek var. Bana sorarsanız askerî seçeneği 
konuşmak şöyle dursun, düşünmeyin bile. 
Bir ülkenin parlamentosunda, en ufak bir 
tehdit ortaya çıktığı zaman askerî seçenek, 
savaş çığırtkanlığı doğru değil. Askerî 
seçenek konuşulmamalıdır. Atatürk'ün dediği 
gibi 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir.' 
Cinayet çığırtkanlığı yapılmamalıdır.” dedi.

Orta Doğu'nun tarih boyunca tehlikeli ve 
istikrarsız bir coğrafya olduğunu aktaran 
Altay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye'nin müdahalesinin uluslararası 
açıdan da büyük sorunlar yaratacağının 
bilinmesi lazım. Türkiye'nin yapması 
gereken Irak ile çatışmasızlık ortamına 
hizmet etmektir. Siz bu referandum 
vesilesi ile Türkiye'de bir Kürt karşıtlığı, bir 
Kürt düşmanlığı peşindesiniz; hükûmeti 
kastediyorum. Milletvekillerini tenzih 
ediyorum. Her Kürt'e terörist gözüyle 
bakamazsınız. Bütün Kürtleri kriminalize 
edemezsiniz. Bunlar Türkiye'yi böler, 
kutuplaştırır, kamplaştırır, ayrıştırır. Bu 
ülkede benim ne kadar hakkım varsa Kürt'ün 
de o kadar hakkı vardır.” 

Görüşmelerde şahsı adına söz alan  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mehmet 
Mehdi Eker, Birinci Dünya Savaşı'nın, Orta 
Doğu coğrafyasına ilişkin sonuçlarının ve 
komplikasyonlarının hâlen bitmediğine 
işaret ederek buna göre davranılması 
hâlinde sorunların daha doğru bir şekilde 
çözülebileceğini söyledi. Suriye ve Irak'ta 
birçok terör örgütü bulunduğunu ve bunlar 
eliyle bölgenin istikrarsızlaştırılmaya ve kan 
gölüne çevrilmeye çalışıldığını vurgulayan 
Eker “Orta Doğu'da yaşayan insanlar çok 
değerli bir mülkün üzerinde yaşıyor ama 
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bu çok değerli mülkün petrolü ve gazı Orta 
Doğululara refah sağlamak yerine onların 
maalesef birbirlerinin eteğini tutuşturmada 
benzin olarak kullanılıyor ya da bir terör 
örgütünün elinde molotofkokteylinin 
şişesine dolduruluyor.” dedi. 

AK PARTİ iktidarı olarak 2003 yılından 
bu yana gerek Türkiye'de gerek sınırların 
dışında Avrupalıların yaptığı gibi bölünme ve 
parçalanma üzerine değil, entegrasyon ve 
bir araya gelme, iş birliği alanlarını artırma 
yoluyla birtakım projeler geliştirdiklerini 
anımsatan Eker, ancak karanlık odakların 
terör örgütleri eliyle bunu her seferinde 
sabote ettiğini dile getirdi. “Ben, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olmakla iftihar eden 
Diyarbakırlı bir Kürt'üm.” ifadesini kullanan 
Eker, şu değerlendirmede bulundu:

“Kuzey Irak'a, Sayın Barzani'ye, oradaki 
kardeşlerimize mesajım şu: Bu tezkere 
asla bölgede yaşayan kardeşlerimize 
dönük değildir. Biz 14 asırdır birlikte 
yaşıyoruz, bir medeniyeti birlikte inşa ettik. 
Kuşkusuz burada başka halklar da var. 
Araplar, Türkmenler, Süryaniler, Ezidiler 
hepsi bir arada. Bugün bizim karşı karşıya 
kaldığımız konu aynı dinin mensubu, aynı 
kaderi paylaşan, aynı şeye gülüp ağlayan, 
gelenekleri birbirine benzeyen, kültürleri 
birbirinin içine geçmiş, kız alıp vermiş iki 
ayrı halktan birisini topa tutma tezkeresi hiç 
değildir. Ama şunu bilmemiz lazım. Burada, 
bağımsız bir devlet kurma kararından daha 
çok âdeta Orta Doğu'da yeni bir savaşı 
başlatma kararı olarak algılanıyor.  
Mesele bu. Biz bundan sonraki süreçte 
olanları, olacakları gördüğümüz için 
kardeşlerimizi dostça ikaz ediyoruz. Henüz 
vakit var, bundan dönelim. Çünkü bu karar, 

Orta Doğu'da ne Kürtlere ne Türkmenlere 
ne Araplara ne Süryanilere ne Keldanilere 
ne Ezidilere, hiç kimseye bir yarar 
getirmeyecek; kan ve gözyaşını akıtmaktan 
başka bir işe yaramayacak.”

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 
Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon 
konusunda hükûmete verilen yetkinin bir 
yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul 
edildi.

“Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik 
Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her 
Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası 
Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü 
Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm 
Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek 
Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç 
Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal 
Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak 
İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı 
Hükümetçe Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, 
Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı 
Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması 
ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği 
Esaslara Göre Kullanılması ile Hükümet 
Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre 
Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin 
Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.10.2014 
Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Hükümete 
Verilen ve Son Olarak 01.10.2016 Tarihli 
ve 1128 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kararıyla 30.10.2017 Tarihine Kadar Uzatılan 
İzin Süresinin 30.10.2017 Tarihinden İtibaren 
Bir Yıl Uzatılmasına Dair 1162 no’lu TBMM 
Kararı 23 Eylül 2017’de Resmî Gazete’de 
yayımlandı.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,  
İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN  

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  
AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Geçmişi 1951 yılına dayanan ve daha 
önce İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi 
olarak bilinen okul yenilenerek İstanbul 
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam 
Hatip Lisesi olarak eğitime açıldı. Törende 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan 
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, milletvekilleri, İstanbul 
Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih 
Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol 
üyeleri açılış kurdelesini kesti. Program 
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Fatih'te bulunan “Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi”nin  

açılış törenine katıldı.

29 Eylül 2017 Cuma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, 1951'den beri öğrenci 
yetiştiren, 1958'den beri aynı yerde 
faaliyetini sürdüren okulun yeni binasının 
yapımında emeği geçen ve binanın 
yenilenmesi işini üstlenenlere teşekkür 
etti. İlk müdür Celalettin Ökten'den beri 
okulda görev yapan öğrenci, öğretmen ve 
yöneticilere de teşekkür eden Erdoğan, 
okulun bir ekol olduğunu kaydetti.

Kendilerinin burada öğrenci olduğu 
dönemde İstanbul'da başka imam hatip 
okulu bulunmadığını dile getiren Erdoğan, 
konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Sadece burasıydı. Varsa yoksa burasıydı. 
Kurumsal olarak 66 yıllık mevcut yerinde 
59 yıllık bir geçmişi olan böylesine köklü 
bir okulun mezunu ve mensubu olmaktan 
iftihar ediyorum. Okulumuzun mezunlarına 
bakılınca siyasetten bürokrasiye, iş 
dünyasından sivil toplum faaliyetlerine her 
alanda çok önemli başarılara imza atmış 
isimlerin olduğunu görüyoruz. Demek 
ki burada insanları başarıya yönlendiren 

bir ruh, bir maya, bir iklim var. Buradan 
belediye başkanları, milletvekilleri, 
bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları 
yetişti. Söylemek istemezdim ama 
bilmeyenler vardır, onun için söylemem 
gerekir diye düşünüyorum. Nedir o? Bazı 
öğretmenlerimiz de bize şunu söylerlerdi. 
'Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız? Niye buralara 
geldiniz?' Ölü yıkamayı dahi aşağılayanlar 
olmuştu. İlk adım atıldığı zaman ölüleri 
yıkayacak gassal denilen görevlileri 
yetiştirmek üzere bu okulların kurulması 
var idi. Fakat gün ola harman ola, devran 
değişti. Ve değiştiği gibi de buralardan işte 
hamdolsun bizler yetiştik. Buradan ilim 
adamları da yetişti, nice akademisyenler, 
profesörler yetişti. Ama baktılar ki bunlar 
farklı gidiyor, bu sefer ön kestiler. 'Kapatalım' 
dediler ve kapattılar. Türkiye genelindeki 
öğrenci potansiyelini 600 binden 60 bine 
düşürdüler. Neyle? O meşhur 28 Şubat'la. 
Ama şimdi hamdolsun ortası lisesiyle  
1 milyon 300 bin öğrencisi var. Kemiyet 
değildir asıl olan, keyfiyettir asıl olan. Şimdi 
siz keyfiyete talip olacaksınız.  
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Buradan ilmiyle, irfanıyla bu ülkenin 
geleceğine gerçekten hâkim olacak bilgi 
donanımıyla yetişmenizi bekliyoruz. Buna 
hazır mısınız, buna var mısınız?”

Ülkemizde uzun süre çoğu da sadece Batı 
ülkelerinin eğitim ve öğretim sistemlerine 
göre kurulmuş olan az sayıda okulun 
marka değerinden söz edildiğini anımsatan 
Erdoğan, zamanla İstanbul İmam Hatip 
Okulunun da aralarında bulunduğu birçok 
eğitim ve öğretim kurumunun da dişleriyle 
tırnaklarıyla çok farklı bir noktaya geldiğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı 
yapılan okulun İstanbul'un tüm renklerini 
içinde barındıran bir semtte bulunmasının 
da önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları 
kaydetti:

“Dünyayı sadece kendi hayat biçimleri 
ve değer yargılarından ibaret sananlara 
ders verircesine 1951'den beri ilimle, 
irfanla, saygıyla, muhabbetle yoğrulmuş 
misyonunu devam ettiren bu okulun gönül 
dünyamdaki yeri ise bambaşkadır. Sürekli 
yol ayrımlarında tercihler yapmak zorunda 
kaldığımız ilk gençlik yıllarımızda imam 

hatipli olmanın verdiği şuur ve dirayetle 
hamdolsun hayatımıza sırat-ı müstakim 
üzere yön vermeye çalıştık. Milletimiz imam 
hatip okullarının işte bu özelliğini gördüğü 
için tüm gücüyle, tüm kalbiyle onlara sahip 
çıktı. İcabında cebinden parasını koydu, 
icabında kalktı yurtlarda yediklerimizi 
kendi tarlasından getirdi, ununu hazırladı 
gönderdi. Onların gönderdiklerini burada 
yurtlarımızda yedik. Onlarla büyüdük, 
yetiştik. Bunlar halkın nasıl sahiplendiğinin 
en güzel ifadeleriydi.”

Siyasi hayatı boyunca milletin izinden 
gittikleri, milletin yolunu takip ettikleri 
için bugün buralarda olduklarını dile 
getiren Erdoğan, milleti kendilerine hasım 
olarak görenlerin ise esamelerinin dahi 
okunmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam hatip 
okulları açıldığı günden beri “Bu okullar 
sadece din eğitimi veren kurumlar mı 
olmalıdır?” diye kadim bir tartışma 
yaşandığını belirterek, burada okudukları 
derslerle üniversiteye gidemedikleri için lise 
fark imtihanlarına girdiklerini, kendisinin de 
altı dersten imtihan olduğunu ve sonrasında 
üniversiteye girebildiğini anlattı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul 
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip 
Lisesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
güzel ve tarihî bir günde bir araya geldiklerini 
söyledi.

Bugünün kendileri için büyük bir bahtiyarlık 
ifade ettiğini söyleyen Kahraman “İçimizde 
eskiyi bilenler için bugün bambaşka bir 
mana ifade ediyor. Millî Eğitim Bakanımız, 
Cumhurbaşkanımızdan bu asrın Selahaddin 
Eyyubi’si olarak bahsetti. İtalya'daki 
gazetelerde bu haberler çıktı. 'Bu asrın 
Selahaddin Eyyubi’si son metro durağında 
indirildi 7 Haziran'da' demişti. Öyle bir 
insana sahibiz ki, Allah ondan razı olsun.  
Şu kısa zamanda bir adamın neler yapacağını 
ortaya koydu. Şu tabloyu gördüğümde büyük 
iftihar duydum. Ne günlerden ne günlere 
geldik. Ya Rab sana şükürler olsun.” diye 
konuştu. Kahraman, 11 Ekim 1951'de  
68 kişinin İlim Yayma Cemiyetini kurduğunu 
hatırlatarak şu hususları kaydetti:

“Tam 6 gün sonra 17 Ekim 1951'de Samatya 
Etyemez'de 19 kişinin kayıt olduğu ilk imam 
hatip okulu açılıyor. 68 inanmış insan, 
1951’in şartlarında yola çıktılar. Onların 
ruhaniyeti şimdi burada. Ve imam hatip 

okulları 7 ilde açıldı. İlk mezunlar,  
1954-1955 yıllarında 194 kişi ortaokuldan, 
193 kişi de liseden mezun oldu. Bu rakamlar 
katlandı, on binler, yüz binler oldu. Okulun 
ismi de fevkalade... Recep Tayyip Erdoğan 
Anadolu İmam Hatip Lisesi... Anadolu'nun 
bağrından helal süt emmiş bir insan, geliyor 
bu okulda yatılı okuyor. Ve şimdi Türkiye'nin 
her tarafını cami, imaret, dinî müessese, 
imam hatip ile donatıyor. Bu ne güzel nasip... 
Sayın Cumhurbaşkanı size şükranlarımızı 
sunuyorum.”

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise okulun 
inşasında emeği geçenlere teşekkür etti. 
İnsana saygının ölçüsünün, insana verilen 
emek ve hizmetle doğru orantılı olduğunu 
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kaydeden Yılmaz “Her eğitim-öğretim yılı 
yeni bir okul açılışı, milletçe el ele, gönül 
gönüle ülkemiz ve insanımız adına yeni 
umutlar yeşerttiğimiz anlardır. Bu dönemin, 
bu anların milletçe daha çok kaynaşmamıza, 
ülkemizin refahına ve güçlenmesine vesile 
olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz, bu okulun başta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok 
sayıda devlet ve bilim adamı yetiştirdiğini 
hatırlatarak, bundan sonra da milletin 
değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, 
iki gününü birbirine denk kılmamak için 
yılmadan yorulmadan çalışan ve Türkiye’yi 
mazisinden çok daha parlak günlere 
taşıyacak gençlerin de bu okuldan çıkacağını 
dile getirdi.

Gençliğin Türkiye’nin umudu olduğuna 
dikkati çeken Yılmaz “Biz 
değerlerimizi gelecek nesillere 
taşıyacak olan gençlerimize 
güveniyoruz. İstiklal şairimiz 
Mehmet Akif'in, Asım'ın nesli 
olarak tanımladığı nesil bugün 
de ülkemizin geleceğinin 
teminatıdır. Bu teminatın yerli 
yerinde olduğu ve geçerli 
olduğu, 15 Temmuz millî 
irade destanının yazıldığı gün 
apaçık gösterildi. Bu gençlik, 
hayatının hiçbir anında 
ona sahip çıkanların başını 
eğdirmedi, bundan sonra 

da eğdirmeyecek. Bu gençliğin özü ve sözü 
doğrudur.” ifadelerini kullandı. 

Bu gençliğe ve bu millete layık olabilmek, 
eğitimi ve kaliteyi artırmak, fırsat eşitliğini 
ülkenin her tarafına yaymak için çalıştıklarını 
belirten Bakan Yılmaz “Bu yıl 17 milyon 700 
bin öğrencimizle 65 bin 153 okulda  
1 milyon 62 öğretmenimizle eğitim hizmeti 
veriyoruz. Geleceğimiz bugünümüzden daha 
aydınlık olacaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ve protokol mensupları 
birlikte kesti. 

Okulun mezunları arasında başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere çok sayıda siyasetçi ve bürokrat yer 
alıyor. 
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BAŞIMIZ 
SAĞOLSUN
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili  
Abdulkadir Yüksel, 25 Eylül 2017’de geçirdiği 
kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Başbakan Binali Yıldırım,  
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve  
bazı milletvekilleri hastaneye geldiler.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
hastaneden ayrılmadan önce gazetecilere 
açıklamalarda bulunarak Yüksel'in yıllarca 
belediye başkanlığı yaptığını ve örnek bir 
şahsiyet olduğunu dile getirdi.  
TBMM Başkanı Kahraman “Örnek bir 
şahsiyeti Cenabıhakk'ın huzuruna, 

ahirete yolcu ettik. Bizler iki dünyalıyız, 
fani bir âlemdeyiz. Bir de beka âlemi 
var. Müslümanlar cennette buluşacaklar 
inşallah, orada buluşacağız. Ailesine sabır 
ve metanetler diliyorum. Bütün milletimize 
tekrar başsağlığı diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

25 Eylül 2017 Pazartesi
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Başbakan Binali Yıldırım ise  
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Yüksel'in vefatıyla ilgili olarak hastane 
önünde yaptığı açıklamada, Yüksel'e 
Allah'tan rahmet diledi. Başbakan Yıldırım 
“Mecliste görevi başında kriz geçiriyor; 
hemen müdahale edilmesine rağmen 
maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli 
bir milletvekilimiz... Uzun yıllar doğduğu 
Birecik'te belediye başkanlığı yapmış, 
hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş 

çok değerli bir insandı. AK PARTİ Grubu 
olarak milletvekilimizin vefatından dolayı 
üzüntümüz büyük.” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu; Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba; 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; CHP Grup 
Başkanvekili Levent Gök de hastaneye 
gelerek taziye ziyaretinde bulundular.



38  ■  

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Yüksel için 26 Eylül’de TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
bakanlar, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, 
Eski TBMM Başkanları AK PARTİ Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin,  

AK PARTİ Ankara Milletvekili Cemil Çiçek,  
Bülent Arınç, milletvekilleri, Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 
Ankara Valisi Ercan Topaca, ailesi, yakınları 
ve TBMM İdari Teşkilatı çalışanları katıldı.

Törende, “ti borusu” çalınmadan yapılan 
saygı duruşunun ardından Fatiha okundu. 

26 Eylül 2017 Salı
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AK PARTİ Gaziantep Milletvekili  
Abdulkadir Yüksel’in naaşı daha sonra,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Başbakan Binali Yıldırım ve ailesinin de 
bulunduğu uçakla Ankara'dan Gaziantep'e 
getirildi. Yüksel'in Türk bayrağına sarılı 
naaşı, kara yoluyla Gaziantep'ten memleketi 
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Ulu Cami'ye 
götürüldü.

Yüksel için kılınan cenaze namazına ailesi 
ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman; Başbakan Binali Yıldırım; 
Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek,  
Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu; Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül; Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba; 

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu; AK PARTİ  
Grup Başkanvekili 
Mustafa Elitaş; CHP Grup 
Başkanvekili Levent Gök; 
milletvekilleri, siyasi parti 
temsilcileri, Gaziantep ve 
Şanlıurfa protokolü ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman ve 
Başbakan Binali Yıldırım, 
Yüksel'in çocukları 
Sadettin ve Müslüm ile saf 
tuttu. Namazın ardından 

Başbakan Yıldırım ve bazı bakanların omuz 
verdikleri Yüksel'in tabutu cenaze arabasına 
alındı. Abdulkadir Yüksel'in naaşı daha sonra 
Birecik Asri Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında 
toprağa verildi.

TBMM Başkanı Kahraman ile Başbakan 
Yıldırım ve protokol üyeleri defin işlemine 
katılarak Yüksel'in mezarı başında dua etti. 
Cenaze namazının ardından  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki 
bakanlarla birlikte Gaziantep'ten ayrıldı.

Meclis Bülteni olarak AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Abdulkadir Yüksel’e 
Cenabıhak’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

26 Eylül 2017 Salı
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MOLDOVA PARLAMENTO BAŞKANI  
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

Moldova Parlamento Başkanı Andrian Candu 
ve beraberindeki heyet, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın resmî konuğu olarak 
ülkemize ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, mevkidaşı Candu 
ile 13 Eylül 2017’de görüştü. Görüşmeye 
Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ  
Uşak Milletvekili Mehmet Altay da katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, görüşmede, 
iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 
tesisinin 25. yılında ikili temaslardaki artışın 
memnuniyet verici olduğunu kaydetti. 
Moldova'nın bağımsızlığının  

25. yıl dönümü münasebetiyle  
8-10 Eylül 2016'da düzenlenen törenlere 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın 
katıldığını hatırlatan Kahraman, Moldova'nın 
AKPM’de ve uluslararası platformlarda 
Türkiye'ye verdiği desteğe teşekkür etti. 

“İlişkilerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Moldova'ya gerçekleştirmesi öngörülen 
ziyareti vesilesiyle imzalanacak bir belgeyle 
stratejik ortaklık seviyesine çıkarmayı 
hedefliyoruz.” ifadesini kullanan Kahraman, 
Moldova'dan tek taraflı bağımsızlığını 
ilan eden Transdinyester'e ilişkin sorunun 
çözümü amacıyla sürdürülen  

13 Eylül 2017 Çarşamba
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5+2 formatındaki müzakereleri 
desteklediklerini ve sorunun bölgedeki 
istikrar ve barışa halel getirmeden en 
kısa sürede çözüme kavuşmasını temenni 
ettiklerini dile getirdi. Kahraman, Moldova 
Parlamento Başkanı Candu'nun, demokrasi 
ve Batı ile bütünleşme konusundaki 
duruşunu takdir ettiğini de sözlerine ekledi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar 
dolar seviyesine ulaştırmak için imkân ve 
potansiyelin mevcut olduğunu belirten 
TBMM Başkanı, 2017 yılının ilk yarısında, 
geçen yılın aynı dönemine göre ticaret 
hacminde yüzde 48'lik artış kaydedildiğini 
vurguladı. Kahraman, Türk iş adamlarını 
Moldova'da yatırım yapmaya teşvik 
ettiklerini ve Moldova'daki Türk firmalarının 
yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağladığını 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türk 
vatandaşlarının Moldova'ya kimlikle 
seyahatine imkân sağlamak istediklerini 
belirterek “Gürcistan ile yaklaşık 5 yıldır 
devam eden, Ukrayna ile 1 Haziran 2017 
tarihi itibarıyla başlayan ve sorunsuz işleyen 
bu uygulamanın ikili ticari ilişkilerimizi ve 

turizm potansiyelimizi daha da artıracağını 
düşünüyorum.” dedi. TBMM Başkanı 
Kahraman, Moldova'da Türk bankası açılması 
konusunda Candu'dan destek de istedi. 

Moldova'nın toprak bütünlüğünü ve 
egemenliğini desteklediklerini her vesileyle 
dile getirdiklerini belirten Kahraman, 
sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Gökoğuz Yeri, Moldova'nın bir parçasıdır. 
Gökoğuz Yeri’nin kalkınması, Moldova'yla 
bütünleşmesi ve Moldova'nın kalkınmasına 
katkıda bulunmasını sağlamak için her 
türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya 
devam edeceğiz. Gökoğuz Yeri’nin özerklik 
statüsüne işlerlik kazandırılması amacıyla 
yasal zeminin güçlendirilmesine yönelik 
çalışmalarınızı takdir ediyoruz. Bu çerçevede 
kurulmuş olan Ortak Çalışma Grubunun 
faaliyetlerini yakından takip ediyor ve 
destekliyoruz. Ortak Çalışma Grubunun 
faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere 
ülkemizden bir hukuk uzmanı danışman 
görevlendirdik. Öte yandan Gökoğuz 
kardeşlerimizin son olarak Temmuz ayında 
parlamentodan geçen özerklikle ilgili 
yasa tasarılarından büyük hayal kırıklığı 
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duyduklarını anlıyoruz. Bu tasarıların, 
Halk Topluşunun ve Çalışma Grubunun 
görüşleri alınmadan değiştirildiğini 
söylüyorlar. Moldova Parlamentosuyla Halk 
Topluşunun ortak mutabakatını yansıtan 
evvelki metinlerden çok geriye gittiğini 
ifade ediyorlar. Moldova'nın her zaman 
yanında olan dost bir ülke olarak, bu 
yasa tasarılarında değişiklik yapılmasının 
Gökoğuz Yeri toplumunun Moldova'ya 
entegrasyonunu geciktirici nitelikte olacağını 
düşünüyoruz. 1994 yılında Moldova 
Parlamentosu tarafından sağlanmış olan 
özerkliğin layıkıyla işlemesi, Moldova'nın 
parçası olduğu Avrupa ve Batı değerlerine 
olan bağlılığının nişanesi olacaktır. Bu 
bağlamda, yasa tasarılarına ilişkin mevcut 
huzursuzluğun bir an önce her iki tarafı da 
memnun edecek bir çözüm yolu bulunarak 
giderilmesinin taraflar için olumlu bir 
gelişme olacağına inanıyoruz.” 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Moldova Cumhurbaşkanı Dodon’un 
bu metinleri parlamentoya geri 
gönderdiğini öğrendiklerini ifade ederek 
“Cumhurbaşkanı tarafından iade edilen 

metinlerin parlamentoda bu hâlleriyle 
yeniden kabulünün, sürece faydası 
olmayacağını düşünüyoruz. Sulandırılmış 
ve zayıflatılmış bir özerklik statüsü bizleri 
ve Batılı dostlarınızı rahatsız edecektir. 
Dost Moldova'nın Batı ile bütünleşme ve 
demokrasiye olan bağlılığını da olumsuz 
etkileyecektir. Böyle bir durum Gökoğuzları 
sizden uzaklaştıracaktır.” dedi. 

“Gökoğuzlar, Moldova ile dostluk 
ilişkilerimizde bir köprüdür. Bu köprüyü ne 
kadar sağlam tutar, ne kadar tahkim edersek 
ilişkilerimizin de o derece sağlam ve güçlü 
olacağı muhakkaktır.” vurgusunu yapan 
Kahraman, Gökoğuzlu soydaşlara Moldova 
ile daha yakın entegrasyon içinde olmaları 
yönünde telkinde bulunduklarını kaydetti ve 
TİKA'nın Gökoğuz Yeri'nde gerçekleştirdiği 
projelerin gelecek yıllarda da ihtiyaca göre 
devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da meydana 
gelen hain darbe girişimi ve FETÖ hakkında 
bilgi veren Kahraman, o gece yaşananlar 
ve söz konusu darbe girişimini engellemek 
için verilen mücadeleyi anlattı. Kahraman, 
FETÖ'nün Moldova'da Orizont Okulları 
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adı altında mevcudiyetinin devam ettiğini 
belirterek, Moldova için de bir tehdit 
unsuru teşkil eden bu okulların Maarif 
Vakfına devredilmesine yönelik girişimlerin 
Moldova Parlamentosu tarafından da                      
desteklenmesinden memnuniyet 
duyacaklarını dile getirdi.

Moldova Parlamentosu Başkanı Andrian 
Candu da, Gökoğuz Yeri'nin iki ülke arasında 
köprü olduğunu belirtti. 

Ortak Çalışma Grubuna önem verdiklerini ve 
çok yoğun çalışmasını istediklerini kaydeden 
Candu “Moldova ile Gökoğuz Yeri arasındaki 
yoğun çalışmalar sonucunda bu yılın sonuna 
kadar karşınıza yeni tekliflerle gelmeyi 
ümit ediyoruz. Bu tekliflerin bütün alanları 
kapsayacak şekilde Gökoğuz Yeri halkını da 
memnun edecek şekilde düzenlenmesini 
bekliyoruz. Yasal bir değişiklik olmasa da 
önemli olan halklara yansıması ve halkların 
memnun olmasıdır.” ifadesini kullandı. 
Candu, 1994 yılında Gökoğuz Yeri'ne verilen 

özerkliğin hiçbir zaman zayıflatılmayacağını, 
aksine güçlendirileceğini ve bunun böyle 
devam edeceğini vurguladı. 

Heyetinde, Gökoğuz Yeri Halk Topluşu 
Başkanı Vladimir Cissa'nın da olduğunu 
belirten Candu, bundan sonra Moldova'nın 
önemli heyetlerine Gökoğuz Yeri 
temsilcilerinin mutlaka katılacağını sözlerine 
ekledi.

Konuk Parlamento Başkanı, yakın gelecekte 
Türk vatandaşlarının sadece nüfus cüzdanı 
göstererek Moldova'ya gidebileceğini ve 
bunun da ekonomiye katkısının olacağını 
söyledi. FETÖ'ye bağlı olan Orizont 
Okullarının Moldova'daki mevcudiyetiyle 
ilgili Türk tarafının hassasiyetlerini 
anladıklarını ve bu okulların faaliyetlerini 
yasal çözüm bulununcaya kadar çok 
yakından takip etmeyi sürdüreceklerini 
belirten Candu “Biz geçen sene Temmuz 
ayında yaşanan bu talihsiz olaya hemen karşı 
çıktığımızı beyan ettik.”vurgusunu yaptı.
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GAMBİYA HEYETİ ANKARA’DA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aja Fatoumatta 
Tambajang ve Gambiya Meclis Başkanı 
Mariam Denton ile görüştü. Görüşmede 
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Malatya Milletvekili Taha Özhan ile  
Türkiye-Gambiya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ  
Kilis Milletvekili Reşit Polat da yer aldı.

Gambiya heyetini TBMM'de ağırlamaktan 
büyük mutluluk duyduğunu dile getiren 
Kahraman, iki ülke arasında yeni Gambiya 
yönetimi döneminde sıklaşan temasların 
memnuniyet verici olduğunun altını çizdi. 
İkili ilişkilere işaret eden Kahraman, bu 
ilişkilerin gelişmesinin iki ülke açısından 
önemli olduğunu söyledi. 

Türkiye-Afrika iş birliğinin son yıllarda hızla 
geliştiğini de belirten Kahraman “Türkiye'nin 
Afrika politikası geçici ve siyasi ekonomik 
kaygıların yansıması olmayıp, tam aksine 
güçlü tarihî ve kültürel yönleriyle bir sürecin 
ürünüdür.” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye ve 
Gambiya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
yönünde iki ülkede de kararlılık 
bulunduğunu ifade ederek, başta ekonomi 
olmak üzere pek çok alanda iş birliğinin 
artırılabileceğini belirtti. 

Parlamentolar arası dostluk gruplarının 
önemine dikkati çeken Kahraman 
“TBMM'deki Türkiye-Gambiya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubunun başkanlığını Kilis 
Milletvekili Sayın Reşit Polat yapmaktadır. Bu 
bağlamda Gambiya tarafının parlamentolar 
arası dostluk grubu başkanını belirlemesini 
bekliyoruz. Parlamentolar arası ziyaretlerin 
üst düzey iş birliği ve ziyaretlerimize çeşitlilik 
katacağı inancındayım.” dedi. 

Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün 
darbe girişimiyle karşılaştığını ancak halkın 
demokrasiye inancı ile bu girişimi bertaraf 
ettiğini söyleyen Kahraman, 81 milyonluk 
Türkiye’nin ve Mecliste grubu bulunan siyasi 
partilerin bir bütün olarak demokrasiyi 
özümsediklerini ortaya koyduklarını 
vurguladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba
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Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Aja Fatoumatta Tambajang da konuşmasına 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 
“ağabey” olarak gördüklerini ve tüm 
Gambiya'nın selamlarını getirdiklerini 
belirterek başladı. 

İki ülke arasında ciddi kardeşlik hukuku 
bulunduğunu ve bunu çok önemsediklerini 
vurgulayan Tambajang, Türkiye'nin 
demokrasi kültürünü çok beğendiklerini 
kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gambiya'ya 
gösterdiği yakınlığa da teşekkür eden 
Tambajang “Onun liderliğini büyük saygı ile 
takip ediyoruz. Kendisi sadece Türkiye'deki 
demokrasiyi değil, alt Sahra bölgesindeki 
bütün ülkelerin demokrasisini de destekler 
bir kararlılık içinde. Demokrasiye destek 
anlamında gösterdiği liderlikten ötürü 
kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Aynı zamanda Gambiya Kadın İşleri Bakanı 
olan Tambajang; Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 
davetlisi olarak Türkiye'de bulunduklarını 

anımsatarak, Kaya'nın da kadın liderlerin 
önemli bir sembolü olduğunu belirtti. 

Kaya'nın, heyete, 15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında yaşananları anlattığını aktaran 
Tambajang, demokrasi uğruna canlarını 
feda etmeyi göze alan Türk siyasetçilerini ve 
halkını takdirle selamladıklarını dile getirdi. 
Tambajang, ülkesinin FETÖ ile mücadelede 
Türkiye'nin yanında durduğunu, ülkelerinde 
FETÖ'ye ait okulları kapattıklarını ve bununla 
kalmayıp 15 Temmuz gecesi dualarıyla da 
Türk halkının yanında olduklarını kaydetti.

Gambiya Meclis Başkanı Mariam Denton 
ise Kahraman'a misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür ederek ülkesine 
döndüğünde Türkiye ile Gambiya arasındaki 
parlamentolar arası dostluk grubunu 
aktif hâle getireceğini bildirdi. Denton, 
Meclis binalarının fiziki koşulları ve teknik 
altyapısının yetersiz olduğuna değinerek bu 
konuda TİKA'dan destek almak istediklerini 
ifade etti.

Gambiya heyeti, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun refakatinde, 
Meclisin, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 
zarar gören bölümünü de inceleyerek, çiçek 
bıraktı.
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 TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman,  
Kosta Rika Büyükelçisi 
Marcelo Varela-Erasheva’yı 
kabul etti. Kabulde, 
TBMM Türkiye-Kosta Rika 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Giresun Milletvekili  
Cemal Öztürk de yer aldı. 

Avustralya Büyükelçisi  
Marc Innes-Brown,  
11 Eylül’de İçişleri Komisyonu 
Başkanı Celalettin Güvenç,  
13 Eylül’de Dışişleri 
Komisyonu Başkanı  
Taha Özhan tarafından kabul 
edildi. Kabullerde ülkeler arası 
ilişkiler ile son bölgesel ve 
küresel gelişmeler ele alındı.

KOSTA RİKA

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN  
BÜYÜKELÇİ KABULLERİ

19 Eylül 2017 Salı

AVUSTRALYA

 TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 16 Ağustos’ta 
güven mektubunu sunan Avustralya Büyükelçisi  
Marc Innes-Brown’u kabul etti.14 Eylül 2017 Perşembe

11 Eylül 2017 Pazartesi 13 Eylül 2017 Çarşamba
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,  
DİYANET İŞLERİ BAŞKANINI KABUL ETTİ

Prof. Dr. Ali Erbaş da TBMM Başkanına 
teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisini 
bu önemli göreve layık gören tüm devlet 
büyüklerine şükranlarını sunduğunu ifade 
etti. 

Devlet büyüklerini ziyaret ederek, onların 
tecrübelerinden istifade etmek istediğini 
dile getiren Erbaş “Her ne kadar Diyanet 
İşleri Başkanı olarak din hizmetlerinden, 
din eğitiminden, dinî konulardan 
sorumlu olsak da nihayetinde bir 
idareciyiz. Sayın Meclis Başkanımızın 
bu konudaki tavsiyelerinden 
istifade edeceğiz. Özellikle idarecilik 
konusundaki tecrübelerinden 
yararlanacağız. Cenabıhak yardımcımız 
olsun, bu ulvi ve sorumluluk gerektiren 
görevde bizlere yardım etsin.” ifadeleri 
kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ise Türkiye'nin sadece 800 bin 
kilometrekare olarak görülemeyeceğini, 
gönül coğrafyasının çok daha geniş 
olduğunu belirterek, Ali Erbaş’ın 

sadece Türkiye’deki Diyanetin değil, tüm 
dünyada Diyanet İşleri Başkanı olarak 
değerlendirileceğini vurguladı ve Erbaş’ın 
değerli hizmetlere imza atacağını söyledi. 
TBMM Başkanı Kahraman, inanç dünyasının 
Türkiye'nin önderliğini beklediğini, Erbaş'ın 
da Diyanet İşleri Başkanı olarak bu önderliğe 
gerekli katkıyı yapacağına inandığını 
sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, 

Diyanet İşleri 
Başkanlığına atanan 

Prof. Dr. Ali Erbaş’ı 
kabul etti.Kahraman,  

yeni görevinden dolayı 
Erbaş’ı tebrik ederek 

başarılar diledi.19 Eylül 2017 Salı
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TBMM İLE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARASINDA  
İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

TBMM ile İstanbul Üniversitesi arasında, 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi'nde bulunan Sultan İkinci 
Abdülhamid dönemine ait fotoğraf 
koleksiyonunun dijitalleştirilmesi, detaylı 
katalog ve künye çalışmalarının yapılması ve 
albümlerin restorasyonu konularında iş birliği 
protokolü imzalandı.

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve 
Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu 
ile İdari Teşkilat yöneticilerinin katıldığı 
protokol imza töreninde bir konuşma yapan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul 
Üniversitesinin en eski üniversite olduğuna 
işaret ederek kendisinin de bu üniversiteden 
mezun olduğunu dile getirdi.

Tarihin bir deniz feneri olduğunu belirten 
Kahraman, Sultan Abdülhamid Han’ın 
dünyayı yakından takip etmek için o dönemin 
şartlarında fotoğraf yolunu seçtiğini, bu 
koleksiyonun günümüze kendisinden 
miras kalan büyük bir hazine olduğunu 
belirtti ve yapılacak çalışmalar için İstanbul 
Üniversitesine teşekkür etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da fotoğrafçılığın henüz 

emekleme çağında olduğu 
19. yüzyılın son çeyreği 
ile 20. yüzyılın ilk yıllarını 
yansıtan devasa bir 
arşivi gelecek kuşaklara 
aktarmak amacıyla 
iş birliği protokolünü 
düzenlediklerini vurguladı. 
Protokol ile geçmişi 
geleceğe taşıyacak 
büyük adımlardan birini 
atmanın bahtiyarlığını 
yaşayacaklarını kaydeden 
Kumbuzoğlu; tarihe, 
kültüre, medeniyete 
yapacakları sessiz hizmet 
nedeniyle atacakları 

imzadan dolayı duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. 

Kumbuzoğlu; İkinci Abdülhamid'in, Osmanlı 
aydınlanmasında öncülük eden büyük 
padişahlardan biri, diplomatik dehasının 
yanında, ileri görüşlü bir devlet adamı 
olduğunu belirtti. TBMM Genel Sekreteri, 
ulaştırma, eğitim, kültür, sanat ve sanayi 
alanlarında yaptığı yatırımlarla modern 
Türkiye'nin doğuşunun da altyapısını 
hazırlayan İkinci Abdülhamid'in fikirleri ve 
eserleriyle bugün de yaşadığını kaydetti.

İkinci Abdülhamid'ten bugüne ulaşan 
en önemli miraslardan birinin fotoğraf 
koleksiyonu olduğunu dile getiren 
Kumbuzoğlu, 36 bin 585 fotoğraf ve 
albümden oluşan bu mirasın, bugün İstanbul 
Üniversitesinin koruması altında olduğunu 
anımsattı. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu;  
İkinci Abdülhamid'in, İstanbul ve Anadolu'yu 
tanıtmak amacıyla çektirdiği fotoğrafların bin 
819'unu ABD'ye gönderdiğini, bunlara ABD 
Kongre Kütüphanesi’nin dijital arşivinden 
ulaşılabileceğini vurguladı. 

13 Eylül 2017 Çarşamba
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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Ak da kendilerine emanet olan 
büyük mirasın sahipliğini yaptıklarını dile 
getirdi. Osmanlı'da devletin tümünü kayıt 
altına alan, tanımlayan, gelecek kuşaklara 
belge hâlinde sunan iki proje bulunduğuna 
işaret eden Ak, bunlardan birinin Evliya 
Çelebi'nin Seyahatnamesi ve diğerinin ise 
Abdülhamid'in fotoğraf albümü projesi 
olduğunu belirtti. 

Mahmut Ak; İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi’nin 6 derleme kütüphaneden 
biri olduğunu, bu kütüphanede yaklaşık  
2 milyona yakın eserin bulunduğunu ifade 
ederek “Bu kütüphanenin zenginliğini 
taçlandıracak önemli birimimizden biri de 
Nadir Eserler Kütüphanemizdir. Yaklaşık  
100 bin nadir, tarihî eseri barındırıyor. 
Bunların önemli bir kısmı da Yıldız 

Sarayı'ndan bize intikal eden kısımdır. 
Yıldız'dan gelenler arasında yazma 
eserlerimiz, haritalar, planlar var. Bunlar 
arasında önemli grup da albümlerdir. 911 
albümde, 36 bin 585 fotoğraf elimizde 
bulunuyor.” dedi.

Söz konusu fotoğraf koleksiyonuyla 
meydanların, meydanlardaki insanların yakın 
plandan alınan fotoğraflarla tarihe hediye 
edildiğini ifade eden Ak, pek çok bilim 
dalı araştırmacısının büyük bir malzemeyi, 
hazırlanmış miras olarak elinde gördüğünü 
söyledi. Ak, albümlerin yurt içi ve yurt dışı 
araştırmacıların ilgisini çektiğini de dile 
getirerek albümlerin her yönüyle takdire 
şayan olduğunu, tutulduğu kutuların bile 
başlı başına sanat eseri özelliği taşıdığını 
kaydetti.

SAYIŞTAY’IN “2016 YILI GENEL UYGUNLUK 
BİLDİRİMİ RAPORU” SUNULDU

Sayıştay’ın “2016 Yılı Genel Uygunluk 
Bildirimi Raporu” ile 5 genel değerlendirme 
raporu, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş 
tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a 
sunuldu.

Sayıştay Başkanı Baş, 2016 yılı denetimleri 
sonucunda düzenledikleri raporları  
13 Eylül itibarıyla TBMM'ye teslim ettiklerini 

belirterek, bu raporlara ilişkin  
5 genel değerlendirme raporunu da 
sunduklarını dile getirdi. 

Bu yıl 420 rapor düzenlediklerini, 
bunların bir kısmının hâlen raporlama 
aşamasında olduğunu belirten Baş 
“Bu raporlardan 257’si Meclise 
takdim ediliyor. Biz Meclise takdim 
edilecek raporlarda, merkezî yönetim 
kapsamındaki idarelerin raporlarını 
bugün itibarıyla teslim ettik. KİT 
Komisyonunun görüşeceği 75 adet KİT 
raporu bilahare Meclisimize teslim 
edilecek. Onların da raporlaması 
devam ediyor. Biz 2016 Yılı Genel 

Uygunluk Bildirimi Raporu ile diğer 5 genel 
raporu TBMM Başkanımızın şahsına takdim 
etmek istedik. Diğer raporlar da Genel 
Sekreterliğe takdim edildi.” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Sayıştay Başkanı Baş'a teşekkür ederek, 
çalışmalarında başarılar diledi.

13 Eylül 2017 Çarşamba
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TBMM 
BAŞKANI 

KAHRAMAN’IN, 
2017-2018

EĞİTİM-ÖĞRETİM 
YILI MESAJI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 2017-2018 
eğitim-öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.

Millî Eğitim Bakanlığının yeni eğitim-öğretim 
yılında, hizmetlerinde herhangi bir aksamaya 
meydan vermemek için her türlü tedbiri 
aldığına inandığını belirten Kahraman 
“Meclisimizin her dönem olduğu gibi bu 
öğretim yılında da eğitim sistemimizin 
meselelerinin çözümü için iktidarı ve 
muhalefetiyle bir bütün olarak gayret 
göstermeye devam edeceğini belirtmek 
isterim.” ifadelerini kullandı. 

Milletin manevi ve maddi olarak gelişiminin 
en önemli dayanaklarından birinin “öğreti” 
olduğunu belirten TBMM Başkanı Kahraman, 
çocukların ve gençlerin eğitimine önem 
veren milletlerin tarihi yönlendirdiklerini 
ve insanlığın gelişimine öncülük ettiklerini 
vurguladı. 

Kahraman “Millet olarak bizim de 
gelecekte yönümüzü tayin edecek olan, 
eğitim ve öğretime verdiğimiz ehemmiyet 
olacaktır. Ruh köküne bağlı, öğrenmeye 
açık, araştırmacı, değerlendirme ve yorum 
kabiliyeti yüksek, temeli mazide, dalları 
geleceğe uzanmış fertler yetiştirmek eğitim 
öğretim faaliyetimizin gayesi olmalıdır.

İnsan yetiştirmek pahalı, bir o kadar da kalıcı 
bir yatırım ve görevdir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Nitelik kazandırılan her insanın, geleceğin 
daha parlak ve ihtişamlı olmasına katkıda 
bulunacağını aktaran Kahraman, mesajında 
şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin donanımlı 
fertler olarak yetişmesinde en önemli görev, 
öğretmenlerimizle birlikte ailelerimize 
düşmektedir. Bilinmelidir ki çözüm odaklı 
düşünmeyi öğreteceğimiz çocuklarımız ve 
gençlerimiz, lider Türkiye'mizin geleceğini 
inşa edecektir. Bu çerçevede ilk, orta ve 
lise düzeyinde 18 milyon öğrencimize, bir 
milyonu aşan öğretmen kadrosuyla hizmet 
veren Millî Eğitim Bakanlığımızın bu yıl da 
eğitim hizmetlerinde herhangi bir aksamaya 
meydan vermemek için gerekli her türlü 
tedbiri aldığına inanıyorum. Meclisimizin 
her dönem olduğu gibi bu öğretim yılında da 
eğitim sistemimizin meselelerinin çözümü 
için iktidarı ve muhalefetiyle bir bütün 
olarak gayret göstermeye devam edeceğini 
belirtmek isterim.” 

İlköğretim Haftası’nı kutlayan Kahraman, 
2017-2018 eğitim-öğretim yılının eğitim 
hayatına başlayacak öğrencilere; öğretmen, 
idareci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

17 Eylül 2017 Pazar
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
RİZE, ERZURUM VE TRABZON’U 

ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kurban 
Bayramını memleketi Rize’nin İkizdere 
ilçesine bağlı Tulumpınar köyünde geçirdi. 
Kahraman, 5 Eylül 2017’de Rize’nin İkizdere 
ile Erzurum’un İspir ilçesi arasında bulunan 
Ovit Dağı’nda yapımında sona gelinen  
14,3 kilometre uzunluğundaki Türkiye’nin 
en uzun, dünyanın en uzun üçüncü çift tüplü 
kara yolu tünel inşaatında incelemelerde 
bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman; Rize Valisi 
Erdoğan Bektaş, AK PARTİ Rize milletvekilleri 
Hasan Karal ve Hikmet Ayar, Karayolları 
Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş ve 
diğer ilgililerle Erzurum tarafından girerek 

Rize tarafından çıktığı Ovit Tüneli’nde 
yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kahraman burada 
gazetecilere açıklamalarda bulunarak başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere tünelin inşaatında emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Çok büyük bir eser 
meydana getirildiğini ve Türkiye’nin hızlı 
bir büyüme dönemine girdiğini belirten 
Kahraman, yolların Türkiye için çok değerli 
yatırımlar olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 
her tarafının otoyollarla çevrilmesinin büyük 
bir kalkınma ortaya çıkaracağını kaydeden 
TBMM Başkanı, Türkiye için önemli eserlerin 
devamının gelmesini Cenabıhak’tan niyaz etti.

5 Eylül 2017 Salı
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
7 Eylül 2017’de Erzurum’un İspir ilçesini 
ziyaret etti. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İspir’i ziyaretinde İspir Belediye Başkanı 
Osman Çakır tarafından karşılandı. 
Belediye önündeki vatandaşları selamlayan 
Kahraman, İspir Belediye Başkanı Çakır’dan 
bilgi aldı. TBMM Başkanı burada basın 
mensuplarının sorularını cevaplayarak 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili 

değerlendirmelerde 
bulundu.  
TBMM Başkanı 
Kahraman  
“15 Temmuz’da 
Allah’a şükürler 
olsun, hamdolsun 
büyük bir badireden 
kurtulduk. Arakan şu 
an nasıl bir hâldeyse 
biz de aynı olacaktık. 
15 Temmuz sadece 
bir darbe değil, aynı 
zamanda son verdirme 
hadisesidir. Doğrudan 
doğruya Türkiye’nin 

varlığına kasteden bir hadiseydi.” ifadelerini 
kullandı. Kahraman; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet 
etmesi, halkın da davete uyarak meydanları 
doldurması ve Cumhurbaşkanına olan 
itimadıyla Türkiye’nin büyük bir badireyi 
atlattığını vurguladı. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, İspir Kaymakamı Ömer Faruk 
Fidan’ı da ziyaret ederek bilgi aldı. 

7 Eylül 2017 Perşembe

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 8 Eylül 2017’de Rize Valiliğini ziyaret etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, valilik 
girişinde Rize Valisi Erdoğan Bektaş 
ve Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap 
tarafından karşılandı. Tören mangasını 
selamlayan Kahraman, Valilik Şeref 
Defterini imzaladı. 

Rize Valisi Bektaş’tan il genelinde yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alan Kahraman, 
basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Bayram nedeniyle memleketini 
ziyaret ettiğini, Rize ile hiçbir zaman 
bağını koparmadığını belirten Kahraman 
“Herkes doğduğu yeri sevmelidir. O sevgi 
topyekûn milletin memleketi sevme 
manası taşır. Bu, kültür manasında 
milliyetçiliktir ve bu olmalıdır. Kaba 
manada değil, kavmî manada değil 
ama kendi ülkesini sevmenin başlangıç 
noktasıdır.” dedi.8 Eylül 2017 Cuma
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Trabzon Valiliğini 
ziyaret eden  
TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman; 
Trabzon Valisi  
Yücel Yavuz, Trabzon 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Orhan 
Fevzi Gümrükçüoğlu,  
İl Jandarma Komutanı 
Albay Halil Şen,  
İl Emniyet Müdürü 
Orhan Çevik ve diğer 
yetkililer tarafından 
karşılandı.

Tören mangasını 
selamlayan Kahraman, 
Valilik Şeref Defterini 
imzaladı ve Trabzon 
Valisi Yücel Yavuz’dan 
ildeki yatırımlar ve 
diğer çalışmalara ilişkin 
bilgi aldı. 

TBMM Başkanı 
Kahraman daha sonra 
Trabzon Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Dr. Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu’nu 
ziyaret etti ve 
Büyükşehir Belediyesi 
Anı Defterini imzaladı.

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

 8 Eylül 2017 Cuma

Türkiye gibi Rize’de de çok önemli 
gelişmeler olduğunun altını çizen Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
öncülüğünde yapılan çok önemli yatırımların 
ülkemizi el birliğiyle ileriye taşıdığını 
kaydetti.

İkizdere Kaymakamlığını da ziyaret eden 
Kahraman, İkizdere Kaymakam Vekili ve 
Kalkandere Kaymakamı Eyüp Kaykaç’tan 

ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.  
Anı defterini imzalayan Kahraman 
“İlçemizin gün geçtikçe gelişmesinden 
dolayı duyduğum memnuniyeti öncelikle 
ifade etmek istiyorum. Emeği geçenleri 
kutluyorum.” ifadelerini kullandı. TBMM 
Başkanı Kahraman, daha sonra İkizdere 
Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu’nu 
makamında ziyaret etti.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA  
DÜNYA PARLAMENTOLAR FORUMU 

BALİ’DE DÜZENLENDİ

Endonezya tarafından başlatılan bir girişim 
olup sürdürülebilir kalkınma meseleleri 
ve çabalarıyla ilgili konuların dünya 
parlamentoları tarafından ele alınmasını 
hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma Dünya 
Parlamentolar Forumu, 5-7 Eylül tarihleri 
arasında Bali’de gerçekleştirildi. Foruma, 
Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın katıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, toplantılar 
öncesinde düzenlenen açılış resepsiyonuna 
katıldı.Burada AA’ya yaptığı açıklamada 
forumun 49 ülkeden parlamento başkanı 
ve başkan vekillerinin katıldığı önemli bir 
toplantı olduğunu belirten Aydın, forum 
kapsamındaki toplantılarda dünyanın 
gündemini meşgul eden birçok konunun ele 
alınacağını belirtti.  

Arakanlı Müslümanların durumuna da 
dikkat çeken Aydın “Arakan'da Müslüman 

kardeşlerimiz 
kan ağlıyor. Yine 
Suriye'nin durumu 
içler acısı. Forumda, 
yaşanan terör 
hadiseleri ve bu 
terör hadiselerine 
karşı Türkiye'nin 
samimi ve 
kararlı duruşunu 
anlatacağız. Bu 
anlamda tüm 
dünyayı teröre karşı 
sağlam bir duruşa 
davet edeceğiz.” 
ifadesini kullandı. 

Forumun gündem 
maddeleri arasında 
dünyadaki iklim 

değişikliğinin de bulunduğunu anımsatan 
Ahmet Aydın, şu ifadeleri kaydetti:

“Birleşmiş Milletler’in (BM) amacını burada 
tekrar dile getireceğiz. Bu tür uluslararası 
kuruluşların reforme edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Çünkü dünyada var olan 
tehditlere karşı ciddi bir tedbir alamadı, 
savaşları ve terörü önleyemedi. Bu anlamda 
da “Sadece Güvenlik Konseyinin 5 Daimi 
Üyesinin tavrıyla âdeta tüm dünyanın 
yönetildiği” gibi haksız ve adil olmayan bir 
durumla da karşı karşıya olduğumuzu ifade 
edeceğiz. Neredeyiz, ne yapıyoruz, nereye 
varmak istiyoruz ve hedeflerimiz nelerdir, 
net olarak anlatacağız.”

49 ülkeden 289 temsilcinin katılımıyla 
gerçekleştirilen Forum, 6 Eylül 2017’de 
Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Setya 
Novanto’nun açılış konuşmasıyla başladı.
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Forumda TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın 
tarafından “Şiddetin Sonlandırılması, 
Barışın Sürdürülmesi” başlıklı oturumda bir 
konuşma yapıldı. 

TBMM Başkanvekili Aydın, konuşmasında, 
Suriye ve Irak’ın bölgedeki mağduriyetten 
yararlanan yerel ve küresel terör örgütlerinin 
yuvalandığı merkezler hâline geldiğine 
dikkat çekerek “Birbirlerinden ve bölgede 
var olan sorunlardan beslenerek kendi 
nüfuz alanlarını yaratmaya çalışan bu terör 
yanlısı oluşumları izole etmeli ve dost ülkeler 
olarak terörle mücadelede birbirimize azami 
seviyede destek vermeliyiz.” dedi.

Kısa vadeli çözümle “Düşmanımın düşmanı 
dostumdur.” anlayışından kaçınarak terör 
örgütlerine göz yumulmaması gerektiğini 
vurgulayan Aydın “Terörü ilkesel ve koşulsuz 
olarak reddetmeliyiz. Örneğin; DEAŞ terör 
örgütü ile mücadele için destek verilen ama 
yine ayrı bir terör örgütü olan ve senelerdir 
mücadele verdiğimiz PKK’nın uzantısı PYD, 
YPG terör örgütlerine göz yumulması tezat 
yaratmaktadır. Unutulmaması gereken şey, 
şiddetin ve terörün bulaşıcı olduğudur. Göz 
yumduğumuz her örgüt, yarın bir gün başka 
bir isim altında bize de dokunacaktır. Nötr 
ya da negatif kalmak, bir gün bize de zarar 
verecektir. Barışı daim kılmak istiyorsak; yeri, 
dini, dili, ırkı ve bölgeselliğine bakmadan 

tüm şiddet türlerine el 
birliğiyle karşı çıkmalıyız.” 
ifadelerini kullandı.

Şiddetin kaynağı ne olursa 
olsun ve nereden gelirse 
gelsin, herkesi teröre karşı 
samimi ve ortak duruş 
sergilemeye davet eden 
Aydın “Zalimin karşısında 
durup, mazlumun 
yanında tavır takınmamız 
gerekmektedir. Bizler 
sessiz kaldıkça, sorumluluk 
alıp harekete geçmedikçe 
insanlık elimizde can 
verecek. Sahillere vuran 
çocuk cesetlerinin hesabını 

kim verecek? Peki, halkların temsilcisi 
parlamentolar olarak vicdanımızı nasıl 
temizleyeceğiz? Şiddetin olduğu her yerde 
tek vücut durmadığımız ve meseleleri kendi 
meselemiz gibi sahiplenmediğimiz takdirde 
barışı kalıcı kılmak mümkün olmayacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında, Myanmar'da Arakanlı 
Müslümanlara uygulanan zulme değinen 
Aydın, Türkiye'nin, Arakanlı Müslümanlara 
karşı, binlerce kişinin ölmesine ve 
yerlerinden edilmesine neden olan orantısız 
güç kullanımını kınadığını dile getirdi.

Türkiye'nin konu hakkında Birleşmiş 
Milletler (BM) ile uluslararası toplumun 
bir an önce harekete geçmesine ilişkin 
acil çağrılarını hatırlatan Aydın “Maalesef 
uluslararası camia bu trajediye kayıtsız 
kalmıştır. Dünya bu trajediye karşı üç 
maymunu oynamaktadır. Önüne geçilmediği 
takdirde, tüm dünyanın önünde bir insani 
kriz yaşanacaktır. Şiddet önlenemedikçe 
travmalara yol açacak ve radikalleşecektir. 
Soruna kalıcı çözüm bulunması için 
uluslararası toplumun harekete geçmesi 
lazımdır. Gelin hep birlikte Forumumuzun 
sonunda biz de Arakan, Suriye ve diğer 
bölgelerde yaşanan şiddetin durdurulması 
için güçlü bir çağrı yapalım.” ifadelerini 
kullandı. 

 6 Eylül 2017 Çarşamba
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TBMM Başkanvekili Aydın, konuşmasını 
müteakiben Endonezya Temsilciler Meclisi 
Başkanı Setya Novanto ile ikili bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmede, Arakanlı 
Müslümanların durumu, terörle mücadele 
ve ikili ilişkilerin artırılması konuları ele 
alındı. 

Forumun kapanış günü olan 7 Eylül 2017’de 
Sonuç Bildirgesine (Bali Deklarasyonu) 
nihai hâlinin verilmesi için son bir oturum 
düzenlendi. 
Oturumda söz alan Ahmet Aydın, 
Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlara 
uygulanan katliamın bildirgede yayımlanması 
çağrısı yaptı. 
Bildirgede, Myanmar'daki Arakanlı 
Müslümanlara uygulanan zulmün kınanması 
amacıyla önerge sunan TBMM Başkanvekili 
Aydın “Dünyanın neresinde bir zulüm varsa 
ve eğer bu zulme sesimizi çıkarmıyorsak, 
seyirci kalıyorsak, aslında bir nevi zulme 
ortak oluyoruz demektir. Zulme ortak 
olduğunu veya doğru bulduğunu ifade 
eden bir tek parlamenter varsa açık yürekle 
söylesin.” dedi. 

TBMM Başkanvekili Aydın, bildirgede 
sözcüklerle oynamaya gerek olmadığını 
belirterek “Burada bir bildirge yazılacaksa 
net ifadelerle korkmadan ve çekinmeden 
zulme karşı durduğumuzu haykırmak 
istiyorum. Biz Arakanlı Müslümanlara karşı 
yapılan zulme karşı sesimizi güçlü bir şekilde 
çıkarmazsak, bu zulmü net bir şekilde ifade 
edemiyorsak, bu bildirgenin de bir anlamı 
yok, bu forumun da ciddi bir anlamı olamaz.” 
ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Myanmar’daki katliamla ilgili 
kınama ifadesinin bildirgede yer alması 
yönündeki yazılı önergesine Hindistan, 
Tayland, Sri Lanka ve Gana başta olmak 
üzere bazı ülkelerin itiraz etmesi nedeniyle 
bildirge oturumu 6 saat sürdü. 

Aydın’ın kararlı duruşu ve yoğun çabalarıyla 
Sonuç Bildirgesine Arakanlı Müslümanlara 
yapılan katliamı kınama ifadesinin eklenmesi 
kararı alındı. 

Oturumun ardından Anadolu Ajansına 
açıklamalarda bulunan Aydın “Forumda, 
başta Hindistan, Tayland, Sri Lanka ve Gana 
olmak üzere birçok ülke muhalefetine 
rağmen Sonuç Bildirgesinde 6 saatlik 
ısrarlarımız, tartışma ve görüşmeler 
neticesinde çok şükür ki Myanmar’a dikkat 
çektik. Bildirgede, Arakanlı Müslümanlara 
yapılan zulme dikkat çekilmesi sağlanmış 
oldu. Burada bize destek olan birçok ülke 
oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Ama 
Türkiye’nin aşırı ısrarları ve yoğun çabaları 
olmasaydı, bugün bu Forum neticesiz bir 
şekilde tamamlanacaktı. Buradan bir nebze 
de olsa Arakanlı Müslüman kardeşlerimize 
destek olmaya çalıştık.” dedi.

Karara bağlanan Sonuç Bildirgesinde, 
Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün 
kınanması, sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri, yoksulluğun bertaraf edilmesi, 
tüm insanların barış içinde ve müreffeh bir 
yaşam sürmesini sağlamak için evrensel 
çağrıda bulunulması ve bu konuda adımlar 
atılmasına ilişkin hususlara yer verildi.
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“ARAKAN MÜSLÜMANLARINA  
KARŞI YAPILAN KÖTÜ VE İNSANLIK DIŞI 

MUAMELEYİ KINIYORUZ”

Türkiye, Asya Parlamenter Asamblesi 
(APA) Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi 
Toplantısında, Myanmar'daki Arakanlı 
Müslümanların durumunu gündeme taşıdı.

Butan'ın başkenti Thimpu'da  
31 Ağustos - 3 Eylül tarihlerinde 
gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi 
Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Toplantısına,  
APA Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Van 
Milletvekili Burhan Kayatürk ile CHP Sinop 
Milletvekili Barış Karadeniz katıldı.

Toplantıya Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, 
Butan, Kamboçya, GKRY, Hindistan, 
Endonezya, İran İslam Cumhuriyeti, Irak, 
Kuveyt, Laos, Nepal, Pakistan, Rusya, Suriye, 
Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Vietnam olmak üzere, 20 Asya ülkesinin 
temsilcisi iştirak etti.

Toplantıda söz alan APA 
Türk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Van Milletvekili 
Burhan Kayatürk, 
Myanmar'daki Arakan 
Müslümanlarına yapılan 
kötü ve insanlık dışı 
muameleyi kınadı ve 
bu konunun toplantının 
gündemine alınmasını 
istedi. Kayatürk, 
Myanmar'da yaşanan 
dram hususunda APA 
üye ülkelerinin sessiz 
kalmamaları gerektiğini 
ifade etti.

Toplantının ikinci gününde 
“İnsani felaket eşiğindeki 
Suriye, Irak ve Yemen'e 
İnsani Yardım” konulu 
taslak karar görüşülürken, 

Kayatürk tarafından söz konusu ülkelere 
Myanmar'ın da eklenmesi gerektiği bildirildi. 
Ancak, Rusya Federasyonu ile bazı Budist 
ülkeler bu duruma itiraz etti. Türk heyeti, 
oylama yapılması konusunda ısrarcı olunca, 
Myanmar'ın adının da başlıkta yer alması oy 
çokluğuyla kabul edildi. Taslak metnin içeriği 
de buna göre şekillendirildi.

Türkiye'nin sunduğu Myanmar konulu yeni 
bir taslak metnin de APA Siyasi İşler Komitesi 
toplantısında görüşülmek üzere gündeme 
alınmasında üye ülkeler arasında uzlaşma 
sağlandı.

Taslak metinler, 20-25 Kasım 2017 
tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde 
İstanbul'da yapılacak olan 10. Genel Kurulda 
onaylanacak.
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ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ŞİDDET VE 
KATLİAMLARA TEPKİLER SÜRÜYOR

Arakan’daki Müslümanlara yönelik katliam, Kurban Bayramı dolayısıyla 
siyasi partiler arasında yapılan bayramlaşma ziyaretlerinin de ana gündem 

maddesini oluşturdu.

TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi 
Myanmar Devleti'nin uygulamalarına tepki 
göstererek Arakan'da yaşanan olayların, 
Suriye meselesiyle paralel bir şekilde 
değerlendirilebileceğini ifade etti.

Hamzaçebi, dünyanın olanlara tepkisiz 
kalmasını eleştirerek “Orada ne olursa 
olsun, bu onların meselesi denilemez. İnsan 
hakları hiçbir zaman bir ülkenin meselesi 
değildir. İnsan hakları, bütün toplumun, 
dünyanın meselesidir. Dolayısıyla oradaki 
olaylara dünya seyirci kalamaz. Çağrı yaptık, 
uyulmuyor denilecek bir mevzu değildir. Bu 
konuda Türkiye bir adım atmalıdır.” dedi.

Batı'nın Suriye konusunda da kötü bir sınav 
verdiğini dile getiren Hamzaçebi, şu ifadeleri 
kaydetti: 

“Arakan için Birleşmiş Milletler’e çağrılar 
yapılmalıdır. Bir şey daha yapılmalı; Batı, 
Suriye konusunda kötü bir sınav verdi.  

Şu anda 3,5 milyona yakın mülteci 
Türkiye'de. Batı bu konuda hiçbir yük 
üstlenmemiştir. Bu 3,5 milyon kişinin belli 
bir bölümünü Avrupa alabilirdi. Avrupa 
Birliği'nin (AB) çözümü 'Size para verelim. 
Siz de onları Batı'ya göndermeyin.' oldu. Bu 
bir kere insanlık adına bir ayıptır ve devam 
ediyor.”

AK PARTİ Ankara Milletvekili ve TBMM İdare 
Amiri Ahmet Gündoğdu da Arakan’daki 
Müslümanlara yönelik katliamlar nedeniyle 
yüreklerinin yandığını, canlarının acıdığını 
ifade etti. Gündoğdu “Dün Filistin’deydi, 
önceki gün Doğu Türkistan’daydı, önceki 
gün bir başka yerde. Bakıyoruz dünyanın 
millî gelir ve nüfusuna oranla en çok yardım 
yapan birinci ülkesiyiz. Allah’a hamdolsun. 
Bu millete Cenabıhak veren el olmayı nasip 
etsin. 15 Temmuz’da mazlumun duasının ne 
olduğunu hep beraber gördük.” dedi. 
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 
Arakan Müslümanlarının bayram günü 
maruz kaldığı zulümden büyük üzüntü 
duyduklarını söyledi. Akçay, aramızda gönül 
yakınlığı olan Arakan Müslümanlarının 
bayram günlerinde yaşadıkları katliamlar 
ve zulümlerin Türk halkını ziyadesiyle 
üzdüğünü belirterek “Etrafımızda yaşanan 
hadiselere baktığımızda maalesef 
Müslümanın Müslümanla problemli hâle 
getirildiği ortamda bazı büyük güçlerin 
veya emperyalist devletlerin ne kadar ara 
bozucu, fitne çıkarıcı faaliyetler içerisinde 
bulunduğunu da görüyoruz.” dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli, AA’ya yaptığı açıklamada, 
Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara 

yönelik katliamı eleştirerek dünyanın en 
büyük utançlarından biri olan Arakan’da 
yaşananların sadece çok küçük bir kısmının 
dünya kamuoyu tarafından görüldüğünü 
söyledi. 

“Bir anne düşünün, bütün dünya 
yaşadıklarına karşı kör ve sağır, beş çocuğu 
var, askerlerce köyü yakılmış, etraf mayınlar 
ve kaçanlara dahi hunharca ateş eden 
insanlarla dolu, denizden kaçamıyor, 
sınırda Bangladeş almıyor, dağlarda 
saklanmaya çalışsa hangi çocuğunu alıp 
kaçsın?” ifadelerini kullanan Benli, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) kuru bir “kınama”dan 
ibaret girişiminin de faydasız olduğunu, 
beş çocuğuyla bir başına kalan anneye bu 
durumu anlatacak kelime bulunamayacağını 
kaydetti. 

Benli, Arakan’da yaşananların birkaç hafta 
önce tamamen katlanılmaz hâle geldiğini, 
Myanmar askerlerinin eş zamanlı olarak 
başlattıkları operasyonlarda 60’tan fazla 
Müslüman köyünün basılarak boşaltıldığını, 
32 köyde bin 800’ü aşkın ev, cami, medrese 
ve iş yerinin yakıldığını ve kullanılamaz 
hâle geldiğini anlattı. Benli “Yıllardır en 
büyük kanayan yaramız Arakan’da vakıa 
bu kadar açık ve netken BM, AB başta 
olmak üzere sözde uygar olduğunu iddia 
eden birçok devlet yaşananlara karşı 
sessiz kalıyor. Arakan’da sadece insanlar, 
köyler değil, hepimizin vicdanı yanıyor. 
Dünyanın en fakir ülkelerinden Bangladeş’le 
temasa geçip, sınırı açması ve gelenler için 
imkân sağlayacağını söyleyen, bire bir bu 
mazlumlar için mücadele eden tek ülke 
ise Türkiye... Çünkü biz beş çocuğundan 
hangisini kaçırabilirim deyip, diğerlerini 
bırakmak zorunda kalan annelerin acısını 
yüreğimizde hissediyoruz. O yüzden salt 
konuşmak yerine Cumhurbaşkanımızın 
eşinin ve hükûmet yetkililerimizin, Kızılay’ın, 
AFAD’ın, TİKA’nın yaptığı gibi oraya gidiyor, 
Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi oradaki 
insanların yarasına merhem olmaya 
çalışıyoruz.” dedi.

12 Eylül 2017 Salı
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Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı 
Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü bir dizi 
etkinlikle kutlandı. 

Törenler; Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim Uslu,  
AK PARTİ Sivas Milletvekilleri Mehmet 
Habib Soluk ve Selim Dursun, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi                       
Davut Gül, Sivas Belediye Başkanı             
Sami Aydın, il protokol mensublarının,             
Sivas Kongresi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla 
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 
çelenk sunmasıyla başladı.

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas 
Kongresi'nin 98. yılı dolayısıyla Atatürk 
Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde 
düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere, kongre üyeleri ve Millî Mücadele’nin 
tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla 
andığını söyledi.

Çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine 
çıkma hedefine her geçen gün daha çok 
yaklaştıklarını ve iki bayramı bir arada 
kutladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Sivas Kongresi ve bu kongrede alınan 
kararların cumhuriyet tarihimizde çok 
önemli ve müstesna bir yeri vardır.  
2 Eylül-18 Aralık 1919 tarihleri arasında Millî 
Mücadele karargâhı olarak kullanılan Sivas, 
Anadolu'daki Millî Mücadele hareketinin 
teşkilatlandırılmasında önemli bir rol 
oynamış, cumhuriyetin temelleri burada 
atılmıştır. Sultan şehir Sivas, 108 gün 
boyunca Millî Mücadele’ye merkezlik etmiş, 
bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlara 
ev sahipliği yapmıştır. Tarih bu dönemde, 
Sivas Kongresi ve kongrede alınan kararlar 
kadar, bu kararları alan heyete ev sahipliği 
yapan Sivaslıları da yazmaktadır. Millî 
Mücadele destanı, Sivas ve Sivaslı olmadan 
hakkıyla yazılamaz.” 

Törende bir konuşma yapan TBMM İdare 
Amiri Salim Uslu ise 4 Eylül 1919 yılında 
toplanan Sivas Kongresi'nin, demokrasimiz, 
egemenliğimiz ve cumhuriyetimizin temelini 
teşkil ettiğini, bundan dolayı TBMM'nin 
güzel bir gelenek başlatarak Sivas Kongresi'ni 
âdeta kendi himayesine aldığını belirtti. 

“Meclisimiz tarafından Atatürk Kongre ve 
Etnografya Müzesi aslına uygun biçimde 
restore edilerek Sivaslılara ve tarihe 

SİVAS KONGRESİ'NİN 98. YIL DÖNÜMÜ 
4 Eylül 2017 Pazartesi
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armağan edilmiştir. Bugün de TBMM 
Başkanımız Sayın İsmail Kahraman bendenizi 
görevlendirmiştir. Hem kendilerinin 
selamlarını sizlere iletiyor hem de şahsım 
adına bu onur ve gurur gününüzü kutlayarak 
sizleri selamlıyorum.” diyen Uslu şu ifadeleri 
kullandı:

“Demokrasi, bağımsızlık ve cumhuriyetimizin 
temellerinin atıldığı bu kutlu yolculuğu 
başlatan Gazi Mustafa Kemal başta olmak 
üzere tüm Millî Mücadele kahramanlarını, 
1071'den başlayarak bizlere Anadolu'yu 
vatan yapanları, bugüne değin vatanımız 
ve milletimiz için kan ve can veren şehit ve 
gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yâd 
ediyorum. 

Böylesine onur ve gurur gününde, bir 
kutlu günde sadece konuşup dağılmak 
ve sadece resmî tören boyutunda bırakıp 
gitmek ve bu etkinlikleri bir seremoni olarak 
görmek 4 Eylül'e de Sivas Kongresi'ne 
de kendimiz ve milletimize de haksızlık 
olur. Tarihimize, kahramanlarımıza ve 
devletimizin kurucularına olan borçlarımızı, 
sorumluluklarımızı hatırlamak, şükranlarımızı 
ifade ederek gelecek nesillere de bu idraki 
nakletmek boynumuzun borcudur. 

Yakın çevremizde bir süredir olup bitenleri 
gördükçe, Suriye, Irak ve diğer ülkelerdeki 
istikrarsızlık, katliam, soykırım ve sürgünleri, 
ülkemizde de 15 Temmuz'da yaşanan işgal 
girişimi ve kalkışmayı, 250 şehidimiz ve  
2 binin üzerindeki gazimizi Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi ve TBMM'ye yapılan 
bombalı saldırıları hatırlarsak 
4 Eylül Sivas Kongresi'nin 
aldığı kararların devletimiz 
ve milletimiz için ne kadar 
hayati önemde olduğunu bir 
kez daha görmüş oluruz. 

4 Eylül Sivas Kongresi'nde 
alınan 10 maddelik 
kararların içeriği ve amacı, 
ayrı cephelerde mücadele 
veren millî güçlerin 
birleştirilmesi, Türkiye'nin 
hemen her ilinden katılan 
delege kompozisyonu 

Sivas Kongresi'nin işgal edilen Anadolu'da 
merkezî hükûmetin oluşturularak istiklal 
mücadelesinin tek bir merkezde toplanmış 
olması, sadece yeni Türkiye'nin kurulmasına 
değil, bugün BM çatısı altındaki birçok 
mazlum milletin bağımsızlık mücadelesine 
de ilham kaynağı olmuştur. Bu sebeple 
diyoruz ki 15 Temmuz'da 4 Eylül ruhu 
yeniden şahlanmış ve istiklal aşığı bu aziz 
millet kendi iradesi ve bağımsızlığına bir kez 
daha canı pahasına sahip çıkmıştır. 

4 Eylül Sivas Kongresi'nde “Manda ve himaye 
kabul edilemez, millî sınırlar içerisinde 
vatan bir bütündür ve parçalanamaz, her 
türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı 
millet kendisini savunarak direnecektir.” 
haykırışı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu 
ile taçlandırılmış, istiklal mücadelemiz de 
bu şuurla gerçekleştirilmiştir. Aziz milletimiz 
her dönemde ve en ağır koşullarda bile 
bayrağına, vatanına ve özgürlüğüne yönelen 
tehditlere karşı birlik ve beraberlik içerisinde 
direnmesini bilmiş ve bunu da dost, düşman 
herkese defaatle göstermiştir. 

Şanlı zaferlerle dolu tarihimize altın 
harflerle yazılmış Sivas Kongresi'nin 98. yıl 
dönümünde Millî Mücadele’ye kanı ve canı 
ile katkı veren herkesi şükranla anıyor,  
108 gün boyunca Millî Mücadele’ye 
merkezlik ederek vatan ve istiklal sevdasında 
cemile örneği bir duruş sergileyen Sivaslı 
yiğitleri selamlıyorum.” 



SAKARYA ZAFERİ'NİN 

YIL DÖNÜMÜ96.

Sakarya Zaferi’nin 96. yıl dönümü, Polatlı’da 
düzenlenen törenle kutlandı. Törene; Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, TBMM 
İdare Amirleri AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Ahmet Gündoğdu ile AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim Uslu, milletvekilleri, askerî 
yetkililer ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Polatlı'daki Duatepe Sakarya Meydan 
Muharebesi Tarihî Millî Parkı'nda 
düzenlenen tören, saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla 
başladı. Daha sonra, İstiklal Harbi Sakarya 
Meydan Muharebesi Duatepe Şehitleri 
Anıtı'na çelenk sunuldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, törende 
yaptığı konuşmada, Sakarya Zaferi'nin İstiklal 
Harbi için bir dönüm noktası olduğunu 
söyledi. Muharebelerde şehit düşen 5 bin 
713 kahramanı ve gazileri hayırla yâd ettiğini 
belirten Eroğlu “Ruhları şad olsun, Allah 
onlardan razı olsun çünkü bu şehitler bu 
vatan için, bu bayrak için canlarını seve seve 
feda ettiler. Onlara karşı minnet borcumuz 
var, onlara sahip çıkıyoruz.” dedi.

Tanıtım merkezlerinin çok önemli olduğuna 
dikkati çeken Eroğlu “İstiklal Harbi kolay 
kazanılmadı. Yeni nesil maalesef bu 

zaferleri bilmiyor. Biz bütün 
zaferlerimizi tanıtmak 
için Bakanlık olarak başta 
Çanakkale Destanı Tanıtım 
Merkezi olmak üzere 
Çanakkale'deki bütün 
şehitlikleri ihya ettik. Şu 
anda 2,5 milyon ziyaretçi 
o şehitlikleri, tanıtım 
merkezini ziyaret ediyor. 
Vatandaşlarımız, atalarımızın 
yazdığı kahramanlık destanını 
orada bizzat yaşıyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Bakan Eroğlu, zaferlerin 
kolay kazanılmadığının altını çizerek, gelecek 
nesillere zaferlerin nasıl kazanıldığının 
anlatılması gerektiğini söyledi. Şu anda hâlâ 
düşmanların oyunlarının devam ettiğini 
belirten Eroğlu “Bu topraklar dünyanın 
en stratejik toprakları. Burada ayakta 
kalmanın yolu güçlü olmaktan geçiyor. 
Dolayısıyla çok güçlü olmamız gerekiyor 
çünkü düşmanın hileleri devam ediyor. 
Geçen yıl 15 Temmuz'da alçak FETÖ örgütü 
bir darbe girişiminde bulundu. Aslında 
vatanı işgal etme, devleti de yok etme 
girişimiydi. Milletimizin kahramanlığı, 
cesaretiyle bu darbe girişimi engellendi. 
Bugün alçak FETÖ dışında PKK, DEAŞ, 
PYD bütün terör örgütlerini besleyen bazı 
ülkeler var. Maksatları ülkemizin önünü 
kesmek, yükselişini önlemek. Bu konuda 
birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da 
pekiştirmemiz ve gelecek nesillere mutlaka 
büyük hedefler göstermemiz gerekir.” dedi.

Konuşmaların ardından Eroğlu, törene 
katılan protokol üyeleriyle 17 eserin açılışını 
ve temel atma törenini gerçekleştirdi. 
Sakarya Zaferi'nin canlandırılması ve 
muharip hava unsurlarının uçuş gösterisinin 
ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

13 Eylül 2017 Çarşamba
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KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNDAN 
FİNLANDİYA’YA VE İSVEÇ’E  

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili  
Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığındaki 
TBMM heyeti, KEFEK, Birleşmiş Milletler 
(BM) Kadın Birimi ve Parlamentolar Arası 
Birlik (PAB) iş birliğiyle kadın erkek fırsat 
eşitliği konusunda örnek uygulamaları 
yerinde incelemek üzere Finlandiya’ya ve 
İsveç’e çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde kadın erkek fırsat eşitliğinin 
tesisi ve toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçeleme konularında muhatap 
parlamenterler ve ev sahibi ülke yetkilileriyle 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

KEFEK Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında 
AK PARTİ Afyon Milletvekili Hatice Dudu 
Özkal, İstanbul Milletvekili Fatma Benli, 
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç,  

Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Yozgat 
Milletvekili Ertuğrul Soysal, CHP Tekirdağ 
Milletvekili Candan Yüceer, Adana 
Milletvekili Elif Doğan Türkmen ile 
MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim 
Yurdakul’dan müteşekkil heyet Finlandiya’da, 
Eşitlik Ombudsmanı, İstihdam ve Eşitlik 
Komisyonu, Dostluk Grubu, Sivil Toplum 
Kuruluşları, Sosyal İlişkiler ve Sağlık Bakanlığı 
ve Helsinki’de mukim Türk vatandaşları, 
İsveç’te ise İsveç Meclis Başkanvekili, 
İstihdam Komitesi, PAB İsveç Grubu Başkanı, 
Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve 
Stockholm’de mukim Türk vatandaşlarıyla 
temaslarda bulundu.

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu başkanlığındaki 
heyet kadına şiddetin uluslararası bir sorun 
olduğuna dikkat çekerek 15 Temmuz hain 
darbe girişimi hakkında da muhataplarına 
bilgi verdi.

14-17 Eylül 2017



Eylül 2017

■  65

T.C. Stockholm Büyükelçiliğinde sivil 
toplum kuruluşlarının yetkilileriyle yapılan 
toplantıda gerçekleştirilen ziyaretler 
hakkında değerlendirmelerde bulunan 
Katırcıoğlu, KEFEK olarak BM Kadın Birimi 
ve Parlamentolar Arası Birliğin iş birliğiyle 
kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki örnek 

uygulamaları yerinde incelemek üzere önce 
Finlandiya'ya, ardından da İsveç’e çalışma 
ziyareti düzenlediklerini kaydetti. Katırcıoğlu, 
ziyaretlerin, toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemenin mekanizmasını oluşturmuş 
bahse konu ülkelerden edinilecek izlenimler 
açısından önem arz ettiğini vurguladı.

Temaslarını AA’ya da değerlendiren 
Katırcıoğlu, komisyon olarak kadın 
erkek fırsat eşitliği konusundaki örnek 
uygulamaları yerinde görmek amacıyla ilk 
olarak Finlandiya’da ardından da İsveç’te 
incelemelerde bulunduklarını kaydetti. 

Finlandiya ve İsveç Parlamentolarında 
yaptıkları görüşmelerde kadınlara yönelik 
politikaları yetkililerden dinlediklerini dile 
getiren Katırcıoğlu “İsveç ve Finlandiya 
parlamentolarında, Türkiye’nin kadın 
alanındaki politikalarının yanı sıra FETÖ, 
PKK gibi terör örgütlerinin karanlık yüzlerini 
de anlattık.'' dedi. Katırcıoğlu “Ülkemizin 
yaşadığı 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi, 

darbe görünümlü işgal girişimiyle ilgili 
detaylı ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduk. 
Bunu çok önemsiyoruz. 15 Temmuz'da 
yaşadığımız süreci, ülkemizin geçirdiği tehdit 
ve tehlike ile bu yapının mevcut olduğu 
ülkelerdeki okullarla ilgili buradaki yetkililere 
bilgi verdik. Kendilerinin de bu tehlikeyle 
karşı karşıya olduğunu anlattık. 180 ülkede  
FETÖ terör örgütünün okullarının olduğunu 
biliyoruz. Ülkemizde 40 yıl boyunca 
mücadele ettiğimiz PKK terörünü, bir 
ahtapot kolu gibi son zamanlarda özellikle 
ismini değiştirerek farklı versiyonlarda 
ülkemizde oluşturdukları tehdidi anlattık.” 
değerlendirmesinde bulundu.

17-21 Eylül 2017
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SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE 
TEKNOLOJİ KOMİSYONUNDAN İNCELEME ZİYARETLERİ

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu üyelerinden oluşan 
TBMM heyeti, 7-8 Eylül tarihlerinde ABD'nin 
Kaliforniya eyaletinin San Francisco kenti ve 
bu bölgedeki Silikon Vadisi’ne bir inceleme 
ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM heyetinde, Komisyon Başkanı ve  
AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız 
başkanlığında Komisyon Üyeleri AK PARTİ 
İstanbul Milletvekilleri Hasan Sert ve 
Nureddin Nebati, CHP Isparta Milletvekili 
İrfan Bakır, CHP İstanbul Milletvekili  
Didem Engin, MHP İstanbul Milletvekili  
İzzet Ulvi Yönter yer aldı.

TBMM heyeti ziyaret programı çerçevesinde 
Türk mühendis ve iş adamlarıyla da bir araya 
geldi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
Altunyaldız, yurt dışındaki Türk mühendis 
ve iş adamlarının bilgi ve tecrübelerinden 
Türkiye’de istifade etmek istediklerini 
belirtti. Altunyaldız “Türkiye’de yaptığımız 
işlere onlar aracılığıyla da bu pazarlarda 
yer bulmak ve onların bilgi ve becerisiyle 
Türkiye’deki kapasitemizi artırmak istiyoruz. 
Bu çerçevede sizin varlığınız bizim açımızdan 
son derece kıymetli ve önemli. Sizlerin 
varlığıyla bu pazarlarda yer bulmak, ayak 
basmak ve bu pazarlarda kökleşmek, 

yine sizlerin varlığıyla buradaki bilgi ve 
teknolojik gelişmeleri Türkiye’deki üretim 
alanlarına transfer etmek ve orayı da küresel 
eşiklerin üstüne çıkarmak. Buradan değişik 
ipuçlarıyla, derslerle Türkiye'de yapacağımız 
işler de olacaktır.’’ dedi. 

AA’ya ziyaretle ilgili açıklamada bulunan 
Altunyaldız, özellikle son 1,5 yılda hükûmetin 
ortaya koyduğu hedefler çerçevesinde 
TBMM ve komisyonun bu alanda önemli 
düzenlemeler yaptığına dikkati çekerek  
“İlk olarak fikrî mülkiyet haklarının 
korunduğu, her türlü icadın, patentin 
fikrî mülkiyetin korunma altına alındığı ve 
küresel düzeyde standartlara uygun yasal 
düzenlemeleri geçirdik. İkinci adımda AR-GE 
reform paketiyle ülkemizdeki her işletmenin 
AR-GE açabilmesini kolaylaştırdık. Üçüncü 
olarak tasarım merkezlerini buna ilave ettik 
ve üretim reform paketiyle üretim önündeki 
tüm engelleri kaldırdık.” dedi. Komisyon 
ve bakanlığın bir heyet oluşturduğunu dile 
getiren Altunyaldız sözlerine şu ifadelerle 
devam etti: “Bu kapsamda buradaki başarılı 
uygulamaları yerinde görmek, ülkemiz adına 
yapılacak şeyleri yerinde tespit etmek ve bir 
anlamda hem buradaki insan kaynağımızı 
hem de burada kurulan ve Türkiye’de ilişkisi 
olan, know-how transferi ve pazara giriş 
statiğinde bize yol açacak olan işletmeleri 

7-8 Eylül 2017 
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görmek istedik. Bütün bunlar kapsamında 
Türkiye’de bir yasal altyapı, ekonominin 
gelişmesi adına bir ekosistem ve küresel 
hedeflerimiz doğrultusunda çok hızlı bir 
şekilde şirketlerin kurulması, teknolojinin 
karşılıklı olarak transferi, firmalar arasında 
entegre olabilme, yeni fikirlerin hayata 
geçirilebilmesi, esnek yapılar ve bütün 
bunların bir risk sermayesi aracılığıyla ve 
diğer bankalarımız aracılığıyla desteklenmesi 
için tespitler yaptık.” 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu üyelerinden oluşan 
bir heyet 13-15 Eylül tarihleri arasında 
Fransa’da temaslarda bulundu. Heyet,  
AK PARTİ, CHP ve MHP’den komisyon 
üyeleri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

yetkilileri ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu üyelerinden oluştu.

TBMM tatile girmeden önce komisyon 
olarak Genel Kuruldan bir karar çıkararak, 
ara dönemde saha çalışmaları yapılmasını 
sağladıklarını hatırlatan Altunyaldız; pratiği, 
teknoloji transferini, sistem, start-up,  
AR-GE ve inovasyon boyutlarını, tüm bunları 
entegre eden yapıları komisyon üyeleriyle 
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla 
yerinde görmek, söz konusu pratiği 
sistematik olarak irdelemek, analiz etmek, 
ülkemizin yaptıklarını, yapamadıklarını, 
artılarını, eksilerini görmek, eksikleri 
pratik anlamda gidermek ve özel sektörle 
birlikte içselleştirmek adına ziyaretin 
gerçekleştirildiğini kaydetti. Altunyaldız 

15 Eylül 2017 Cuma

“Ülkemizde şu an için yüzde 3,5 olan 
yüksek teknoloji payını OECD ortalamasının 
üzerine, yani yüzde 20'nin üzerine çıkarmak 
zorundayız. İmalat sanayinin payını yüzde 
25'in üzerine çıkarmak zorundayız.” dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
heyeti, Fransa'da Türk iş adamları ile de 
biraraya gelerek iş adamlarının sorunlarını 
dinledi, çözüm önerilerini tartıştı.

Komisyon Başkanı Altunyaldız, burada yaptığı 
konuşmada, ülkeler arasındaki ilişkilerin 
konjonktürel anlamda değişebileceğini ancak 
iş dünyasının ülkeler arasındaki ilişkilerde 
her zaman son derece etkili ve pozitif bir 
yönü olduğunu dile getirerek “Küresel 
bağlamdaki varlıklarınız, insanlarınız, ticaret 
erbabınız, yatırımcılarınız ne kadar etkiliyse 
ülkeniz de o kadar etkili oluyor. Her birinizin 
attığı her adım ülkemiz için son derece 
kıymetli, değerli.” ifadesini kullandı.
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Bilim ve teknoloji alanında çalışmalar 
yapan önemli merkezler ile firmaları ziyaret 
ettiklerini belirten Komisyon Başkanı 
Altunyaldız, özellikle bu merkezlerdeki 
çalışma iklimini incelediklerini ifade etti. 
Günümüzde dünyada üretimin pek çok 
boyutunu entegre edecek kümelenmeler 
oluşturulduğunu dile getiren Altunyaldız, 
Türkiye’de son dönemde komisyonları 
tarafından çıkarılan yasalarla bu konudaki 
hukuksal altyapıyı oluşturduklarını söyledi.

Altunyaldız “Birbiriyle entegre olmuş, 
bilimin üretimi tetiklediği, üretimin bilimi 
bir anlamda sürüklediği birbirini tetikleyen 
bir yapı görüyoruz. Buralarda gördüğümüz 
tecrübelerle birlikte, bütün bunları pratiğe 
geçirme anlayışını ülkemizde de sağlamayı 

hedefliyoruz. Ülkemizin yarışmada ön planda 
yer almasına dönük çalışmalarımızı hem 
hükûmet hem parlamento olarak gayretle ve 
azimle sürdürmeye çalışıyoruz.” dedi.

Son dönemde yapılan yasal mevzuat 
çalışmalarıyla küresel gereksinimlerin 
gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan 
Altunyaldız “Burada gördüğümüz toplam 
üretim ve teknoloji ikliminin oluşturulması... 
Bütün bu yaptıklarımız mümbit ekosistemi 
oluşturmayı amaçlıyor.” vurgusunu yaptı.

Ziyaret programı çerçevesinde Fransa'da 
öğrenim gören öğrenciler ve akademisyenler 
ile bir araya gelen TBMM heyeti, Paris 
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğini (DİTİB) 
ziyaret ederek Paris’te mukim Türk 
vatandaşlarıyla buluştu.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu heyeti,  
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Fransa'daki temaslarına ilişkin basın 

toplantısı da düzenledi.
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AB UYUM 
KOMİSYONU BAŞKANI 
GÜLPINAR’A 
“Légion d’Honneur”  
NİŞANI  
VERİLDİ
AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar’a Fransa’nın Cumhurbaşkanı adına 
verilen en üstün devlet nişanı olan Légion 
d’Honneur nişanı verildi. Tevdi töreni Fransa 
Büyükelçiliği Konutunda gerçekleştirildi.

Nişan, Fransa Büyükelçisi Charles Fries 
tarafından Fransa Büyükelçiliğinde  

20 Eylül’de yapılan törenle takdim edildi. 
Törene; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Ahmet Eşref Fakıbaba, TBMM İdare Amiri ve 
AK PARTİ Çorum Milletvekili Salim Uslu,  
AK PARTİ Ankara Milletvekili Fatih Şahin,  
CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün 
Bilgehan ve MHP Ankara Milletvekili  
Zühal Topcu katıldı. 

20 Eylül 2017 Çarşamba

AB ULAŞIM POLİTİKALARI TOPLANTISINDA  
TÜRKİYE’NİN BAŞARILARI ANLATILDI

AK PARTİ Erzurum Milletvekili ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü 
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı,  Türkiye Büyük 
Millet Meclisi adına; 21-22 Eylül 2017’de 
AB Dönem Başkanı Estonya'nın başkenti 
Tallin’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Ulaşım 
Politikaları Toplantısına katıldı. 

Çok sayıda ülkeden parlamenterin katılımıyla 
üç oturum şeklinde düzenlenen ve Estonya 
Parlamentosunda gerçekleştirilen toplantıda 
bir konuşma yapan Ilıcalı, Türkiye'nin son  
15 yıl içerisinde ulaşım alanında önemli 
projelere imza attığını belirterek özellikle 
havacılık sektöründeki büyümeye dikkat çekti.

Ilıcalı, konuşmasında, sadece parlamenter 
olarak değil, 35 yıldır trafik güvenliğiyle 
ilgilenen bir bilim insanı olarak Avrupa 
Birliği'nin trafik güvenliği konusunda da 
bir politika oluşturması gerektiğinin altını 
çizdi. Ilıcalı “Dünyada 1,2 milyon kişi trafik 
kazalarında hayatını kaybediyor. Saatte  
158 kişi, her 3 dakikada da bir çocuk ölüyor. 

Yaşanan 
kazalarla  
518 milyar 
dolarlık bir 
maliyet oluşuyor. 
Trafik güvenliği 
politikasını 
oluşturarak 
uygulamanın 
insanlık adına 
önemli bir 
gelişme olacağını 
düşünüyorum.” 
dedi. 

Prof. Dr. Mustafa 
Ilıcalı, toplantının 
3’üncü oturumu olan Sürdürülebilir 
Ulaşım ve İnovasyon konusunda Türkiye’de 
gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler 
vererek, ülkemizin bu konudaki potansiyelini 
ve AB ile olan ilişkisinin insanlığa hizmet 
açısından önemine değindi.
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RUANDA BÜYÜKELÇİSİ UŞAK’TA

Türkiye-Ruanda Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Uşak Milletvekili 
Alim Tunç, Ruanda Büyükelçisi Williams 
Nkurunziza ile birlikte Uşak’ta temaslarda 
bulundu.  

Alim Tunç ve Büyükelçi Nkurunziza,  
Uşak Valisi Salim Demir'i makamında ziyaret 
etti. Tunç ziyarette, “Büyükelçi Nkurunziza,  
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bizi 
yalnız bırakmadı, yanımızda olduklarını 
kuvvetli şekilde dile getirdi. Ruanda bununla 
da yetinmeyip 3 Haziran'da ülkelerindeki 
FETÖ okulunu kapattı. Bu dostluk 
göstergesinin akabinde ilimizde kendilerini 
ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum.” 
dedi. Nkurunziza da “Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkeleri ile 
ilgili çalışmalarını yakından takip ediyoruz 

ve çok önemsiyoruz. Karşılıklı ilişkileri 
güçlendirmek, ülkeler arasında olduğu gibi 
halklar arasında da gerçekleştirilmelidir. 
Bu nedenle dostluk ve ticaret fırsatları için 
buradayım. Biz seramik, tekstil ve tarım 
alanlarında Uşaklı iş adamlarıyla çalışmak 
istiyoruz.” dedi.

Nkurunziza, basın mensuplarının Arakanlı 
Müslümanlara yönelik katliamlara ilişkin 
sorusu üzerine, dünya ülkelerinin 1994'te 
Ruanda'da olup bitenlerle ilgilenmeyi 
reddettiğini, yaşananları soykırım olarak 
bile adlandırmayı kabul etmediklerini, 
ülkesinin bu tarihten sonra tam bir rönesans 
geçirdiğini ifade etti. Büyükelçi Nkurunziza 
daha sonra Uşak Belediye Başkanı Nurullah 
Cahan'ı da ziyaret etti.

11 Eylül 2017 Pazartesi

AKPM'NİN 15 TEMMUZ SERGİSİNE İZİN VERMEMESİ KINANDI
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Adana 
Milletvekili Talip Küçükcan, 15 Temmuz 
demokrasi zaferinin birinci yılı olması 
nedeniyle gerçekleştirmek istedikleri sergiye 
AKPM tarafından yer temin edilmemesini  
en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.

Küçükcan, yaptığı yazılı açıklamada, 
Strazburg'ta 9-13 Ekim 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek AKPM Genel Kurulu  
IV. Dönem Toplantısı sırasında, 15 Temmuz 
demokrasi zaferinin birinci yıl dönümü 
olması dolayısıyla bir fotoğraf sergisi 
düzenlenmesinin kararlaştırıldığını ve bu 
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amaçla AKPM'ye sergilerin gerçekleştirildiği 
alanlarda yer tahsis edilmesi için müracaatta 
bulunulduğunu aktardı.

Müracaatın, bahse konu dönem 
toplantısından çok uzun bir süre önce AKPM 
idaresine iletilmesine ve idare nezdinde 
yapılan tüm iyi niyetli girişimlerde, serginin 
Türk halkı ve AKPM Türk Grubu için büyük 
önem taşıdığına dikkat çekilmesine rağmen, 

AKPM idaresince Türk tarafına 
“yer sıkıntısı” olduğu gerekçe 
gösterilerek sergi yeri temin 
edilmediğini ifade eden 
Küçükcan, şu hususları kaydetti:

“Ne yazık ki ne FETÖ tarafından 
gerçekleştirilen ve 250 
vatandaşımızın şehadetine 
netice veren 15 Temmuz kanlı 
darbe girişiminin vahametinin 
ne de bu kanlı darbe 
girişimine karşı Türk halkının 
gösterdiği muazzam direniş, 
kahramanlık ve neticesinde 
hasıl olan demokrasi zaferinin 
değerinin AKPM idaresi 

tarafından anlaşılamadığı görülmektedir. 
Nitekim, aylar öncesinden AKPM idaresine 
yapılan müracaatımızın geri çevrilmesi, 
bu durumun bariz bir göstergesidir.                                      
15 Temmuz demokrasi zaferinin birinci yılı 
olması hasebiyle gerçekleştirmek istediğimiz 
15 Temmuz sergisine AKPM tarafından 
yer temin edilmemesini en şiddetli şekilde 
kınıyorum.”

8 Eylül 2017 Cuma

AK PARTİ 
316

CHP 
133

HDP 
55

MHP 
36

BAĞIMSIZ 
5

TOPLAM
545

Sandalye Dağılımı*

* 30/09/2017 tarihi itibarıyla 
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2017 Yılı Özel Unvan Engel Atlama Yarışmaları kapsamında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kupası yarışması 

30 Eylül’de gerçekleştirildi.

Başkent Binicilik Kulübü tarafından düzenlenen Özel 
Unvan Engel Atlama Yarışmalarında  
TBMM Başkanlığı Kupasını “Chico” adlı atıyla  
İstanbul Atlı Spor Kulübünden (İASK) Uğur Yılmaz 
kazandı. Yılmaz’a ödülünü TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili Erbay Kücet verdi. Aynı kupanın 

gençler kategorisinde yine İASK’tan Emir Koçak 
“Contero 8” isimli atıyla ilk sırada yer aldı. 

30 Eylül 2017 Cumartesi

ÖZEL UNVAN ENGEL ATLAMA 
YARIŞMALARI TBMM BAŞKANLIĞI 
KUPASI SAHİBİNİ BULDU
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Eylül 2017

15 TEMMUZ ŞEHİDİ MUSTAFA CAMBAZ 
FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği 
(UKSD) tarafından düzenlenen “15 Temmuz 
Şehidi Mustafa Cambaz Fotoğraf Sergisi” 
sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının katkıları ve TBMM Millî Saraylar 
Genel Sekreter Yardımcılığının desteğiyle 
hazırlanan sergi,  Millî Saraylar Dolmabahçe 
Sanat Galerisi'nde ziyaretçilere açıldı.

Sergide, FETÖ darbe girişimi sırasında 
Çengelköy'de şehit olan fotoğraf sanatçısı 
ve gazeteci Mustafa Cambaz'ın Türkiye'nin 
değişik bölgelerinde çektiği tarihî, estetik ve 
kültürel değer taşıyan eser ve mekânların 

fotoğraflarına yer verildi. Sanat tarihi ve 
mimari eser fotoğrafçılığı alanında tanınan 
bir isim olan Cambaz, 2000'li yıllardan 
itibaren değişik mevsimlerde bütün 
Türkiye’yi il il gezerek ulu camileri belgeleyen 
on binlerce fotoğraf çekti. Fotoğraf arşivini 
kendi adını taşıyan bir web sitesi açarak 
karşılıksız olarak ilgililerine sunan  
Mustafa Cambaz'ın yaklaşık bin kareden 
oluşan bir albümü ise “Türkiye Ulu Camileri” 
adıyla kitap olarak basıldı.

Dolmabahçe Sanat Galerisi’ndeki sergi,  
7 Ekim 2017’ye kadar devam edecek.

30 Eylül 2017 Cumartesi
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Abdulkadir YÜKSEL
25 Eylül 2017’de Ankara’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden  
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel için 26 Eylül’de 
TBMM’de bir cenaze töreni düzenlendi. Yüksel’in naaşı, töreni 
müteakiben uçakla Ankara’dan Gaziantep’e, daha sonra da kara yoluyla 
Gaziantep’ten memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki Ulu Cami’ye 
götürüldü. Abdülkadir Yüksel, burada kılınan cenaze namazının ardından 
Birecik Asri Mezarlığı’ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, 3 Temmuz 1962’de 
Şanlıurfa Birecik’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Birecik’te 
yaptı. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. Eczacılık yaptı. 1994-
1999 ve 2004-2009 yılları arasında Birecik Belediye Başkanlığı görevini 
yürüttü. Evli ve üç çocuk babası Yüksel, AK PARTİ Yerel Yönetimler Başkan 
Yardımcılığı görevini de sürdürüyordu. 

Ali ÇİFTCİ
18. Dönem Çankırı Milletvekili Ali Çiftci’nin cenazesi 4 Eylül’de Çankırı 
Eldivan Büyükhacıbey Köy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi. 

Çiftci, 1940’ta Büyükhacıbey’de doğdu. Çiftkar Bentonit Sanayii kurucusu 
olan Çiftci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Esnaf Kefalet Başkanlığı 
yaptı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Muharrem SÖKELİ
16. Dönem Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli’nin cenazesi 5 Eylül’de 
Aydın Bey Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sökeli, 1928’de Söke’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Serbest avukatlık, Aydın Belediye Meclis Üyeliği, Aydın İl 
Genel Meclis Üyeliği yaptı.

P. Türkan AKYOL
18. Dönem İzmir Milletvekili, 33. Hükûmet Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı, 50. Hükûmet Devlet Bakanı  P. Türkan Akyol’un cenazesi  
8 Eylül’de Ankara Maltepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Türkan, 1928’de İstanbul’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
mezun oldu. ABD Albert Einstein Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Rektörlüğü, Ankara 
Üniversitesi Senatosu Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, 
Diyarbakır Tıp Fakültesi ve Antalya Tıp Fakültesi Kurucu Yönetim Kurulu 
Üyeliği yaptı.

Ogan SOYSAL
17. Dönem Ankara Milletvekili Ogan Soysal’ın cenazesi 14 Eylül’de 
Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Soysal, 1935’te İstanbul’da doğdu. Serbest ticaret ile uğraştı.
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ARAMIZDAN AYRILANLAR

Mustafa Orhan DAUT
14. Dönem Manisa Milletvekili Mustafa Orhan Daut’un cenazesi  
24 Eylül’de İzmir Alsancak Hocazade Camisi’nde toprağa verildi.

Daut, 1934’te Kırkağaç/Bakır’da doğdu. İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulundan mezun oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu Balıkesir Şubesinde 
Muhasebecilik, Adana Şubesinde ise Müdürlük yaptı. Davut, Kırkağaç 
Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Salih Zeki KARAGÖZLÜ
16. Dönem Manisa Milletvekili Salih Zeki Karagözlü’nün cenazesi  
27 Eylül’de Manisa Turgutlu Pazar Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi.

Karagözlü, 1929’da Turgutlu’da doğdu. Çiftçilik ve serbest ticaret ile 
uğraştı.

Orhan EREN
13, 14, 15 ve 16. Dönem Ankara Milletvekili, 43. Hükûmet Devlet 
Bakanı ve İçişleri Bakanı Orhan Eren’in cenazesi 29 Eylül’de TBMM’de 
düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Eren, 1922’de Nallıhan’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. Serbest ticaretle 
uğraştı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Belediye 
Başkanlığı, Sümerbank Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.



KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen - -
Kanunlaşan - -
Geri Alınan - -

Komisyonlarca 
Raporlanan - -

Komisyonlarda 
Bulunan¹ 122 1766

Genel Kurulda  
Bulunan¹ 79 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar -

 Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Gönderilen 
Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 90 598

İHİK 128 49

KEFEK 1 -

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen -

İstem üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

-

Karma Komisyon² 256

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 869 3 4 30 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 544 - - - - - -

   

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

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

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

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

Komisyonlar Toplam 2 1
TBMM Genel Kurulu 1 4,42

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun 
Tasarıları

Kanun 
Teklifleri

Gelen 92 454
Kanunlaşan 281 11
Geri Alınan - 3

Komisyonlarca 
Raporlanan 19 -

Komisyonlarda 
Bulunan* 122 1766

Genel Kurulda  
Bulunan* 79 2

   KANUN İSTATİSTİĞİ

 Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar 267

 Kabul Edilen Diğer Kanunlar 23

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Gönderilen 
Kanunlar

-

DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4950 6026

İHİK 6137 5998

KEFEK 41 35

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI 
TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 264

İstem üzerine Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle 
Başbakanlığa İade Edilen

8

TBMM Karma Komisyon/ 256

Genel Kurul -

   DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı Soru Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 7803 246 94 585  8  6 -

Cevaplanan/
Görüşülen 4747 354 87 293 2 5 -

  * 1/10/2016-30/09/2017 tarihleri arası istatistikler.

Genel Kurul / Komisyonlar 
Toplantı  
Birleşim 

Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa 18 179,35
Adalet 10 42,06
Milli Savunma 3 4
İçişleri 1 1,10
Dışişleri 5 7,13
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 4 12
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm 3 7

Çevre 2 6
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -
Tarım, Orman ve Köyişleri 2 4
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Tek. 8 112

Dilekçe* 36 65
Plan ve Bütçe 28 249,43
KİT 27 91
İHİK 23 58,30
AB Uyum 9 10,30
KEFEK 4 10,30
Güvenlik ve İst. 1 3,05
Karma (Anayasa ve Adalet) 13 21,15
Karma (Dilekçe ve İHİK) 11 12,30
FETÖ Araştırma 22 142,22
Çölyak Araştırma 1 2,20
Aladağ Araştırma 6 15,7

Komisyonlar Toplam 237 1056,55
TBMM Genel Kurulu 121 1042,34

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

26. DÖNEM 
II. YASAMA YILI YASAMA 

İSTATİSTİKLERİ*

EYLÜL AYI YASAMA 
İSTATİSTİKLERİ

 * 1/11/2016- 30/09/2017 itibariyle bulunan

 *19’u Komisyon Başkanlık Divanı toplantısıdır.

² 30/09/2017 tarihi itibarıyla bulunan

 ¹03/11/2015- 30/09/2017 itibarıyla bulunan



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ EYLÜL 2017            SAYI 227

EYLÜL 2017    SAYI 227 

MIKTA PARLAMENTO BAŞKANLARI 3. TOPLANTISI  
TBMM’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ

AYNALIKAVAK

KASRI

TBMM
MİLLİ SARAYLAR

 IRAK-SURİYE TEZKERESİ  
TBMM GENEL KURULUNDA  

KABUL EDİLDİ

 TBMM BAŞKANI KAHRAMAN  
“ULUSLARARASI OMBUDSMANLIK 
KONFERANSI”NA KATILDI


