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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

tarihten 
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² 31/10/2017 tarihi itibarıyla bulunan

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri
Gelen 18 80
Kanunlaşan 24 1
Geri Alınan - -
Komisyonlarca Raporlanan 3 2
Komisyonlarda Bulunan1 136 1844
Genel Kurulda  Bulunan1 77 3

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Altkomisyon Dâhil)

Toplantı  
Birleşim Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Milli Savunma - -
İçişleri 3 19
Dışişleri - -
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 1 1,30
Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 1,30
Tarım, Orman ve Köyişleri 3 14
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji 7 47

Dilekçe³ 3 2
Plan ve Bütçe 14 96,53
KİT 8 36,30
İHİK 3 18
AB Uyum - -
KEFEK 2 5
Güvenlik ve İstihbarat 2 6
Karma (Anayasa ve Adalet) 3 2
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Kültür Varlıkları Araştırma 2 4
Çölyak Araştırma 4 8,30

Komisyonlar Toplam 56 243,73
TBMM Genel Kurulu 15 99,22

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

KANUN İSTATİSTİĞİ   DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 13

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen 7

Karma Komisyon² 249
Genel Kurul -

DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı 
Soru 

Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 1267 57 9 105 3 - -
Cevaplanan/
Görüşülen 456 81 11 1469 22 - -

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar 22

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 213 798

İHİK 195 95

KEFEK 1 1
¹ 03/11/2015- 31/10/2017 itibarıyla bulunan

³   2’si Başkanlık Divanı Toplantısı
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26. Dönem 3. Yasama Yılı’nın açılışı 
dolayısıyla TBMM Atatürk Anıtı’nda bir tören 
düzenlendi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın anıta 
çelenk koymasının ardından saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

Törene; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 

TBMM Başkanvekilleri Ahmet Aydın ve 
Ayşe Nur Bahçekapılı, AK PARTİ Grup 
Başkanvekilleri Naci Bostancı ve  
Mustafa Elitaş, CHP Grup Başkanvekilleri 
Özgür Özel, Levent Gök ve Engin Altay, 
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve 
Erhan Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, 
milletvekilleri ile TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı yöneticileri katıldı. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı 
dolayısıyla TBMM'ye geldi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
TBMM’ye gelişinde TBMM Başkanvekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı refakatinde törenle 
karşılandı. 

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını 
selamlayan Erdoğan, daha sonra Genel Kurul 
Salonuna geçti. 
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Genel Kurul, TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı Kahraman’ın açılış 
konuşmasından sonra Genel Kurulda 
milletvekillerine hitap etti.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 26. Dönem 
3. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla yaptığı 
konuşmasına, yasama yılının, millet, devlet, 
gönül coğrafyası ve insanlık için hayırlı 
çalışmalara vesile olmasını temenni ederek 
başladı. Kahraman, hayatını kaybeden  
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Yüksel'in hatırasına milletvekillerini saygı 
duruşuna ve Fatiha okumaya davet etti. 

Meclis-i Mebusandan günümüze kadar, 
arada kesintiler de olsa 141 yıllık bir 
Meclis geleneği bulunduğuna işaret eden 
Kahraman, TBMM'nin, açıldığı günden bu 
yana milletin istikbalini ilgilendiren kanun 
ve kararlara imza atarak ülkenin karşılaştığı 
meselelerin çözüm yeri olduğunu belirtti.

Demokratik düşünceye karşı olanların 
Meclisi zaafa uğratmak maksadıyla yaptıkları 
propagandaların her zaman olduğunu 
vurgulayan Kahraman, milletvekillerinin, 
uzun ve meşakkatli bir siyasi mücadelenin 
sonunda seçilen donanımlı ve saygın kişiler 
olduğunu kaydetti. Kahraman,  
26. Dönemde 81'i kadın 550 milletvekilinin 

507'sinin yükseköğrenim mezunu 
olduğunu ve bunların da 238'inin akademik 
kariyer yaptığına işaret ederek, Meclisin 
mehabetinin korunmasına ve şahsiyetlerin 
incitilmemesine herkesin ihtimam 
göstermesi gerektiğini ifade etti. 

Meclisin dünya meclisleri arasında doğrudan 
harp idare eden tek meclis olduğunu da 
vurgulayan Kahraman, Gediz, İnönü, Sakarya 
ve Dumlupınar'da 9 bin 167 şehit verildiğini 
ve Millî Mücadele’yi doğrudan idare ettiği 
için “gazi” unvanı aldığını hatırlattı. Ankara 
semalarında top sesleri yankılanırken Birinci 
Meclis azalarının, idare lambalarının ışıkları 
altında, ürkmeden, tam bir cihat ruhuyla, 
cesaretle, aylarca çalıştığına değinen 
Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

“O günden günümüze millet ve devlet 
düşmanları boş durmadılar, tuzaklar 
hazırladılar, hazırlattılar. Ülkemiz, 
emperyalist güçlerin kuklası ve uşağı olan 
FETÖ eliyle bir darbe teşebbüsüne maruz 
kalmıştır. 15 Temmuz 2016'da Meclisimiz; 
darbeye karşı duruşu, hainlere karşı 
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korkusuzca, örnek direnişiyle ikinci kez 'gazi' 
unvanını almayı hak etmiştir. Bu darbenin 
önlenmesinin önderi, lideri, halkımızı 
meydanlara, bütünlüğe ve direnişe çağıran 
muhterem Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'dır. Yaptığı çağrı üzerine 
kurum ve kuruluşlarıyla bütün milletimiz 
bir araya geldi, meydanları doldurdu ve 
demokrasiyi özümsediğini bütün dünyaya 
gösterdi. Taşıdığı üniforma ile peygamber 
ocağının bir mensubu olduğu şuurunda 
olan subaylarımız ve askerlerimiz, selalarıyla 
katılan minarelerimiz, bulundukları 
şehirlerde önderlik yapan milletvekillerimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız, topyekûn 
'darbeye hayır, demokrasiye evet' dedi.” 

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz'da 
direnişe katılan herkese şükranlarını sunarak 
“mankurt kafalı kiralık beyin sahibi FETÖ'cü 
teröristlere karşı, partisinin adı ne olursa 
olsun ay yıldızlı bayrağın altında birleşen, 
demokrasinin yanında yer alan necip Türk 
milletine” TBMM adına teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 250 şehidimizi 
de rahmetle anarak “Gemiler için en 
emniyetli yer limanlardır. Ne var ki gemiler 
limanda durmaları için değil, denizlere ve 
okyanuslara açılmaları için inşa edilirler. 
Fırtınalarda kaptanlar gemilerini terk 
etmezler. Gemiyi ilk terk eden farelerdir. 
'Bir musibet, bin nasihatten evladır' diye 
bir sözümüz var. Bu darbe teşebbüsü 
milletimizin ruh kökünde bulunan birlik 
ve beraberlik duygusunun yeniden ortaya 
çıkmasına vesile oldu.” dedi.

Darbe girişiminin ardından, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da “Demokrasi 
ve Şehitler Mitingi” yapıldığını anımsatan 
Kahraman; o gün meydanda bulunan  
5 milyon kişinin sadece kendilerini değil, 
80 milyonu ve gönül coğrafyasının bütün 
insanlarını temsil ettiğini vurguladı.

İsmail Kahraman, 2. yasama yılında 
Meclisin yoğun bir mesai sarf ettiğini, 
yapılan en önemli çalışmalardan ilkinin 
Anayasa’daki köklü değişiklik olduğunu 

kaydetti. Anayasa değişikliğinin 16 Nisan 
2017'deki referandumdan sonra yürürlüğe 
girdiğine işaret eden Kahraman, 3 Kasım 
2019'da yapılacak genel seçimlerden sonra 
27. Yasama Dönemi’nde Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemine geçileceğini sözlerine 
ekledi. Kahraman, söz konusu sistemin 
TBMM fonksiyonlarını yeniden tanımladığını 
ve güçlendirdiğini vurgulayarak şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle, 
TBMM yasamaya odaklanacak ve 
denetleme görevini daha güçlü bir şekilde 
yapacaktır. Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin gereği olarak kanun teklifleri 
milletvekilleri tarafından verilecek ve 
milletvekillerinin yasama faaliyetlerine 
daha etkin bir şekilde katılımı sağlanacaktır. 
Yeni sistemin en önemli gayelerinden 
biri de yasama-yürütme-yargı erklerinin 
yetki ve sorumluluklarını netleştirerek, 
yönetimde istikrarı temin etmektir. İnşallah 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle 
ülkemiz, bir daha hükûmet krizleri 
yaşamayacaktır.” 

TBMM Başkanı Kahraman, 97 yılda  
65 hükûmet kurulduğuna, bir hükûmetin 
ömrünün ortalama 1,5 yıl olabildiğine, 
2 aylık hatta 28 günlük koalisyonlar 
görüldüğüne dikkat çekerek ekonomik 
ve sosyal bütün atılımların uzun soluklu 
hükûmetler döneminde gerçekleştirildiğini 
belirtti. Ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmanın siyasi istikrara dayandığına 
işaret eden Kahraman “Yapılan değişiklik, 
istikrarlı bir döneme girişimizi sağlayacaktır.” 
dedi.

TBMM İçtüzüğü’nde 27 Temmuz'da yapılan 
kısmi değişiklikle Genel Kurulun çalışma 
usul ve esaslarının yeniden belirlendiğine 
ve yasama faaliyetlerine hız kazandırıldığına 
değinen Kahraman, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“İçinde bulunduğumuz bina, TBMM'nin 
üçüncü binasıdır. Bu binanın yapımıyla 
ilgili kanun 1937'de kabul edilmiş, temeli 
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de 26 Ekim 1938'de atılmıştır. Ancak 
1950'ye kadar bina temellerinden bir türlü 
yükselememiştir. TBMM'yi yeni binasına 
kavuşturmak Demokrat Partiye, Başbakan 
rahmetli Adnan Menderes'e nasip olmuştur. 
Ne garip tecellidir ki binanın açılışı Millî 
Birlik Komitesi adı altındaki Anayasa’yı 
çiğneyen eli kanlı çeteye nasip olmuştur. 
Binamızın kullanılmaya başlandığı 1961'den 
günümüze kadar oluşan eskimeleri,                                 
15 Temmuz'da bombalarla, mermilerle yol 
açılan tahribatı aslına uygun olarak onardık. 
Artacak milletvekilli sayısına uygun olarak, 
gelecek dönemde yeni çalışmalar yapılacağı 
muhakkaktır. Bu arada külliye içinde rahmetli 
başbakan Turgut Özal zamanında yapılan 
cami ise günümüz şartlarına uygun şekilde 
yeniden inşa edilecektir.” 

Türkiye Cumhuriyeti'nin milletini özne olarak 
kabul eden demokratik bir devlet olduğunu; 
insan haklarına ve hürriyetlerine öncelik 
tanıdığını ve hukukun üstünlüğünü kabul 
ettiğini; siyaset, felsefe ve din karşısında 
tarafsız olduğunu belirten Kahraman, büyük 
devletlerin umutlarının da, çözüm bekleyen 
meselelerinin de büyük olduğunu vurguladı. 
Kahraman, Meclisi oldukça yüklü bir gündem 
beklediğini ifade ederek, millî gelirine göre 
dünya devletleri arasında en fazla dış yardım 
yapan, Arakan ve Gazze başta olmak üzere 
gönül coğrafyasındaki mazlum milletleri 
kucaklamaya devam eden  
21. yüzyılın lider ülkesi büyük Türkiye 
hedefine uygun çalışmaların yapılması ve 
yasaların çıkartılması gerektiğini söyledi. 

Milletvekillerinin hakları ve 
yükümlülüklerine ilişkin değişik kanunlarda 
yer alan hususların da tek kanun altında 
toplanması gerektiğini belirten Kahraman, 
çalışmaların partiler arası uyum içinde 
yapılmasını temenni etti. 

Yeni yasama yılının örnek ve siyasi tarihte 
taçlanmış bir dönem olarak anılmasının 
herkesin ortak hedefi olması gerektiğini 
vurgulayan Kahraman; toplumun Meclisi 
örnek aldığını, Mecliste hakaret ve kavga 
görüntülerinin hiçbir surette görülmemesi 

gerektiğini, tüm partilerin de bu hususta 
ortak inanç içinde olduğunu düşündüğünü, 
hedefin millî birlik ve kişiliği koruyarak 
ülkemizin ileri hedeflere yürümesi olduğunu 
belirtti.

Yunus Emre'nin “Ben gelmedim dava için, 
benim işim sevi için/Dost’un evi gönüllerdir, 
gönüller yapmağa geldim.” dizeleri ile 
Abdurrahim Karakoç'un “Birlik” şiirinden 

Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun!/
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz./Bölücü 
sapıklar aklına koysun/Kardeşiz, tek vücut, 
tek bir milletiz. 

Allah bir, vatan bir, bayrak bir beden/Yanlış 
yola sapmayalım bilmeden!/Doğu, batı diye 
ayırmak neden?/Kardeşiz, tek vücut, tek bir 
milletiz. 

Yırtılıp atılmaz tarih sepete! /Birlik olduk 
camide ve cephede;/Mohaç’ta, Kıbrıs’ta, 
Kocatepe’de/Kardeşiz, tek vücut, tek bir 
milletiz. 

Kalacak adımız, kaldığı gibi,/Âleme velvele 
saldığı gibi/Dün Çanakkale’de olduğu gibi/
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz. 

Ne zulmü severiz, ne kinimiz var!/Hayrı 
emreyleyen hak dinimiz var;/Dağlar, çağlar 
boyu yeminimiz var:/Tek vücut, hep kardeş, 
tek bir milletiz. 

kıtalarını okuyan Kahraman, hayatını 
kaybetmiş edipleri, şairleri, yazarları, fikir 
adamlarını da rahmetle andı. 

TBMM Başkanı Kahraman, yeni yasama 
yılının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek 
“Meclisimizin açılışından günümüze 
kadar hayrî ve hasbi hizmetleri geçenleri, 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
başta olmak üzere millî bekamızı temin 
etmek gayesiyle büyük bir azimle hizmet 
edenleri, aramızda bulunmayan Meclis 
başkanlarımızı, milletvekillerimizi ve meçhul 
kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. 
Milletimizin dirlik ve düzeni, devletimizin 
beka ve bağımsızlığı için şehadet 
mertebesine eren aziz şehitlerimizi rahmetle 
yâd ediyor, kahraman gazilerimize minnet ve 
şükranlarımızı sunuyorum.” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 3. Yasama Yılı'nın açılışı 
dolayısıyla Genel Kurulda milletvekillerine hitap etti.

Konuşmasında, bugüne kadar TBMM çatısı 
altında görev yapmış tüm milletvekillerini 
saygıyla yâd ettiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimizin 
banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak 
üzere, TBMM üyelerinden ahirete irtihal 
etmiş bulunanları rahmetle andığını dile 
getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden,  
15 Temmuz’da da en ağır şekilde saldırıya 
maruz kalarak çifte gazilik unvanını kazanan 
yüce Meclise yeni yasama yılında başarılar 
dileyen Erdoğan, aziz milletin 15 Temmuz 
gecesi tek yürek ve tek bilek olarak 
bağımsızlığının, geleceğinin ve iradesinin 
temsilcisi olan tüm müesseselere sahip 
çıktığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin 
etrafında âdeta etten bir duvar ören 
milletimiz, istiklalinin ve istikbalinin sembolü 
olarak gördüğü bu kurumları korumak için 

canını vermekten dahi çekinmemiştir.” 
diyerek şu hususları kaydetti:

“Nitekim TBMM ve hemen karşımızdaki 
Genelkurmay Başkanlığı binasının çevresinde 
34 vatandaşımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
etrafında da 29 vatandaşımız şehit olmuştur. 
15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl 
dönümünde TBMM’nin hemen önünde 
gece saat 3’te, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
önünde de sabah saat 6’da bir araya gelen 
on binlerce vatandaşımız, milletimizin 
bu konudaki kararlılığını bir kez daha 
göstermiştir. Bu vesileyle İstanbul’da  
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Ankara’da 
Mecliste ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
yapılan törenler ile ülkemizin dört bir 
yanında gece yarısına kadar süren demokrasi 
nöbetlerine coşkuyla iştirak eden tüm 
vatandaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı 
sunuyorum.
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15 Temmuz gibi felaketler, ülkelerin ve 
milletlerin birliklerinin, beraberliklerinin, 
dayanışmalarının, maziden atiye uzanan 
ortak değerlerinin âdeta test edildiği 
imtihanlardır. Hamdolsun biz devlet ve millet 
olarak bu imtihanı alnımızın akıyla verdik. 
Artık ülkemiz üzerinde karanlık emeller 
besleyenlerin, bunun için kanlı senaryolar 
yazanların, kendilerine ihanet ortakları 
devşirenlerin işi çok daha zordur. Milletimiz 
de devletimiz de Meclisimiz de oynanan 
oyunu görmüş ve tepkisini tek bir yumruk 
gibi terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin 
tepesine inerek ortaya koymuştur.  
15 Temmuz artık bizim, tıpkı Malazgirt gibi, 
tıpkı İstanbul’un fethi gibi, tıpkı Çanakkale 
gibi, tıpkı Dumlupınar gibi, tıpkı ecdadımızın 
nice emaneti gibi hepimizin ortak bir 
değeridir. Bu değere sahip çıkan, bu değere 
saygı duyan herkes milletimizin gönlünde 
yükselir, yücelir, itibar sahibi olur. Bu değeri 
örselemeye, önemsizleştirmeye, çarpıtmaya 
kalkan herkes de milletimizden hak ettiği 
cevabı alır, hak ettiği muameleye maruz kalır. 
Darbenin doğrudan hedefi olan TBMM’deki 
partilerimizden bu konuda çok daha fazla 
hassasiyet beklediğimi özellikle belirtmek 
istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
hem Meclise hem hükûmete önemli 
bir görev düştüğünü belirterek “Uyum 
yasaları başta olmak üzere, yeni sistemin 
en sağlıklı şekilde hayata geçmesini 
sağlayacak düzenlemeler üzerinde derhâl 
çalışılmaya başlanması gerekiyor. 2019'dan 
önce tüm bu hazırlıkları bitirmiş olmalıyız. 
Elimizdeki bu imkânı, kapsamlı bir yönetim 
reformu hâline dönüştürme fırsatını çok iyi 
değerlendirmeliyiz.” dedi.

Erdoğan, bir önceki yasama döneminde 
Meclisin gerçekleştirdiği en önemli 
çalışmalardan birinin de 16 Nisan'da millet 
tarafından onaylanan Anayasa değişikliği 
sürecini yürütmesi olduğunu hatırlattı. 
“Ülkemizin yönetim sisteminde köklü bir 
değişiklik anlamına gelen bu Anayasa 
değişikliğinin tüm partilerin ortak eseri 

olmasını gönülden arzu ederdik.” diyen 
Erdoğan, Mecliste grubu bulunan partilerden 
bazılarının farklı bir politika izlemeleri 
nedeniyle Anayasa değişikliği sürecinin 
AK PARTİ ve MHP tarafından yönetildiğine 
dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esasen bu sürecin 
temellerinin 2007 Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde yaşanan kriz sırasında 
atıldığına işaret ederek, Cumhurbaşkanını 
doğrudan milletin seçmesine imkân veren 
değişikliğin daha sonraki gelişmelerin 
habercisi olduğunu dile getirdi. Erdoğan 
“Doğrudan halkın oylarıyla göreve gelen ilk 
Cumhurbaşkanı olma şerefine nail olmamızın 
ardından her fırsatta, her zeminde başlanan 
işin tamamlanması gerektiğini ifade 
ettik. Anayasa değişikliği gerektiren bu 
düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi ancak 
diğer partilerimizden destek alınabilmesiyle 
mümkündü. MHP'nin bu yönde gösterdiği 
irade, 16 Nisan'a giden yolu açmıştır. 
Meclisin üzerine düşeni yapmasının 
ardından, milletimiz de nihai kararını hür 
iradesiyle sandıkta vermiştir. Kabul edilen 
Anayasa değişikliğine göre Türkiye 2019 
yılında yapılacak seçimlerin ardından 
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine 
geçecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin 
en önemli özelliklerinden birinin yasama, 
yürütme ve yargı arasındaki ilişkileri 
netleştirmiş olması olduğuna işaret ederek 
konuşmasına şu değerlendirmelerle  
devam etti:

“Ülkemizdeki mevcut sistemin en önemli 
zaafı, bu ilişkilerin birbirine karışıyor 
olmasıydı. Yasamanın yürütme organının, 
yani Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran 
iktidar partisinin veya koalisyon partilerinin 
tahakkümü altında bulunduğu eleştirisi 
böylece ortadan kalkmaktadır. Bilindiği 
gibi yeni sistemde, yürütme erkini temsil 
eden Cumhurbaşkanının bütçe kanunu 
dışında Meclise kanun teklifi veya tasarısı 
sunma imkânı bulunmuyor. Yasama yetkisi 
tamamen milletvekillerimizin uhdesine 
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bırakılıyor. Nasıl Anayasa yasaların 
üzerindeyse, yasalar da Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin üzerindedir. Yani, herhangi 
bir konuda yasa ile kararname çeliştiğinde, 
geçerli olan yasa olacaktır. Daha da önemlisi, 
kararnameyle düzenlenen herhangi bir 
konuda Meclis yasa çıkardığında, yasa esas 
alınacaktır.

Meclis ile Cumhurbaşkanının görev 
sürelerinin birbirlerine endekslenmiş olması, 
bu iki organın karşılıklı denge ve anlayış 
içinde çalışmasını elzem kılmaktadır. Bu 
ahengi bozan taraf, seçimde millete hesap 
vermek zorundadır. Üstelik bunun için 
illa 5 yıl beklenmesine de gerek yoktur. 
Yasama veya yürütme organından herhangi 
biri, kendi çalışmasının karşı tarafça 
engellendiğini düşünüyorsa, istediği zaman 
millete müracaat yoluna gidebilir. Milletin 
vereceği hükme yasama da yürütme de 
uymak zorundadır. Yasamanın yürütme 
üzerindeki denetim yolları da açıktır. Yazılı 
sorudan Yüce Divan'da yargılanma talebine 
kadar uzanan geniş bir yelpazede sağlanan 
imkânlarla yasama organı, yürütmeyi 
denetleme hakkına sahiptir. Aynı şekilde, 
kararlarını Türk milleti adına veren yargının 
da gücünü millî iradeden aldığı bir sistem 
kurulmuştur.”

Yeni sistemin, güçler arasındaki ayrımı 
netleştirirken, asıl kararları hep millete 
bıraktığını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye'nin, millî iradenin bu 
derece güçlendirildiği, halkın tercihlerinin 
bu derece ön plana çıkartıldığı bir sisteme 
kavuştuğunu belirtti. Erdoğan, Türkiye'de ilk 
kez Meclisin eliyle, milletin özgür iradesiyle, 
demokratik usullerle böyle köklü bir yönetim 
reformunu hayata geçirebilmelerine katkı 
sağlayan herkese bir kez daha teşekkür etti.

Sözlerine Türkiye'nin son yıllarda yaşadığı 
sosyal, siyasi, ekonomik, diplomatik 
gelişmelerin hiçbirinin de bu genel 
fotoğraftan bağımsız olmadığını kaydederek 
devam eden Erdoğan “Elbette bu 
karmaşık dönemde herkesin bir hesabı, 
bir yol haritası, bir hedefi vardır. Bize 

düşen, bir yandan ülkemizin hedeflerimiz 
doğrultusunda ilerlemesini temin ederken, 
diğer taraftan da Türkiye'yi hedef alan 
saldırıların boşa çıkmasını sağlamaktır. 
Zor olsa da bu ikisini birlikte başarmak 
mecburiyetindeyiz. Ülkemizi her alanda 
dünyanın en büyük 10 devletinden biri 
hâline getirme hedefimizden en küçük bir 
taviz vermedik, vermeyeceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26. Dönem 
3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel 
Kurulda yaptığı konuşmada, 2023 hedefleri 
doğrultusunda attıkları her adımda, büyük 
ve güçlü Türkiye idealine biraz daha 
yaklaştıklarını belirtti.

“Dört bir yanımızın istikrarsızlık ve 
çatışmayla çevrili olduğu bir dönemde 
hem kendimizi koruyabilmemiz hem de 
planlarımızı, programlarımızı, yatırımlarımızı 
hayata geçirebilmemiz önemli bir başarıdır.” 
diyen Erdoğan, Türkiye'nin, çevresinde 
yaşadığı istikrarsızlıklar sebebiyle tek 
bir projesinden vazgeçmediğini, tek 
bir yatırımını ertelemediğini vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın ilk 
yarısındaki ortalama büyüme oranının yüzde 
5,1 olarak gerçekleşmesinin, izledikleri 
kararlı politikanın eseri olduğuna değindi. 
Büyümede, kurlarda, enflasyonda, işsizlikte, 
ihracatta, turizmde yaşanan dalgalanmanın 
büyük ölçüde kontrol altına alındığına işaret 
eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu olumlu ivmenin her geçen ay artarak 
süreceği görülmektedir. Hükûmetten 
beklentim; kamu mali disiplininden taviz 
vermeden, vatandaşımızın günlük hayatını 
kolaylaştıracak, geleceğe daha güvenle 
bakabilmemizi sağlayacak tedbirler alıp 
hayata geçirmesidir. Maruz kaldığımız iç 
ve dış saldırılar karşısında gösterdiği güçlü 
duruşa müteşekkir olduğumuz milletimizi 
huzursuz ve tedirgin edecek, kafasında soru 
işaretleri oluşturacak gereksiz adımlardan 
kaçınılması büyük önem arz etmektedir.

Meclisimizin de yeni yasama döneminde 
hükûmetimizin bu yöndeki çabalarına 
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destek vereceğine inanıyorum. Geçtiğimiz 
hafta yapılan olağanüstü toplantıda 
görüşülen tezkere konusunda -bir parti 
hariç- Meclisimizde sergilenen birlik ve 
beraberliği takdirle karşıladığımı özellikle 
belirtmek istiyorum. Milletimizin özlediği 
Meclis görüntüsü işte budur. Önümüzdeki 
dönemde millî konularda bu dayanışmanın 
çok daha sık, çok daha güçlü bir şekilde 
sergileneceğini ümit ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, 
Türkiye'nin 1984 yılından beri kesintisiz bir 
şekilde bölücü terörle mücadele ettiğine 
dikkati çekti. PKK ve uzantıları yanında, 
ideolojik ve dinî söylemlerle kurulan terör 
örgütlerinin de ülkeye önemli zararlar 
verdiğini vurgulayan Erdoğan “FETÖ’nün 
devleti ele geçirmek için emniyetten yargıya, 
mülkiyeden orduya kadar tüm kurumlarımız 
üzerinden yaptığı saldırıları, milletimizle 
birlikte boşa çıkardık. Terör örgütlerine karşı 
verilen mücadele, birlik ve beraberliğimizi 
en çok sergilememiz gereken alanların 
başında geliyor. Hiçbir siyasi ve kişisel çıkar, 
terör örgütlerine destek anlamına gelecek 
bir söylemi, duruşu, politikayı mazur 
gösteremez.” dedi.

Irak konusuna da değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan; Irak'ın ilk Körfez Savaşı’ndan 
bu yana istikrara kavuşamadığını, sürekli 
çatışmaların ve krizlerin yaşandığı bir ülke 
olduğunu kaydetti. DEAŞ tehdidinin ilk patlak 
verdiği yer olan Irak’taki mezhep geriliminin 
pek çok sorunun ana kaynağı durumunda 
olduğunu vurgulayan Erdoğan “Şimdi bir 

de bu sıkıntıya, Kuzey Irak yönetiminin 
attığı yanlış adımlar eklenmiştir. Hem Irak 
Anayasasına göre hem de uluslararası 
toplumun yaklaşımı itibarıyla Kuzey Irak  
yönetiminin yaptığı referandumun 
herhangi bir karşılığı yoktur. Buna rağmen, 
bu teşebbüs dahi başlı başına önemli bir 
sorundur.” ifadesini kullandı. Erdoğan; 
Türkiye'nin, Irak’taki tüm kesimlerin 
güvenliği, huzuru, refahı için yaptığı 
çalışmaların, Kuzey Irak yönetimi nezdinde 
böyle karşılık bulmasının üzüntüsü içinde 
olduğunu belirterek “Buradaki asıl sıkıntı bu 
girişimin yol açtığı sonuçların asıl kimin işine 
yarayacağıdır.” dedi. Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan “Uluslararası 
toplumun aidiyeti tartışmalı olarak gördüğü, 
bizim ise bir Türkmen kenti olduğunu çok iyi 
bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tehdit 
edilmesine asla tahammül edemeyiz; bunun 
hesabını da mutlaka sorarız.” dedi. Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimince yapılan referanduma 
değinerek, bu süreçten ne Kürtlere, ne 
Araplara, ne Türkmenlere, ne de diğer 
gruplara hayırlı bir sonuç çıkmayacağının 
çok açık olduğunu söyleyen Erdoğan 
“Sınırlarımızın hemen başında hem Irak halkı 
hem de Türkiye başta olmak üzere çevre 
ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne 
kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye olarak Irak Merkezî yönetimi ve 
İran'la birlikte çeşitli adımlar atıldığını 
hatırlatan Erdoğan, uluslararası toplumun 
da bu adımlara destek vermiş olmasından 
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memnuniyet duyduğunu bildirdi. Erdoğan 
“Konunun daha tatsız noktalara varmadan, 
bir an önce suhuletle ve sağduyuyla 
çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak 
yönetimi, yaptığı yanlıştan dönme erdemini 
gösterdiğinde Türkiye, devleti ve milletiyle 
bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam 
edecektir.” dedi. 

Konuşmasında terörle mücadeleye de 
değinen Erdoğan “Terör örgütleriyle 
mücadelemizde bizi en çok hayal kırıklığına 
uğratanların başında Avrupa Birliği ülkeleri 
geliyor. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine 
-öyle gizli saklı da değil- göstere göstere 
engel olanların, terör örgütlerine karşı 
sergiledikleri müsamahakâr tutumdan 
fevkalade rahatsızız.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin 
mevcut durumu hakkında ise “Bugün 
AB bir atılım yapacaksa, bunun tek bir 
yolu vardır, o da Türkiye'yi üye yaparak, 
gerçek anlamda bir ekonomik ve kültürel 
genişleme hamlesini başlatmasıdır.” 
değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan  
“İşte Brexit’te hâllerini gördük. Kim 
bilir bunu neler takip edecek. Eğer AB 
bunu yaparsa, biz buradayız, Avrupa’nın 
geleceğine katkı vermekten de memnuniyet 
duyarız.  
5 milyonu aşkın soydaşımız orada yaşıyor. 
Yapmazsa da bizim için hiç fark etmez; 
kendi yolumuzda ilerlemeye devam ederiz. 
TBMM’deki tüm partilerimizin de iştirak 
ettiğini düşündüğüm bu politikamızı, AB'den 
kesin bir cevap alana kadar muhafaza 
edeceğiz.” ifadesini kullandı. 

Konuşmasında; bugün hiç kimsenin 
Türkiye’ye baktığında, sadece Edirne’den 
Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar olan bir 
ülkeyi ve içinde yaşayan 80 milyon insanı 
görmediğine dikkati çeken Erdoğan, 
Türkiye denilince akla, işte bu büyük tarihî 
ve kültürel arka plan geliyor. Bunun için 
Arakan’daki mazlumlara da el uzatacağız. 
Avrupa’daki vatandaşlarımızın haklarını 
da müdafaa edeceğiz. Orta Asya’daki, 

Kafkasya’daki, Balkanlar’daki kardeşlerimizle 
de kucaklaşacağız. Suriye’den, Irak’tan, 
başka yerlerden kaçıp canlarını kurtarmak 
için ülkemize sığınan milyonlara da 
sahip çıkacağız. Hamdolsun, hepsini de 
yapabilecek güçteyiz.” dedi.

Türkiye'nin doğal olarak Avrupa-Atlantik 
kurumlarıyla yakın iş birliği içinde olduğunu 
aktaran Erdoğan, bunun tarihimizi ve 
medeniyetimizi yok saymamız anlamına 
kesinlikle gelmediğini vurgulayarak, 
tarihinden ve medeniyetinden gelen gücün 
Türkiye’nin en büyük avantajı olduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
konuşmasının sonunda, tüm siyasi 
partilere ve milletvekillerine çağrıda 
bulundu. Erdoğan “Gelin, ülkemizin bu 
kritik dönemden mümkün olan en güçlü 
şekilde çıkmasını birlikte sağlayalım. Gelin, 
Türkiye’nin geleceğini beraber inşa edelim. 
Gelin, 2053 ve 2071 vizyonlarını birlikte 
somutlaştıralım. Gelin, milletimizin karşısına 
farklılıklarımızla değil müştereklerimizle 
çıkalım. İşte o zaman ülkemizin büyüme, 
kalkınma, gelişme performansının 
katlanarak arttığını göreceğiz.” dedi. 2019 
seçimlerinin bu güzel temennileri hayata 
geçirecekleri bir dönüm noktası olmasını 
ümit ettiğini belirten Erdoğan “Meclisimizin 
yeni yasama yılında yapacağı çalışmalarda 
ortaya koyacağı birlik, beraberlik, kardeşlik, 
dayanışma ruhuyla milletimize bu umudu 
vermesini diliyorum.” ifadesini kullandı 
ve 26. Dönem 3. Yasama Yılı’nda hayırlı 
çalışmalara imza atılmasını temenni etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden 
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdulkadir 
Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı 
dileyerek sözlerini noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının 
ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
birleşimi, 3 Ekim Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere kapattı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman daha 
sonra TBMM Başkanlık makam odasına 
geçti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - TBMM Başkanı İsmail Kahraman 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman - Başbakan Binali Yıldırım

TBMM Başkanı İsmail Kahraman - 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Grup Başkanvekilleri - Levent Gök, Engin Altay

TBMM Başkanı İsmail Kahraman  -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

1 Ekim Açılış Resepsiyonu
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26. Dönem 3. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım,  
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 

YSK Başkanı Sadi Güven, Bakanlar Kurulu 
üyeleri, milletvekilleri, kuvvet komutanları, 
siyasi parti temsilcileri, bürokratlar, 
kordiplomatik temsilciler ile davetliler katıldı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman -TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı

1 Ekim Açılış Resepsiyonu



TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN'IN  
CUMHURİYET 
BAYRAMI MESAJI

28 Ekim 2017 Cumartesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
cumhuriyetimizin ilanının 94'üncü yıl 
dönümünü kutladı.

Mondros Mütarekesi hükümlerine 
dayanarak Anadolu'yu işgal edip milleti 
esaret altına almak isteyen Batılı emperyalist 
devletlerin planlarının, istiklal mücadelesiyle 
bozulduğunu belirten Kahraman, 
9 bin 157 şehit verilen Sakarya'da, 
Gediz'de, Dumlupınar'da kazanılan 
zaferlerle düşmanın bin yıllık planlarının 
gerçekleştirilmesine geçit verilmediğini 
hatırlattı. 

Kahraman, emperyalist istila ile tarihin 
nesnesi hâline getirilmek istenen Türk 
milletinin, maneviyatından ve asli 
köklerinden aldığı inanç ve güçle küllerinden 
yeniden doğduğunu, 94 yıl önce Türkiye 
Cumhuriyeti ile tarih sahnesindeki yerini 
yeniden aldığını vurguladı. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet 
olduğunun altını çizen Kahraman “Büyük 
devletlerin sıkıntıları ve problemleri de 
bir o kadar büyüktür ancak hiçbir zorluk 
aşılmaz değildir. Tarihin seyri içinde zaman 
zaman buhranlı dönemler geçirse de, 
gelişerek güçlenmesini devam ettiren 
devletimiz, bugün yine dünyanın güçlü ve 
itibarlı devletlerinden biri hâline gelmeyi 
başarmıştır.” değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhuriyetin, cumhurun yani halkın 
yönetime hâkim olması anlamına geldiğine 
dikkati çeken Kahraman, şunları kaydetti: 

“Çoğulcu demokratik yapısı ile dünyada 
örnek bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, 
bütün vatandaşlarını barış içinde bir 
arada yaşatma ideali ile tek millet, tek 
bayrak, tek vatan ve tek devlet hedefiyle 
istikbale emin adımlarla yürümeye devam 
edecektir. Millet-devlet bütünlüğü ile mutlu 
ve müreffeh, manevi ve millî değerlerine 
bağlı ve saygılı insanların hep birlikte barış 
içinde yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti'nde her 
zorluğun üstesinden geleceğimizin inancı 
içindeyiz. Ruh kökümüze bağlı kalarak 
manevi ve millî kimliğimizi muhafaza ederek, 
gelişme yolunda yürüyeceğiz, istikrarımızı 
koruyacağız ve muasır medeniyetler 
seviyesinin ötesine geçeceğiz. 

Bu vesile ile cumhuriyetin ilan edilişinin 
94'üncü yılını tekrar kutluyorum. TBMM'nin 
ilk Başkanı Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarını, cumhuriyetin kuruluşunda 
büyük fedakârlıklar gösteren, hayırlı katkılar 
sunan devlet ve siyaset adamlarını minnetle 
anıyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz 
olmak üzere tüm şühedaya rahmet diliyor, 
gazilerimize hayırlı uzun ömürler temenni 
ediyor, cumhuriyetimizin ebed-müddet 
olmasını niyaz ediyorum.”

18  ■  
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CUMHURİYETİMİZİN İLANININ 94. YIL DÖNÜMÜ 
TÖRENLERLE KUTLANDI

29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde ilan edilen cumhuriyetimizin  
94. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet erkânı, cumhuriyetin 
ilanının 94. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i 
ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
yüksek yargı temsilcileri, Bakanlar Kurulu 
üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları 
ile devlet erkânı eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan geçerek, 
Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, 
üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün 
mozolesine bırakmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 
Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir 
Özel Defteri’ne şunları yazdı: 

“Aziz Atatürk, bugün ağır bedeller 
ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz 
cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü büyük 
bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere 
emanetiniz olan bu Türkiye Cumhuriyeti, 
her satırı kahramanlıklarla her safhası 
fedakârlıklarla dolu çetin bir mücadelenin 
eseridir. İstiklal Harbi’mizi zaferle 
taçlandıran, cumhuriyetimize hayat veren 
ruh, hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi 
bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe  
15 Temmuz Destanı olarak geçen şanlı 
direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında 
tecessüm etmiş hâlidir. Cumhuriyetimizin 
94. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta 
zatıaliniz ve silah arkadaşlarınız olmak 
üzere, tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla 
yâd ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu 
olsun.”

29 Ekim 2017 Pazar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tebrikleri kabul etti. 

Törene; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,  
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan 
Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, 
Recep Akdağ, Fikri Işık ve Hakan Çavuşoğlu, 

Bakanlar Kurulu üyeleri, TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  
TBMM üyeleri, yüksek yargı organları 
üyeleri, bakan yardımcıları, rektörler, 
general ve amiraller, bürokratlar, yabancı 
misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların 
temsilcileri katıldı.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında TBMM önünden Ulus’taki 
Birinci TBMM binasına kadar “kortej yürüyüşü” düzenlendi.

Yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
Mehteran Birliği’nin gösterisi ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından başladı. 

Kortejin önünde gaziler yer alırken, lise 
öğrencileri Türk bayrağı ve Atatürk posterleri 
taşıdı. Çeşitli okullardan gelen ilkokul 
öğrencileri de yürüyüşe katıldı.

TSK Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava 
Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma 
Genel Komutanlığından oluşan karma 
bandonun marşları eşliğinde ilerleyen 
kortejde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, 
Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na 
katılan askerleri temsilen “Tarihî Bölük” ile 
polisler ve özel harekât timleri de yer aldı. 

29 Ekim 2017 Pazar - TBMM Ön Bahçe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir resepsiyon verdi. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 
ve cumhuriyet tarihini özetleyen kısa film 
gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı 
Recap Tayyip Erdoğan selamlama 
konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında, resepsiyonu teşrifleri için 
davetlilere teşekkür etti ve yurt içinde, 
yurt dışında yaşayan vatandaşların 
Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Erdoğan, 
illerde ve yurt dışı temsilciliklerde yapılan 
kutlamalarda sevinçlerine ortak olan herkese 
şükranlarını sundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye 
Cumhuriyeti 1923’te bizim binlerce yıllık 
devlet geleneğimizin toprakla buluşmuş son 
fidanı olarak doğdu. Aradan geçen 94 yılın 
sonunda artık cumhuriyetimiz ulu bir çınar 
olma yolunda büyümesine, gelişmesine 

devam ediyor. Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti bir yandan 
köklerine daha sıkı sarılan, 
diğer yandan semaya doğru 
daha fazla yükselen, kendi 
gövdesiyle birlikte geniş bir 
alanda güvenin, huzurun, 
umudun adı olan bir 
devlettir.” dedi. 

Cumhuriyeti kuran, başta 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ile arkadaşlarını 
rahmetle yâd eden Erdoğan, 
Atatürk’ün vasiyeti olarak 
da görülebilecek muasır 
medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkmak hedefine 
değindi. 

Erdoğan, 2023’e biraz daha 
yaklaşıldığını belirterek, 
yüklendikleri vizyon 
çerçevesinde kutlanması 
planlanan 100. yılın 
hazırlıklarına şimdiden 
başladıklarını dile getirdi. 
Başbakanlık bünyesinde 

yürütülen hazırlık çalışmalarının, bilim 
heyetinin katkıları ve oluşturulan eylem 
planıyla son aşamaya geldiğini açıklayan 
Erdoğan “Önümüzdeki yıldan itibaren somut 
ürünleri ortaya koyulmaya başlanacak 
olan 100. yıl kutlamalarımız aşama aşama 
2023’e kadar sürecektir. Yıllarca tarihinden, 
kültüründen, medeniyetinden uzak 
tutulmaya çalışılan nesillere ecdadının 
başarıları ve büyüklüğünden hareketle 
yeni bir vizyon kazandırmak öyle bir 
anda gerçekleştirilebilecek bir hedef 
değildir.” değerlendirmesinde bulundu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu doğrultuda 
2023’e kadar bilinçli, yoğun ve birbirini 
tamamlayan etkinlikler düzenlenecek 
olmasını isabetli bulduğunu ifade etti.
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Türkiye’nin gelecek çeyrek ve hatta yarım 
yüzyılın belirleyicisi olacağına inandığı 
2019’un, bu vizyonun başarıya ulaşmasında 
kritik öneme sahip olduğuna işaret eden 
Erdoğan, bu çerçevede sorumluluk sahibi 
herkesin birikimini ve imkânlarını Türkiye’nin 
daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu, 
daha mutlu geleceği için seferber etmesini 
beklediklerini vurguladı.

Millete söz verdikleri 2023 Türkiyesini inşa 
etmek için gece gündüz çalıştıklarını ve 
çalışacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

“Önümüze çıkartılan engelleri, yıllardır 
neredeyse kesintisiz bir şekilde süren 
saldırıları Allah’ın yardımı ve milletimizin 
desteğiyle birer birer boşa çıkartıyoruz. 
Küresel ve bölgesel düzeyde başarıya 
ulaşan projelerin, senaryoların hiçbiri 
de hamdolsun ülkemizde işe yaramadı. 
Türkiye’yi, cumhuriyetimizin 94. yılını 
kutluyor olmamıza bakarak nevzuhur bir 
devlet sananlar, gerimizdeki binlerce yıllık 
birikimi, tecrübeyi, gücü göremediler. 

Türkiye bir kabile devleti değildir. Türkiye, 
asırlara varan birikimiyle dünyada devletlere 
örnek olmuş bir devlettir. Türk milletini 
sadece 80 milyon vatandaşımızdan ibaret 
sananlar bizim için dua eden, gönüllerini ve 
gözlerini ülkemize yöneltmiş yüz milyonlarca 
kardeşimizi bunlar fark edemediler. 
Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru işte bu 
büyük mücadele, bu büyük silkiniş, bu büyük 
uyanış ikliminde gidiyoruz.” 

Son bir asırda milletin Çanakkale’de, 
Dumlupınar’da ve 15 Temmuz’da bu 
ruhla, ellerinde teknolojinin en son ürünü 
silahlarıyla üzerine gelen düşmanları 
tarumar ederek hüsrana uğrattığını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
“F-16’larla geldiler, helikopterlerle geldiler, 
tanklarla, toplarla geldiler. Tankın altına 
yatan bu ülkenin evlatlarını sindirebilmek 
mümkün mü? F-16’larla bomba yağdıranlara 
karşı yeğenini cep telefonuyla arayıp da 
‘Yeğenim belki bir daha görüşemeyiz, şu 
anda bombalar yağıyor, belki şehadet 
var, hakkını helal et.’ deyip helalleşen bu 
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gençlerin karşısında kimse durabilir mi? Bir 
de diyorlar ki bu gençler şöyledir, böyledir 
vesaire. Hayır, bizim gençlerimiz Allah’ın 
izniyle bu milletin asil evlatları, bu vatana, 
bu millete sahip olmanın idraki içinde 
olduğunu 15 Temmuz’da göstermiştir. 
Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında terör 
örgütlerine, onları bilfiil destekleyenlere, 
onları teşvik edenlere karşı verdiğimiz 
mücadelenin anlamı budur.” dedi. Erdoğan, 
cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü bu 
heyecanla kutladıklarını ve 100. yılına bu 
kararlılıkla hazırlandıklarını dile getirdi.

Konuşmasının son bölümünde “2017 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat 
Büyük Ödülleri”nin verileceği kültür ve 
sanat insanlarının isimlerini açıklayan 
Erdoğan “Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 
oluşturduğumuz değerlendirme kurulunun 
teklifi ve şahsımın uygun görmesiyle 
verilen ödüllerimizi bu yıl sosyal bilimler 
alanında tarih bilimini milletimize sevdiren 
İlber Ortaylı hocamıza; müzik alanında 
kanun icracısı, yorumcusu ve bestekâr 

Göksel Baktagir’e; sinemada usta işi 
filmlerin yönetmeni Yavuz Turgul’a; 
geleneksel sanatlarda hat sanatının ve 
mimari tasarımın eşsiz senteziyle eserler 
üreten Ali Toy’a; resim alanında kendisini 
özellikle İstanbul resimleriyle takdirle takip 
ettiğimiz Selahattin Kara’ya veriyoruz. 
Vefa ödülümüzü ise Anadolu merkezli 
tezleriyle daima rahmetle yâd ettiğimiz 
yazar, akademisyen, fikir adamı merhum 
Nurettin Topçu’nun hatırasına adıyoruz. 
2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödüllerine layık görülen kültür ve 
sanat insanlarımızı, şahsım ve milletim adına 
tebrik ediyorum.” dedi.

Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal 
başta olmak üzere Türkiye’nin istiklal ve 
istikbal mücadelesinin tüm kahramanlarını 
tekrar rahmetle, tazimle yâd eden Erdoğan, 
sözlerine “Bin yıldır bu toprakların vatanımız 
olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan 
şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız 
kutlu olsun.” diyerek son verdi.



■  25

Ekim 2017

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,  
PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK (PAB)  

137. GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
beraberindeki TBMM heyetiyle  
13-15 Ekim 2017’de Rusya Federasyonu’nun 
St. Petersburg kentinde düzenlenen 
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 137. Genel 
Kurul Toplantısına katıldı. 

PAB 137. Genel Kurulu kapsamında 
düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) toplantılarına 
da katılan TBMM Başkanı Kahraman’a 
TBMM Başkanvekilleri Ayşe Nur Bahçekapılı 
ve Mehmet Akif Hamzaçebi, TBMM Kâtip 
Üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM İdare 
Amirleri Erdoğan Özegen ve Erkan Haberal, 
AK PARTİ Grup Başkanvekili Naci Bostancı, 
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök,  
MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta,  
Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Manisa Milletvekili Recai Berber, PAB Türk 

Grubu Başkanı ve AK PARTİ Tokat Milletvekili 
Coşkun Çakır ile AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Mehmet Akif Yılmaz’dan oluşan bir 
parlamento heyeti eşlik etti.

Toplantıya, TBMM Başkanının refakatindeki 
heyetle birlikte mutat olduğu üzere PAB Türk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Tokat Milletvekili 
Coşkun Çakır, PAB Türk Grubu üyeleri  
AK PARTİ Bayburt Milletvekili Şahap 
Kavcıoğlu, AK PARTİ Çorum Milletvekili 
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Sert, AK PARTİ 
Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider,  
CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Sencer 
Ayata, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı 
ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, St. Petersburg’da 
mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de 
gerçekleştirdi.
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TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
TÜRKPA üyesi 
ülkelerin  
parlamento 
başkanlarıyla  
13 Ekim’de bir 
araya geldi.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, APA üyesi 
parlamentoların 
temsilcilerinin 
katılımıyla 14 Ekim’de 
gerçekleştirilen 
toplantıda APA Dönem 
Başkanı olarak ilk kez 
hitapta bulundu.

14 Ekim 2017 Cumartesi

TBMM Başkanı Kahraman “Türkiye 
Cumhuriyeti, tarihe dayanan dostane 
ilişkileri, ekonomik, kültürel ve siyasi bağları 
olan Asyalı ortaklarıyla ikili ilişkilere her 
zaman büyük önem vermiştir.” ifadesini 
kullanarak, katılımcıları TBMM’nin ev 
sahipliğinde 20-25 Kasım 2017 tarihleri 
arasında İstanbul’da düzenlenecek  

APA 10. Genel Kuruluna davet etmekten 
memnuniyet duyacağını belirtti. Pakistan 
Senato Başkanı Mian Raza Rabbani’nin de 
katıldığı söz konusu toplantıda, PAB Türk 
Grubu üyeleri AK PARTİ Çorum Milletvekili 
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Sert de yer aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kazakistan 
Meclis Başkanı ve TÜRKPA Dönem Başkanı 
Nurlan Nigmatulin, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve 
Kırgızistan Meclis (Jogorku Keneş) Başkanı 
Çınıbay Tursunbekov ile bir araya geldiği 

toplantıda TÜRKPA 7. Genel Kurul Toplantısı 
hakkında istişarelerde bulundu. Söz konusu 
toplantıda 7. Genel Kurulun 7-8 Aralık 
2017’de Bişkek’te düzenlenmesi karara 
bağlandı.

13 Ekim 2017 Cuma



■  27

Ekim 2017

Konuşmasında Suriye’de 
yaşanan gelişmeleri 
değerlendiren Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Astana görüşmeleri 
sayesinde Suriye’de 4 adet 
gerilimi azaltma bölgesi 
kurulması konusunda 
anlaşmaya varıldığını 
hatırlattı ve bu sayede Suriye 
Hükûmeti ve muhalefet 
arasında diyalog şartlarının 
oluştuğunu kaydetti.

Uluslararası toplumun, 
Suriye'nin savaş sonrası 
yeniden yapılandırılması 
konusunu değerlendirmeye 
başlaması gerektiğini savunan 
Putin “Bölge ülkelerinin de 
bu konuda sosyoekonomik, 
yasama dâhil Suriye'deki 
kurumların güçlendirilmesi 
için etkin bir rol üstlenmesi 
gerekiyor.” dedi.

PAB 137. Genel Kurulunun açılış konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, PAB 137. Genel Kuruluna katılan parlamento 
temsilcilerine 15 Ekim’de hitapta bulundu.

Konuşmasında toplantının ana gündemini 
oluşturan “inançlar arası ve etnik gruplar 
arası diyalog vasıtasıyla kültürel çoğulculuk 
ve barışa katkıda bulunmak” konusunun 
önemine işaret eden TBMM Başkanı 
Kahraman, hiçbir bireyin, bir başka bireyi 
farklılıkları yüzünden eleştirme, hakir görme, 
ayrımcılık yaparak dışlama, psikolojik veya 
fiziksel şiddet uygulama hakkına sahip 
olmadığını vurguladı.

“Hoşgörü”, “birlikte yaşam” ve 
“çoğulculuğun” her zaman sahip çıkılması 

gereken temel evrensel bir kaide 
olduğunu dile getiren Kahraman, 
Türkiye’nin anayasal sisteminin, 
bireylerin, din, ırk, renk, dil ve 
benzeri özelliklerine bakılmaksızın 
yasa önünde eşitliğine dayandığını 
söyledi. Kahraman “Anayasamızdaki 
eşitlik ilkesi çerçevesinde 
vatandaşlarımız ulusal kültür ve 
kimliklerinin yanında, kendi kimlik 
ve kültürlerini yaşama ve yaşatma 
imkânına sahiptirler.” dedi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendisinden önce konuşan GKRY ve Ermenistan 
temsilcilerinin Türkiye’ye ilişkin ithamlarına tepki göstererek iddialarını çürüttü. 

Kıbrıs'ta, Zürih ve Londra antlaşmalarının 
gereğinin uygulandığına dikkati çeken TBMM 
Başkanı Kahraman “Türkiye işgalci bir devlet 
değildir. Kıbrıs, 1974’ten itibaren işgal altında 
değildir. Zürih ve Londra antlaşmaları var. 
Türkiye ve İngiltere garantör devlettir. Bu 
anlaşma dolayısıyla adada bulunmaktadır. 
Bunu 'işgal' diye nitelendirmek yanıltmadır, 
yanılgıya sürüklemektir. Bu yanlış bir 
hadisedir. Adada bir darbe yapıldı ve bunun 
üzerine Türkiye, garantörlük gereği hukuka 
uygun olarak gereken hakkını kullandı.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, Ermenistan 
temsilcisinin 1915 olaylarına ilişkin 
iddialarına da değinerek, tarihî yanılgının 
devam ettirildiğini vurguladı. 1915 olaylarını 
tarihin incelemesi gerektiğini belirten 
Kahraman, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: 

“Herhangi bir soykırım mevzubahis değildir. 
Tarihçilere ait bir konunun irdelenmeden 
ve temeline inilmeden siyaseten malzeme 
yapılması çok yanlıştır. Türkiye’de bugün 
hiçbir azınlığın, milletin, düşüncenin 
üzerinde herhangi bir baskı mevzubahis 
değil. Türkiye tam bir hukuk devletidir. 
Bunları beğenmeyebilirsiniz. Böyle bir 
platformda kendiniz beğenmediğiniz 
için aleyhte beyanda bulunabilirsiniz 
ama hakikat tektir. Gerçekler bunlardır.                    
Gerçekleri yanıltmayalım. Arkasından 
kalkıp 'hoşgörü' diye bazı beyanlarda 
bulunmayalım.” 

Kahraman; uluslararası istikrarı tehdit 
eden sorunların çoğunun temelinde 
aşırıcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve 
hoşgörüsüzlüğün yattığını dile getirerek 
Türkiye olarak uluslararası barışın tesisi 
bakımından üzerine düşeni yaptıklarını 
söyledi. 

Türkiye’ye gelen Suriyelilere “açık kapı 
politikası” tatbik ettiklerini dile getiren 
Kahraman “Bugün, Türkiye’de 3,2 milyondan 

fazlası Suriyeli olmak üzere, 3,4 milyonun 
üzerinde misafiri ağırlamaktayız. Bizler zor 
durumda bulunanlara kapılarımızı açarız, 
elimizden gelen her türlü desteği veririz. 
Bugün Türkiye’de bu nedenle harcadığımız 
para 30 milyar doları geçti. Uluslararası 
camianın sağladığı destek ne yazık ki sadece 
526 milyon Amerikan dolarıdır.” diye 
konuştu. 

Myanmar’da yaşanan gelişmeleri ise 
başından itibaren yakından takip ettiklerini 
dile getiren Kahraman “Budist ve Müslüman 
topluluklar arasındaki çatışmalar ve sivillere 
yönelik şiddet olaylarından büyük endişe 
duyuyoruz. Bangladeş’e sığınan Rohingya 
Müslümanlarının sayısının 480 bini aşması 
ise trajedinin bir başka boyutudur.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, PAB 137. Genel 
Kurulu kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Sibel Siber, Rusya Federasyonu 
Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı 
Vyaçeslav Volodin, Irak Meclis Başkanı Selim 
Cuburi, İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 
Yeni Zelanda Meclis Başkanı David Carter, 
Pakistan Senato Başkanı Mian Raza Rabbani 
ve PAB başkanlığına aday olan Meksika 
Senatörü Gabriela Cuevas ile ikili görüşmeler 
de gerçekleştirdi.

15 Ekim 2017 Pazar
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya 
Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması 
Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşmesinde 
“Rusya, bizim için değerli bir komşudur. 
Tarihî derinliklere dayalı komşuluklarımız 
var. Bizim için ikili ve bölgesel iş birliği 
bağlamında da çok önemli bir devlettir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Türk-Rus ilişkilerinin yeniden ivme 
kazanması akabinde oluşan olumlu ortamın 
parlamentolar arası ilişkilere de teşmil 
edilmesini arzulamaktayız.” diyen Kahraman, 
parlamenter gruplar arasında yakın diyalog 
tesis etmenin ikili ilişkilere katkısı olacağına 
inandığını dile getirdi.

TBMM Başkanı Kahraman, iki ülke arasındaki 
parlamentolar arası ilişkilere verdikleri 
öneme binaen, Duma tarafından 4 Aralık 
2017'de Moskova’da düzenlenecek 
“Parlamenterler Uyuşturucuya Karşıdır” 
konulu konferansa TBMM'den yüksek 
düzeyli katılım olacağını vurguladı. 

“Bildiğiniz gibi yatırımlarımız 10'ar milyar 
doları aştı. Her yıl çok sayıda Rus turisti 
ağırlıyoruz. Bunun devamı halklarımız 
arasındaki diyaloğun güçlenmesine katkı 

sağlayacaktır. Bu yıl turist 
sayısında önemli ölçüde 
artış meydana geldi. 
İlk 7 ayda 2,52 milyon 
Rus turist ağırladık. 
Seyahat uyarıları 
konusunda Türkiye 
olarak biz elimizden 
geleni yaptık. Sizlerin 
de ülkemize ait seyahat 
uyarılarını kaldırmanızı 
beklemekteyiz. Özellikle 
Akkuyu ve Türk Akımı 
projeleri sayesinde 
stratejik nitelikteki 
enerji iş birliğimizin 
daha da derinlik 
kazanmış olmasından 
dolayı memnuniyet 
duyuyoruz.” şeklinde 
konuşan Kahraman, vize 
muafiyetinin de en yakın 

zamanda tam uygulamaya başlanmasını 
beklediklerini kaydetti. 

Kültürel alandaki münasebetlerin 
ilerletilmesi gerektiğine dikkati çeken TBMM 
Başkanı Kahraman, 2014 yılında Rusya Bilim 
ve Kültür Merkezinin Türkiye'de açılmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını, Türkiye'nin de 
Yunus Emre Enstitüsünü Moskova’da en kısa 
sürede açmayı planladığını dile getirdi. 

TBMM Başkanı Kahraman “Rusya ile çok 
boyutlu iş birliğimiz, dış politikamızın ana 
unsurlarından biridir. Bildiğiniz gibi Suriye 
konusunda da yakın eş güdüm içindeyiz. 
Makamlarımızın bu konudaki iş birliği 
devam edecektir.” değerlendirmesinde 
bulundu. Silahlı saldırı sonucu hayatını 
kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi 
Andrey Karlov’a ilişkin soruşturmanın Rus 
heyetlerinin de katılımıyla yürütüldüğünü 
belirten Kahraman “Failin ve azmettiricilerin 
FETÖ bağlantısı sabitleşmiştir.” dedi. 

Rusya’nın FETÖ konusundaki hassasiyetini 
ve ilk tedbir alan ülkelerden birisi olmasını 
takdirle karşıladıklarının altını çizen 
Kahraman “Barış ve insani duygular 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman - Rusya Federasyonu Federal Meclisi 
Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin
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maskesiyle maalesef tehlikeli bir terör 
örgütü ile karşı karşıyayız. Bildiğiniz gibi  
15 Temmuz’da Türkiye, bu organizasyonun 
meydana getirdiği darbe teşebbüsünü 
atlattı. Bütün partileriyle 
topyekûn millet olarak 
darbeye karşı durduk.  
20 saat gibi kısa bir 
zamanda darbe önlendi.” 
dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, 
Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisinde 
(AKPM) parlamenterlerin 
temsil haklarının ortadan 
kaldırılmasına yönelik 
girişimlere karşı olduklarını 
ve konuya ilişkin ulusal 
heyetler ve dışişleri 
bakanlıkları nezdinde 
temaslarına devam ettiğini 
söyledi.

Rusya Federasyonu Federal 
Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav 
Volodin de Rusya ve Türkiye’nin Avrasya 
bölgesinde son derece önemli partnerler 
olduğunu belirtti. Volodin “Bu coğrafyadaki 
adımlarımızın eş güdümlü bir şekilde 
gerçekleşmesi, son derece önemlidir. 
Türkiye, ekonomik alanda Rusya’nın en 
önemli ortaklarından biridir. Biz ekonomik 
ilişkilerimizin daha da gelişmesinden 
yanayız.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki 
karşılıklı ticaret hacminin arttığına dikkati 
çeken Volodin, her türlü terör örgütünün 
faaliyetlerine karşı durduklarını ve mücadele 
ettiklerini vurguladı. Volodin “Bu konuda 
duyarsız olmak yanlıştır ve kabul edilemez. 
Terörle mücadeleyi ancak ortaklaşa 
yapabiliriz ve bu şekilde zafer elde edebiliriz. 
Terörle mücadelede tarafsızlığı sergilemek 
aslında teröre yardım etmek demektir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
beraberindeki TBMM heyeti ayrıca  

St. Petersburg’ta restorasyonu devam 
eden Tatar Camisi’ni gezdi, St. Petersburg 
Başkonsolosluğunu ziyaret etti.

AK PARTİ Tokat Milletvekili Coşkun Çakır 
başkanlığındaki PAB Türk Grubu  
14-19 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 
137. Genel Kurul çalışmalarına aktif olarak 
katılarak Türkiye’nin toplantı gündeminde 
yer alan konulara ilişkin görüş ve tutumunu 
muhataplarına aktardı. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da St. Petersburg’ta PAB Genel 
Kurulu ile eş zamanlı olarak düzenlenen 
Dünya Parlamentoları Genel Sekreterler 
Birliği (ASGP) Toplantısına katılarak TBMM’yi 
temsil etti. Kumbuzoğlu, meslektaşlarıyla 
gerçekleştirdiği temaslarda parlamentolar 
arası ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik 
ortak çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde 
bulundu.

PAB Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ  
Tokat Milletvekili Coşkun Çakır ile PAB Türk 
Grubunun AK PARTİ’li üyeleri PAB  
137. Genel Kurulunu 24 Ekim 2017 tarihinde 
gerçekleştirdikleri basın toplantısında 
değerlendirdi.
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Coşkun Çakır, toplantının ana gündemini 
“inançlar arası ve etnik gruplar arası diyalog 
vasıtasıyla kültürel çoğulculuk ve barışa 
katkıda bulunmak” konusunun oluşturduğunu, 
konuşmaların da bahse konu ana gündem 
maddesi çerçevesinde şekillendiğini söyledi. 

Çakır, GKRY ve Ermenistan temsilcilerinin 
Türkiye aleyhine iddialarda bulunduğunu, 
başta TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
olmak üzere PAB Türk Grubu üyesi her 
milletvekilinin de katıldıkları toplantılarda söz 
konusu iki ülkenin iddialarını çürüttüğünü, 
muhataplarına doğruları aktardıklarını anlattı. 

PAB Türk Grubu üyesi ve AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un, 
PAB 137. Genel Kurulu bünyesinde 
oluşturulan “Barış ve Uluslararası Güvenlik 
Komitesi” üyeliğine seçildiğini belirten Çakır, 
Genel Kurulun acil gündem maddesi olarak 
Türkiye’nin de destek verdiği “Uluslararası 
Barış ve Güvenliğe Bir Tehdit Olarak 
Myanmar’daki Arakan Müslümanlarına 
Karşı Uygulanan Derin İnsani Krizin Sona 
Erdirilmesi” konusunun seçildiğinin altını çizdi.

Çakır, PAB Genel Kuruluna İsrail ve 
Kuveyt temsilcilerinin birbirlerine karşı 
gösterdikleri tavrın damga vurduğunu ifade 
etti. Pakistan temsilcilerinin ise Türkiye’nin 
demokratik bir ülke olduğunu vurgulayan ve 
Türkiye’deki mevcut politikaları destekleyen 
konuşmalarının heyetlerinde memnuniyet 
yarattığını sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın PAB 
137. Genel Kuruluna katılmak üzere Rusya 
Federasyonu’na yaptığı ziyarette yer 
alan Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Manisa 

Milletvekili Recai Berber ise ziyarete ilişkin 
20 Ekim’de AA’ya yaptığı açıklamada TBMM 
Başkanı Kahraman’ın ziyaret sırasında 
Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet 
Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile yaptığı 
görüşmede Türkiye ve Rusya Parlamentolar 
Arası Dostluk gruplarının çok yoğun bir temas 
düzeyine geçmeleri tavsiyesinin yapıldığını, 
bu çerçevede önümüzdeki Aralık ayında 
dostluk grubunun Rusya kanadını Türkiye’ye 
beklediklerini ifade etti.

Geçmişte, Türkiye ile Rusya arasındaki 
ilişkilerin tarihte görülmeyecek boyutlarda iyi 
bir seviyede olduğunu bildiğini dile getiren 
Berber “uçak krizi” ile birlikte ilişkilerin ciddi 
anlamda yara aldığını fakat Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimi ve 
kararlılığıyla bu dönemin hızlı bir şekilde 
aşıldığını vurguladı. 

Rusya tarafından bazı kısıtlamaların devam 
ettiğini ve bunların tamamen ortadan 
kalkmasını beklediklerini belirten Berber, vize 
meselesinin bir an önce eski hâline dönmesini 
beklediklerini kaydetti.

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu çalışmalarının ziyaretten sonra daha da 
ivme kazanacağını düşündüklerini kaydeden 
Berber, Türkiye ve Rusya’nın tarih boyunca 
siyasi çekişmeler, rekabet, hatta savaşlar 
yaşadığını ancak ekonomik alanda büyük bir 
rekabet olmadığını zira iki ülkenin ekonomik 
imkân ve alt yapılarının birbirini tamamlayıcı 
mahiyette olduğunu ifade etti. Recai Berber, 
Türkiye’nin Rusya’yı rakip değil, partner 
olarak gördüğünün altını çizerek ikili ilişkilerin 
gelişmesinin iki ülkenin de kalkınması 
açısından faydalı olduğunu dile getirdi.
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VENEZUELA CUMHURBAŞKANI TBMM'DE 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetine icabetle Venezuela’dan ülkemize 
devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmî 
ziyaret için Türkiye’de bulunan Venezuela 
Bolivar Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas 
Maduro bir görüşme gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Kerem Ali Sürekli,  

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da yer aldı.

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman refakatinde, 
TBMM’nin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
gecesinde bombalamalar nedeniyle zarar 
gören bölümünü ziyaret ederek çiçek bıraktı. 
TBMM Başkanı Kahraman ve Venezuela 
Cumhurbaşkanı Maduro, birlikte Genel Kurul 
Salonunu da gezdiler.

6 Ekim 2017 Cuma 
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NİJERYA CUMHURBAŞKANI BUHARİ ANKARA’DA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ülkemize 
resmî bir ziyaret gerçekleştiren Nijerya 
Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile bir 
görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kahraman, Nijerya 
Cumhurbaşkanı Buhari ve beraberindeki 
heyeti Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifadeyle temasların iki ülkenin 
hayrına neticelendirilmesi temennisinde 
bulundu. Kahraman “Şahsınıza, dost ve 
kardeş halkınıza TBMM ve halkımızın en 
iyi dileklerini 
sunuyorum.” dedi. 

Buhari de ziyaretinin 
iki ülke arasındaki iş 
birliğini artıracağını 
düşündüğünü 
belirterek 
heyetlerinin 
gerçekleştirecekleri 
temaslar sonucunda 
detaylı raporlar 
hazırlayacağını 
ifade etti. Buhari 
“Bu raporlar, bizim 
ilişkimizin güvenlik, 
sanayi, eğitim 

ve sağlık gibi 
sosyal hizmetler 
alanlarında nasıl 
gelişebileceğinin 
yol haritasını 
çizecek.” dedi.

TBMM Başkanı 
Kahraman, 
heyetler arası 
görüşmeleri 
müteakiben 
refakatindeki 
konuk 
Cumhurbaşkanına  
15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında 
TBMM’de 
bombalanan alanı 

gezdirdi ve bilgi verdi. Kahraman ile Buhari 
daha sonra Genel Kurula geçti. Nijerya 
Cumhurbaşkanı Genel Kurulu selamlayarak 
bir süre Genel Kurul çalışmalarını izledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari 
onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
verilen resmî yemeğe de katıldı. 

19 Ekim 2017 Perşembe
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ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI  
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetine icabetle ülkemize resmî bir ziyaret 
gerçekleştiren Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev ile bir araya geldi. 
Görüşmeye, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
Dışişleri Komisyon Başkanı ve AK PARTİ 
Malatya Milletvekili Taha Özhan da katıldı. 
Mirziyoyev’in ziyareti yaklaşık 20 yıl 
aradan sonra Özbekistan’dan Türkiye’ye 
Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen 
ilk ziyaret oldu.

TBMM Başkanı Kahraman, görüşmede, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in 
ziyaretiyle TBMM'yi şereflendirdiğini belirtti. 
İki ülke yetkilileri arasındaki temasların 
hayırlara vesile olması dileğinde bulunan 
Kahraman “Kardeş, temelli dost iki ülke 
arasındaki münasebetlerin özlenen seviyeye 
ulaşması için gayret etmek hepimizin görevi. 

Sizler bu gayretin önderi oluyorsunuz.” 
ifadesini kullandı. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev 
ise Özbekistan heyetine karşı sergilenen 
misafirperverlikten dolayı şükranlarını 
sunarak, TBMM'nin, Türkiye'nin politikasında 
ve reformlarında üstlendiği rolü takdir 
ettiklerini dile getirdi. 

Bundan 25 yıl önce TBMM'nin 72. kuruluş 
yıl dönümü etkinliklerine büyük bir heyetle 
katıldığını anımsatan Mirziyoyev, Özbekistan 
heyeti tanıtıldığında bütün salonun 
ayağa kalkarak kendilerini alkışlamasını 
hâlâ unutamadığını ve hatırladıkça 
heyecanlandığını söyledi. Söz konusu 
durumun, Türkiye'nin Özbekistan'a olan 
itibarını gösterdiğini belirten Mirziyoyev, 
bu durumun aynı zamanda dili ve tarihi bir 
olan iki halkın akrabalığını da yansıttığını 
vurguladı. 

26 Ekim 2017 Perşembe
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Mirziyoyev “25 sene geçtikten sonra 
da sizin büyük bir siyasetçi, reformcu 
olmanızı, Türkiye'nin dünya topluluğunda 
kendi yerini bulmasını ve kamu diplomasisi 
alanında da yaptığınız işleri içtenlikle takdir 
ediyoruz.” dedi. 

Şavkat Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile vardıkları mutabakat 
çerçevesinde Özbekistan Cumhuriyeti Âli 
Meclisi ve TBMM arasında imzalanacak 
muhtıranın büyük başlangıçlara vesile 
olması için TBMM’de bir araya geldiklerini 
ifade etti. Mirziyoyev “Özbekistan'ın 
Âli Meclisi ve TBMM'nin büyük işlere 
hazır olduğunu ve bu konuda iradenin 
bulunduğunu bir kez daha vurgulamak 
istiyorum.” dedi.

Heyetler arası görüşmenin ardından 
iki ülke parlamentosu adına TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın ve Özbekistan 
Âli Meclisi Senato Başkan Birinci Yardımcısı 
Sadık Salihoviç Safayev tarafından İş Birliği 
Muhtırasına imza atıldı.

Kahraman ve Mirziyoyev daha sonra, 
TBMM'de 15 Temmuz'daki darbe girişimi 
sırasında hasar gören bölümü gezdi.  
Şeref Holü bahçesinde hasar gören alana 
konuk Cumhurbaşkanı tarafından çiçek 
bırakıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı,  

TBMM Başkanı Kahraman refakatinde Genel 
Kurul Salonu’nu gezdi.

TBMM Başkanı Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından konuk 
Cumhurbaşkanı onuruna verilen resmî 
yemeğe de katıldı.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN  
SIRBİSTAN’I ZİYARETİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 22-25 Ekim 
tarihleri arasında Sırbistan’a resmî bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Kahraman’a, ziyaretinde, 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM 
Kâtip üyeleri Mücahit Durmuşoğlu ve 
Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, TBMM 
İdare Amiri Tufan Köse, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye-Sırbistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Sakarya Milletvekili Mustafa 
İsen ile Türk Parlamenterler Birliği Başkanı 
Nevzat Pakdil’den oluşan bir heyet eşlik etti.

TBMM Başkanı Kahraman'ı Sırbistan 
Ulusal Meclisi adına Ulusal Meclis Başkan 
Yardımcısı Vladimir Marinkovic ve  
Sırbistan-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Zoran Dragisic 
karşıladı. Kahraman ve beraberindeki heyet, 
T.C. Belgrad Büyükelçiliğini ziyaretlerinin 
ardından Yunus Emre Enstitüsünü gezerek 
enstitünün çalışmaları hakkında bilgi aldı. 

TBMM Başkanı Kahraman ve beraberindeki 
heyet daha sonra Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) 
Belgrad Koordinatörlüğünü ziyaret ederek, 
TİKA'nın buradaki çalışmaları hakkında bilgi 
aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sırbistan 
Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkovic ile  
23 Ekim’de bir araya geldi. 

Heyetler arası görüşmenin ardından 
Kahraman ve Gojkovic ortak bir basın 
açıklaması yaptı. 

Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Gojkovic, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ahiren Sırbistan’a gerçekleştirdiği resmî 
ziyareti anımsatarak söz konusu ziyarette 
ilişkilerin geliştirilmesi kararlılığının ortaya 
konduğunu belirtti. 

Ulusal Meclis Başkanı olarak kendisinin 
de parlamentolar seviyesinde iş birliğinin 
devamı için çaba harcadığını dile getiren 
Gojkovic “İş birliğimiz farklı seviyelerde 
olabilir. İki ülke parlamentoları arasında 
olduğu gibi genel olarak diğer platformlarda, 
uluslararası platformlarda devam edebilir.” 
dedi.

Gojkovic, Sırbistan’ın, 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişiminde Türkiye’nin yanında 
olduğunu ifade ederek ziyaret ettiği 
TBMM’de darbenin yol açtığı hasara tanık 
olduğunu ve büyük üzüntü duyduğunu dile 
getirdi. Darbe girişimine karşı Türkiye’ye 
destek bildirisini imzaladığını da kaydeden 
Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı  
“Biz teröre karşıyız. Resmî yoldan seçilen 
milletvekillerinin uğradığı saldırıyı kınıyoruz.” 
dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman da Sırbistan’ı 
ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti 

23 Ekim 2017 Pazartesi

23 Ekim 2017 Pazartesi
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dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
kısa süre önceki ziyaretinde gösterilen 
misafirperverliğin ve iki ülke arasındaki 
bağların güçlenmesinin Türkiye’de yankı 
bulduğunu ifade eden Kahraman, ziyaretin 
iki ülke ve halkları arasında yakınlaşmaya 
vesile olduğunu kaydetti. Kahraman, 
Sırbistan’ın Balkanların kilit ülkesi olduğuna 
işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

“Sırbistan, ortak kültür ve tarihi paylaştığımız 
bir ülke. Ortak menfaatler ve tarihî 
bağlarımız var. Sırbistan’ı güçlü bir dost 
ve müttefik olarak görüyoruz. Aramızdaki 
bağları güçlendirecek anlaşmaların bir an 
evvel parlamentodan geçmesi noktasında 
gereken gayreti göstereceğiz. İlişkileri daha 
da geliştireceğiz. Ekonomi, güvenlik ve kültür 
alanlarında iş birliğini artıracağız. Sırbistan, 
darbe teşebbüsü sonrasında reaksiyonu en 
kısa zamanda gösteren ülkeydi. İnanıyorum 
ki beraberliğimiz hem bölge barışına hem 
dünya barışına büyük katkılar yapacaktır.” 

Sırbistan Ulusal Meclisi özel defterini de 
imzalayan İsmail Kahraman, Ulusal Meclis 
Genel Kurul Salonunu gezdi. 

Kahraman aynı gün, Sırbistan Başbakanı Ana 
Brnabic ile görüştü, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic tarafından kabul edildi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tuna 
Nehri üzerinde düzenlenen sosyal 
program kapsamında AA’ya, ziyarete ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Atalarımızın 
Balkan topraklarında adaletiyle, gücüyle ve 
cihangirliğiyle yıllarca kaldığını dile getiren 
Kahraman, tarih şuuruna sahip olmak 
gerektiğini kaydetti. Kahraman “Tarih şuuru 
olanın kökü var demektir. Kökü olmayan 
ağaç kurur. Kökü olan hem meyve verir 
hem büyür hem yeşillenir. Biz kökü olan ve 
gözü atide olan bir milletiz. Türkiye büyük 
devlettir, onun farkında olmamak hazindir.” 
ifadelerini kullandı. 

Belgrad’ta, heyetine büyük bir hüsnükabul 
gösterildiğini belirten Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yakın zaman önce gerçekleştirdiği ziyaretinin 
ilişkilere çok olumlu katkısı olduğunu 
vurguladı. Sırbistan’ın Balkanların merkezi 
konumundaki bir ülkesi olduğuna işaret 
eden Kahraman, Sırbistan Cumhurbaşkanı 

Aleksandar Vucic’in Türkiye’ye 
duyduğu sevgi ve saygının ilişkilerin 
gelişmesinde önemli bir aşama 
olduğuna dair inancını dile getirdi. 
Temasları kapsamında görüştüğü 
Vucic’in, iki ülke arasında imzalanan 
16 anlaşmanın parlamentolardan 
ivedilikle geçmesinin önemini 
aktardığını vurgulayan Kahraman, 
Sırbistan Cumhurbaşkanının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
övgüyle bahsettiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Vucic’in 
her uluslararası platformda 
Türkiye’nin yanında olduğunu ve 
Türkiye’deki terörist faaliyetlere 
karşı ülkesinin üzerine düşeni 
yapacağını söylediğini de sözlerine 
ekledi. Kahraman, ikili ilişkilerin 
imzalanan anlaşmalar sayesinde çok 
daha iyi noktaya geleceğinin altını 
çizdi.
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TBMM Başkanı Kahraman ve beraberindeki 
heyet T.C. Belgrad Büyükelçiliğinde 
Türkiye'deki üniversitelerde eğitim 

görmüş Türkiye Mezunları 
Derneği üyeleriyle tanışma 
toplantısına katıldı. TBMM 
Başkanı Kahraman, 24 Ekim’de 
Belgrad’ta Osmanlı döneminde 
inşa edilen Bayraklı Camisi’ni 
gezerek bilgi aldı. Belgrad 
Üniversitesi Türkoloji Bölümünü 
de ziyaret eden Kahraman, 
öğretim görevlileri ve 
öğrencilerle bir araya gelerek 
sohbet etti, taleplerini dinledi.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ve beraberindeki 
heyet, Belgrad’taki temaslarının 
ardından başkentin yaklaşık  
70 kilometre kuzeyinde 
bulunan Karlofça’ya geçti.

Osmanlı İmparatorluğu ile 
Avusturya, Lehistan ve Venedik 
arasında 1699 yılında Karlofça 
Anlaşması’nın imzalandığı 
şapeli gezen Kahraman ve 
beraberindeki heyete, 2. Viyana 

Kuşatması ve sonuçlarıyla anlaşma hakkında 
bilgi sunuldu.
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Daha sonra Novi Sad'a geçen TBMM Başkanı 
Kahraman ve beraberindeki heyet, 
Voyvodina Özerk Bölgesi Parlamento Başkanı 
Istvan Pastor ile bir araya geldi. 

Pastor, TBMM Başkanı 
Kahraman ve beraberindeki 
heyeti Novi Sad'ta görmekten 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Türkiye ile 
ilişkilere önem verdiklerini 
söyledi. Türkiye ile Sırbistan 
arasındaki ilişkilerin 
oldukça iyi bir seviyede 
olduğunu ifade eden 
Pastor, TBMM Başkanı 
Kahraman ile görüşmesinde, 
birlikte çeşitli konuları 
değerlendireceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman 
da iki ülke arasında güzel 
bir ilişki bulunduğunu 
kaydederek Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın 
ziyaretinde imzalanan 
anlaşmaların yürürlüğe 
girmesiyle ilişkilerin daha ileri 
boyuta taşınacağını ifade etti. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Sırbistan’da 
faaliyet gösteren Türk 
iş adamlarıyla çalışma 

kahvaltısında 25 Ekim’de bir araya geldi. 
Kahraman, Türk iş adamlarının Sırbistan’daki 
faaliyetleri hakkında bilgi aldıktan sonra 
Sırbistan’dan ayrıldı.

24 Ekim 2017 Salı

24 Ekim 2017 Salı
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ÜRDÜN TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI ANKARA’DA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmî 
konuğu olarak ülkemize ziyarette bulunan 
Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef 
Tarawneh ve beraberindeki heyet ile 
görüştü. 

Mevkidaşlar arası baş başa görüşmenin 
ardından heyetler arası toplantıya geçildi. 
Türkiye ve Ürdün arasında geçmişe 
dayalı birliktelik, dostluk ve kardeşlik 
bağları bulunduğunu belirten Kahraman 
“Parlamentolar arası münasebetin 
sıklaşması muhakkak ki devletlerimiz 
arasında, milletlerimiz arasındaki kardeşlik 
bağını daha da 
güçlendirecektir. 
Sizleri Türkiye'de 
görmekten 
memnuniyet 
duyuyorum.” 
ifadesini kullandı. 

Ürdün Temsilciler 
Meclisi Başkanı 
Atef Tarawneh  
ise iki ülke 
arasında liderler 
seviyesinde 
yıllardır 
süren ilişkiler 

bulunduğuna 
işaret etti. İki ülke 
parlamentosunun, 
üzerine düşen 
görevi yerine 
getirmesini 
arzu ettiklerini 
aktaran Tarawneh 
“Türkiye'nin belli 
duruşları var ve 
biz bu duruşlardan 
faydalanmak 
istiyoruz. Ürdün 
Parlamentosu 
olarak Türkiye'ye 
teşekkür ediyoruz. 
Türkiye'den 

uluslararası toplum nezdinde de destek 
istiyoruz. Ortak sorun olarak gördüğümüz 
Suriye konusunda ülkemiz çok sayıda 
mülteciyi barındırıyor. Sınırlarımız kapalı. 
Sınır kapılarının iki ülke iş birliği ile yeniden 
açılması gerekiyor.” dedi.

Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Atef 
Tarawneh ve beraberindeki heyet  
3 Ekim 2017’de TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın refakatinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul 
edildi.

3 Ekim 2017 Salı 
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2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA

AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe 
Komisyonunda bütçe görüşmelerinin ikinci 
gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bütçesi görüşüldü. Bütçe, Komisyona,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından 
sunuldu.

TBMM Başkanı Kahraman "TBMM'nin 2018 
yılı Bütçe Tasarısı 1 milyar 255 milyon 124 
bin lira olarak Komisyona sunulmuştur. 
Bütçenin yüzde 49'unu personel giderleri, 
yüzde 6,3'ünü SGK devlet primi giderleri, 
yüzde 13'ünü mal ve hizmet alımı giderleri, 
yüzde 12,5'ini cari transferler, yüzde 19'unu 
sermaye giderleri ve binde 2'sini de sermaye 
transferleri oluşturmaktadır." diyerek 
konuşmasına başladı. TBMM'ye bağlı Kamu 
Denetçiliği Kurumuna da Hazine yardımı 
olarak 22 milyon 703 bin lira pay ayrıldığını 
ifade eden Kahraman, bu tutarın toplam 
TBMM bütçesinin yaklaşık yüzde 2'sine denk 
geldiğine dikkat çekti. 

Kahraman, 2018 yılı bütçesinde 2017 yılı 
başlangıç ödeneğine göre yüzde 27,9'luk 

yaklaşık 273 milyon 500 bin lira, revize 
bütçe ödeneğine göre ise yüzde 20,3'lük 
yaklaşık 211 milyon 571 bin lira artışın 
söz konusu olduğunu kaydetti. Bütçedeki 
artışa, milletvekili ödenek ve yollukları, 
personel maaşları, tedavi giderleri, mal ve 
hizmet alımları, elektrik, su, yakıt ve telefon 
giderleri gibi cari gider kalemlerindeki 
yaklaşık 145 milyon lira ile yeni hizmet binası 
yapımı ile büyük bakım onarım, donatım, 
makine-teçhizat, bilişim giderleri gibi 
yatırım kalemlerindeki 128 milyon 500 bin 
liranın neden olduğunu belirten Kahraman, 
2018 yılı bütçe hedefinin  yasama yetkisini 
kullanan milletvekillerinin çalışma şartlarını 
iyileştirme, yasama sürecini ve kalitesini 
geliştirme olacağını vurguladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, 2018 yılı için  
1 milyar 255 milyon 124 bin lira, 2019 yılı 
için 1 milyar 310 milyon 221 bin 380 lira ve 
2020 yılı için de 1 milyar 256 milyon 754 bin 
20 lira bütçe öngörüldüğünü aktardı. 

TBMM'nin 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe 
girişimine maruz kaldığını anımsatan 

31 Ekim 2017 Salı
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Kahraman, "Gazi" unvanına sahip Meclisin 
o gece darbeye karşı duruşu ve demokrasiyi 
yaşatmak için verdiği mücadele ile ikinci kez 
bu unvanı almayı hak ettiğini dile getirerek 
eski halkla ilişkiler binasının olduğu yere 
ihtiyaçların karşılanması için yeni bir bina 
ve burada Genel Kurulun acil durumlarda 
güvenli bir şekilde toplanabileceği yeni bir 
mekân yapılmasının planlandığını belirtti.  

TBMM Başkanı Kahraman; Genel Kurul, 
ziyaretçi kabul binaları ve ön bahçede 
oluşan tahribatın kısa zamanda onarıldığını, 
yürütülen restorasyon çalışmalarının büyük 
oranda tamamlandığını bildirdi. Devam eden 
işler arasında bombalamadan zarar gören 
halıların yenilenmesi, 8 adet asansörün 
genişletilmesi ve yenilenmesi, zarar gören 
ve ekonomik ömrünü tamamlayan ahşap 
kapıların yenilenmesinin yer aldığını belirten 
Kahraman, darbecilerin yargılandığı davalara 
TBMM'nin de müdahil olduğunu, Hukuk 
Hizmetleri Başkanlığının davaları takip 
ettiğini ifade etti. 

Anayasa değişikliğiyle milletvekili 
sayısının 600'e çıkması sebebiyle ilave 
oda ve koltuk ihtiyacının doğduğunu, sivil 

savunma şartlarına uygun sığınak ihtiyacı 
bulunduğunu ve bu ihtiyaç için yeni bir 
bina yapılmasına karar verildiğine değinen 
Kahraman, şöyle devam etti: 

"İhtiyaçların karşılanması için eski halkla 
ilişkiler binasının olduğu yere yeni bir bina 
yapılması planlanmaktadır. Bina içerisinde 
Genel Kurulun acil durumlarda güvenli 
bir şekilde toplanabileceği yeni bir mekân 
planlanmaktadır. Kulislerdeki yoğunluğu 
azaltmak ve girişi kontrol altında tutmak için 
fonksiyonel ve çok gayeli komisyon toplantı 
salonları, okuma salonları, bahçeli restoran 
ile milletvekilleri için uygun mekânlar 
oluşturulması düşünülmektedir.” 

Halkla ilişkiler binasının arkasında bulunan 
camiyle ilgili de bilgi veren Kahraman, 
caminin 8’inci Cumhurbaşkanı merhum 
Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde inşa 
edildiği, bu caminin tarihî ve kültürel varlık 
sayılması noktasında Ankara Mimarlar Odası 
tarafından açılan davanın Danıştay Genel 
Kurulunca oy birliği ile reddedildiği bilgisini 
verdi.

TBMM’ye gelen ziyaretçi sayısının günlük 
ortalama 3 bin civarında olduğuna 
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işaret eden Kahraman “Bu sayıya Meclis 
personelimiz dâhil değildir. Durumumuz 
dikkate alındığında bir camiye ihtiyaç olduğu 
aşikârdır. Mevcut caminin durumunun 
yeniden ele alınması ve ihtiyacın nasıl 
karşılanacağı konularında bir karara varılması 
gerekmektedir.” değerlendirmesini yaptı.

İsmail Kahraman, 27'nci dönemden 
itibaren TBMM çalışmalarının yasama ve 
denetim odaklı olacağını vurgulayarak, 
yeni sistemde kuvvetler ayrılığı ilkesi 
gereği kanun tekliflerinin milletvekilleri 
tarafından verileceğini, milletvekillerinin 
yasama faaliyetlerine daha etkin bir şekilde 
katılımının sağlanacağını ve böylelikle 
Türkiye'nin, millî iradenin güçlendirildiği, 
halkın tercihlerinin ön plana çıkarıldığı bir 
sisteme kavuşacağını belirtti. TBMM'de bu 
dönemde yapılan önemli düzenlemelerden 
birinin de 5 Mart 1973 tarihinde kabul edilen 
İçtüzük değişikliği olduğunu anımsatan 
Kahraman, 27 Temmuz 2017 tarihinde 
yapılan değişiklikle yasama faaliyetlerine hız 
kazandırılmak gayesiyle Genel Kurul çalışma 
usul ve esaslarının yeniden belirlendiğini 
söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM'nin 26'ncı 
döneminde 91 kanun tasarısı ve 454 kanun 

teklifinin Başkanlığa sunulduğunu, bazı 
kanun tasarı ve tekliflerinin birleştirilmesiyle 
290 kanunun kabul edildiğini ve  
35 TBMM kararı alındığına işaret etti. TBMM 
Başkanlığına 25'inci dönemde 268, 26'ncı 
dönem birinci ve ikinci yasama yılında  
28 KHK intikal ettiğini dile getiren Kahraman, 
296 KHK'den 24'ünün doğrudan Genel 
Kurul gündemine girdiğini, bunlardan 5'i 
kanunlaşırken hâlen 270 KHK'nin ilgili 
komisyonlarda bulunduğunu ifade etti. 

TBMM'nin denetim faaliyetleri kapsamında 
303 sözlü soru önergesi, 9 bin 440 yazılı soru 
önergesi, 783 Meclis araştırma önergesi 
verildiğini belirten Kahraman, 3 ayrı Meclis 
araştırma komisyonu kurulduğunu,  
11 genel görüşme önergesinin Genel Kurul 
gündeminde yer aldığını, 6 gensoru önergesi 
verildiğini aktardı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
2017 yılında Genel Kurulun 121 birleşim ve  
620 oturumda bin 42 saat 34 dakika 
çalışarak, 66 bin 196 sayfa tutanak 
tutulduğunu bildirdi. İhtisas komisyonları ve 
Meclis araştırma komisyonlarının  
881 saat 38 dakika çalıştığını ve bu 
çalışmalarda 12 bin 246 sayfa tutanak 
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tutulduğunu dile getiren Kahraman, tüm 
tutanakların milletvekillerine elektronik 
ortamda gönderilmeye devam edildiğini, 
görme ve işitme engelliler için tutanak 
özetlerinin Meclisin internet sayfasında yer 
aldığını, Görüntülü ve Sesli Tutanak Projesi 
çalışmalarının da 2018 yılı sonuna kadar 
tamamlanmasıyla tutanakların verilme 
süresinin yaklaşık 20 dakikadan 5 dakikaya 
indirileceğini vurguladı. 

TBMM'de bilgi ve bilişim hizmetleri 
kapsamında da Meclise yönelik siber 
saldırılarının uzman personel tarafından 
önlendiğini, Siber Güvenlik Duvarı (Firewall) 
cihazı ve altyapısının iyileştirildiğini, kurum 
için yerel ağların yenilendiğini, TBMM 
TV'nin yeni nesil kodlayıcı ve yayım cihazları 
ile desteklendiğini belirten Kahraman, 
"ASELSAN İHTAR Anti-drone Sistemi 
test amaçlı olarak TBMM Külliyesine 
kurulmuştur." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 405 bin 615 
vatandaşa ziyaretçi kabul ve yönlendirme 
hizmeti ile 1844 vatandaşa ise "Halk Günü 
Tanıtım Hizmeti" verildiğini belirterek, 
1. TBMM Binasındaki Kurtuluş Savaşı 
Müzesi’nin de 254 bin 270 kişi tarafından 
ziyaret edildiğini kaydetti. 

Görüşmelerde TBMM bütçesine ilişkin görüş 
ve eleştirilerini dile getiren milletvekilleri 
tarafından yasama faaliyetlerinde kalite ve 
etkinliğin artırılması beklentisi ifade edildi. 
TBMM’nin denetim fonksiyonunu da tam 
olarak yerine getiremediğini kaydeden 
milletvekilleri, “torba kanun” adı altında 
farklı konularda düzenlemelerin tek bir tasarı 
şeklinde Meclise sunulması yöntemini de 
doğru bulmadıklarını kaydettiler.

Milletvekilleri, ihtiyacı karşılamadığı 
belirtilen TBMM Külliyesi içinde 
bulunan caminin yıkılmaması, ihtiyacın 
karşılanabilmesi için farklı bir formül 
düşünülmesi yönündeki görüşlerini 
belirttiler. TBMM personeliyle ilgili bazı 
sıkıntıların da bulunduğunu ifade eden 
milletvekilleri, Yeni Halkla İlişkiler Binasının 

Meclisin genel dokusuyla uyumlu olmadığı 
eleştirisini dile getirdiler. TBMM’nin 
itibarı konusunda endişeleri bulunduğunu 
kaydeden milletvekilleri, bu konuda hassas 
davranılması gerektiğini düşündüklerini 
vurguladılar.

Milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt 
veren TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
TBMM Külliyesinde yer alan caminin 
yıkılmasının söz konusu olmadığını söyledi.  
Kahraman "Cami yıkılmaz. Cami niye yıkılsın? 
Eğer ihtiyaca cevap vermiyorsa, bulunduğu 
arsa lüzumluysa taşınabilir, yıkılmaz. Cami 
hakkında spekülasyona lüzum yok, endişe 
etmeye mahal yok. Bizler cami yıkmayız, 
cami yaparız." dedi.  Kahraman, buna 
karşılık, Danıştay’ın oy birliğiyle caminin 
tarihî eser özelliği taşımadığı yönünde karar 
verdiğinin de altını çizdi.

TBMM Başkanı Kahraman, Meclisin 
itibarı ile ilgili eleştirilere yanıt verirken 
de "Fevkalade güzel bir Meclisimiz var. 
Bu toplumun en seçkin insanları bu 
Mecliste. Çok güzel bir tablo var. Neden 
bunu görmezlikten geliyoruz da demokrasi 
taraftarı olmayanların yanlışa sürüklemesine 
kendimiz de ön ayak oluyoruz?”  
değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin, 15 Temmuz günü, o gece verdiği 
imtihanda, bütün partileriyle demokrasiyi 
özümsediğini ortaya koyduğunu belirten 
Kahraman, 15 Temmuz gecesi ruhunun 
yaşatılması gerektiğini, o gece Mecliste  
AK PARTİ'den 81, CHP'den 16, MHP'den 
ise 10 milletvekilinin bombaların altında  
çalıştığını vurguladı. Darbe girişiminin 
önlenmesiyle bir felaketten dönüldüğünü 
vurgulayan Kahraman, bu darbenin 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sona erdirilmesini 
hedeflemesiyle diğer darbelerden farklı 
olduğunu ancak milletimizin birlik hâlinde 
darbeye DUR dediğini ifade etti.

TBMM Başkanı Kahraman, Külliye içindeki 
binalara ilişkin olarak eski A-B blokların 
yıkılması gereken binalar olduğunu, söz 
konusu binalarda havalandırma ve gereken 
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diğer tesisatın bulunmadığını belirterek 
binaların yıkılmasına dair hiçbir mahsurun 
olmadığı konusunda rapor verilmesinin 
ardından yıkımın gerçekleştiğini belirtti.

Meclis binalarının içinde bulunduğu 
alanın “Külliye” olarak adlandırılması 
gerektiğinin altını çizen TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, "Külliye" kelimesinin çok 
doğru bir kelime olduğunu vurgulayarak  
"Bize ait bir kelimedir. Kökü bizimdir. 
Bizim kendi lisanımızdır. Bizim lisanımızda 
'kampüs' diye bir kelime yok. Bizim 
'yerleşke' diye bir uydurma kelimeye 
ihtiyacımız yok. Külliye, bütün bir bina 
topluluğunun bir araya gelmesi demek. 
Külliye, kimsenin kulağını tırmalamamalıdır. 
Bizim içinde bulunduğumuz yer külliyedir. 

Cumhurbaşkanlığı da külliyedir." ifadesini 
kullandı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 
TBMM’nin 2018 yılı Bütçe ve Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı oylanarak, kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde TBMM 
Bütçesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, MİT 
Müsteşarlığı, Sayıştay, Kamu Denetçiliği 
Kurumu, Başbakanlık, MGK Genel 
Sekreterliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
Başkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel 
Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bütçeleri 
de görüşüldü. 
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AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİNDEN VEDA ZİYARETİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan 
Büyükelçisi Faig Bagirov'u kabul etti. 
Kahraman, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 
büyükelçisini TBMM’de ağırlamaktan 

duyduğu memnuniyeti 
ifadeyle Türkiye’deki görevi 
süresince başarılı çalışmalara 
imza atan Bagirov’a teşekkür 
etti ve yeni görevinde 
başarılar diledi.

Konuk Büyükelçi, iki defa 
gazi olmuş TBMM’de 
bulunmaktan gurur 
duyduğunu belirterek  
15 Temmuz darbe girişimini 
bir kez daha kınadı. 
Türkiye'nin bir daha böyle 
zor günler yaşamamasını 
ve gelecekte çok daha 

ileriye gitmesini temenni eden Bagirov, 
görev süresi boyunca ikili ilişkilerin daha 
da gelişmesinden memnuniyet duyduğunu 
belirtti.

2 Ekim 2017 Pazartesi

ÇAD BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL
TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Çad Büyükelçisi Djidda Moussa Outman’ı 
kabul etti. Kabulde, Türkiye-Çad 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri 
de hazır bulundu. Türkiye-Çad Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Çad Büyükelçisi 
onuruna ayrıca yemek verdi. Yemekte bir 
konuşma yapan Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Ordu Milletvekili Ergün 
Taşcı, Türkiye ve Çad arasındaki 
ilişkilerin 16. yüzyıla uzandığını 
hatırlattı. Çad’ın 15 Temmuz 
darbe girişiminde Türkiye’nin 
yanında durduğunu belirten 
Taşcı, FETÖ’yle mücadele 
konusunda bu desteğin devam 
etmesini beklediklerini kaydetti. 
Çad Büyükelçisi, ülkesinin 
Türkiye’yi tehditlerle dolu bir 
bölgede ciddi ağırlığı olan büyük 
bir ülke olarak gördüğünü 
ifade etti. Çad’ın da sorunlu bir 

bölgede yer aldığını ve terör tehdidi altında 
bulunduğunu kaydeden konuk Büyükelçi 
“Terör örgütlerine karşı her zaman iş 
birliği içinde hareket etmeliyiz.” vurgusunu 
yaptı. Çad’ın FETÖ okullarını kapatma 
sözü verdiğini belirten Djidda, bu yöndeki 
çalışmaların hızlı bir biçimde devam ettiğinin 
altını çizdi.

18 Ekim 2017 Çarşamba
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PAKİSTAN DOSTLUK GRUBU TBMM’DE

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası  
Dostluk Grubu Başkanı Pervaiz Malik'i kabul etti. Kahraman, Pakistan heyetini 

TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek iki kardeş ülke 
arasındaki dostluğun ilelebet süreceğini vurguladı.

26 Ekim 2017 Perşembe

Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Pervaiz Malik ve 
beraberindeki heyet, Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız başkanlığında komisyon 
üyeleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk 
başkanlığında komisyon üyeleri ve Türkiye-
Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 

Başkanı ve AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ve dostluk grubu 
üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, iki ülke arasında ekonomik ve 
ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, teröre karşı 
ortak mücadele, 15 Temmuz darbe girişimi 
ve Pakistan’daki FETÖ okullarının Maarif 
Vakfına devri konuları ele alındı, Pakistan’ın 
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında verdiği 
desteğe teşekkür edildi.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,  
KARA HARP OKULU EĞİTİM VE ÖĞRETİM  

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI 

Kara Harp Okulu Eğitim ve Öğretim Açılış 
Töreni; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Millî 
Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 
Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erhan Afyoncu ve davetlilerin katılımıyla 
düzenlendi.

TBMM Başkanı Kahraman'ın Harbiyelileri 
selamlamasının ardından İstiklal Marşı 
okundu. Kara Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. 
Tufan Gündüz tarafından verilen “Millî 
Mücadele” konulu ilk dersten sonra, genel 
sıralamada dereceye giren, eğitim ve atışta 
derece alan Harbiyelilere TBMM Başkanı 
Kahraman ve protokol mensupları tarafından 
hediyeleri verildi. Tören, Kara Harp Okulu 
Marşı'nın söylenmesinin ardından sona erdi. 

2 Ekim 2017 Pazartesi
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A,  
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDEN FAHRİ DOKTORA 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senatosu 
tarafından “kamu hukuku” ana bilim dalında 
fahri doktora unvanı verildi. KTÜ Prof. Dr. 
Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezindeki 
fahri doktora unvanı tevdi törenine AK PARTİ 
Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve 
Adnan Günnar, Trabzon Vali Vekili Necmettin 
Yalınalp, Trabzon Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından başlayan törende  
KTÜ Senatosunun fahri doktora kararı ve  
TBMM Başkanı Kahraman’ın öz geçmişi 
okundu. KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Baykal Kahraman’a cübbe giydirdi ve fahri 
doktora diplomasını verdi. TBMM Başkanı 
Kahraman, fahri doktora unvanına kendisini 
layık gören Rektör Prof. Dr. Baykal ve KTÜ 
Senatosu üyelerine teşekkür etti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, törenin 
ardından gerçekleştirilen “15 Temmuz ve 
Millî İrade” konulu konferansta yaptığı 
konuşmada, tarihteki önemli şahsiyetleri yâd 
etti, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki 
eğitim sistemi hakkındaki görüşlerini 

aktardı. Kahraman “Şehrimizi, köyümüzü, 
evimizi, akrabamızı, memleketimizi 
seveceğiz, milliyetçilik budur.” diyerek 
ülkesini, memleketini, doğum yerini, ailesini 
sevmenin ırkçı değil, kültürel bir milliyetçilik 
olduğunu ve herkes için gerekli olduğunu 
belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, üniversitelerin 
bilgi ve düşünce üretim yerleri olduğunu 
belirterek şu değerlendirmede bulundu: 

“Üniversiteler, yerel ve günlük kaygı ve 
problemlerden bir derece uzak, kavga ve 
gürültüye karışmayan, hadiselere bilimsel 
açıdan bakan insanların toplandığı ideolojiler 
üstü bir öğretimin yapıldığı mekânlardır. 
Böyle olmalıdır ve böyle olmaktadır. İleride 
de inşallah öyle olacaktır. Üniversiteler 
mesleki eğitim kuruluşları değildir. 
İdeolojiyi aşılama, tek tip insan yetiştirme 
yeri hiç değildir. Hazır müfredat verilip 

sabitlenecek bir yer de değildir. 
Üniversitelerde ideolojiler üstü 
öğretim olmalıdır. Eğitim değil 
öğretim, zira eğitim askerlikte 
olur; beden eğitimi spor 
salonunda olur. Üniversitelere 
olabildiğince özgün araştırma 
imkânı tanınmalıdır. 
Fikirler, akademik yapının 
temelidir ve tehdit altında 
olmamalıdır. Güvenlik ve 
özgürlük ortamında serbestçe 
tartışılmalıdır. Ne yazık ki 
kafanın içindeki fikirlerle değil, 
kıyafetle uğraşılan dönemler 
yaşadık. Kılık kıyafete karışmak 

ve müdahale etmek ilkellikti, bundan 
kurtulduk.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, gelişmiş 
Türkiye’nin gelişiminin üniversitelerle 
olabileceğini aktararak üniversitelere uzun 

12 Ekim 2017 Perşembe
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zaman gereken önem verilmediğini kaydetti. 
Türkiye’deki üniversitelerin kuruluş sürecine 
ilişkin bilgi paylaşan Kahraman “1960 
darbesine maruz kaldığımızda Türkiye'mizde 
sadece 7 üniversite vardı. Bugün ise  
185 üniversitemiz var. Bunlardan 58’i 
İstanbul’da, 18’i Ankara’dadır. Bugün 
üniversitesi olmayan herhangi bir ilimiz 
kalmadı.” ifadesini kullandı. Kahraman, 
dünya tarihinde devletlerin ilime bakış 
açısını da çeşitli örneklerle anlatarak, 
Moğolların Bağdat’ta söndürdüğü ilim 
ışığını İslam dünyasında Osmanlı Devleti’nin 
yeniden yaktığını dile getirdi.

İstanbul’da Süleymaniye isimli bir üniversite 
kurulmasını temenni eden Kahraman, 
Allah’ın izniyle bunu gerçekleştireceklerini 
belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, herkese tarihe 
ilgi duymasını tavsiye ederek “Tarih bir 
deniz feneridir. Geçmişi anlarsanız, geleceği 
tahmin edip günü değerlendirirsiniz. Tarih 
elzemdir ve tarih ilmi çok önemlidir.” dedi. 
İlmin medeniyete açılan kapı olduğunu 
kaydeden Kahraman, ilme sırtını dönenin 
medeniyete sırtını dönmüş olacağını 

vurguladı. TBMM Başkanı 
Kahraman, dünyanın 
gelişmiş bütün ülkelerinin 
aynı zamanda ilimle 
temayüz etmiş ülkeler 
olduğunu anımsatarak, 
şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Medeniyetimizi 
yeniden ihya etmek için 
ilim ipine sarılmalıyız. 
Manevi ve millî 
değerlerimizi bir kenara 
itmeden medeniyetimizi 
yeniden inşa etmeye 
çalışmalıyız. Dünyaya 
medeniyet öğreten 
milletin evlatları olarak 
geçmişimizi bilecek ve 
kendi asli kimliğimizden 
kopmayıp yeniden 
büyük Türkiye hedefine 
ulaşmak için bilgiyi de 
teknolojiyi de üreten biz 

olacağız. Eğer üretmezsek, başkalarının 
ürettiklerini tüketir ve onları taklit ederiz. 
Oysa biz dünyaya nizam vermiş bir milletin 
mensupları olarak takip eden değil, taklit 
edilen olmalıyız. Hedefimiz insanımızı ilimle 
donatıp yüksek ahlaklı hâle getirmek, tam 
adaleti tesis edip ülkemizi, milletimizi, 
devletimizi çağımızın gelişmiş devletlerinin 
de üstüne taşımak olmalıdır. Hedefimiz 
olmazsa günübirlik yaşar ve enerjimizi 
boşa harcarız. Fikirsiz, nizamsız, tarih 
şuurundan yoksun kalabalıklar hâline 
geliriz. Bizler hiçbir zaman ruh kökümüzden, 
maneviyatımızdan, dinimizden ve millî 
değerlerimizden uzaklaşmamalıyız.” 

Devletin millete hizmet etmek amacıyla 
teşkilatlandırıldığı hususuna dikkat çeken 
Kahraman, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devletin varlık sebebi milletine hizmettir. 
Aslolan millettir. Millet güçlüyse devlet 
güçlüdür. Güçlü devlet, güçlü millet sözü 
yanlıştır. Tersi doğrudur. Devletin güçlü 
olması, milletinin güçlülüğüne dayanır. 
Emperyalist devletlerin iştahını kabartan 
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bir coğrafyada yer alıyoruz. Devletimiz 
geçmişten günümüze birçok darbeye, 
kalkışmaya maruz kaldı. En sonuncusu 
15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe 
teşebbüsüdür. Bugüne kadar karşılaştığımız 
en tehlikeli örgüt olan FETÖ terör örgütü 
denilen bir örgütle karşılaştık. Darbe 
teşebbüsü sonrası geçmiş olsun ziyaretine 
gelenler oldu. Darbenin senaristi, rejisörü, 
hazırlayıcısı olanlar bir ay sonra ziyaretimize 
gelmeye başladı.” 

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz 
gecesi yaşadıklarını da hatırlatarak, Meclisi 
açtıktan sonra siyasi partilerle kurduğu 
teması ve sonrasında yaşanan gelişmeleri 
paylaştı. “Ay yıldız altında birleştik.” 
vurgusunu yapan Kahraman, Türkiye’de bir 
daha darbe yaşanmamasını temenni ederek 
Anayasa değişikliğiyle bunun sağlandığını 
belirtti. Kahraman, gençlere de kendileri 
gibi olmalarını tavsiye ederek biz olmanın 
önemine değindi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’nin 
büyük bir devlet olduğunu vurgulayarak 
“Büyük devletlerin derdi de büyüktür ama 
büyüklük onları aşmaktadır. Biz iyi şekilde 
çalışıyoruz, daha da iyi çalışacağız. Bir 
dünya lideri var Türkiye'de, Allah ömrünü 
uzun etsin, kılıcını keskin etsin Recep 
Tayyip Erdoğan... Hep beraber bütün bir 
millet olarak, parti falan gözetmeden bir 
bütün olarak devam ederiz inşallah. Siyasi 
partiler birer parmak aynı bilekten; hedef 

bayrağımızın, sancağımızın yükselmesi, 
ezanımızın devam etmesidir. Gerektiğinde 
yumruğumuzu sıkarız.” dedi.

Açılışa, AK PARTİ Trabzon Milletvekilleri 
Muhammet Balta ve Adnan Günnar, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Trabzon Vali Vekili Necmettin Yalınalp ile 
davetliler katıldı. TBMM Başkanı Kahraman, 
tarihî binanın restorasyonunu gerçekleştiren 
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na bir plaket 
verdi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Trabzon’daki programı çerçevesinde  
Birlik Vakfı Trabzon Şubesinin Ortahisar Mahallesi'ndeki  

yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. 

12 Ekim 2017 Perşembe
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DENİZ BAYKAL’A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, eski 
CHP Genel Başkanı ve 
CHP Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal'ı, tedavi 
gördüğü Ankara 
Üniversitesi İbn-i Sina 
Hastanesinde ziyaret 
ederek durumuna ilişkin 
bilgi aldı. Kahraman, 
geçmiş olsun dileğinde 
bulunarak, Baykal’ın en 
kısa zamanda sağlığına 
kavuşmasını temenni 
etti. Baykal'ın sağlığına 
kavuşması için dua 
ettiklerini kaydeden 
Kahraman “Baykal'a 
nice hizmetler yine 
nasip olur inşallah. 
Değerli bir devlet adamı, 
kıymetli bir insan.” 
değerlendirmesinde 
bulundu. 

17 Ekim 2017 Salı
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ANKARA’DA
ELAZIĞ TANITIM GÜNLERİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Atatürk 
Kültür Merkezinde düzenlenen Elazığ 
Tanıtım Günleri’ne katılarak bir konuşma 
yaptı. Etkinliğe, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Millî Savunma 
Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK PARTİ Elazığ 
Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Tahir Öztürk, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Elazığ 
Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye 
Başkanı Mücahit Yanılmaz, siyasetçiler, 
bürokratlar ve misafirler katıldı.

Konuşmasında aslen Rizeli olduğunu 
ancak askerliğini yaptığı Elazığ'da gördüğü 
misafirperverliği unutamadığını, bu nedenle 
Elazığlı gördüğü zaman “Elazizliyim” dediğini 
belirten Kahraman “Kendi ailemizi, şehrimizi, 
köyümüzü sevmek, kültür manasında 
milliyetçiliktir. Bunu Elaziz'de teneffüs ettim.” 
ifadelerini kullandı.

Tarihi, milattan önce 2000'li yıllara dayanan 
kentin uzun zaman “Harput” adıyla 
anıldığını, daha sonra da şehre “Elaziz”, 
“Elazık” ve “Elazığ” isimlerinin verildiğini 

hatırlatan 
Kahraman 
“Ben anlamı 
olduğu için 
Elaziz diyorum. 
Bakarsınız bir 
gün asli ismine 
kavuşur.” 
ifadesini 
kullandı. 

İsmail Kahraman, 
Hakkâri'nin 
Yüksekova 
ilçesinde askerî 
aracın geçişi 
sırasında PKK'lı 
teröristlerce yola 
tuzaklanan el 

yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu  
4 askerin şehit olmasından duyduğu 
üzüntüyü dile getirerek şu değerlendirmede 
bulundu:

“15 Temmuz'da şehitler verdik. Türkiye'miz 
bir uçuruma sürüklenecekti. Hedef sadece 
hükûmet darbesi değil, topyekûn Türkiye'nin 
yok edilmesi meselesiydi. Onu atlattık. 
Orada şehitlerimiz var, tarihte birçok 
şehidimiz var. Cenabıhak hepsine rahmet 
eylesin. Hepsi Peygamber Efendimize komşu 
oldular. Rabb'im, devletimize, milletimize 
zeval vermesin. Bayrağımız ebediyen 
dalgalansın.” 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet 
Eşref Fakıbaba ise Elazığ'ın kültürü, tarihi, 
tarımı, barajı ve insanının anlatılamayacağını, 
kentteki misafirperverliğin öğrenilmesi için 
herkesin Elazığ'a gitmesi gerektiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman ve diğer konuklar 
açılış töreni sonrasında yöresel ürünlerin 
tanıtıldığı stantları gezdi. 

4 Ekim 2017 Çarşamba 
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ŞEHİTLERİMİZ DUALARLA UĞURLANDI

Şırnak-Cizre kara yolunda PKK'lı teröristlerin 
saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı 
Mustafa Erdal, 2 Ekim 2017 Pazartesi günü 
Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit 
Erdal için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde 

öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze 
törenine şehidin ailesi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları, 
milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman, şehidin ailesine taziyelerini iletti. 
Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın 
cenazesi Cebeci Askeri Şehitliği’nde toprağa 
verildi. 

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya 
yönelik operasyonda çıkan çatışmada 

şehit olan uzman onbaşı Kemal Zeren, son 
yolculuğuna uğurlandı.

Törene; Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 
milletvekilleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral 
Musa Avsever, Pendik Belediye Başkanı 
Kenan Şahin ile askerî yetkililer katıldı.

Şehit uzman onbaşı Zeren’in naaşı, ikindi 
vakti kılınan cenaze namazının ardından 
Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAHRAMAN, ÇAMLI’NIN CENAZE TÖRENİNE KATILDI
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet 
Hamdi Çamlı'nın babası ve Millî Nizam 
Partisi kurucularından Ahmet Zeki Çamlı, 
son yolculuğuna uğurlandı. Çamlı için 
Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip 
düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 
milletvekilleri, siyasetçiler ve bürokratlar 
katıldı. Çamlı'nın naaşı, Edirnekapı'daki 
Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

9 Ekim 2017 Pazartesi

23 Ekim 2017 Pazartesi
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Melike Hatun Camisi’nin ibadete açılış 
töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara Ulus 
semtinde bulunan caminin açılış törenine 
Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcıları Bekir Bozdağ, Hakan Çavuşoğlu 
ve Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma 
Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, eski TBMM Başkanı Bülent 
Arınç, milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş ile siyasetçiler ve bürokratlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı 
sonrasında Melike Hatun Camisi’nin 
avlusunda vatandaşlara hitap etti. 

Caminin şehre, ülkeye ve tüm İslam 
âlemine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, 
14. yüzyılda yaşayan Melike Hatun’un, halk 
arasında “Sultan Hatun” olarak bilindiğini 
kaydetti. Erdoğan, aslen Ankaralı olan Melike 
Hatun’un kabrinin Taşçılar Sokak’ta şahsına 
ait vakıf bahçesinde bulunduğunu belirterek 
varlıklı bir aileden gelen ve bir tasavvuf 

ehli olan Melike Hatun’un Ankara’da birçok 
cami, medrese, hamam, çeşme ve bahçe 
yaptırdığını dile getirdi. 

Bu eserlerin en önemlilerinin Hatuniye 
Mescidi, Melike Hatun Medresesi ve İnebey 
Subaşı Hamamı olduğunu aktaran Erdoğan, 
Melike Hatun Medresesi’nin, Hacı Bayram 
Veli Hazretleri’nin müderrislik yaptığı 
Ankara’nın en eski medresesi olduğuna 
dikkati çekti. 

Ankara’nın cumhuriyetin başkenti olmasının 
ötesinde Selçuklu ve Osmanlı’nın da 
merkez şehirlerinden birisi olduğunu 
hatırlatan Erdoğan; Osmanlı, Selçuklu ve 
modern mimarinin özelliklerini bünyesinde 
başarıyla meczeden bu eserin, kendine has 
güzellikleriyle Ankara’nın sembollerinden 
birisi olacağına inandığını vurguladı ve 
caminin inşasına katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti. 

Melike Hatun Camisi’nin mimarisinin şu 
anda Türkiye’de bir ilk olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu yönüyle 
de farklı özelliklere sahip. 19 bin 500 
metrekarelik arsa alanı, yaklaşık 7 bin 

27 Ekim 2017 Cuma

MELİKE HATUN 
CAMİSİ'NİN 

AÇILIŞI YAPILDI



56  ■  

cemaat kapasitesi, üç şerefeli dört minaresi, 
altta kongre salonu, medeniyetler müzesi, 
toplantı salonları, sergi mekânları, beş katlı 
otoparkı diğer özellikleriyle Melike Hatun 
Camii maşallah her açıdan adına, şehrimize 
yaraşır bir eser oldu.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece başta 
Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin müderrislik 
yaptığı Melike Hatun Medresesi olmak 
üzere inşa ettirdiği cami, hamam, çeşme, 
bahçe gibi eserlerle tarihe “vakıf insanı” 
olarak geçen Melike Hatun’a vefa borcunun 
bir nebze ödenmiş olunacağını belirterek 
“Özellikle böyle bir hanımefendinin isminin 
bu camimize verilmiş olması- ki isim babası 
da Bülent Arınç Bey’dir, onun için kendisine 
de teşekkür ediyorum- böyle bir isimle 
inşallah tarihimizle günümüzü meczetmiş 
olacağız.” ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleşen Ulus’taki Melike 
Hatun Camisi’nin ibadete açılış töreninde 
konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
mübarek cuma gününde Ankara’nın bir 
mabet-i eser daha kazandığını dile getirerek, 
emeği geçenlere teşekkür etti. 

Böylesi eserlerin devletlerin tapuları 
olduğunu söyleyen Kahraman “Bu eserler, 
devletimizin ilelebet payidar olması için 

vurulmuş birer 
damgadır. Ankara’mız, 
muhterem 
Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde ve onun 
gayretiyle çok büyük 
eserlere camilere, 
ibadethanelere 
kavuştu. Allah razı 
olsun. Kendisine daha 
nice eserler, hizmetler 
nasip olsun niyazında 
bulunuyorum.” diye 
konuştu. 

İstiklal Marşı şairi 
Mehmet Akif 
Ersoy’un “Bu ezanlar 
ki şehadetleri dinin 

temeli/Ebedi, yurdumun üstünde benim 
inlemeli” dizelerini okuyan Kahraman “Bu 
ezanlarımız susmayacak, ülkemiz tarihten 
gelen misyonunun, görevinin şuur ve idraki 
ile daha da ötelere gidecektir. Bütün emeği 
geçenlere, teknik ekibe, bütün çalışanlarına 
teşekkürlerimizi tekrar sunuyorum. 
Cenabıhak nice güzel günlere kavuştursun.” 
ifadelerini kullandı. 

Başbakan Binali Yıldırım ise vatandaşların 
cuma günlerini kutlayarak, Ankara’ya, Ulus’a 
çok yakışan, güzel bir eserin, Melike Hatun 
Camisi’nin açılışında bir arada olmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: 

“Ankara’nın yıllar önce sadece, göze çarpan 
Kocatepe Camisi vardı. Daha sonra Ahmet 
Hamdi Akseki Cami, sonra Millet Camisi ve 
şimdi de Melike Hatun Camisi ile beraber 
Ankara camileriyle de artık gözüken, 
camileriyle anılan bir başkent hâline geldi. 
Özellikle Ankara’nın kalbinde, Ulus’ta, 
Gençlik Parkı’nın hemen yanında yapılan bu 
caminin başlangıçta yapımına teşvik eden, 
önayak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 
sizler adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı 
sunuyorum.” 
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6. CUMHURBAŞKANI KORUTÜRK ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 
altıncı Cumhurbaşkanı 
Fahri Sabit Korutürk, 
ölümünün 30. yılında 
mezarı başında 
düzenlenen törenle 
anıldı. 

Hükûmet adına 
Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu’nun 
katıldığı Devlet 
Mezarlığı'ndaki 
törende, Korutürk'ün 
oğlu Selah Korutürk ile 
eşi, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Nadir Alparslan ile TBMM 
adına TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili Erbay Kücet yer aldı. Korutürk’ün öz 

geçmişinin okunmasının ardından mezarına 
Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri 
ve ailesi adına çelenk konuldu ve saygı 
duruşunda bulunuldu.

12 Ekim 2017 Perşembe

KAHRAMAN, KOSOVA BAŞBAKAN BİRİNCİ 
YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANINI KABUL ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kosova 
Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Behgjet Pacolli'yi kabul etti. 
Kahraman, Pacolli ve beraberindekileri 

TBMM’de ağırlamaktan 
büyük mutluluk 
duyduğunu belirtti. 

Pacolli ise iki ülke 
arasındaki bağların ve 
ilişkilerin derinliğine 
değinerek, yeni bir 
devlet olan Kosova'nın, 
uluslararası arenada 
gerekli yeri alabilmesi 
için büyük ve güçlü dost 
devletlerin desteğine 
ihtiyacının bulunduğunu 
ifade etti. 

Türkiye'nin Kosova'ya 
şimdiye kadar verdiği destekten dolayı 
teşekkür eden Pacolli “Kosova güvenilir bir 
dostunuz olarak kalmaya devam edecektir.” 
ifadesini kullandı. 

26 Ekim 2017 Perşembe
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ANDEAN PARLAMENTOSU HEYETİ ANKARA’DA

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın; Bolivya, 
Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili'nin 
temsilcilerinden müteşekkil bölgesel 
bir parlamenter oluşum olan Andean 
Parlamentosu Başkanı Fernando Meza 
Moncada ve beraberindeki heyet ile görüştü. 

TBMM Başkanvekili 
Aydın, Andean 
Parlamentosu heyetini 
demokrasimizin beşiği 
Mecliste ağırlamaktan 
memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 
TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman'ın 
bir taziye dolayısıyla 
İstanbul'a gitmek 
zorunda kaldığını 
kaydeden Aydın,  
TBMM Başkanı 
Kahraman’ın selamlarını 
iletti.

Andean Parlamentosu 
Başkanı Fernando 
Meza Moncada 
ise kalplerinde her 
zaman farklı bir yeri 

olan Türkiye'de bulunmanın sevincini 
yaşadıklarını ifade ederek “Birlikte kalbî 
olarak yakın ilişkilerimizin mevcut olduğunu 
ifade etmek isterim. Türkiye'nin her 
zaman bizim için farklı bir yeri olmuştur. 
İlişkilerimizin artarak devam edeceğine olan 
inancım sonsuzdur.” dedi. 

9 Ekim 2017 Pazartesi
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AVUSTRALYA PARLAMENTOSUNDAN TBMM’YE ZİYARET

Avustralya Parlamentosu üyelerinden 
oluşan heyet TBMM’yi ziyaret etti. Konuk 
heyet; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Başkanı Recep Konuk, Türkiye-Avustralya 

Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ İzmir Milletvekili İbrahim Mustafa 
Turhan ve İçişleri Komisyonu Başkanı 
Celalettin Güvenç ile bir araya geldi.

4 Ekim 2017 Çarşamba 

İSİPAB İCRA KOMİTESİNDEN İKİ ÖNEMLİ KARAR

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 
(İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 7 Ekim 
2017'de Tahran'da gerçekleştirilen İSİPAB 
İcra Komitesi toplantısında iki önemli karar 
alındığını belirtti.

Atalay, alınan kararlardan birinin bütün İslam 
dünyasının tarihini, sanatını, mimari yapısını, 
geleceğini, kısacası varlık adına ne varsa her 
şeyini tehdit eden, yakıp yıkan aşırılıklar ve 
teröre karşı daha kurumsal iş birliklerinin 
geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

İkinci önemli kararın ise Türkiye'nin teklifiyle 
alındığını vurgulayan Atalay “Toplantıda, 

Myanmar'da Arakan/Rohingya 
Müslümanlarının yaşadığı bu 
trajediye karşı neler yapılabileceğini 
gündeme getirdik. Teklifimiz,                               
10 Ocak'ta Tahran'da yapılacak 
olan İSİPAB Genel Konferansı 
öncesinde İcra Komitesinden bir grup 
milletvekilinden oluşacak heyetin, 
canlarını kurtarmak için Bangladeş'e 
sığınan Arakanlı Müslümanların 
yaşadığı kamplara giderek içinde 
bulundukları şartları incelemekti. 
Teklifimiz oylamaya sunuldu ve 
ittifakla kabul edildi.” dedi.

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Atalay, heyete 
İcra Komitesinde olmayan ülkelerden de 
katılmak isteyenler için Genel Sekreterlik 
aracılığıyla çağrıda bulunacaklarını ve 
heyetin oluşturulmasının ardından ziyaretin 
gerçekleştirileceğine işaret etti. 

Toplantıda ayrıca, Ocak ayında Mali'nin 
başkenti Bamako'da gerçekleştirilen  
12. İSİPAB Konferansında, FETÖ'nün terör 
örgütü olarak kabul edilmesine ilişkin karar 
alındığını anımsatan Atalay, bu kararların 
maddeler hâlinde tekrar güncellendiğini, 
FETÖ'ye ilişkin bu kararın da tekrar resmî bir 
hüviyet hâlinde ajandaya alındığını kaydetti. 

11 Ekim 2017 Çarşamba
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ÇONKAR, NATO PA 63. GENEL KURUL 
TOPLANTILARINI DEĞERLENDİRDİ 

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, 63. Genel 
Kurul çalışmalarını değerlendirdi. 

6-10 Ekim tarihleri arasında Bükreş'te 
gerçekleştirilen NATO PA 63. Genel Kuruluna 
NATO PA Türk Grubu Başkanı Ahmet Berat 
Çonkar başkanlığında; AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal ve Erzurum Milletvekili 
Zehra Taşkesenlioğlu, CHP Aydın Milletvekili 
Metin Lütfi Baydar ve Tekirdağ Milletvekili 
Faik Öztrak, MHP İzmir Milletvekili Oktay 
Vural ile HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir 
katıldı.

Çonkar, NATO PA Siyasi Komisyonunda 
görüşülen “Güney'den Gelen Sınamalarla 
Başa Çıkma” başlıklı karar tasarısına verdiği 
değişiklik önergeleriyle tasarıya “Kuzey 
Irak'ta yapılan referandumun oluşturacağı 
istikrarsızlık durumundan endişe duyulduğu, 
referandumun DEAŞ ile mücadeleye 
zarar verdiği ifade edilen ve Irak'ın toprak 
bütünlüğüne desteğin vurgulandığı” iki yeni 

paragraf eklenmesini talep 
etti. NATO PA üyelerinin 
çoğunluğu konunun önemine 
hâkim olduklarını, söz 
konusu ifadelere genel 
olarak katıldıklarını, ancak 
konunun çok yeni olması ve 
henüz hükûmetlerin bile net 
bir pozisyon alamadıklarını 
belirterek anılan ifadelerin 
karar tasarısına girmesine 
destek vermedi. 

NATO PA Başkan Yardımcısı 
ve Siyasi Komite Üyesi CHP 
Aydın Milletvekili Metin 
Lütfi Baydar ise terör 
örgütü PYD/YPG'nin asıl 
hedefinin daha fazla bölgeyi 
kontrol ederek siyasi kazanç 
sağlamak olduğunu, Türkiye 

için bir tehdit oluşturduğunu, PYD/YPG'ye 
verilen her desteğin aslında Türkiye'yi 
hedef aldığını, iktidar ve muhalefet olarak 
siyasilerin ve halkın bakış açısının bu şekilde 
olduğunu, DEAŞ terör örgütüyle mücadeleye 
katkı sunuyor bahanesiyle diğer bir terör 
örgütü olan PYD/YPG'nin bazı ülkelerce 
desteklenmesinin kabul edilemeyeceğini 
vurguladı.

Çonkar, Genel Kurul oturumunda yaptığı 
kapsamlı konuşmasında konunun 
önemini vurgulayarak anılan hususu 
yeniden gündeme getirdi. Irak'ın toprak 
bütünlüğünün Türkiye'nin birinci önceliği 
olduğunu belirten Çonkar, tüm NATO ittifakı 
üyelerinin de bu pozisyonu savunmaları 
gerektiğini kaydetti.

Çonkar konuşmasında; Irak'ın toprak 
bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini açıkça 
ihlal eden ve Irak'ın istikrara kavuşturulması 
çabalarını zayıflatma ihtimali çok yüksek 
olan, bölgedeki istikrar ve güvenlik 
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üzerindeki ciddi etkileri bağlamında son 
derece endişe duyulan bu konunun NATO PA 
tarafından mutlak surette gündeme alınması 
gerektiğini işaret etti.

Bahse konu durumun DEAŞ ile sürmekte 
olan mücadeleyi olumsuz etkileme ve 
NATO'nun Irak'taki eğitim ve kapasite 
geliştirme faaliyetlerini baltalama 
potansiyeline de dikkat çeken Çonkar “Irak 
Anayasasına, uluslararası hukuka aykırı 
olarak Irak'ın ve uluslararası toplumun 
bütün uyarılarına rağmen gerçekleştirilen 
bu gayrimeşru referandumu Türkiye 
olarak tanımadığımızı ve bu yanlıştan vakit 
kaybetmeksizin dönülmesi gerektiğini bir 
kez de bu zeminde net olarak söylüyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Uluslararası topluluğun, özellikle de NATO 
ittifakı üyelerinin söz konusu gayrimeşru 
referandum öncesinde gösterdikleri 
tutumda tutarlılık göstermesi gerektiğini ve 
Türkiye’nin ittifak üyelerinden gayrimeşru 
referandumun Irak'ın birliğine karşı 
oluşturduğu riskleri gündemde tutmasını 
beklediğini, bölgedeki güvenlik krizlerinin 
her zaman kendi sınırlarını aşan etkilerinin 
olduğunun unutulmaması gerektiğini 
sözlerine ekleyen Çonkar, NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg'e de bir soru 
yöneltti.  Çonkar sorusunda; teröristin 
iyisinin kötüsünün olamayacağını, terörle 
mücadele için başka terör örgütlerini 

kullanmanın çözüm olmadığını, böyle 
bir yaklaşımın siyasi ve ahlaki bir yanlış 
olduğunu belirterek, ABD'nin PKK ve  
PYD/YPG'ye verdiği desteğin NATO'nun 
müttefik dayanışmasıyla bağdaşıp 
bağdaşmadığı hususuna yer verdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, söz 
konusu kritik sorunun farkında olduğunu, 
Türkiye ile ABD arasındaki pürüzlerin 
giderilmesini, bölgedeki en etkin güçler olan 
ABD ve Türkiye'nin en üst seviyede iş birliği 
ve koordinasyon içinde çalışmasını temenni 
ettiğini belirtti. Stoltenberg, ayrıca kendisine 
yöneltilen Türkiye'nin S-400 hava savunma 
sistemi alımına ilişkin soruya cevaben; 
NATO'nun üyelerinin satın alacağı askerî 
sistemlere müdahale etmesinin söz konusu 
olmadığını yineledi ve Türkiye'nin şu anda 
NATO ortakları olan İtalya ve Fransa ile yeni 
hava savunma sistemleri için müzakereler 
yürüttüğünü söyledi. 

Çonkar, oldukça verimli geçtiğini ifade 
ettiği NATO PA 63. Genel Kurulunda Türk 
Grubu olarak; Suriye, Afganistan, DEAŞ ile 
mücadele, NATO-AB ilişkileri, Karadeniz 
Bölgesinin güvenliği ve diğer birçok hassas 
konuda muhataplara ülkemizin tezlerini 
anlattıklarını; raporlara ve karar tasarılarına 
verdikleri önergelerle anılan metinleri 
ülkemizin tezleriyle mümkün olduğunca 
uyumlu hâle getirmeyi başardıklarını 
kaydetti.
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Millî Savunma Komisyonu ve Türkiye-İran 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt; 
Dostluk Grubu Başkanvekili AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ile Dostluk 
Grubu Üyesi AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Nureddin Nebati ile birlikte Tahran’ı ziyaret 
etti.

İran Meclisinde İran-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed 
Alirızabeygi ile ikili bir görüşme 
gerçekleştiren Yusuf Beyazıt “Bu coğrafyanın 
iki kadim devleti Türkiye ve İran'dır. İki 
ülkenin medeniyeti aynı ürünlerden beslenir. 
İki ülke insanının sevinci ve üzüntüsü 
benzerdir.” ifadelerini kullandı. Türkiye 
ve İran ilişkilerinin geçmişten bu yana 
üst düzey seyrettiğini dile getiren Beyazıt 
“Bölgenin iki büyük devleti olarak bölge 
sorunlarına başka ülkeleri karıştırmadan 
kendi içimizde çözmeliyiz. Dostluk grupları 
olarak bize düşen, iş birliği ve dostluklarımızı 
güçlendirmektir. Cumhurbaşkanlarımızın iki 
ülke ilişkilerini artırmak için aldıkları kararları 
hayata geçirmek için dostluk grupları olarak 
daha aktif çalışmalıyız.” dedi.

Dostluk grubu üyesi milletvekillerinin bu 
doğrultuda dostlukları ön plana çıkaran, 
ayrılıkları azaltan bir anlayışla hareket 

etmeleri gerektiğini belirten Beyazıt, 
İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubunu Türkiye'ye davet etti.

İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Alirızabeygi ise iki ülkenin 
ortak kültürünün iş birliğine imkân 
sağladığını söyledi. Alirızabeygi “Bölgesel 
konularda ortak görüşlere sahip iki ülke 
olarak ilişkilerimizi daha iyi noktaya 
getirmeliyiz. Hükûmetlerimizin aldığı iş birliği 
kararlarının hayata geçirilmesi için meclisler 
olarak çaba göstermeliyiz.” dedi.

Beyazıt ve beraberindeki heyet Tahran 
temasları kapsamında İran Meclisi Millî 
Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu Başkanı 
Alaaddin Burucerdi ve İran Meclis Başkan 
Yardımcısı Ali Mutahhari ile de görüşmelerde 
bulundu. 

Beyazıt, söz konusu görüşmelere ilişkin 
olarak “Burucerdi ile toplantımızda 
Türkiye'de 3 milyon 200 bin Suriyelinin 
bulunduğunu, Suriye'de bu insanların can 
güvenliklerinin teminat altına alınması 
gerektiğini belirttim. Suriye'de insan 
haklarına riayet edilmesi gerektiğini 
vurguladım. İran Meclis Başkan Yardımcısı 
Ali Mutahhari'yle görüşmelerimiz de olumlu 
geçti.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İRAN PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBUNDAN İRAN’A ZİYARET

15 Ekim 2017 Pazar



■  63

Ekim 2017

TERÖRLE MÜCADELE ÇERÇEVESİNDE PARLAMENTERLER İLE 
YARGI AKTÖRLERİ İLİŞKİSİ ÇALIŞTAYI KAHİRE’DE DÜZENLENDİ
İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin 
Güvenç başkanlığındaki TBMM heyeti, Arap 
Birliği tarafından Kahire’de düzenlenen 
“Terörle Mücadele Çerçevesinde 
Parlamenterler ile Yargı Aktörleri İlişkisi” 
konulu çalıştaya katıldı. Çalıştaya, AB 
ülkelerinden ve  Arap Birliği üyesi ülkelerden 
parlamenterler ve temsilciler katıldı. 

Toplantıyı AA’ya değerlendiren İçişleri 
Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, terörle 
mücadelede ortak bir fikrin oluşması ve iş 
birliğinin artırılması adına bu tür toplantıların 
önemli adımlar olduğunu belirtti.

Güvenç “Bu tür platformlarda Türkiye'nin 
terörle mücadelesinde hukuktan ve insan 
haklarından taviz vermediğini ifade ediyoruz. 
Burada da buna tekrar vurgu yaptık. 
Toplantının Mısır'da olmasının da ayrı bir 
anlamı var tabii ki. Arap Birliği üyelerinin 
çoğu burada idi. Onlarla da temaslarımız 
oldu.” dedi.

Heyette yer alan İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanvekili ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Fatma Benli, çalıştayda 
Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör 
örgütleri ile aynı zaman diliminde mücadele 
ederken, hukukun üstünlüğü ve insan 
hakları ile olan ilişkisine dikkat çektiklerini 
ifade etti.  Terörle mücadele konusunda 
parlamenterlerin rolüne ilişkin Brüksel, 
Malta ve İstanbul'da düzenlenen toplantılara 
da katıldığını hatırlatan Benli “Toplantının 
ilk gününde 'İslami cihadist' kavramına 
değinildi. Biz Türkiye heyeti olarak buna karşı 
çıktık. Ben söz aldığımda 'İslami cihadist' 
tanımlamasının Batı'da yabancı düşmanlığı 
ve İslamofobi'yi artırdığını, Doğu'da ise 
DEAŞ'a bizatihi imkân sağladığını, bu tür 
terör örgütlerinin gençleri kandırmasına 
zemin hazırladığını ifade ettim. Terörün 
dini, dili ve ırkı olmadığını ve en çok zarar 

verdiği kesimlerin de Müslümanlar olduğunu 
söyledim.” dedi.

Adalet Komisyonu Üyesi ve CHP Balıkesir 
Milletvekili Namık Havutça da dünya 
uluslarının kendi menfaatlerini bir tarafa 
bırakarak, terörün bütün insanlığın baş 
düşmanı olduğu gerçeğinden hareketle 
objektif ve hukuksal kriterleri şaşmaz bir 
şekilde ortaya koymak zorunda olduğunu 
söyledi. Türkiye-Mısır ilişkilerinin son 
dönemde gergin olduğunu hatırlan Havutça 
“Mısır halkı Türk halkı ile tarihî ve kültürel 
bağları olan kadim bir ulus. İlişkilerimizde 
karşılıklı egemenlik haklarına saygı duyularak, 
dünya barışına katkıda bulunacak şekilde 
adımların atılmasını temenni ediyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Üyesi ve MHP Muğla Milletvekili 
Mehmet Erdoğan ise Türkiye'nin içinde 
bulunduğu terörle mücadele konseptini 
dünyaya doğru anlatabilmeyi hedeflediklerini 
ifade etti. Erdoğan “Türkiye içerisinde her 
partinin kendi ayrı politikası var. Ama söz 
konusu Türkiye olunca hepimizin bir arada 
olabileceğini bütün dünyaya göstermek için 
bu toplantıya katıldık. İyi de oldu. Türkiye'nin 
yaşadığı en ciddi sıkıntılardan bir tanesini dile 
getirme fırsatımız oldu.” dedi.
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YURT DIŞINA KAÇIRILAN KÜLTÜR 
VARLIKLARININ İADESİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU 

ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının 
Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve 
Mevcut Kültür Varlıklarının Korunması için 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, 
komisyonun başkanlık divanı belirlendi.

Buna göre, komisyon başkanlığına  
AK PARTİ Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, 
komisyon başkan yardımcılığına AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, komisyon 
sözcülüğüne AK PARTİ Çanakkale Milletvekili 
Ayhan Gider ve kâtip üyeliğe AK PARTİ 
Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı 
getirildi.

Başkanlığa seçilmesinin ardından AA 
muhabirinin sorularını yanıtlayan İsen, 
yurt dışına kaçırılmış ve iade edilmemiş 
hâlâ çok fazla eserin bulunduğunu, yurt 
dışındaki eserler göz önüne alındığında 

getirilebilenlerin sayısının, zannedildiği kadar 
fazla olmadığını belirtti.

Mustafa İsen “Ama asıl olan bu eserlerin 
önemi konusunda kamuoyunda bilinç 
oluştu. Karşı taraf için de bir baskı oluşmaya 
başladı.” dedi. Bu baskının diğer ülkeler 
nezdinde mevzuattan daha önemli 
olduğunu dile getiren İsen, böyle bir baskı 
oluşturulduğu takdirde müzayedelerde bu 
eserlerin kimse tarafından satın alınmadığını 
belirtti.

İsen, öncelikle Türk vatandaşlarında ve 
dünyada “Bu işler takip ediliyor.” noktasında 
bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını 
belirterek, akabinde de eserleri süratle 
temin etme gayretinde olacaklarını söyledi. 

Komisyonun başkanlık divanının seçiminin 
ardından 19 Ekim’de gerçekleştirilen ilk 
toplantısında Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürü Yalçın Kurt ve Dışişleri 
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Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler 
Genel Müdürü Lale Ülker sunum yaptı. 

Yasa dışı kazılar neticesinde bulunarak yurt 
dışına çıkarılan kültür varlıklarının ülkeye 
iadesinin, yasa dışı kazıların ve yasa dışı 
ihracın belgelenememesi nedeniyle çok güç 
ancak imkânsız olmadığını belirten Kurt, yasa 
dışı yollarla yurt dışına çıkarılan ve hâlen 
Almanya, ABD, İtalya, Fransa, Danimarka, 
Bulgaristan, İsviçre, İskoçya ve İngiltere’nin 
de aralarında yer aldığı 17 ülkede bulunan 
kültür varlıklarının iade çalışmalarının 
gerek hukuki gerekse diplomatik yollarla 
sürdürüldüğünü bildirdi. Kurt, hâlihazırda 
sürekli takibi yapılan ve müzakere süreci açık 
olan 55 dosya bulunduğunu kaydetti.

Son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinasyonuyla kültür varlıklarının yasa 
dışı transferinin önlenmesine yönelik 
faaliyetler ve yurt dışındaki Türkiye kökenli 
kültür varlıklarının iadesinde sağlanan 
başarılı sonuçların memnuniyet verici 
olduğunu dile getiren Kurt “Yurt dışına 
kaçırılan kültür varlıklarımızın ülkemize 
iadesi konusunda Bakanlığımızın girişimleri 
ve yoğun çalışmaları sonucunda; 2003-
2017 yılları arasında toplamda 4 bin 314 

adet kültür varlığının ülkemize iadesi 
sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve 
Kültürel İlişkiler Genel Müdürü Lale Ülker 
ise tarihî eserin yurt dışına kaçırıldığı 
tespit edildiğinde, bunu dış temsilciliklere 
bildirdiklerini ve takibini yaptıklarını ifade 
etti.

“Ancak ülkeden bunların çıkışını önlemek 
alacağımız en büyük tedbirdir.” diyen 
Ülker, kolluk kuvvetlerinde bu konuda 
uzmanlaşmaya gidilmesinin, kaynak ülkeden 
çıkışını önleyici önemli tedbirlerden biri 
olacağını belirtti.

Toplantıda, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
çalışmaları sonucunda da 2003-2017 yılları 
arasında çalınan eserlerden 739’unun yurt 
içi ve yurt dışında ele geçirildiği bilgisi verildi.

Komisyon Başkanı İsen, Türkiye’nin tarihî 
eser bakımından “süper güç” olduğunu ve 
tüm eserlerin korunması gerektiğini kaydetti.

Komisyon 26 Ekim’de toplanarak Emniyet 
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul 
Holoğlu, Şube Müdürü Serdar Tuğ ve 
Araştırmacı yazar Yaşar Yılmaz’ı dinledi.

SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİSİ TBMM’DE
Suudi Arabistan Büyükelçisi 
Velid bin Abdulkerim el-Hireyci, 
TBMM'yi ziyaret ederek 
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Malatya Milletvekili 
Taha Özhan ile Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Emrullah İşler tarafından kabul 
edildi. 

Görüşmelerde iki ülke 
arasındaki ilişkiler ele alınırken, 
TBMM ile Suudi Arabisten Şura 
Meclisi arasındaki iş birliğinin 
önemi vurgulandı.

18 Ekim 2017 Çarşamba



PAKİSTAN BASIN HEYETİ TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, Pakistan 
basın heyetini kabul etti. Görüşmede Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu 
Başkanı ve Türkiye-Pakistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanvekili AK PARTİ 
Van Milletvekili Burhan Kayatürk de yer aldı.

Dostluk Grubu Başkanı Balta, konuk heyeti 
TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirterek Türkiye ve Pakistan’ın 
dost ve kardeş iki ülke olduğunu kaydetti.

Pakistan-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Muhammet Pervaiz 

Malik'in bakan olmasından büyük 
mutluluk duyduklarını vurgulayan 
Balta, Malik’in ve Dostluk Grubu 
üyelerinin Türkiye-Pakistan ilişkilerine 
ve kardeşliğine önemli katkılarda 
bulunduğuna dikkat çekti. 

AK PARTİ Van Milletvekili Burhan 
Kayatürk'ün de iki ülke arasındaki 
ilişkilere ve kardeşliğe büyük katkıda 
bulunduğuna değinen Balta, Dostluk 
Grubu başkanı olduktan sonra 

Pakistan'a gerçekleştirdikleri ziyaretlerde 
iki ülke arasındaki dostluk ve gönül 
kardeşliğinin ne kadar ileri bir noktada 
olduğunu müşahede ettiğini ifade etti. 

Balta “Zor zamanlarımızda hangi ülke olursa 
olsun, Türkiye bilir ki; ilk yanında olacak ülke 
Pakistan'dır. Pakistan da aynı şekilde zor 
zamanında yanında olacak ilk ülkenin Türkiye 
olduğunu bilir. Geçmişte bunun örneklerini 
çok yaşadık. Gönül birliği iki ülke insanları 
arasında hep vardı.” diyerek iki ülkenin 
gelecekte mutlulukları paylaşarak varolan 
gönül kardeşliğini büyütmelerini temenni 
etti.

10 Ekim 2017 Salı 
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MOLDOVA BASIN HEYETİ TBMM’DE
Türkiye-Moldova Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Uşak 
Milletvekili Mehmet Altay 19 Ekim 2017’de 
Moldova basın heyetini kabul etti. 

Konuk heyetin Türkiye’yi ziyaretiyle iki 
ülke arasındaki dostluk bağının daha da 
güçleneceğini dile getiren Altay “Bizlerin 
Moldova ve Gagavuzya'daki çalışmalarımız 
konusunda sizlerin Moldova halkını daha 
yakından bilgilendireceğinize inanıyorum.” 
dedi.

Türkiye'nin TİKA aracılığı ile Moldova 
ve Gagavuzya bölgesinde birçok projeyi 
hayata geçirdiğini dile getiren Altay “Biz 
de dostluk grubu olarak Gagavuzya bölgesi 
Kazayağ kasabasında Türk parkı ile ilgili 

çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.” 
ifadesini kullandı.

İki ülke arasında üst 
düzey ziyaretlere 
değinen Altay, 
ziyaretlerin her 
iki ülke açısından 
ilişkilere büyük 
katkılar sağladığını 
kaydetti. 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimine ilişkin olarak ise 
birçok ülkede kapatılan FETÖ bağlantılı 
okulların Moldova’da da bulunduğuna dikkat 
çekerek FETÖ’nün etkin olduğu ülkelere 
büyük zararlar verebilecek tehlikeli bir terör 
örgütü olduğu uyarısında bulundu.
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KOSOVA KADINLAR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 
ANKARA’DA

Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği 
üyesi 40 Kosovalı kadın, Türkiye ziyaretleri 
çerçevesinde TBMM'yi ziyaret etti. Heyet, 
Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Tokat Milletvekili 
Zeyid Aslan ile AK PARTİ Ordu Milletvekili 
Metin Gündoğdu tarafından kabul edildi.

Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Zeyid Aslan, Kosovalı 
kadınları Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk 
duyduklarını belirterek, Kosova ve Türkiye 
ilişkilerinin derin bir geçmişi bulunduğunu 
söyledi. Kosova'nın bağımsızlığını ilk tanıyan 
ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Aslan, 
FETÖ'nün darbe teşebbüsünün yaşandığı 
15 Temmuz gecesi de Kosovalıların Türkiye 
için dua ettiğini bildiklerini, bununla mutlu 
ve yalnız olmadıklarını hissettiklerini dile 
getirdi. 

Aslan, Kosovalı kadınları FETÖ'ye karşı 
dikkatli olmaları konusunda uyararak “FETÖ 
denen illet sadece Türkiye'de değil, dünyada 
140 ülkeye yerleşmiş durumda. Bunlara yüz 

vermeyin, bunlardan uzak durun. Bunların 
okullarına giden çocuklarınızı bu okullardan 
mutlaka alın. Çocuklarınızın beyinlerinin 
zehirlenmesine, ülkesine ihanet etmesine 
izin vermeyin.” dedi. 

Türkiye'nin Kosova'ya destek vermeyi 
sürdüreceğini ifade eden Aslan, Türkiye ve 
Kosova’nın gönül sınırları içinde ayrılması 
mümkün olmayan ülkeler olduklarını 
kaydetti.

AK PARTİ Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 
kabule, Irak Parlamentosundan Kerkük 
Milletvekili Hasan Turan ile birlikte katıldı. 
Gündoğdu, Kosova'ya yapılan yardımların 
devam edeceğini ve Türkiye’nin her alanda 
Kosova'nın yanında yer aldığını ifade etti.

Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği 
Başkanı Mayide Shabani de Türkiye'deki 
çeşitli belediyeler ve TİKA'nın desteğiyle 
dernek faaliyetlerini sürdürdüklerini, 
ziyaretlerinin de bu kapsamda gerçekleştiğini 
belirterek, dernek çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. 

30 Ekim 2017 Pazartesi
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ROMAN DERNEKLERİ TEMSİLCİLERİ TBMM'DE

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi ve 
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; 
İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'dan gelen 
Roman dernekleri temsilcileri ve Roman 
vatandaşlardan oluşan bir grubu kabul etti. 

Purçu, Roman vatandaşların pek çok yerde 
ayrımcılığa uğradığını ifadeyle “Biz yıllarca 
Meclise ayak basamadık. Artık Meclis, bizim 
Meclisimiz. Bu ülke bizim ülkemizse, bu 
vatan bizim vatanımızsa Romanlar olarak 
Meclise geleceğiz, milletvekillerimizi ziyaret 
edeceğiz. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı 
anlatacağız.” dedi. Purçu, Roman olmanın 
zorluklarını tüm dünyada yaşadıklarını ancak 
Türkiye'de yaşayan Romanların bu konuda 
avantajlı bir duruma sahip olduğunu dile 
getirerek “Türkiye farklı bir ülke, Romanları 
seven bir ülke. Ben dünyanın pek çok 
ülkesinde görev yaptım; dünyada Romanları 
en çok seven ülke Türkiye. Onun için biz 
ülkemizi, bayrağımızı, vatanımızı hep sevdik. 
Onun için tüm halklarla iç içe, barış içinde 
yaşadık.” değerlendirmesinde bulundu. 

Romanların eğitimden istihdama, 
barınmadan sağlığa kadar pek çok alanda 
sorunlar yaşadığına vurgu yapan Purçu, 
artık talep eden olacaklarını ve sorunlarının 
çözümünü isteyeceklerini kaydetti. Bir 
Roman milletvekili olarak kapısının 
ziyaretçilere her zaman açık olduğunun 
altını çizen Purçu, Roman vatandaşlardan 
tüm milletvekillerini ziyaret etmelerini ve 
sorunlarını dile getirmelerini istedi. Purçu, 
siyaset değil çözüm peşinde olduklarını, 
Roman vatandaşların hayat standartlarını 
yükseltmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Kabule katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Ordu Milletvekili Seyit Torun da Roman 
vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu 
mutluluğu aktardı. Türkiye'nin en önemli 
değerlerinden birinin farklı kültürlerin eşit 
yurttaşlık anlayışı içinde birlikte yaşaması 
olduğunu dile getiren Torun, ülkenin 
sorunlarının da ancak dayanışma ile 
aşılabileceğini kaydetti. Kabulde, Roman 
vatandaşların görüş ve sorunları da dinlendi.

24 Ekim 2017 Salı
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KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU,  
KIRSALDA KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
bünyesinde oluşturulan Kırsal Alanda 
Kadının Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın 
Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt Komisyonu 
çalışmalarını sürdürüyor. Alt Komisyon 
Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili Emine 
Yavuz Gözgeç, 22 Ekim’de AA’ya yaptığı 
açıklamada, kırsaldaki kadının varlığını 
güçlendirmenin yanı sıra eğitim, sağlık, 
çiftçilik, örgütlenme alanında destek sunmak 
amacıyla kurulan alt komisyonun yaklaşık bir 
yıldır çalıştığını söyledi.

Kırsalda kadının güçlendirilmesine 
yönelik faaliyet gösteren tüm bakanlıkları 
ve sivil toplum kuruluşlarını komisyon 
toplantılarında dinlediklerini ifade eden 
Gözgeç, bu sırada kadın çiftçilere yerinde 
verilen eğitimlerin güzel örnekleriyle de 
karşılaştıklarını dile getirdi.

Gözgeç, son komisyon toplantısında Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 15 Ekim 
Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla 
gerçekleştirdiği proje yarışmasında dereceye 
giren kadınları ağırladıklarını dile getirerek 
çeşitli illerden gelen ve her biri farklı 
hikâyeye sahip kadın girişimcilerin başarıları 
karşısında duygulandıklarını ifade etti.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşayan Lale 
Basut adlı girişimcinin “çıtır çilek” adlı 
projesinin ödüle layık görülen faaliyetler 
arasında yer aldığını söyleyen Emine Yavuz 
Gözgeç, kadın girişimciliğini destekleme 
noktasında birçok bakanlığın çalışması 
olduğunu ancak tespitler ışığında 
koordinasyonu güçlendirecek bir oluşuma 
ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 

Şehir yaşamındaki başarılı kadın girişimci 
örneklerinin kırsaldaki kadınlarla 
buluşturulmasının önemine de değinen 
Gözgeç, soyut açıdan ne kadar anlatılırsa 
anlatılsın somut örneklerin kırsalda kadının 
güçlenmesi açısından önemli olduğunu 
düşündüğünü dile getirdi; kooperatifçiliğin 
önemine dikkat çekerek, bu noktada 
da sürdürülebilirliğin ön plana çıktığını 
vurguladı.

Emine Yavuz Gözgeç, bazı STK'ların 
kendilerine olaya bütüncül bakılması 
gerektiği yönünde bir öneri sunduklarını 
da dile getirerek verilecek eğitimlerde 
kadınlarla erkeklerin bir arada olmasının 
önemine değinildiğini sözlerine ekledi ve 
erkeklerin de işin içine katılarak birlikte 
çözüm üretmenin altını çizdi.
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BULGARİSTAN VE TÜRKİYE ARASINDAKİ  
ENERJİ İLİŞKİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
Bulgaristan Enerji ve Su Düzenleme 
Kurumu Başkanı Ivan Nkolaev Ivanov ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Görüşmede, Bulgaristan ve Türkiye'nin enerji 
alanındaki ilişkileri ile bölge ve Avrupa'daki 
enerji alanları hakkında görüş alışverişinde 
bulunulacağını dile getiren Komisyon 
Başkanı Ziya Altunyaldız, Bulgaristan ile 
dostluk ve kardeşlik ilişkisi içerisinde 
olmaktan duydukları memnuniyeti ifade 
etti. Soydaşların ilişkilerin gelişmesinde 
katalizör görevi gördüğünü belirten 
Altunyaldız, görüşmelerin ikili ilişkilere ivme 
kazandıracağını kaydetti.

Enerjinin, bölge ülkeleri açısından stratejik 
ve kritik önemi olduğuna işaret eden 
Altunyaldız “Enerji, barışın ve refahın 
kaynağı olsun, asla savaşın ve düzensizliğin 
kaynağı olmasın. Biz politikalarımızı yapıcı, 
müspet ve bölge kaynaklarını önce bölge 
sonra dünya için refahın ve huzurun kaynağı 

olarak değerlendirmek üzere kurguluyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Rusya, Orta Doğu, Şahdeniz'deki doğal gaz 
kaynaklarının önce Türkiye akabinde de 
Bulgaristan, Yunanistan ile diğer tüm Avrupa 
ülkelerine ulaştırılması için müspet çabaların 
devam ettiğini vurgulayan Altunyaldız, 
elektrik enerjisinde Bulgaristan'ın kendisi ve 
Avrupa'ya dönük çabalarının da yanında yer 
aldıklarını ifade etti. 

Ivanov ise görüşmelerin iki ülkenin 
menfaatine olmasını arzu ettiklerini dile 
getirdi. Geçmiş yıllarda enerji tedarikçiliğinin 
daha çok Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
gerçekleştiğini ancak TANAP'ın faaliyete 
geçmesiyle bunun tersi bir durumun söz 
konusu olacağını belirten Ivanov, Türkiye'den 
gaz almaktan memnuniyet duyacaklarını 
kaydetti. Türkiye'yi enerji piyasasındaki 
projelerinden dolayı tebrik eden Ivanov 
“Sadece enerji alanında değil, iki ülke 
halkları yararına olacak çalışmalarımızı da 
sürdüreceğimize inanıyorum.” dedi. 

25 Ekim 2017 Çarşamba
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONUNDAN 
KARAMAN VE KONYA’YA ZİYARET

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, 
Karaman ve Konya’yı ziyaret etti. Temaslarına 
Karaman’dan başlayan AK PARTİ Karaman 
Milletvekili Recep Konuk başkanlığındaki 
komisyon heyeti, Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Karaman 
Koordinatörlüğünde tarım, hayvancılık ve 
gıda sektörlerinin temsilcileriyle bir araya 
geldi. 

Konuk, toplantıda, Karaman'ın üretimde 
önemli bir kent olduğunu, özellikle 
tarımsal ürünlerin sanayi ürünü hâline 

dönüştürülmesinde önemli bir yol kat 
ettiğini, Karaman’ın sanayi kültürü ve 
tecrübesinin de Türkiye’nin birçok ilinde 
olmadığı kadar yüksek olduğunu kaydetti. 
Bölgede, hızlı trenle yük taşımacılığının 
hizmete girmesiyle üretimin daha da 
artacağını dile getiren Konuk “Ürünler 
limanla buluşacak ve bu da zamanla birlikte 
maliyeti düşürecektir. Serbest bölgenin 
faaliyete geçmesi ve lojistik merkezi, 
Karaman'ın dünya ülkeleriyle rekabet etme 
şansını ortaya çıkaracaktır.” ifadelerini 
kullandı.

21 Ekim 2017 Cumartesi
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Heyeti oluşturan komisyon üyeleri AK PARTİ 
Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı,  
AK PARTİ Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz,  
AK PARTİ Antalya Milletvekili Hüseyin 
Samani, AK PARTİ Kayseri Milletvekili Hülya 
Nergis, AK PARTİ Kırklareli Milletvekili 
Selahattin Minsolmaz, AK PARTİ Konya 
Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, 
AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Metin 
Akgün, CHP Edirne Milletvekili Okan 
Gaytancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kamil 
Okyay Sındır, CHP Samsun Milletvekili 
Kemal Zeybek ve CHP Sivas Milletvekili 
Ali Akyıldız’a dateşekkür eden Konuk 
“Komisyon üyelerimizin alanlarındaki 
birikimlerini biliyoruz. Kendilerinin 

doğrudan üreticiyle buluşmalarının, bu 
karşılıklı iletişimin Mecliste de sonuçları 
olacağı düşüncesindeyim. Bizim burada 
ortak paydamız tarımdır. Bunun için varız. 
Siyasi kimliklerimiz ayrı. Onlar bizim 
zenginliklerimizdir ama farklı görüşlerin, bu 
sektörün daha iyi yerlere, daha rekabetçi 
bir yapıya gelmesine katkı sağlayacağına 
inanıyorum.” dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
üyeleri Karaman programının ardından 
Konya’ya geçti ve Çumra Şeker Entegre 
Tesislerine inceleme ziyareti gerçekleştirdi. 
Söz konusu programa komisyon heyetiyle 
birlikte AK PARTİ Karaman Milletvekili 
Recep Şeker ve AK PARTİ Konya Milletvekili 

Hüsnüye Erdoğan da 
katıldı. 

Komisyon Başkanı 
Konuk, Çumra Şeker 
Entegre Tesisleri ve 
entegre sistem hakkında 
Komisyon üyelerine 
detaylı bilgi verdi. Heyet, 
Konya Şeker’in Aslım 
Çiftliği ile Panagro Et ve 
Süt Entegre Tesislerini de 
ziyaret ederek Konya İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan sunumu dinledi.
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SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, 
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU KOCAELİ'DE

Sanayi, Ticaret,  Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız 
ile AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, 
AK PARTİ Elazığ Milletvekili Metin Bulut, 
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, AK PARTİ İstanbul milletvekilleri 
Hasan Sert, Nureddin Nebati, Osman Boyraz, 
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan,  
CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
M.Veysel Yayan ve ilgililerden oluşan heyet, 
Gebze'deki Organize Sanayi Bölgeleri ile 
TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri 
Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), 
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
(MAM) ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji 
Enstitüsünü (UME) ziyaret etti. 

Kurumlar hakkında yetkililerden bilgi alan 
heyet, incelemelerde bulundu. Komisyon 
Başkanı Altunyaldız, ziyarete ilişkin yaptığı 
açıklamada yasaların sahadaki yansımalarını 
incelediklerini, katma değer yaratan 
üretimin ekonomiye dönüşerek insanların 
refahını artırdığını, bu kapsamda Kocaeli’yi 
ziyaret ettiklerini belirtti. Altunyaldız, 
ziyaretlerde entegre, diyalog hâlinde 
çalışan, birlikte üretmeyi ve koordinasyonu 
beceren bir yapı gördüklerini dile getirerek 
“Ülkemizi yeni dönemdeki hamlemizle 
üretim aşamasından, artık teknoloji üreten, 
teknoloji sahibi olan, bunu lisanslayabilen, 
katma değerli üretim yapısıyla daha çok 
birim başına gelir elde eden bir yapıya 
dönüştürüyoruz. Hükûmetimizin ve 
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 

21 Ekim 2017 Cumartesi
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hedefler, misyon ve vizyon çerçevesinde tüm 
sanayi tesislerimizin hep birlikte bir hedefe 
doğru yürümeyi becerebilme hedefinin 
oluştuğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Altunyaldız, gelecek dönemde bugün olduğu 
gibi Türkiye'yi büyütmeye, kalkındırmaya 
devam edeceklerini aktararak, stratejik 
alanlardaki bilişim, yazılım ve kritik 
ürünleri üretmenin önemini vurguladı. 
Altunyaldız, Türkiye’nin stratejik noktada 
2023 hedeflerine doğru hiçbir sapma 
olmaksızın emin adımlarla yürüdüğünü,  
Türkiye’nin son dönemde OECD’de en iyi 

seviyedeki ülkelerden biri olduğunu ve orta 
vadeli planda büyümenin devam edeceğini 
belirtti. Büyümenin, motivasyon itibarıyla 
tüketimi tetiklemesinin doğru olduğunu 
ancak diğer taraftan büyümedeki ana 
unsuru üretim ve ihracatın oluşturduğunu 
kaydeden Altunyaldız, 2017 yılının ilk 
yarısındaki büyümeye bakıldığında üretim 
ve ihracatın katkısının çok yüksek olduğunun 
görüldüğünü, üreterek büyüyen bir 
ekonomide üretim ile marka, tasarım ve bilgi 
ekonomisi birleştirildiğinde Türkiye’nin 2023 
hedeflerine adım adım gittiğinin rahatlıkla 
söylenebileceğinin altını çizdi.
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MÜLTECİ HAKLARI ALT KOMİSYONU  
İZMİR VE AYDIN’DA

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Mülteci Hakları Alt 
Komisyonu üyeleri, İzmir'de sığınmacıların 
yaşam şartlarını inceleyerek, yetkililerden 
bilgi aldı.

Mülteci Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu 
başkanlığında, AK PARTİ Isparta Milletvekili 
Sait Yüce, AK PARTİ Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, CHP Ankara Milletvekili Şenal 
Sarıhan ve MHP Osmaniye Milletvekili 
Ruhi Ersoy'dan oluşan heyet, İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu ile görüştükten 
sonra Çiğli ilçesinde bulunan Harmandalı 
Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde 
bulundu.

Aliağa ilçesine geçen heyet, Sahil Güvenlik 
Komutanlığına bağlı TCSG 61 botuna çıkarak 
bot komutanı ve görevli personelle bir 

süre görüştü. Burada basın mensuplarına 
bir açıklama yapan Alt Komisyon Başkanı 
Uslu, ülkelerinde yaşanan çatışmalar ve iç 
savaş nedeniyle çok sayıda sığınmacının 
denizden Avrupa ülkelerine geçme çabası 
içinde olduğuna dikkati çekerek Akdeniz'de 
binlerce mültecinin yaşamını yitirdiğini ifade 
etti.

Uslu “Bugün dünyanın en büyük mezarlığı 
Akdeniz olmuştur. Son 5 yılda Akdeniz'de 
ölen sığınmacı sayısı 45 bindir. Çok büyük bir 
dram var. İnsanlar ölmesin diye bizim başta 
sahil güvenliğimiz olmak üzere mücadele 
ediyor, geçişleri durdurmaya çalışıyor. Aylan 
bebek olayıyla birlikte dünyada vicdani bir 
hareketlenme oldu ama ondan sonra bu 
süreç durdu. Bizim güvenlik kuvvetlerimiz 
durmuyor. Hem ölmemeleri için hem de 
onların insani ihtiyaçlarını karşılamak için 
mücadele ediyor.” ifadelerini kullandı. 

24 Ekim 2017 Salı
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili 
Şenal Sarıhan da komisyon olarak insanın 
korunmasını esas aldıklarını belirterek, insan 
haklarını savunarak yalnızca Türkiye'deki 
değil dünyadaki bütün insanların yaşama 
hakkının yükseltilmesi için çabaladıklarını 
söyledi. İzmir'de Harmandalı Geri Gönderme 
Merkezini gezdiklerini, buradaki idarenin 
özenle çalıştığına şahit olduklarını belirten 
Sarıhan “Ama ne kadar özenli olursa olsun 
insan yaşamının bir demir çerçeve içine 
sıkıştırılmış olması hepimizin içini acıtan bir 
durum. Bu acının durması için ne yapabiliriz? 
Parlamento olarak bu acıların son bulması 
için ne gibi bir katkımız olur, bu konudaki 
tespitlerimizi bu çalışma sonrası ifade 
edeceğiz.” dedi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta 
Sahil Güvenlik Komutanlığının çalışmasının 
önemine işaret etti. Güvenlik güçlerinin 
hayata tutunmaya çalışan insanlara el uzatıp 
kurtardığına dikkati çeken Usta, savaşların 
bitirilmesiyle geçici çözümlerin yerini kalıcı 
çözümlerin alması gerektiğini dile getirdi.

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy farklı 
siyasi partilerin milletvekillerinden oluşan 
heyetin ortak vicdan ve ortak duygu ile 
önemli işlere imza attığını kaydetti. Ersoy 
“Seyahatimizde bir kez daha gördük ki, 
Türk, beklenendir. Türk'ün neden beklenen 
olduğunu denizin, deryanın ortasında çığlık 
atan çocukları kurtarmaya giden güvenlik 
güçlerimizi görünce bir kez daha anlıyoruz. 

Kimi kendi sınırına güvenlik 
bariyeri koyar ve mültecilerin 
ülkelerine girmesine karşı önlem 
alır ama Türkler sınırından çıkıp 
gidenleri ölmesinler diye canlarını 
kurtarmak için seferber oluyor. 
O sebeple insanca bir yaşam için 
insanlığın Türk'ün vicdanına çok 
ihtiyacı var. Türk devletinin güçlü 
olmasının, birlik içinde olmasının 
önemini böyle gezilerde daha iyi 
görüyorum.” dedi.
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Heyet daha sonra, Aydın Geri Gönderme 
Merkezini ziyaret amacıyla Aydın’a geçti. 
Aydın Valiliğini ziyaret sonrası basın 
mensuplarına açıklamada bulunan Alt 
Komisyon Başkanı Uslu,Türkiye'de 3 
milyon 250 bin kayıtlı Suriyeli sığınmacının 
bulunduğunu söyleyerek Türkiye'nin artık 
transit geçiş noktası olmaktan çıkıp hedef 
ülke konumuna geldiğini ifade etti.

Geri Gönderme Merkezleriyle ilgili Avrupa 
Konseyinin bir rapor yayınladığını anımsatan 
Uslu, 2015’te yapılan bir çalışma sonucu 
yazılan bu haksız raporda yer alan eleştiriler 
hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek 
amacıyla yerinde incelemede bulunduklarını 
belirtti.

Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi eleştirdiğini 
ancak kendilerinin 30 mülteciyi bile 
sahiplenemediğine işaret eden Uslu, 
ırkçı, ötekileştirici ve yabancı düşmanlığı 
politikalarının azami düzeye çıktığını, 
Almanya’da turbo radikal fikirlere sahip 
alternatif partinin yüzde 15’lere ulaştığını, 
Türkiye’nin ise 3,5 milyon sığınmacıya ev 
sahipliği ve kardeşlik yapmasına rağmen 
herhangi bir sorun yaşamadığını ve bunu 

tarihî, vicdani ve hukuki bir görev olarak 
gördüğünü kaydetti.

Sığınmacılar konusunda Türkiye'nin 30 
milyar dolardan fazla insani yardım yaptığını 
aktaran Uslu, şöyle devam etti: “Avrupa 
'birebir anlaşması yapalım' dedi. Yani 
Avrupa’ya sığınmacılar gelmesin, bunun 
karşısında da külfeti paylaşalım. Size 3 milyar 
avro, ardından da 2018 yılı sonuna kadar 
3 milyar avro destek verelim dediler. Ama 
şu ana kadar bakıyoruz 800 milyon gibi 
bir destek verdiler. Sözlerinde durmadılar. 
Fransa’da kamp var. Mülteciler orada aylarca 
dışarıda soğukta bekletildiler. Hâlâ orada 
400 tane çocuk bekletiliyor. Almanya’da 
10 binden fazla sığınmacı çocuk kayboldu. 
Kendileri bile nereye gittiğini bilmediklerini 
söylüyorlar. Akdeniz bugün dünyanın en 
büyük mezarlığı hâline geldi. Orada insanlar 
ölmesin diye en büyük mücadeleyi biz 
yapıyoruz.”

Uslu, İzmir'deki Geri Gönderme Merkezini 
incelediklerini, oradaki yaşam standartlarının 
çok iyi bir noktada olduğunu, burada 
kalan sığınmacıların tüm ihtiyaçlarının 
karşılandığını müşahede ettiklerini söyledi.

25 Ekim 2017 Çarşamba
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AFRİKA KITASI UŞAK’TA

Türkiye-Ruanda Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Uşak Milletvekili 
Alim Tunç tarafından Benin, Burkina Faso, 
Cezayir, Fas, Fildişi Sahilleri, Gana, Güney 
Sudan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya, 
Kongo, Libya, Mali, Moritanya, Nijer, 
Nijerya, Senegal, Sudan, Tanzanya, Ruanda, 
Uganda ve Zambiya Büyükelçiliklerinin 
temsilcilerinin katılımıyla siyasi, ticari, sosyal 
ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine ivme 
kazandırmak amacıyla Uşak’ta bir program 
düzenlendi.

Konuk Büyükelçi ve diplomatik temsilciler 
ziyaret programı çerçevesinde Uşak 
Üniversitesi tarafından düzenlenen "Ruanda 
Tarihi ve Mevcut Gelişmeler" konferansına 
katıldı. Tunç ve konuklar daha sonra Uşak 
Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 
ekonomik iş birliği toplantısına iştirak 
ettiler. Toplantının açılış konuşmasını 

yapan Tunç, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle 
dostane ilişkiler kurarak "kazan kazan" 
stratejisi ile hareket ettiğini belirtti. Tunç, 
FETÖ’nün Afrika ülkeleri için de büyük bir 
tehdit oluşturduğuna işaret ederek bu 
konuda Türkiye’nin tecrübe ve uyarılarının 
dikkate alınmasının önemine değindi. Ayrıca 
programa katılan AK PARTİ Uşak Milletvekili 
Mehmet Altay ise Afrika ülkeleriyle 
ekonomik iş birliğinin faydalarını vurguladı.

20’yi aşkın Afrika ülkesinin büyükelçisi 
ve temsilcisi Uşak Valisi Salim Demir'e 
de bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 
Değirmendere mevkisinde Ruanda'da 
gelenek olarak yaşatılan Umuganda Ağaç 
Dikim Töreni'ne katılan konuklar Uşak 
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil ve 
seramik fabrikaları ile Uşak Karma Deri 
Organize Sanayi Bölgesi'nde deri firmalarını 
gezerek incelemelerde bulundular.

27-28 Ekim 2017
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TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ TBMM'Yİ ZİYARET ETTİ

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Kütahya 
Milletvekili Vural Kavuncu, Türk Nöroloji 
Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kavuncu, 29 Ekim'in “Dünya İnme Günü” 
olduğunu anımsatarak, bunun çok önemli 
bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti. Sağlık 

Bakanlığının, Türk Nöroloji 
Derneği ile yakın çalışma 
içerisinde bulunduğunu 
ve derneğin önerilerini 
dikkate aldığını belirten 
Kavuncu, inme hastalığıyla 
mücadele çerçevesinde, 
hazırlık çalışmaları süren 
yönetmelikte sona gelindiğini 
belirtti.

Türk Nöroloji Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Şerefnur Öztürk ise 
beyin damar hastalıklarının 
yaşla birlikte sıklığının 

arttığını, söz konusu hastalığın, dünyada 
ve Türkiye'de artış gösterdiğini, her yıl 17 
milyon kişinin hastalandığını ve 6 milyon 
kişinin öldüğünü, Türkiye'de de her yıl 40 bin 
kişinin inme nedeniyle hayatını kaybettiğini 
söyledi. 

25 Ekim 2017 Çarşamba

HİNDİSTAN STK HEYETİNİN KABULÜ
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet, Hindistan Nesnel Araştırmalar 
Enstitüsü (IOS) heyetini kabul etti. Kabulde 
IOS'un kurucu başkanı Dr. M. Manzoor Alam, 
Aligarh Müslüman Üniversitesi Siyaset Bilimi 
Bölümünden Prof. Dr. Arshi Khan, İbrahim 
Alam ve beraberindekiler yer aldı. 

Görüşmede, Türkiye ve Hindistan'ın köklü 
tarihe sahip, kıtalarında iki önemli ülke 
olarak insanlığın günümüzde karşı karşıya 
bulunduğu sınamaları anlamak; gelecekte 
barış ve kardeşlik içinde daha müreffeh bir 
dünya yaratmak için atabilecekleri adımlar 
ele alındı. TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili Erbay Kücet heyete, 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimi hakkında bilgi verdi. 
Dr. Alam, hain darbe girişiminde hiçbir 
silahı, savunması olmayan Türk halkının 
dünyada örneği olmayan bir disiplin, cesaret 
ve sağduyuyla darbecilere karşı büyük bir 
direnç göstererek darbeyi engellediğini, 
Hint Müslümanları olarak darbeyi 
duydukları andan itibaren en şiddetli şekilde 

kınadıklarını ve Türk halkının demokratik 
duruşunu büyük takdirle karşıladıklarını 
belirtti. IOS kurucu başkanı Alam, Kücet'i 
17-18 Şubat 2018 tarihlerinde Hindistan'da 
düzenleyecekleri Adalet, Eşitlik ve Kardeşlik 
Konferansı'na onur konuğu olarak davet etti. 

1986 yılında kurulan IOS, Dr. M. Manzoor 
Alam'ın başkanlığında ulusal ve uluslararası 
alanlarda üniversitelerle iş birliğiyle proje, 
araştırma ve yayınlar yapan Hindistan'ın 
en önemli Müslüman sivil toplum 
kuruluşlarından biridir. 

10 Ekim 2017 Salı 
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CHP TBMM GRUBUNDA SEÇİM
26 Ekim 2017 Perşembe

CHP TBMM 
Grubu, grup 
yönetimi 
ve TBMM 
Başkanlık 
Divanı’nda 
kendisine 

düşen üyelikler için seçim yaptı. İstanbul 
Milletvekili Engin Altay ve Manisa 
Milletvekili Özgür Özel yeniden grup 
başkanvekilliklerine seçilirken, Sakarya 
Milletvekili Engin Özkoç üçüncü grup 
başkanvekili oldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 
TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen 
1 başkanvekilliği, 4 kâtip üyelik ve 1 idare 
amirliği için de sandık kuruldu.

Buna göre TBMM Başkanvekilliğine Bilecik 
Milletvekili Yaşar Tüzün, kâtip üyeliklere 
Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kırklareli 
Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Bursa 
Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 
Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, TBMM 
İdare Amirliğine ise Adana Milletvekili 
İbrahim Özdiş seçildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için 
TBMM Genel Kurulunda yapılan gizli oylama sonucunda 
AK PARTİ kontenjanından Ebubekir Şahin 291, Taha Yücel 
314, Mustafa Hançerkıran 30, Şevket Sarıcaoğlu 30 oy; 
CHP kontenjanından İlhan Taşçı 317, Ali Taştan 10 oy aldı.

Böylece RTÜK üyeliklerine Ebubekir Şahin, Taha Yücel ve 
İlhan Taşçı seçildi. RTÜK üyelikleri için yapılan seçime dair 
16 Ekim 2017 tarihli 1164 no’lu TBMM Kararı  
18 Ekim 2017’de Resmî Gazete’de yayımlandı.

3 YENİ ÜYE

AK PARTİ 
316

CHP 
131

HDP 
54

MHP 
36

BAĞIMSIZ 
6

TOPLAM
543

Sandalye Dağılımı*

* 31/10/2017 itibarıyla 
Kaynak : https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
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“PERSONEL İLİŞKİLERİ VE KURUM AİDİYETİ”
KONFERANSI 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, 24 Ekim 2017 tarihinde 
Dolmabahçe Sarayı Sultan II. Abdülhamid 
Konferans Salonu'nda "Personel İlişkileri ve 
Kurum Aidiyeti" konusunda bir konferans 
verdi. 

Kumbuzoğlu, çalışanların aidiyet 
duygusunun gelişimine katkıda bulunacak 
her çalışmayı desteklediklerini ve bu 
sayede bir kurum kültürü oluşturulmayı 
hedeflediklerini belirtti.

24 Ekim 2017 Salı
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MİLLÎ SARAYLARDAN 
SULTAN V. MEHMED REŞAD DÖNEMİ SERGİLERİ

Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı tarafından  
“Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu” çerçevesinde 

“Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Fotoğraf Sergisi” ile  
“Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi Objeleri Sergisi” hazırlandı.

Dolmabahçe Sarayı Hazine-i Hassa Binası 
Giriş Salonu’nda yer alan “Sultan V. Mehmed 
Reşad ve Dönemi Fotoğraf Sergisi”nde 
saltanatı II. Meşrutiyet yıllarına rastlayan 
Sultan Reşad’ın dönemini belgeleyen 
fotoğraflar, kartpostallar, gazeteler ve 
günümüze kalan diğer eserler yer almaktadır. 

Sergide ayrıca, İstanbul’daki padişahlar için 
yapılan son cenaze töreninin belgesi olma 
niteliği taşıyan, Sultan V. Mehmed Reşad’ın 
Milî Saraylar Fotoğraf Koleksiyonu’nda 
bulunan Cenaze Töreni Albümü de 
sergilenmektedir.

Sergi, Sultan V. Mehmed Reşad’ı, döneminin 
siyasetini, sosyal yansımalarını, savaşlarını, 
gezilerini de belgelerle anlatmaktadır.

Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi’nde yer 
alan “Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi 
Objeleri Sergisi”nde ise Millî Saraylar 
Koleksiyonu’nda kayıtlı nadide eserlerden 
Sultan V. Mehmed Reşad dönemine ait 
tılsımlı sancak, günümüze az sayıda kalan 
gümüş üzerine altın kaplamalı, monogramlı 
sofra takımları, silah, hokka takımı, tütün 
tabakası gibi tuğralı eserler sergilenmektedir.

Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi 
Uluslararası Sempozyumu kapsamında 
planlanan sergilerin hazırlık çalışmaları 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu tarafından yerinde 
incelenmiştir. Sergiler, Pazartesi günleri hariç 
3 Aralık 2017’ye kadar ziyarete açıktır.
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Feyzi HALICI
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi (02.06.1968 – 05.06.1977)  
Feyzi Halıcı’nın cenazesi 11 Ekim’de Konya Merkez Sultan Selim 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 

Halıcı, 1924’te Şarikköy’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Şair ve yazar olan 
Halıcı, Çağrı sanat ve fikir dergisinin sahibiydi. Turizmle uğraşan Feyzi 
Halıcı, Konya Turizm Derneğini kurdu ve başkanlığını yürüttü.

Cevat EROĞLU
14. Dönem Kırşehir Milletvekili Cevat Eroğlu’nun cenazesi 15 Ekim’de 
Kırşehir Çiçekdağı Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Eroğlu, 1933’te Çiçekdağı/Boyalık’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu.  Serbest avukatlık yaptı. Ordu Aybastı Kazası 
Hâkimliği görevinde bulundu.

ARAMIZDAN AYRILANLAR
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Sezai SARPAŞAR
12. Dönem Kütahya Milletvekili Sezai Sarpaşar’ın cenazesi 22 Ekim’de 
Kütahya Ulu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa 
verildi.
Sarpaşar, 1929’da Tepecik’te doğdu. Serbest ticaretle uğraştı. Kütahya 
Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Talât OĞUZ
12 ve 15. Dönem Mardin Milletvekili Talât Oğuz’un cenazesi TBMM’de 
düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından toprağa verildi.

Oğuz, 1929’da Midyat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. Divriği, Silvan, 
Gürün, Akçakale ve Bünyan Hâkimliği ve Gürün Cumhuriyet Savcılığı 
görevlerinde bulundu.

Ayhan GÜREL
20. Dönem Samsun Milletvekili Ayhan Gürel’in cenazesi 27 Ekim’de 
TBMM’de düzenlenen törenin ardından Samsun Kavak Merkez 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gürel, 1941’de Kavak’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. Samsun Ticaret 
Lisesinde meslek dersleri öğretmenliği yaptı.

ARAMIZDAN AYRILANLAR



² 31/10/2017 tarihi itibarıyla bulunan

KANUN ÖNERİSİ İSTATİSTİĞİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri
Gelen 18 80
Kanunlaşan 24 1
Geri Alınan - -
Komisyonlarca Raporlanan 3 2
Komisyonlarda Bulunan1 136 1844
Genel Kurulda  Bulunan1 77 3

ÇALIŞMA SÜRESİ İSTATİSTİĞİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Altkomisyon Dâhil)

Toplantı  
Birleşim Sayısı 

Toplantı  
Süresi
(Saat)

Anayasa - -
Adalet - -
Milli Savunma - -
İçişleri 3 19
Dışişleri - -
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 1 1,30
Çevre - -
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 1,30
Tarım, Orman ve Köyişleri 3 14
Sanayi,Ticaret,Enerji,Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji 7 47

Dilekçe³ 3 2
Plan ve Bütçe 14 96,53
KİT 8 36,30
İHİK 3 18
AB Uyum - -
KEFEK 2 5
Güvenlik ve İstihbarat 2 6
Karma (Anayasa ve Adalet) 3 2
Karma (Dilekçe ve İHİK) - -
Kültür Varlıkları Araştırma 2 4
Çölyak Araştırma 4 8,30

Komisyonlar Toplam 56 243,73
TBMM Genel Kurulu 15 99,22

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

KANUN İSTATİSTİĞİ   DİLEKÇE İSTATİSTİĞİ

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TEZKERELERİ İSTATİSTİĞİ

Gelen 13

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen 7

Karma Komisyon² 249
Genel Kurul -

DENETİM ÖNERGELERİ İSTATİSTİĞİ

Önerge Yazılı 
Soru 

Sözlü 
Soru 

Başkanlıktan 
Soru

Meclis  
Araştırması 

Genel  
Görüşme Gensoru Meclis  

Soruşturması 

Gelen 1267 57 9 105 3 - -
Cevaplanan/
Görüşülen 456 81 11 1469 22 - -

AYLIK YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Uluslararası Anlaşmalara 
İlişkin Kanunlar 22

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Komisyon Gelen 
Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 213 798

İHİK 195 95

KEFEK 1 1
¹ 03/11/2015- 31/10/2017 itibarıyla bulunan

³   2’si Başkanlık Divanı Toplantısı



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ AYLIK  BÜLTENİ EKİM 2017            SAYI 228
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I.TBMM

26. DÖNEM 3. YASAMA YILI BAŞLADI 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 

tarihten 
kareler




