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GAZİ MECLİSTE 
26. DÖNEM’DE İKİNCİ DEVRE

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
26. Yasama Dönemi’nde 22 Kasım 
2015’te başlayan görev süresinin 
22 Kasım 2017’de sona ermesi 
ve TBMM İç Tüzüğü uyarınca 
TBMM Başkanı adaylığının birinci 
devre için seçilen başkanın görev 
süresinin dolmasından 10 gün 
önce başlaması nedeniyle adaylık 
süreci 12 Kasım Pazar günü 
başladı. Adaylık başvuruları, 16 
Kasım Perşembe günü saat 00.00 
itibarıyla sona erdi. 26. Dönem 
2. devre için TBMM Başkanlığına; 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmail Kahraman, AK PARTİ Adana 
Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir 
Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP 
Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, 
MHP İstanbul Milletvekili Celal 

Adan, İYİ Parti Kayseri Milletvekili 
Yusuf Halaçoğlu aday oldu. İsmail 
Kahraman, TBMM Başkanlığı 
adaylığına ilişkin başvuru 
dilekçesini TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na 13 
Kasım 2017’de teslim ettikten sonra 
okudu ve “Meclisimiz için, milletimiz 
için hayırlı çalışmalar nasip olsun.” 
ifadesini kullandı.

Gazetecilerin “Yeni dönemde ilk 
icraat ne olacak?” sorusu üzerine, 
2019 yılında Türkiye’de yepyeni 
bir sistem olacağını belirtten 
İsmail Kahraman Öncelikle 
çıkarılması gereken uyum yasaları 
olduğunu belirterek “İsterim ki yeni 
baştan bir iç tüzük hazırlayalım. 
Cumhurbaşkanlığı sistemine 

göre Meclis yasama yapıyor, 
yürütme Cumhurbaşkanlığında 
oluyor. Eskisi ile yenisi arasında 
muhakkak ki değişiklikler olması 
lazım. Bunun, Mecliste grubu olan 
siyasi partilerimizin tamamının 
katılımıyla ve karşılıklı anlayış içinde 
olmasını sağlamaya çalışmalıyız.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“Bütün kurumların kanunu var, 
kanun çıkartan yasamanın kendine 
ait bir kanunu yok, milletvekilleri 
kanunu yok.” diyerek konuşmasına 
devam eden Kahraman, 
TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 
Kanunu’nda da değişiklikler 
yapılması ihtiyacına dikkat çekti. 
TBMM Başkanı Kahraman, bütün 
kesimlerin görüşleri alınarak, 
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konsensüs içinde, kavgasız 
bir şekilde kanunların çıkması 
gerektiğini belirterek “Böyle 
bir dönem özlüyorum ve böyle 
bir dönemin olmasını temenni 
ediyorum.” diyerek, sözlerini şu 
ifadelerle sürdürdü:

“İçinde bulunduğumuz 26. 
Dönem, siyasi tarihimizde diğer 
dönemlerden farklı bir konumda 
olmuştur. Bu dönemde, hepimizin 
içinde olduğu 15 Temmuz 
hadisesini yaşadık. TBMM çok 
güzel bir imtihan verdi ve hiçbir 
nefsî, şahsi endişeye, korkuya 
kapılmadan; milletimiz gibi bütün 
partiler, inançlar bir araya geldiler, 
darbeye dur dediler. Bu yapının, 
beraberliğin ve Yenikapı’da da 
tecessüm eden bu ruhun tekrar 

devam etmesini temenni ediyoruz. 
Bu noktada da yine partilerimizle el 
ele, beraber olacağız. Bütün siyasi 
partilerimizin hedefi Türkiye’mizin 
mutluluğu, bayrağımızın yücelmesi, 
yükselmesi, ülke bütünlüğünün 
bozulmaması ve gelişmesi. Ortak 
gaye budur, bunu ispat ettik 15 
Temmuz ve müteakip günlerde... 
Parmaklar var, bunların adı değişik 
ama bunlar aynı bilekte, siyasi 
partiler de böyledir. Bunlar birleşirler 
ve bir yumruk olurlar. Çünkü, bilek 
aynı. Beraber yürüyeceğiz, daha 
ötelere gideceğiz. Türkiye’mizi 
tarihî misyonuna uygun geleceğe 
taşıyacağız.”

İsmail Kahraman, yeni dönemde 
kuvvetler ayrılığına uygun 
olarak yasama ve yürütmenin 

ayrı ayrı çalışacağını belirterek, 
yeni dönemde Bakanlar Kurulu 
Meclisten seçilmeyeceği için, 
yasamanın kendi içinden kanun 
tekliflerini vereceğini vurguladı. 
Kahraman “Kendi içinden bakan 
çıkmadığı için denetimi çok 
daha güçlü yapacak. Demokratik 
bir cumhuriyet olarak, Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak 
inşallah ve Meclis de buna elinden 
gelen katkıyı yapacak. Ben de 
bu doğrultuda çalışmalarımı 
sürdüreceğim.” ifadesini kullandı.

Siyasi parti gruplarını ziyaret 
edeceğini belirten Kahraman, 
basın mensuplarına teşekkür etti 
ve basının büyük güç olduğunu 
dile getirerek destek beklediğini 
belirtti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman - TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu
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İsmail Kahraman  
daha sonra Başbakan  
Binali Yıldırım’ı  
ziyaret etti.

İsmail Kahraman, 
TBMM Başkanlığına 

yeniden aday  
olmasının ardından, 

sırasıyla MHP, AK 
PARTİ ve CHP’yi 

ziyaret etti.

İsmail Kahraman ilk ziyaretini MHP 
Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye 
gerçekleştirdi.  Bahçeli’nin 
TBMM’deki makamında, basına 
kapalı olarak gerçekleşen ziyarette 
Kahraman’a, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK 
PARTİ Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin eşlik etti.  

Ziyaretin ardından gazetecilere 
açıklama yapan Kahraman, 26. 
Dönem ikinci devre için TBMM 
Başkanlığı seçiminde aday 
olduğunu ifade ederek, MHP 
Genel Başkanı Bahçeli’den destek 
istediğini kaydetti. Kahraman 

“Önümüzdeki dönemin Türkiye’miz, 
milletimiz, insanlık için hayırlı 
çalışmalara vesile olmasını 
temenni ettim. Kendilerinin 
engin tecrübesi var, vatan aşkı 
var, millet sevgisi var. Hepimiz 
aynı hedefe yöneliğiz. İnşallah 
önümüzdeki çalışma döneminde 
aynı istikamette, aynı hedefte, 
Türkiye’mizin tarihte yüklenmiş 

olduğu hedefte ilerlemede destek 
olunacak, beraber yürüyeceğiz. 
Siyasi partiler millete hizmet için, 
milletin yücelmesi için var, muasır 
medeniyetin ötesine geçmek için 
var. Kendilerine teşekkür ediyorum.” 
dedi. Bahçeli de Kahraman’ın 
temennilerine “Başarılar 
diliyorum.” diyerek karşılık verdi ve 
Kahraman’ın adaylığını tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım ile 
yapılan görüşmede, Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa 
Elitaş, AK PARTİ Genel Sekreteri 
ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin 
de bulundu. Yıldırım’ın TBMM’deki 
makam odasında gerçekleşen 
görüşmenin ardından kısa bir 
açıklama yapan Kahraman, Binali 
Yıldırım ile verimli bir görüşme 
yaptıklarını belirtti. “Kendilerinden 
desteklemeleri istirhamında 
bulundum.” diyen Kahraman 
“Yapılacak çalışmalar hakkında 
izahat verdik. Çok faydalı 
görüşme oldu. Başbakanımıza 
teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni 
dönem inşallah birçok faydalı 

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli - TBMM Başkanı İsmail Kahraman 

Başbakan Binali Yıldırım - TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
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İsmail Kahraman, 
CHP Genel  

Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile 

de görüştü.

CHP Grup Başkanvekilleri 
Engin Altay, Özgür Özel 
ve Engin Özkoç, TBMM  
Başkanlığı için CHP İzmir 
Milletvekili Zekeriya 
Temizel’i aday gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun TBMM’deki 
makam odasında gerçekleşen 
görüşmede, CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay ve AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK 
PARTİ Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin bulundu.   
Görüşmenin ardından bir açıklama 
yapan Kahraman, Kılıçdaroğlu ile 
fikir alışverişinde bulunduklarını ve 
her zamanki nezaket ve anlayış 
içerisinde görüşlerini birbirleriyle 
paylaştıklarını söyledi. 

Kahraman, Kılıçdaroğlu’na ev 
sahipliği ve nezaketi için teşekkür 
etti. Kahraman, 26. Dönem’in ikinci 
devresinin çok daha güzel olacağına 

inandığını belirterek “Hepimizin 
hedefi Türkiye’nin mutluluğu, 
daha ötelere gitmesi... Bir hukuk 
devleti, demokratik cumhuriyet 
olarak Anayasa esaslarına, evrensel 
hukuk kaidelerine dayalı çalışmalar 
yapacağız ve iyi bir dönem 
geçireceğiz. Nasipse 26. Dönem’in 

tamamlanmasını da çok güzel 
bir şekilde sağlayacağız.” dedi. 
Kılıçdaroğlu’nun ana muhalefet 
partisi lideri olarak desteğinin 
çok önemli olduğunu kaydeden 
Kahraman “Şahsında CHP’ye en iyi 
dileklerimi sunuyorum.” ifadesini 
kullandı.

faaliyete vesile olacaktır. Güzel bir 
çalışma dönemi geçireceğimize 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 
Başbakan Yıldırım da bir soru 

üzerine “Sayın İsmail Kahraman 
26. Dönem Birinci Devrede çok 
güzel, başarılı bir yönetim ortaya 
koydu. İkinci devre için de kendisi 

adaydır.  Hayırlı, uğurlu olsun. AK 
PARTİ Grubu olarak tamamen 
arkasındayız, destekleyeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekilleri 
Altay, Özel ve Özkoç, adaylık 
başvurularına ilişkin dilekçelerini 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’na verdi. Altay, TBMM 
Başkanlığı için CHP’nin kriterlerinin 
sorulması üzerine bu kriterleri; Meclisi 
kuranlara saygı ve sadakat, israftan 
kaçınmak ve Meclisin fonksiyonel 
olması, yürütmenin tahakkümünden 
kurtulması olarak sıraladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay - AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel, Engin Altay
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu
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HDP Grup Başkanvekilleri Ahmet 
Yıldırım, Filiz Kerestecioğlu, TBMM 
İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder 
ve HDP’li milletvekilleri, adaylık 
başvurularına ilişkin dilekçeyi 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’na verdi.  Kerestecioğlu; 
TBMM Başkanlığı için, HDP Hakkâri 
Milletvekili Selma Irmak’ı aday 
gösterdiklerini dile getirdi. Mecliste 
bazı milletvekillerinin olmadığı bir 
yasama dönemi geçirdiklerini ifade 
eden Kerestecioğlu “Sevgili Selma 
Irmak’ın bu göreve yakışacağını, 
hak ettiğini düşünüyoruz. Bununla 
ilgili başvurumuzu yaptık. Adil ve 
uygun bir seçim olmasını diliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İstanbul  
Milletvekili İsmail 

Kahraman’ın AK PARTİ  
Milletvekilleri tarafından 

TBMM Başkanlığına 
aday gösterildiğine 

dair başvuru AK PARTİ 
Aksaray  Milletvekili İlknur 

İnceöz tarafından TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet 

Ali Kumbuzoğlu’na teslim 
edildi.

HDP Grup Başkanvekilleri 
Ahmet Yıldırım ve Filiz 
Kerestecioğlu, TBMM 
Başkanlığı için HDP 
Hakkâri Milletvekili Selma 
Irmak’ı aday  gösterdi.

AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş, Aksaray Milletvekili 
İlknur İnceöz, Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostancı, İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş, 
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan 
imzalı dilekçeyi sunan İnceöz, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
başta 15 Temmuz darbe girişimi 
olmak üzere görev süresi boyunca 

çok dirayetli bir duruş sergilediğini 
vurgulayarak “Sayın Başkan, 
geçmiş yasama döneminden 
bugüne kadar iki yıl boyunca siyasi 
tecrübe ve müktesebatıyla çok 
başarılı icraatlara imza atmıştır.

En önemlisi 15 Temmuz’da nasıl bir 
sabaha uyanılacağı belli olmayan 
bir süreçte Meclis Başkanlığını 

yürütmüştür. İnşallah önümüzdeki 
süreç içerisinde bu başarılı 
çalışmaların arkasında yeniden 
aday gösterilmiştir. Kendilerine 
tüm milletvekillerinden destek 
talep etmekteyiz.”dedi.  TBMM 
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu 
da hayırlı olmasını dileyerek, 
başvuruyu kabul etti.

AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur İnceöz - TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu - AK PARTİ Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin
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MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, 
TBMM Başkanlığı için MHP İstanbul Milletvekili Celal 
Adan’ı aday gösterdi.

26. Dönem 2. Devre TBMM Başkanlığı Seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur 
Bahçekapılı başkanlığında toplanan Genel Kurulda gizli oylama yapıldı.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay 
ve Erhan Usta ile TBMM İdare Amiri 
Erkan Haberal, adaylık başvurularına 
ilişkin dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na verdi. 
Akçay, MHP milletvekilleri olarak MHP 
İstanbul Milletvekili Celal Adan’ın 
TBMM Başkanlığı adaylık başvurusunu 
ilettiklerini belirtti. Sonucun partilerine, 
TBMM ve tüm Türkiye’ye hayırlı 
olması temennisinde bulunan Akçay 
“Bilindiği üzere Sayın Adan, gerek 
bugüne kadarki siyasi müktesebatıyla, 
gerek bilgi ve birikimiyle TBMM 
Başkanlığını en iyi şekilde yürütecek 
ve temsil edecektir. Adan ayrıca 
Yenikapı ruhunu da en iyi şekilde 
temsil edecektir. Bu noktada tüm 
milletvekillerinin desteklerini bekliyor, 
sonucun tekrardan hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

TBMM Başkanlığı seçimi için 
oluşturulan Tasnif Komisyonu, 
milletvekilleri arasından ad çekme 
usulüyle belirlendi. TBMM Genel 
Kurulunda yapılan birinci tur 
oylamada 500 milletvekili oy kullandı. 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili İsmail 
Kahraman 260, AK PARTİ Adana 
Milletvekili Tamer Dağlı 38, CHP 
İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 113, 

HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak 
39, MHP İstanbul Milletvekili Celal 
Adan 40, İYİ Parti Kayseri Milletvekili 
Yusuf Halaçoğlu 6 oy aldı. 4 oy da 
geçersiz sayıldı. Adayların hiçbiri, 
TBMM Başkanı seçilmek için gerekli 
olan olan üye tam sayısının üçte iki 
(367) çoğunluğuna ulaşamadı. İkinci 
tur oylamaya 506 milletvekili katıldı. 
İkinci turda, AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili İsmail Kahraman 257, AK 
PARTİ Adana Milletvekili Tamer Dağlı 
37, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya 
Temizel 122, HDP Hakkâri Milletvekili 
Selma Irmak 38, MHP İstanbul 
Milletvekili Celal Adan 40, İYİ Parti 
Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 
oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı. İkinci 
tur oylamada da hiçbir aday TBMM 
Başkanı seçilebilmek için gerekli 
olan 367 oya ulaşamayınca, üçüncü 
tur oylamaya geçildi. AK PARTİ 
Adana Milletvekili Tamer Dağlı, 
Başkanlık Divanına sunduğu dilekçe 
ile adaylıktan çekildi. Dağlı’nın 
dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. Genel Kuruldaki üçüncü 
tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili İsmail 
Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili 
Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkâri 
Milletvekili Selma Irmak 37, MHP 
İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, 
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf 
Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz 
sayıldı. Üçüncü tur oylamada üye 
tam sayısının salt çoğunluğu olan 
276’nın üzerinde oy alan AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 
yeniden TBMM Başkanı seçildi.

MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Usta, Erkan Akçay - TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu - TBMM İdare Amiri Erkan Haberal
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığına yeniden  
seçilmesinin ardından Genel Kurulda bir teşekkür konuşması yaptı.

26. Yasama Dönemi’nin ikinci devresi 
için TBMM Başkanlığına tekrar 
seçilmesinde kendisine gösterilen 
teveccüh için milletvekillerine 
teşekkür eden Kahraman “Öncelikle 
zorluk ve sıkıntılar, gaz lambaları 
altında İstiklal Savaşı’nı bizzat 
yöneten Birinci Meclis üyelerini, 
başta TBMM’nin ilk başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah 
arkadaşlarını, Millî Mücadele’ye 
katılan ve katkı sağlayan ecdadımızı 
saygıyla anıyorum.” diyerek sözlerine 
başladı. İsmail Kahraman, TBMM’nin 
içinde bulunduğu 26. Yasama 
Dönemi’nin siyasi tarihte mümtaz bir 
yere sahip olacağına işaret ederek, 
dönemlerinde hain, menfur ve 
menhus FETÖ’nün kullanılmasıyla 
devletin yok edilmekle, ortadan 
kaldırılmakla karşı karşıya 
geldiğini, milletin kalbi Meclisin 
savaş uçaklarıyla bombalandığını, 
helikopterlerle ateş altına alındığını 
hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve 
davetiyle milletin, parti farkı 
gözetmeksizin millî birlik ve kardeşlik 
ruhuyla meydanları doldurduğunu, 
demokrasiyi özümsediğini, artık 
darbelere geçit verilmeyeceğini ispat 
ettiğini vurgulayan Kahraman, 15 
Temmuz Cuma gecesi bombalar atılır, 
kurşunlar yağdırılırken Meclis çatısı 
altında şehitlik ruhu ve duygusuyla 
toplandıklarını, sabahladıklarını 
anlattı. Kahraman, Gazi Mecliste 
İstiklal Savaşı’nı yönetenlerle aynı 
ruhla yaptıkları direnişin, Meclisin 
bir kere daha “Gazi” unvanına layık 
olduğunu gösterdiğini belirtti. 
Kahraman; başta Cumhurbaşkanı 
Erdoğan olmak üzere, örnek bir 
direniş ve dayanışma içinde darbe 
teşebbüsüne karşı duran necip 
millete, hükûmete, siyasi partilere, 
güvenlik güçlerine, bütün kurum ve 
kuruluşlara şükranlarını sundu. 

TBMM Başkanı Kahraman “Bu 

vesileyle ortak bir niyazımızı dile 
getirmek isterim; Allah milletimize, 
devletimize zeval vermesin. 
250 şehidimize rahmet eylesin. 
Gazilere şifalar, hayırlı uzun 
ömürler nasip eylesin.” dedi. TBMM 
Başkanı Kahraman, 15 Temmuz 
hadisesinin ibret ve ders alınması, 
unutulmaması, hatırlatılması gereken 
bir olay olduğunu ifade etti. Millet 
ve devlet düşmanlarından adalet 
önünde hesap sorulduğunu dile 
getiren Kahraman konuşmasına şu 
sözlerle devam etti: “İstiklalimizin 
sembolü ay yıldızlı bayrağımızı 
indirtmeyiz. Bayrağımızdaki kırmızı 
renk, ceddimizin kanıdır. Bu kanda 
hepimizin payı vardır. Yemen’de şehit 
düşen dedemin, Kafkasya’da şehit 
olan diğer dedemin, Sarıkamış’ta 
Allahüekber Dağları’nda yatmakta 
olan tek dayımın kanları var. 
Hepimizin ceddinin kanı var. Biz, 
millet olarak bir bütünüz. Vatanımızı 
böldürtmeyiz. İnşallah Türkiye 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  TBMM Başkanlığına 
yeniden seçilen İsmail Kahraman’ı kabul etti.

Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. 
Hedefimiz, Türkiye’mizi, muasır 
medeniyetin ötesine götürmek; 
kendi ruh kökümüze, manevi ve millî 
değerlerimize bağlı kalmak olmalıdır.  
Siyasi partileri bir elin parmaklarına 
benzetirim. Her biri farklıdır ama hepsi 
aynı bileğe bağlıdır. Yeri geldiğinde 
o parmaklar sıkılır, tek yumruk 
olur. Bunun örneğini bu dönem 15 
Temmuz’da, 7 Ağustos’ta gördük. 
Ufak hesaplarla, yanlış düşüncelerle 
birbirimizi yaralamamalı; kavgacı 
değil, müzakereci, meselelerini 
konuşarak çözen insanlar olmalıyız. 
Fikirden korkanlar konuşmaktan 
kaçarlar. 

Dostluğumuzu ve kardeşliğimizi 
toplumun karşısında da 
sergilemeliyiz. Unutmamalıyız ki 
dostluk önce insanın kendisiyle barışık 
olmasıyla başlar.” Bestami Yazgan’ın 
“Gülü İncitme Gönül” şiirinden 
“Dokunur gayretine/ Karışma 
hikmetine/ Sahibi hürmetine/ Kulu 

incitme gönül” dizelerini de okuyan 
ve milletvekillerinin milletin seçkin 
insanları olduğunu ifade eden 
Kahraman; kavgasız, çatışmasız 
bir toplumun inşa edilmesi için 
öncelikle milletvekillerinin örnek 
olması, çalışmalarını hukuk ve 
mevzuata uyum içinde yürütmesi 
gerektiğini kaydetti.  Kahraman, 
hürriyetlerin hiçbir hukuk devletinde 
sınırsız olmadığını, sınırsız hürriyetin 
anarşi demek olduğunu vurguladı. 
Kahraman, Meclisi itibarsızlaştırmak 
isteyenlerin, demokrasiyi 
özümsememiş, antidemokratik 
düşünceye sahip kişiler olduğunu 
söyledi. Bu dönemde yaptıkları 
önemli bir çalışmanın da 1982 
Anayasası’ndaki değişiklik olduğunu, 
bu değişiklikleri halk oyuna 
sunduklarını anımsatan Kahraman, 
16 Nisan 2017’de yapılan oylamayla 
milletin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemine geçişi ve düzenlemeleri 
kabul ettiğini anımsattı.  Kahraman 
“Yapılan son değişikliklerin, gelecek 

genel seçimlerden sonra istikrarın 
temininde, kuvvetler ayrılığı 
prensibinin uygulanmasında yararlı 
olacağına inanıyorum. Uyum yasaları, 
iç tüzük ve ilgili diğer mevzuat 
düzenlemelerinde partiler arası 
birlikteliğin sağlanmasının önemli 
olduğunu belirtmek isterim. Gayemiz, 
halkın iradesi ile taçlandırılmış 
cumhuriyeti ilelebet yaşatmak 
olmalıdır. Demokrasi; hukuk devleti 
ilkeleri ve adaletle gelişip büyüyen, 
müreffeh, mesut ve bahtiyar 
insanların yaşadığı, büyük bir Türkiye 
için gereken çalışmaları yapmak 
olmalıdır.” ifadelerini kullandı.  TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman daha 
sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 
geçerek Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından kabul 
edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TBMM Başkanlığına yeniden seçilen 
Kahraman’ı tebrik etti.
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Cumhurbaşkanı  Recep 
Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman’ı 
makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
28 Kasım’da AK PARTİ Grup 
Toplantısının ardından TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ı makamında 
ziyaret ederek TBMM Başkanlığına 
yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik 
etti. Görüntü alınmasından sonra 
basına kapalı olarak gerçekleştirilen 
ziyarette Başbakan Binali Yıldırım ve 
bazı milletvekilleri de yer aldı.

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. 
yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir’de 
tören düzenlendi. Anıtkabir’deki 
tören, devlet erkânının Aslanlı Yol’da 
yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan başkanlığındaki devlet 
erkânı, Anıtkabir’de saat 09.05’te 
Atatürk’ün mozolesine çelenk 
koyarak saygı duruşunda bulundu. 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Misak-ı Millî Kulesine geçerek 
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı 
ve şunları yazdı: “Vefatının 79. yıl 
dönümünde Kurtuluş Savaşımızın 
büyük komutanı, Cumhuriyetimizin 
banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha 
rahmetle, hürmetle, saygıyla yâd 
ediyoruz. Atatürk’ün bize bıraktığı 
en önemli miraslardan biri olarak 
gördüğümüz, Türkiye’yi muasır 
medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkarma hedefi doğrultusunda gece 
gündüz çalışmayı sürdürüyoruz. 
Ruhun şad olsun.”

ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 
79. YIL DÖNÜMÜ
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Atatürk’ün ebediyete 
intikalinin 79. yıl dönümü 
nedeniyle TBMM’de 
düzenlenen törene ise 
TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, milletvekilleri, 
İdari Teşkilat yöneticileri 
ve çalışanları katıldı. 
TBMM Başkanvekili 
Aydın tarafından TBMM 
Atatürk Anıtı’na çelenk 
bırakılmasının ardından 
saygı duruşunda bulunuldu 
ve İstiklal Marşı okundu.

10 Kasım günü  
Dolmabahçe  

Sarayı’nda da tören 
düzenlendi.

Anma töreni, TBMM Başkanvekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı ile protokol 
mensuplarının kurumları adına 
Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 
yatağın üzerine çiçek bırakmalarıyla 
başladı . Törende saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 
Törenin ardından TBMM Başkanvekili 
Ayşe Nur Bahçekapılı, Dolmabahçe 
Sarayı Özel Defteri’ni imzaladı. 

Bahçekapılı, mesajında şu ifadelere yer 
verdi: “Gösterdiğiniz hedefe ulaşmak 
gayesiyle açtığınız yolda hiç durmadan 
yürüyeceğimize ant içmiştik. Büyük 
bir inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüzü 
sürdürüyoruz. Millî Mücadele’de 
üstlendiğiniz ağır sorumluluğun 
altından kalkarken taşıdığınız inanç 
ve gösterdiğiniz gayret, bizlere örnek 
olmaktadır. Emanetiniz ehil ellerdedir. 
TBMM üyeleri olarak, miras bıraktığınız 
eserinizi ilelebet yaşatmanın inanç 

ve gayretiyle çalışıyoruz. Vatanımızı 
bölmek, milletimizin huzurunu 
kaçırmak isteyen ihanet şebekelerine 
karşı verdiğimiz mücadelede en 
küçük bir zafiyet göstermeden, 

milletimizi güven içinde, huzurlu ve 
mutlu bir şekilde yaşatmak için bizlere 
bıraktığınız miras için minnet duyuyor, 
şükranlarımızı arz ediyoruz. Ruhunuz 
şad olsun.”



16 KASIM - ARALIK 2017

ASYA PARLAMENTER ASAMBLESİ 
(APA) 10. GENEL KURULU TBMM’NİN  
EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. 
Genel Kurul Toplantısı, üye ve gözlemci 
olmak üzere 30’u aşkın ülkeden 
parlamenterin katılımıyla, 21-24 Kasım 
2017’de TBMM’nin ev sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel 
Kurul toplantısında Türkiye, iki 
yıl sürecek dönem başkanlığı 
görevini Kamboçya’dan devraldı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığında yürütülen 10. Genel 

Kurul çalışmalarına APA Türk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Van Milletvekili 
Burhan Kayatürk, APA Türk Grubu 
üyeleri AK PARTİ Karabük Milletvekili 
Burhanettin Uysal, AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, 
CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz 
ile birlikte bazı TBMM uluslararası 
grup başkanları katıldı. Asya’da Barış 
ve Kalkınmanın Sürdürülmesi ana 
temasıyla toplanan Genel Kurulun 

ilk aşaması APA 2. İcra Kurulu 
Toplantısıyla 21 Kasım’da başladı. 
Söz konusu toplantıya Afganistan, 
Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, 
Butan, Kamboçya, Çin, GKRY, 
Hindistan, Endonezya, İran, Irak, Ürdün, 
Kuzey Kore, Kuveyt, Laos, Lübnan, 
Umman, Pakistan, Filistin, Rusya, Suudi 
Arabistan, Tayland, Türkiye, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Tacikistan ve Vietnam 
heyetleri katıldı. Ayrıca APA tarihinde 
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ilk defa, KKTC Meclis Başkanı Sibel 
Siber ve beraberindeki heyet Türkiye 
tarafından özel olarak toplantıya 
davet edildi. KKTC heyeti, APA 2. İcra 
Kurulu Toplantısında Türk Grubuyla 
birlikte yer aldı.  Kamboçya Ulusal 
Meclisi Başkan Yardımcısı Nguon 

Nhel’in başkanlığında gerçekleştirilen 
İcra Kurulu toplantısında, toplantı 
gündeminin kabulünün ardından 
Büro üyeleri Rusya Federasyonu 
Devlet Dumasından Mikhail 
Emelianov başkan vekili, Bangladeş 
Parlamentosu üyesi Shahab Uddin 
ise raportör seçildi. Nguon tarafından 
APA daimi komitelerinde görüşülen 
24 taslak karar da dâhil olmak üzere 
Kamboçya’da gerçekleştirilen 1. İcra 

Kurulu Toplantısı raporuna ilişkin 
özet sunuldu, Türkiye’nin dönem 
başkanlığı vasıtasıyla APA’nın 
asambleyi daha da üst seviyeye 
çıkaracak bir konuma geleceğine 
dair temenni dile getirildi. APA Genel 
Sekreteri Mohammad Reza Majidi de 

Siyasi, Ekonomik, Sosyal ve Personel 
Düzenlemeleri Daimi Komiteleri 
üzerine tartışılan konuları ele aldı ve 
üye parlamenterleri önümüzdeki 
dönem başkanlığı esnasında 
gerçekleştirilecek tüm toplantılara 
aktif katılıma teşvik etti. Toplantının 
6’ncı gündem maddesi gereğince 
2018 yılı için başkan yardımcılarının 
da seçimi yapıldı. Buna göre; Pakistan 
İslam Cumhuriyeti Senatosu Siyasi 

İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, 
Irak Temsilciler Meclisi Mali ve 
Personel Düzenlemelerinden Sorumlu 
Başkan Yardımcısı; GKRY temsilcisi 
ise Ekonomik ve Sürdürülebilir 
Kalkınmadan Sorumlu Başkan 

Yardımcısı olarak belirlendi. 2020-2021 
yılları için APA dönem başkanlığına 
Pakistan Senatosu gönüllü oldu. 
TBMM, TÜRKPA’yı (Türkçe Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi) 
gözlemci statüsü kazanması adına icra 
kuruluna tavsiye etti ve anılan hususun 
kabul edilmesini önerdi. 2. İcra Kurulu 
toplantısında 10. Genel Kurulun taslak 
gündemi de onaylandı.
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TBMM Başkanı Kahraman, 
konuşmasında, günümüzde 
dünyanın, Asya bölgesi de dâhil 
olmak üzere ciddi sınamalar, 
belirsizlikler ve çalkantılar içinde 
olduğuna dikkat çekerek teknolojinin 
sağladığı hız ve kapasiteyle 
savaşların daha yıkıcı ve öldürücü 
olduğunu vurguladı. Kahraman 
“Geçmişte bir meydanda savaşlar 
yapılırken, savaşların tarafları belli idi. 
Bugün ise, topyekûn tüm dünya, tüm 
insanlık bu savaşların ve çatışmaların 
bir tarafı olmasa dahi, zararlı 
etkilerine maruz kalabilmektedir. 
Bu çerçevede, barış için atılacak 
adımların da tüm insanlığı, tüm 
dünyayı doğrudan ilgilendirdiği 
açıktır.” dedi. Doğu Asya bölgesinde 
barış, güvenlik ve istikrarın 
korunması; Asya halklarının barış 
ve kardeşlik içinde yaşamalarının 
ortak menfaatleri olduğuna dikkat 
çeken Kahraman “Türkiye olarak 
tüm Asya’da, özellikle Doğu Asya 
bölgesinde barış, güvenlik ve 
istikrarın korunmasına büyük önem 
veriyoruz. Bu çerçevede Kore 
Savaşı’nda şehitler, gaziler vermiş bir 
ülke olarak, Kore Yarımadası’ndaki 
gelişmeleri yakından izliyoruz. 
Tüm ülkelerin bölgesel ve küresel 
barışı tehdit edecek faaliyetlerden 
kaçınmalarını temenni ediyoruz. Tüm 
Asya halklarının barış ve kardeşlik 
içinde yaşaması hepimizin ortak 
menfaatinedir.” değerlendirmesinde 
bulundu. Kahraman, Filistin 
meselesinin, gerek Orta Doğu 
gerekse tüm dünya bakımından 
önemini ve aciliyetini koruduğunun 
altını çizerek “Filistin meselesine 
yegâne çözüm yolu 1967 sınırları 
dâhilinde başkenti Doğu Kudüs 
olan bağımsız, egemen ve coğrafi 
devamlılık içinde bir Filistin 
Devleti’nin vücut bulmasıdır. Bu 
çerçevede, Filistinli kardeşlerimizin 

TBMM’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen 
APA Genel Kurulunun açılış konuşmasını 21 Kasım 
2017’de TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı.



19

Ekim ayında imzaladıkları 
ulusal uzlaşı anlaşmasının barış 
süreci bakımından da ciddi bir 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. 
Uluslararası toplum olarak Filistin 
halkına karşı sorumluluğumuz, 
iki devletli çözüm vizyonunun 
muhafazası ve barış sürecinin 
vakit geçirilmeden yeniden 
canlandırılmasıdır.” dedi. Türk milleti 
ve Türk demokrasisinin, 15 Temmuz 
gecesi FETÖ’nün çok şiddetli ve kanlı 
bir darbe girişimiyle karşı karşıya 
kaldığını hatırlatan Kahraman, 
konuşmasına şu ifadelerle devam 
etti: “Türkiye’deki demokratik 
kurumları ele geçirmek ve 
demokratik düzeni askerî bir cunta 
rejimiyle değiştirmek isteyen, büyük 
çoğunluğu asker elbisesi taşıyan, 
illegal çete mensubu hain teröristler 
bir darbeye kalkışmışlardır. Hedefleri 

doğrultusunda sivillere saldırmaktan 
bile imtina etmeyerek o gece 250 
vatandaşımızı şehit etmiş, 2 bin 196 
vatandaşımızı da yaralamışlardır. 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın 
Başbakanımız darbe girişimini 
öğrendikleri andan itibaren Türk 
halkını, bu menfur girişimi engellemek 
ve protesto etmek adına sokaklara 
çağırmıştır. Ben de olayı öğrenir 
öğrenmez millî iradenin tecelligâhı 
olan Gazi Meclise gittim; üyelerimizi, 
temsil ettikleri insanların iradelerine 
sahip çıkmak üzere toplantıya 
davet ettim. Her siyasi partiden 
milletvekilimiz büyük bir kararlılık 
ve inançla darbeye ‘dur’ demeye 
geldi. Halkımız yurdun dört bir 
yanında darbecilerin karşısına geçti, 
anayasal düzene, seçilmiş hükûmete 
ve demokratik işleyişe sahip çıktı. 15 
Temmuz gecesi Türkiye’nin dostları 

bizleri yalnız bırakmamıştır. O 
gece  şahsımı arayarak desteklerini 
bizzat sunan, Türkiye’nin yanında 
yer aldıklarını ifade eden, bazıları 
bugün burada hazır bulunan meclis 
başkanı dostlarıma ve milletlerine, 
devletlerine şükranlarımı ifade 
ediyorum. Şunun bilinmesinde 
azami fayda mülahaza ediyoruz. 
FETÖ sadece Türkiye için değil, 
varlık gösterdiği 170 ülkenin tamamı 
için bir millî bir güvenlik tehdididir. 
Türkiye’de uyguladıkları taktikleri 
faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde 
de uygulamaktadırlar. Örgütün 
temel stratejisi eğitim, diyalog, 
hoşgörü, sivil toplum kuruluşu 
kisvesi altında devlet kurumlarına 
sızmak, toplumları etkilemek, 
ekonomik kaynaklara hâkim 
olmaktır. Bu vesile ile Asya’nın tüm 
dost ülkelerine kendi güvenlikleri 
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için, ülkelerinin geleceği için FETÖ’ye 
karşı gerekli önlemleri süratle 
almaları çağrısında bulunuyoruz.” 
TBMM Başkanı Kahraman, barış ve 
kalkınmayı “ikiz kardeşler” olarak 
gördüğünü ifade ederek “Barış 
içinde bir ortamınız olursa, huzur 
içinde çalışır, üretir ve refahınızı 
artırırsınız. Aynı şekilde, çok çalışarak, 
çok üreterek ve daha da önemlisi 
ekonomik katma değer sağlayarak 
daha yüksek standartlara erişirsiniz, 
böylece huzursuzluklar azalır, barış 
ortamını güçlendirmiş olursunuz. 

Yani barış ve kalkınma birbiriyle 
son derece bağlantılıdır. Barış ve 
kalkınma birbirini besler. Uluslararası 
ilişkileri, uluslararası ekonomiyi ve 
politikayı düşündüğümüzde de 
barış ve kalkınmanın birbirleriyle 
olan bağlantılarını asla görmezden 
gelmememiz gerektiğini daha 
iyi idrak ediyoruz. Çünkü refah 
paylaşıldıkça huzur da artar. 
Komşunuza yardımcı olduğunuzda, 
onun mutluluğunu da huzurunu 
da artırırsınız.” sözlerini kullandı. 

Türkiye’nin, girişimci dış politikası 
gereği, bölgesel ve küresel 
sorunların çözümünü veya ortaya 
çıkmasını engellemek adına 
gerekli adımları attığını dile getiren 
Kahraman, insani dış politika anlayışı 
çerçevesinde kalkınma ve insani 
yardımlarıyla mazlumların yanına 
koştuğunu, yoksulluk, çatışma, 
doğal afet yaşayan halklara yardım 
elini uzattığını ifade etti. Kahraman, 
Küresel İnsani Yardım Raporuna göre 
Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar 
dolar tutarındaki insani yardımla 

2016’da dünyanın ikinci büyük donör 
ülkesi olduğunu aktararak, kalkınma 
yardımlarında En Az Gelişmiş 
Ülkelere (EAGÜ) özel dikkat sarf 
edildiğini hatırlattı. Türkiye’nin insani 
yardım miktarının millî gelire oranına 
göre “dünyanın en cömert ülkesi” 
konumunda bulunduğuna değinen 
Kahraman “Bu iki temel anlayış, yani 
girişimci ve insani yaklaşım, küresel 
zafiyet ve kırılganlıkların giderilmesini 
ve küresel barış ve refaha katkı 
sağlanmasını hedeflemektedir. 

Mesela bugün, Suriye’deki 
şiddetten kaçarak ülkemize sığınan 
Suriyelilerin sayısı 3 milyon 200 bini 
aşmıştır. Türkiye olarak bu girişimci 
ve insani yaklaşımla, Suriye’deki 
krizin çözülmesi için de gerekli 
adımları atıyoruz ve zulümden 
kaçan insanlara kapımızı, yüreğimizi 
açıyoruz. Türkiye, Suriyeliler için 
bugüne kadar devlet ve sivil toplum 
kuruluşları eliyle 30 milyar dolardan 
fazla harcama yapmıştır.” dedi. İsmail 
Kahraman, Asya’da sürdürülebilir 
barış ve kalkınma sağlanabilmesi 

için birlikte adım atılması gerektiğini 
vurgulayarak, Myanmar’da yaşanan 
gelişmelere de dikkat çekti. “Rakhine 
Eyaleti’nde şiddet olayları azalmış 
olsa da, bölgedeki insani kriz 
sürmektedir. Bu kriz, Bangladeş 
açısından da doğurduğu sonuçlarla 
bölgesel ve uluslararası bir boyut 
kazanmıştır. Bangladeş’e sığınan 
Müslümanların sayısı 650 bine 
ulaşmıştır. Ülkeye sığınanların 
sayılarının hızla artması sebebiyle 
Bangladeş’teki sığınmacıların 
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ihtiyaçlarını karşılayacak 
kapsamlı projelere duyulan 
ihtiyaç gittikçe acilleşmektedir.” 
değerlendirmesinde bulunan 
Kahraman “Yeni İpek Yolu” projesine 
değinerek Türkiye’nin Modern İpek 
Yolu’nun hayata geçirilmesine 
yönelik girişimlere destek verdiğini 
ve somut adımlar attığını, 30 Ekim 
2017’de Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı 
yapılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 

Projesi’nin, Modern İpek Yolu’nun 
kayda değer bir parçası olduğunu 
vurguladı. TBMM Başkanı Kahraman, 
Asya’da sürdürülebilir kalkınmanın 
tüm dünya için çok büyük önem 
arz ettiğini belirterek, şu hususları 
kaydetti: “Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin 
önemini vurgulamak istiyorum. Bu 
hedefler, tüm insanlığın kalkınması 
için bize rehberlik etmektedir. Bu 
hedefler, yoksulluğun ortadan 

kaldırılmasını en büyük küresel 
sınama olarak görmekle birlikte, 
sadece en az gelişmiş veya 
gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına 
odaklanmamakta, gelişmiş ülkeler 
de dâhil olmak üzere tüm ülkeler 
için geçerli evrensel hedefler ortaya 
koymaktadır. Türkiye, bu evrensel 
hedefleri kendi ulusal kalkınma 
planlarına da entegre etmekte ve 
bu konuda öncü rol oynayan ülkeler 
arasında yer almaktadır.”

TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, 
Kamboçya Ulusal 

Meclisi Başkan  
Yardımcısı Nguon 

Nhel’den APA 
Dönem  Başkanlığını 

devraldı.

APA Dönem Başkanlığını Türkiye’ye 
devreden Kamboçya Ulusal Meclisi 
Başkan Yardımcısı Nguon Nhel 
bir konuşma yaptı. Nguon Nhel 
“Potansiyel ve kilit zorlukları ele 
almaya çalıştık. Barış, istikrar ve 
kalkınmaya önem verdik. Aktif 
katılım ve çaba olmasaydı bu başarı 
mümkün olmazdı. Barış, güvenlik ve 
refah bölgesi oluşturmaya çalışıyor, 
Asyalı halklar için gelişme, kalkınma 
hedefliyoruz. TBMM’yi, Genel Kurulun 
temasını ‘Asya’da barış ve kalkınma’ 
olarak oluşturduğu için tebrik 
ediyorum. Bu, bölgemiz için önemli 
bir girişim. Çeşitli stratejiler çıkarılacak 
ve bölgemizde barış, güvenlik 
korunacak. Barış ve kalkınma bütün 
toplumlar için kilit faktörler, biri 
olmazsa diğeri de olamaz. Hiçbir 
ülke refaha kavuşup kalkınamaz, 
eğer o ülkede savaş ve istikrarsızlık 
varsa...” değerlendirmesinde 
bulundu. APA Türk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Van Milletvekili Burhan 
Kayatürk de APA’nın Asya’nın çeşitli 
bölgelerinden 42 üye, 16 gözlemci 
devletten oluştuğunu ve birçok 
parlamenteri bir araya getiren bir 
zenginlik içerdiğini söyledi. APA’yı 
farklı fikir ve görüşleri bir araya 

getiren son derece değerli bir 
platform olarak niteleyen Kayatürk, 
şu değerlendirmede bulundu: 
“Çeşitli fikirlerin yanı sıra barışın 
desteklenmesi, sosyal, kültürel ve 
çevresel hakların Asya halkları için 
güçlendirilmesi gibi hususlarda 
ortak stratejiler belirleyebiliriz. Siyasi 
diyaloğu güçlendirerek, ekonomik 
bağları kuvvetlendirerek kadim eski 
İpek Yolu’nu tekrar canlandırmak için 
çalışıyoruz. Pekin’den başlayan bu 
yol, benim memleketim olan Van’dan 
İstanbul’a ve Londra’ya kadar 
ulaşıyor. Pek çok proje geliştiriyoruz. 
Bölgesel altyapı ağlarının 
geliştirilmesi ve gümrük alanında iş 
birliğinin artırılması için uğraşıyoruz. 
Bu, Asya’daki tüm ülke ve halkların 
refahını artıracaktır.” Asya’nın 
dünya nüfusunun yüzde 45’ini 
barındırdığını hatırlatan Kayatürk, 
bölge ülkelerinin önemli aktörler 
olarak küresel sorunlara ilişkin 

önemli sorumlulukları bulunduğunu 
dile getirdi. Asya ülkelerinin stratejik 
bir vizyon ile potansiyellerinden 
faydalanmaları hâlinde dünya 
meselelerini çözmede önemli bir rol 
oynayacağını ifade eden Kayatürk, 
bu bağlamda APA’nın ortak çabaları 
birleştirme açısından çok önemli 
bir platform olduğunu vurguladı. 
APA Genel Sekreteri Mohammad 
Reza Majidi ise toplantının İstanbul 
gibi tarihî ve kültürel bir şehirde 
yapılmasından memnuniyet 
duyduğunu dile getirerek, ev sahibi 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a 
teşekkür etti. Gelecek iki yıl boyunca 
APA dönem başkanlığının Türkiye 
tarafından başarıyla yürütüleceğine 
inandığını dile getiren Majidi, 
kendilerinin de dönemin başarılı 
geçmesi için ellerinden gelen yardımı 
yapacaklarını kaydetti.

Kamboçya Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Nguon Nhel - TBMM Başkanı İsmail Kahraman
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Yeniden TBMM Başkanı seçilmesi 
dolayısıyla tebrikleri de kabul 
eden Kahraman, ikili temasları 
çerçevesinde Suudi Arabistan 

Şura Meclis Başkanı Abdullah 
Bin Muhammed Bin İbrahim El-
Şeyh, Bahreyn Meclis Başkanı 
Ahmed Bin Ebrahim Almulla ve 

Kamboçya dönem başkanlığını 
yürüten Ulusal Meclisi Başkan 
Yardımcısı Nguon Nhel ile 
görüştü.

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 

APA 10. Genel 
Kuruluna katılmak 

üzere  İstanbul’a 
gelen  parlamento 

başkanlarıyla 
ikili görüşmeler  

gerçekleştirdi; bazı 
millî delegasyon 

başkanlarını kabul etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
APA Genel Kuruluna katılan İran 
Meclis Başkanı Ali Laricani ile Genel 
Kurulun resmî açılışından önce 
ikili bir görüşme gerçekleştirdi. 
İran Meclis Başkanı Laricani, 
TBMM Başkanlığına yeniden 
seçilen İsmail Kahraman’ı tebrik 
etti. TBMM’nin İsmail Kahraman 

başkanlığında daha da güzel 
işlere imza atmasını temenni eden 
Laricani, Genel Kurula ev sahipliği 
yapmasından dolayı Türkiye’ye 
teşekkür etti. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman da İran Meclis Başkanı 
Laricani’ye görevinde başarılar 
diledi. Görüşme daha sonra 
basına kapalı olarak devam etti. 

APA delegasyon başkanları ve 
APA Genel Sekreteri Mohammad 
Reza Majidi, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a nezaket ziyaretinde 
bulundu. Kahraman, resmî açılış 
öncesinde gerçekleşen söz 
konusu ziyaretlerde delegasyon 
başkanları ile ikili ve uluslararası 
meseleleri değerlendirdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
APA 10. Genel Kurulu katılımcılarını 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 
akşam yemeğinde misafir etti. 
TBMM Başkanı Kahraman, burada 
yaptığı konuşmada, barış ve 
kalkınmanın birbiriyle bağlantılı 
kavramlar olduğunu belirterek 
barış olmadan kalkınmanın, 
kalkınma olmadan da barış hâlinin 
sürdürülemeyeceğini ifade etti. 
Genel Kurulun “Asya’da Barışın 
ve Kalkınmanın Sürdürülmesi” 
temasının, hep birlikte düşünülmesi 
ve üzerinde çalışılması gereken 
bir tema olduğuna dikkati 
çeken Kahraman “Bugün, salgın 
hastalıklar, iklim değişikliği, 
yoksulluk ve açlık, insani krizler, 
ayrımcılık nefret suçları, aşırıcılık, 
terörizm, hibrit tehditler, siber 
saldırılar, İslam düşmanlığı gibi pek 
çok sınamayla aynı anda mücadele 
veriyoruz. Birlikten kuvvet doğar 
anlayışıyla, bu çabalarımızı Asya’nın 
barışı ve kalkınması yönünde 
birleştirmemiz hepimizin yararına 
olacaktır. Dünyanın en büyük 
kıtası olan Asya’da barış, istikrar ve 
güvenliğin sağlanması hepimizin 
en temel dileğidir.   Çatışmaların, 
zulümlerin son bulması, Asya’nın 
tüm toplumlarının barış ve 
kardeşlik içinde yaşaması en temel 
arzumuzdur.” dedi. Kahraman, 
girişimci ve insani bir dış politika 
izleyen Türkiye’nin, Suriye, Yemen, 
Myanmar gibi tüm coğrafyalarda 
insani krizlerin çözümü için 
yardım elini uzattığının, sonuç alıcı 
girişimlerde bulunduğunun altını 
çizerek, insani dramlar yaşanırken, 
sürdürülebilir barış ve kalkınmadan 
söz etmenin mümkün olmadığını 
söyledi. TBMM Başkanı Kahraman, 
21. yüzyılın, Asya kıtasının yüzyılı 
olacağını belirterek, son derece 
dinamik bir kıta ve küresel ekonomi 
eğilimlerinin belirlenmesinde etkili 
olan Asya’nın halklarının çalışkan, 
üretken, genç ve yenilikçi olduğunu 
dile getirdi. Avrupa ve Asya’nın 
bir parçası olan Türkiye’nin, Asya 
- Pasifik bölgesiyle ilişkilerini 
geliştirmek için Asya-Pasifik 
açılımını geliştirdiğini hatırlatan 
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Kahraman, şu değerlendirmede 
bulundu:  “Güneydoğu Asya 
Uluslar Birliği (ASEAN) ile 
ilişkilerimize büyük önem 
vermekte, parlamenter ilişkilerimizi 
geliştirmek için her tür gayreti sarf 
etmekteyiz. Öte yandan, 27 Kasım-2 
Aralık 2016 tarihlerinde Kamboçya/
Siem Reap’ta yapılan APA 9. Genel 
Kurul Toplantısı’nın bildirisinde, 
FETÖ’nün bir terör örgütü 
olduğu ve APA’nın söz konusu 
terör örgütüyle mücadelemizde 
ülkemizle tam dayanışma içinde 
olduğu ifade edilmişti. Ayrıca, 
APA ülkelerinin söz konusu terör 
örgütüne karşı gereken önlemleri 
almaları yönünde çağrı yapılmıştı. 

Bu duyarlılık ve dayanışmadan 
ötürü APA’nın kıymetli üyelerine 
şükranlarımı sunmak isterim. Barış 
ve kalkınma için terörizmin her 
türüyle küresel mücadele şarttır.” 
Asya’da barış ve kalkınmanın 
sürdürülmesinin herkesin ortak 
yararı olduğunu vurgulayan 
Kahraman “Bunun için gelin birlik 
olalım. Tüm insanlığın yararına 
projeler üretelim. Asya’da barış 
ve kalkınmanın sürdürülmesine 
ortak katkı sağlayalım. Ortak 
geleceğimize beraber yön 
verelim.” dedi. Kahraman, Genel 
Kurul boyunca “Asya’da Barış 
ve Kalkınmanın Sürdürülmesi” 
temasının farklı boyutlarıyla 

irdeleneceğini belirterek, siyasi 
ve ekonomik yıldızı her geçen 
gün daha çok parlayan Asya’da 
birlikte güzel adımlar atmayı 
temenni etti. APA 10. Genel Kurulu 
katılımcıları için bir “Kültür Gecesi” 
de düzenlendi. Açılış töreninin 
ardından, APA 10. Genel Kurulunun 
22 Kasım Çarşamba günü yapılan 
oturumu, Irak-İran sınırında 
meydana gelen depremde hayatını 
kaybedenler için saygı duruşunda 
bulunulmasıyla başladı. Genel Kurul 
gündeminin kabul edilmesinin 
ardından başkanlık divanı seçildi 
ve daimi komisyonların raporları 
sunuldu.
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TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
APA 10. Genel 
Kurulu kapsamında 
Kazakistan ve Kuzey 
Kore Parlamento 
heyetleriyle 22 Kasım 
2017’de ayrı ayrı 
görüştü.

APA 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna Başbakan Binali Yıldırım tarafından 
22 Kasım 2017’de bir öğle yemeği verildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kazakistan Senatosu üyeleri 
Durkhan Kaletayev ve Manap 
Kubenov’i kabul etti. Kahraman 
aynı gün Kuzey Kore Yüksek 
Meclisi Milletvekili Ri Jong Yuok’u 
da kabul ederek görüştü.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
da katıldığı yemekte Başbakan 
Binali Yıldırım bir konuşma yaptı. 
Türkiye’nin 2017’de APA’ya ilaveten 
İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 ve 
Meksika-Endonezya-Kore-Türkiye 
ve Avustralya’dan müteşekkil MIKTA 
ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütünün de dönem başkanı olarak 
görev yaptığını hatırlatan Başbakan 
Yıldırım, Türkiye’nin uluslararası 
kuruluşlar ve platformlarda aktif roller 
alarak dünya barışı, istikrar ve refahına 
katkı sağlamaya çalıştığını belirtti. 
Yıldırım “Asya, dünyanın en büyük 
ve nüfusu en fazla olan kıtasıdır. 
Asya’nın hızlı kalkınma hamleleri 
yürüten, değişim ve yenilikçiliğe en 
açık bölge olduğunu düşünüyorum. 

Bugün son derece dinamik, üretken 
bir bölgeden bahsediyoruz. 
Bu bağlamda APA 10. Genel 
Kurulunun Asya’da barış ve 
kalkınmanın sürdürülmesi temasıyla 
gerçekleştirilmiş olması da ayrıca 
bir memnuniyet vesilesidir. Barışın 
ve kalkınmanın sürdürülmesi 
Asya ve bütün dünya için büyük 

önem arz ediyor. Barış ve istikrar 
içerisinde yaşam sürdürmek ve 
ülkeler arasındaki itilafları sona 
erdirmek, bölgesel ve küresel 
barışa katkı sağlamak hepimizin en 
önemli görevi ve sorumluluğudur. 
Bu anlamda APA’nın da rolünü bir 
kez daha ifade etmek istiyorum.  
Türkiye bir yandan kalkınma ve refah 
yönündeki çalışmalarını yürütürken, 
diğer yandan da bölgemizde uzun 

zamandan beri var olan kriz ve 
sorunlara karşı da kalıcı çözümler 
üretmek adına, diğer ülkelerle 
yakın iş birliğine devam etmektedir. 
Örneğin Irak’ta son aylarda yaşanan 
kriz, başta Türkiye, Irak Merkezî 
Yönetimi ve İran’ın kararlı duruşuyla 
ve uluslararası camianın bu sözde 
referandum karşısındaki tutumu 
sayesinde çözülmüş ve otorite 
bölgede Merkezî Irak Yönetimi’nin 



26 KASIM - ARALIK 2017

eline geçmiş bulunmaktadır. Bu 
memnuniyet verici bir gelişmedir. 
Benzer bir gelişmeyi de Suriye’de 
yaşamak için Türkiye-Rusya-İran 
bir süreden beri Astana sürecini 
başlatmış bulunmaktadır. Astana 
sürecinin amacı, 6 yılı aşan Suriye’deki 
iç savaşın sona erdirilmesi ve 
Suriye’de kalıcı bir barışın ve istikrarın 
sağlanmasıdır. Bu anlamda da yine 
Türkiye-Rusya-İran çok aktif bir rol 
oynamaktadır. Bütün bu çalışmalar 
önemli bir merhaleye erişmiş ve 
nihayet Cenevre’de başlaması 
öngörülen kalıcı barış ve Suriye 
Devleti’nin, teröre bulaşmamış bütün 
etnik grupların temsiliyle yeniden 
teşkil edilme sürecine girilmiştir. Bu 
noktada katkısı olan Rusya, İran 
başta olmak üzere bütün ülkelere 
bu vesileyle teşekkür ediyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Suriye’de yaşanan gelişmeleri 
değerlendiren Başbakan 
Yıldırım, milyonlarca insanın 

memleketlerinden göç etmek 
zorunda kaldığı, 1 milyona yakın 
masum insanın hayatını kaybettiği bu 
süreci geride bırakmak istediklerini 
dile getirdi. 

Bölgede yaşanan istikrarsızlık 
nedeniyle en büyük bedeli ödeyen 
ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen 
Yıldırım Türkiye’nin son 6 yıldır Suriye, 
Irak, Afganistan ve Asya’nın muhtelif 
yerlerinde yaşanan iç karışıklık ve 
terör nedeniyle göç etmek zorunda 
kalan 3,5 milyon kişiye kucak açtığını 
aktardı. Myanmar’da yaşananları da 
hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, 
Arakan’da 1 milyonun üzerindeki 
Müslüman halkın yerlerinden, 
yurtlarından kovulduğunu hatırlattı. 
Müslümanların köylerinin yakıldığını 
ve âdeta bir etnik temizliğe tabi 
tutulduklarını vurgulayan Yıldırım 
“Birleşmiş Milletler’de ses var mı? 
Hiçbir şey yok. Bir başka ülkede bir 
insanın başına bir iş gelse hemen 
toplanıyorlar, karar alıyorlar, yaptırım 

yoluna gidiyorlar. Ama 1 milyon 
insan, kimisi denizde boğuluyor, 
kimisi köyleri yakılınca hunharca 
öldürülüyor, Bangladeş’e sığınmak 
zorunda kalıyorlar, her türlü zulmü 
görüyorlar fakat dünya sessiz, 
Birleşmiş Milletler sessiz. Cılız bir ses 
çıkıyor, onu da Birleşmiş Milletler’in 
beş biraderi var, onlardan birisi, 
ikisi hemen hamilik yapıyor, gelen 
karar tasarısını veto ediyor. Böylece 
de bunun adına ‘Birleşmiş Milletler 
küresel barışa hizmet ediyor.’ diye 
orada burada büyük laflar ediyor. 
İnsanların öldüğü yerde Birleşmiş 
Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, 
aslında, sadece insanlar ölmüyor, 
insanlık da ölüyor demektir. O 
bakımdan özellikle Avrupa kıtasının 
yanında, Asya ülkelerinin özellikle 
Asya bölgesinde cereyan eden 
istikrarsızlıklar ve bu istikrarsızlıkları 
körükleyen nedenler konusunda 
daha fazla kafa yorması lazım, daha 
fazla iş birliğine gitmesi gerekiyor.” 
dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
burada yaptığı konuşmada 
“Asya’da Barış ve Kalkınmanın 
Sürdürülmesi” temalı APA 10. Genel 
Kuruluna ev sahipliği yapmaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. APA’nın Asya’daki en 
büyük parlamentolar arası kurum 
olduğunu, Asya’nın istikrarı, refahı 
ve kalkınmasına büyük katkılar 
sağladığını ifade eden Aydın, şu 
değerlendirmede bulundu: “Çağdaş 
dünyamızın gerekli bir unsuru hâline 
gelen parlamenter diplomasinin 
önemli bir kurumu olan APA’nın 
sosyokültürel, siyasi ve ekonomik 
alanlar dâhil olmak üzere geniş 
bir yelpazede yürütmekte olduğu 

çalışmaların sadece Asya kıtası 
ülkeleri için değil, küresel düzeyde 
önem taşıdığına inanıyorum. Bu 
vesile ile dönem başkanlığımız 
sırasında, üye parlamentolar ve 
Genel Sekreterliğin iş birliği ve 
desteğiyle bu yöndeki çalışmaları 
güçlendirmek ve ileri götürmek 
için elimizden gelen tüm gayreti 
göstereceğimizi teyit etmek isterim.” 

“Güneş doğudan yükselir.” sözünü 
hatırlatan Aydın, APA’nın bu konuya 
katkı yapacağını, Asya’nın bir cazibe 
merkezi hâline geleceğini ve bu 
gelişmenin birlikte sağlanacağını 
belirtti. Ahmet Aydın, APA’nın 9. 
Genel Kurulunda FETÖ’nün terör 
örgütü olarak nitelenmesi ve 
kınama bildirisi yayınlanmasından 
dolayı tekrar teşekkür etti.

APA 10. Genel Kurul 
katılımcıları onuruna

22 Kasım 2017’de
TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın’ın ev 

sahipliğinde bir akşam 
yemeği düzenlendi.
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APA Türk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ Van Milletvekili Burhan 
Kayatürk’ün başkanlık yaptığı Genel 
Kurul Oturumunda 2020 - 2021 
dönemi APA Dönem Başkanlığı için 
Pakistan Senatosu aday gösterildi. 
Pakistan Senatosunun 2020-2021 
APA Dönem Başkanlığı kabul edildi. 
Daimi komitelerin taslak kararları ve 
10. APA Genel Kurul Oturumunun 
taslak raporunun kabul edilmesinin 
ardından APA 10. Genel Kurulu 
tamamlandı. 

Genel Kurulda kabul edilen 
İstanbul Deklarasyonu’nda, DEAŞ’a 
karşı mücadelede Irak ve Suriye 
halklarının iş birliğinin memnuniyetle 
karşılandığı ifade edildi. APA Türk 
Grubunun etkili çalışmaları ve 
girişimiyle İstanbul Deklarasyonu’na; 
özellikle Rohingya’daki insanlara 
karşı işlenen insan hakları ihlalleri, 

cinsel şiddet ve istismar ile 
çocuklara yönelik şiddete karşı 
şeffaf ve tarafsız bir araştırmaya 
acilen ihtiyaç duyulduğuna, bu 
tür fiillerin sorumlularından hesap 
sorulması gerektiğine, bunun çok 
acil bir gereksinim olduğuna ve 
Mart 2017’de BM İnsan Hakları 
Komisyonu tarafından kurulan 
“BM Gerçeği Bulma Misyonu” ile 
yerel ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarına, acil, güvenli ve 
engelsiz erişim sağlanması 
gerektiğine dair bir madde eklendi. 

Myanmar Hükûmetine, Rakhine 
Eyaletinde insani yardım sağlaması 
ve tüm toplulukların güvenliğini 
teminen BM Birimleri ve ortakları 
ile diğer ulusal ve uluslarası sivil 
toplum örgütlerini acil, emniyetili 
ve engellemeden davet etmesi 
yönünde çağrıda bulundu. İstanbul 

Deklarasyonu’nda; Myanmar, Suriye, 
Yemen ve Irak’a insani yardım 
sevkiyatının engelsiz sağlanması 
gerektiği belirtildi. 

Irak’ın toprak bütünlüğünün 
öneminin altı çizilerek, üye 
devletlere Irak Parlamentosuyla 
dayanışmalarını gösterme 
çağrısında bulunuldu. APA Türk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Van 
Milletvekili Burhan Kayatürk, 
kapanışın ardından düzenlenen 
basın toplantısında, Genel Kurul 
kapsamında 10. Genel Kurula katılan 
ulusal parlamento temsilcilerinin 
Asya’daki tüm meseleleri masaya 
yatırarak, çözümlere ilişkin detaylı 
tartışmalar yaptığını anlattı. 
Önceki APA Genel Kurullarına 
42 asil üye ülkeden en fazla 20-
25 ülke katılırken, Türkiye’deki 
toplantıya 30’un üzerinde ülke 

APA 10. Genel Kurulu, 23 Kasım’da gerçekleştirilen kapanış 
oturumuyla sona erdi.

APA Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Van Milletvekili Burhan Kayatürk - APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi
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parlamentosundan parlamenterin 
katılımıyla rekor kırıldığını 
vurgulayan Kayatürk, Genel Kurulda 
8 meclis başkanı, 3 meclis başkan 
yardımcısının yer aldığını kaydetti. 

Kayatürk, Türkiye’nin 2 yıllığına APA 
dönem başkanlığına seçildiğini 
hatırlatarak “Milletvekillerinden, 
Meclis başkanlarından ve Meclis 
başkan yardımcılarından Türkiye’ye 
dair çok övücü sözler aldık. 
Türkiye’deki demokratik anlayışa, 
sisteme, Cumhurbaşkanımıza 
büyük bir hayranlık olduğunu 
gördük, çıkan her konuşmacı bunu 
dile getirdi. Pakistanlı konuşmacı 
Cumhurbaşkanımız için ‘Artık 
Asya’nın da bir aslanı var, o aslan 
da Recep Tayyip Erdoğan’dır.’ dedi. 
Türkiye’ye ve liderine hayranlığı 
hep birlikte gördük.” diye konuştu. 
Türkiye’nin APA başkanlığı 
süresince, 2 genel kurul ve 2 
başkanlar toplantısı olmak üzere 4 

toplantı düzenleneceğini belirten 
Kayatürk, genel kurullardan birinin 
İstanbul’da yapıldığına değinerek; 
diğerinin Antalya’da, başkanlar 
toplantılarının da Ankara ve Van’da 
olmasının planlandığını kaydetti. 
Kayatürk “APA’nın, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) ve 
Avrupa Parlamentosu (AP) gibi 
hem Asya’nın problemlerini hem de 
dünyanın problemlerini tartışacak 
bir platform olmasını istiyoruz. 
Bu konuda önemli çabalarımız 
var. Türkiye’nin 2 yıllık dönem 
başkanlığında, tabiri caizse yeni 
anayasasını yapacağız ve daha 
güçlü bir organ hâline getirmek için 
canla başla uğraşacağız. Türkiye’nin 
AP’de ve AKPM’de önemli bir 
tecrübesi var. İran uzun süredir 
bu işin sekreteryasını yapıyor. 
Pakistan, Rusya, Çin, Hindistan gibi 
güçlü aktörler var, onlar da güçlü 
bir platform olmasını istiyorlar. 
Birlikte güzel çalışmalar yapacağız.” 

dedi. APA Genel Sekreteri 
Mohammad Reza Majidi de APA 
parlamenterlerinin daha yakın 
şekilde çalışması gerektiğini ifade 
ederek, şu hususları kaydetti: “Asya 
için harika bir platform olan APA, 
parlamenter diplomasi açısından 
büyük bir role sahip ve tamamlayıcı 
bir politika izliyor. Genel Kurulda 30’u 
aşkın parlamentodan milletvekilleri 
çok güzel iş çıkardı ve Asya’daki 
meselelerle ilgili uzlaşmaya 
vardı. Önümüzdeki 2 yıl Türkiye 
dönem başkanı olacak, muazzam 
diplomatlar çalışacak. Bu sayede 
APA çok daha güzel noktalara 
ulaşacak. Bu sayede Asya’daki 
entegrasyonla ilgili net bir vizyona 
sahip olacağımıza inanıyorum. 
Deneyimlerimiz bize, Asya’da bir 
entegrasyona ulaşmak istiyorsak, 
Asya parlamentoları olarak sürekli 
çalışmamız gerektiğini gösteriyor.”
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“SULTAN V. MEHMED REŞAD VE DÖNEMİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU”
İSTANBUL’DA DÜZENLENDİ

“Sultan V. Mehmed 
Reşad ve Dönemi 
Uluslararası 
Sempozyumu”
2 Kasım 2017’de 
Dolmabahçe Sarayı 
önünde Millî Savunma 
Bakanlığı Mehter Takımı 
tarafından verilen
mehteran konseriyle 
başladı.

Sultan V. Mehmed Reşad’ın 173. 
doğum yıl dönümü nedeniyle TBMM 
Millî Saraylardan Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcılığı tarafından 
düzenlenen “Sultan V. Mehmed 
Reşad ve Dönemi Uluslararası 
Sempozyumu” 2-4 Kasım tarihleri 
arasında Dolmabahçe  Sarayı’nda 
gerçekleştirildi. Sempozyumun 
açılışından önce yapılan tanıtım 
toplantısına TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
ile İdari Teşkilat yöneticileri katıldı. 
Kahraman, TBMM’nin  tarihî varlıkların 
korunması, kültürün yaşatılıp 
yaygınlaştırılması ve gençlerin 
manevi ve millî şuurla yetişmesi 
için  tarih, irfan ve sanat alanında 
faaliyetler yürüttüğünü, yayınlar 
yaptığını dile getirdi. Bu kapsamda 
TBMM Başkanlığının  2006’da “150. 
Yılında Dolmabahçe Sarayı”, 2011’de 
“Sultan Abdülmecid ve Dönemi”, 
2016’da ise “Sultan II. Abdülhamid 
ve  Dönemi” sempozyumlarını 
tertip ettiğini ifade eden Kahraman 
“Tarih, bir milletin hafızasıdır. Tarih, 
mazi ile istikbal arasında bağ 
kurmaktır, geçmişin tecrübelerinden 
geleceğin planlamasını yaparken 

yararlanmaktır. Tarih konusunda, 
tarih şuuru  noktasında çok hassas 
ve duyarlı olmamız  gerekiyor. Hiç 
şüphesiz bunun nedeni, tarihin  
geleceğe ışık tutması ve milletimize 
istikamet  göstermesinden 
kaynaklanmaktadır.” dedi. TBMM 
Başkanı Kahraman, Türk milletinin 
bir  cihan devletinin, köklü bir 

medeniyetin varisi olduğunu 
vurgulayarak “Tarih şuurundan  
yoksun olmak, maziyi reddetmek,  
geleceği karartmaktır, köksüzlüğe 
davetiye çıkarmaktır. Geçmişi 
hesaplaşma alanı olarak  görmeden, 
tarihimizi, medeniyetimizi bilmeli  ve 
sahip çıkmalıyız.” dedi ve yakın tarihi  
anlatmak ve aydınlanmak amacıyla 
benzer  faaliyetlerin önümüzdeki 
yıllarda da devam  ettirileceğini 
belirtti.
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Yetmiş iki eserin yer aldığı fotoğraf 
sergisinin açılış töreninde bir 
konuşma yapan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Türk tarihinin 
şanlı sayfalarla dolu olduğunu ve  
herkesin tarihini bilmesi gerektiğini 
kaydetti. Türkiye’nin üç kıta, yedi 
denize hükmeden  bir büyük 
cihan devletinin devamı, halkının 
ise muhteşem bir tarihin varisleri 
olduğunu vurgulayan Kahraman 
“Muhteşem bir tarihe sahibiz. 
Bizim tarihimiz çok eski. Bir çınar 
ağacıyız. Kolay değil, şu anda bizim 
topraklarımız içinde 53 devlet var.” 
dedi. “Tarih tekerrür eder ancak 
tarihten ders  alırsanız etmez.” diyen 
TBMM Başkanı  İsmail Kahraman, 
15 Temmuz’dan da  ders alınması 
gerektiğini, 15 Temmuz  darbe 
girişiminde hedefin Türkiye’yi 
tarih  sahnesinden yok etmek 
olduğunun altını çizdi ve “Hedef 
idarenin değiştirilmesi değildi. 
Hedef Türkiye Cumhuriyeti’nin yok  
edilmesi hadisesiydi. 1960-70 ve 
80’deki darbelerde hedef kadro 
değişimiydi ama bu 15 Temmuz’un 
hedefi, Türkiye’nin tarihe 
karıştırılmasıydı, bütün coğrafyanın 
değişmesiydi ama en büyük 
hesap sahibi Cenab-ı Hak, buna 
mani oldu.” değerlendirmesinde 
bulundu. Tarihteki önemli 
kişiliklerin kıymetinin bilinmesi 
gerektiğini vurgulayan TBMM 
Başkanı Kahraman, dünyada 
büyük insanların, eser bırakanların 
her zaman  doğum günlerinde 
anıldığını hatırlattı. Sultan V. 
Mehmed Reşad’ın döneminde, 
İttihat ve Terakki’nin hükûmette 
bulunduğunu,  o dönemde, 8 
sene içinde 9 milyon 500 bin 
kilometrekarenin 5 milyon 500 bin 

kilometrekaresinin kaybedildiğini 
belirtti. Bugünkü hudutların coğrafi 
değil siyasi hudutlar olduğunu dile 
getiren Kahraman, Türkiye’nin geniş 
bir gönül coğrafyası olduğunu 
sözlerine ekledi. Sempozyum 
kapsamında Dolmabahçe Sarayı  
Sanat Galerisi’nde “Sultan V. 

Mehmed Reşad  ve Dönemi Objeleri 
Sergisi” de düzenlendi. Sergide, Millî 
Saraylar Koleksiyonu’nda bulunan 
silah, hokka takımı, sofra takımları, 
dekoratif tabak, tütün tabakası 
gibi monogramlı ve tuğralı eserler 
ile Sultan V. Mehmed Reşad’ın 
eşyalarına yer verildi.

“Sultan V. Mehmed 
Reşad Dönemi

Fotoğraf Sergisi” ile 
“Sultan V. Mehmed 

Reşad ve Dönemi 
Objeleri Sergisi”
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
sempozyumun açılışında bir konuşma 
yaptı.  Kahraman konuşmasında 20. 
yüzyılın ilk  çeyreğinin Müslümanlar 
için mahşer günü  gibi geçtiğini, siyasi 
haritaların emperyalist  devletler 
tarafından çizildiği bu dönemin,  
Osmanlı topraklarının yağma 
savaşına  tanıklık ettiğini hatırlatarak 
“Milyonlarca  insanın katledilmesi ve 
göçlerle sonuçlanan  bu savaşın en 
büyük mağduru Osmanlı  Devleti 

ve müslümanlar olmuştur. Düvel-i  
Muazzama denilen dönemin Batılı 
emperyalist devletleri, 100 yıl 
önce Osmanlı  Devleti topraklarını 
paylaşmak için doymaz  bir iştahla 
saldırmışlardır. Afrika, Orta Doğu, 
Kafkaslar ve Balkanlar’ın kaderine 
tesir eden bu dönemin bilinmesinde 
ve anlaşılmasında büyük fayda vardır.” 
dedi. TBMM Başkanı Kahraman, 
bilginin yol gösterdiğini ve sahip 
olana güç kattığını dile  getirerek 

şu değerlendirmeyle devam etti: 
“Geçmişe ön yargı ile bakıp kendilerini 
ön  yargılarının içine hapsedenler, 
öz güven  duygusunu kaybetmiş, 
bilgiden korkan insanlardır. Geçmişe 
ideolojik gözlükle bakanlar, 
yarasa gibi karanlıkta yaşamaya 
mahkûm edilmiş insanlardır. Akıp 
giden zaman içinde, Selçuklu da 
Osmanlı da bizim bir gerçeğimizdir. 
İnancımızda, mimarimizde, 
sanatımızda, edebiyatımızda,  sosyal 
hayatımızda Selçuklu ve Osmanlının 
izleri vardır. Bu gerçeği inkâr etmek 
hiç kimseye bir şey kazandırmaz. 
Geçmişimiz bizim geleceğimizdir ve 
geçmişimizi bilmeden geleceğimizi 
planlayamayız. Sultan  Reşad değerli 
bir padişahımızdır. Onu ve dönemini 
bilmezsek, sonuçları günümüzü 
de etkileyen siyasi, sosyal, kültürel, 
demografik değişiklikleri kavrayamaz, 
coğrafyamızın şekillenmesine 
sebep olan  olayları anlayamaz, 
Kafkaslar, Balkanlar, Orta Doğu 
ve Kuzey Afrika’daki gelişmeleri  
yorumlayamayız. Millet olarak 
idrakimizin donduğu, aklımızın 
durduğu, millî şuur ve ruhtan mahrum 
dönemlerden geçtik.  Tarihimize, 
kültürümüze sırtımızı dönüp,  
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pozitivist bir yaklaşımla manevi ve 
millî  değerlerimize yabancılaştırılmak 
istendik.  Tarihî bir hakikat olan 
Osmanlı geçmişimizi  inkâr etmek 
meziyet zannedilen dönemler  
yaşadık. Adından bahsedersek, 
hakkında  olumlu bir söz edersek, 
tarih sayfalarından  çıkıp gelecek 
zannedilen dönemlerdi  onlar. Türkiye 
Cumhuriyeti, Osmanlı  Devleti’nin 
varisidir. Osmanlı’yı anmak ve  
anlamaya çalışmak bizim için ancak 
iftihar  vesilesi olabilir. Yeni kurulmuş, 
köksüz  bir devlet refleksi ile hareket 
edemeyiz.  Artık korkacak, endişe 
edecek, yersiz  kavgaya tutuşacak 
bir durum söz konusu  değil. 
Cumhuriyetin kurulduğu ilk yılların  
kadrolarının psikolojisini bir ideoloji 
gibi  yaşatmaya çalışmak manasızdır. 
Cumhuriyet  yerleşmiştir, demokrasi 
özümsenmiştir.  Kimsenin 94 yıllık 
Cumhuriyet yönetimiyle  bir meselesi 
yoktur. Osmanlı Devleti’nden  söz 
edince ‘Padişahlık isteniyor, sistem  
değişikliği isteniyor’ gibi yorum 
elbette  yanlıştır.”  Sultan Reşad’ın 
halim selim, merhametli,  nezaketli, 
mütedeyyin bir hükümdar, yüksek  
din ve fen bilgilerini okuyan âlim bir 
kişi  olduğunu belirten Kahraman, 
padişahların  şehzadeliklerinde 
çok ciddi bir eğitim  aldıklarının da 
altını çizdi.  Yavuz Sultan Selim’in 
onarımdan geçirilen  kaftanının 
açılışını Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile birlikte yaptıklarını  
hatırlatan Kahraman “Kaftanın tamiri 
için  Amerikalılar teklifte bulundular, 
‘Biz çok iyi  yaparız bu işi’ dediler. 
Sonradan öğreniliyor  ki bunu kâinat 
imamı denilen meczup,  menhus, 
dünyanın kukla olarak kullandığı  
Feto’ya giydirecekler. Bizimkiler onu 
Yıldız’da  iki senede tamir ettiler 

ve onun açılışını  yaptık.” dedi.  
Tehditler karşısında birlik olmanın 
önemini  vurgulayan TBMM Başkanı 
Kahraman  “Meclis’te farklı partiler 
var. Parmaklar  farklı ama aynı 
vücut, aynı bilek, gerektiği  zaman 
birlik olur. İşte 15 Temmuz... Az daha  
gidiyordu Türkiye, Türkiye’nin gidişiydi 
o  proje. Cenab-ı Hak yardım etti 
ve aşıldı. Biz,  kendimiz olacağız, 
kendi tarihimize sahip  çıkacağız.” 
ifadelerini kullandı.  Sempozyumun 
açılış konferansı ise uzun  yıllar sonra 
Türkiye’de ilk kez konferans  veren 
Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Mehmed Şükrü Hanioğlu 
tarafından  gerçekleştirildi.  Hanioğlu 
konuşmasında Sultan Reşad  
Dönemini üç ana konu üzerinde  
değerlendirmeye çalışacağını belirtti 
ve konu  başlıklarını; Sultan Reşad’ın 
tahtta olduğu  zaman diliminin Osmanlı 
ve Türkiye tarihleri  açısından nasıl 
dönemselleştirileceği, bu  dönemin 
başta Türkiye olmak üzere Osmanlı  
coğrafyasında günümüze ulaşan 
etkilerini  devamlılık paradigması 
çerçevesinde ele  alınması ve Osmanlı 
tahtında oturan Sultan V. Mehmed’in 
bu dönemdeki gelişmeleri ne  
denli etkilediği olarak sıraladı. 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali  
Kumbuzoğlu da sempozyumun 
açılışında  yaptığı konuşmada 
sempozyumun  gerçekleştirilmesinin 
TBMM Başkanı İsmail  Kahraman’ın 
bu konuda kendilerini teşvik  etmesi 
ve cesaretlendirmesiyle mümkün  

olduğunu belirtti. “TBMM Başkanımız 
İsmail Kahraman  sayesinde 
tarihimizi ve padişahlarımızı  daha iyi 
öğrenme ve anlama şansına sahip  
oluyoruz.” diyen Kumbuzoğlu, TBMM  

Başkanına, verdiği her türlü destekten 
dolayı teşekkür etti.  Sempozyum 
için yurt içi ve yurt dışında büyük 
ilgi gördüklerine vurgu yapan 
Kumbuzoğlu, bu tür sempozyumları 
kararlılıkla yapmaya ve sürdürmeye 
niyetli olduklarını belirterek 
başta Millî  Saraylardan Sorumlu 
TBMM Genel Sekreter  Yardımcısı 
Yasin Yıldız ve ekibi olmak üzere 
sempozyumun hazırlanmasında 

emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Millî Saraylardan Sorumlu Genel 
Sekreter  Yardımcısı Yasin Yıldız 
da sempozyumu  gerçekleştirmek 
için bir yıl hazırlık  yaptıklarını, bu 
yoğun çalışmaların ve  büyük 
emeklerin sonucunda sempozyumu 
düzenlediklerini kaydetti. Sultan 
V. Mehmed Reşad ve Dönemi 
Uluslararası Sempozyumu’nun bir 
anma  sempozyumu olmadığını 
ifade eden Yıldız,  amaçlarının 
tarihe ışık tutmak olduğunu  belirtti. 
Yurt içi ve yurt dışından katılan 
78 bilim adamının katılımıyla 
sempozyumu  gerçekleştirdiklerini 
ifade eden Yıldız,  sempozyumun 
bilimsel bir sempozyum  olduğunu 
vurguladı. Yıldız, sempozyumun 
gerçekleştirilmesinde  başta TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman  ve 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali  Kumbuzoğlu olmak üzere bilim 
kurullarına,  kendilerine destek veren 
kurum ve  kuruluşlara ve emeği 
geçen TBMM  personeline teşekkürle 
sözlerini tamamladı

Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmed Şükrü Hanioğlu

TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali  Kumbuzoğlu

Millî Saraylardan Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Yıldız 
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15’i yurt dışından olmak 
üzere 78 bilim adamının 
katıldığı 
sempozyumun ilk
gününde, iki ayrı 
salonda dört oturum 
gerçekleştirildi.

Dolmabahçe Sarayı Medhal 
Salon’daki birinci oturumda, “Sultan 
Reşad Türbesi ve Dönemindeki 
Hat Sanatı”, ikinci oturumda ise 
“Savaş ve İstihbarat” konuları ele 
alındı. Meşkhane Salonu’nda ise 
“Sultan Reşad Dönemi İlmiye ve 
Ulema” ve “Tasavvuf, Merasim ve 
Kamuoyu” başlıklarında oturumlar 
gerçekleştirildi. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, sempozyum katılımcılarını 
Yıldız Şale Köşkü’nde düzenlenen 
akşam yemeğinde  misafir etti. 
Yemek öncesinde, Sultan V. Mehmed 
Reşad ile ilgili hazırlanan belgesel 
gösterildi. Belgesel gösteriminin 
ardından konuklara  hitap eden 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman; 
tarihin, incelenmesi ve ibret alınması 
gereken bir alan olduğunu vurguladı. 
TBMM Başkanı Kahraman, Selçuklu ile  
başlayan ve Osmanlı ile devam eden 
ilerlemenin durmasını, II. Mahmud 
dönemine bağladığını vurgulayarak 
şu değerlendirmede bulundu: 
“Bence bu dönem kırılma noktasıdır. 
Niye? Taklitçilik başladı, kendimiz 
olmayı bıraktık. Adalet, eğitim, 

idare ve bürokraside yanlış  yapıldı. 
Olmamalıydı, kendimiz olarak devam 
etmeliydik, taklide girmemeliydik. 
Harbiye’nin eğitim dili Fransızca idi. 
Eski cihat ruhunun yerini seküler bir 
düşünce aldı. Şehitlik duygusu yerine 
dünyevilik yerleşti. Sekülerizm yani 
her şey dünya için, dünya her şey. Bu 
materyalist düşünce ve  maddecilik 
sarstı. Yoksa Balkanlar’ı neden 
kaybedeceğiz? Güçlü bir devlet, 
gücünü muhafaza etmeli ve özüne 
dönmeli. Sultan II. Abdülhamid, 
dağınıklığı topladı, öze dönüş yaptı 
ama dışarısı bizi bırakmıyor, şimdi 
de  bırakmadığı gibi ve tahttan 
indirildi. Neden o güzelim sistemi 
bozuyorsun da adına hürriyet, adalet, 
kardeşlik masalları uydurup, milleti 
de kandırarak deviriyorsun. Kendi 
kendine neden bunu yapıyorsun? Bu 
propagandalar bugün de var. 1960’ta 
vardı, hep varolagelmiştir, İttihat ve 
Terakki  kafasını çok iyi tanımamız 
gerekir. İttihat ve Terakki kafasının 
mutlaka incelenmesi kanaatindeyim. 
Küllerinden doğan Türkiye  
Cumhuriyeti ilelebet yaşamalı, bunun 

için  tarihten ders almalıyız. Kendimiz 
olmalıyız,  mukallitlik olmamalı. 
Propagandaya  kanmamalıyız. 1960’ta 
bu propaganda  nedeniyle Başbakan 
Menderes ve iki bakanı  asıldı. 
Demokrat Parti’nin ne diktatörlüğü  
vardı? Çünkü hamle yapıyor, 
ülkeyi  kalkındırıyor, tekrar büyük 
devlet olacak.  Buna mâni oldular. 
İçerideki kişileri aldattılar.  Sultan 
Abdülhamid’e de ‘diktatör’ denirdi.  
Ne diktatörlüğü?..”    Kahraman; tarihin 
bilinmesi gerektiğini dile  getirerek, 
Sultan V. Mehmed Reşad ile ilgili  
hazırlanan belgeselin bu anlamda 
büyük  değer taşıdığını söyledi.  
Bugün ülkenin yeniden dirildiğini 
belirten  Kahraman, şu hususları 
kaydetti:  “Bugün yeniden ayağa 
kalkıyoruz, saygın bir  devletiz. Biz 
büyük bir tarihin sahibiyiz, biz  1071’de 
geldik bu topraklara, Selçukluyuz,  
Osmanlıyız ve Türkiye Cumhuriyeti 
devletiyiz.  Türkiye Cumhuriyeti olarak 
ilelebet güçlü  olarak yaşayacağız. 
Gittiğimiz yerlerde  büyük bir itibar 
görüyoruz. Türkiye’nin  önderliğini 
önlemek istiyorlar. Bunun  için yurtta 
sulh konseyi kuruluyor. Kendi  ülkesini 
devirecek, iç harp çıkacak ve sulh  
sağlanmış olacak. Büyük bir varta 
atlattık  ve Cenab-ı Allah yardım 
etti. 15 Temmuz’un  önlenmesinde 
önder, Cumhurbaşkanımız  Recep 
Tayyip Erdoğan’dır. Cumhuriyet Halk  
Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 
eklendi  hareketin içine ve karşı 
durdu. Bendeniz  kendi irademle, 
telkin olmadan Meclisi  topladım, 
değerli arkadaşlarla sabahladık.  
Ertesi gün dört partinin dördü de 
ortak  bildiri yayımladık. Bu anayasa 
bir daha  Türkiye’nin böyle badirelere 
yuvarlanmasına  engel olacaktır. 
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Darbe diye bir hadise  olmayacaktır. 
Bir daha ‘darbe olacak’ diye  hırlayan 
karargâhlar hüsrana uğrayacaktır.  
Dünyanın 160 ülkesinde okul, banka, 
sigorta  şirketi, televizyon, gazete 
ve derginiz olacak,  bürokrasi ve 
eğitimde güçleneceksiniz ve  bunu 
bir tek kişi yapacak. Hayır, kukla...”  
TBMM Başkanı Kahraman, projenin 
büyük  bir proje olduğunu ve 
ahtapotun kollarını  kullandığını 
belirterek, “İnşallah çok güçlü  günlere 
gideceğiz, tarihten ders alacağız.  
Eksiğiyle, noksanıyla tarih bizim, inkâr  
etmeyeceğiz, eksikliklerden ders 
alacak ve  daha ötelere gideceğiz.” 
dedi.  TBMM Başkanı Kahraman’a; 
Osmanlının ilk  Meclisi Mebusanında 
Halep Mebusu olan  Bahauddin el-

Emiri’nin torunu Saadettin  Mücahid 
el-Emiri tarafından Kur’an-ı Kerim 
hediye edildi. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali  Kumbuzoğlu ise konuşmasında 
belgeselin  kendisini çok etkilediğini 
ifade etti.  Kumbuzoğlu, TBMM 
Başkanı İsmail  Kahraman’ın 
kendileriyle gerçekleştirdiği  
sohbet toplantılarında her fırsatta  
tavsiyelerde bulunduğunu, 
tarihin sadece  kitaplardan 
okuyarak öğrenilemeyeceğini,  
kitaplardan okumakla yetinmemek,  
tecrübelerden faydalanmak ve 
tarihle iç  içe olmak gerektiğini daima 
hatırlattığını  kaydetti.  TBMM Millî 
Saraylardan Sorumlu Genel  Sekreter 

Yardımcısı Yasin Yıldız ise içinde  
bulundukları Yıldız Şale Köşkü’nün 
tarihi  hakkında konuklara bilgi verdi.  
Yıldız Şale Köşkü’nde bulundukları 
salonun  TBMM Millî Saraylar 
envanterine bağlı  üçüncü büyük 
tarihî salon olduğunu ifade  eden 
Yıldız, Yıldız Şale Köşkü’nün, tarihinde,  
devlet konukevi olarak kullanıldığını 
da   belirterek birçok tarihî şahsiyetin 
sarayda  konakladığını kaydetti.  
Belgeseller ve sempozyumların  
düzenlenmesinde asıl amacın 
tarihe  ve kültüre yeni bilgi ve belge 
sunmak  olduğunu ifade eden Yıldız, 
sempozyumda  akademisyenler 
tarafından sunulan bilgi  ve belgelerin 
tarih açısından çok değerli  olduğunu 
sözlerine ekledi.
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Sempozyumun ikinci 
gününde iki ayrı 

salonda sekiz oturum 
yapıldı.

Medhal Salon’da “Sultan Reşad’ı 
Anlamak”,  “Birinci Dünya Savaşı 
ve Cihad-ı Ekber”,  “Sultan Reşad 
ve Balkanlar”, Osmanlı’nın  Son 
Döneminde Arap Bölgeler”; 
Meşkhane  Salonu’nda da “İkinci 
Meşrutiyet’te İş, Erzak  ve Sağlık 
Politikaları”, “Sultan Reşad ve  Musiki”, 
“Sultan ve Şehzadesi” ve  “31 Mart’ın 
Sonuçları ve Balkan Savaşları”  
başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.  
Sempozyumun son günü ise, 
Medhal  Salon’da gerçekleştirilen 
“Sultan Reşad  Döneminde 
Eğitim” ve Meşkhane  Salonu’nda 
gerçekleştirilen “II. Meşrutiyet’te  
Nüfus, Gayrimüslimler ve İraniler” 
başlıklı  oturumlarla başladı. “Sultan 
Reşad Dönemi  Milliyetçilik, Sadakat 
ve Muhalefet”,  “İttifak, Savaş ve 
Komutan”, “Rumeli  Seyahati, Balkan 
Krizi ve Arnavutlar”  konularında 
oturumların da gerçekleştirildiği  
sempozyumun son gününde, 
Millî  Saraylardan Sorumlu Genel 
Sekreter  Yardımcısı Yasin Yıldız’ın 
başkanlığında  değerlendirme 
oturumu da yapıldı.  Değerlendirme 
oturumunda, Millî Saraylar  Bilim 
ve Değerlendirme Kurulu Başkanı  
Prof. Dr. İlber Ortaylı bir konuşma 
yaptı.  Sultan V. Mehmed Reşad ve 
Dönemi  Uluslararası Sempozyumu 
kapsamında  4 Kasım’da Cemal Reşit 

Rey Konser  Salonu’nda Osmanlı 
Marşları Konseri  düzenlendi.  
Sempozyum 4 Kasım’da TBMM 
Başkanı  İsmail Kahraman’ın yaptığı 
kapanış  konuşmasıyla sona erdi. 
TBMM Başkanı  İsmail Kahraman, 
konuşmasında, İttihat ve  Terakki 
ile Enver Paşa gibi liderlerin yaptığı  
hataların devletin cihan harbine 
girmesine  sebep olduğunu, bunun 
da ülkeyi perişan  ettiğini, Sultan 

Abdülhamid Han’ın  33 sene 
devleti harbe sokmadan maharetle  
yönettiğini ve onu örnek almak 
gerektiğini  kaydetti.  Baltalimanı 
hadisesi ve İttihat ve Terakki’nin  
liderlerinden Cemal Paşa’nın 
Süveyş  Harekâtı’nı hatırlatan 
Kahraman, tarihin  bu dönemlerinin 
de yeniden ve dikkatle  incelenmesi 
gerektiğini belirtti. Cemal  Paşa’nın 
özellikle ele alınması gerektiğini  
belirten Kahraman “Tarihi bilirsek  
geleceğimizi öğrenmiş oluruz. Biz 
1299’da  ya da 1231’de Ertuğrul 
Gazi’yle doğmadık.  Biz bu 
topraklarda 1071’den beri varız. 
Biz  Selçukluyuz, sadece Osmanlı 
değiliz” dedi.  Sözlerinin sonunda 
sempozyuma katılan  ilim adamlarına 
teşekkür eden Kahraman  “Biz 
yeniden saltanat istemiyoruz. Biz  
cumhuriyetten yanayız. Cumhurun 
iradesiyle  yürüyeceğiz. Tarihi 
seveceğiz, bütünüyle  evelallah 
hürmet edeceğiz ama demokratik  
cumhuriyet yolunda yürüyeceğiz.” 
ifadelerini  kullandı.
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN
ULUSLARARASI TEMASLARI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
vaki  davetine icabetle ülkemize 
resmî ziyarette  bulunan Nijer 
Ulusal Meclis Başkanı  Ousseini 
Tinni ile TBMM’de bir araya geldi.  
Görüşmede, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı  ve AK PARTİ Malatya 
Milletvekili Taha  Özhan ile Türkiye-
Nijer Parlamentolar Arası  Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Erzurum  Milletvekili Orhan Deligöz 
de yer aldı.  Kahraman ve Tinni, 
baş başa görüşmenin  ardından 
Divan Salonu’nda gerçekleştirilen  
heyetler arası görüşmeye başkanlık 
ettiler.  Görüşmede iki ülke 
parlamenterlerine hitap  eden 
Kahraman, Türkiye’nin dost ve 
kardeş  ülke olarak gördüğü Nijer ile 
ilişkilerine  büyük önem atfettiğini 
kaydetti. Kahraman,  iki ülke 
parlamentoları arasındaki ilişkilerin  
iyi seviyede bulunmasından 
duyduğu  memnuniyeti dile 
getirdi.  Nijer Meclis Başkanı Tinni 
de ülkesi ve  Türkiye arasındaki 
ilişkilerin güçlenmesini,  ilişkilere 
dinamizm getirilmesini arzu  
ettiklerini belirtti. Nijer halkının 
Türkiye  ile dostluk ve kardeşlik 
temelinde ilişkiler  kurulmasından 

mutluluk duyduğunu ifade eden 
Tinni, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
16. yüzyıla dayandığını, hatta o 
dönem  bir Osmanlı şehzadesinin 
Nijer’e gelerek  evlendiğini, bu 
kişinin soyundan gelenlerin  bugün 
bölgede “İstanbuleva” adıyla  
anıldığını anlattı.  Türkiye’nin 
modern laik devlet yönetiminin  
kendileri için çok iyi bir örnek 
teşkil ettiğini,  Müslüman nüfus 
çoğunluğu nedeniyle iki  ülkenin 
benzerlik gösterdiğini vurgulayan  
Tinni, şu hususları kaydetti:  “Nijer’in 
demokrasisi sıkıntılara rağmen  
devam ediyor. Demokrasiye 
olan bağlılığımız  nedeniyle Nijer 
hükûmeti, Nijer Ulusal  Meclisi, 
Türkiye’de darbeyle, silah yoluyla  
hükûmetin ele geçirilme girişimini 
kınamıştır.  Türk halkını, gençlerini 
gösterdikleri  cesaretten dolayı 
tebrik ederim. Dünyada ilk  defa bir 
darbe girişiminde, siviller meydana  
çıkarak darbe girişimini akamete 
uğratmıştır.  Cumhurbaşkanınız 
Recep Tayyip Erdoğan’ın  vizyonunu 
ve bilgeliğini saygıyla belirtmek  
istiyorum. Kendisi gençleri ve 
bütün  demokrat güçleri bir araya 
getirerek, bu  darbeyi engellemiştir.” 

Tinni, iki ülke arasında 26 alanda 
iş birliği sağlandığını, Türk Hava 
Yollarının Nijer’in  başkenti Niamey’e 
sefer sayısını artırmasıyla  ilişkilerin 
daha da hızlandığını belirterek, 
parlamentolar arası ilişkilerin de 
daha fazla  ilerletilmesi gerektiğini 
kaydetti. İslam ülkelerinin meclisleri 
arasındaki ilişkinin de güçlenmesi 
gerektiğine inandığını dile getiren 
Tinni “TBMM’nin ümmetin  daha 
da birleşmesi ve bütünleşmesi 
için  üstüne düşeni yapacağından 
eminim. İslam  topluluğunun barış 
ve huzura kavuşması,  bunun da 
kutsal kitabımızın öngörüleriyle, 
öğretileriyle hayata geçirilmesini 
arzu  ediyorum.” dedi.  Heyetler 
arası görüşmenin ardından  
TBMM Başkanı Kahraman ve 
Tinni  tarafından TBMM ile Nijer 
Ulusal Meclisi  arasında iş birliğini 
hedefleyen bir  mutabakat zaptı 
imzalandı.  Nijer Ulusal Meclis 
Başkanı Ousseini Tinni,  ev sahibi 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın  
refakatinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip  Erdoğan tarafından 7 
Kasım’da kabul edildi.

Nijer Ulusal Meclis Başkanı
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Azerbaycan 
Büyükelçisi

Afganistan 
Büyükelçisi

Pakistan 
Büyükelçisi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
26 Ekim’de güven mektubunu  
sunan Azerbaycan Büyükelçisi  
Hazar İbrahim’i kabul etti. Kabule,  
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar  
Arası Dostluk Grubu Başkanı  
AK PARTİ Adana Milletvekili  
Necdet Ünüvar da katıldı.  TBMM 
Başkanı Kahraman, konuk  
büyükelçiyi ağırlamaktan duyduğu  
memnuniyeti ifade etti ve yeni  
görevinin hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Afganistan  Büyükelçisi Amanullah 
Jayhoon’u kabul etti.  Kabule, Türkiye-
Afganistan  Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu  Başkanı AK PARTİ 
İzmir Milletvekili  Hüseyin Kocabıyık 
da katıldı.  TBMM Başkanı Kahraman, 
Afganistan  Büyükelçisini ağırlamaktan 
duyduğu  memnuniyeti ifade etti. 
Büyükelçi  Jayhoon ise kendisine 
zaman ayırarak  kabul ettiği için TBMM 
Başkanı’na  teşekkür etti.  Afganistan 
ve Türkiye’nin dostluğunun  tarihten 
geldiğine dikkat çeken  Afganistan 
Büyükelçisi, TBMM’nin  bu konuda çok 
önemli rolü olduğunu  vurguladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
11 Eylül 2017 tarihinde güven 
mektubunu sunan  Pakistan 

Büyükelçisi Muhammad Syrus 
Sajjad Qazi’yi kabul etti. Kabulde, 
Türkiye-Pakistan Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Trabzon Milletvekili  
Muhammet Balta da hazır bulundu.  
TBMM Başkanı Kahraman; 
dost, kardeş, müttefik Pakistan  
Büyükelçisini Mecliste ağırlamaktan 
dolayı memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. Konuk büyükelçi, 
Türkiye’de görev yapmaktan 
dolayı gurur  duyduğunu ifadeyle 
Türkiye’de  Pakistan’a duyulan 
kardeşlik ve sevgi  duygularını 
hissettiklerini ve bundan büyük bir 
memnuniyet duyduklarını kaydetti.
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İngiltere 
Büyükelçisi

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Japon 

İmparatoru Akihito’nun 
doğum günü

nedeniyle Japonya 
Büyükelçisi Akio 

Miyajima’nın ev 
sahipliğinde

düzenlenen resepsiyona 
katıldı.

Japonya 
Büyükelçisi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
veda ziyaretleri kapsamında 
İngiltere  Büyükelçisi Richard 
Moore’u kabul etti.  Kabule, 
Türkiye-İngiltere Parlamentolar  
Arası Dostluk Grubu Başkanvekili 
ve  AK PARTİ Yozgat Milletvekili  
Abdulkadir Akgül de katıldı.

TBMM Başkanı  İsmail Kahraman,  
26 Ekim’de güven  mektubunu 
sunan  Japonya Büyükelçisi  
Akio Miyajima’yı kabul  etti.  
Japonya Büyükelçisini  TBMM’de 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti  ifade eden Kahraman,  
konuk Büyükelçiye  Ankara’daki 
görevinde  başarılar diledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü’nün yanı sıra çok sayıda 
diplomatik misyon temsilcisi ve 
davetlinin katıldığı resepsiyonda 
konuşan TBMM Başkanı İsmail  
Kahraman, iki ülke halkları 
arasındaki ilişkilerin önemli 
olduğunun altını çizerek “TBMM’de 
Japonya ile Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubumuz var ve şimdi de 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve 
BölgeselEntegrasyon BakanıLeonard 
She Okitundu veberaberindeki 
heyeti kabuletti. Kabule, Türkiye-
Kongo Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Mersin 
Milletvekili Hacı Özkan da katıldı. 
Kongo heyeti, kabul öncesinde, 
FETÖ hain darbe girişimi sırasında 
TBMM’ninhasar gören bölümleriile 
Genel Kurulu ziyaret etti.

bir önceki dönemlerde milletvekili 
olan Hasan Murat Mercan 
Japonya’ya büyükelçiolarak 
gitti. Parlamentolar arası 
münasebetlerimizin daha 
dasıklaşacağına inanıyorum.”dedi. 
Türkiye ve Japonya arasında 
Ertuğrul Fırkateyni’nin bir bağ 
olduğunun bilindiğine dikkatçeken 

Kahraman “ErtuğrulFırkateyni’nde 
532 denizcimiz şehit oldu. Ama 
bazı ölümler,aradaki münasebeti 
pekiştirirve bir tarihî dostluk 
doğurur.”ifadelerini kullanarak 
iki ülke arasındaki dostluğun 
kuvvetlive baki kalmasını temenni 
etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü ise Türk-Japon 

dostluğunun zamanla pekişen, 
büyüyen vedaha da değer 
kazanan bir dostluk olduğunudile 
getirerek, iki dost ülkenin stratejik 
ortakolarak bilim, teknoloji ve 
sanayi alanındadaha yoğun iş 
birliği yapması hususunda görüş 
birliğine varılmasından duyduğu 
memnuniyeti kaydetti.

Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti 

Başbakan 
Yardımcısı

Hırvatistan 
Avrupa 
İşleri 
Komitesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Türkiye’ye ziyarette bulunan 
Hırvatistan Parlamentosu

Avrupa İşleri Komitesi Başkanı 
Domagoj Ivan Milosevic ve 
beraberindeki heyeti kabul 

ederek görüştü. Basına kapalı 
olarak gerçekleşen görüşmeye 
AB Uyum Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı. 
Konuk heyet aynı gün AB Uyum 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar’ı da ziyaret etti. 
Toplantıya AK PARTİ Karabük 
Milletvekili Burhanettin Uysal, AK 
PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail 
Emrah Karayel, AK PARTİ Sakarya 
Milletvekili Mustafa İsen, CHP 
Muğla Milletvekili Nurettin Demir 
ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu 
Erdem de katıldı.
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Gülpınar, görüşmede, 
Hırvatistanheyetini TBMM’de 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Ziyaretin parlamentolar 
arası ilişkiler açısından önemine 
vurgu yapan Gülpınar, Türkiye-AB 
ilişkilerinin temelinin katılım süreci 
olduğunu, göç krizi ve güvenlik başta 
olmak üzere bölgesel konularda 
yürütülen işbirliğinin bu temel 
üzerinde ilerletilmesigereğine dikkat 
çekti. Türkiye’nin üyelik sürecinde 
üzerine düşenleri samimi bir gayretle 
yerine getirdiğini belirten Gülpınar, 
şu ifadelerikullandı: “AB’de en son 
ekim ayında düzenlenenzirve de 
dâhil olmak üzere yüksek düzeyli 
toplantılarda ülkemizle ilişkilerin de ele 
alındığını biliyoruz. Bu toplantılardan 
son dönemde bazı üye ülkelerce dile 
getirilen menfi görüşlere rağmen 
Türkiye’nin katılım süreci ile ilgili 
resmî olarak olumsuz bir karar 
çıkmamıştır. Ve bu da AB’nin ileride 
telafisi zor bir tutum içine girmeyi 
tercih etmediğini gösteriyor. Zira 
AB yetkilileri ve birçok AB ülkesi 
Türkiye’nin öneminin farkındadır.” AB 
tarafının özellikle göç konusunda 
Türkiyeile iş birliğine tam bağlılığı 
vurguladığını ifade eden Gülpınar, 
Gümrük Birliği’ningüncellenmesinin, 
Türk vatandaşları için vize serbestisi 
diyaloğunun ve Suriyelilere yardım 
kapsamında sağlanan sığınmacı 
mali imkânlarının AB ile Türkiye 
gündeminin diğer öncelikli konularını 
oluşturduğunu söyledi.AB’den, 
özellikle terörle mücadelekonusunda 
Türkiye ile daha samimi bir işbirliği 
sergilemesinin beklendiğini vurgulayan 
Gülpınar “AB ile bölgemizi ilgilendiren 
konularda iş birliğine devam ederken 

katılım sürecimizin de ilerlemesini 
istiyoruz. Biz bu konuda Hırvatistan’ın 
verdiği desteğe de teşekkür ediyoruz.” 
dedi. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk, 
Hırvatistan Parlamentosu Avrupa 
İşleri Komitesi Başkanı Domagoj 
İvan Milosevic ve beraberindeki 
heyet ile görüştü. Komisyon Başkanı 
Mehmet Habib Soluk, Hırvatistan 
Parlamentosu Avrupa İşleri 
Komitesi Başkanı Domagoj İvan 
Milosevic ve beraberindeki heyeti 
TBMM’de ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. Soluk, 
Hırvatistan Parlamentosu Avrupa İşleri 
Komitesi Başkanı Milosevic’in 2016 
Eylül ayında Hırvatistan’da yapılan 
seçimde tekrar seçilmiş olmasından 
ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı 
olarak da görev yapmasından dolayı 
kutladı ve görevinde başarılar diledi. 
Türkiye’nin, bölgesinde barış ve 
istikrarın korunmasında öneminin 
bilincinde olarak Hırvatistan’ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden 
olduğunu anımsatan Soluk, iki 
ülke arasındaki ilişkilerin 25. yılının 
kutlandığını ve iyi düzeyde dostane 
ilişkiler olduğunu söyledi. Türkiye ve 
Hırvatistan arasındaki ikili ilişkilerin 
geliştirilmesine iki ülke tarafından da 
özen gösterildiğine vurgu yapan Soluk, 
ilişkilerin her alanda daha iyi bir noktaya 
gelmesini temenni ettiğinibildirdi. 
Türkiye olarak Hırvatistan’ın NATO 
üyeliği konusunda güçlü bir destek ve 
katkı sağladıklarının altını çizen Soluk, 
iki ülke ilişkilerinde bir sorun olmadığını 
belirterek “Temennimiz ilişkilerin 

sorunsuz olarak ebediyen devam 
etmesi ve daha da iyi bir noktaya 
gelmesidir.” dedi. İki ülke arasındaki 
dostane ilişkilerin 25. yılının gerek 
Ankara’da gerekse Zagreb’de 8 Ekim 
ve 25 Ekim’de şenliklerle kutlandığını 
hatırlatan komisyon başkanı Soluk, 
bu ilişkilerin devamını dileyerek 
şudeğerlendirmede bulundu: “Sayın 
Cumhurbaşkanımız 26-27 Nisan 2016 
tarihlerinde Hırvatistan’ı ziyaretlerinde 
gerçekleştirdikleri çeşitli görüşmelerin 
yanında Yunus Emre Kültür Merkezinin 
açılışınada katılmışlardır. Yunus 
Emre evrensel bir halk yazarımızdır. 
Yunus Emre bir dünya değeridir. 
Bu kültür merkezinin Hırvatistan’da 
yer almış olması önemlidir. Özellikle 
Yunus Emre’nin bütün söylem ve 
şiirlerinde insanların birliği, beraberliği 
ve kardeşliğinin önemine değinen 
çok önemli ve duygusal manevi 
hitabelerin olduğunuda belirtmek 
isterim. Dilerim Hırvatistan’da bu kültür 
merkezini inceler ve ziyaret edersiniz. 
AB içinde bulunan diğer küçük 
ülkelere verdiğiniz destekten dolayı da 
sizleritebrik ediyorum. Özellikle Bosna 
Hersek’in Avrupa Birliği ve NATO 
üyelikleri için göstermiş olduğunuz 
gayretler ve verdiğiniz destekten ötürü 
sizlere teşekkür ediyorum. Ayrıca 
Türkiye’nin AB üyeliği için göstermiş 
olduğunuz destek ve gayretler için 
de teşekkür etmek isterim. ”Komisyon 
Başkanı Mehmet Habib Soluk,ayrıca, 
Türkiye’nin ulaştırma alanında 
gerçekleştirdiği birçok projeyi de 
konuk heyet başkanına anlatarak, 
ulaştırmanın, ülkelerin birbirlerine 
yakınlaşması ve iyi ilişkiler kurulması 
bağlamında önemine vurgu yaptı. 
Hırvatistan Parlamentosu Avrupa 
İşleri Komitesi Başkanı Domagoj İvan 
Milosevic ise Mehmet Habib Soluk’a 
misafir perverliğinden ötürü teşekkür 
ederek gerçek dostların ihtiyaç zamanı 
ortaya çıktığını belirtti. Milosevic 
“Biz Türkiye ile 25 yıllık dostane 
ilişkilerimizde bunu hep gözlemledik. 
Doksanların başında Hırvat halkı için 
Sırpsaldırılarına karşı Türkiye’nin bize 
verdiği destek çok önemliydi.” dedi. 
Türkiye’nin Hırvatistan’ın NATO üyeliği 
için verdiği desteği de unutmadıklarını 
ifade eden Milosevic, Türkiye’nin AB 
üyeliği için bu zamana kadar her türlü 
desteği verdiklerinive bundan sonra 
da her türlü desteği vermeye devam 
edeceklerini ifade etti.
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İtalya Senatosu
AB Politikaları
Komitesi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalya 
Senatosu AB Politikaları Komitesi 
Başkanı Vannino Chiti ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. Kabulde, AB 
Uyum Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar ile TBMM Türkiye - 
İtalya Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ertan Aydın yer aldı.

Gülpınar, heyeti TBMM’de 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
ifadeyle ziyaretin ikili ilişkilerin gelişmesi 
açısından faydalı olacağını umduğunu, 
Türkiye-AB ilişkileri konusunda 
önümüzdeki dönemde İtalya’nın 
sağlayacağı katkıyı geliştireceğine 
inandığını kaydetti. AB’nin Türkiye 
için stratejik bir hedef olduğunu, 

ancak son zamanlarda yaşanan 
gelgit ve inişli çıkışlı ilişki düzeyinin 
Türkiye’nin çok arzu ettiği bir durum 
olmadığını belirten Gülpınar “Bu 
konuda AB’nin en önemli ülkelerinden 
biri olan İtalya’nın desteği bizim için 
çok önemli.” dedi. 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra AB’nin bütün 
Avrupa İşleri Komitesi başkanlarına 
mektup yazıldığını hatırlatan Gülpınar, 
bu mektuplara sadece Chiti’den cevap 
geldiğini belirterek bunun için özellikle 
teşekkür ettiğini belirtti. 15 Temmuz 
darbe girişiminin hemen ardından 16 
Temmuz’da dönemin Dışişleri Bakanı 
olarak şimdiki İtalya Başbakanı Paolo 
Gentiloni’nin, dönemin Başbakanı 
Matteo Renzi’ninve Cumhurbaşkanı 
Sergio Mattarella’nın dayanışma 
mesajları verdiğini ve Türkiye’nin 
yanında olduklarını ifade ettiklerini 
belirten Gülpınar, Gentiloni’nin 
Türkiye ile dayanışmasını göstermek 
üzere Ekim ayında Türkiye’ye destek 
ziyaretine de geldiğinihatırlattı. 

Gülpınar, İtalya Büyükelçisi Luigi 
Mattiolo’nun da Ankara’da göreve 
başlamasından bu yana ikili ilişkilerin 
geliştirilmesi için çok ciddi bir gayret 
içinde olduğunu sözlerine ekleyerek, 
özellikle siyasi ve ekonomik olmak 
üzere ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri 
ve bölgesel sorunların gündeme 
alınacağı ziyaretin verimli geçmesini 
temenni etti. İtalya Senatosu AB 
Politikaları Komitesi Başkanı Chiti ise, 
İtalya’da yakın zamanda seçimlerin 
gerçekleştirileceğini, seçim sonuçlarına 
göre birtakım değişiklikler olabileceğini 
ancak ziyaretlerinin ilişkilerde olumlu 
etkisinin olacağını ve Senatoda aynı 
etkiyi bırakacağını kaydetti. İtalya’da iki 
meclis olduğu bilgisini paylaşan Chiti, 
bütün görüşlerin Türkiye’nin AB üyeliği 
konusunda ortak hareket ettiğini, 
sadece Türkiye’nin AB’ye değil, AB’nin 
de Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu ifade 
etti.

AB Uyum 
Komisyonu Başkanı ve 

AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet 

Kasım Gülpınar, 
komisyon üyeleri 

CHP Antalya Milletvekili 
Niyazi Nefi Kara ve

MHP Ankara 
Milletvekili Zühal 
Topcu ile birlikte, 
İtalyan Senatosu 

AB Politikaları
Komitesi Başkanı 
Vannino Chiti ve 

beraberindeki 
parlamento heyetiyle 

görüştü



42 KASIM - ARALIK 2017

Nijer Ombudsmanı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Nijer Ombudsmanı Ali Sırrı Maiga 
veberaberindeki heyeti kabul etti. 
Kabule, Nijer heyetine ev sahibi sıfatıyla 
refakateden Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç ile Kamu Denetçileri Yahya 
Akman, Arif Dülger, Celile Özlem 
Tunçak ve Hüseyin Yürük katıldı.
Nijer Ombudsmanı Maiga, Türkiye ile 
Nijer arasındaki ilişkilerin 16. yüzyıla 
dayandığını ve sağlam temellerinin 
bulunduğunu vurgulayarak “Tarih 
bize şunu anlatıyor; 16. yüzyılda 
Osmalı padişahı, temsilcilerden birini 
- bu kendi oğullarından birisiymiş-
Nijer’in Agadez bölgesine yollamış. 
Türk temsilci orada evlenmiş, kalabalık 
bir grup, soy oluşturmuş. Agadez 
bölgesi halkına İstanbuleva deniliyor.” 
dedi. Nijer’i, 1960’ta bağımsızlığını 
kazandıktan sonra tanıyan ilk 
ülkelerden birinin Türkiye olduğunu 
hatırlatan Maiga, bundan 6 yıl sonra 
da iki ülke arasında diplomatik 
ilişkilerin tesis edildiğini belirtti. 
Maiga,Türkiye ile Nijer arasındaki 
ilişkilerin, özellikle Türkiye’nin Nijer’deki 

faaliyetlerinin son derece insani bir 
boyutu olduğunu kaydederek, bir 
şeyi vermenin yetmediğini, bunun 
nasıl verildiğinin, tarzın çok önemli 
olduğunu aktardı. Türkiye ile Nijer 
arasındaki iş birliği alanlarında özellikle 
insani boyutun önplana çıktığının 
altını çizen Maiga “Kırsal bölgelerdeki 
insanların ve yardıma muhtaç, kırılgan 
kesimlerin, halk gruplarının Türkiye 
tarafından yapılan faaliyetlerle 
desteklendiğini ve korunduğunu 
özellikle belirtmek isterim. İş birliği 
alanlarına baktığımızda sağlık, 
hastane yapımı, su kuyularının 
açılması gibi faaliyetler ön plana 
çıkıyor. Özellikle kırsal bölgelerde 
yaşayıp, hayatında hiç içme suyu 
görmemiş, içme suyu nedir bilmeyen 
insanların ilk kez Türkiye’nin açtığı 
su kuyuları sayesinde suya erişmiş 
olmaları bizim için çok önemlidir. 
Okul komplekslerinin yapılması ve 
sivil havacılıkta iş birliği alanlarımız 
arasında bulunuyor. İki ülke arasındaki 
vize muafiyeti de çok önemli. Bütün 
bunlar yöneticilerimizin vizyonu 

sayesinde mümkün oldu.” dedi. Maiga, 
Nijer Ombudsmanı olarak bugün 
Türkiye’de Türk mevkidaşının daveti 
üzerinde bulunmanın kendisi için 
özel anlam taşıdığını sözlerine ekledi. 
Maida, paylaştığımız ortak dinimiz, 
İslam var. Aslında ombudsmanlık 
kurumunun kökenleri, Osmanlı 
İmparatorluğu’na dayanıyor. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki uygulamalar 
ombudsmanlık müessesesine 
hayat vermiştir. Tarihteki en büyük 
ombudsman ve ara bulucu 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’tir. 
Bunun dışında Kuran-ı Kerim’deki 
öğretiler, dinimizin öğretileri bize bu 
müessesenin temellerini sunuyor. 
Yardıma muhtaç olanlar, hakkı 
ihlal edilenler, çocuklar ve diğer 
savunmaya muhtaç kesimlerin 
haklarının korunması, bunlar zaten 
Kuran-ı Kerim’deki öğretilerin 
temelinde.” ifadelerini kullanarak 
ombudsmanlar olarak ilgilenmeleri 
gereken çok sayıda dosya ve zorluklar 
olduğunu kaydetti.
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDEN
FAHRİ DOKTORA UNVANI

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 
2017-2018 Akademik Yılı Açılış 
Töreni, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür 
Merkezinde gerçekleştirildi. Törene 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
katıldı. TBMM Başkanı Kahraman’a 
Üniversite Senatosunun kararıyla 
“Üniversitenin gelişimine katkı 
sağlaması, zihnen, fikren, ruhen ve 
bedenen sağlıklı bir neslin yetişmesi 
için yaptığı öz verili çalışmalarından 
dolayı” sağlık alanında fahri doktora 
unvanı verildi. Fahri doktora belgesi 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından 

takdim edildi. TBMM Başkanı 
Kahraman, temelinde Sultan 
Abdülhamid’in olduğu Sağlık 
Bilimleri Üniversitesinin dünya 
çapında bir üniversite olacağını 
belirtti. Türkiye’nin eğitim alanında 
geçmişte çok aksamalar yaşadığını 
dile getiren Kahraman “Bizi harpler 
perişan etti. Evvela Trablusgarp, 
sonra 1912 Balkan, sonra 1914-
1918 Birinci Dünya Harbi, yetişmiş 
bütün elemanlarımızı elimizden 
aldı. Birinci Cihan Harbi’nde 2 
milyon 900 bin gencimizi askere 
verdik. Nüfusun yüzde 10’u harbe 

gitti. Bu oran Almanlarda yüzde 
14’tür. 2 milyon 900 bin askerimizin 
1 milyon 50 bini yok oldu. 450 
bin şehidimiz var, esir, kayıp var. 
Bu kadar genç ve diri bir nüfus 
gidince ne tarlayı sürecek insan, 
ne çalışacak kişi kaldı. Gelişmemiz 
durdu, perişan olduk. Almanlar 
bize bu günkü parayla 8 milyar 
dolar verdi. Hazıra dağ dayanmaz, 
dokuz ayrı cephede savaşıyoruz. 
Perişan ettiler bizi. O harbe 
girmeyecektik. Bazıları ‘mecburduk’ 
derler. Hayır, hiç de mecbur 
değildik. Eğer Sultan Abdülhamid 
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Hanin dirilmemiş olsaydı hatta 
Birinci Cihan Harbi çıkmayacaktı; 
muhteşem bir insandı, en azından 
harbe girmezdik. 9 milyon 100 bin 
kilometre karemiz vardı. Üç harbin 
sonunda 8 sene içinde 5 milyon 
500 bin kilometrekare toprak 
kaybettik. 1918’de 3 milyon 600 bine 
indik, Lozan’da da 800’e indik, 2 
milyon 800 bin kilometrekare daha 
verdik. Çok kötü yıkımlar yedik. 
Bunlardan birisi de eğitim öğretim 
sahasındaki bozgundur.” dedi. 
Kahraman, Sultan Abdülhamid’in 
ileri seviyede eğitim hamlesi 
yaptığına değinerek, döneme ilişkin 
yapılanlara ilişkin de bilgi verdi. Tarihi 
hatırlamanın geleceğe hazırlanmak 
olduğuna işaret eden Kahraman, 

öğrencilere “Tarih şuurundan 
mahrum olmayalım, asil ve necip 
bir milletin torunları olduğumuzu 
bilelim, böylece millîbirlik ve 
bütünlüğümüzle bir yumruk olarak 
haksızlıkların, yanlışlıkların üzerine 
gidelim.” diye seslenerek, eğitimdeki 
eksikliklerimizin giderilmesi ve tarihi 
sevmek gerektiğini vurguladı. Sağlık 
Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cevdet Erdöl, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın da Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi binasındaki okulda 
eğitim gördüğünü hatırlattı. Erdöl, 15 
Temmuz süreci sonrasında Gülhane 
Askeri Tıp Akademisinin eğitim 
fonksiyonlarının da üniversiteye 
devredildiğini dile getirerek, 
Gülhane’de tıp fakültesi, hemşirelik 

yüksek okulunda, enstitüde 
eğitimlere devam edildiğini, gelecek 
yıl Gülhane Eczacılık ve Sağlık 
Bilimleri fakültelerine de öğrenci 
alacaklarını bildirdi. Toplamda lisans 
ve önlisans olarak hem Gülhane 
hem İstanbul hesaba katıldığında 
4 bin 979 öğrencileri bulunduğunu 
kaydeden Erdöl, 337 de yüksek lisans 
ve doktora öğrencisi bulunduğunu 
kaydetti. Erdöl, üniversitede 43 
ayrı ülkeden öğrencinin eğitim 
gördüğünü sözlerine ekledi. 
Konuşmaların ardından Kahraman 
ve Erdöl, 95 yaşında en yaşlı aktif 
hekim olarak görev yapan Nüzhet 
Ziyal ile fakülte birincisi öğrencilere 
hediye verdi.
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24 KASIM
Öğretmenler Günü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 
bir mesaj yayımlayarak tüm 
öğretmenlerin Öğretmenler 
Günü’nü tebrik etti. TBMM Başkanı 
Kahraman, mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “Öğrettikleri her harf ile 
üzerimizde kırk yıl hatır bırakan 
değerli öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik 
ediyorum. Öğretmenlerimiz hakkında 
taşıdığımız samimi hisleri ifade etmek 
için bugün özel bir fırsattır. Bu vesileyle 
dilimizde muallim, müderris gibi çok 
sayıda karşılığı olan ve okulla tanışan 
her insanımızda kalıcı hatıralar bırakan 
öğretmenlerimizi en iyi dileklerimle 
selamlıyorum.

Onlar, istikbal meşalemizin taşıyıcısı 
çocuklarımız ve gençlerimizin 
ruhi, fiziki ve zihnî gelişiminde 
inkâr edilmez bir yere sahiptirler. 
Onlar, ülkemizi daha yaşanılır hâle 
getirmek ve milletimizi medeniyet 
yarışında en öne geçirmek için 
vazifelerini fedakârca yapmaktadırlar. 
Onlar, kalemin ve kelamın gücünü 
vatanımızın her sathında gururla 
taşıyıp, insanımızı kendine yeterli hâle 
getirerek, meselelerimizin çözümünü 
kolaylaştırmaktadırlar.

Onlar, milletimizin manevi ve maddi 
sahadaki gelişiminde vazgeçilmez bir 
yere sahiptirler. Nesillerimiz, onlardan 
aldıkları bilgi, sorumluluk şuuru, 
sorgulama ve yorumlama yeteneği 
ile geleceğimizi inşa edeceklerdir. 
Bu düşüncelerle, yediden yetmişe 
milletimizin her ferdi üzerinde 
hakları olan öğretmenlerimizin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü tekrar 
tebrik ediyorum. Bu ulvi vazifeyi icra 
ederken şehit düşen öğretmenlerimizi 
rahmet ve minnetle anıyor, bütün 
öğretmenlerimizi muhabbetle 
selamlıyorum.”
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Öğretmenler 
Günü’nde 

81 ilden gelen 
öğretmenler 
Gazi Meclis’i

ziyaret etti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
81 ilden gelen öğretmenleri 
kabulüne Millî Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Başkanı 
Beşir Atalay, Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Orhan Erdem ve İdari 
Teşkilat yöneticileri katıldı. Kabulde 
konuşan TBMM Başkanı Kahraman, 
öğretmenliğin çok duygusal 
ve onurlu bir meslek olduğunu 
ifade ederek, öğretmenlerin, 
Türkiye’nin gelişmesinde, gençlerin 
yetişmesinde söz sahibi olduklarını 
belirtti ve “İyi talebeler yetiştireceğiz, 
Türkiye’mizi çok daha ötelere 
götüreceğiz. Öğretmenlik, kaynağı 
kurumayan güzel bir meslektir.” dedi.

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 
ise yaptığı konuşmada, milletleri 
zihnen ve ruhen özgür kılan, istiklal 
ve hürriyet aşkını yeni nesillere 
kazandıran kişilerin öğretmenler 
olduğunu ifade ederek “Bir marangoz, 
ağacı mobilyaya dönüştürür; bir 
terzi, kumaşı elbiseye dönüştürür; 
öğretmenlerin üzerinde çalıştığı ise 
insandır.” ifadelerini kullandı. Yılmaz, 
öğretmenlerin yaptıklarının etkisinin 
gelecekte görüldüğünü vurgulayarak 
“Bu yüzden öğretmenlik çok 
daha sabır ve tahammül isteyen 
bir meslektir. Öğretmen bugünü, 
gelecek için yatırıma dönüştürür. 
Mühendis ve mimar yol, köprü, bina, 
araba ve gemi inşa eder, öğretmen 
ise bir milletin geleceğini inşa eder.” 
değerlendirmesinde bulundu. Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı Beşir Atalay da 
komisyon çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Konuşmaların ardından Millî 
Eğitim Bakanı Yılmaz, TBMM Başkanı 
Kahraman’a ilkokul ve ortaokul 
karnesi ile talebe künye defterini 
hediye etti.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Beşir Atalay - TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman - Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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MÜSLÜMAN ÜLKELERİN LİDER VE 
GİRİŞİMCİ KADINLARI MECLİSTE

Türkiye’nin, İslam İşbirliği Teşkilatının 
(İİT) Kadından Sorumlu Bakanlar 
Konferansı dönem başkanlığı 
çerçevesinde Kadın Dayanışma 
Konseyinin katkılarıyla düzenlenen 
“Genç Kadınlar Liderlik ve 
Girişimcilik Programı” kapsamında 
50 ülkeden 55 Müslüman kadın 
lider TBMM’yi ziyaret etti. Programa 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 
ile İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Ardahan Milletvekili 
Orhan Atalay katıldı.  TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, girişimci kadınlara 
hitaben yaptığı konuşmasında, 
Türkiye’nin 2016 yılında düzenlenen 
13. İslam Zirvesi ile İslam İşbirliği 
Teşkilatının dönem başkanlığını 
üstlendiğini hatırlattı.   Cumhuriyetin, 
Millî Mücadele yıllarında  vatanını 
canı pahasına koruyan, kundaktaki 
bebeğini sırtına alarak yollara 
düşen, battaniyesini dondurucu 
soğukta taşıdığı cephaneyi örtmek 
için kullanan ve cephede savaşan 
isimli isimsiz nice kahraman kadının 

katkısıyla kurulduğunu ifade eden 
Kahraman, şunları kaydetti:   

“Kadınlar anadır, topraktır, iş ve 
toplum hayatının her alanında 
vazgeçilmez bir yere sahiptir. 
Ülkemiz tarihinde her zaman kritik 
roller taşıyan, her şeyden önce 
vatanını, dinini, ülkesini koruyan 
cesur, yürekli, yılmaz savaşçılardır. 
Ülkemizde kadın, Cumhuriyetin 
kuruluşundan günümüze kadar 
hak ettiği değeri her zaman 
görmüştür. TBMM’ye ilk kez 1935 
yılında 18 kişi olarak giren kadın 
milletvekillerimizin sayısı son üç 
yılda Cumhuriyet tarihinin en 
yüksek oranına ulaşmıştır. Kadın 
milletvekillerimiz, kadın elinin 
değdiği her alanın güzelleştiğinin 
bir göstergesi niteliğindedir.”  

Kahraman, Türkiye’nin ev 
sahipliğinde gerçekleşen kapsamlı 
eğitim programının son günü 
olduğunu, katılımcıların Türkiye’de 
kadınların toplumsal statüsünün 
güçlendirilmesi ve kadınlara 
yönelik gerçekleştirilen mevzuat 
çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi 

edindiklerini anlattı.  Kadına 
verilen desteğin demokrasinin 
gelişmesi için vazgeçilmez bir 
unsur olduğunun altını çizen TBMM 
Başkanı, şu değerlendirmeyle 
devam etti:  

“Türkiye özellikle 2000’li yılların 
başından itibaren hem mevzuat 
değişiklikleri ve yapısal reformlar 
hem de kadına sağlanan maddi ve 
manevi desteklerle kadın hakları 
alanında büyük bir dönüşüm 
başlatmıştır. Devletimizin kadın 
haklarının güçlenmesine dönük 
yaptığı çalışmaları koordine etmek 
amacıyla 2011 yılında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, sosyal politika 
uygulamalarına kurumsal bir kimlik 
kazandırdı. Kız çocukları ve kadınların 
eğitimi ile kadının toplumsal ve 
ekonomik statüsünün yükseltilmesi 
konusunda desteklerini 
esirgemeyen Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve değerli 
eşi Emine Erdoğan’a şükranlarımı 
sunuyorum. Toplumun temel 
harcını oluşturan aile kurumunun 
korunması ve toplumun bekasında 
en az ekonomik ve siyasi politikalar 
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kadar önemli olan sosyal 
politikaların, planlı ve sistematik 
bir yapıya kavuşturulmasıyla 
verimli bir sürece girilmiştir.”

İsmail Kahraman, Küresel İnsani 
Yardım Raporu doğrultusunda 
Türkiye’nin 6 milyar dolar 
tutarındaki yardımları ile 
2016 yılında ABD’den sonra 
dünyanın ikinci büyük donör 
ülkesi olduğunu belirtti. Aynı 
raporda Türkiye’nin insani yardım 
miktarının millî gelire oranında ilk 
sırada yer aldığının altını çizen 
Kahraman “Ülkemiz din, dil, ırk 
ayrımı yapmadan ve hiçbir çıkar 
beklemeden vicdani sorumluluk 
gereği yardıma ihtiyacı olan tüm 
ülkeler ve toplumsal kesimlere 
yardım elini uzatmaktadır. Bu 
yönüyle Türkiye, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinde yer alan temel insani 
gereksinimlere ulaşım, fakirliğin 
ve ülkeler arası eşitsizliğin 
giderilmesine yönelik çalışmaların 
yanı sıra cinsiyet eşitliği, kadın ve 
kızların güçlendirilmesi hedefi ile 
de uyumlu yardım ve çalışmalar 
yürümektedir.” dedi.  

TBMM Başkanı Kahraman, İslamın 
kadına ve eğitime, çalışmaya ve 
dayanışmaya atfettiği yüksek 
değerin Batı’daki İslam karşıtı 
eğilimler doğrultusunda aşırı sağ 
partiler tarafından çarpıtılmaya 
çalışıldığına işaret etti. İslam 
dininin kadını aile ve toplum 
hayatı da yüksek bir noktada 
konumlandırdığını, kadın ve erkeği 
bir bütünün ayrılmaz parçası, kadını 
ise ümmetin yarısı olarak gördüğünü 
söyleyen Kahraman, İslamiyet 
öncesi toplumlarda kadınlar diri diri 
toprağa gömülürken, İslamiyet ile 
birlikte toplumsal, ekonomik, sosyal 
ve kültürel alanlarda önemli roller 
edinmeye başladıklarını söyledi.  
TBMM Başkanı Kahraman, konuklara 
hitaben “Sizler, kadına bu derece 
değer atfeden böyle yenilikçi, 
çağdaş bir dinin mensupları ve 
genç liderleri olarak, toplumlarınızda 
hemcinslerinize öncülük edecek, 
ayrıca İslamiyeti karalamaya ve 
ötekileştirmeye çalışan İslam 
karşıtlarına karşı da canlı birer karşı 
örnek niteliğinde olacaksınız. FETÖ 
silahlı terör örgütü, 15 Temmuz 
2016’da Türkiye’de kanlı bir darbe 
girişiminde bulunmuştur. Ne yazık 

ki dini alet ederek oluşturdukları 
illegal örgütle, kendi Meclisini, kendi 
kurumlarını bombalayan, silahsız 
vatandaşlarına kurşun sıkan, kendi 
silah arkadaşlarını arkadan vuran 
hain bir grubun saldırısına şahit 
olduk.   

Ancak, bu hainler amaçlarına 
ulaşamadı. Darbe girişiminin 
gerçekleştiği o gece, olağanüstü 
topladığımız Genel Kurula gelen 
ve teröristlere karşı koyan cesur 
106 milletvekilimiz içerisinde birçok 
kadın milletvekili de bulunmaktaydı. 
O gece hain darbe girişimi sırasında, 
darbe girişimini engellemek 
üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla gözünü kırpmadan 
kendini sokağa atan 250 şehidimiz 
ve 3 bine yakın yaralımız içerisinde 
birçok kadın vatandaşımız da 
bulunmaktaydı. Darbe girişiminin 
engellenmesinde en büyük rolü 
Türk halkı oynamıştır ve bu rol 
içerisinde kadınlarımızın da payı 
büyüktür. Huzurlarınızda kendilerine 
teşekkürlerimi sunarken, hayatını 
kaybedenlere de Allah’tan rahmet 
diliyorum.” dedi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
18 Kasım’da hayatını kaybeden 
efsane haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı 
yayımladı. Kahraman mesajında 
şu ifadeleri kullandı: “Dünya spor 
tarihinin en önemli sporcularından; 
Dünya, Olimpiyat ve Avrupa 
Şampiyonu haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu, Rahmeti Rahmana 
kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, 
ailesine, spor camiasına ve ülkemize 
başsağlığı dilerim.”   

“Yüzyılın sporcusu” olarak 
nitelendirilen Naim Süleymanoğlu; 
19 Kasım 2017’de Başbakan Binali 
Yıldırım, bakanlar, milletvekilleri, 
siyasi parti temsilcileri, siyaset ve 
iş dünyasından isimler ile sevenleri 
tarafından son yolculuğuna 
uğurlandı. Süleymanoğlu için Fatih 
Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni 
düzenlendi.  

Naim Süleymanoğlu; 9 yaşında 
başladığı halterde 3 Olimpiyat 
şampiyonluğu kazanırken, kariyeri 
boyunca toplam 46 dünya rekoru 
kırdı. “Cep Herkülü” lakaplı Naim 
Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986’da 
üst üste 3 kez dünyada yılın haltercisi 
seçilmişti.

YÜZYILIN SPORCUSU 
NAİM SÜLEYMANOĞLU VEFAT ETTİ

MISIR’DA TERÖR SALDIRISI
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Mısır’ın El Ariş kentinde El 
Ravdah Camisi’nin hedef alındığı 
terör saldırısını şiddetle kınadı. 
Kahraman, saldırı dolayısıyla Mısır 
Meclis Başkanına bir taziye mesajı 
da gönderdi. Kahraman, mesajında; 
“El Ariş kentindeki El Ravdah 

Camisi’nde mübarek Cuma namazını 
kılmakta olan masum insanlara karşı 
bugün gerçekleştirilen ve çok sayıda 
kardeşimizin ölümüne yol açan hain 
terör saldırısını şiddetle kınıyorum. 
Zatıalinize, Mısır halkına ve saldırıda 
hayatını kaybedenlerin ailelerine 
başsağlığı dileklerimi sunuyor ve 

ahirete irtihal eden Müslüman 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu 
zor anda sizinle dayanışma içindeyiz 
ve acınızı paylaşıyoruz. Bu vesileyle 
size ve Mısır halkına en iyi dileklerimi 
yineliyorum.” ifadelerini kullandı.

HAKKARİ’DE HAİN SALDIRI
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Hakkâri’de meydana gelen terör 
saldırısında 8 güvenlik görevlisinin 
şehit olması dolayısıyla bir başsağlığı 

mesajı yayımlayarak Şemdinli 
ilçesinin Ortaklar bölgesinde bölücü 
ve hain terör örgütü tarafından 
şehit edilen askerler ve güvenlik 

korucularına Allah’tan rahmet, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete 
başsağlığı, sabır ve metanet 
dileğinde bulundu.
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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ı 
kabulünde, Türk halkının iradesinin 
tecelli ettiği yer olan TBMM’nin 
desteğinin anlamının büyük 
olduğunu ifade etti.   

Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetli tüm 
çözüm gayretlerine rağmen Kıbrıs 
Rum tarafının gösterdiği isteksizlik 
nedeniyle Kıbrıs’ta federal bir yapı 
kurulamadığına dikkati çeken  
Akıncı, Kıbrıs Türkünün dünyadan 

izole edilmesinin hiçbir haklı yanı 
olmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı 
Akıncı, bir yandan çözüm ve barış 
perspektifi korunurken, öte yandan 
da KKTC’nin çok daha iyiye gitmesi 
için çalışmaya devam edeceklerini 
dile getirerek “Eşitlik, özgürlük 
ve güvenlik hiçbir şart altında 
vazgeçmeyeceğimiz temel ilkelerdir. 
Kıbrıs’ta çözüm ancak bu ilkeler 

çerçevesinde mümkün olabilir. Aksi 
hâlde yan yana yaşamanın şartları 
konuşulabilir.” dedi. Müzakere 
masasını terk eden tarafın kendileri 
olmayacağını vurgulayan Akıncı 
“Sonuçsuz müzakerelerle bir 50 yıl 
daha geçirme niyetinde değiliz.” 
değerlendirmesinde bulundu.  
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da 
TBMM’yi temsilen katıldığı KKTC’nin 

KKTC’NİN 34. KURULUŞ 
YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) kuruluşunun 34. yıl dönümü 
Lefkoşa’da düzenlenen törenlerle 
kutlandı. Törenlere TBMM’yi temsilen 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın 

katıldı. KKTC’nin 34. kuruluş yıl 
dönümü törenleri çerçevesinde 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
tebrikleri kabul etti. Tören, daha sonra 

Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde devam 
etti. Anıta çelenk konulmasının 
ardından saygı duruşunda bulunuldu 
ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar 
göndere çekildi. Lefkoşa’da Dr. Fazıl 
Küçük Bulvarı’nda düzenlenen 
törende KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı ve Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ tarafından 
konuşmalar yapıldı. Başbakan 
Yardımcısı Recep Akdağ, törende 
yaptığı konuşmada, KKTC’nin 
34. kuruluş yıl dönümü kutlama 
törenlerine katılmaktan ve Kıbrıs Türk 
halkının bu onurlu gününde yanında 
olmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirerek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Türk halkının selam ve 
sevgilerini iletti.

KKTC Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, 
TBMM Başkanvekili  
Ahmet Aydın’ı 
Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda  kabul etti.
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34. yaşını kutlamanın kendileri için 
anlamlı olduğunu belirterek, TBMM 
olarak hak mücadelesinde Kıbrıs 
Türk halkının yanında olduklarını dile 
getirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
selamlarını ileten Aydın “Haklı 
davanıza ilişkin her türlü kararı 
almaya devam edeceğiz. KKTC tüm 
kısıtlamalara rağmen demokrasiyi 
hayata geçirdi.” ifadelerini kullandı.   

Aydın, görüşmenin ardından 
Başbakan Hüseyin Özgürgün ve 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel 
Siber tarafından ayrı ayrı kabul edildi. 

KKTC Başbakan Özgürgün başta 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
olmak üzere tüm TBMM üyelerine 
en iyi dileklerini yolladığını belirterek, 
Kıbrıs Türkünün Anadolu halkıyla 
müşterek verdiği mücadele ile 
birlikte cumhuriyetin 34. yılına 
ulaştığını kaydetti.   

Özgürgün, Kıbrıs Türk halkının 
Adadaki varoluş mücadelesinin 
geride önemli dönüm noktaları 
bıraktığının altını çizerek, 1974 Mutlu 
Barış Harekâtı’nın da bunlardan 
biri olduğunu, mali-ekonomik 
mücadelenin ise hâlen sürdüğünü 
ifade etti. Türkiye’den KKTC’ye gelen 
suyun başka bir dönüm noktasını 
daha oluşturduğunu söyleyen 
Özgürgün, Türkiye’nin bu konudaki 
kararlı tavrının barış suyunu 
Adaya ulaştırdığını ve Adanın 
kaderinin değiştiğini, ilerleyen 
dönemlerde Rum tarafının da bu 
suyun nimetlerinden faydalanacağı 
günlerin geleceğini bildirdi.  

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs’ta 
çözüm istemeyen tarafın Rum tarafı 
olduğunun anlaşıldığını; Meclis, 
hükûmet ve Türkiye’nin çözüm 

iradesinin karşılık bulmadığını 
kaydederek, KKTC’nin kendi ayakları 
üzerinde duran yapısıyla, Rum 
tarafıyla iki devletli ve komşuluk 
ilişkileri seviyesinde karşılıklı ilişki 
kuracağını söyledi.   

“Türkiye Cumhuriyeti ile bundan 
sonraki merhaleleri de birlikte 
yürüteceğiz.” diyen Özgürgün, bu 
önemli günde Türkiye’nin varlığını 
Kıbrıs Türkünün yanında hissetmenin 
önemli olduğunu sözlerine ekledi.
Resepsiyona, TBMM Başkanvekili M. 
Akif Hamzaçebi, Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, TBMM İdare Amiri 

Ahmet Gündoğdu, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral 
Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı 
Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel 
Sekreteri Tacettin Çetinkaya, TESK 
Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in 
eşi Rahşan Ecevit, gaziler, askerî 
erkân ve basın mensupları katıldı. 

Şehitler için saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan resepsiyonda, 
Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu ve KKTC Büyükelçisi Fazıl 
Can Korkut tarafından konuşma 
yapıldı. Resepsiyonda, kutlama 
pastasının kesilmesinin ardından 
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası tarafından da kısa bir 
konser verildi.

KKTC Büyükelçisi 
Fazıl Can Korkut’un ev 

sahipliğinde, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin 

34. kuruluş yıl dönümü 
resepsiyonu düzenlendi.

TBMM  BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ
İÇİN SEÇİM YAPILDI
TBMM Başkanlık Divanının; 
başkanvekillikleri, kâtip üyelikler ve 
idare amirlikleri için Genel Kurulun 
22 Kasım 2017 tarihli 27. Birleşiminde 

seçim yapıldı. Seçime dair karar, 
29 Kasım’da Resmî Gazete’de 
yayımlandı. TBMM Başkanlık Divanı, 
26. Dönem 2. devre için seçilen yeni 

üyelerin de katılımıyla TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman başkanlığında 
29 Kasım’da ilk toplantısını 
gerçekleştirdi.

Saadet Partisi Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa 
Destici - TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 
- KKTC Büyükelçisi Fazıl Can Korkut – TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu - Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Yaşar Güler 
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26. DÖNEM 2. DEVRE
TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ

İsmail KAHRAMAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Ahmet AYDIN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

AK PARTİ Adıyaman Milletvekili

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili

Yaşar TÜZÜN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

CHP Bilecik Milletvekili

Pervin BULDAN 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili 

HDP İstanbul Milletvekili
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Ahmet GÜNDOĞDU 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri 

AK PARTİ Ankara Milletvekili

Salim USLU 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri 

AK PARTİ Çorum Milletvekili

Orhan KARASAYAR 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri 

AK PARTİ Hatay Milletvekili

Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri 

AK PARTİ Mardin Milletvekili

İbrahim ÖZDİŞ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri 

CHP Adana Milletvekili

Sırrı Süreyya ÖNDER 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri 

HDP Ankara Milletvekili

Erkan HABERAL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri 

MHP Ankara Milletvekili
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Sema KIRCI 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Balıkesir Milletvekili

Mustafa AÇIKGÖZ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

Bülent ÖZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

CHP Çanakkale Milletvekili

Vecdi GÜNDOĞDU 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

CHP Kırklareli Milletvekili

Barış KARADENİZ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

CHP Sinop Milletvekili

Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU  
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

MHP Hatay Milletvekili

Mücahit DURMUŞOĞLU 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Osmaniye Milletvekili

Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

CHP Bursa Milletvekili

Fehmi KÜPÇÜ 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Bolu Milletvekili

Bayram ÖZÇELİK 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Burdur Milletvekili

İshak GAZEL 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Kütahya Milletvekili
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KAHRAMAN, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’a ziyarette bulundu.   

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
Saraçhane’de bulunan başkanlık 
binasında Mevlüt Uysal ve tören 
mangası tarafından karşılanan TBMM 
Başkanı Kahraman, 15 Temmuz 
şehitlerinin isim ve fotoğraflarının 
yer aldığı panoyu inceleyerek, dua 
etti. Kahraman, daha sonra şeref 
defterini imzaladı.   TBMM Başkanı 
Kahraman, Mevlüt Uysal’a görevinde 
başarılar dileyerek “Yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır. İnanıyorum 
ki İstanbul’umuza büyük hizmetler 
yapacaksınız, başarılı olacaksınız, çok 
hoş sedalar bırakacaksınız. Sizin gibi 
değerli bir şahsiyete İstanbul’un teslim 
edilmesinden memnuniyet duyuyorum. 
İstanbul, Türkiye ve dünya demek. Nice 
örnek hizmetler ve başarılar dilerim.” 
dedi.  

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uysal da TBMM Başkanının güzel 
dileklerine teşekkür etti.

TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ARASINDAKİ
İŞ BİRLİĞİ VE STRATEJİK ORTAKLIK 
VURGULANDI

TBMM Başkanvekili  
Ahmet Aydın  

“Yeni Bir Küresel  
Gerçeklikte  

Kazakistan’ın  
Modernizasyon  
Modeli” temalı  

Uluslararası  
Parlamenter  

Konferansına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
TBMM Başkanı İsmail Kahraman
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Konferansa, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın ile birlikte Türkiye-Kazakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Amasya 
Milletvekili Haluk İpek katıldı.   

TBMM Başkanvekili Aydın, 1 Aralık 
Birinci Cumhurbaşkanı Günü dolayısıyla 
düzenlenen “Yeni Bir Küresel Gerçeklikte 
Kazakistan’ın Modernizasyon Modeli” 
temalı Uluslararası Parlamenter 
Konferansta TBMM adına yaptığı 
konuşmada, Türkiye ile Kazakistan’ın 
stratejik ortak niteliği kazanmasının bir 
onur kaynağı olduğunu ifade etti.   

İki ülke arasında ikili ve küresel 
konulardaki diyaloğun, iki ülke 
cumhurbaşkanları arasındaki 
dostluğun ve birçok üst düzey ziyaretin, 
her alanda gelişen iş birliğinin önemli 
göstergelerinden olduğuna dikkati 
çeken Aydın, şu hususları kaydetti:   

“Cumhurbaşkanımızın Eylül ayında 
Kazakistan ziyaretinde ifade ettikleri 
üzere, ülkelerimiz arasında siyasi 
alanda var olan iş birliğini ve stratejik 
ortaklığımızı derinleştirmek istiyoruz. 
Karşılıklı ticareti, yatırımları, ortak proje 
girişimlerini daha ileri noktalara taşımak 
arzusundayız.”   

Aydın, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi çerçevesindeki iş 
birliğinin Türkiye ile Türk cumhuriyetleri 
arasındaki ilişkileri güçlendirdiğinin altını 
çizerek “Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in önümüzdeki ilkbaharda 
Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi 

Toplantısı için ülkemize yapacağı ziyaret 
kuşkusuz ikili ilişkilerimizi daha da 
pekiştirecektir.” ifadelerini kullandı.  

15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe 
girişiminden sonra Türkiye’yi ziyaret 
eden ilk Cumhurbaşkanı olan Nursultan 
Nazarbayev’in Türk milletine desteğini 
ifade ettiğini hatırlatan Aydın “Bu 
dostluğun bir gereği olarak hain terör 
örgütünün Kazakistan’da, özellikle 
medya, eğitim ve iş dünyasında mevcut 
uzantılarıyla mücadelede artan bir iş 
birliği içerisinde çalışmak istiyoruz.” dedi.   

Bu yıl Kazakistan’da yapılan anayasa 
değişikliklerini, Nazarbayev’in vizyonu 
doğrultusunda modernleşme, istikrar 
ve refah içerisinde iyi yönetim ilkelerine 
uygun hukuk devleti olma yolunda 
attığı adımları dikkatle izlediklerini 
söyleyen Aydın, söz konusu reformların 

Kazakistan’ın kalkınma ve refahına 
büyük katkı yapacağına inandığını 
vurguladı.   

Aydın, 2017’de 3. Modernizasyon 
Programı kapsamında başlatılan 
“manevi uyanışın” Kazakistan’ın Nurlu 
Yol ve 2050 hedefleri bakımından 
büyük önem taşıdığını düşündüklerine 
işaret ederek “Hedefleriniz arasındaki 
Latin alfabesine geçme kararının 
Kazakistan için hayırlı olmasını diliyoruz.” 
dedi.   

Bu yıl 10  Haziran-10  Eylül arasında 
gerçekleşen Astana EXPO 2017 
Uluslararası Enerji Fuarı’ndaki başarılı 
organizasyonundan dolayı Kazakistan’ı 
tebrik eden Aydın, fuarda Türkiye’nin 
en iyi şekilde temsil edilmesi için çaba 
gösterdiklerini ve fuarın en büyük 
pavyonlarından birine sahip olmaktan 
gurur duyduklarını söyledi.  

Aydın, Suriye konulu Astana 
görüşmelerine ev sahipliği yapan 
Kazakistan’ın dünyada ve bölgede 
barış ve huzurun hâkim kılınması, ihtilaf 
ve çatışmaların diyalog ve barışçıl 
yöntemlerle çözüme kavuşturulması 
çabalarını takdirle karşıladıklarını dile 
getirdi.   

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Amasya Milletvekili Haluk İpek, ziyaretleri 
kapsamında Kazakistan Meclis Başkanı 
Nurlan Nigmatulin ile de bir araya geldi. 
Görüşmede ikili ilişkiler ve uluslararası 
konularda istişarede bulunuldu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
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UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE İÇİN MECLİS 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplanan Genel Kurulda, Mecliste  
grubu bulunan dört siyasi partinin, uyuşturucu madde kullanımı ve alınması gereken tedbirlerin  
belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik önergeleri görüşüldü.
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Görüşmelerde hükûmet adına söz 
alan Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ TBMM’de grubu bulunan 
siyasi partilere duyarlılık ve 
hassasiyetleri için teşekkür etti.   

Akdağ, uyuşturucu bağımlılığının 
kronik bir beyin hastalığı olarak 
kabul edildiğini belirterek 
Türkiye’nin uyuşturucuyla 
mücadele tarihçesini anlattı. 
Konuya ilişkin 2008 yılında da 
bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulduğunu anımsatan Akdağ 
“Şu anda elimizde, ülkemizdeki 
uyuşturucu bağımlılığı ve önleme 
tedbirlerini kapsayan en önemli 
ulusal yayınlardan birisi bu 
araştırma raporudur. Mecliste 
yeni bir araştırma raporunun 
oluşmasının bu husustaki 
mücadelemize katkı vereceğine 
yürekten inanıyorum.” dedi.

Akdağ, 13 Kasım 2014 tarihinde 
uyuşturucuyla mücadele konulu 
bir Başbakanlık genelgesi 
yayınlandığını, Uyuşturucuyla 
Mücadele Yüksek Kurulunun 
kurulduğunu ve konunun teknik 
anlamda araştırıldığını ifade ederek, 
2015 yılında Ulusal Uyuşturucu 
ile Mücadele Strateji Belgesinin 
hazırlandığını, 8 bakanlığın ortak 
faaliyetleriyle konunun üzerine 
gidildiğini söyledi. Akdağ “Sayın 
Başbakanımızın  talimatıyla 
bundan sonraki süreçte hem 
kurul yapılarını hem de aslında 

bir taraftan uyuşturucuya zemin 
hazırlayan sigara içimiyle ilgili 
mücadeleyi güçlendirmek için 
‘Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek 
Kurulu’nu ‘Bağımlılıkla Mücadele 
Yüksek Kurulu’ hâlinde yeniden 
yapılandırıyoruz. Beş ayrı alanda 
çalışma grupları oluşturuyoruz; 
en başta uyuşturucu olmak 

üzere, tütün, alkol, teknoloji 
bağımlılığı konusunda da yeni 
bir yapı oluşturuyoruz. Öyle 
inanıyorum ki inşallah bu araştırma 
komisyonu kurulursa teknoloji 
bağımlılığı konusunda da bu 
yeni çalışmalarımıza katkı vermiş 
olacaktır.” dedi.

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim 
Yurdakul da uyuşturucuyla mücadele 
konusunun parti olarak hassas 
oldukları konuların başında geldiğini 
belirterek “Bizler milliyetçi, ülkücü 
camia olarak damarlarımızdaki asil 
kanın uyuşturucuyla kirlenmesine 
en büyük tepkiyi koyan partiyiz. Bu 
meselenin tüm partilerin iş birliğiyle 
Meclise gelmesi ise çok önemli bir 
gelişme. Türk milletinin sağlığı için 
Türk gençlerinin uyuşturucudan 
korunması için ortak bir irade 
oluşturuyoruz.” dedi.   

Türkiye’de uyuşturucu kullanım 
yaşının 10’a kadar düştüğünü, 
uyuşturucuya bağlı ölümlerin her 
geçen yıl arttığını ve uyuşturucu 
maddelerin sokaklarda aleni 
şekilde satılır hâle geldiğini belirten 

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul 
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Yurdakul, uyuşturucu ve ham 
maddesinin üretiminin sıkı tedbirlerle 
izlenmesi, mevcut sistemdeki 

açıkların, suistimallerin giderilmesi, 
uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 
yöntemlerin tespit edilerek 

uyuşturucu transferlerinin kaynak 
ülkede engellenmesi gerektiğini 
kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz 
Kaan Salıcı da uyuşturucuyla 
mücadele konusunu partiler üstü 
tutmak gerektiğini belirterek, 2008 
yılında kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonunun raporundan 
alınacak örnekler olduğunu söyledi. 
AMATEM'lerde tedavi görenlerin 
sayısının her geçen yıl arttığını, 
uyuşturucu kullanım yaşının 10'a 
kadar düştüğünü ifade eden Salıcı 
"Yapılması gereken tek şey tedbir 
almaktır. Tedbiri sadece polisiye 
tedbir olarak da görmemek gerekir. 
Eskiden uyuşturucu, zengin 
çocuklarının keyif için kullandığı bir 
madde olarak görülürdü. Artık öyle 
fiyatlara düşmüş durumda ki yoksul 
çocuklar kullanıyor.” dedi

HDP Mardin Milletvekili Mithat 
Sancar da Mecliste bulunan 4 siyasi 
partinin uyuşturucuyla mücadele 
konusunda birlikte hareket 
etmesinin sevindirici olduğunu 
belirterek, HDP'nin kurulacak 
komisyona destek verdiğini söyledi. 
Sancar, uyuşturucuya yönelik 
faaliyetlerin arttığı zamanların 
toplumda denetimin, yargı 
bağımsızlığının ve demokrasinin 
zayıfladığı zamanlar olduğunu 
ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar 
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AK PARTİ Adana Milletvekili 
Necdet Ünüvar da uyuşturucu 
konusunun dünyanın her yerinde 

ciddi bir problem olduğuna işaret 
ederek "Bugün attığımız adımların 
yarınlarımızı daha iyi etkilemesini 

umuyorum. Bu çerçevede 
bugün kurulacak olan araştırma 
komisyonunun da ülkemizin 
geleceği adına çok önemli bir adım 
olduğunu düşünüyorum." dedi. 
Türkiye'nin 2006'dan beri Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerinin yakaladığı 
toplam uyuşturucu miktarının 2 
katından daha fazlasını sınırlarında 
yakaladığını belirten Ünüvar 
"Bu, Türkiye'nin küresel ölçekteki 
uyuşturucuyla mücadelede bütün 
insanlığın gençlerini bu zararlı 
illetten ne kadar koruduğunun da 
bir göstergesidir." ifadesini kullandı. 
Necdet Ünüvar, yeni kurulacak 
komisyonun sadece uyuşturucu 
değil, internet ve teknoloji 
bağımlılığı gibi diğer bağımlılık 
türlerine de eğilmesi, bu konularda 
fikirler, öneriler ortaya koyması 
gerektiğini vurguladı. Konuşmaların 
ardından Genel Kurulda yapılan 
oylama ve Mecliste grubu bulunan 
dört siyasi partinin ortak önerisiyle, 
uyuşturucu madde kullanımı 
ve alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis 
Araştırma Komisyonu kuruldu. 
3 ay boyunca görev yapacak 
Komisyon, 12 üyeden oluşmakta 
olup, Ankara dışında da çalışmalar 
gerçekleştirebilecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli, konuyla 
ilgili olarak 4 Kasım’da AA’ya 
değerlendirmede bulundu.   

Uyuşturucu gelirinin dünyada silah 
kaçakçılığından sonra ikinci büyük 
gelir kaynağı olduğunu, Türkiye’nin 
de morfin ve eroinin Avrupa’ya geçiş 
güzergâhında yer alması nedeniyle 
risk altında bulunduğunu ifade 
eden Benli, devletin uyuşturucuyla 
mücadelede 6 farklı bakanlıkça 
çalışmalar yaptığını, mücadelenin 
sadece polisiye tedbirlerle olabilecek 
bir durum olmadığını anlattı. Benli, 
gençlerdeki değişimi fark edebilen 
ailelerin Uyuşturucu ile Mücadele, 
Danışma ve Destek Hakkı Alo 191’den 
yardım alabileceğini ifade etti.   

AK PARTİ Adana Milletvekili Necdet Ünüvar

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli
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Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal 

İşler Komisyonu 
Başkanı Vural 

Kavuncu, Alkol ve 
Madde Bağımlılığı 
Tedavi Merkezleri 

(AMATEM) ile 
Çocuk ve Ergen 

Madde Bağımlıları 
Tedavi Merkezleri 

(ÇEMATEM) sayısı 
ile tedavi imkânlarını 

artıracaklarını 
bildirdi

Kavuncu, global bir sorun olan 
bağımlılığın Türkiye’de de önemli 
halk sorunlarından biri hâline 
gelmeye başladığını dile getirerek 
bağımlılığın her türünün insan, 
toplum sağlığı üzerinde önemli, 
kötüleştirici, verimliliği düşürücü, 
insan ömrünü tehdit edici birtakım 
özelliklerinin bulunduğunu belirtti. 
Kavuncu, bağımlılığı sadece madde 
bağımlılığı olarak düşünmemek 
gerektiğini, bunun içinde alkol, 
nikotin ve teknoloji bağımlılığının da 
bulunduğunu dile getirdi. Kavuncu, 
Türkiye’nin önceden beri bir geçiş 
bölgesi olması nedeniyle özellikle 
uyuşturucu anlamında risk taşıdığını 
dile getirerek “Uzak Doğu’dan Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya diye bildiğimiz 
bir akım vardı. Bu artık Uzak Doğu’dan 
Avrupa’ya değil, Avrupa’dan 
Türkiye’ye doğru geri bir akım olmaya 
başladı. Bunu öncelikle bir sorun 
olarak görüyoruz, kabul ediyoruz.” 
dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu konudaki itirazları 

ve tespitlerinin son derece yerinde 
olduğunu vurgulayan Kavuncu, 
sokaklarda vicdan inciten görüntülerle 
karşı karşıya kaldıklarını, özellikle 
sentetik uyuşturucuların kullanımının 
değişik yerlerde olduğunu aktardı. 
Kavuncu, Türkiye’nin bu sorunu 
önemli bir konu olarak gündemine 
aldığını ve kararlılıkla mücadelesini 
sürdürdüğünü bildirdi.   

Kavuncu, 2014’teki Başbakanlık 
Genelgesi ile bir başka aşamaya 
geçildiğini ve daha kurumsallaşmış 
mücadele yöntemi başlatıldığını 
anımsatarak, konuyu siyaset üstü 
değerlendiren partilere, öneri ve 
çalışmalarda iş birliği niyetini ortaya 
koydukları için teşekkür etti. Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Kavuncu, önceden AMATEM 
ve ÇEMATEM’lerde uzun bekleme 
sıraları bulunduğunu, bazen 
bunun aylar sürdüğünü söyledi. 
Hâlihazırda bekleme süresinin 2 
haftaya kadar indiğini, uzun bekleme 

süresini ortadan kaldırdıklarını 
vurgulayan Kavuncu, yeni AMATEM 
ve ÇEMATEM’ler yaparak tedavi 
imkânlarını artıracaklarını bildirdi.   

Tedavinin niteliğiyle ilgili de sürekli 
bilimsel çalışmaların yapıldığına işaret 
eden Kavuncu, bu aşamadan sonraki 
uyum sürecinin çok önemli olduğunu 
kaydetti. Kavuncu “Temel amacımız 
tedavisi olan kişiyi topluma vermeden 
önce bu kişinin sosyal becerilerini 
artırmak, ihtiyaçlarını gidermek, bu 
kişinin sosyal platformda aktif olarak 
görev almasını, uyuşturucudan uzak 
durmasını sağlayacak birtakım yollara 
gitmek. İŞKUR ile bağlantımız olacak, 
hobiler, sanat, spor olacak. Ama en 
önemli konu, bu insanların hayatlarını 
bağımsız geçirecekleri, kimseye 
ihtiyaç duymayacakları, başka yöne 
sapmalarına ihtiyaç olmayacak bir 
mesleğe sahip olmaları.” dedi.

Dünyada yeni nesil sentetik 
uyuşturucuların önemli bir sorun hâline 
geldiğini aktaran Benli, dünyada 255 
milyon kişinin, her 20 kişiden birinin, 
hayatlarında en az bir defa uyuşturucu 
madde kullandığı, AB’de 93 milyonun 
üzerinde yetişkinin yaşamlarının bir 

noktasında yasa dışı uyuşturucu 
denediğinin tahmin edildiğini belirtti.   

“Uyuşturucu sorunu, uluslararası 
güvenlik ve istikrara yönelik açık bir 
tehdittir. Küresel bir tehdide dönüşen 
uyuşturucu ile mücadelede başarı, 

ancak uluslararası düzeyde etkili bir 
iş birliği ile mümkündür.” diyen Benli, 
sorunla etkin mücadele için ülkelerin, 
uyuşturucunun arzına yönelik suçları 
“sınır aşan örgütlü suç” olarak görmesi 
ve bu suçlarla sıfır tolerans ilkesiyle 
mücadele etmesi gerektiğini aktardı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu
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KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 
8. KURULUŞ YILINI ETKİNLİKLERLE KUTLADI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonunun (KEFEK) 8. kuruluş yıl 
dönümü kapsamında 1-2 Kasım 2017 
tarihlerinde Ankara’da “Karar Alma 
Mekanizmalarında Kadın” temalı 
sempozyum ile “KEFEK Farkındalık 
Ödülleri Töreni” düzenlendi. 
Etkinliğe; Türkiye, Bosna Hersek, 
Panama, Makedonya, Azerbaycan 
ve Ürdün’den çok sayıda milletvekili, 
siyasetçi, özel sektör ve kamu 
kurumu temsilcisi katıldı.

Sempozyumun açılış 
konuşmaları TBMM 

Başkanvekili Ahmet Aydın, 
KEFEK Başkanı ve AK PARTİ 

Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Birleşmiş 

Milletler Kadın Birimi (UN 
Women) Avrupa ve Orta 

Asya Bölge Direktör Vekili ve 
Türkiye Temsilcisi Vekili Alia 
El-Yassir tarafından yapıldı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
sempozyumun açılışında yaptığı 
konuşmada, kadınların siyasete 
ve ekonomiye etkin katılımının 
sadece Türkiye’nin değil bütün 
dünyanın gündemi olduğunu dile 
getirdi. Kadınların kendi yaşamları 
hakkında verilen kararlara yeterince 
katılmadığı, eksik temsil edildiği bir 
demokratik düzenin tam ve sağlıklı 
işlediğinin ileri sürülemeyeceğini 
belirten Aydın, günümüzde kadınların 
üstlendikleri roller ve topluma 
katkılarında esaslı değişikliklerin 
olduğunu ancak toplumsal 
hayattaki güç ve sorumluluk 
dağılımı ile kaynaklara erişimde 
cinsiyet kaynaklı eşitsizliklerin 
devam ettiğini söyledi. Aydın “Kadın 
erkek fırsat eşitsizliği, kadınların 
kendilerini geliştirmelerini, siyasette, 
karar alma mekanizmalarında ve 
çalışma yaşamında etkin görev 
alabilmelerini sağlayacak adımlar 
atabilmelerinin önünde büyük bir 
engel oluşturmaktadır. Kanunlar, 
yönetmelikler, genelgeler ve 
anayasada yapılan değişikliklerin 

yanı sıra toplumu bilinçlendirme 
faaliyetlerindeki artış, bir devlet 
politikası olarak bu sorunla 
mücadelenin ve çözümü için çeşitli 
yolların denendiğinin en önemli 
göstergesidir.” dedi. Aydın, TBMM’nin 
kadınlara her alanda desteğinin 
devam edeceğinin de altını çizdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Kadınsız siyasetin ve 
demokrasinin, bütün toplum için 
eksiklik, adaletsiz ve haksızlık” 
düşüncesinde ise olduğunu aktaran 
Katırcıoğlu, bu düşüncenin son 
15 yıldaki politikalarının temelini 
oluşturduğunu bildirdi.   

Katırcıoğlu, kadınların siyaset ve 
iş dünyası başta olmak üzere 
hayatın her alanında daha fazla yer 
almasıyla Türkiye’nin gelişeceğini, 
demokrasinin güçleneceğini 
ve ekonominin büyüyeceğini 
vurgulayarak, son 15 yılda kadın 
hakları konusunda sağlam bir yasal 
zeminin oluşturulduğunu, bunlar 
arasında en önemlisinin TBMM 

bünyesinde Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunun kurulması 
olduğunu kaydetti.   

Sempozyumun birinci gününde 
“Karar Alma Mekanizmalarında Kadın: 
Siyaset” başlıklı ve Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Av. Özlem Zengin’in 
moderatörlüğünü yaptığı oturumda 
kadınların siyasete katılımı önündeki 
engeller ve çözüm önerileri, siyasette 
cinsiyet kotasının uygulanması, 
parlamentolarda eşitlik komitelerinin 
rolleri, kadınların siyasi katılımını 
artırmak için uygulanan kanunlar 
tartışıldı. Oturuma; Türk siyasetçi 
ve akademisyen Dr. İmren Aykut, 
Makedonya Türk Organizasyonları 
Yöneticisi Suzana Musli, Kocaeli 
Üniversitesinden Prof. Dr. Münevver 
Tekcan, Bosna-Hersek Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı 
Mirsad Isakovic, Panama Kadın, 
Çocuk, Genç ve Aile Komisyonu 
Başkanı Dalia Bernal katıldı. 

KEFEK Başkanı Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, yaşanan 
büyük meseleler nedeniyle 
çoğu zaman kadına dair 
sorunların konuşulmasına 
fırsat kalmadığını belirterek, 
söz konusu meselelerin 
zaman içerisinde kadını 
etkilediğini ve kadın 
meselesi olarak ortaya 
çıktığını dile getirdi.

“Karar Alma Mekanizmalarında 
Kadın: Kamu Sektörü” başlıklı ve 
İslam İşbirliği Teşkilatı (SESRIC) 
İstatistik ve Enformasyon 
Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk’un 
moderatörlüğünü yaptığı ikinci 
oturumda ise kamu sektöründe 
karar alma mekanizmalarında 
kadının rolüne ilişkin konular masaya 
yatırıldı. Oturuma, Muğla Valisi 
Esengül Civelek, Diyarbakır Sur 
Emniyet Müdürü Asuman Karacık, 

Azerbaycan Milletvekili Melahat 
Ibrahimgizi, YÖK Akademide Kadın 
Çalışmaları ve Sorunları Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu 
ve Kamu Denetçisi Celile Özlem 
Tunçak da konuşmacı olarak katıldı.  

Sempozyumun ikinci gününde 
“Karar Alma Mekanizmalarında 
Kadın: Özel Sektör” başlıklı oturum 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. 
Fatma Betül Sayan Kaya ile Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu’nun açılış konuşmasıyla 
başladı. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya, KEFEK’in 8. yıl dönümünü 
kutlayarak başladığı konuşmasında, 
sistem değişikliğiyle KEFEK’in 
uyum yasalarıyla gelecek dönemde 
çok daha önemli çalışmalara imza 
atacağını belirtti. Kaya, son 15 yılda 
kadınların toplumsal statülerinin 
güçlendirilmesi konusundaki 

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu
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başarıların ve gelinen noktanın çok 
önemli olduğunu dile getirdi. Dr. 
Fatma Betül Sayan Kaya “Mecliste 
2002’de yüzde 4,4 olan kadın 
milletvekili oranını yüzde 14,7’ye 
yükselttik. Bu hâlâ istediğimiz bir 
oran değil. Yüzde 50’lere çıkarmak 
istediğimiz bir oran. Belki çok radikal 
bir söylem ama biz kadınların 
erkeklerle eşit oranda temsil 
edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Bu konuda da her türlü çalışmayı 
yapıyoruz.” değerlendirmesinde 
bulunarak beşerî sermayesinin 
yarısı olan kadınlardan istifade 
etmeyen bir toplumun millî bir kayıp 
içinde olduğuna dikkati çekerek 
Türkiye’de son 15 yılda kadınların 
bilgilerinden, zekâlarından, 
düşüncelerinden faydalanma 
adına önemli adımlar atıldığını 
kaydetti.  Bakan Kaya, son 15 yılda 
kadının statüsünün güçlendirilmesi 
alanında hükûmet programları 
başta olmak üzere tüm temel 
politika belgesinde hazırladıkları 
eylem planlarının önemli bölümünü 
hayata geçirdiklerini belirtti. 
Kadınların sosyal ve ekonomik 

hayata katılımını sağlayacak 
tüm haklardan erkeklerle eşit 
yararlanmalarının Bakanlığının 
öncelikli hedefi olduğunu 
aktaran Kaya “Ekonomide 2023 
hedeflerimize ulaşmak için 
kadınları ekonominin daha fazla 
içine sokmak durumundayız. 
Azami ölçüde özellikle Ar-Ge’de, 
teknolojide, yazılımda, daha yüksek 
katma değerli alanlarda da kadın 
oranını artırmak durumundayız.” 
ifadesini kullandı.   

Kaya, gelecek dönemde kız 
çocuklarının erkeklerle eşit oranda 
mühendislik okumasını istediklerini 
söyleyerek, bu kapsamda 
Mühendis Kızları Projesi’nin yaşama 
geçirildiğini hatırlattı. Kadınların 
iş gücüne katılma oranının son 
15 yılda ciddi oranda arttığını 
dile getiren Kaya, oranın yüzde 
20’lerden yüzde 34’lere çıkarıldığını 
kaydetti. Kaya, 2023 hedefi olan 
kadınların iş gücüne katılma 
oranının yüzde 41’e yükseltilmesi 
için de önemli çalışmalar yapıldığını 
ifade etti. Kaya, Türkiye’de işveren 

kadınların toplam içindeki oranının 
yüzde 14,6 olduğuna işaret 
ederek, bunu yükseltmek için de 
çalışmaları bulunduğunu sözlerine 
ekledi. Erken yaşta evliliklerin 
önlenmesinin Bakanlığının önem 
verdiği çalışma alanlarından biri 
olduğunu dile getiren Kaya “Erken 
yaşta evliliklerin öncelikle yüksek 
olduğu illerde pilot uygulamamızı 
başlattık. Bu konuda eylem 
planı hazırladık, hayata geçirdik. 
Öncelikle Türkiye’de erken yaşta 
evliliklerin yüksek olduğu 8 ilde bu 
oranı Türkiye ortalamasının altına 
düşüreceğiz. Türkiye ortalamasını 
da sıfıra hep birlikte el ele 
indireceğiz. Bunun için toplumsal 
bir zihniyet dönüşümüne 
ihtiyacımız var. Çok kolay bir iş değil 
ama biz bu konuda gayretliyiz. 
Azim ve kararlılıkla mücadelemizi 
sürdüreceğiz. Kız çocuklarının yeri 
okullar; evlilik değil. Kız çocuklarının 
her birinin üniversiteyi bitirmesini 
istiyoruz.” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu Sempozyumda 
yaptığı konuşmada iş gücü piyasasına 
son 10 yılda 7 milyon 775 bin kişinin 
girdiğini ve bu rakamın 6,5 milyonun 
istihdam edildiğini belirtti Sarıeroğlu, 
şöyle devam etti:

“Bu istihdama baktığımızda 3,5 
milyonun kadın istihdamı olduğunu 
görüyoruz. Bu, bir AB ülkesi nüfusu 
kadar kadın istihdamı yaratmış bir 
Türkiye anlamına geliyor. Bu da 
alkışlanması gereken bir Türkiye’dir. 
Kadınların iş gücüne katılımları her 
geçen gün artıyor. Bu iş gücüne katılım 
aslında işsizlik oranlarını düşürme 
bakımından ülkeler açısından bir risktir 
ama biz bu riski göze alıyoruz. Daha 
çok çalışacağız, kadınlar için daha çok 
alternatifler ortaya koyacağız, daha iyi 
istihdam imkânları ortaya koyacağız 
ve bu riski biz fırsata dönüştüreceğiz. 
Çünkü kadın çalışırsa Türkiye’nin daha 
hızlı ve güçlü şekilde geleceğe emin 
adımlarla yürüyeceğine yürekten 
inanıyoruz.” Sarıeroğlu, hedeflerinin 
2023’te kadınların iş gücüne katılım 
oranını yüzde 41’e yükseltmek 
olduğuna işaret ederek, çalışmalarının 
bu kapsamda devam ettiğini belirtti.   

İŞKUR’un kurs ve eğitim programlarının 

kadınların iş gücüne katılımını artırmaya 
yönelik başarılı uygulamalar olduğunu 
vurgulayan Sarıeroğlu, şu ifadeleri 
kullandı:   “Mesleki eğitim kursları, 
girişimcilik eğitimi ve işbaşı eğitim 
programlarından 2016 yılında toplam 
212 bin 854 kadın faydalandı. Son 15 
yılda da 1 milyon 260 bin kadınımız 
tüm programlardan yararlandı. Bu yılın 
9 aylık döneminde bu 206 bin kadına 
ulaştı. Kadınların bu kurs ve programlara 
katılımını güçlendirecek şekilde de 
bazı ek mekanizmalar oluşturuyoruz. 
Çocuğu varsa onunla birlikte geleceği, 
onu bırakabileceği çocuk bakım 
odalarını bundan sonra kuracağız. 
Ulaşımlarıyla ilgili sıkıntıları varsa bunları 
ortadan kaldıracağız. Kadınların gerek 
iş hayatına girişte gerek iş hayatına 
devamda, bu mesleki eğitim kurslarına 
ve işbaşı eğitim programlarına 
katılımlarında önlerine çıkan ne engel 
varsa inşallah el birliği ve ortak akılla 
ortadan kaldırarak önlerindeki tercihleri 
genişleteceğiz.” Sarıeroğlu, kadınların 
istihdamdan ayrılmaması için önemli 
düzenlemeleri hayata geçirdiklerini 
belirterek “Kadınların özel sektörde 
yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücret 
alması ve sigortalılığının devamıyla ilgili 
uygulamanın ikincil düzenlemesi çıktı. 
Geçtiğimiz hafta kamuda çalışanlara 
kısmi zamanlı çalışma imkânı getiren 

ikincil düzenlememizi Başbakanlığa 
gönderdik. Çok yakın zamanda o 
da Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girecek. Bu kapsamdaki 
düzenlemelere devam edeceğiz.” dedi.   

Sarıeroğlu, kadınlar gibi kız çocuklarının 
da Bakanlığın öncelikleri arasında 
bulunduğuna dikkati çekerek, şu 
hususları kaydetti:   

“Kız çocukları çok önemli... Mevsimlik 
tarım işçisi olarak çalıştırıldığı tespit 
edilen çocuklarımız var. Bunların 
yoğun olarak kız çocukları olduğu 
tespitimiz var. Türkiye, çocuk işçiliğiyle 
mücadelede de başarı hikâyesi yazmış 
bir ülke. Bu konuda 2006 yılında örnek 
ülke seçildi. Bu anlamda bir riskimiz yok, 
güçlü bir birikime sahibiz. Bu alanda en 
ufak bir tavizimizin olmayacağını, çocuk 
çalıştıran, çocuğunu çalıştıran kim olursa 
olsun gözünün yaşına bakmayacağımızı 
da vurguluyorum. Çocuğun yeri tarla 
ve iş yeri değil, okuldur. Bu konuda 
şu anda başta Şanlıurfa olmak üzere 
iki gündür müfettişlerimiz tarla tarla 
geziyorlar. Bununla ilgili Bakanlık 
olarak görevimizin başındayız. Başta 
kız çocuklarımız olmak üzere bütün 
evlatlarımızın eğitimden geri kalmaması 
için çalışmalarımızı yapacağız.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
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Ödül töreninde bir konuşma 
yapan Başbakan Binali Yıldırım, 
bu sempozyuma eşi Semiha 
Yıldırım ile katılmaktan dolayı 
mutlu olduğunu ifade ederek, 
KEFEK’in kurulduğu günden beri 
fırsat eşitliği konusunda önemli 
çalışmalar yaptığını, topluma 
yol gösterdiğini, AK PARTİ 
hükûmetlerinin 15 yılda yaptığı 

icraatlarda komisyonun ortaya 
koyduğu vizyon ve gayretin çok 
etkisi olduğunu dile getirdi.   

KEFEK Başkanı Radiye Sezer 
Katırcıoğlu ve komisyon üyelerine 
teşekkür eden Yıldırım, bu etkinlik 
vesilesiyle kadının rolü konusunda 
hassasiyet gösteren kuruluşlara 
da ayrıca ödül verileceğini belirtti.   

Dünyada krizler, savaşlar, açlık 
ve yoksulluk gibi pek çok dram 
yaşandığını, bu ağır krizlerin 
önemli bir kısmının da Türkiye’nin 
bulunduğu bölgede olduğuna 
dikkati çeken Yıldırım, krizlerin 
çözümü için her zaman çok yönlü 
çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.  
Kadınları bu barış ve adalet 
misyonunun öncüleri ve bayraktarı 
gördüklerini ifade eden Yıldırım, 
bütün toplumlarda kadınların 
yönetimleri adil, sağduyulu ve 
barışçı olmaya sevk eden önemli 
bir güç oluşturduğunu söyledi.   

Bugün dünyada yaşanan 
acıların sona ermesi için gayret 
gösterenlerin başında yine 
kadınların geldiğini, yaraları 
saran, yoksulların imdadına 
yetişen, yetimlerin başını okşayan, 
kimsesizlerin kimsesi olan, 
kalbini açanların da hep kadınlar 
olduğuna işaret eden Yıldırım, 
Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık 
tarihine ve kadın sultanların 
saltanattaki ağırlığına bakıldığında 
bu durumun görüleceğine dikkati 
çekti. “Bildiğiniz gibi Bacıyan-ı Rum 
mirasının yaşatıldığı topraklardayız. 
Ahiliğin serpilip bütün dünyaya 
örnek olduğu bir coğrafyadayız.” 
diyen Başbakan Yıldırım, Fatma 
Bacı, 13. yüzyılda sivil toplum, 
ekonomi ve sosyal alanlarda 
kadınları teşkilatlandırdığında, 
dünyanın böyle bir mefhumdan 
haberi bile olmadığını ifade etti.   

Yıldırım, kadınların karar alma 
mekanizmalarında her geçen 
gün güçlenen konumunun, 
hedeflere ulaşılmasında büyük 
katkı sağlayacağına işaret 
ederek, Türkiye’nin, Birleşmiş 
Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(CEDAW) ile İstanbul Sözleşmesi’ne 
taraf olduğunu belirtti ve yalnızca 
sektördeki kadınlara değil, evde 
emeğini geçimine katan kadınlara 
da gerekli desteği verdiklerini 
söyledi.

Sempozyumun kapanış oturumu ve “Farkındalık Ödülleri  
Töreni” Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başbakan Binali Yıldırım
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Sempozyum kapsamında, iş dünyasında kadın erkek fırsat eşitliği 
konusunda önde gelen kurumlara KEFEK Farkındalık Ödülleri verildi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının 
ardından İSO Toplam Kalite alanında 
birincilik ödülüne layık görülen 
EGO Elektrikli Aletler Sanayi AŞ 
Genel Müdürü Taylan Üstünyer’e 
Farkındalık Ödülü’nü verdi. Semiha 
Yıldırım da aynı alanda ikincilik 
ödülüne layık görülen KOTS Türkiye 
İplik Sanayi AŞ’nin Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Erhan Aras’a ödülünü 
takdim etti. Sempozyum, KEFEK 
Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 
ile BM Kadın Birimi Avrupa ve Orta 
Asya Bölge Direktör Vekili ve Türkiye 
Temsilcisi Vekili Alia El-Yassir’in 
değerlendirmeleriyle son buldu.

ALMANYA DEVLET BAKANI ANKARA’DA

Almanya Federal Cumhuriyeti 
AFC Devlet Bakanı Maria Böhmer, 

AK PARTİ Samsun Milletvekili Akif 
Çağatay Kılıç ile İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu Başkanvekili 
ve İstanbul Milletvekili Fatma 

AK PARTİ Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç heyet kabulünde - AFC Devlet Bakanı Maria Böhmer
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Benli ile ayrı ayrı görüştü.  
Böhmer ve beraberindeki heyet, 
ilk olarak Akif Çağatay Kılıç ile bir 
araya geldi. Görüntü alınmasının 
ardından görüşme basına kapalı 
olarak devam etti.   

Konuk heyetin İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanvekili 
Fatma Benli ile görüşmesinde ise 
Benli tarafından İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonunun tarihçesi 
ve çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunun çoğulculuk 
ilkesini önemseyen bir yapıya 
sahip olduğunu aktaran Benli 
“Bize gönderilen yasaların 
insan haklarına uygunluğunun 
denetimini yapmak dışında fiili 
anlamda da denetim yapıyoruz. 
Haklarının ihlal edildiğini düşünen 

kişilerin bireysel başvurularını 
alıyoruz. Bunun dışında da resen 
çalışma yapıyoruz. Örneğin İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
99 suç duyurusunda bulundu. 
Bunlardan 22’si basın yoluyla 
takibi yapılan hak ihlallerine 
ilişkindir. Komisyonumuzun 
çalışma alanlarından en önemlisi 
ise PKK, DHKP/C, DEAŞ gibi çok 
ağır terör tehlikesi altında olan 
Türkiye’nin ayrıca bunlardan 
en sinsisi olan FETÖ’ye karşı 
mücadelesinde hukukun 
üstünlüğünü ve insan hakları 
ilkesine tamamen riayet etmesini 
sağlamaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu. Almanya’nın Türkiye ile 
çok uzun tarihî ilişkilere sahip bir 
ülke olduğuna dikkati çeken Benli 
“15 Temmuz’dan sonra FETÖ ile 
mücadelede belki Almanya’dan 

daha fazla destek beklentisi 
içerisinde olsak bile son dönem 
gelişmeleri bunun artacağına 
ilişkin.” ifadesini kullandı.   
Böhmer ise görüşmeden dolayı 
memnuniyet duyduğunu, kadın 
haklarının şüphesiz aynı zamanda 
insan hakları olduğunu söyledi. 
Türkiye’ye seyahatlerinde son 
derece cesur, son derece angaje 
ve büyük çabalar harcayan 
kadınlarla tanıştığını, Benli’nin 
de bunlardan birisi olduğunu 
belirten Böhmer “Demokrasinin 
kalbi olan bu mekânın uğradığı 
saldırıyı görmek gerçekten beni 
çok etkiledi. Darbe girişiminin 
yaşandığı 15 Temmuz günü 
Cumhurbaşkanımızla Uruguay’da 
resmî ziyaretteydim. Oradan 
olayları takip ettik. Demokrasiye 
yapılan bu saldırı, oradan izlerken 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Fatma Benli - AFC Devlet Bakanı Maria Böhmer
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BOSNA KASABINA MÜEBBET

AK PARTİ Grup Başkanvekili  ve 
Amasya Milletvekili Prof. Dr. Naci 
Bostancı “Bosna kasabı” olarak 
bilinen Ratko Mladiç hakkında, 
soykırım yaptığı kararı verilmesine 
ilişkin Genel Kurul’da söz aldı. Naci 
Bostancı, 1995 yılının Temmuz 

ayında eski Yugoslavya’nın 
Srebrenitsa şehrinde “Bosna kasabı” 
olarak adlandırılan ve savaş suçlusu 
olan Ratko Mladiç’in önderliğinde, 
8.372 Bosnalının kurbanı olduğu 
bir katliam gerçekleştirildiğini 
belirtti. Bostancı, kurbanlardan en 

küçüğünün yaşının 13 olduğunu 
kaydederek, her yaştan Bosnalı 
Müslümanın bu katliamda hedef 
alındığını dile getirdi. 

Mladiç’in uzun yıllar kaçtığını ancak 
2011 yılında yakalandığını ifade 
eden Bostancı, Lahey’de savaş 
suçları için kurulan mahkemede 
yargılanan ve müebbet hapis 
cezasına mahkûm olan Mladiç’le 
ilgili söz konusu kararın elbette 
orada yaşanan acıları ortadan 
kaldırmadığını, ancak, küresel 
ölçekte insani ve vicdani bir 
damarın varlığına işaret etmesi 
bakımından önem taşıdığını 
vurguladı.

Bostancı, Lahey’deki yargılama 
sonucunda verilen cezanın 
günümüzde, küresel ölçekte 
çeşitli emperyal hayaletlerin, 
kışkırtmaların, savaş suçlularının 
ortalıkta dolaştığı bir dönemde, 
bu tür etnik soykırım yapan, savaş 
suçları işleyenlere dikkat çekmek 
açısından da önemli olduğunun 
altını çizdi.

de bizi çok etkiledi. Türkiye’de bu 
durum yeterince algılanmamış 
olabilir, fakat Almanya’nın bu 
üzüntüyü ve olayda yaşananların 
üzüntüsünü paylaştığını ifade 
etmek istiyorum. Algılanmamış 
olsa bile Almanya bu üzüntüyü 
yaşadı ve paylaştı.” dedi.  

Böhmer, FETÖ’nün darbe girişimi 
sonrasında, olayların açıklığa 
kavuşturulması sırasında ve 
suçluların bulunması konusunda 
insan haklarına riayet edilmesinin 
önemli olduğunu vurguladı. 
Böhmer, şu görüşlere yer verdi: 
“Burada zannediyorum ki 
orantılılık ilkesi çok önemli. Biz 
sonrasındaki olaylarda insan 
haklarının yeterince korunmadığı 
endişesini taşıyoruz. Bu vesileyle 
açık sözlülükle ifade etmek 
istiyorum; Alman vatandaşlarının 
uzun süre burada gözaltında 
bulundurulup herhangi bir 
iddianame yayınlanmaması bizi 

endişelendiriyor. Tutukluluk 
koşullarının, cezaevi koşullarının 
da çok yakından incelenmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz. Peter 
Steudtner’in serbest bırakılmış 
olmasını büyük bir memnuniyetle 
karşıladık ve bunun olumlu bir 
adım olduğu kanaatindeyiz. Bu 
gelişmelerin devam etmesini 
arzu ediyoruz ve sizin de 
bunun üzerinde durduğunuz 
bilincindeyim.”   

Benli ise şu değerlendirmelerde 
bulundu: “İnsan hakları sadece 
metinlerde yer alan kavramlar 
değildir. Fiilen hayatın içerisinde 
yer alması gerekir. Aynı durum 
terörle mücadele için söz 
konusudur. Eğer vatandaşlarınızın 
güvenliğini sağlayamazsanız, 
çocuklarını okula gönderen 
insanlar ‘acaba çocuğum 
geri dönebilecek mi?’ diye 
düşünüyorlarsa sizin yasalarda, 
anayasalarda, uluslararası 

sözleşmelerde insan haklarını 
kâğıt üzerinde sağlamanızın 
bir anlamı olmaz. İnsan hakları, 
fiilen uygulanması gereken 
alanlardır. O yüzden insanların 
güvenliğini sağlamak zorundayız. 
Türkiye, güvenlik ve insan hakları 
arasındaki dengeyi sağlayarak 
terörle mücadelesini sürdürüyor. 
Tek bir zaman diliminde 4 
farklı terör örgütüyle mücadele 
ediyoruz.” İnsan haklarındaki 
orantılılık ilkesine azami ölçüde 
dikkat edildiğine değinen Benli, 
özellikle ilk dönem yayımlanan 
KHK’lerde yaşanan olumsuz 
durumun, sonrasında yayımlanan 
KHK’lerde düzeltildiğini söyledi 
ve uzun tutukluluk sürelerinin son 
dönem KHK’lerle düşürüldüğünü, 
avukat görüşmelerine getirilen 
sınırlamalara ilişkin hükümlerin 
kaldırıldığına dikkati çekerek, 
bu konuda lekesizlik hakkının 
getirildiğini ifade etti.

AK PARTİ Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı



70 KASIM - ARALIK 2017

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu üyelerinden oluşan 
heyet Filistin’e ziyarette bulundu. AK 
PARTİ, CHP ve MHP milletvekillerinden 
oluşan heyet, ziyaret programı 
çerçevesinde ilk olarak Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’yı ziyaret ederek burada 
cuma namazını kıldı.   

TBMM Heyetinde; AK PARTİ 
Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 

AK PARTİ Aksaray Milletvekili 
Cengiz Aydoğdu, AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Emrullah İşler, AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK PARTİ 
Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdullah 
Nejat Koçer, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı, 
Azmi Ekinci, Ekrem Erdem, Nureddin 
Nebati, Hasan Turan, Serap Yaşar ve 
Haydar Ali Yıldız, AK PARTİ Konya 

Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK 
PARTİ Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur 
Taşkın ve Yılmaz Tezcan, AK PARTİ 
Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, 
AK PARTİ Siirt Milletvekili Prof. Dr. Yasin 
Aktay, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Kemalettin Yılmaztekin, AK PARTİ 
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP 
Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan ve 
MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta 
yer aldı. Türkiye-Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan, ziyaret hakkında AA’ya şu 
değerlendirmede bulundu:    

“Kudüs başta olmak üzere Filistin’i 
ziyaret etmek için geldik. Filistinli 
dostlarımızla, yasama meclisi üyeleriyle 
ve diğer yetkililerle görüşmelerde 
bulunacağız.   

İnşallah Filistinli kardeşlerimizin 
sorunlarını görüşecek ve Türkiye 
olarak birlikte yapabileceklerimizi 
değerlendireceğiz. Türkiye’nin burada 
şu an devam eden projelerini yerinde 
göreceğiz. Cenin kentinde yapımına 
devam ettiğimiz bir sanayi bölgesi var, 
burada da incelemelerde bulunacağız. 
Parlamento ve milletvekilleri olarak 
bu konuda neler yapabileceğimizi 
değerlendireceğiz ve desteğimizi 
sunacağız.”

MİLLETVEKİLLERİMİZ FİLİSTİN’DE
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Mescid-i Aksa’da 14 Temmuz’da 
yaşanan gerilimi de dile getiren 
Turan, şu hususları kaydetti: “İsrail’in 
14 Temmuz’da Mescid-i Aksa’ya 
uyguladığı ablukadan sonra 
başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere hükûmetimiz; bu 
ablukanın Müslümanlar ve buranın 
mahremiyeti açısından kabul 
edilemez olduğunu vurgulamış ve 
bu konuda İsrail’i aklıselime davet 
etmişti. Bizler de Türkiye- Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
olarak aynı minval üzere açıklamalar 
yapmış ve en kısa zamanda buraya 
gelerek cuma namazlarından birini 
Mescid-i Aksa’da eda edeceğimizi 
söylemiştik. Her zaman bizim 
gönlümüz Kudüs’te. Burası 
Efendimizin miraca yükseldiği ve 
ilk kıblemiz olan kutsal bir mekân. 
Yıllarca ecdadımız buralara hizmet 
etmiş, mihmandarlığını yapmış ve 
adaletle yönetmiş. Kudüs bizim 
için İstanbul ve diğer şehirlerimiz 
gibi kendimizden gördüğümüz bir 
şehirdir. Bu anlamda da buraya 
geldiğimizden dolayı mutluyuz. 
İnşallah buraya yönelik hizmetlerimiz 
kesintisiz devam edecek. Burada 
gözyaşı ve kan olmasını istemiyoruz. 
Kudüs ağlıyorsa bizler gülemeyiz.”

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan  
heyet 11 Kasım 2017’de Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin  
Yasama Meclisini  ziyaret ederek, Filistinli vekillerle bir toplantı gerçekleştirdi.

Filistin tarafından da, başta Fetih ve 
Hamas olmak üzere tüm partilerden 
milletvekillerinin hazır bulunduğu 
toplantıda, karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunularak iki ülke arasındaki ilişkiler 
değerlendirildi.

Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Ebu 
Neca başkanlığındaki Filistin heyeti, 
İsrail hapishanelerinde bulunan 
Filistinli mahkûmların durumu, İsrail’in 
iki devletli çözümü sabote eden yasa 
dışı Yahudi yerleşim faaliyetleri, Kudüs 
ve Mescid-i Aksa’da tek taraflı attığı 
hukuksuz adımlar gibi konularda bilgi 
vererek endişelerini dile getirdi.
İsrail’in kendisini uluslararası hukukun 
üstünde gördüğünü belirten Filistinli 
milletvekilleri, Türkiye’nin Filistin 
konusunda uluslararası bilincin 
artırılması yönünde yürüttüğü 
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çabalarından memnuniyet 
duyduklarını ve bunun devam 
ettirilmesini istediklerini belirttiler.

Filistinli milletvekilleri, Temmuz ayında 
Mescid-i Aksa’da yaşanan ihlalleri 
görüşmek için İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) İcra Komitesini olağanüstü 
toplayan ve Filistinli siyasi gruplar 
arasında yürütülen uzlaşı çabalarına 
destek veren Türkiye’ye, söz konusu 
siyasi destekten ve Filistin’in Cenin 
şehrinde inşası süren organize sanayi 
bölgesi gibi kalkınma yardımlarından 
dolayı teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım 
ve Türk halkının Filistinlilere selamını 
ileten dostluk grubu heyeti de 
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
karşısında Türkiye’ye güçlü bir şekilde 
destek veren Filistin liderleri ve halkına 
teşekkür etti. Heyet üyeleri, Türkiye’nin 
Filistin’e yönelik yardımlarının artarak 
devam edeceğini kaydetti. Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, toplantıyı

müteakiben AA’ya yaptığı 
değerlendirmede şu hususları kaydetti: 
“Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi Kudüs’ü savunmak imkân değil 
iman meselesidir. Biz bütün milletimizin 
de aynı inanç ve kararlılıkta olduğunu 
biliyoruz. Milletimizin temsilcileri olarak 
bizler de başta Kudüs olmak üzere 
Filistin şehirlerini ziyaret ederek bir 
dizi temaslarda bulunuyoruz.” Turan; 
başkenti Kudüs olan egemen bağımsız 
bir Filistin devletinin kurulması için 
dünyanın her köşesinde Türkiye 
tarafından verilen desteği tekrar 
etmek, bunu ete kemiğe büründürmek 
için neler yapabileceğimizi konuşmak 
amacıyla Filistin’i ziyaret ettiklerini 
vurgulayarak, başkenti Kudüs olan 
egemen bağımsız bir Filistin devletinin 
kurulmasının olmazsa olmazlarından 
birinin de Filistinlilerin kendi aralarında 
uzlaşı içinde hareket etmeleri ve farklı 
grupların bir araya gelerek güçlü bir 
yapıya dönüşmeleri olduğunu kaydetti. 

Hasan Turan, parlamentoda yaptıkları 
görüşmelerde tüm partilerden 
milletvekili muhataplarına bu desteği 
ve görüşlerini bir kez daha ilettiklerini 
sözlerine ekledi. Filistin Yasama Meclisi 
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Ebu Neca 
da toplantının çok verimli geçtiğini 
belirterek, Filistin’deki durumu Türk 
milletvekillerine eksiksiz ve doğru bir 
şekilde aktarmaya çalıştıklarını dile 
getirdi. Türkiye’nin Filistin davasına 
verdiği tarihî destek ve son dönemde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde atılan adımlardan 
övgüyle söz eden Ebu Neca “Türk 
liderliğinin Gazze’deki halkımıza 
uygulanan ablukaya karşı duruşu ve 
Devlet Başkanımız Mahmud Abbas’ın 
Birleşmiş Milletler’de dünyaya Filistin 
devletini tanıma çağrısı yaptığında 
verdiği desteğe müteşekkiriz.” dedi. 
Kudüs’ün bir Filistin ve İslam şehri 
olarak kalacağını da vurgulayan Ebu 
Neca, işgal altındaki bu kutsal şehirdeki 
son durumla ilgili Türk milletvekillerine 
bilgi verdiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti 12 Kasım 
2017’de TİKA’nın Filistin Program Koordinasyon Ofisini ziyaret etti.

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu 
Büyükelçi Gürcan Türkoğlu’nun 
eşlik ettiği TBMM heyetine, TİKA 
Filistin Program Koordinasyon 
Ofisi Koordinatörü Bülent Korkmaz 
tarafından Filistin’deki çalışmalar 
hakkında bilgi verildi.   

TİKA’nın 2005 yılında açtığı 
Filistin ofisi aracılığıyla eğitim, 
sağlık, acil yardım, su ve kamu 
sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihî 
mirasın korunması ile idari ve sivil 
altyapının güçlendirilmesi gibi 
alanlarda Filistin’de bugüne kadar 
389 projenin hayata geçirildiğinin 
belirtildiği sunumda, söz konusu 
projelerden 195’inin işgal altındaki 
Batı Şeria’da, 71’inin Doğu Kudüs’te, 
123’ünün abluka altındaki Gazze 
Şeridi’nde yürütüldüğü vurgulandı.   

Her yıl onlarca projeyle Türkiye’nin 
tecrübesini ve yardım elini 
Filistin halkına ulaştıran TİKA’nın, 
Gazze’de 180 yataklı modern 
bir hastane ve 320 daireli toplu 
konut inşası gibi tamamlanmak 
üzere olan dev projelerinin de 
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Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik 
engelleyici ve kısıtlayıcı girişimlerini 
eleştiren Hasan Turan, Filistin ve Kudüs’ün 
dünyanın savaş alanı olarak kabul 
edildiğini, burada yaşananların bütün 
Müslümanları ve dünyayı ilgilendirdiğini 
ifade etti. Türkiye’nin bu topraklarla 
bağının kesilmesinin mümkün olmadığını 
belirten Turan, Türkiye’nin, Müslüman 
halklar nezdindeki saygınlığının gereğini 
yerine getirdiğini bildirdi. İsrail’in, işgalci 
tutumuna yönelik cesareti Müslüman 
ülkelerin dağınıklığından aldığına 
inandığını vurgulayan Turan “Eğer 
Filistin’e giderseniz, bir vatan toprağı 
üzerinde, özgürce bir millet olarak 
yaşamanın, bir devletin tabiiyeti altında 
bulunmanın ve bayrağınızın özgürce 
sallanıyor olmasının ne kadar da 
kıymetli bir şey olduğunu bizlere bütün 
yaşadığınız manzara anlatmak için yeter.” 
ifadelerini kullandı.

bulunduğu kaydedilerek TİKA 
tarafından Filistin’de sosyal 
altyapı projelerinde sivil toplum 
kuruluşlarının desteklenmesi, 
kadının statüsünün güçlendirilmesi, 
toplumsal etkinlikler ve spora katkı 
sağlanması gibi çeşitli alanlarda 
çalışmalar yürütüldüğü ifade edildi.  

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Heyeti ziyaretin 
son gününde işgal altındaki Batı 
Şeria’nın El Halil kentindeki Hz. 
İbrahim Camisi’ni ve Beytullahim 
kentindeki Dehişe Mülteci Kampı 
ile bu kampa ait kız okulunu ziyaret 
etti.  

El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu 
Suneyne ile bir araya gelen heyete, 
Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu 
Büyükelçi Gürcan Türkoğlu refakat 
etti.   Türkiye-Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan, El Halil Belediye Başkanı 
Suneyne ile yaptıkları görüşmede 
“Ecdadımız bu bölgeye (Filistin) 
adaletle hükmetmiştir. Aslında 
bugün de tüm amacımız burada aynı 
şekilde adaletle hükmedilmesidir. 
Bugün Filistin halkının özgürce 
kendi topraklarında yaşamalarını 

arzu ediyoruz. Bunun için gerek 
Cumhurbaşkanımız gerekse 
hükûmetimiz, başkenti Kudüs olan 
egemen ve bağımsız bir Filistin 
devletinin kurulmasını her zaman 
ve her platformda destekliyor. 
Bunun bir an önce gerçekleşmesi 
lazım.” dedi.   

Bunun gerçekleşmesi için 
Filistinlilerin kendi aralarında 
barış ve uzlaşı içerisinde 
olmalarını ve birbirleriyle kardeşçe 
bütünleşmelerini arzu ettiklerini 
belirten Turan, son zamanlarda 
Filistinliler arasında oluşan 
uzlaşı ortamını desteklediklerini 
aktardı. Turan, TBMM’deki temsil 
organlarıyla burada bulunmalarının 
Türk milletinin Filistin davasındaki 
duruşunu gösterdiğini ifade etti. 
El Halil Belediye Başkanı Suneyne 
de Türk ve Filistin halklarının tek bir 
halk gibi birbirine yakın olduğunu 
belirterek, bu nedenle Türkiye ile 
olan iş birliklerini artırmak için çaba 
gösterdiklerini söyledi. Filistin’in en 
büyük şehri olan El Halil’de “Türk 
Günleri” etkinliği düzenlediklerini 
belirten Suneyne “Türkiye ayrım 
gözetmeden tüm Filistin’e destek 
verdi. Bugünkü ziyaretiniz de bu 
desteğin bir göstergesi. Bu nedenle 

Filistin iç uzlaşısını Türkiye’ye 
hediye etmek istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.   

Ziyaret programı çerçevesinde 
daha sonra Dehişe Kampı’na 
geçen heyet, Birleşmiş Milletler 
Filistinli Mültecilere Yardım 
Kuruluşu (UNRWA) yetkililerinden 
Dehişe Mülteci Kampı hakkında 
bilgi aldı. TBMM heyeti, kampa 
ait kız ortaokulundaki okul 
parlamentosuna üye Filistinli 
öğrencilerle de sohbet etti. 
UNRWA’nın Batı Şeria’daki 
faaliyetlerinden sorumlu direktörü 
Scott Anderson ise Filistinli 
mültecilere verdiği destekten 
dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. 
Türkiye’nin yardımlarının insani 
ve siyasi destekler şeklinde 
gerçekleştiğini ifade eden 
Anderson, siyasi desteğin özellikle 
önem arz ettiğini belirtti. Anderson, 
işgal altındaki Batı Şeria’da 850 bin 
kayıtlı mültecinin bulunduğunu dile 
getirerek mültecilerden 250 bininin 
hâlihazırda kamplarda yaşadığını, 
UNRWA olarak eğitimden temel 
sağlık hizmetlerine kadar birçok 
alanda yardım götürdüklerini 
kaydetti.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Dostluk Grubu üyeleri, Filistin’e 
gerçekleştirdikleri ziyaret hakkında basına açıklamada bulundular.

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER - Türkiye - Filistin 
PA Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan Turan 
- AK PARTİ Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın
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ENDONEZYA 
TEMSİLCİLER MECLİSİ HEYETİ TBMM’DE

Endonezya Temsilciler Meclisi 
üyelerinden oluşan bir heyet, Tarım, 
Orman ve Köyişleri Komisyonunu 
ziyaret etti. Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Karaman Milletvekili Recep Konuk, 
Endonezya heyetini Türkiye’de 
görmekten mutlu olduklarını 
belirterek, iki ülke arasında gelişen 
güçlü ilişkilere değindi.   

Kasım 2017 Konuk, Türkiye ve 
Endonezya arasındaki yakınlığın, 
paylaşılan ortak değerlerin, ilişkileri 
her alanda daha da ileriye taşımak 
için güçlü bir zemin oluşturmaya 
devam ettiğini ifade ederek, son 
yıllarda iki ülke cumhurbaşkanlarının 
karşılıklı ziyaretlerinin ilişkileri 
daha da güçlendirdiğini vurguladı.   
“Endonezya’yı sadece dost ve 
kardeş bir ülke değil, ekonomisini 
hızlı şekilde geliştiren, bölgesinde 
küresel refahın, istikrarın ve barışın 
gelişmesine katkıda bulunan, 
güvenilir ortak ve politik gücü 
bulunan önemli bir ülke olarak 
görüyoruz. İslam dünyasının iki 

büyük ekonomisine sahip ülkeleri 
stratejik ortak olarak küresel 
ekonomik sistemin geleceği, 
terörizm ve aşırıcılıkla mücadelede 
daha sıkı ilişkiler içinde olma 
arzusundayız.” diyen Konuk, 
Endonezya’nın son yıllarda ekonomi 
alanında çok büyük mesafeler 
katetmesinden memnuniyet 
duyduklarını kaydetti.   

İki ülke arasında 2000’li yılların 
başında yaklaşık 260 milyon dolar 
olan ticaret hacminin 2016 yılında 
1,7 milyar dolara yaklaştığını aktaran 
Konuk “Yakın süreçteki öncelikli 
hedefimiz daha güçlü iş birliği ile 
ticaret hacmini 5 milyar dolara 
çıkarmak. G-20 üyesi ülke olarak 
ilerleyen yıllarda bu rakamın 10 
milyar dolarlara taşınmasını arzu 
ediyoruz.” dedi. Endonezya’nın, terör 
örgütü FETÖ ile mücadeleye verdiği 
desteğe değinen Konuk “Terör 
örgütü FETÖ ile mücadelemizde 
verdiğiniz destek ve iş birliğinin, 
ülkelerimizde ve dünyanın pek 
çok ülkesinde ortaya çıkabilecek 

demokrasi dışı bu tür kalkışma 
veya darbe girişimlerine niyeti 
olanların hevesini kıracağını ve bu 
tür hevese katılabilecekler için en 
büyük caydırıcı güç olacağını ifade 
etmek isterim.” değerlendirmesinde 
bulundu.   

Endonezya’nın da Türkiye gibi DEAŞ 
terörünün hedefi olduğunu belirten 
Konuk “Irak ve Suriye’de yenilgiye 
uğrayan DEAŞ’ın Filipinler’in 
güneyinde zemin bulması endişe 
verici.” ifadesini kullandı. Myanmar’da 
trajik bir insani krizin yaşandığına da 
değinen Konuk, şiddetin azalmasına 
karşın bölgedeki insani krizin 
devam ettiğini ve Myanmar’dan 
Bangladeş’e kaçan 650 bine yakın 
sığınmacının bulunduğunu aktardı.   

Türkiye’nin tarımsal büyüklükte 
dünyada sekiz; tarımsal hasılada 
da Avrupa’da birinci sırada yer 
aldığını kaydeden Konuk, tarımsal 
üretimdeki gelişmenin devam 
ettiğini dile getirdi.
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GÜNEY AFRİKA’YA ZİYARET

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Malatya Milletvekili 
Taha Özhan, Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Cemalettin Kani Torun, 
AK PARTİ Malatya Milletvekili 
Nurettin Yaşar ile birlikte Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ne bir ziyaret 
gerçekleştirdi.   

Heyet; Mvezo kabilesinin merkezi 
olarak bilinen Qunu köyünü ziyaret 
ederek kabile lideri olarak kabul 
edilen ve aynı zamanda Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin demokratik 
seçimlerle iktidara gelen ilk 
Cumhurbaşkanı Nelson Mandela’nın 
torunu olan milletvekili Mandla 
Mandela tarafından köyün eğitim ve 
sağlık şartları hakkında verilen bilgileri 
dinledi. Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Taha Özhan Türkiye ile Güney Afrika 
ilişkilerinin çok eskilere dayandığını, 
Türkiye’nin her zaman bölge halkının 
yanında olduğunu dile getirerek, 
ikili ziyaretleri ülkeler arasındaki 

ilişkilerde dostluk köprüsü olarak 
gördüklerini ifade etti. Cemalettin 
Kani Torun da bölge halkının daha 
iyi eğitim ve sağlık hizmeti alması 
için meslek edindirme ve benzeri 
projelerle üretime katkı sağlayarak 
gelir seviyesinin artmasına katkı 
sağlamayı düşündüklerini dile 
getirdi. Torun “Bölge halklarının daha 
iyi şartlara sahip olmaları bizleri de 
mutlu edecektir, iki ülke toplumları 
arasındaki ilişkilerin gelişmesine 
önemli bir katkı sağlayacaktır.’’ 
ifadesini kullandı.   

TBMM heyeti onuruna bölgenin 
önde gelen Müslüman iş adamlarının 
katılımıyla bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda konuşan Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Taha Özhan, 
FETÖ’nün Güney Afrika’daki varlığına 
dikkati çekerek bu terör örgütünün 
dünya çapında kurduğu yüzlerce 
okul ağı ile tanındığını belirtti. 
Özhan “Güney Afrika’da birçok 
okulu olduğunu biliyoruz. Türkiye 

ve Türk toplumunu temsil etmeyen 
bu insanlar, bu ülkedeki varlıklarını 
kaybettikleri için ajan muamelesi 
görmelidir.” ifadelerini kullandı.   

Dışişleri Komisyonu Başkanvekili 
Cemalettin Kani Torun ise Orta 
Doğu ve Afrika’daki Müslüman 
coğrafyalarında birçok sorun ve 
sıkıntılar yaşandığını dile getirerek 
“Müslümanlar olarak birlik ve 
beraberlik içinde olmalıyız.” dedi.   

T.C. Pretorya Büyükelçisi Elif 
Çomoğlu Ülgen de FETÖ’nün 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişimini 
hatırlatarak Türk hükûmeti ve 
milletinin, 15 Temmuz sonrası süreçte 
verdiği desteklerden dolayı Güney 
Afrika halkına daima minnettar 
olacağını vurguladı.   Ülgen, Türkiye-
Güney Afrika ilişkilerinde ticaretin ve 
iş adamlarının yerinin de çok önemli 
olduğunu sözlerine ekledi. 
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DOHA’DA “ORTA DOĞU’NUN EKONOMİK 
GELECEĞİNİ ZENGİNLEŞTİRMEK” KONFERANSI
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
(AKPM) Türk Grubundan yapılan 
yazılı açıklamada, AKPM Türk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Adana 
Milletvekili Talip Küçükcan’ın, Doha’da, 
Katar Dışişleri Bakanlığı ve Kalifornia 
Üniversitesi Orta Doğu Kalkınma 
Merkezinin ortaklaşa düzenlediği 
“Orta Doğu’nun Ekonomik Geleceğini 
Zenginleştirmek” konulu konferansta 
konuştuğu belirtildi.  Konuşmasında, 
dünyada 65 milyon kişinin mülteci 
konumuna düştüğünü ifade eden 
Küçükcan, uluslararası toplumun 
ilgisizliği ve uluslararası kurumların 
yetersizliği yüzünden bu sayının 
arttığına işaret etti. Türkiye’nin ise 
izlediği insani ve vicdani politikanın bir 
göstergesi olarak Türk halkının başta 
Suriye olmak üzere, ülkelerindeki 
çatışmalardan kaçan insanlara 
kucak açtığını, mültecilere onurlu 
bir hayat imkânı verdiğini aktaran 
Küçükcan, Avrupa’nın mültecileri 
kabul etme konusunda isteksiz 
davrandığının altını çizdi.  Türkiye’deki 
Suriyeli mülteci sayısının Kasım 2017 
itibarıyla 3 milyon 280 bine ulaştığını, 
Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk 
sayısının ise 225 bin olduğunu bildiren 
Küçükcan, Suriyeli mültecilerin 270 
bininin 10 ilde kurulan 21 kampta, 
üç milyondan fazlasının ise İstanbul, 

Urfa, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep 
başta olmak üzere çeşitli şehirlerde 
yaşadığını belirtti. Rakamların diliyle 
bile konuşulduğunda Türkiye’nin 
ne kadar büyük bir meydan 
okumayla başa çıkmaya çalıştığının 
görüldüğüne işaret eden Küçükcan, 
Türkiye’nin büyük bir insani krizi 
başarıyla yönettiğini vurgulayarak 
bu konuda hâlâ yapılması gereken 
işler olduğunu ancak Türkiye’nin bu 
konuda yalnız bırakıldığını ifade etti.   

AB’nin, 2016’da yapılan anlaşma 
gereği Suriyeli mülteciler için 6 
milyar avro yardım sözü verdiğini 
ancak bunun 820 milyon avrosunun 
gönderildiğini aktaran Küçükcan, 
BM’nin ise sadece 520 milyon dolarlık 
bir yardım yapabildiğini belirtti.   

Türkiye’nin 30 milyar dolarlık bir 
harcama yaptığının altını çizen Talip 
Küçükcan, şu hususları kaydetti:   

“Hem devlet hem de sivil toplum 
kuruluşları sağlık, barınma, gıda 
ve eğitim gibi temel ihtiyaçların 
karşılanması için seferber oldu. Türkiye 
büyük maliyetler ödemesine karşın 
Avrupa’da yükselen mülteci karşıtlığı 
ve popülist söylemin etkisinde 
kalmadı. Avrupa Birliği ülkeleri İtalya ve 

Yunanistan’a sığınan 150 bin mülteciyi 
bile 28 ülkeye dağıtamadı, çünkü, 
çoğu ülke mülteci almayı reddetti. 
Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, 
Macaristan, Çek Cumhuriyeti göçmen 
ve yabancı karşıtlığı ile İslamofobik 
söylemleri ön plana çıkaran popülist 
partilerin yükselişine sahne oldu. 
Peki Türkiye’de niçin ciddi bir Suriyeli 
mülteci karşıtlığı ortaya çıkmadı? 
Elbette bunun nedenleri üzerinde 
düşünmek lazım. Türk halkı Suriyeli 
mültecileri kimlik ve kültür açısından 
tehdit görmedi. Savaş, çatışma ve 
zulümden kaçarak sığınanlara kucak 
açtı, zira bunu insani, vicdani, ahlaki ve 
dinî bir görev saydı. Suriyeli mültecilere 
yönelik bir karşıtlık doğmamasındaki 
en büyük pay ise bu konuda hiç 
bir zaman popülist davranmayan 
Sayın Erdoğan’ındır. Sayın Erdoğan, 
mazlumlara kucak açılması ve yardım 
edilmesi konusunda toplumu ikna 
etmiştir. Zaten insani yardımlarda 
da Türkiye kişi başına düşen millî 
gelir bazında dünyada ilk sırada yer 
almaktadır. Mülteciler ve göçmenlere 
yönelik ön yargıların yıkılması 
konusunda Avrupa’nın da cesur 
çıkışlar yapabilecek liderlere ihtiyacı 
var.”

İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU BAŞKANININ TEMASLARI

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 
Norveç Büyükelçisi Vegard Ellefsen’i 
kabul etti. Yeneroğlu’nun kabulünde, 
Türkiye ve Norveç arasındaki ikili 
ilişkilerin yanı sıra uluslararası konular 
değerlendirildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Yeneroğlu, Birleşmiş Milletler 
Türkiye Mukim Koordinatörü ve 
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi 
İrena Vojackova Sollorano’yu da 
kabul etti. Kabul, basına kapalı olarak 
gerçekleştirildi.
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KOSTA RİKA BÜYÜKELÇİSİ TBMM’DE

Türkiye-Kosta Rika Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk, dostluk grubuna 
üye milletvekilleriyle birlikte Kosta 
Rika Büyükelçisi Marcelo Varela 
Erasheva’yı kabul etti.   

Öztürk, Kosta Rika Büyükelçisinin 
TBMM’yi ziyaret etmesinden 
duyduğu memnuniyeti ifadeyle 
Nate Kasırgası sebebiyle hayatını 
kaybeden Kosta Rikalılar için taziye 
dileklerini iletti. Öztürk, 13 Kasım’da 
yaşanan deprem için de geçmiş 
olsun dileğinde bulundu.   

Ülkeler arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesi için parlamentolar arası 
dostluk grubunun önemine dikkat 
çeken Öztürk, dostlukların ticaretle de 
pekişeceğini ifade etti. Öztürk, Kosta 
Rika ile Türkiye’nin ticaret hacminin 
şu anda arzu edilen düzeyde 
olmadığını, 90 milyon dolarlık ticaret 

hacmini daha ileri seviyelere çıkarma 
amacında olduklarını söyledi. Öztürk, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetinin 
Eylül ayında Kosta Rika’yı ziyaret 
ettiğini, Kosta Rika Ticaret Odasının 
da İstanbul’da düzenlenen ihracat 
haftasına katıldığını belirterek 
bundan memnuniyet duyulduğunu 
belirtti. Öztürk, iki ülke arasında 
yüksek düzeyli iş birliğini sağlamak 
için yetkililerin daha sık bir araya 
gelmesini temenni ettiklerini 
kaydetti.   

Türkiye-Kosta Rika Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı, 15 
Temmuz hain darbe girişiminde 
Kosta Rika’ya ve hükûmetine, 
Türkiye’ye ve FETÖ terör örgütünce 
bombalanan TBMM’ye karşı 
sergiledikleri dayanışmadan dolayı 
da teşekkür etti.   

Kosta Rika’nın 1915 olayları ile ilgili 
olarak da Türkiye’nin tarafında yer 

almasına teşekkür eden Öztürk, bu 
ve benzer girişimlerle iki ülkenin 
karşılıklı dostluğunun güçlenerek 
devam edeceğini vurguladı. 
Kosta Rika Büyükelçisi Erasheva 
ise TBMM’de olmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, Cemal 
Öztürk’ün taziye ve geçmiş olsun 
dileklerine teşekkür etti.   

Dış ticaret, kültürel alışverişler ve 
turizmin halkların birbirlerini daha 
iyi tanımalarını sağladığını belirten 
Erasheva, Türk dizilerinin Latin 
Amerika ve Kosta Rika’da çok 
sevilerek izlendiğini ve Türkiye’ye 
karşı ilgiyi artırdığını kaydetti.   

Dostluk gruplarının karşılıklı olarak 
en kısa zamanda birbirlerini ziyaret 
etmelerini de temenni eden konuk 
büyükelçi, Kosta Rika Hükûmetinin 
ve Dostluk Grubunun iyi dileklerini 
iletti.
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME ALT  
KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa 
Yeneroğlu’nun başkanlığında 
toplanan İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunda Muğla Açık ve E 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları 
İnceleme Raporu ile Aydın ve İzmir 
Geri Gönderme Merkezleri İnceleme 
Raporu görüşülerek kabul edildi.    

Toplantıda, komisyon çalışmaları 
hakkında bilgi veren Komisyon 
Başkanı Mustafa Yeneroğlu, 7 Kasım 
2017 itibarıyla toplam 9 bin 173 
başvuru olduğunu, bunların 9 bin 41’i 
hakkında gerekli işlem yapıldığına 
işaret etti ve en fazla başvurunun 
4 bin 97 başvuruyla memuriyete 
ilişkin sorunlar (göreve iade talebi, 
mobbing) hakkında yapıldığını 
belirtti. Mustafa Yeneroğlu, 
komisyonlarına; cezaevlerindeki keyfî 
tutum ve işlemler, kötü muamele, 
işkence, fiziki koşullar hakkında 3 bin 
228, yargıya ilişkin sorunlar hakkında 
2 bin 85, yasal düzenleme talepleri 
hakkında 373 başvuru geldiğini ifade 
etti.   

Kötü muamele ve işkence 
başvurusu nedeniyle yapılan 79 
dosya, basında yer alan haberler 
üzerine de 22 vaka hakkında suç 
duyurusunda bulunulduğunu 
vurgulayan Yeneroğlu, bugün kadar 
6 alt komisyon kurulduğunu, 2 alt 
komisyonun çalışmalarının ise yarım 
kaldığını aktardı. Komisyonda daha 

sonra alt komisyon başkanları AK 
PARTİ Mardin Milletvekili Orhan 
Miroğlu Diyarbakır 5 No’lu Cezaevi 
Alt Komisyonu; AK PARTİ Uşak 
Milletvekili Atay Uslu Mülteci Hakları 

Alt Komisyonu; AK PARTİ Ardahan 
Milletvekili Orhan Atalay Batı 
Ülkelerindeki İslam Düşmanlığı Alt 
Komisyonu ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mehmet Metiner Tutuklu 
ve Hükümlü Hakları Alt Komisyonu 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

12 Eylül Askerî Darbesi’nden Sonra 

Oluşturulan Diyarbakır 5 No’lu 
Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu, 
AK PARTİ Mardin Milletvekili Orhan 
Miroğlu başkanlığında 2 Kasım’da 
toplandı. Toplantıya İnsan Hakları 

İnceleme Komisyonu Başkanı 
Mustafa Yeneroğlu da katıldı.   

Diyarbakır Cezaevini İnceleme Alt 
Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Mustafa 
Yeneroğlu başkanlığında 30 Kasım 
2017’de toplanarak Alt Komisyon 
Başkanı ve AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Orhan Miroğlu’nu dinledi. 
Orhan Miroğlu’nun, toplantıda, 
kendisinin de bir dönem kaldığı 
Diyarbakır Cezaevinde yaşadıklarını, 
işkenceleri, mahkûmların tabi 
tutulduğu insanlık dışı muameleyi 
ve dönemin cezaevi yönetiminin bu 
suçların baş faili olmasını canlı bir 
tanık olarak anlatmasıyla, duygulu 
anlar yaşandı.  

Yıllar sonra bu konuyu araştırmak 
üzere kurulan alt komisyonun 
başkanlığına seçilen Miroğlu, bunun 
kendisi için tarihî anlam taşıyan bir 
görev olduğunu kaydetti. Miroğlu, 
komisyon üyelerinin sorularını da 
yanıtladı.



79

“YOLLARIN KRALI YOKTUR, 
YOLLARIN KURALI VARDIR”
Dilekçe Komisyonu bünyesinde 
oluşturulan “Şehir Merkezlerindeki 
İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının 
Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu” AK PARTİ 
Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı 
başkanlığında toplandı.   

Toplantıda, trafik konusunda çalışmaları 
da bulunan Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Sözcüsü ve AK 
PARTİ Erzurum Milletvekili Mustafa 
Ilıcalı tarafından bir sunum yapıldı.   

Ilıcalı, Türkiye’de kaza sonrası ölümler 
de dâhil edildiğinde, trafik kazası 
sonucu her gün yaklaşık 20 kişinin 
hayatını kaybettiğini, 838 kişinin 
yaralandığını bildirdi.

Alt Komisyonu üyeleri, 16 Kasım 
2017’de Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 
yerinde incelemelerde bulundu. Alt 
Komisyon öncelikle Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezinde vatandaşlarla 
bir araya geldi. Toplantıya, Dilekçe 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma 

Satır, Alt Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hurşit 
Yıldırım, AK PARTİ Yalova Milletvekili 
Fikri Demirel, Üsküdar Kaymakamı 
Murat Sefa Demiryürek ve İstanbul 
Emniyeti Trafik Denetleme Şube 
Müdür Vekili Mustafa İşlek katıldı. Trafik 
Denetleme Şube Müdür Vekili İşlek 
tarafından yapılan trafikle ilgili sunumla 
başlayan toplantıda, komisyon üyeleri 
tarafından trafik sorunları ve komisyon 
çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulunuldu. Toplantı sonrasında heyet, 
Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi üzerinde 
incelemelerde bulunup esnafla 
görüştü.   

Komisyonun kurulması için dilekçe 
veren AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hurşit Yıldırım, basına yaptığı 
açıklamada, Bağdat Caddesi’nin 
son yıllarda ölümlü trafik kazalarıyla 
gündeme gelmesi nedeniyle yaklaşık 
bir yıl önce Dilekçe Komisyonuna 
başvurarak ilgili komisyonun 
kurulmasını talep ettiğini ve bunun 
da kabul gördüğünü kaydetti. Alt 

Komisyon Başkanı Orhan Kırcalı ise 
komisyonun tüm Türkiye’de işlek 
caddelerdeki trafik kazalarının nedenleri 
ve bunların ne gibi önlemlerle bertaraf 
edileceğine yönelik bir araştırma 
gerçekleştireceğini ve hazırlayacakları 
raporun Dilekçe Komisyonuna 
verilerek raporlaştırılacağını belirtti.   

Trafik güvenliği kültürünün 
oluşturulması gerektiğini belirten 
Kırcalı “Sayın Başbakanımızın da sık 
sık ifade ettiği gibi ‘Yolların kralı yoktur, 
yolların kuralı vardır.’ “ dedi.  

Alt Komisyon heyetiyle bir araya gelen 
Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı 
Zafer Fatih Aksoy da motosikletlilerin 
de yaşadıkları sorunların çözümü için 
Alt Komisyon çalışmalarına destek 
vermek istediklerini dile getirdi. Şehir 
Merkezlerindeki İşlek Caddelerin 
Trafik Sorunlarının Araştırılması ve 
Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi 
amacıyla kurulan Alt Komisyon, 13 
Kasım 2017’de ODTÜ Psikoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebi Sümer’den 
de bilgi aldı.

AK PARTİ Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Alt komisyon toplantısı 
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KÜLTÜR VARLIKLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ’NDE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Kültür Varlıklarını Araştırma 
Komisyonu Üyeleri 22 Kasım 
2017’de Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’ni ziyaret ederek, bilgi aldı.   

Ziyaretin ardından bir açıklama 
yapan Araştırma Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa İsen, 
Anadolu coğrafyasının dünya 
uygarlığına değerli katkılarda 
bulunduğunu görme fırsatı elde 
ettiklerini söyledi. Farklı kültürlere 
ev sahipliği yapan Anadolu’da çok 
sayıda eser olduğunu vurgulayan 
İsen “Anadolu’dan elde edilen 
eserler, tarihin çeşitli evrelerinde 
başta batı Avrupa olmak üzere 
dünyanın değişik müzelerine 

götürülmüştür. Onların bir kısmı iade 
edildi, bunları da görme fırsatı elde 
ettik. Bizim hedefimiz, bu eserlerin 
ne kadar değerli olduğunu, ne 
kadar önemli olduğunu yurt içinde 
herkese anlatmak, bir farkındalık 
yaratmak ve vatandaşlarımızın 
sahip çıkmasıyla bunların 
korunabileceğine dair bilinç 
uyandırmak.” ifadelerini kullandı. 

İsen, Türkiye’nin TBMM kanalıyla 
yurt dışında söz konusu eserlerin 
sahipliği noktasında bir takip 
oluşturduğu mesajını vermek 
istediğini dile getirerek, Türkiye’nin 
bu değerli eserlerin ait oldukları 
topraklarda sergilenmesi için 

her türlü gayreti göstereceğini 
vurguladı.   

Kültür Varlıklarını Araştırma 
Komisyonu 30 Kasım 2017’de 
gerçekleştirdiği toplantıda konuyla 
ilgili kurumlardan bilgi aldı.   

Birleşecek Toplantıda, Jandarma 
Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı yetkilileri ile Selçuk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Arkeoloji Bölümü Başkan Vekili 
Prof. Dr. Ertekin Mustafa Doksanaltı 
tarafından sunulan bilgiler dinlendi.
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MECLİS, ÇÖLYAK HASTALARINA UMUT OLDU

AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer’in başkanlığını yaptığı 
komisyonun 2 Kasım Perşembe 
günü yapılan toplantısında, 
komisyonun çalışma süresinin 
bir ay daha uzatılması talebinde 
bulunulması, oylanarak kabul edildi.   
Toplantıda, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürü Mehmet Abdülhalim 
Türkkanı bir sunum yaparak 
bakanlığın çalışma ve yardımları 
hakkında bilgi verdi.   

Sağlık Bakanlığı Keçiören 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. 
Dr. Ferdane Pirinçci Sapmaz da 
toplantıda hastalığın tarihçesi ve 
özellikleri hakkında bilgi sundu.   

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalından Prof. Dr. Sema Aydoğdu 
ise çölyak hastalığının insanoğlunun 
gıda kökenli en yaygın genetik 
sorunu olduğuna işaret ederek, 
2000 yılı ve sonrasında bu hastalıkla 
ilgili farkındalığın arttığını aktardı.   

Sakarya Glutensiz Yaşam Derneği 
Başkanı Filiz Elif Samancı ise, 
sunumunda, 11 yaşındaki kızına iki 
yıl önce çölyak teşhisi konulmasına 
ilişkin süreci komisyon üyelerine 

anlattı.  Malatya Çölyak Hastalıklarıyla 
Dayanışma Derneğinden Serpil 
Karslıoğlu ise dernek olarak 
ilaçlarda gluten uyarısıyla ilgili bir 
proje hazırladıklarını, projelerinin, 
hastanelerin otomasyon sistemine 
yüklenen bilgilerle doktorlara 
ilaç yazma aşamasında, kişinin 
çölyak olduğuna dair uyarıda 
bulunulduğunu kaydetti.   

Katılımcılar, sunumlarının ardından 
milletvekillerinin sorularını 
da yanıtladı. Komisyonun 
9 Kasım’da gerçekleştirdiği 
toplantıda ise glutensiz ürüne 
yönelik çalışma yapan firmalar ile 
çölyak konusundaki sivil toplum 
örgütlerinin temsilcileri sunum 
yaptı.   

Milletvekillerinin glutensiz ürünlerin 
üretiminin ve ulaşılabilirliğinin 
artması için yapılması gereken 
yasal düzenlemelere yönelik 
öneri ve katkıları üzerine söz alan 
Araştırma Komisyonu Başkanı 
Tamer, kanunlarda eksiklikler varsa, 
bunları raporlarında belirteceklerini 
vurguladı. Komisyon çalışmaları 
hakkında basına açıklamada 
bulunan Tamer, komisyonun 
çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından ortaya çıkacak raporun, 
gerekli yasal düzenlemelerin hayata 

geçirilmesine önderlik etmesini 
beklediklerini ve bunun da tüm 
partilerin iş birliğini gerektiren bir 
konu olduğunu sözlerine ekledi.

Komisyon, 18-19 Kasım’da 
Şanlıurfa’da bir “Müzakere 
Toplantısı” gerçekleştirdi. Programa 
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, 
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi 
Demirkol, sivil toplum kuruluşu ve 
gıda firma temsilcileriyle çölyaklı 
hastaların aileleri katıldı.   

Toplantıda bir konuşma yapan 
İsmail Tamer, çölyaklı hastaların 
günlük yaşamlarında karşılaştığı 
problemleri tespit edebilmek, varsa 
bu eksiklikleri ortadan kaldırabilmek 
için çalışmalarını sürdürdüklerini 
söyledi. Tamer, çölyaklı hastalar 
için gıda desteğinde bulunan ve 
desteklerini esirgemeyen Haliliye 
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’a 
Komisyon adına teşekkür etti. 
Tamer, Türkiye genelindeki 25 
dernek başkanı, büyük üretici 
firmalar ve AVM yöneticilerinin 
katılımıyla Şanlıurfa’da 
düzenledikleri “Müzakere Toplantısı” 
sonrası, kentte hastası bulunan 10 
ailenin Komisyon üyelerince ziyaret 
edildiğini de belirtti. Komisyon, 18 
Kasım’da Şanlıurfa Valisi Abdullah 
Erin’e ziyarette bulundu.
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Başbakan Binali Yıldırım

DÜNYA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Başbakan Binali Yıldırım, 14 Kasım 
Dünya Diyabet Günü dolayısıyla 
TBMM Şeref Holünde düzenlenen 
etkinliğe katılarak Sağlık Bakanlığınca 
hazırlanan standı ziyaret etti. 

Yıldırım, standa ilişkin Sağlık 
Bakanı Ahmet Demircan’dan bilgi 
aldı. Toplumun her kesiminin bu 
konuya duyarlı olması gerektiğini 
dile getiren Bakan Demircan, 
diyabete farkındalığın oluşturulması 
gerekliliğine vurgu yaptı. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanvekili ve AK 
PARTİ Tokat Milletvekili Celil Göçer 
ise “Türkiye’de Diyabetin Maliyeti: 
Tedavide Uyum ve Sürekliliğin 
Önemi” konulu konferansa katılarak, 
bir konuşma yaptı.

AHISKA TÜRKLERİ: 
73 YILDIR SÜREN VATAN HASRETİ

Ahıska Türklerinin, Ana 
Vatanları Ahıska’dan Sürgüne 
Gönderilmelerinin 73. Yıl 
Dönümünün hüzünle anıldığı 14 
Kasım 2017’de TBMM İdare Amiri ve 
AK PARTİ Çorum Milletvekili Salim 
Uslu tarafından gündem dışı bir 
konuşma yapıldı.   

TBMM İdare Amiri Uslu, Ahıska 
Sürgünü’nün 73. yıl dönümünde 
hayatını kaybedenleri rahmetle 
anarak, Ahıska Türklerinin 14- 15 
Kasım 1944 gecesi çok kültürlülüğe 
örnek gösterilebilecek vatanlarından 
kopartılarak diktatör Stalin’in 
talimatıyla Asya steplerine dramatik 
bir şekilde sürgüne gönderildiklerini 
ifade etti. Ahıska Türklerinin; katliam, 
sürgün ve soykırıma rağmen 
davalarından vazgeçmeksizin, hiçbir 
dönemde asimile olmadan kendi 
kimliklerini, dillerini ve dinlerini 
koruyarak varlıklarını bugüne dek 
sürdürmeyi başardıklarını belirten 
Uslu, Avrupa Konseyi tarafından 
Gürcistan sınırları içinde Ahıska 
topraklarına geri dönüş kararı 
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18. ULUSAL ÇOCUK FORUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

verilmiş olmasına rağmen Ahıska 
Türklerinin doğdukları topraklara 
dönmelerinin engellendiğini 

vurgulayarak, Ahıska Türklerinin 
günümüzde dokuz ülkede yaşamak 
zorunda bırakıldıklarını dile getirdi.   

Uslu, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatı, 
başbakanımız ve hükûmetimizin 
yoğun çabalarıyla Borçalı ve Ahıska 
Türklerinin karşı karşıya bırakıldığı 
tüm hukuksuz uygulamaların 
giderilmesi için Gürcistan ve 
Ukrayna nezdinde çeşitli adımlar 
atıldığını ve olumlu gelişmeler 
kaydedildiğini belirtti. 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde Ahıska 
Türklerinin sokaklara çıkarak ana 
vatan Türkiye’ye sahip çıktıklarını 
vurgulayan Uslu, Ahıska Türkleri 
ile gönül bağının hiçbir zaman 
kopmayacağını ve Türkiye’nin 
başta soydaşlarımız olmak üzere 
tüm mazlumlara yönelik merhamet 
medeniyetinin gereğini yerine 
getirmeyi tarihe karşı sorumluluk 
olarak addettiğini ifade etti.   

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 6 Kasım 
2017’de Almatı’da gerçekleştirilen ve 
dünya genelindeki Ahıska Türklerini 
temsil eden, 9 ülkeden 70 delegenin 
katılımıyla düzenlenen DATÜB 3. 
Olağan Genel Kuruluna da katıldı.

Dünya Çocuk Hakları Günü 
kapsamında TBMM Başkanlığı 
himayesiyle Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ve UNICEF iş 
birliğinde, 81 ilden Çocuk Hakları 
Komitesi temsilcilerinin katılımıyla 
18. Ulusal Çocuk Forumu TBMM’de 
gerçekleştirildi. Etkinlikte, Suriye’den 
gelen 40 çocuk da yer aldı.   

Foruma, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya, TBMM Başkanlık Divanı 
Üyeleri ve milletvekilleri katıldı. Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. 
Fatma Betül Sayan Kaya, forumun 
açılışında yaptığı konuşmada, 
ülkelerin gelişmişliğinin sadece 
ekonomik güç veya zenginlikle 
ifade edilemeyeceğini, müreffeh 
toplumun temel unsurlarından 
birinin de çocuğa verilen önem 

TBMM İdare Amiri Salim Uslu
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ve değer olduğunu belirtti. Kaya, 
çocukların bakımı ve korunmasının 
bir toplumun geleceği bakımından 
önemli olduğunun altını çizdi. 
Türkiye’de çocuk hakları konusunda 
15 yılda önemli ilerlemeler 
sağlandığına işaret eden Kaya, 
Türkiye’nin, düzenlemelerinde, BM 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni esas 
aldığını söyledi.   

Aileye Dönüş ve Aile Yanında 
Destek Programını 12 yıl önce 
hayata geçirdiklerine dikkati çeken 
Kaya, program sayesinde ekonomik 
yoksunluk nedeniyle korunmaya 
ihtiyacı olan 105 bin çocuğu ailesinin 
yanında desteklediklerini ve 
çocukların ailelerinden kopmadan 
yaşamasına imkân sağladıklarını 
aktardı. Çocukların, dili, dini, ırkı 
ne olursa olsun hiçbir ayrım 
gözetilmeden BM sözleşmesindeki 
tüm haklara sahip olduğuna işaret 
eden Kaya, Türkiye’de çocukların 
haklarından faydalanmaları 
konusunda önemli başarılara imza 
attığını vurguladı.   

Dünya Suriye’deki çocukların 
katledilmesine seyirci kalırken 
Türkiye’nin bu çocuklara kapısını 
açtığını belirten Kaya, Türk 
çocuklarının da bombalardan 

kaçan çocuklara ev sahipliği 
yaptığını dile getirdi. Türkiye’deki 
3,2 milyon Suriyelinin yüzde 51’inin 
çocuk olduğuna işaret eden Kaya, 
Türkiye’nin Suriyeli çocuklara 
aileleriyle birlikte yaşamlarını 
sürdürmeleri için destek verdiğini 
belirtti.  

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise 

forumda yaptığı konuşmada, bu yıl 
“Dijital Medya ve Çocuk” başlığıyla 
düzenlenen forumun katılımcılarını 
TBMM’de ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
TBMM olarak çocukların geleceğin 
liderleri, ülkenin ve Meclisin yarınları 
olduğu bilinci ile hareket ettiklerini 
söyleyen Aydın, çocuk forumlarında 
ortaya konulan görüşleri ve dinamik 
bakış açısını dikkatle takip ettiklerini 
söyledi. Meclis bünyesinde 
çocuklar ve çocuk haklarına yönelik 
çalışmalar ile bu kapsamda kurulan 
araştırma komisyonları hakkında 
bilgi veren Aydın “Sadece araştırma 
komisyonlarıyla değil, diliyorum 
ve umuyorum inşallah ileride 
Meclisimizde çocuk haklarıyla 
ilgili kalıcı bir ihtisas komisyonu 
da kurulur. Bunu sadece bir niyet 
olarak değil, inşallah yakında 
gerçekleşecek bir düşünce olarak 
sizlerle paylaşmak istedim.” 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye’de 18 yaş altı olarak 
tanımlanan ve nüfusun yaklaşık 
üçte birine denk gelen 23 milyon 
çocuk bulunduğunun altını çizen 
Aydın, bu rakama ilave olarak 
geçici koruma statüsünde 1,6 
milyon civarında da Suriyeli çocuk 
yaşadığına işaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
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Aydın, çocukların savaş ve 
çatışmalardan en fazla etkilenen, 
en ağır bedeller ödeyen kesim 
olduğunu belirterek, hayatları 
boyunca taşıyacakları yara ve 
travmalar edindiklerini söyledi. 
Son yüzyılda dünyanın yaşadığı 
en ağır insani krizlerden birine yol 
açan Suriye’deki çatışmalar yedinci 
yılına yaklaşırken, milyonlarca 
çocuğun hiç bilmediği bir geleceğe 
doğru kendini yollara atmak 
zorunda kaldığını ifade eden 
Aydın, Suriye’deki iç savaş ve diğer 
bölgelerden, çatışma ve şiddet 
nedeniyle Türkiye’ye sığınan çocuk 
sayısının 2 milyona yaklaştığını 
bildirdi. 

Türkiye’nin dünyada en fazla 
mülteci barındıran ülke konumunda 
bulunduğuna işaret eden 
Aydın “Ülkemizde ağırladığımız 
Suriyelilerden 1,5 milyonunu 
çocuklar oluşturmaktadır. Eğitim, 
sağlık, barınma ve diğer alanlarda 
sağladığımız hizmetleri vicdani 
sorumluluk gereği, hiçbir ayrım ve 
çıkar gözetmeden sağlamaktayız.” 
dedi. Aydın, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Dünyanın gözü önünde 

yaşanan bu drama maalesef 
dünya seyirci kalmaktadır. Biz 
Suriyeli kardeşlerimize bırakın 
kapıları açmayı, göğsümüzü 
açtık, ekmeğimizi paylaştık. Ama 
Avrupa’da da utanç duvarlarının, 
tel örgülerin nasıl örüldüğünü 
görmekteyiz. Sözümona 
‘medeniyet, demokrasi, insan hakları’ 
diyenlerin mülteciler konusunda, 
bu bölgeden gidenler, Müslümanlar 
konusunda nasıl da sınıfta kaldığını 
net bir şekilde görüyoruz. Acaba 
ölenler, zulmedilenler Suriyeliler, 
Arakanlı Müslümanlar, Filistinliler 
olmasaydı, başka bir coğrafyadan, 
kendi inançlarından birileri olsaydı 
bu kadar duyarsız olacaklar 
mıydı? Karetta kaplumbağalarına 
gösterdikleri ilginin bir kısmını dahi 
Suriyeli mültecilere göstermeyenleri 
buradan kınamak istiyorum.” Ahmet 
Aydın, uluslararası toplumun 
yaşanan acılara daha duyarlı olması; 
çocukların, gözyaşını, silahları 
ve şiddeti bilmeden büyümesi 
dileğinde de bulundu. Forumun 
bu yılki konusunu oluşturan 
teknolojinin gelişim hızına ve 
bireylerin hayatındaki yerine de 
değinen Aydın, güvensiz internetin 
çocuklar açısından ortaya çıkardığı 
tehlikelere de dikkati çekti. 

Aydın “İnternet güvenliği nispeten 
yeni ve düzenlemeye muhtaç 
bir alan. Her gün çıkan yeni 
değişkenler ışığında ulusal ve 
uluslararası mevzuatı internetin 
değişim hızıyla uyumlaştırmak 
zorlu bir çaba. Ve maalesef kötü 
niyetli gruplar bu durumu istismar 
etmekte.” ifadelerini kullandı. İlgili 
bakanlıkların çocukları ve gençleri 
bu alandaki tehlikelerden korumak 
için çalışma yaptığını anlatan Aydın 
“Ancak burada belki de en büyük 
görev sizlere düşüyor. Siz gençleri 
art niyetlilerden koruyacak olan en 
büyük güvenlik duvarı yine kendiniz 
olacaksınız. Haklar, ayrıcalıklar ve 
fayda, beraberinde sorumluluk 
getirir. İnterneti bilinçli, sorumlu 
ve fayda sağlayacak şekilde 
kullanmanız, hem sizleri, hem 
toplumu korumada bizlere yardımcı 
olacaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Aydın, Türkiye’nin referandum 
sonucu gerçekleştirdiği anayasa 
değişikliği ile seçilme yaşını 
18’e indirdiğini hatırlatarak, 
gençlere siyasete katılma ve ülke 
geleceğinde söz sahibi olma çağrısı 
yaptı.
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AK PARTİ İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop

ÇOCUKLAR GAZİ MECLİSTE
“Biz 

Anadolu’yuz” 
Projesi

İstanbul 
Eyüp Sultan 
Çocuk Meclisinin
Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayesinde İçişleri Bakanlığınca 
başlatılan “Biz Anadolu’yuz” projesi 
kapsamında Mardin’den gelen 
öğrenciler TBMM’yi ziyaret etti. TBMM 
Genel Kurul Salonu ile FETÖ’nün 15 
Temmuz’da bombaladığı bölümleri 
ziyaret eden öğrencilere AK PARTİ 
Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez 
Çankırı refakat etti. Çankırı, 
çocukları Ankara’da ağırlamanın 
sevincini yaşadığını belirterek proje 
kapsamında 15 yaş  altı 50 bin 
öğrencinin, Doğudan Batıya farklı 
kültürleri tanımasının amaçlandığını 
anlattı. Çankırı “Mardin’den gelen 
çocuklarımız Ankara’da misafirimiz 
oldu. Benim bin 200 Mardinli 
çocuğum bugün Ankara’da... İnşallah 
bu sayıyı 3 bin 600’e tamamlayacağız. 
Tüm Türkiye genelinde çocuklarımız 
farklı kültürleri tanımış olacak.” dedi. 
Çankırı, proje için Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a ve 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya 
teşekkür etti.

İstanbul Eyüp sultan Çocuk 
Meclisinin üyeleri TBMM’yi ziyaret 
ederek TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı Ravza 
Kavakcı Kan, Anayasa Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu ile bir araya 
geldi. Çocuk Meclisi üyelerini AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Azmi 
Ekinci karşıladı.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI
SIFIR TOLERANS

“Torunlar 
Ankara’da 
Buluşuyor” 
Projesi
Proje kapsamında, Samsun ve 
Çanakkale’den gelen Roman 
çocuklar, CHP İzmir Milletvekili 
Özcan Purçu, Samsun Milletvekilleri 
Kemal Zeybek ve Hayati Tekin ve 
Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile 
TBMM’de bir araya geldi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli, 25 Kasım 
Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü 
dolayısıyla AA’ya bir açıklama yaptı. 
Benli, kadına yönelik şiddetin evrensel 
bir sorun olarak tüm dünyada 
karşılaşılan bir sorun olduğuna dikkati 
çekerek, Avrupa Birliği’nin 2014 
yılındaki raporuna göre 15 yaşından 
itibaren her üç kadından birinin fiziksel 
veya cinsel şiddete maruz kaldığını 

bildirdi. Toplumsal bir sorun olan 
kadına yönelik şiddetin istatistiklere 
göre ülke ayrımı göstermediğine işaret 
eden Benli “Tek bir kişi için dahi olsa 
hepimizin yüreğini yakması gereken 
şiddet, Türkiye’de de gerçekleşmekte, 
üstelik en uç boyutlarda ölüm ile 
sonuçlanmaktadır. Bu derece yakıcı 
sonuçları olan şiddetle mücadelenin 
tek yolu ‘Şiddete karşı sıfır tolerans’ 
politikasının toplumun hiçbir 
kesimini dışarıda bırakmadan herkes 
tarafından sahiplenilmesidir. Yasalar 
ve cezalandırma mekanizması dışında 
toplumsal kabulün olmasıdır.” ifadesini 
kullandı.

CHP Ankara Milletvekili ve AKPM 
Kadına Karşı Şiddet Genel 
Raportörü Ayşe Gülsün Bilgehan 
“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü “ 
dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. 
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
mağdurlarının ihtiyaç duydukları 
desteği almalarını sağlamanın 
Meclislerin görevi olduğunu belirten 
Bilgehan, tüm parlamenterleri bu 
sorumluluk içinde hareket etmeye 
çağırdı. Avrupa parlamentolarında 
kadına yönelik taciz, şiddet ve 
cinsiyetçilik konusunda Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) ve AKPM tarafından 

yürütülen ve Ocak 2018’de başlatılacak 
tüm kadınlara yönelik taciz olaylarını 
inceleyecek bir araştırmanın 
hazırlıklarının tamamlandığı bilgisini 
paylaşan Bilgehan “Kadına karşı 
şiddetle bölgesel mücadelede tek 
adres İstanbul Sözleşmesi olarak 
bilinen, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi’dir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli

CHP Ankara Milletvekili
Ayşe Gülsün Bilgehan
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MİLLETVEKİLLERİMİZ FUTBOLDA
ŞAMPİYON OLDU

Parlamenterler Spor Kulübü 
Derneğince düzenlenen 
“Uluslararası Parlamenterler 
Arası Futbol Turnuvası” 140 
milletvekilinin katılımıyla Antalya’da 
gerçekleştirildi. Turnuvaya 
Türkiye, Gürcistan, Macaristan, 
Polonya, Romanya ve Ukraynalı 
parlamenterlerin oluşturduğu 
futbol takımları katıldı. TBMM 
Parlamenterler Futbol Takımında; 
AK PARTİ Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, MHP Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP 
Antalya Milletvekili Devrim Kök, AK 
PARTİ Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Halil Yıldız, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, 
AK PARTİ Hatay Milletvekili 
Fevzi Şanverdi, AK PARTİ Aydın 
Milletvekili Abdurrahman Öz, AK 
PARTİ Kırıkkale Milletvekili Abdullah 
Öztürk, AK PARTİ Nevşehir 
Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK 
PARTİ Konya Milletvekili Ömer 
Ünal, AK PARTİ Ordu Milletvekili 
Oktay Çanak, AK PARTİ Adana 
Milletvekili Tamer Dağlı, AK PARTİ 
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Osman Boyraz, AK PARTİ Manisa 

Milletvekili Uğur Aydemir, geçmiş  
dönem milletvekilleri Adem Tatlı, 
Mevlüt Akgün, Mehmet Geldi, 
Saadettin Aydın, Ahmet Salih Dal 
ve Osman Ören yer aldı. Polonya ile 
2-2 berabere kalan, Macaristan’ı 2-0 
yenen, Romanya’yı da 2-1’lik skorla 
mağlup eden TBMM Parlamenterler 

Futbol takımı, turnuvanın şampiyonu 
oldu. Turnuvada Romanya ikinci, 
Polonya ise üçüncü oldu. Turnuva 
sonunda dereceye giren takımların 
kaptanlarına kupaları Antalya Valisi 
Münir Karaloğlu ile PTT Genel Müdür 
Yardımcısı Adil Zembat tarafından 
verildi. TBMM Parlamenterler takımı, 
kupayı şehitlerin hatırasına hediye 
etti.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı 
ziyaret ederek şampiyonluk 
sevincini paylaştı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
“Uluslararası Parlamenterler Arası 
Futbol Turnuvası”nda şampiyon 
olan TBMM Parlamenterler Futbol 
Takımını kabul etti. Kahraman, 
ülkelerin birbirini tanıyarak 
sorunların çözüleceğini belirterek 
“Dünya artık küçüldü, mesafeler 
küçüldü, birbirimizi tanımamız 
birçok meseleyi hâlledecektir. ‘İnsan 
tanımadığına düşman olur.’ diye bir 
laf var. Siz bizi tanıtmada gerekeni 
yapıyorsunuz.” ifadelerini kullandı 
ve şampiyon takımı tebrik etti.

Şampiyonluk kupası ile TBMM Başkanı’nı ziyaret

AK PARTİ Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz - 24. Dönem Milletvekili Ahmet Salih Dal - MHP Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancaklı - AK PARTİ Genel Sekreteri Ankara Milletvekili Fatih Şahin - AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Osman Boyraz - AK PARTİ İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya - AK PARTİ Hatay Milletvekili 
Fevzi Şanverdi - CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök - TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi AK PARTİ 
Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz - KİT Komisyonu Başkanı AK PARTİ Manisa Milletvekili Uğur Aydemir - 
AK PARTİ Konya Milletvekili Ömer Ünal



89

AKDENİZ 
İÇİN BİRLİK 
GENEL SEKRETERİ 
TBMM’DE

AK PARTİ Grup Yönetimi ile TBMM 
Başkanlık Divanında 26. Dönem 
2. Devre için AK PARTİ’yi temsil 
edecek üyelerin seçimi yapıldı. Buna 
göre, AK PARTİ Grup Başkanlığına 
İzmir Milletvekili ve Başbakan Binali 
Yıldırım yeniden seçildi. AK PARTİ 
Grup Başkanvekilliklerine, Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş, Aksaray 
Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan, İstanbul 

Milletvekili Mehmet Muş ve 
Amasya Milletvekili Mehmet Naci 
Bostancı tekrar seçildiler. TBMM 
Başkanlık Divanına ise TBMM 
İdare Amiri Erdoğan Özegen’in 
yerine Mardin Milletvekili Ceyda 
Bölünmez Çankırı; Kâtip Üye Ömer 
Serdar’ın yerine Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik seçildi. İstanbul 
Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı 
ile Adıyaman Milletvekili Ahmet 

Aydın, TBMM Başkanvekilliği 
görevine yeniden seçilirlerken, 
Başkanlık Divanının diğer AK 
PARTİ’li üyeleri görevlerine devam 
ettiler. Öte yandan, 15 asıl, 5 yedek 
grup yönetim kurulu üyeliği; 5 asıl, 
3 yedek grup disiplin kurulu üyeliği 
ile 2 grup denetçiliği için de seçim 
yapılarak, söz konusu görevleri 
yürütecek milletvekilleri belirlendi.

HDP’den yapılan yazılı açıklamada, 
HDP ve Meclis Grubunun ilgili 
organlarında yürüttüğü görüşmeler 
sonucunda, TBMM Başkanvekilliğine 

İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın, 
TBMM İdare Amirliğine Ankara 
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, 
grup başkanvekilliklerine İstanbul 

Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile 
Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım’ın 
devam etmesine karar verildiği 
bildirildi.

PARTİLERİN GRUP SEÇİMİ YAPILDI

* 4/12/2017 tarihi itibarıyla
* Kaynak : https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
* TBMM’de temsil edilen partilerin sandalye dağılımı

AK PARTİ
316

CHP
131

HPD
54

MHP
36

İYİ PARTİ
5

BAĞIMSIZ
1

TOPLAM
543

TBMM Akdeniz İçin Birlik 
Parlamenter Asamblesi (AİB PA) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, 
Akdeniz İçin Birlik Genel Sekreteri 
Büyükelçi Fathallah Sijilmassi 
onuruna bir akşam yemeği verdi. 
Yemeğe, Akdeniz İçin Birlik 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
üyeleri AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hüseyin Şahin ile AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Fevzi Şanverdi de katıldı.
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MIKTA ÜLKELERİ BASIN HEYETİ ANKARA’DA

MİLLÎ SARAYLARDA “SESLİ REHBERLİK”

Türkiye’nin MIKTA Dönem Başkanlığı 
kapsamında farkındalık oluşturulması 
ve MIKTA Ülkeleri (Meksika, 
Endonezya, Güney Kore, Avustralya) 
ile ilişkilere katkı sağlaması amacıyla 
TİKA eş güdümünde T.C. Başbakanlık 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü (BYEGM) tarafından 
hazırlanan program çerçevesinde 
ülkemize bir ziyaret gerçekleştiren 
MIKTA Ülkeleri Basın Heyeti, TBMM 
Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Erbay Kücet tarafından kabul 
edildi. Kücet, konuk basın heyetine 
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi 
gecesi TBMM’de yaşanan olaylar 
hakkında bilgi vererek bugüne dek 
farklı ülkelerden yaklaşık 180 basın 
mensubunun 15 Temmuz sonrasında 
TBMM’yi ziyaret ettiğini ve 

bilgilendirildiklerini kaydetti. Kücet; 
Türkiye’deki demokratik kurumları 
ele geçirmek ve demokratik düzeni 
askerî bir cunta rejimi ile değiştirmek 
isteyen, büyük çoğunluğu asker 
üniforması taşıyan illegal çete 
mensubu hain teröristlerin bu 
darbeye kalkıştıklarını belirterek 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Türk 
halkını bu menfur darbe girişimini 
engellemek ve protesto etmek 
amacıyla sokaklara çağırmış, Sayın 
TBMM Başkanımız İsmail Kahraman 
bu olayı duyar duymaz tüm 
milletvekillerini parlamentoya davet 
etmiştir. F-16 uçakları bombalarken 
parlamentomuz korkusuzca toplandı. 
Milletvekillerimiz büyük bir kararlılık 
ve inançla darbeye dur demek için 
o gece parlamentoya geldi. O gün 

parlamentoda alınan bir kararla 16 
Temmuz 2016 tarihinde Meclisimiz 
olağanüstü toplantıya çağrıldı ve 
bütün siyasi parti temsilcilerinin 
ortak kararı ile ortak bir deklarasyon 
yayımlandı. Halkımız, liderlerimizin 
çağrısına koşarcasına cevap verdi 
ve darbecilerin karşısına geçerek 
anayasal düzene, seçilmiş hükûmete 
ve demokratik işleyişe sahip çıktı.” 
dedi. Kücet, FETÖ’nün sadece 
Türkiye için değil aynı zamanda 
yaklaşık 170 ülkeye okullar, dernekler, 
vakıflar ve şirketler kurmak suretiyle 
dünya için de büyük bir tehdit 
oluşturduğunu vurguladı. MIKTA 
Ülkeleri Basın Heyeti, FETÖ darbe 
girişiminde TBMM’nin 15 Temmuz 
gecesi hasar gören bölümlerini de 
gezdi.

TBMM Millî Saraylar Genel Sekreter 
Yardımcılığına bağlı kasır ve 
köşklerin geziye açık mekânlarında, 
Elektronik-Sesli-Rehberlik (Audio 
Guide) sistemiyle beraber, bireysel 
gezi uygulamasına geçildi. Sistem 
sayesinde ziyaretçi sayısı çok 
yoğun olan ve dünyanın her 
yerinden misafir ağırlayan büyük 
müzelerden biri olan Dolmabahçe 
Sarayı’nda gezi sirkülasyonunun 
daha rahat hale getirilmesi 
sağlandı.

Millî Saraylar Genel Sekreter 
Yardımcılığı tarafından hayata 
geçirilen bu yeni sistem, hâlihazırda 
dünyada en çok kullanılan 17 dilde 
hizmet vermekte olup, Türkçe 
versiyonunda çocuklar için Türkçe 
Çocuk Anlatımı seçeneğini de 
sunmaktadır. 

Sistemde özel stüdyolarda kayda 
geçirilen metinler, ilgili dillerin 
konuşulduğu ülkelerde ana dili 
konuşan spikerler tarafından 
seslendirilmiştir. Dünyanın pek çok 
yerinde ayrı bir ücrete tabi olan söz 
konusu uygulama, Millî Saraylarda 
gezi biletine dahil sunulmaktadır.
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NATO PA TÜRK GRUBU BAŞKANINDAN
BASIN AÇIKLAMASI

NATO Parlamenter Asamblesi 
Akdeniz ve Orta Doğu Özel 
Grubu (GSM) ile Transatlantik 
Savunma ve Güvenlik İşbirliği Alt 
Komitesi Ortak Toplantısı 23-25 
Kasım 2017 tarihlerinde Roma’da 
gerçekleştirildi.  35 ülkeden 
100’den fazla milletvekilini yılda 
iki kez bir araya getiren bir 
forum niteliği taşıyan toplantıya, 
NATO PA Türk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ahmet Berat Çonkar, NATO PA 
Başkan Yardımcısı ve CHP Aydın 
Milletvekili Metin Lütfi Baydar, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Şirin Ünal ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ertan Aydın katıldı.

Toplantının ilk oturumunda Ahmet 
Berat Çonkar, NATO PA Akdeniz 
ve Orta Doğu Özel Grubu Başkan 

Yardımcılığına oy birliğiyle seçildi.

Toplantıda, İtalyan parlamenter 
Andrea Manciulli tarafından 
hazırlanan “Avrupa’ya DEAŞ ve 
El Kaide Tehdidi” başlıklı rapor 
görüşüldü. Raporun yazımı 
ve görüşülmesi sürecinde 
NATO PA Türk heyetinin aktif 
katkıları ve değişiklik önergeleri 
sonucunda İslam dinini ve 
Müslümanları haksız bir şekilde 
ilzam eden ifadelerin düzeltilmesi 
ve açıklığa kavuşturulması 
sağlandı. Türkiye’nin dış politika 
hassasiyetlerini içeren değişiklik 
önergelerinin büyük bölümü de 
rapora ilave edildi. Türk heyetinin 
itirazları sonucunda “İslamcı”, 
“Cihatçı” gibi kavramların terörle 
birlikte anılmasına raportör 
tarafından şerh konulması 

kabul edildi. Ayrıca, Hollandalı 
parlamenter tarafından raporun 
görüşülmesi esnasında sarf edilen 
İslam karşıtı ve Müslümanları 
küçük düşürücü nefret söylemine 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Ertan 
Aydın tarafından gereken tepki 
gösterildi. Türkiye’nin tepkisinin 
salondan büyük bir destek 
almasıyla İslam karşıtlarına karşı 
güçlü bir mesaj verilmesi sağlandı.

Toplantıda gerçekleştirilen 
görüşme ve çalışmalar sonucunda 
2018 yılı Akdeniz ve Orta Doğu 
Grubu ile Rose Roth Semineri 
ortak toplantılarının ekim ayında 
Antalya’da NATO PA Türk Grubu 
Başkanı Ahmet Berat Çonkar ve 
NATO PA Türk Grubu üyelerinin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi 
kararlaştırıldı.
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2018 YILI BÜTÇESİ GENEL KURULDA
KABUL EDİLDİ

2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezî 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 
ardından Genel Kurulda görüşülerek 
kabul edildi. 11 Aralık Pazartesi günü 
bütçenin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerde, Genel Kurulu TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman yönetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, birleşimi 
açtıktan sonra yaptığı konuşmada, 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
İsrail’deki ABD Büyükelçiliğinin 
Kudüs’e taşınması yönündeki kararını 
değerlendirdi. Kudüs’ün Müslümanlar, 

Yahudiler ve Hıristiyanlar için kutsal 
bir şehir ve üç dinin de kutsal merkezi 
olduğunu vurgulayan Kahraman “İsrail 
Devleti’nin kuruluşundan itibaren 
barışa hasret kalan Orta Doğu’da 
çıkacak yeni bir çatışma, hiçbir 
devletin ve milletin çıkarına hizmet 
etmeyecektir. Toplumlar arasında öfke 
patlamasına yol açacak, kin ve nefreti 
körükleyecek kararlar, insanlığın ortak 
geleceğini tehdit edecek sonuçlar 
doğuracaktır. Orta Doğu’ya barış ve 
huzurun gelmesi, Filistin meselesinin 
hakkaniyet temelinde çözümünden 
geçmektedir. Filistin halkının varlığını 
ve çıkarlarını yok sayan işgal ve istilaya 

bir an önce son verilmelidir.” dedi.

Kahraman, millet ve devlet olarak 
Filistinlilerin yanında olduklarını her 
zeminde ifade ettiklerini ve etmeye 
de devam edeceklerini söyleyerek, 
TBMM Genel Kurulu tarafından 6 
Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 
ve AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP 
Grup başkanvekilleri tarafından 
imzalanan ortak bildiriyle, Türkiye’nin 
Filistin halkının yanında olduğunu 
beyan ettiğini ve milletin hissiyatına 
tercüman olduğunu sözlerine ekledi. 
Bildiride “Hâlen Filistin sorununu 
çözmek için gösterilen barışçıl çabalar, 
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bu girişim karşısında muhakkak 
büyük darbe alacak, Orta Doğu’da 
bir dizi istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail 
ve Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, 
tarihî ve manevi haklara riayet eden bir 
barış gerçekleşmeden insanlığın huzur 
ve selamete ulaşmasının mümkün 
olmayacağı unutulmamalıdır.” 
denildiğini ifade eden Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar ve 
çağrılarla uluslararası karar organlarını 
harekete geçirmeye çalıştığını söyledi. 
İsmail Kahraman, siyasi partilerin genel 
başkanlarının, açıklamalarıyla milletin 
hassasiyetini ortaya koyduklarını 
ve tepkilerini en kararlı şekilde 
dile getirdiklerini vurguladı. TBMM 
Başkanı Kahraman’ın 22 Aralık 2017 
Cuma günü sona ermesi planlanan 
bütçe görüşmelerinin TBMM’nin 
mehabetine yaraşır bir olgunluk içinde 
geçmesi temennisiyle tamamladığı 
konuşmasının ardından, Maliye Bakanı 
Naci Ağbal, 2018 Yılı Merkezî Yönetim 
Bütçe Kanunu Tasarısı’nı TBMM Genel 
Kuruluna sundu. 

Bütçe sunumuna küresel ekonomide 
yaşanan gelişmeleri değerlendirerek 
başlayan Naci Ağbal,  bütçe 
sunumunda, küresel finansal kriz 
sonrası dönemde küresel ekonomik 
büyüme oranlarının olağanüstü 
parasal ve mali teşviklere rağmen 
kriz öncesi seviyelere ulaşamadığını, 
2003-2007 döneminde yıllık 
ortalama yüzde 5,1 büyüyen küresel 
ekonominin, krizi takip eden 2011-2017 
döneminde yıllık  ortalama yüzde 3,6 
büyüdüğünü belirtti. 

Küresel ekonomik faaliyetlerde ve 
özellikle Avro Bölgesi ekonomilerinde 
ortaya çıkan canlanmayla genele 
yaygın ekonomik büyümenin, 2018-
2020 OVP döneminde dış talep 
kanalı üzerinden Türkiye’nin ekonomik 
büyüme oranlarını yukarıya çekeceğini 
ifade eden Ağbal, dış konjonktürdeki 
olumlu gelişmelerin Türkiye 
ekonomisine büyüme bakımından 
olumlu yansımalar içerdiğini dile 
getirdi. 

Ağbal, emtia ihracatçısı ülkelerde 
iyileşen büyüme görünümü ve 
jeopolitik gerginliklerin azalmasının 

da başta yakın ticari ve ekonomik 
ilişkiler içinde olunan ülkeler üzerinden 
Türkiye’nin ihracatına ve turizm 
gelirlerine önemli katkı sağlayacağını 
vurguladı. 

Bakan Ağbal, risklerin orta-
uzun vadede küresel ekonomik 
büyümenin beklenenden daha 
düşük gerçekleşmesine sebebiyet 
verebileceğini belirterek, şu hususları 
kaydetti: 

“Orta-uzun vadede küresel risklerin 
aşağı yönlü olması Türkiye’nin temel 
makrofinansal dengelerini sağlıklı 
tutmaya devam etmesinin önemini 
ortaya koymaktadır. Bu çerçevede 
makrofinansal istikrarın sürdürülmesi, 
mali disipline devam edilmesi ve 
yapısal reformların orta-uzun vadede 
ortaya çıkacak riskleri bertaraf edecek 
şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem 
arz etmektedir. Bu çerçevede OVP’de 

makrofinansal istikrarı güçlendirecek, 
mali disiplini kararlılıkla devam 
ettirecek ve yapısal reformları hayata 
geçirecek stratejiler ve hedefler 
belirlenmiştir. Önümüzdeki üç yıllık 
süreçte Türkiye ekonomisi üretme, 
yatırım yapma, istihdam üretme ve 
ihracatta yakaladığı ivmeyi daha da 
yukarı çekme imkânı bulacaktır.” 

Maliye Bakanı Naci Ağbal 
“Önümüzdeki dönemde mali 
disiplinden taviz vermeden, Türkiye’yi 
yüksek gelirli ülkeler grubuna 
yükseltecek, küresel bir güç olma 
yolundaki ilerleyişini destekleyecek 
yapısal reform öncelikli politikalarımız 
devam edecek.” dedi. 

Merkezî yönetim bütçesinden 2018’de 
kamu yatırım harcamalarına 85 
milyar lira kaynak ayırdıklarını bildiren 
Ağbal, 2003’te yatırım harcamalarının 
bütçeden aldığı payın yaklaşık yüzde 

Maliye Bakanı Naci Ağbal
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6 seviyesinde olduğunu, şu anda bu 
oranın yüzde 11’i geçtiğine dikkati 
çekti. İktidara geldikleri dönemde 
kamu yatırımlarının ortalama 
tamamlanma süresinin 8 yılı aştığını 
belirten Ağbal, bugün yatırımların 4 
yılın altında bitirildiğini dile getirdi. 

Bölünmüş yol ve karayolu tünel 
uzunluğunda, karayolu köprü ve 
viyadük sayılarında, demiryolu, 
denizyolu ve havayolu ağında 
Türkiye’nin olağanüstü ilerlemeler 
kaydettiğini söyleyen Ağbal, özel 
sektör yatırımlarının maliyetini 
azaltan, yatırımların üretim maliyetini 
düşüren bu temel yatırımların, 
büyüme oranının artmasındaki en 
önemli faktörlerden olduğuna işaret 
etti. 

Gelecek yıl bütçesinden tarıma 
ayırdıkları doğrudan kaynağın 
yaklaşık 30 milyar lira olduğunu 
aktaran Ağbal “2018 yılında mazot 
desteğini de 1’den 3’e çıkarıyoruz, 
böylece vatandaşımızın tarımsal 
girdi maliyetlerini de devlet olarak biz 
karşılıyoruz.” dedi. 

İhracatçılara bütçeden 3 milyar liralık 
kaynak sağladıklarını hatırlatan 
Ağbal, 2018 yılında Eximbank 
üzerinden ilave 1 milyar lira daha 
destek verdiklerini belirtti. Ağbal, 
2016 ile 2018 yılı bütçesinden ihracata 
sağlanan destekler karşılaştırıldığında, 
destekleri yaklaşık 3 kat artırarak, 1 
milyardan 4 milyara çıkardıklarının 
görüleceğini söyledi. Küçük ve orta 
ölçekteki işletmeler için bütçeden 
yaklaşık 1 milyar lira kaynak ayırdıklarını 
ifade eden Ağbal, esnafın Halkbank 
ve Ziraat Bankasından kullanacağı 
kredinin sübvansiyon maliyetlerini 
bütçeden karşılayacaklarına dikkati 
çekti. 
Son 15 yılda kamu çalışanlarının ve 
emeklilerin de reel gelirini önemli 
ölçüde artırdıklarına işaret eden 
Ağbal, bu noktada her zaman 
vatandaşı merkeze koyduklarını dile 
getirdi. 

Vatandaşın ayağına hizmeti götüren 
kamu maliyesi ve kurum politikalarına 
devam edeceklerini anlatan Ağbal, 
gelecek dönemde yatırım, üretim, 

istihdam, tasarruflar ve ihracatı 
destekleyecek vergi düzenlemeleri 
yaparak vergiyi tabana yayacaklarını 
dile getirdi. Ağbal “Kayıt dışılıkla 
mücadele etmeye devam edeceğiz. 
Vatandaşın vergi adaletine inancını 
güçlendireceğiz. Diğer taraftan da 
topladığımız her bir kuruşun hesabı 
sorulacak şekilde harcanmasına özel 
gayret göstereceğiz.” diye konuştu. 
Mali disiplinden taviz vermeden 
Türkiye’yi yüksek gelirli ülkeler 
grubuna yükseltecek ve küresel 
bir güç olma yolundaki ilerleyişini 
destekleyecek yapısal reform öncelikli 
politikalara devam edeceklerini 
vurgulayan Ağbal, orta vadede 
politika önceliklerinin makroekonomik 
istikrarın sürdürülmesi, beşeri sermaye 
ve iş gücü kalitesinin artırılması, 
yüksek katma değerli üretimin 
yaygınlaştırılması ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesiyle kamuda kurumsal 
kalitenin artırılması olacağını kaydetti. 

Ağbal, 2018 bütçesini söz konusu 
hedeflerle uyumlu, ülkenin 
sürdürülebilir büyüme ve kalkınmasını 
destekleyecek çerçevede 
hazırladıklarına dikkati çekerek, 
“2018 yılında kamu harcamalarını 
ekonominin üretken potansiyelini 
artıran alanlarda yoğunlaştıracağız. 
Gelir politika ve uygulamalarımızla 
yatırım ve istihdamı desteklemeye 
devam edeceğiz. Böylece bir yandan 
ülkemizin büyüme potansiyelini 
desteklerken diğer yandan güçlü 
kamu maliyesi ile makro ekonomik 
istikrarı koruyacağız.” ifadesini 
kullandı.

2018 yılı bütçesine ilişkin yaptığı 
sunumda, ekonominin, 2011-2017 
döneminde yıllık ortalama yüzde 6,4 
büyüdüğünü hatırlatan Ağbal, bu 
oranın, Çin ve Hindistan  dışındaki 
ülkelerde elde edilen büyümenin 
iki katı, gelişmiş ülkelerin de üç 
katı olduğunu belirtti. Ağbal, elde 
edilen kesintisiz büyümenin, ülke 
ekonomisinin sağladığı olağanüstü 
performansı açık şekilde ortaya 
koyduğunu bildirdi. Ağbal “Büyümenin 
itici gücü, özel sektör yatırımları oldu. 
Özel sektör yatırımlarının millî gelir 
içindeki payı yüzde 20’den 29’a çıktı. 
Bu, Türkiye’nin orta ve uzun vadede 

büyüme potansiyelini yukarı çeken 
esas itici güç oldu.” dedi.

Son 10 yılda hem iş gücüne katılım 
oranını hem de istihdamı artırdıklarına 
dikkati çeken Ağbal “İçeride ve 
dışarıda yapılan bütün operasyonlara 
rağmen, bütün kriz senaryolarına 
rağmen istihdamı sürekli şekilde 
artırdık. 2005 yılında yüzde 23,3 olan 
kadınların iş gücüne katılım oranı 2016 
yılında yüzde 32,5’e çıkmış oldu. Bu 
da istihdamda izlediğimiz politikaların 
ne kadar isabetli olduğunu ortaya 
çıkardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, kamu maliyesi alanında 
yapılan reformlarla bütçe açığı ve 
borç stokunu çok düşük seviyelere 
indirdiklerini vurgulayarak, “2012’den 
itibaren art arda bütün yıllarda 
genel devlet açığını neredeyse sıfıra 
indirecek kadar kamu maliyesinde 
olumlu performans sağladık. Gerek 
OECD, gerek G20, gerek gelişmekte 
olan ülkelerdeki kamu maliyesi 
göstergeleri, Türkiye ekonomisinin ne 
kadar sağlıklı olduğuna açıkça işaret 
ediyor. Benzer şekilde borç yükümüz 
de küresel ölçekte görece olarak 
düşük bir seviyede.” ifadesini kullandı.

Kişi başına millî gelirin 3 bin 500 
dolardan bugün 11 bin dolara 
ulaştığına işaret eden Ağbal “2023 
yılında inşallah Türkiye, kişi başına 
millî gelir bakımından en yüksek gelirli 
ülkeler grubunda olacak. Kişi başı 
gelirde AB’nin üçte biri civarındaydık. 
Bugün AB ülkelerinin kişi başı gelirine 
göre yüzde 63’üne kadar geldik, yani 
Türkiye bu dönemde koşmuştur, 
maraton koşusuna çıkmıştır ve AB 
ülkeleriyle arasındaki açığı kapatmıştır, 
kapatmaya da devam edecektir. 
İnşallah çok yakın zamanda, 2023’te 
Türkiye ekonomisinin bu gücünü 
bu göstergelerle görmüş olacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin gelir dağılımında 
olağanüstü iyileşme yaşadığını ve 
fakirliğin azaldığını ifade eden Ağbal, 
15 Temmuz sonrası her alanda alınan 
hızlı ve doğru tedbirlerle ekonominin 
hızla toparlandığını söyledi. Ağbal, 
ekonomideki toparlanmanın ay 
ay tüm göstergelerde yaşandığını 
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vurgulayarak, şöyle konuştu: 

“Ekonomideki toparlanma sadece 
bazı sektörlerle sınırlı değil, 
ekonominin geneline yayıldı. 
2016’nın son çeyreğinde başlayan 
büyümenin geçici olmadığını, bu 
büyümenin desteklerle beraber 
gelse de ekonominin temellerinin 
sağlam olması nedeniyle içeride 
yakalanan istikrar sayesinde genele 
yaygınlaştığını ve önümüzdeki 
döneme ilişkin büyüme trendleri 
açısından son derece güçlü bir 
ilk başlangıç yaptığını söylemek 
mümkün. 12 aylık ihracatta, 156 milyar 
dolar geçildi. Yıl sonunda ihracatta 
son yılların rekorunu kırmış olacağız. 
Bu da şunu gösteriyor: Ekonomimiz 
güçlü, her türlü şoklara dayanıklı. 
Ekonominin orta ve uzun vadede 
gücüne işaret eden, gücünü de 
milletten alan ekonomimiz var.”

Ağbal, yılın üç çeyreğindeki ortalama 
yüzde 7,4’lük büyümeye de işaret 
ederek, bu oranın, OECD ve G20 
ülkeleri arasında yılın üç çeyreğinde 
gerçekleşen en büyük büyüme oranı 
olduğunu söyledi. Bakan Ağbal, 
şunları kaydetti:

“Türkiye, büyüme bakımından üç 
çeyrekte, OECD ve G20 içinde 
bir numaraya oturmuş durumda. 
İnşallah yıl sonunda da bu büyüme 
oranının güçlenerek devam edeceğini 
görüyoruz. Aslında son çeyreğe ilişkin 
açıklanan öncü göstergelere bakınca, 
çeyreklik bazdaki büyüme trendinin 
canlanarak devam ettiği görülüyor. 
Biz, Orta Vadeli Program’da yüzde 
5,5 dedik ama 2017 sonunda büyüme 
oranının rahatlıkla yüzde 6’nın 
üzerinde olacağı görülüyor. Hayırlı 
uğurlu olsun. Türkiye ekonomisi büyük 
sınavdan başarıyla çıktı. 2018-2020 
döneminde inşallah büyüme oranları 
daha da güçlenerek devam edecek. 
Herkese refah olarak yansıyacak, size 
de dâhil. Refahı bölüştürürken de 
hakça bölüştürüyoruz.”

Bu yıl gösterilen büyüme 
performansının gelecek 3 yılda da 
devam edeceğini dile getiren Ağbal 
“Önümüzdeki 3 yıl, ortalama yüzde 
5,5 büyüyeceğiz. İnşallah 3,4 milyon 

insanımıza istihdam sağlayacağız. Bu 
dönemde enflasyon oranları aşağı 
gelirken cari açık da sürdürülebilir 
seviyelerde olmaya devam edecek.” 
dedi.

AK PARTİ hükûmetlerinin 
uygulamaya koyduğu bütçelerin 
en önemli özelliklerinden birinin 
bütçeden faize harcanan kaynakların 
azaltılması, vatandaşlara harcanan 
kaynakların olağanüstü düzeyde 
artırılması olduğunu anlatan Ağbal, 
2002’de toplanan her 100 liranın 86 
lirası faize giderken, şu an sadece 12 
lirasının faize gittiğine dikkati çekti. 
Önceki bütçelerde olduğu gibi 2018 
bütçesinde de en fazla kaynağı 
eğitime ayırdıklarını belirten Ağbal, 
her zaman eğitim bütçesini artırma 
gayreti içinde olduklarını ifade etti. 
Eğitime ayrılan kaynağın 134 milyar lira 
olduğunu bildiren Ağbal “Bu, bütçe 
giderlerinin yüzde 18’ine, toplanan 
vergi gelirlerinin de yüzde 22’sine 
tekabül ediyor. Yani vatandaştan 
aldığımız her 100 liranın 20 lirasını 
eğitime ayırıyoruz. Eğitime her zaman 
özel önem veriyoruz.” dedi. 

Ağbal, eğitime ayrılan kaynağı 2002 
yılından bu yana 11 kat artırdıklarını 
dile getirerek öğretmen sayısının 500 
binden 900 bine, yükseköğretimdeki 
öğrenci sayısının da 1,8 milyondan 
7,6 milyona çıktığını söyledi. 
Yükseköğretimde okullaşma oranının 
yüzde 23’ten yüzde 42’ye yükseldiğini 
anlatan Ağbal, derslik sayısının 409 
binden 504 bine çıktığını kaydetti. 

Ağbal, 2018’de eğitimden sonra 
en fazla payı sağlık harcamalarına 
ayırdıklarına, sağlık harcamalarının 
bütçe içindeki payını yüzde 17’ye 
çıkardıklarına dikkati çekti. Eğitim ve 
sağlığın bütçedeki toplam payının 
yaklaşık yüzde 40 olduğunu ifade 
eden Ağbal, bunun son derece 
önemli olduğunu vurguladı. 

Ağbal, Sağlık Bakanlığına bağlı ve 
özel hastanelerde çalışan personel 
sayısının AK PARTİ hükûmetleri 
döneminde 259 binden 619 bine 
çıktığını da sözlerine ekledi.

2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe 

Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezî 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı’nın tümü üzerinde MHP 
Grubu adına grup başkanvekilleri 
Erkan Akçay ve Erhan Usta konuştu.

Erkan Akçay konuşmasında, Türkiye 
Cumhuriyetinin varlığını, geleceğini ve 
sınırlarını hayati derecede yakından 
etkileyen ağır tehditlerle karşı karşıya 
olduğunu belirtti.

Türkiye’nin yerli ve yabancı iş birlikçiler 
ile taşeron terör örgütlerinin saldırısı 
altında olduğuna; güney sınırlarının 
ötesinde Türkiye’yi çevreleyecek 
bir terör koridoru oluşturulmak 
istendiğine dikkati çeken Akçay 
“FETÖ ihanetiyle mücadele devam 
etmektedir. Bu karanlık tabloya 
tarafsız kalma imkânı yoktur. Kenara 
çekilip olan biteni izleyerek günü 
kurtarma çabasında olamazsınız. 
Türkiye doğrudan hedef hâline 
getirilmişken siyasi çıkar hesapları 
yapamazsınız. Pensilvanya’dan 
beslenen, Türk düşmanlarıyla düşüp 
kalkan, milletimize sömürgecilik 
dayatması yapanlar vaziyet almışken 
‘ben’ diyemeyiz, kısır siyasi çekişmeler 
içine giremeyiz.” dedi.

Akçay, Türkiye’nin en önemli 
gündemlerinden birisinin terörle 
mücadele olduğuna işaret ederek 
şöyle devam etti:

“Türkiye, terörle mücadelesinde 
haklıdır, bu mücadele meşrudur. 
Demokrasi, özgürlük ve insan hakları 
söylemlerinin ardına saklanarak 
terörle mücadeleyi sekteye 
uğratmaya çabalayan bölücü ve yıkıcı 
çevrelerin gerçek niyetleri gün gibi 
meydandadır. Hükûmetin en önemli 
görevi bu mücadelede kesin başarıya 
ulaşmaktır.”

Bu süreçte MHP’nin; devletin, 
hükûmetin, kahraman asker ve polisin 
yanında olduğunu vurgulayan Akçay 
“İbretle görüyoruz ki amaç ve niyetleri 
bulanık bir kısım sözde iş çevresi 
sözcüleri, ülkemiz üzerinde oyunlar 
tertipleyen dış güçlerden aldıkları 
telkinlerle hâlâ çözüm sürecine 
dönülmesi çağrısı yapmaktadır. Bu 
garabet ve yanlışlıkta ısrar eden yerli iş 
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birlikçi iş adamı görüntülü bezirganları 
uyarıyoruz, bugüne kadar millî ve yerli 
bir duruşunuzu görmedik, bari gölge 
etmeyin başka ihsan istemez.” diye 
konuştu.

Akçay, ABD ve bazı batılı ülkelerin 
başta Irak ve Suriye olmak üzere 
bölgenin yeni haritasını keyiflerince 
çizmeye çalıştığını, Sykes Picot’un yeni 
versiyonlarına giriştiğini belirtti. 
Akçay, şu görüşlere yer verdi:

“Perde önünde bizimle müttefik 
gibi duran ülkeler güneyimizde 
terör örgütlerinin hamisi, tedarikçisi 
olmuşlardır. Güney sınırımız boyunca 
hiçbir illegal örgütün bırakın 
büyümesini, var olmasına dahi izin 
veremeyiz. Bunun için hiç vakit 
kaybetmeden sınır ötesinde terör 
örgütü PKK/YPG’ye karşı operasyonlar 
kararlılıkla sürdürülmelidir. Dış 

politikadaki gelişmelerle terörle 
mücadeleyi birbirinden ayrı görmeden 
ülkemizin bekasına yönelik saldırıları 
bertaraf edecek iradeyi göstermeliyiz. 
Öte yandan, komşu bölgelerimizde, 
ata yadigârı, İslamın emaneti 
topraklarda kaygı verici gelişmeler 
yaşanmaktadır. ABD Başkanı, İsrail’in 
başkenti olarak Kudüs’ü tanıdıklarını 
açıklamıştır. Bu kararı reddediyor ve 
kınıyoruz. Kudüs, İsrail tarafından işgal 
edilen bir Filistin toprağıdır. Kudüs, 
Filistin’in başkentidir. Kudüs’ün statüsü 
tartışmalarını derinleştirmek bölgede 
barışı değil, çatışmaları artıracaktır. 
Kudüs’ün kapısına dayanan Siyonist 
ve Haçlı operasyonu hâlâ işbaşındadır. 
Bu Haçlı zihniyetine gereken cevap 
her türlü hukuki ve meşru platformda 
verilmelidir.”

Erkan Akçay, Türkiye’nin, yaşadığı 
çetin şartlar altında millî savunmasına 

önem vermesini isteyerek, bir milletin 
bağımsız, güçlü ve müreffeh bir 
ülke olarak yaşamasında en önemli 
etkenlerden birisinin millî savunma 
gücü olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından 
birisinin de millî eğitim meselesi 
olduğunu vurgulayan Akçay 
“İlkokuldan üniversiteye eğitimin her 
kademesindeki katılımcılar, öğrenci, 
öğretmen, akademisyen ve veliler 
eğitim sistemindeki istikrarsızlıktan 
ve belirsizlikten şikâyetçidir. Millî 
eğitim sistemindeki istikrarsızlığın 
derinleşmesi geleceğimizi de tehdit 
eder hâle gelebilir.” dedi.

Tarımın millî hasılaya olan katkısının 
yıllar içinde giderek düştüğünü, 
tarımsal ihracatın tarımsal ithalatı 
karşılayamaz duruma geldiğini, 
ekilen biçilen alanlar ile tarımda 
çalışan sayısının azaldığını, köylerin 
boşaltıldığını aktaran Akçay, çiftçinin 
gelirinin her geçen yıl düştüğünü, 
borçlarının arttığını söyledi. Akçay 
“Türkiye’nin büyük bir kapasiteye 
sahip olduğu geleceğin anahtar 
sektörlerinden olan tarımdaki bu 
tablo, kaygı vericidir. Mazot, gübre, 
fide, yem, ilaç, elektrik gibi tarımsal 
girdilerdeki fiyatların yüksek olması 
çiftçiyi üretimden uzaklaştırmakta, 
tarımda uluslararası piyasada rekabet 
şansımız azalmaktadır.” ifadesini 
kullandı. 

Akçay, esnaf ve sanatkârların Türkiye 
ekonomisinin ve Türk toplum yapısının 
temeli olduğunu belirterek, bu temelin 
korunarak, güçlendirilmesi gerektiğini 
kaydetti.

2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerindeki 
görüşmelerde konuşan MHP Grup 
Başkanvekili Erhan Usta da, kamu 
açığının özellikle son 2 yılda tekrar 
artma eğilimine girdiğini ve kamu 
maliyesinin bozulduğunu belirterek 
Türkiye’nin ikiz açık sarmalıyla karşı 
karşıya kalabileceğini söyledi.

Çiftçilerin, çalışanların, KOBİ’lerin ve 
sanayicilerin büyük bir borç yükü 
altında olduğunu ifade eden Usta, 

MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay
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borçlardaki artışın gelirdeki artıştan 
daha hızlı olduğunu, kişi başı millî 
gelirin düştüğünü ve enflasyonun 
yükseldiğini vurguladı.

Döviz kurunun ise dalgalı, oynak ve 
belirsiz bir tablo çizdiğini anlatan 
Usta “Faizler yükselmektedir. Cari açık 
hâlâ hatırı sayılır seviyededir. Kamu 
açıkları özellikle son 2 yılda tekrar bir 
artma eğilimine girmiştir ve kamu 
maliyesi bozulmaktadır. Türkiye ikiz 
açık sarmalıyla karşı karşıya olma riski 
içerisindedir. Genel olarak ekonominin 
kırılganlığında bir artma olduğunu 
ifade edebiliriz. Rezervlerimizin, 
kısa vadeli yükümlülüklerimizi 
karşılamaktan uzak olduğu tespitini 
yapmamız gerekmektedir. Dünyadaki 
en kırılgan ekonomiler liginin 
vazgeçilmez bir üyesi hâline geldik.” 
diye konuştu.

Türkiye’nin bir kuşatma altında 
olduğuna dikkati çeken Usta, böyle 
bir kuşatma ortamı içerisinde ülkenin 
önünü açacak, millete ümit verecek 
politikaları ortaya koymayı millî bir 
duruş olarak gördüğünü ifade etti.

Ekonomide güven bunalımının 
ortadan kaldırılması, belirsizliklerin 
azaltılması ve beklentilerin olumluya 
çevrilmesi gerektiğini vurgulayan 
Usta, sorunların çözümüne yönelik 
siyasi ve bürokratik iradenin varlığının 
da gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomiye ilişkin kurumlar arasında 
ciddi bir koordinasyon eksikliği 
bulunduğunu savunan Usta, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Devleti yönetenlerin daha dikkatli 
bir şekilde beyanatlarda bulunması 
lazım. İktisadın temel ilkelerine ters 
söylemlerin sıkça tekrarlanması ve 
kamuoyu önünde tartışılması da ciddi 
bir tedirginlik yaratmaktadır. Piyasalara 
elbette teslim olmayalım, ancak 
piyasalarla restleşmenin de çok fazla 
anlamı olduğunu düşünmüyorum. 
Sürekli olarak Türkiye’nin büyük 
risklerle karşı karşıya olduğunu 
vurgulamak da Türkiye’ye yatırım 
yapacak yatırımcılar açısından da bir 
belirsizlik yaratmaktadır. Sorunları 

doğru teşhis etmek için doğru, kaliteli 
veriye ihtiyacımız var.”

Usta, kamu özel iş birliği projelerinde 
ciddi belirsizlikler bulunduğunu ve bu 
belirsizliklerin piyasalarda çok olumsuz 
ve kötü fiyatlandığını söyledi. Kamuda 
işe alma ve yükseltmede liyakate 
özen gösterilmesi gerektiğini belirten 
Usta, hukukun üstünlüğü konusunun 
da ekonomiyi yakından ilgilendirdiğini 
dile getirdi. Kurumlar ve kuralların 
bir toplumun temeli olduğunu 
belirten Usta “Kamu kurumlarını 
güçlendirmeliyiz, itibarlarını 
artırmalıyız. Onların itibarlarını artırmak 
başarı için şarttır.” dedi.

Özellikle planlama, hazine, maliye ve 
merkez bankacılığı fonksiyonlarının 
güçlü bir şekilde sürdürülmesi ve 
güçlü bir koordinasyon gerektiğine 
işaret eden Usta, Merkez Bankası, 
TÜİK ve BDDK başta olmak üzere 

düzenleyici otoritelerin fonksiyonel 
bağımsızlıklarının önem taşıdığını 
söyledi.  

Ülkenin dış finansman bağımlılığının 
azaltılması gerektiğini vurgulayan 
Usta, Türkiye’nin, Eylül 2017 itibarıyla 
önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi 
gereken 170 milyar dolar dış borcu 
bulunduğunu, 40 milyar dolar 
civarında cari açığın da eklenmesiyle 
birlikte bir yıl içinde 210 milyar dolar 
finansman sağlanması gerektiğini 
aktardı.

Ekonomi genelinde kaynak tahsisinde 
çarpıklık bulunduğunu savunan 
Usta, hükûmetin, rant vergisiyle 
ilgili düzenlemeleri de bir an evvel 
TBMM’ye getirmesinin önemli 
olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin, kronik yüksek 
enflasyondan çok ciddi sıkıntı çektiğini 

MHP Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta
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belirten Usta, fiyat istikrarı olmadan 
finansal istikrarın olamayacağını, bu 
sağlanmadan sürdürülebilir refah 
artışının sağlanamayacağını vurguladı.

Usta “Enflasyonla mücadele için para 
ve maliye politikasının bir miktar 
daha sıkılaştırılması kaçınılmaz hâle 
gelmiştir.” ifadesini kullandı. İşsizlik 
oranının yüksek olduğunu da dile 
getiren Usta, genç işsizlik oranının ise 
yüzde 20,6 olduğunu hatırlattı.

Genel olarak vergi yüklerinin 
azaltılmasını isteyen Usta, kalıcı 
istihdam sağlamayan, verimliliği 
tartışılır ama maliyeti yüksek İş-Kur 
programlarının gözden geçirilmesi, 
müktesep haklar korunarak kıdem 
tazminatı meselesinin çözülmesi 
gerektiğini bildirdi.

Türkiye’nin, 1999 yılından itibaren 
alınan tedbirlerin etkisiyle, kamu 
maliyesi alanında ciddi bir başarı 
gösterdiğini vurgulayan Usta, ancak 
son 2 yılda kamu açıklarında tekrar 
yüzde 2,7’lik bir bozulma yaşandığını 
söyledi. 

Vergi adaletinin önemine de işaret 
eden Usta, sermaye kazançlarının 
daha fazla vergilendirilmesi 
konusunun da mutlaka çözülmesi 
gerektiğini dile getirdi.

Usta “İç siyasette, dış politikada ve 
doğru gördüğümüz diğer politikalarda 
hükûmeti nasıl destekliyorsak, reform 
ve politika önerilerinde de hükûmeti 
desteklemeye MHP Grubu olarak 
hazırız. Türk milleti her şeyin en iyisine 
layıktır. Türkiye’yi daha müreffeh bir 
ülke yapacak alt yapıya da sahibiz. İyi 
yönetim, iyi organizasyon Türkiye’nin 
meselelerini çözecektir.” diye konuştu.

Bütçenin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerde, CHP Grubu adına CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
konuştu.

Konuşmasına ABD’nin Kudüs kararını 
değerlendirerek başlayan Kılıçdaroğlu 
“Eğer bir yerde zalim var ve 
zulmediyorsa zalime karşı direnmek 
hepimizin ortak görevidir. Zulme karşı 

direneceğiz, zalime karşı direneceğiz.” 
dedi. Arap ülkelerinin çoğunun 
Türkiye’nin gösterdiği duyarlılığı 
gösteremediğini belirten Kılıçdaroğlu, 
Birleşmiş Milletler kararlarının ihlal 
edildiğini belirtti. Türkiye’nin de çok 
daha kararlı ve net bir tavır takınmak 
zorunda olduğunun altını çizen 
Kılıçdaroğlu “Kudüs, bir barış kenti 
olmak zorundadır. Üç semavi dinin de 
kutsal mekânıdır. Orası, birilerine asla 
ve asla terk edilemez.” dedi.

Kılıçdaroğlu, Filistin davasının, bir 
insanlık davası, dram ve trajedi 
olduğunu da vurgulayarak, Filistin’e 
ve Filistinlilere sahip çıkmanın insan 
olmanın gereği, bir onur olduğunu 
bildirdi. Kılıçdaroğlu, insanların kendi 
öz vatanlarında esir muamelesi 
göremeyeceğini, öz vatanlarında 
sürülemeyeceğini, yoksulluğa, açlığa 
mahkum edilemeyeceğini, etrafları 
çevrili, esir tutulamayacağını dile 

getirdi. Kılıçdaroğlu, Filistin konusunda 
Türkiye’nin tek yürek olması, ortak 
karar alınması, ortak mücadele 
verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bütçelerin halka umut vermesi 
gerektiğini ancak görüşülen bütçenin 
böyle bir nitelik taşımadığını ileri 
süren Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yarınını 
bilmeyen bir ülke durumuna geldiğini 
savundu.

Devlette liyakat kuralının çiğnendiğini, 
devletin iyi yönetilmediğini öne süren 
Kılıçdaroğlu, BDDK, Şeker Kurumu 
gibi önemli kurumların yönetim 
kadrolarında aylardır devam eden 
eksiklikler bulunduğunu, bağımsız 
olması gereken Merkez Bankası’nın da 
baskı altına alındığını öne sürdü.
Üç ayda bir toplanması gereken 
Ekonomik Sosyal Konseyin en son  5 
Şubat 2009’da toplandığını bildiren 
Kılıçdaroğlu “Siz kanun çıkarıyorsunuz, 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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sizin kanunu uygulamıyorlar. ‘Biz onları 
istediğimiz gibi çıkarırız, istediğimizi 
yaptırırız onlara.’ diyorlar. Özür dilerim 
ama sizin iradenizle oynuyorlar, 
sizin iradenizi yok sayıyorlar. Özür 
dilerim ama sizi milletvekili olarak 
kabul etmiyorlar. Yasama organını 
da yasama organı olarak kabul 
etmiyorlar.” dedi. Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun ilgili maddesinin vergi 
cennetlerinde şirket kurulur ve 
bunların paraları Türkiye’ye gelirse 
yüzde 30 oranında vergilendirileceğini 
hüküm altına aldığını aktaran 
Kılıçdaroğlu, ancak vergi cennetleri 
olarak tabir edilen ülkelerin listesinin 
2006 yılından bu yana Bakanlar 
Kurulunca belirlenmemiş olduğunu 
söyledi. 

Tarım Kanunu’nda, “Millî gelirin en az 
yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilir.” 
hükmünün bulunduğunu hatırlatan 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu 
hüküm gereğince, 800 milyar dolar 
olan millî gelirin yüzde 1’ine karşılık 
gelen 8 milyar doların çiftçiye destek 
olarak verilmesi gerektiğini belirtti. 
Kılıçdaroğlu “Çiftçinin hâli perişan. 
Çiftçinin traktörü var, tarlası da var, 
ikisi de kendisinin değil, bankanın. 
Gidin bakın bakalım, çiftçinin ağzını 
bıçak açmıyor. ‘Efendim yüzde 
11 büyüdük.’ Cepleriniz büyüdü. 
Vatandaşın cebinde bir şey yok.” 
dedi. Türk çiftçisinin iktidarın yanlış 
uygulamaları nedeniyle dünyanın 
en pahalı mazotunu kullandığını, 
sadece çiftçilerin değil, tüm kesimlerin 
ekonomik yükler altında ezildiğini 
savunan Kılıçdaroğlu “Üçüncü 
havalimanı bu bütçede yok, Osman 
Gazi Köprüsü bu bütçede yok, 
nükleer santral bu bütçede yok, şehir 
hastaneleri bu bütçede yok. Kaça 
mal oldu bunlar biliyor musunuz? 
Bilemezsiniz. Öğrenebilir misiniz? 
Öğrenemezsiniz.” ifadesini kullandı.

Vatandaşların kullandıkları her şey 
için çok çeşitli vergi ödediğini belirten 
Kılıçdaroğlu, bu vergilerin zengin fakir 
ayrımı olmaksızın alındığını söyledi.

Bütçenin Anayasa’ya da aykırı 
özellikler taşıdığını ileri süren CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2017 yılı 

ve daha önceki bütçelerin Anayasa’ya 
aykırı hükümleri hakkında Anayasa 
Mahkemesine yaptıkları başvurular 
sonucunda iptal kararlarının çıktığını 
ancak aynı aykırı düzenlemelerin 2018 
yılı bütçesine de konduğunu söyledi. 

Denetlenmesi gereken kurumlardan 
birinin  de yerel yönetimler olduğuna 
işaret eden Kılıçdaroğlu, her 
belediyenin, yasaların öngördüğü 
kurumlar tarafından rahatlıkla 
denetlenebileceğini söyledi.

Denetimde adaletli davranılmadığı için 
eleştirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu 
“Bizim belediyelere, 10, 20, 30 kişi, 
günün 24 saati denetim elemanı 
gönderiyorsunuz, diğer belediyelere 
göndermiyorsunuz. Buna itiraz 
ediyoruz.” dedi.

Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin 
kadrosunun takipçisi olacaklarını da 

belirterek, asgari ücretin ise en az iki 
bin lira olması gerektiğini vurguladı. 
Ülkede demokrasinin hâkim 
kılınması gerektiğini ifade eden 
Kılıçdaroğlu “Hapishaneleri tıka basa 
dolu bir Türkiye’yi kabul etmiyoruz. 
Milletvekillerinin hapiste olduğu 
bir Türkiye’yi kabul etmiyoruz. 
Gazetecilerin hapiste olduğu 
bir Türkiye’yi kabul etmiyoruz. 
Üniversitelerden atılan öğretim 
üyelerinin olduğu bir Türkiye’yi kabul 
etmiyoruz. Demokratik, laik, sosyal 
hukuk devleti istiyoruz biz. Herkesin 
düşüncesini özgürce dile getirdiği bir 
Türkiye istiyoruz. Benimle aynı görüşte 
olmayabilir ama o da benim gibi 
düşüncesini özgürce ifade edebilsin. 
Hapishane müjdesi veriyorlar. 
2018’de 45 tane yeni modern 
hapishane yapılacakmış. Bunları 
asla ve asla doğru bulmuyoruz. 
Demokratik standartlarımızı 
yükseltmek zorundayız. Saydamlığı 

HDP Grup Başkanvekili Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım
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getirmek zorundayız. Her kuruşun 
hesabının verildiği bir devlet 
yönetimini inşa etmek zorundayız. 
Bunları yapmadığınız takdirde 
Türkiye kaybeder.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Bütçenin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerde, HDP Grubunun 
görüşlerini Grup Başkanvekili Ahmet 
Yıldırım, İstanbul Milletvekili Garo 
Paylan ve Van Milletvekili Bedia 
Özgökçe Ertan dile getirdi. 

Yargının siyasallaştığını öne süren 
HDP Grup Başkanvekili Ahmet 
Yıldırım “Eş genel başkanlarımız, 
milletvekillerimiz ve belediye 
başkanlarımızın yargısal ve hukuki 
bir sürecin ürünü olarak cezaevinde 
olmadığını iyi biliyoruz.” dedi.
Hukukun  üstünlüğü ve demokratik 
ilkeler iddiasına sahip hiçbir ülkede 
görülemeyecek bu kadar yaygın 
darbeler silsilesinin, ülkenin kuruluş 
temelleri ile yönetim anlayışının 
yarattığı zihniyet dünyasından ayrı 
ele alınamayacağını ifade eden 
Yıldırım “Askerî darbelerden mağdur 
olduğunu söyleyen bugünkü 
siyasi iktidarın, bugün bizzat siyasi 

darbelerin yürütücüsü olmasını bu 
darbelerden nasıl da nemalandığını 
ibretle izlemekteyiz.” diye konuştu. 

OHAL uygulamasının 2 yıldır devam 
ettiğini belirten Yıldırım, toplumun 
her kesiminde büyük mağduriyetler 
yaşandığını söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en ciddi sistem 
krizinin yaşandığını öne süren 
Yıldırım “Türkiye tarihinin en büyük 
demokratikleşme hamlesi olan çözüm 
süreci bir iktidarın devamı uğruna 
heba edilmiştir.” görüşünü savundu. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma 
kararına değinen Ahmet Yıldırım, 
Kudüs’ün Müslüman, Hristiyan ve 
Yahudiler için birlikte bütün insanlığa 
ait bir miras olduğunu belirtti. Yıldırım 
“Kudüs, Orta Doğu’nun inançlar ve 
halklar mozaiğidir. Hiçbir zaman tek 
bir inanç ve etnik kimliğe ait olmamış, 
Kudüs’ün kadim tarihi bu tarz aidiyete 
izin vermemiştir.” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan 
da bir devletin bütçesinin o devletin 
vicdanı olduğunu belirterek “Bizim 

bütçemiz geliri topladığı şekille 
de harcadığı şekille de maalesef 
vicdansız ve adaletsiz bir bütçedir. 
AKP döneminin en vicdansız ve en 
adaletsiz bütçesiyle karşı karşıyayız.” 
dedi. Paylan, bütçenin gelirlerinin 
yüzde 70’inin dolaylı vergilerden 
oluştuğunu dile getirdi. 

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe 
Ertan da bugünkü tek kadın 
konuşmacının kendisi olduğunu ifade 
ederek bütçelerin toplumsal cinsiyete 
duyarlı hazırlanmasının tercih değil, bir 
gereklilik olduğunu söyledi.

Ertan “Toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçe yapmak demek, bütçede 
kadınlara özel harcama kalemleri 
oluşturmak demek değildir. Bütçedeki 
cinsiyet eşitsizliğini kaldırmak ve bu 
duyarlılığı bütçenin bütün ruhuna 
işleyebilmek gerekmektedir. Ancak 
2018 yılı bütçesi de önceki yıllar 
gibi toplumu oluşturan kadınların, 
erkeklerin ve çocukların harcamalardan 
ne düzeyde faydalandıklarını, 
aralarında ne gibi eşitsizlikler olduğunu 
değerlendirmeden hazırlanmıştır.” 
dedi. 

Bütçenin tümü üzerinde yapılan 
görüşmelerde hükûmet adına 
Başbakan Binali Yıldırım konuştu. 
Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda, 
2018 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezî 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı’nın tümü üzerinde hükûmet 
adına yaptığı konuşmada, tasarıların 
hazırlanmasında, TBMM gündemine 
getirilmesinde emeği geçen Maliye 
Bakanı Naci Ağbal ve ekibine, Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki görüşmelere 
katkı sağlayan bakanlara ve 
milletvekillerine teşekkür etti.

ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanımasına ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan 
Yıldırım “Amerikan yönetiminin 
bu kararı hem uluslararası hukuka 
hem Birleşmiş Milletlerin Kudüs 
konusunda aldığı bütün kararlara 
terstir, aykırıdır ve yok hükmündedir. 
Bunu Cumhurbaşkanımız defalarca 
açıklamıştır. Dünyada hiçbir ülke, 
hiçbir vicdan sahibi bu kararı 

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan



101

onaylamadı, onaylamaz. Bütün 
dünya biliyor ki bugün İsrail, Kudüs’te 
işgalci konumundadır. Bu kararla 
yıllardır acı çeken, barış bekleyen 
bölgedeki sorunları çözmek yerine 
ateşe benzin dökülmüştür. Bu kararı 
alanlar ne yazık ki Orta Doğu’da barış 
istemediğini alenen ortaya koymuştur. 
Bu durum bölgede var olan sorunları 
çözmeye katkı sağlamadığı gibi 
küresel terörün de yayılmasına zemin 
hazırlayacaktır. Amerikan yönetimi bu 
kararla bölgedeki krizi, kaosu daha 
da derinleştirecek yeni bir planın 
sinyallerini de vermektedir. Çözüm; 
ancak Birleşmiş Milletler kararlarına 
uygun olarak taraflar arasında varılacak 
nihai bir anlaşmayla mümkündür. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
Kudüs gündemli toplantısında 
sorunun müzakeresinden öteye 

geçilememiş, bağlayıcı karar ne yazık 
ki alınamamıştır. Birleşmiş Milletlerin 
dengesiz yapısının küresel sorunlara 
çözüm üretmekte yetersiz kaldığı 
ortadadır. Yüce Meclisimiz bu konuda 
gerekli hassasiyeti göstermiş ve 
bütün parti gruplarının yayınladıkları 
ortak bildiriyle Filistin halkının yanında 
olduğunu dünyaya ilan etmişlerdir. 
Bilinmelidir ki bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da Türkiye, Filistin’in 
Filistin halkının yanında olmaya 
devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye-ABD ilişkilerini 
de değerlendiren Başbakan Yıldırım, 
müttefik olduğu düşünülen ABD’nin 
son zamanlarda Türkiye’yi hayal 
kırıklığına uğrattığına dikkati çekti.

Yıldırım, ABD’nin, 15 Temmuz 

kanlı darbe girişimi üzerinden 
1,5 yıl geçmesine rağmen terör 
örgütü elebaşı Fethullah Gülen’in 
yargılanmadığını, faaliyetlerinin 
kısıtlanmadığını ve iadesine ilişkin tek 
bir adım atılmadığını söyledi.

Söz konusu ülkenin DEAŞ ile mücadele 
adına PKK’nın uzantıları PYD ve YPG 
ile iş birliğini ısrarla sürdürdüğünü ifade 
eden Binali Yıldırım, bu iş birliğinin 
Türkiye’nin ulusal güvenliğine, terörle 
mücadelesine, bölgesel barışa zarar 
verdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği sürecine ilişkin 
değerlendirmelerde de bulunan 
Yıldırım, 54 yıllık tam üyelik süreci 
bulunduğu, olumsuzluklara rağmen 
tam üyeliğin Türkiye’nin stratejik 
hedefi olmaya devam ettiğini, sürecin 

Başbakan Binali Yıldırım
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daha fazla uzamamasını ve bu hedefin 
sonuçlandırılmasını beklediklerini 
bildirdi.

AB’nin bir karar vermek zorunda 
olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, 
AB’nin ya içine kapanacağını, 
küçüleceğini ya da çeşitliliği, 
kapsayıcılığı, çok sesliliği, çok 
kültürlülüğü esas alan güçlü bir şekilde 
geleceğe yürüyeceğini ifade etti.

Bunun da ancak Türkiye’nin tam 
üyeliği ile gerçekleşebileceğine işaret 
eden Yıldırım, 18 Mart 2016’da varılan 
anlaşmadaki hususların hayata 
geçirilmesinin zamanının geldiğini 
vurguladı.

Başbakan Yıldırım, burada vize 
serbestisi, Gümrük Birliğinin 
güncellenmesi, mültecilerle ilgili 
konuların ivedilikle ele alınmasını teklif 
ettiklerini söyledi.

Kıbrıs meselesinin artık AB üyeliğini 
tıkayan bir konu olmaktan çıkarılması 
gerektiğinin altını çizen Yıldırım, 
2014’te Güney Kıbrıs Rum tarafında 
yapılan referandumun, Türkiye’nin tam 
üyeliği konusunda ciddi bir engele 
dönüştüğünü kaydetti.

Suriye’deki gelişmelere de değinen 
Binali Yıldırım, geçen yılın sonunda 
Halep’te ilan edilmesi sağlanan 
ateşkesi ülke çapına yaymak için 

Astana’da üçlü bir iş birliği süreci 
başlattıklarını hatırlatarak, Astana 
kararlarının etkisiyle alanda şiddetin 
azaldığını ve siyasi çözüm sürecinin 
çalışmaya başladığı anlattı.

Yıldırım, nihai çözümün, teröre 
bulaşmamış bütün unsurların içinde 
olacağı, toprak bütünlüğü ve siyasi 
birliği sağlanmış bir Suriye Devleti’nin 
yeniden inşası olduğunun altını çizdi.

Irak’ın huzur, refah ve istikrarının 
Türkiye için hayati olduğuna işaret 
eden Başbakan Yıldırım, Irak Kürt 
Bölgesel Yönetimi’nin, Irak’ın siyasi 
birliği ve bütünlüğüne meydan 
okuyan gayrimeşru referandum 

Başbakan Binali Yıldırım
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girişimi karşısında Irak Hükûmetinin 
yanında olduklarını hatırlatarak, 
bunu yaparken asla Kürtleri hedef 
almadıklarını söyledi.
Sorunların kısa sürede Irak 
Anayasası çerçevesinde çözüme 
kavuşmasını istediklerini kaydeden 
Yıldırım “DEAŞ ve PKK, Irak ve 
Türkiye’nin ulusal güvenliğini 
tehdit ediyor. Bu çerçevede, 
Irak ve Suriye’de nüfuz alanını 
genişletmeye çalışan PKK, PYD, 
YPG terör örgütlerinin bölgeden 
tamamen sökülüp atılması için 
iş birliğimiz ve dayanışmamız 
devam edecektir. Bu sırada, Irak 
Hükûmetinin, mevcut sınır kapısını 
tam kontrol altına almak suretiyle 
ekonomik ilişkilerimize ivme 
kazandırmak için önümüzdeki 
günlerde Gaziantep’te geniş katılımlı 
bir toplantı gerçekleştirilecek.” dedi.

Konuşmasında Myanmar’da 
Rohingya bölgesindeki 
Müslümanlara yönelik soykırıma 
da değinen Yıldırım “Myanmar 
Rohingya Bölgesi’nde yaşayan 
Müslümanlar maalesef ülkelerinden, 
yerlerinden atılmış, köyleri ve evleri 
yakılmış durumdadır. Bu insanlık 
suçuna sessiz kalan dünyayı 
harekete geçiren de Türkiye 
olmuştur, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmuştur. Orada 
insani yardımları en önce ulaştıran 
ülke Türkiye olmuştur.” ifadesini 
kullandı.

2017 yılının terörle 35 yıllık 
mücadelede en etkin, sonuç alıcı 
bir mücadelenin yılı olduğunu 
vurgulayan Yıldırım,  şöyle devam 
etti:

“Bu başarıda siyasi kararlılığın 
sonucu olarak güvenlik, istihbarat 
birimlerimizin tam bir uyum içinde 
çalışmasının büyük etkisi vardır. 
Vatandaşlarımız da bu süreçte 
güçlü bir iradeyle terörün ve terör 
örgütünün tam karşısında yer 
almıştır. Terör örgütü ağır darbe 
almış ve teröre katılımlar bitme 
noktasına gelmiştir. Yurt içinde 
çaresiz kalan bölücü terör örgütü 
varlığını sınır ötesine taşımaya 

çalışmaktadır. Ancak şu bilinmelidir 
ki terör ister içeride ister dışarıda 
olsun; mutlaka yok edilecek, 
vatandaşımızın can ve mal güvenliği 
mutlak suretle sağlanacaktır. Terörle 
milletimiz arasında asla ve asla bir 
bağ kalmayacaktır.”

Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı 
Bölgesi’nin terör örgütü PKK ve 
DEAŞ’tan tamamen temizlendiğini 
ve 70 bin Suriyeli’nin yurtlarına 
döndüğünü bildirdi.

Başbakan Yıldırım, 2017’nin Türkiye 
için kazanımlarla dolu bir yıl 
olduğunun altını çizerek Türkiye’nin 
imkân ve kaynaklarını yine Türkiye 
için kullandıklarını söyledi. 

AK PARTİ hükûmetleri döneminde, 
adalet sisteminin biriken 
sorunlarının çözülmesi için bir çok 
reform gerçekleştirdiklerini anlatan 
Yıldırım, adalet hizmetlerinin 
hızlanması için kurumsal 
kapasitenin güçlendirildiğini, 15 yılda 
230’un üzerinde adalet sarayının 
hizmete açıldığını, hâkim ve savcı 
sayısında 16 bine ulaşıldığını ve 
sadece 15 Temmuz’dan sonra 108 
yeni mahkemenin kurulduğunu, 
yargı mensuplarının kuyumcu 
titizliğiyle haklıyı haksızdan, suçluyu 
suçsuzdan, mağduru mücrimden 
ayırmak için yoğun bir çalışması 
olduğunu söyledi. 

2018 yılı bütçesinin AK PARTİ 
Hükûmetinin hazırladığı 16. bütçe 
olduğuna işaret eden Yıldırım, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Bu bütçe mali disiplini esas alan, 
insan odaklı, gelecek on yılları da 
göz önüne alan bir bütçedir. Bu 
bütçe, büyümeyi, istihdamı, yatırımı 
destekleyen bir bütçedir. Bütçe, 
güven ve istikrarı önemseyen, 
koruyan bir bütçedir. Eğitim, altyapı 
yatırımlarını öncelikli olarak ele 
alan, özel sektörü destekleyen, 
vatandaşın refahını artırmaya 
yönelik bir bütçedir. 2018 yılı 
bütçemizin hedefi mali disiplini 
devam ettirmek, büyümeyi, 
istihdamı arttırmak, gelir dağılımını 

daha da iyileştirmek olacaktır. 
İktidara geldiğimizde bütçe açığımız 
millî gelire göre yüzde 11,5’tir. Bu 
oran 2017’de yüzde 2’nin altında, 
2018’de yüzde 1,9 olacak. Bu ne 
demektir? Gelişmiş ülke ortalamaları 
ve Maastricht Kriterlerine göre 
çok daha iyi bir konumdadır. 15 yıl 
içinde, sadece bütçeyi büyütmekle 
kalmadık; bütçeyi daha etkin 
kullandık, milletten gelen kaynağı 
milletin ihtiyacına harcadık.

Bütçeyle ilgili eğer biz, Gayri Safi 
Millî Hasıla’nın yüzde 11,5’i kadar faiz 
ödemesi yapsaydık Türkiye 700 
milyar faiz ödemeyecek, 2,6 trilyon 
faiz ödeyecektik. Yani 1,9 trilyonluk 
bir tasarruftan bahsediyoruz. Hani, 
‘bu işler nasıl yapıldı?’ diyorsunuz 
ya, işte bu tasarrufla yapıldı. Bu 
köprüler, barajlar, hastanelerin 
hepsi faize gidecek paralardan 
tasarruf yapıldı, milletten gelen 
kaynak milletin ihtiyacına harcandı. 
Yani bu, sizin hesap uzmanlığınızın 
alanına girecek kadar büyük bir 
mesele değil. Vatandaşın kolayca 
anlayacağı bir iş.” 

Bu yıl sonu itibarıyla büyüme 
oranının yüzde 6,5 ile 7 arasında 
gerçekleşeceğini vurgulayan 
Yıldırım, bunun tesadüfle olmadığını 
dile getirdi.

Yıldırım “2018, 2017’den daha 
güzel olacak. Hiç merak etmeyin. 
Enflasyon da düşecek, büyüme de 
devam edecek, üretim, istihdam, 
yatırım ve ihracatta da yine artış 
devam edecek. Bu sene ihracatta 
bütün yılların rekorunu kırarsak 
şaşırmayın. Bir ay sonra o da belli 
olacak. Şu anda hesaplara göre, 
Aralık ayı hariç, 155 milyar, yıllık 
bazda bir ihracat rakamına ulaşmış 
durumdayız. Dolayısıyla son 15 
yılın en yüksek ihracat değerine 
bu yıl sonu itibarıyla ulaşmayı 
hedefliyoruz.” dedi.

Yıldırım, 2018 ve 2019 yıllarının 
büyük projelerin hayata geçeceği, 
kalkınmanın, büyümenin, istikrarın 
devam edeceği yıllar olacağını 
vurgulayarak şöyle devam etti:
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“2018’in sonunda dünyanın en büyük 
havalimanı hizmete alınacaktır. ‘Bu 
havalimanının hesabı şeffaf değil’ 
diyorlar, hesabını size söyleyeyim; 
10,5 milyar avro buranın maliyeti, 
bizim cebimizden 5 kuruş para 
çıkmıyor. Firma yapacak, garanti 
var. Garantileri 25 yıl işletecek, 25 
yıl içerisinde de bize 26,5 milyar artı 
KDV olarak para verecek. Her yıl 1 
milyar 50 milyon avro Türkiye’ye 
para verecek. Bir eski kömür 
havzasını, çukurlarla, çamurlarla 
dolu alanı verdik, üstüne dünyanın 
en büyük havalimanı yapılıyor ve o 
da yetmedi 25 sene bu havalimanı 
işletilecek, 25 yıl içerisinde de 26,5 
milyar artı KDV avro olarak para 
verilecek. Kaba taslak 110 katrilyon. 
25 yıl sonunda da havaalanını geri 
alıyoruz. 2018 yılı bütçesi ülkemize, 
milletimize hayırlı olsun. Bu ülke, 
bu millet için bu milletin huzuru, 
barışı için gece gündüz görev 
yapan, 15 Temmuz’da demokrasiyi 
korumak adına seve seve canını 
veren bütün şehitlerimize Allah’tan 

rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler 
diliyorum. Eleştiri ve önerileri için 
bütün partilere teşekkür ediyorum. 
Hükûmet olarak emanete riayeti 
esas alan, hukuk ekseninden 
ayrılmayan bir titizlikle bize 
verilen bütçenin her kuruşunu 
harcayacağız, ülkemize bu bütçeyi 
geri çevirmiş olacağız.”

Bütçenin tümü üzerinde şahsı 
adına söz alan TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, AK PARTİ hükûmetleri 
döneminde vatandaşların 
çok daha müreffeh, çok daha 
huzurlu yaşaması için ekonomik, 
sosyal, insan hakları, özgürlükler, 
demokratikleşme gibi pek çok 
adımın atıldığını ifade etti. Bilgiç, 
çıkarılan kanunlarla Türkiye’nin 
gücünün artırılmasına katkıda 
bulunulduğunu dile getirdi.

Bilgiç, son dönemde bazı kanunların 
da revize edilerek üretimi, 

istihdamı ve ihracatı desteklemeye 
yönelik uygulanan politikaların 
ekonominin hızla toparlanmasını 
sağladığını belirterek “Özellikle 
işletmelerin finansmana erişiminin 
kolaylaştırılması için kredi garanti 
fonu kaynaklarının ve etkinliğinin 
artırılması bu toparlanmada büyük 
rol oynamıştır.” diye konuştu.

Bilgiç, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun devletin tüm 
kurumlarının denetlenmesine ilişkin 
söylemine katıldığını dile getirdi.

Çıkarılan Sayıştay Kanunu’nun 
öncesindeki 44 yıla bakıldığında 
TBMM’ye gönderilen ortalama 
rapor sayısının sadece 3 olduğunu 
vurgulayan Bilgiç, son 7 yılda 
denetlenen kurumlar da dahil 
toplam 923 raporun TBMM’ye 
gönderildiğini ifade etti.

2002’de bütçe gelirinin yüzde 
65’inin faize gittiğini, bugün bu 
oranın yüzde 11,3’e çekildiğini 
kaydeden Bilgiç “İstikrarı artırmak 
için gereken her şeyi yapacağız. İş 
gücünün kalitesinin yükseltilmesi 
için özel istihdam yollarının 
kurulmasını sağladık. Yaptığımız 
değişimleri taçlandıran en 
önemli reform ise hiç şüphesiz 
Anayasa değişikliği ve halkımızın 
onayıyla gerçekleştirdiğimiz 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi’dir. Ülkemizin muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkmasında kilometre taşlarından 
biri olan bu değişimle inşallah 
hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız.” 
dedi.

Süreyya Sadi Bilgiç, yeni anayasa 
ile çok daha demokratik bir sürece 
doğru ilerlendiğini söyledi. Kuvvetler 
ayrılığı ilkesinin gerçek manada 
o gün hayata geçeceğine dikkati 
çeken Bilgiç “Türkiye ekonomisi 15 
Temmuz’u yaşamış bir ekonomi. 
Dünyada başka bir ekonomi yok 
ki böylesi hain, alçak saldırıdan 
sonra dünya ortalamasının çok 
üzerinde bir büyüme sergilesin. 
Elde edilen bu başarının sırrı millete 
güvenmektir. En nihayetinde bu 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç
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başarı milletimizindir. Milletimizin 
güveni ve inancı bizim en değerli 
hazinemizdir. Milletten aldığımız 
güçle kararlılıkla 2023 hedefine 
yürümeye devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bütçenin tümü üzerinde şahsı adına 
konuşan MHP İstanbul Milletvekili 
İsmail Faruk Aksu, bölgesel ve 
küresel gelişmelerin, evrensel 
düzeyde kabul gören değer ve 
kavramların içinin boşaltıldığını, 
doğru ve yanlışların birbirine 
karıştığını gösterdiğini dile getirdi.

Aksu, özellikle İslam coğrafyasında 
yaşanan çatışmaların ve zalim 
yönetimlerden kaynaklı dramların 
sonunun gelmediğini söyledi. 
Son olarak ABD’nin Kudüs ile ilgili 
sorumsuz kararının, uluslararası 
hukuku yok saymanın ne kadar 
kolay olabileceğini gösterdiğinin, 
Orta Doğu’da ve dünyada yeni 
krizlerin fitilini ateşlediğinin altını 
çizen Aksu “İslam dünyasının göz 
bebeği olan Kudüs haklı davamızdır, 
asla gasp edilemeyecek ve rehin 

alınamayacaktır. Tüm bu gelişmeler 
göstermektedir ki tok ve hür 
insanların yaşadığı, küresel düzeyde 
adalet anlayışının egemen olduğu 
bir dünya özlemi uzun bir süre daha 
devam edecektir. Bu durum tarihî 
misyonuna uygun olarak Türkiye’ye 
güçlü bir devlet ve lider olma 
sorumluluğu yüklemektedir.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin terörle mücadeleyle 
birlikte karmaşık bölgesel 
gelişmelere odaklansa da artan 
enflasyonun, dış ticaretin, işsizlik 
ve kamu açığı gibi sorunların asla 
ihmal edilmemesi gerektiğini 
vurgulayan Aksu “Türkiye 
ekonomisinin ihtiyacı, güven ve 
istikrar içinde sağlıklı bir yatırım, 
üretim, ihracat, istihdam zincirinin 
oluşturulması suretiyle yoksulluğun 
azaltılması ve gelir dağılımının 
daha adil hale getirilmesidir. 
Yoksullukla mücadelenin esasını 
işsizlikle mücadele oluşturmaktadır. 
Bugün istihdamda kısmi artışlar 
olsa da işsizlik oranları istenen 
seviyeye gerilememiştir. Yüzde 

13’e yükselen enflasyon dar 
gelirli vatandaşlarımızın geçimini 
zorlaştırmakta, üretici fiyatlarındaki 
yüzde 17,5’lik artış ise enflasyondaki 
düşüş gruplarını azaltmaktadır. 
Cari açığın yüzde 4’ler civarında 
olması her yıl 35-40 milyar 
doları başka ülkelere göndermek 
zorunda kaldığımız anlamına 
gelmektedir. Bütçenin başarısı 
mali disiplinle birlikte yapısal 
reformların gerçekleştirilmesine, 
vergi gelir performansının 
artırılarak sürdürmesine ve kayıt 
dışı ekonominin azaltılmasına 
bağlıdır. Ancak 2018 bütçesi vergi 
tabanını genişletmek yerine mevcut 
mükelleflerin yükünü daha da 
artırmaktadır.”

Bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmelerin tamamlanmasının 
ardından, maddelere geçilmesi 
oylanarak kabul edildi. Genel 
Kurulda, 2018 Yılı Merkezî Yönetim 
Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 
Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı görüşmelerinin 
ikinci günü olan 12 Aralık 2017’de 
Cumhurbaşkanlığı, TBMM, 
Başbakanlık, Sayıştay, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, 
Kamu Denetçiliği Kurumu, Millî 
İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Millî 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve 
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumunun bütçe ve kesin hesapları 
kabul edildi.

Buna göre Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 2018 Yılı Merkezî Yönetim 
Bütçesi Genel Toplamı 1.255.124.000 
TL, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2016 
Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı 
Toplam Ödenek 895.045.869,24 
TL (Bütçe Gideri 825.566.400,10, 
İptal Edilen Ödenek 65.860.043,74, 
Ertesi Yıla Devredilen Ödenek 
3.619.425,40) olarak kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı 
Merkezî Yönetim Bütçe Kanun 
Tasarısı ile 2016 Yılı Kesin Hesap 
Kanun Tasarısı’nın maddelerinin 
görüşmeleri 21 Aralık’ta sona erdi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu
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TBMM Genel 
Kurulu 2018 Yılı 

Merkezî Yönetim 
Bütçe Kanunu 

Tasarısı ile 2016 
Yılı Merkezî 

Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu 

Tasarısı’nın 
tümüyle ilgili son 

müzakerelerin 
yapılması ve 

oylamaya 
sunulması 

gayesiyle TBMM 
Başkanı İsmail 

Kahraman 
başkanlığında 

22 Aralık’ta 
toplandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
birleşimi açtıktan sonra yaptığı 
konuşmada, her iki kanun tasarısının 
tümüyle ilgili son müzakereleri 
yapmak üzere toplandıklarını 
ifade etti. ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma kararının BM 
Genel Kurulunda 9’a karşı 128 oyla 
reddedildiğini hatırlatan Kahraman, 
şu değerlendirmede bulundu:

“Bu karar, yerinde ve sevindiricidir. 
Bu karar, daha önce BM Güvenlik 

Konseyinde ABD’nin vetosu 
ile 14’e karşı 1 oyla reddedilen 
karanın teyidi mahiyetindedir. 
Aynı zamanda düzeltilmesi ve 
yapılan başvurunun yanlışlığı 
manasındadır. Böylece dünyanın 
hem 5’ten büyük olduğu hem de 
1’den büyük olduğu gösterilmiştir. 
Sadece 9 devletin aleyhte kaldığı 
bu karar, 128 devletin kararıyla alındı. 
Bu devletlere teşekkür ediyoruz. 
ABD’nin tek yanlı olarak, Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti kabul etmesine 

karşı ilk çıkan, dönem başkanı 
olarak İstanbul’da İslam İşbirliği 
Teşkilatını toplayıp İslam ülkelerini 
Kudüs konusunda ortak bir kararda 
buluşturan Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a, TBMM’de 
grubu bulunan siyasi partilerimizin 
genel başkanlarına, idarecilerine, 
milletvekillerine, ortak bildiri ile 
tavrımızı dünyaya ilan eden siyasi 
partilerimize, bu yanlışlığı çeşitli 
gösterilerle reddeden necip 
milletimize şükranlarımı sunuyorum.” 
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TBMM Genel Kurulunda, 2018 yılı 
bütçesi üzerinde HDP Grubu adına 
konuşan HDP Grup Başkanvekili 
Filiz Kerestecioğlu toplumsal 
ihtiyaçlar için bir ekonomi ve halk 
için bütçe istediklerini kaydetti. 
Kerestecioğlu Türkiye’de en zengin 
yüzde birle en yoksul yüzde 50 
arasındaki gelir payı makasının 
özellikle 2007 yılından sonra gitgide 
arttığını belirterek, “gini katsayısı” 
diye tüm dünyada kabul gören bir 
standart olduğunu ve bir ülkede 
zengin ile fakir arasındaki uçurum 
arttığında “gini katsayısının” da 
yükseldiğini, Türkiye’nin de “gini” 
sıralamasında gittikçe geriye 
düştüğünü öne sürdü. 

2018 yılına girerken hükûmetin 
gündeminde yine zamların 
olduğunu savunan Kerestecioğlu, 
MTV zammının itirazlar üzerine 
düşürüldüğünü hatırlattı.

Kerestecioğlu, 2011 yılında “sağlıkta 
dönüşüm” adı altında hastanelerin 
özel firmalara açıldığını, bugün 
kamu ve şehir hastanelerinin birçok 
hizmetini taşeronlardan aldığını 
söyledi. Kerestecioğlu, şöyle 
devam etti: 

“12 Eylül zihniyetiyle savaşıyorum 

diye yola çıktınız. Geldiğiniz 
nokta katmerli bir 12 Eylül’ü halka 
dayatmak oldu. Askeri darbeler, bu 
ülkenin ne kadar çok demokrasiye 
ihtiyacı olduğunu gösterir. Her 
ülke için böyledir ama OHAL 
ilanıyla bir darbe de bu ülkeye siz 

vurmuş oldunuz. Bir bir kuruttunuz, 
çöle çevirdiniz. Üniversitelerde 
hoca bırakmadınız. Tıpkı 12 Eylül 
sonrası gibi, değil mi? O zaman da 
1402’likler vardı. Her gün gözaltı, her 
gün operasyon. Cezaevleri doldu 
taştı, muhalif basın susturuldu.” 

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Ayhan da şans oyunları üzerinden 
insanların bu kadar umut ve beklenti 
içine girmesinin ülke için acınacak 
ve üzülecek bir tablo olduğunu ileri 
sürdü. Ayhan “Halkımız bu bütçenin 
kendi bütçesi olmadığını çok iyi 
biliyor. Bu bütçe halkın parasıyla 
oluşturulan ama halkı dışlayan bir 
bütçedir.” ifadesini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan
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HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü 
ise kendinden başka hiçbir güç 
tanımayan Meclisten, kendi iktidarını ve 
gücünü cumhurbaşkanına devreden 

ve kendi iktidarından vazgeçen bir 
Meclise geçildiğini öne sürdü. Kürkcü 
“Meclis Başkanımız bir tek kere bu 
yetkinin, gücün elinden alınmasına 

ses çıkartmadı. Milletvekillerinin yüzde 
ikisinin hapsedildiği bir Meclis, sakat 
bir Meclis sakat bütçe yapıyor.” diye 
konuştu.

Genel Kurulda 2018 yılı bütçesi 
üzerine AK PARTİ Grubu adına 
konuşan Grup Başkanvekili ve 
Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan, siyasi ahlakın gereği 
olarak bütçeyi bir emanet olarak 
gördüklerini ve bu doğrultuda 
tüm etkenleri düşünerek bütçeyi 
hazırladıklarını söyledi. 

AK PARTİ’nin 16 yıldır bütçe 
hazırlayarak bir ilki başardığını 
dile getiren Turan, Türkiye’nin 
markası olan AK PARTİ’nin artık 
bir dünya markası haline geldiğini 
ifade etti. Turan, bugünlere kolay 
gelmediklerini dile getirerek 
“Zaman içerisinde hakaret edildi, 
milletimiz sahip çıktı; iftira atıldı, 
milletimiz sahip çıktı; partimiz 
kapatılmak istendi, milletimiz 
sahip çıktı; cumhurbaşkanı 
seçtirmediler, milletimiz sahip 
çıktı; 27 Nisan muhtırası oldu, 
milletimiz sahip çıktı; 15 Temmuz 

oldu, her vatan evladı bir Ömer 
Halisdemir oldu, meydanlara 
çıktı, bu millete, bu devlete, 
bu hükûmete sahip çıktı.” diye 
konuştu. 

Türkiye’de ekonomi ile beraber 
demokrasiyi de büyüttüklerini 
vurgulayan Turan, eğitimde, 
sağlıkta, savunmada, her alanda 
iddialarını ortaya koyduklarını 
kaydetti. Muhalefetin “AK PARTİ, 
fakir fukaraya düşman, sadece 
zengini destekliyor.” iddialarında 
bulunduğunu belirten Turan “Siz 
hiç İsrail’e ‘one minute’ diyen, 
ABD’de bacak üstüne bacak atan 
Cumhurbaşkanımızı bir gariban 
sofrasında, bir fakirin evinde 
böyle gördünüz mü? Gariban 
evlerine ayakkabıyla girenler bu 
inceliği anlayamaz.” diye konuştu. 

AK PARTİ olarak göğsü kabartan 
başarılara imza attıklarını anlatan 

Turan, “SİHA’lar terör örgütünün 
ve kimi muhalefetin korkulu rüyası 
oldu. SİHA’lar Kandil’i bombalıyor, 
ses Ankara’dan geliyor.” dedi. 
Siyasetin cesaret, samimiyet, 
dürüstlük istediğini dile getiren 
Turan, milletin kendisine hakkıyla 
sahip çıkana, sözünü tutana oy 
verdiğini kaydetti. 

MHP Grubu adına söz alan Denizli 
Milletvekili Emin Haluk Ayhan, son 
dönemlerde özellikle orta vadeli 
programların çok çabuk revize 
edilmeleri ve sıklıkla hedeflere 
ulaşılamaması nedeniyle bütçe 
hedefleri ve gerçekleşmeleri 
arasında büyük farkların, ödenek 
üstü harcamaların ortaya çıktığını 
ifade etti.

Bu durumun zaman zaman 
TBMM’nin bütçe hakkının 
zedelenmesine sebep olduğunu 
belirten Ayhan, “Bütçede alenilik, 
doğruluk ve samimilik ilkelerine 
önem verilmelidir.” dedi.

Hükûmetin, devamlı olarak 2002 
yılıyla mukayese yaptığını aktaran 
Ayhan “2002 yılından 2008 yılına 
kadar millî geliri 3 bin dolardan 
9-10 bin dolara çıkardınız, IMF ile 
yaptığınız anlaşmalar, sizden önce 
uygulanan programlarla beraber. 
Bunda hiçbir şüphe yok. Teşekkür 
de ediyoruz. Yalnız, 2008 yılında 
o programın bitişinden 2017 
yılına kadar dolar bazında millî 
gelirin 10 bin 444 dolardan 9 bin 
529 dolara düştüğünü görüyoruz. 
2002’den 2008’e gelişi nasıl 
olursa olsun, hangi hükûmetin 
aldığı kararla olursa olsun, siyasi 
bedeli ödenmiş bir programın 
üstüne ne yaparsanız yapın yine 
de teşekkür ederiz ama hakkını da 
vermek lazım.” değerlendirmesini 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
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yaptı. “Asıl önemli olan, üçüncü 
çeyrekte açıklanan yüzde 
11 büyümeyi 2018’de nasıl 
sürdüreceğiz?” diye soran Ayhan 
“Gelecek yıl baz etkisi olmayacak, 
vergi teşvikleri olmayacak, Kredi 
Garanti Fonunu aynı şeklide 
devam ettiremeyeceksiniz. Cari 
açığı, bütçe açığını ve enflasyonu 
daha da yükseltecek şekilde 
büyümenin gazına basmak 
büyümenin bütün faydalarını 
yok edebilir. Burada dikkatli 
olmak lazım.” dedi. Ayhan, fiyat 
istikrarı olmadan finansal istikrar, 
sürdürülebilir bir büyüme ve refah 

sağlamanın mümkün olmadığının 
altını çizdi.

Türkiye’nin kalkınması ve milletin 
hak ettiği refah seviyesine 
ulaşılması için ekonomi alanında 
hızla bir reform gündemi 
oluşturulup uygulanması 
gerektiğini dile getiren Ayhan, 
şöyle devam etti: “MHP olarak 
seçim beyannamemizde yer 
alan ve ekonomide ivedilik 
arz eden 7 alanda reformların 
başlatılması gerektiğini ifade 
etmek istiyorum. Bir tanesi 
katma değerli, yüksek teknolojili 

üretimin özendirilmesi ve ithalat 
bağımlılığının azaltılması, bu şart. 
Yurt içi tasarrufları artıracağız, 
başka çaremiz yok. Yatırımları 
artıracağız. Adaletli bir vergi 
sistemi tesis edeceğiz. Verginin 
tabana yayılmasını sağlayacağız. 
Kamuda harcama reformu 
yapılması, kamu yatırımlarının 
rasyonel şekilde yenilenmesinin 
önceliklendirilmesi, gelirin 
adil bölüşümü, yoksullukla 
mücadelenin sağlanması gerekli. 
Tarım ve hayvancılık reformu, iş 
gücü piyasası ve çalışma hayatı 
reformu hayata geçirilmeli.”

MHP Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Türkiye’nin öncülüğünde 
BM Genel Kurulunun gündemine 
gelen Kudüs tasarısı hakkında alınan 
kararın Türkiye’de ve İslam aleminde 
sevinçle karşılandığını ifade etti.

“ABD’nin, ilk kıblemiz Kudüs üzerinde 
oynadığı oyun fiilen bozulmuştur.” 
diyen Kalaycı, Kudüs’ün tarihi 
statüsünün, manevi haklarının teyit 
ve tescil edildiğini söyledi. ABD’nin, 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 

tanıma kararıyla Orta Doğu barış 
sürecini dinamitlediğini; uluslararası 
hukuku, Birleşmiş Milletler kararlarını 
hiçe saydığını ve İslam dünyasına 
meydan okuduğunu dile getiren 
Kalaycı “Bu karara karşı İslam dünyası 
dayanışma içinde ortak ve kararlı bir 
tavır almıştır. 13 Aralık 2017 tarihinde 
İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği 
Teşkilatının zirve toplantısı Kudüs’ün 
ve Filistinli kardeşlerimizin yalnız ve 
çaresiz olmadığını ABD’ye ve işgalci 
İsrail’e somut olarak gösteren ilk 

adım ve tarihi bir uyarı olmuştur.” 
dedi.

Kalaycı, şu hususları kaydetti:

“İslam dininin kutsallarının 
işgalci İsrail’in egemenliği altına 
sokulması hiçbir şart altında kabul 
edilmeyecektir. İslam dünyasının 
Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin 
başkenti olarak tanıması İsrail 
ihtilafında çok önemli bir dönüm 
noktasıdır. İşgalci İsrail’in en büyük 
cesaret kaynağı ABD’dir. Birleşmiş 
Milletler toplantısı öncesi ABD’nin 
veto, tehdit ve şantaj silahına 
sarılması bu gerçeği bir kez daha 
gözler önüne sermiştir ancak ABD’nin 
tehdit ve şantajları, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun vicdan duvarına 
çarpmıştır. Dün yapılan oylamada 
128 ülke, ABD’nin uluslararası hukuku 
hiçe sayan saldırgan tutumuna karşı 
çıkmıştır. Türkiye’nin öncülüğünde 
Genel Kurulda alınan karar, İsrail 
ve hamisi ABD’ye milletlerarası 
camianın attığı çok anlamlı bir 
tokat olmuştur. Kudüs davasının 
dünya gündemine gelmesini ve 
geniş bir destek bulmasını sağlayan 
başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak 
üzere AK PARTİ Hükûmetini ve 
diplomatlarımızı kutluyoruz. Kudüs, 
İslam aleminin namusudur. Doğu 
Kudüs’ün başkent olduğu bağımsız 
Filistin Devleti er ya da geç tarih 
sahnesinde mümtaz yerini alacaktır.”

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
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TBMM Genel Kurulunda, 2018 yılı 
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı’nın tümü üzerinde söz 
alan CHP İstanbul Milletvekili 
Bihlun Tamaylıgil, İsrail’den cesaret 
madalyasını CHP’nin almadığını 
belirterek “Tam bağımsız Türkiye” 
demekle övündüklerini, Büyük Orta 
Doğu Projesi’nin eşbaşkanı olmaktan 

övünmediklerini söyledi.

Dünya Bankası’nın değerlendirme 
çalışmasına göre, Türkiye’nin 
hukukun üstünlüğünde 18 sıra geriye 
gittiğini, 209 ülke arasında 108. 
sırada yer aldığını belirten Tamaylıgil 
“Millî  irade, evrensel hukuk diyoruz 
ama millî iradenin oylarıyla seçilen 

milletvekillerini hapiste tutmayı 
maharet görüyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Tamaylıgil, büyüme olduğunda 
işsizliğin, eşitsizliğin, ağır borçlanma 
gerçeğinin çözülmesi gerektiğini dile 
getirdi. Yükselmekte olan 15 ülkeyle 
birlikte yola çıktıklarını ifade eden 
Tamaylıgil, o dönemde yola çıkılan 
Çin, Hindistan, Tayland ve Güney 
Kore’nin, bütün sıralamalarda ilk 4’te 
yer aldığını, Türkiye’nin ise sonda 
bulunduğunu iddia etti.

Tamaylıgil, yerli malı haftasını, 
ithal ürünlerle kutlayan ülke 
haline geldiklerini öne sürerek, 
tarım politikasının yeniden 
değerlendirilmesini istedi.

Vatandaşın, neredeyse hava alırken 
bile vergi ödeyeceğini ifade eden 
Tamaylıgil “Vatandaşım verginin 
getirdiği cehennem azabını yaşarken 
birilerinin vergi cennetlerinde sefa 
sürmesi ne ahlaka ne vicdana ne 
anayasaya sığar.” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, 
hakkında kesinleşmiş mahkeme 
kararı olmayan bir milletvekilinin 
cezaevinde tutulmasının, millî 
iradenin tutsak olması anlamına 
geldiğini ifade etti. Halkın günlük 
yaşamındaki gerçeklerle, iktidarın 
kurguladığı fantezi dünyası 
arasındaki makasın giderek açıldığını 
öne süren Öztrak, doğru olmayanı 
gerçekmiş gibi sunan ve vatandaşın 
duygularını istismar eden siyaset 
tarzının faturasının halka çıktığını 
savundu.

Öztrak, gerçekmiş gibi sunulan 
kurmacalarla, duygusal ve ideolojik 
söylemlerle iktidar tarafından 
gerçeklerin karartıldığı önemli 
alanlardan birinin ekonomi olduğunu 
öne sürerek 2017 yılının üçüncü 3 
aylık döneminde kaydedilen yüzde 
11’lik büyümeye normalde herkesi 
sevindirmesi gerektiğini ancak 
söz konusu büyümenin hiçbir 
kesimde coşku yaratmadığını çünkü 
bereketsiz bir büyüme olduğunu 
kaydetti. Öztrak, IMF’ye borç veren 
veya vermeyi taahhüt eden ülkelerin 
listesine baktığında, listede iflas 
eden Yunanistan’ın olduğunu ancak 

Türkiye’nin bulunmadığını savundu.

Yılbaşından beri Türk lirasının 
dolar karşısında yüzde 8 değer 
kaybettiğini belirten Öztrak “Değişen 
küresel iklimi görmezden gelmeyin. 
Ekonomide çapaları gevşetmek 
yerine sıkılaştırın. Ekonominin 
çekiciliğini ve rekabet gücünü 

artıracak önlemleri alın. Ekonomide 
gerçek üstü siyaset felakete götürür. 
Ekonomideki oyuncuların gözünü 
çok uzun süre boyayamazsınız. 
Gerçekleri gizlemek yerine sorunları 
hızla çözmeye başlayın. Bunu 
yaparken sadece sarayın aklından 
değil, herkesin aklından yararlanın.” 
diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak



111

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik 
Öztrak’ın konuşmasında Aristo’nun 
“Demagogların küstahlığı, 
demokrasileri yozlaştırıyor.” 
sözünü kullandığını hatırlatarak şu 
değerlendirmede bulundu:

“Demagog olmamak lazım ve 
demagog küstahlığı göstermemek 
lazım.  Ben Meclis Başkanı 
olarak yasamanın başındayım 
ve demokrasiyi özümseyen bir 
kişi olarak da kuvvetler ayrılığına 
kesinlikle inanıyorum. Bir adli 

konuda yön gösterici, yol gösterici, 
müdahale edici olmam. Yargı, 
yürütme ve yasama demokrasiyi 
savunanların üç ayrı güç üzerinde 
ayrılığı muhafaza etmesi, müdafaa 
etmesi gereken üç nokta, ana 
nokta. Meclis Başkanı olarak yargıya 
müdahale ederek polis, savcılık, 
mahkeme, temyiz safhaları aşılarak 
yapılan işlemlerden sonra benim 
kalkıp ne dememi bekliyorsunuz? 
Olmaz, yanlıştır. Yani hürriyetler 
layüsellik sağlamaz. Herkesin 
hürriyeti diğerinin hürriyetiyle 
sınırlıdır. Yargının icraatına, 

safhalardan geçirilerek verilen 
karara Meclis Başkanı olarak ben 
ne yapacağım? Karşı mı kalacaklar? 
Bunu mu teklif ediyorsunuz? Bu 
mu demokrasi anlayışı? Sofokles, 
Aristoteles bunu mu söyledi? Olmaz, 
yanlış var. Bunu lütfen dile getirip 
de toplumdaki gerginliğe sebep 
olmayın. Ben kuvvetler ayrılığına 
inanıyorum, yasama, yürütme, 
yargı birbirine karışmamalıdır. 
Demokrasinin temel ilkesi budur ve 
bu noktadaki hassasiyetimi devam 
ettireceğim. “ 
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Bütçenin tümü üzerinde şahsı adına 
söz alan AK PARTİ Adana Milletvekili 
Mehmet Şükrü Erdinç, AK PARTİ 
iktidarının en büyük başarılarından 
birinin, milletin, kendine ve ülkesine 
olan güvenini yeniden tesis etmesi 
olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin, gelişmekte olan bir ülke 
olması nedeniyle işsizlik oranları 
yüzde 2-3 seviyelerine inene dek 
yüksek büyüme oranlarının aynı 
hızla sürdürülmesi gerektiğini dile 
getiren Erdinç “Çünkü bizim bir 
vizyonumuz, 2023 hedeflerimiz 
var. Tüm dünya karşımızda olsa da 
etrafımız çepeçevre kaynar kazanda 
da olsa biz ekonomik istikrarı, huzuru 
ve emniyeti tesis etmeye devam 
edeceğiz. Bunun için de sağlam 
bir kamusal yönetim gereklidir ve 
onun koşulu da sağlam bir bütçedir.” 
ifadesini kullandı.

Milletin, son 200 yılda kendi bütçesinde 
söz sahibi olmadığı günleri yaşadığına 
dikkati çeken Erdinç “Osmanlı’nın, 
Duyun-u Umumiye ile yaşadığı acı 
tecrübeyi, bu millete AK PARTİ iktidarı 
öncesi IMF ile yaşattılar. Allah bu 
millete, dışarıdan gelecek reçetelere 

bel bağlanan, kimsenin yarına umutla 
bakmadığı, bakamadığı o günleri bir 
daha yaşatmasın. Allah, seçilmişlerin 
değil  IMF memurlarının yönettiği 
bir çaresizlikle bu milleti bir daha 
imtihan etmesin.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet 
Sözcüsü Bekir Bozdağ, TBMM 
Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezî 
Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı’nın 
tümü üzerinde yaptığı konuşmada, 
65. Cumhuriyet Hükûmetinin 2’nci, 

AK PARTİ hükûmetlerinin ise 16’ncı 
bütçesinin hazırlandığını anımsattı. 
16 yıl içinde ülkeyi her alanda 
büyüttüklerini, ekonomiyi geliştirip, 
ileri bir noktaya taşıdıklarını 
aktaran Bozdağ, Türkiye’nin her 

alanda büyük başarıların altına 
imza attığını, ülkenin bugün hem 
bölgesinde hem de dünyada 
saygın, güçlü bir aktör haline 
geldiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek 
Böke, bütçelerin ekonomik 
görünmesine rağmen siyasi metinler 
olduğunu belirterek, bu bütçe kadar 
siyasi olanının bulunamayacağını öne 
sürdü.

Böke, 2018 bütçesinin, olağanüstü 
hâl bütçesi olduğunu iddia ederek 
“Bunu sadece OHAL döneminde 
hazırlandığı, güvenlik harcamalarında 
rekor artış yapıldığı için de 
söylemiyorum. Bunu olağanüstü 

tedbirleri her ne pahasına olursa 
olsun bu vatandaşa dayatan bütçe 
olduğu için söylüyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Bütçede emekçi, eğitimliler, beyaz 
yakalılar, çalışanlar, orta sınıf, kadın, 
genç, üretici, üretim, teknoloji, bilim, 
eğitim olmadığını savunan Böke, 
bütçede inşaat, rantçı sermaye, kamu 
kaynaklarıyla büyütülen yandaşla, 
doğa talanı, emek sömürüsü, bolca 
vergi, borçlanma, enflasyon baskısı, 
yüksek faiz getirecek unsurlar 
bulunduğunu iddia etti.

Böke, bütçenin, gencin, kadının, 
emekçinin, orta sınıfın, üretici 
sermayenin bütçesi değil  rant 
sermayesinin bütçesi olduğunu 
öne sürdü. Asgari ücretten verginin 
sıfırlanmasını öneren Böke  “Onun 
yerine, sizin besleyip büyüttüğünüz 
rantçı sermayeden rant vergisi almalı.” 
dedi.

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke

AK PARTİ Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç
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Vatandaşın da bu değişimden 
büyük bir memnuniyet duyduğunu 
ve her seçimde AK PARTİ’yi 
desteklediğini dile getiren Bozdağ 
“Biz de milletimizden aldığımız 
emaneti hep namusumuz bildik ve 
canımız pahasına bugüne kadar 
koruduk, çiğnemedik, kimseye de 
çiğnetmedik. Halkımızın sandıkta 
verdiği oya, Ankara’da yeni ortaklar 
edinmedik, birilerinin de ortak 
olmasına izin vermedik. Vesayetin 
her çeşidine karşı dik durduk, 
mücadelenin en doğrusunu, en 
iyisini yaptık.” dedi.

Millete verdikleri her sözün takipçisi 
olduklarını ve yerine getirdiklerini 
söyleyen Bozdağ, bugün Türkiye’nin 
her alanda büyük değişimleri, 
reformları hayata geçirmiş bir ülke 
haline geldiğini vurguladı. 

Son günlerde ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıma ve büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma yönündeki kararının 
büyük yankı meydana getirdiğini 
hatırlatan Bozdağ, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bir oldu bittiyle böylesi bir adımı 
hayata geçireceğini düşündü ve bir 
adım attı. Ama bu adıma karşı bütün 
dünya ortak bir tavır ortaya koydu. 
Özellikle Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem 
Başkanı sıfatıyla Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin 
ortaya koyduğu dirayetli duruş ve 
Türkiye’nin öncülüğünde yapılan 
çalışmalar bu sürecin başarısızlığa 
uğramasında önemli rol oynamıştır. 
Daha karar alınmadan Türkiye, 
Kudüs konusundaki tutumunu 
bütün dünyaya ilan etti.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İİT’yi 
toplantıya çağırdığını ve teşkilatın 
İstanbul’da olağanüstü toplandığını 
anımsatan Bozdağ, İİT’nin tarihi 
kararların altına imza attığını 
belirtti. Toplantıda yayımlanan 
bildiride, Doğu Kudüs’ün Filistin’in 
başkenti ilan edildiğini vurgulayan 
Bozdağ, bu gelişmelerle Trump’ın 
aldığı kararın ötesinde yeni bir 

durumun ortaya çıktığını söyledi. 

Kudüs ve Filistin konusunda yeni 
bir dönemin kapısının aralandığını 
dile getiren Bozdağ, şöyle devam 
etti:

“ABD Başkanı Trump’ın aldığı 
başkenti Kudüs’e taşıma kararını 
yok saydılar, geçersizliğini ilan 
ettiler. Bölgede kabadayılığa, 
kural tanımazlığa, oldu 
bittilere, Kudüs’ün statüsünün 
değiştirilmesine yol açacak 
adımlara izin vermeyeceklerini 
gösterdiler. Bu büyük bir başarıdır. 
Bu başarı Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde Türkiye’nin ve İslam 
ülkelerinin ortak başarısıdır.”

Söz konusu başarının Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 

gündemine de taşındığını 
anımsatan Bekir Bozdağ, Trump’ın 
aleyhinde bir karar çıktığını ifade 
etti. Trump’a ve ABD yönetimine 
ortak bir tavır sergilendiğini, adeta 
kırmızı kart gösterildiğini belirten 
Bozdağ, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda da tarihî kararın altına 
imza atıldığını söyledi. “128 Genel 
Kurul üyesi, ABD yönetiminin 
aldığı bu kararı tanımadığını, başka 
ülkelerin de tanımamasını ilan 
etti ve herkesi bu konudaki ortak 
tutuma destek vermeye davet etti.” 
diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

“Tarihî bir karar, tarihî bir adım atıldı 
ve ABD’nin kararının geçersizliği 
ilan edilerek bu karar yok sayıldı. 
BM’nin bu kararı hem İslam 
ülkelerini hem de BM üyelerinin 
büyük bir çoğunluğunun haksızlık 
karşısında birleştiği gibi Kudüs 
ve Filistin meselesinin sadece 
Müslümanların meselesi olmadığını 

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ
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bütün ülkelerin, bütün başka dinlere 
mensup ülkelerin de ortak meselesi 
olduğunu bir kez daha dünyaya 
göstermiştir. BM Kudüs kararıyla 
kural tanımayan, hak tanımayan, 
adalet tanımayan ABD yönetimine, 
kuralı, hakkı ve adaleti öğretmiştir. 
Umarım ki bu eğitimden onlar da 
gerekli dersi alırlar ve yanlış adımı 
bir daha tekrar etmekten kaçınırlar.”

Kudüs’te Osmanlı Devleti ve 
İngiliz mandası döneminde açılmış 
9 yabancı başkonsolosluktan 
birinin Türkiye başkonsolosluğu 
olduğuna dikkati çeken Bozdağ, 
1925 yılından bu yana Türkiye 
Başkonsolosluğunun Dışişleri 
Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini 
yürüttüğünü kaydetti. 2005 
yılından bu yana ise oraya 
büyükelçi unvanlı başkonsoloslar 
atandığına işaret eden Bozdağ, 
bugün Kudüs’te başkonsolosluğu 
olan tek İslam ülkesinin de Türkiye 
olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığının son 
gelişmelerden sonra Kudüs’ün 
Filistin’in başkenti olduğunu 
gösteren açıklamasını sitesine 
koyduğunu kaydeden Bozdağ, 
“Bu da son derece önemli ve tarihî 
bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin ve Cumhurbaşkanının 
itibarının, uluslararası politikaları 
yönlendirme konusundaki 
etkisinin somut bir göstergesidir. 
Hepimizin bununla iftihar etmesi 
gerektiğine yürekten inanıyorum. 
TBMM’nin, hükûmetimizin ve 
İslam ülkelerinin ortaya koyduğu 
bu irade sonucu ortaya çıkan 
BM kararı doğrultusunda aldığı 
destek kararlarından dolayı da 
kutladığımızı ifade ediyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 
Türkiye’nin; PKK, KCK, PYD, YPG, 
FETÖ, DHKP-C ve pek çok farklı 
isim altında terör örgütüyle eş 
zamanlı dünyada mücadele eden 
tek ülke olduğunun altını çizdi. 
Türkiye’nin sadece terör örgütleri 
ile mücadele etmediğini, terör 
örgütlerini kuran, kurduran her 
türlü lojistik desteğini sağlayan, 

bu örgütlerin yularını elinde tutan, 
bunların arkasındaki güçlerle 
de amansız kararlı bir mücadele 
yürüttüklerini vurgulayan Bozdağ 
“Bundan sonra da terör örgütleriyle, 
onların eli kanlı teröristleriyle de 
ve onların arkasında her türlü 
desteği veren güçlerle de kararlı 
bir şekilde mücadeleye devam 
edeceğiz. Türkiye’de terör eylemleri 
yapanlara, yaptıranlara ve onlara 
destek verenlere Türkiye’yi ve 
dünyayı dar edeceğimizden hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.” 
ifadelerini kullandı. 

Bozdağ, bu sene yapılan tarihî 
reformla parlamenter hükûmet 
sisteminden Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemine geçişi öngören 
Anayasa değişikliğinin kabul 
edildiğini hatırlattı. Artık yeni bir 
dönemin kapısının aralandığını 
dile getiren Bozdağ, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Biz artık önümüze bakıp yeni 
hükûmet sistemiyle ülkemizi 
gelecekte daha başarılı nasıl 
yaparız, daha ileri nasıl taşırız, bu 
sistemin sağlıklı ve daha iyi bir 
şekilde işlemesi için hangi katkıyı 
veririz, bunun üzerinde el birliğiyle 
durmamız gerekmektedir. Yapılan 
seçim meşrudur. Aziz milletimizin 
iradesi sandıkta doğru bir şekilde 
tecelli etmiştir ve biz bu irade 
doğrultusunda adımlarımızı 
atmaya başladık ve bundan sonra 
da uyum yasalarını çıkararak 
daha güçlü bir şekilde atacağız. 
Uyum yasaları konusunda 
çok geniş bir ekibin çalıştığını, 
bütün yasalarımızın tarandığını, 
yeni sisteme uyum için neler 
yapılması gerektiği hususunda 
önemli tespitlerin yapıldığını ve 
bunların önümüzdeki yıl içerisinde 
parlamentoda bir kısmının 
görüşülerek yasalaştırılacağını 
ifade etmek isterim.”

Yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından 
kullanıldığını ve yerine getirildiğini 
kaydeden Bozdağ, Anayasa’nın 
cumhurbaşkanlarını sembolik 
olarak değil, güçlü, etkin bir 

cumhurbaşkanı olarak dizayn 
ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlarını halkın 
doğrudan sandıkta seçmesinin 
de cumhurbaşkanlarına ayrı bir 
güç kattığına değinen Bozdağ 
“Artık Cumhurbaşkanlığı seçimi 
konusu Türkiye’de kriz ve kaos 
sebebi olmaktan çıkıyor. Yeni 
dönemde, bilmemiz lazımdır ki 
halkın seçtiği cumhurbaşkanları 
Meclisin seçtiği cumhurbaşkanları 
gibi olmayacaktır. Çok farklı 
olacaktır ve bu farklılığı hep 
beraber gördük, bundan sonra 
da göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi milletimizin her 
alanda daha güçlenmesine katkı 
sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, mevcut sistemde yasama 
ve yürütmenin iç içe geçtiğini, 
ancak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminde yasama ve yürütmenin 
birbirinden hem tam ayrı hem 
de birbirine karşı tam bağımsız 
durumda olduğunu söyledi.

Erdoğan’a karşı, Türkiye’yi her 
alanda büyüttüğü, geliştirdiği, 
değiştirdiği, kalkındırdığı, emir 
alan bir ülke olmaktan çıkardığı 
için uluslararası bir cephenin 
oluştuğunu söyleyen Bozdağ, 
bu kişilerin bütün derdinin 
Türkiye’nin başından Türkiye’nin 
Cumhurbaşkanını uzaklaştırmak 
olduğunu dile getirdi.

Bunu milletin de gördüğünü, 
bu nedenle her defasında 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip 
çıktığını vurgulayan Bozdağ 
“Biz milletimize ve devletimize 
ihanet ederek, millet ve devlet 
düşmanlarıyla iş birliği yaparak 
itibar arayanlardan, yabancı 
ülkelerde itibar arayanlardan 
olmadık, olmayacağız. Milletimizin 
ve devletimizin hukukunu her şeyin 
üzerinde tutarak, milletimize ve 
devletimize her zamankinden daha 
fazla hizmet ederek itibarımızı 
böyle artıracağımıza inanıyoruz. 
Bugüne kadar bunu yaptık, 
bundan sonra da yapmaya devam 
edeceğiz.” dedi.
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2018 yılı Merkezî Yönetim Bütçe 
Kanunu Tasarısı’nın tümü üzerinde 
hükûmet adına konuşan Ekonomiden 
Sorumlu Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek AK PARTİ’nin 
hayata geçirdiği reformlar ve doğru 
politikalar sayesinde Türkiye’nin son 
15 yılda yaşanan birçok iç ve dış 
olay karşısında muazzam bir direnç 
gösterdiğini vurguladı. Şimşek, 
Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 
yılına kadar yıllık ortalama yüzde 
4,7 büyüyen Türkiye’nin, 2003-2016 
döneminde yüzde 5,6, küresel kriz 
sonrasında ise yüzde 6,7 oranında 
büyüdüğüne dikkati çekti.

Şimşek, aradaki 1 puanlık farkın çok 
görünmeyebileceğini, ancak ülke 
ekonomisinde büyük bir farka işaret 
ettiğini belirterek, şöyle devam etti:
“1924’ü 100’e eşitlersek ve reel olarak 
yüzde 4,7 ile 1924’te 100 lira olan millî 
geliri 2016’ya taşırsanız yaklaşık 6 bin 
800 olur ama aynı sürede Türkiye 
yüzde 5,6 büyüseydi bu rakam 15 
binleri aşardı. Dolayısıyla bir puanlık 
ilave, büyümede net çok güçlü bir 

performanstır. 15 yıllık iktidarımız iç 
ve dış şoklara rağmen Cumhuriyet 
döneminin en güçlü büyüme 
performansını göstermiştir. 2002’yi 
100 kabul edelim, reel olarak 2016’da 
dünya ekonomisi 100’den 172’ye, AB 
100’den 121’e, Çin ve Hindistan hariç 
gelişmekte olan ülkeler 100’den 
183’e çıkmış. Türkiye 100’den 215’e 
çıkmıştır. Çok net olarak Türkiye, kıta 
büyüklüğünde olan Çin ve Hindistan 
hariç bütün diğer ülke gruplarına 
oranla çok daha güçlü bir performans 
koymuştur.” Başbakan Yardımcısı 
Şimşek, büyümenin reel olduğunu ve 
vatandaşa yansıdığını ifade ederek 
asgari ücretin de 2002’den beri dolar 
bazında 3 kat, reel olarak yüzde 111 
arttığını dile getirdi. Şimşek “En düşük 
memur maaşı reel olarak yüzde 88 
artmıştır. Engelli vatandaşlarımıza 
ödenen aylıklar reel olarak yüzde 
509 artmıştır. Öğrencilere verdiğimiz 
öğrenim kredileri reel olarak yüzde 161 
artmıştır.” dedi.

Büyüme sayesinde yoksulluğun 
azaldığını, eğitimde fırsat eşitliği, 

sağlıkta devrim gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Şimşek, bütçeden en 
büyük payı, son 15 yılda olduğu 
gibi yine eğitime ayırdıklarını, ikinci 
en büyük payı sağlığa verdiklerini 
söyledi. Şimşek, “Milletin vergileri 
80 milyonun eğitimine ve sağlığına 
gidiyor.” ifadesini kullandı. 

Şimşek, OECD raporlarına 
göre 2002-2016 döneminde 
gelir dağılımını iyileştiren nadir 
ülkelerden birinin Türkiye olduğunu 
dile getirerek “Bu dönemde millî 
gelirden ücretlilerin aldığı pay yüzde 
26,2’den yüzde 32,7’ye yükselmiştir. 
Hükûmetlerimiz emekçiden, 
çalışanlardan yana net bir politik 
tavır koymuştur. Net işletme artığının 
payı ise yüzde 56,5’ten yüzde 
52,2’ye gerilemiştir. Tercihimiz nettir; 
biz çalışandan, üretenden yanayız.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen 
yıl FETÖ’nün darbe teşebbüsü 
ve terör nedeniyle ciddi şoklarla 
karşı karşıya kaldığını anımsatarak, 
yaşanan bütün olumsuzluklara 
rağmen ülkenin yüzde 3,2 
büyüdüğünü belirtti. 

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 
Türkiye’nin ekonomisinin 
temellerinin sağlam olduğunu 
belirterek “Sağlam olmasaydı yakın 
coğrafyamızda bu kadar şok olacak, 
Türkiye’de hain bir darbe girişimi 
olacak, terör örgütlerinin tamamı 
Türkiye’ye musallat olacak ve biz bu 
rakamlardan bahsedeceğiz öyle mi? 
Mümkün değil. Türkiye’nin temelleri 
sağlam. Birçok iç ve dış şoka karşı 
dayanıklılığını kanıtlamıştır.” dedi.

Hiç karamsarlığa yer 
olmadığını vurgulayan Şimşek, 
Türkiye’nin temellerini daha da 
sağlamlaştıracaklarını, önümüzdeki 
dönem ekonominin dayanıklılığını 
daha da artırarak yüksek katma 
değerli güçlü büyüme hedefini 
yakalamak için reform yapacaklarını 
söyledi. Şimşek “İşsizlik oranını 
kalıcı olarak düşürmek, fiyat 
istikrarını sağlamak, cari açığı daha 
sürdürülebilir düzeylerde tutmak 
için yapısal reformları kararlılıkla 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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sürdüreceğiz. Bu konuda 
hükûmetimizin iradesi güçlüdür.” 
dedi. 

Yargı sisteminde önemli reformlar 
yaptıklarını belirten Şimşek, yargı 
alanında yapılan değişiklikleri 
anlattı. Şimşek, önümüzdeki 
dönemde özellikle İcra İflas 
Kanunu, ihtisas mahkemelerinin 
sayısının arttırılması, elektronik 
tebligat sisteminin geliştirilmesi 
ve vatandaşların idare ile 
uyuşmazlıklarının azaltılması 

konularına ağırlık vereceklerini 
söyledi.  Tüm bu reformlar sayesinde 
Türkiye’nin büyüme performansı ve 
potansiyelinin artacağını, büyüme 
potansiyellerinin yüksek olduğunu 
dile getirdi. Şimşek “Üç temel 
önceliğimiz var. Eğitim, Ar-Ge, 
altyapı. Bunların hepsi daha fazla 
rekabet gücü ve verimlilik. Türkiye, 
son 15 yılda altyapıya 362 milyar 
liralık yatırım yapmış. Türkiye, 
lojistikte 160 ülke arasında 30’uncu 
sıraya yükselmiş. Bunların hiçbirisi 
tesadüf değildir.” dedi.

Şimşek, “Ülkemizin potansiyeli 
yüksek, geleceği parlaktır. Geçen 
sene yazılan karamsar senaryoların 
hepsi çökmüştür. Hükûmetimiz, 
Türkiye’nin potansiyeline inanıyor 
ve bu doğrultuda hedeflerini 
gerçekleştiriyor.” dedi. 

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı 
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezî 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı kabul edildi.

Tasarıların kabulünün ardından 
konuşan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, bütçenin millet ve devlet 
için hayırlı olması dileğinde bulunarak 
“Türkiye’yi daha güçlü, müreffeh 
ve huzurlu hale getirmek için 
çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 
Birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza 
ederek, ülkemizi gelişmiş ülkelerin 
ilerisine taşımak için daha fazla 
gayret göstereceğiz. Bu hususta 
hemfikir olduğumuzu biliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

2017’nin hem Türkiye hem de 
dünya için kolay bir yıl olmadığını 

belirterek “İnşallah 2018 yılı, zorlukları 
aştığımız, vatan hainlerinin, eli kanlı 
ihanet çetelerinin cezalandırıldığını 
gördüğümüz bir yıl olacaktır.” diyen 
TBMM Başkanı Kahraman, şu 
değerlendirmeyle devam etti:

“Aziz milletimizin temsilcileri olarak 
hiçbir şer odağının, hiçbir yabancı 
gücün huzurumuzu bozmasına 
izin vermeyeceğiz. Demokrasimizi 
daha da güçlendirecek, ülkemizin 
istikbale emin adımlarla ilerlemesini 
sağlayacağız. Birlikte rahmet, 
ayrılıkta azap vardır. Bizler rahmete 
talip olalım ve millî bekamıza halel 

getirmemek için birliğimize sıkı 
sıkıya sarılalım. Söz konusu Türkiye 
olduğunda parti farkı gözetmeksizin 
aynı yöne bakmaktan sakınmayalım. 
Meselelerimize bu çatı altında çare 
arayalım. Yabancı ülke ve mahfiller 
nezdinde ülkemize yapılmak istenen 
kötülüklere, itibar suikastına karşı tek 
yürek olalım.”

Bütçenin, milletin huzur, refah ve 
saadetine vesile olması dileğinde 
bulunan Kahraman, emeği 
geçen herkese teşekkür ederek 
konuşmasını tamamladı.

TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi AK PARTİ Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu
TBMM Başkanı İsmail Kahraman
TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu
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Başbakan Binali Yıldırım ise bütçenin 
kabul edilmesinin ardından yaptığı 
teşekkür konuşmasında, Türkiye’nin 
girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Kudüs kararını eleştiren 
karar tasarısının Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda kabul edilmesine değindi. 
Yıldırım, 128 ülkenin hakkaniyetli bir 
duruş göstererek bu kararı kınadığını ve 
adeta reddettiğini söyledi.

Beklenenin olduğunu ve hakkın yerini 
bulduğunu kaydeden Yıldırım “Yanlış 
hesap Kudüs’ten döner. Nitekim, 
haksız ve insafsız bir karara karşı bütün 
dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. 
Ülkeler egemenlik haklarını tehditlere, 
baskılara karşı korumuşlar ve bunların 
karşısında boyun eğmemişlerdir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın farklı bir döneme girdiğini, 
savaşların, bölgesel ve küresel 
gerginlikler ile doğal felaketler ve 
ekonomik belirsizliklerin arttığı bir 
sürecin yaşandığını dile getiren Yıldırım, 
bunun yanı sıra ulusal ittifakların azaldığı, 
ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da 
karmaşık hale geldiği, korumacılık 
eğilimlerinin arttığı bir dönemin 
yaşandığını aktardı.

Diğer taraftan küresel krizden sonra 
2017’den itibaren dünya ekonomisinde 
bir iyileşme ve ticarette bir artışın 
gözlendiğini anlatan Yıldırım “Böyle bir 
ortamda, Türkiye sadece tarihî devlet 
geleneği olarak hedeflere kenetlenmiş 
vatandaşlarından oluşan milleti ve 
işleyen demokrasisiyle değil, aynı 

zamanda güçlü ekonomisiyle de gıpta 
edilen bir ülke olmayı sürdürmektedir. 
Kalkınmamızın önüne set çekmeye 
çalışanların ve bütünlüğümüzü tehdit 
edenlerin emellerine ulaşmasına 
milletimizden aldığımız güç ve 
aldığımız, alacağımız tedbirlerle asla 
müsaade etmedik, etmeyeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

15 Temmuz 2016 tarihindeki 
hain darbe girişimi sonrasında 
iç ve dış birçok çevrenin, Türkiye 
ekonomisinin çökeceğini, bir daha 
toparlanamayacağını hep söylediğini 
hatırlatan Yıldırım, FETÖ’cü hainlerin 
gerçekleştirdiği darbe girişiminin, milletin 
desteğiyle bertaraf edilmesinden 
hemen sonra ekonomideki bu olumsuz 
algıyı yıkmak için harekete geçtiklerini 
belirtti.

Zor bir 2016’yı geride bıraktıktan sonra 
2017’de ekonomide başarılara imza 
atıldığını belirten Yıldırım, ekonomik 
büyümede bu yılın üçüncü çeyreğinde 
beklentileri ters yüz ederek bir rekora 
ulaştıklarını hatırlattı. Üçüncü çeyrekte 
son 6 yılın en yüksek büyüme oranının 
yakalandığına değinen Yıldırım 
“Büyümede hep önde giden Çin’i ve 
Hindistan’ı da sollayarak dünyada liste 
başına oturduk. Sonuç olarak, 2017’yi 
tahminlerin ve hedeflerin üzerinde, 
yüzde 7’yi bile aşabilecek bir büyümeyle 
tamamlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Yıldırım, 2018 yılında Türkiye 
ekonomisinde nitelikli istihdam 
oluşturan yatırım ve ihracata dayalı 

bir büyümeyi tekrar sürdüreceklerini 
belirterek, onaylanan 2018 yılı 
bütçesinin, Türkiye’nin kalkınma 
hedeflerine ulaşmasında önemli bir 
kilometre taşı olacağını vurguladı.

Binali Yıldırım “Hükûmetimiz olaylara 
kısa vadeli bakış açısı ve günlük 
kaygılarla bakmamakta, ülkemizin 
uzun vadeli çıkarlarına ve kalkınmasına 
odaklanmaktadır. Hazırlıklarını hâlen 
sürdürdüğümüz, 2018’de yüce Meclise 
sunacağımız 11’inci kalkınma planımız 
da aynı düşüncelerle hazırlanmaktadır.” 
açıklamasında bulundu.

“Kalkınma anlayışımızın odağında 
‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ anlayışı 
vardır.” diyen Yıldırım, bütçenin ülkeye 
ve millete hayırlı uğurlu olmasını 
temenni etti.

Yıldırım, konuşmasının ardından siyasi 
parti gruplarının temsilcileriyle tokalaştı.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı 
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu 
Tasarısının tümü üzerinde şahsı adına 
söz alan CHP Ankara Milletvekili Tekin 
Bingöl ise AK PARTİ iktidarından sonra 
Türkiye’de yoksulluğun sonlanmadığını, 
yolsuzlukların bitmediğini, yasakların da 
kalkmadığını ileri sürdü. Genel Kurulun 
bütçe maratonu aralıksız 12 gün sürdü. 
11 Aralık Pazartesi günü başlayan bütçe 
görüşmeleri 22 Aralık Cuma günü 
tamamlanmış oldu.

Başbakan Binali Yıldırım
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ABD’NİN KUDÜS’Ü İSRAİL’İN BAŞKENTİ 
OLARAK TANIMA PLANI AK PARTİ, CHP, HDP VE
MHP GRUPLARI ORTAK BİLDİRİSİYLE
REDDEDİLDİ

AK PARTİ, CHP, HDP 
ve MHP gruplarının 
imzasını taşıyan bildiride, 
Kudüs’ün statüsünün 
d e ğ i ş t i r i l e m eye c e ğ i , 
Birleşmiş Milletler 
(BM) kararlarının ihlal 
edilemeyeceği belirtildi. 

Kudüs’ün, üç semavi 
din içinde hakkaniyet 
temelli özgürlük ve barışı 
arayan Orta Doğu’nun 
yüreği olduğu vurgulanan 
bildiride “Kudüs ilk kıblemiz, 
Harem-i Şerif ile birlikte 
üç semavi dinin kutsal 
mekânlarıyla tarihî, kültürel, 
dinî kimliğini kazanmış olan 
ve bu niteliğiyle dünya 

esenliğinin göz bebeği bir şehirdir. 
Kudüs’ün bu özel statüsüne sahip 
çıkmak, korumak, tüm renkliliği 
ile barış içinde bir dünyayı gerçek 
kılmak bakımından hayati derecede 
önemlidir. İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra Kudüs merkezli olmak üzere 
Orta Doğu coğrafyasında bir 
dizi insani, ahlaki ve siyasi dram 
yaşanmıştır.” ifadesine yer verildi. 

Filistin sorununun gerçekte bir 
insanlık sorunu olduğu ve hâlen 
tüm barış çabalarıyla birlikte, bunları 
tahrip eden saldırgan politikalar 
nedeniyle insanlığın gündeminde 
yerini koruduğunun kaydedildiği 
bildiride, 1947’den bu yana tüm 
BM kararlarında Kudüs’ün İsrail 
hâkimiyeti altında bulunmasının 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma 
kararına karşı TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi parti grubu tarafından 
ortak bildiri yayımlandı.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, ABD’NİN KUDÜS’Ü 
İSRAİL’İN BAŞKENTİ OLARAK TANIMASI
KARARINA KARŞI AÇIKLAMA YAPTI

kabul edilmediği, 1967’de İsrail’in 
Doğu Kudüs’ü işgal etmesinden 
sonra ise yine BM, İsrail’i Kudüs’ün 
statüsünü değiştirecek girişimlerden 
kaçınmaya çağırdığı anımsatılarak, şu 
hususlara işaret edildi:

“Keza İsrail’in 1980’deki ilhak kararı, 
BM Güvenlik Konseyince kınanmış, 
bu konuda İsrail hükümetinin 
almış olduğu tüm kararların 
hükümsüzlüğü kayıt altına alınmıştır. 
Bu kararda ayrıca İsrail’deki 
diplomatik misyonların Kudüs’te 
bulunamayacağı da ifade edilmiştir. 
İsrail’in bu türden politikalarını 
özetleyen, Kudüs’ü başkent yapma 
girişimlerine bugüne kadar mesafeli 

duran ABD’nin bu defa destek verme 
olarak anlaşılabilecek bir yola girmesi 
asla kabul edilemez. 

Filistin sorununu çözme, bölgeye 
barış ve istikrar getirme temelinde 
uzun yıllardan bu yana ara bulucu 
olarak davranan, dünya kamuoyuna 
kendi misyonunu bu şekilde anlatan 
ABD’nin bugünkü tavrı, bölgede bir 
dizi gelişmeyi tetikleyecek, çatışma 
doğuracak, yeni insani dramlara 
sebep olacaktır.

Halen Filistin sorununu çözmek 
için gösterilen barışçıl çabalar, bu 
girişim karşısında muhakkak büyük 
darbe alacak, Orta Doğu’da bir dizi 

istikrarsızlık yaşanacaktır. İsrail ve 
Filistin arasında adil, kalıcı, dengeli, 
tarihî ve manevi haklara riayet 
eden bir barış gerçekleşmeden 
insanlığın huzur ve selamete 
ulaşmasının mümkün olmayacağı 
unutulmamalıdır. 

Bu kabul edilemez gelişmeler 
karşısında Türkiye Cumhuriyeti’ni 
oluşturan 80 milyonun her bir 
ferdinin, BM kararları hilafına, 
Kudüs’ün tarihî statüsünü değiştirme 
yönündeki maceracı girişimlerin kesin 
ve tartışmasız bir şekilde reddetme 
iradesini TBMM olarak dünya 
kamuoyuna ifade ve ilan ederiz.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıması kararına karşı bir 
açıklama yayımladı. Kahraman 
açıklamasında şu ifadelere yer  
verdi:

“1967 yılında Doğu Kudüs’ü işgal 
eden İsrail’in, 1980’de tek taraflı 
olarak kentin doğusunu ve batısını 
“birleşik başkenti” olarak ilan ettiği 
tarih kayıtlarında mevcuttur. Buna 
karşın Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi, 1980 yılında kabul ettiği 478 
sayılı kararla İsrail’in ilhak ve başkent 
ilanını geçersiz saymıştır. 

Aynı şekilde Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, 23 Aralık 2016 
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tarihinde İsrail’in işgali altındaki 
Filistin topraklarında yasadışı 
yerleşimini kınayan tasarıyı kabul 
etmiş ve İsrail’in Doğu Kudüs de 
dahil olmak üzere işgal altındaki tüm 
Filistin topraklarındaki tüm yerleşim 
faaliyetlerini derhal ve tamamen 
sona erdirmesi istenmiştir. 

İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin 
topraklarında yürüttüğü yerleşim 
faaliyetlerinin uluslararası hukuka 
aykırı olduğu ve İsrail’in bu tutumunun 
iki devletli çözüm vizyonunun 
önünde engel oluşturduğu, Birleşmiş 
Milletler tarafından kayıt altına 
alınmıştır. Bu kararlar, uluslararası 
toplumun hukuk ve adalet zemininde 
Filistin-İsrail sorununa ortak 
yaklaşımını yansıtması bakımından 
çok önemlidir. 

Uzun yıllar boyunca çözüme 
ulaştırılamayan süreçte İsrail’in 
sergilediği uzlaşmaz tutumun büyük 

rolü bulunmaktadır. Her defasında 
Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe 
sayan; hukuk, adalet ve insan 
haklarını yok sayan bu anlayış asla bir 
çözüm gayreti olarak kabul edilemez. 

ABD Başkanı’nın aldığı Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, 
günümüze kadar olumlu şekilde 
sonuçlandırılamayan bu sorunun 
müsebbiplerine destek çıkmak 
anlamını taşımaktadır. 

Zaman içerisinde bu kararın 
etkilerinin dikkatle takip edilmesi 
mutlak zorunluluk olsa da yakın 
zamanda bölgede artabilecek 
muhtemel şiddet ortamından 
yalnızca bölge ülkelerinin değil, 
tüm dünya ülkelerinin aynı şekilde 
etkileneceği de unutulmamalıdır. 
Bu açıdan konunun zaman 
kaybetmeye tahammülü yoktur ve 
8 Aralık’ta meseleyi görüşmek üzere 
toplanacak olan Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nin bir an önce 
yetkisindeki tüm gücü kullanarak 
bu gidişi durdurma yönünde adım 
atması umulmaktadır. 

Türkiye ve bölge ülkeleri için 
olağanüstü öneme haiz bu değerli 
coğrafyada istikrarın sağlanması 
en büyük hassasiyetimizdir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, bugüne kadar 
olduğu gibi, bütün gücünü bölge 
barışı ve Filistin-İsrail anlaşmazlığının 
çözümü için kullanmaya devam 
edecektir. Bütün Müslüman 
devletlerin; hukuka, adalete ve 
insan haklarına saygılı olan tüm 
dünya devletlerinin de bu bir kişilik 
insiyatifin karşısında duracaklarından 
kuşku duymuyoruz. 

TBMM Başkanı olarak ABD 
Kongresi’nin de aynı vicdan ve 
hassasiyetle hareket edeceğine olan 
inancım tamdır.”

ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti 

olarak tanıması kararı 
TBMM’de milletvekilleri 

tarafından yapılan 
açıklamalarla kınandı.

İçişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin 
Güvenç, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Elazığ 
Milletvekili Ömer Serdar,  İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Ardahan Milletvekili 
Prof. Dr. Orhan Atalay, Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, TBMM’de bazı AK PARTİ 
milletvekillerinin katılımıyla bir basın 
toplantısı düzenleyerek ABD’nin 
Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak 
tanımasını protesto etti. 

Prof. Dr. Orhan Atalay, Amerikan 
Senatosunun 23 Ekim 1995’te İsrail 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı 
aldığını anımsatarak, kararın her 6 
ayda bir uzatıldığını, ancak ABD 

yönetiminin 6 Aralık’ta alınan kararı 
resmen ilan ettiğini söyledi. Söz 
konusu kararın, İsrail’in Kudüs’ü ve 
işgal ettiği toprakları ilhak ettiğini 
açıkça tanımak anlamı taşıdığını 
vurgulayan Atalay “BM Güvenlik 
Konseyi’nin 25 Eylül 1971 sayılı kararı 
İsrail’in arazi müsaderesi, sakinlerinin 
nakli, Kudüs’ün bir kısmı dahil İsrail’e 

ilhakını içerecek şekilde Kudüs ile 
ilgili yapacağı yasal ve anayasal her 
türlü icraatın batın olduğunu ve hiçbir 
meşru netice doğuramayacağını 
söyler. BM Genel Kurulu Aralık 
1995 tarihli 50/22 sayılı kararın A 
ve B bentleri her türlü diplomatik 
faaliyetlerin Kudüs’e yönlendirilmesini 
yasaklamakla birlikte Suriye Golanına 
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Asya Parlamenterler 
Asamblesi (APA) 
Başkanı Burhan 
Kayatürk, ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma 
planına karşı, APA adına 
7 Aralık 2017’de bir 
bildiri yayımladı.

ilişkin Lahey ve Cenevre sözleşmelerini 
de teyit eder.” dedi.

Prof. Dr. Orhan Atalay, ABD’nin 
bu tavrının, İsrail’in işgal altındaki 
Kudüs’ü kendi egemenliğine almayı 
kolaylaştırmaktan başka amaç 
taşımadığının altını çizerek, “BM 
Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyini 
Amerika’nın bu kararını tanımamaya 
ve diğer devletleri Kudüs’e diplomat 
göndermemeye davet ediyoruz.” 
vurgusunu yaptı.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan da 
ABD yönetiminin aldığı kararın kabul 
edilemez ve yok hükmünde olduğunu 
belirtti.

Kudüs meselesinin sadece Türkiye’de 
yaşayan 80 milyonu değil, 1,5 milyarlık 
İslam dünyasını ilgilendirdiğini ifade 
eden Turan, “İslam dünyası şu an 

ayaktadır. Kudüs sadece İslam 
dünyasının da meselesi değildir. Kudüs 
insanlığın ortak mirasıdır. 3 semavi 
dinin merkezi, ibadet mabedleri olan 
önemli bir şehirdir. Bu haliyle İsrail’in 
başkenti ilan edilmesine katkı sunmak 
diğer inanç mensuplarına tecavüz, 
inanç hürriyetine saldırıdır. Uluslararası 
hukuku hiçe saymaktır.” dedi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Elazığ Milletvekili 
Ömer Serdar ise ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak kabul etmesinin 
tam bir hukuksuzluk hali olduğunu 
belirterek “Türkiye Cumhuriyeti olarak 
BM kararlarını ve uluslararası hukuku 
ihlal eden böylesi bir kararı tanımamız 
mümkün değildir. ABD’nin bu kararı 
bölgedeki barış ve istikrar ortamını 
ortadan kaldırmıştır. Orta Doğu’daki 
sorunlar gözardı edilerek atılan 
hesapsızca adımlar bölgemizi ateşe 
atacak, kan ve gözyaşı getirecektir.” 
ifadelerini kullandı.

Kararın zor, hassas ve kırılgan yapıya 
sahip Orta Doğu’da vahim ve acı 
sonuçlar doğuracağına dikkati çeken 
Serdar, şu değerlendirmede bulundu:

“Mağdur ve mazlum Filistinli 
kardeşlerimiz bir kez daha insanlık 
dramlarıyla karşı karşıya gelecek, hak 
ihlallerine maruz kalacaktır. Kudüs 
dinler için kutsal olmakla birlikte, 
Müslümanların ilk kıblesi ve Harem-i 
Şerifimizdir. Bütün Müslümanların 
ortak değeri olan Kudüs’ün mevcut 
statüsünün muhafaza edilmesi, 
Mescid-i Aksa ve diğer kutsal 
mekanlara saygı gösterilmesi 
bizim için son derece önemlidir. 
Gözbebeğimiz olan Kudüs politik 
ihtiraslara kurban edilemeyecek kadar 
mukaddestir. Bu nedenle alınan bu 
karar bizim için yok hükmündedir. 
İslam dünyası bir ve beraber olarak 
haklı davasını savunmaya devam 
edecektir.”

APA adına yayımlanan bildiride şu 
ifadelere yer verildi:

“Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihî 
statüsünün muhafazası tüm insanlık 
bakımından büyük bir hassasiyet 
taşımaktadır. 

İsrail’in Kudüs’ü ilhak kararı, bu 

çerçevede yaptığı tüm işlemler ve 
uygulamalar hiçbir zaman kabul 
görmemiştir ve hukuken geçersizdir. 

ABD Yönetiminin bugün Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve İsrail 
nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs’e 
taşıyacağı yönünde yaptığı açıklama 
uluslararası hukuka ve başta 478 sayılı 

BM Güvenlik Konseyi Kararı olmak 
üzere BM Kararlarına aykırıdır. Bunun 
da ötesinde gerek vicdan, gerek tarih 
önünde hükümsüzdür. 

Barış ancak BM Kararlarıyla da 
hükme bağlandığı üzere 1967 sınırları 
temelinde başkenti Doğu Kudüs 
olan bağımsız, egemen ve coğrafi 
devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin 
vücut bulmasıyla olacaktır. 

Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’deki 
İsrail işgalinin derhal sona ermesi aynı 
zamanda tarihî, vicdani ve beşerî bir 
zorunluluktur. 

APA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Van Milletvekili Burhan Kayatürk
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Anayasa Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, ABD 
Büyükelçiliği önünde 
yaptığı konuşmada, 
ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak 
tanıma kararına ilişkin 
ABD’nin söz konusu 
kararını şiddetle 
kınadıklarını, kararın 
bölgede çok ciddi 
gerilimlere sebebiyet 
vererek şiddetin 
önünü açacağını, 
kararı bir anlamda 
provokasyon olarak 
değerlendirdiklerini 
vurguladı ve ABD 
yönetimine, kararını 
yeniden gözden 
geçirmesi için çağrıda 
bulundu.

Söz konusu açıklama ise, işgali teşvik 
ederek bölgede hukuksuzluğa ve 
istikrarsızlığa yol açmakta, barış 
zeminini ciddi anlamda tahrip 
etmektedir. 

Asya Parlamenter Asamblesi olarak 

bu gayrihukuki açıklamayı kınıyor ve 
reddediyoruz. 

Filistin halkının hürriyet azmini ve millî 
iradesini temsil eden Filistin Devleti’ni 
henüz tanımamış olan ülkelere son 
gelişmeler karşısında artık zaruri hale 

gelen bu adımı bir an önce atmaları 
çağrısında bulunuyoruz. 

Asya haklarının temsilcileri olarak, 
haklı davasında Filistin halkının 
yanında olduğumuzu bir kez daha 
vurguluyoruz.”

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) 
Genel Başkanı Nevzat Pakdil 7 
Aralık’ta yazılı bir açıklama yaparak 
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanımasının, uluslararası 
hukukun ve ilgili Birleşmiş Milletler 
(BM) kararlarının açık bir ihlali 
olduğunu belirtti.
Pakdil, yaptığı yazılı açıklamada, 
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 

olarak tanımasını büyük bir 
endişeyle karşıladıklarını ve 
kınadıklarını vurgulayarak “Alınan 
bu kararın Orta Doğu’daki barış 
ve istikrar bakımından olumsuz 
yansımaları olacağı son derece 
açıktır. Bu maceracı girişimi kesin 
ve açık bir şekilde reddediyor, ABD 
yönetimini, bu yanlış kararı gözden 
geçirmeye ve Kudüs’ün çok kültürlü 

kimliğine ve tarihî statüsüne halel 
getirecek hesapsızca adımlardan 
kaçınmaya çağırıyoruz. Mecliste 
grubu bulunan AK PARTİ, CHP, HDP 
ve MHP’nin hazırladığı ve TBMM 
Genel Kurulunda kamuoyuna 
duyurulan ortak bildiriye tam 
destek verdiğimizi ilan ediyoruz.” 
ifadelerine yer verdi.

Anayasa Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM, TÜM DÜNYA 
DEVLETLERİNİ 
DOĞU KUDÜS’Ü 
BAĞIMSIZ FİLİSTİN’İN 
BAŞKENTİ OLARAK 
TANIMAYA DAVET ETTİ

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıma kararının 
ardından, AK PARTİ, CHP ve MHP 
gruplarının imzasıyla “İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Zirvesi Olağanüstü 
Toplantısına ve Tüm Dünya 
Devletlerine Çağrı” başlıklı bir bildiri 
de yayımlandı.

Bildiride “Kudüs’ün özel statüsüne 
sahip çıkmak, korumak, tüm 
renkliliğiyle barış içinde bir dünyayı 
gerçek kılmak bakımından hayati 
derecede önemlidir.” denildi.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
Kudüs merkezde olmak üzere 

Orta Doğu coğrafyasında bir dizi 
insani, ahlaki, siyasi dram yaşandığı 
anımsatılan bildiride “Filistin 
sorunu dediğimiz ve gerçekte 
bir insanlık sorunu olan konu, 
bu yaşananların bir ürünüdür ve 
hâlen tüm barış çabalarıyla birlikte 
bunları tahrip eden saldırgan 
politikalar nedeniyle insanlığın 
gündemindedir.” ifadesine yer 
verildi. Ortak bildiride ayrıca şu 
görüşler kaydedildi:

“İsrail’in bu türden politikalarını 
özetleyen ‘Kudüs’ü başkent yapma’ 
girişimlerine bugüne kadar mesafeli 
duran ABD’nin bu defa destek 

verme olarak anlaşılabilecek bir 
yola girmesi asla kabul edilemez. 
Filistin sorununu çözme, bölgeye 
barış ve istikrar getirme temelinde 
uzun yıllardan bu yana ‘arabulucu’ 
olarak davranan, dünya kamuoyuna 
kendi misyonunu bu şekilde 
anlatan Amerika’nın bugünkü 
tavrı, bölgede bir dizi tehlikeli 
gelişmeyi tetikleyecek, çatışma 
doğuracak, yeni insani dramlara 
sebep olacak bir yaklaşımdır. 
Hâlen Filistin sorununu çözmek 
için gösterilen barışçıl çabalar 
bu girişim karşısında muhakkak 
büyük darbe alacak, Orta Doğu’da 
bir dizi istikrarsızlık yaşanacaktır. 
Suriye’de yıllardır süren savaşın 
sonuna yaklaştığımız bu dönemde 
bu kararın alınması sorumsuzluktur. 
İsrail ve Filistin arasında adil, 
kalıcı, dengeli, tarihî ve manevi 
haklara riayet eden bir barış 
gerçekleşmeden insanlığın huzur 
ve selamete ulaşmasının mümkün 
olmayacağı unutulmamalıdır.” 

Bildiride, bu kabul edilemez 
gelişmeler karşısında Türkiye 
Cumhuriyeti’ni oluşturan 80 
milyonun her bir ferdinin, BM 
kararları hilafına Kudüs’ün tarihî 
statüsünü değiştirme yönündeki 
maceracı girişimleri kesin ve 
tartışmasız bir şekilde reddetme 
iradesinin TBMM tarafından 6 
Aralık 2017 tarihli 33. Birleşimde 
dünya kamuoyuna ortak bildiri ile 
ifade ve ilan edildiği hatırlatıldı. 

Ortak bildiride, İslam İşbirliği 
Teşkilatı ile tüm dünya devletleri, 
sınırları 1967’de belirlenen ve hâlen 
işgal altında bulunan Doğu Kudüs’ü 
Bağımsız Filistin Devleti’nin 
başkenti olarak tanımaya davet 
edildi.
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İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği 

(İSİPAB) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ 

Ardahan Milletvekili 
Prof. Dr. Orhan Atalay 
İİT Zirvesi Olağanüstü 

Toplantısında kabul 
edilen İstanbul 

Deklarasyonu 
hakkında 15 Aralık’ta 

değerlendirmede 
bulundu.

İstanbul’daki olağanüstü zirvenin 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
kararına karşı haklı bir uluslararası 
tepki ve Müslümanlar’ın sesi olarak 
toplandığını belirten İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan 
Atalay, Trump’ın kararının bölgede var 
olan çatışma sürecini derinleştirdiğini, 
alevlendirdiğini, itilafları körüklediğini 
ve hem dünyada hem de İslam 
ülkelerinde ciddi tepkiyle karşılandığını 
ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, İİT’nin Dönem Başkanı 
sıfatıyla İslam ülkelerini toplantıya 
çağırdığını, kısa sürede ciddi bir 
katılımla İstanbul’daki zirvenin 
gerçekleştirildiğini belirten Atalay, 
zirvenin İİT’nin tarihi açısından son 
derece başarılı bir toplantı olarak 
kayıtlara geçtiğini dile getirdi. Atalay 
“Zirvede alınan kararlar dünyanın 
mahşeri vicdanının istediği kararlardı. 
Trump’ın aldığı karar ‘yok hükmünde’ 
kabul edildi. İİT’nin kararı gerçekliğe 
daha yakından dokunan, hemen 
uygulamaya geçirilebilen, İslam 
ülkelerinin yüksek düzeyde ortaklaşa 
aldıkları etkin bir karar. Bu kararlar, Doğu 
Kudüs’ü bağımsız Filistin devletinin 
başkenti olarak tanımak, aynı zamanda 
57 ülke tarafından da Filistin’in 

bağımsızlığının kabulü manasına da 
geliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin kararından sonra bazı 
ülkelerin Birleşmiş Milletleri (BM) 
acil toplantıya çağırdığını, BM’nin 
gerçekleştirilen toplantısında Trump’ın 
kararının eleştirildiğini ancak İİT’de 
alınan kararlar düzeyinde etkin bir karar 
çıkmadığını aktaran Atalay “Çünkü 
BM, İsrail’in kurulduğu tarihten bu 
yana kınama kararı alan, bir anlamda 
oyalayan, sorunun çözümünü 
öteleyen, erteleyen, günü geçiştiren 
bir çerçeve içerisinde dönüp dolaşıyor.” 
ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin Filistin Büyükelçiliğinin 
Doğu Kudüs’te bulunduğunu 
anımsatan Atalay, İİT’nin İstanbul 
Zirvesi’nden sonra bazı Müslüman 
ülkelerin büyükelçiliklerini ya da 
konsolosluklarını hemen Kudüs’te 
açacaklarını düşündüğünü, böylelikle 
Filistin’in devlet olma, tanınma 
sürecinin de hızlanacağına inandığını 
vurguladı.

İİT’nin İstanbul’da aldığı kararların, 
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma 
kararını tekrar gözden geçirmesine 
vesile olacağını belirten Atalay, 
İstanbul Zirvesi’nin İİT’nin kuruluş 
amaçlarının farkına varılması, İslam 
dünyasında yaşanan problemlerin 

artık BM’ye havale edilmeyerek 
doğrudan kendisinin çözebileceği 
bilincine kavuşması bakımından 
önemli olduğunu kaydetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği’nin (İSİPAB) Filistin Komitesi’nin 
de 18 Aralık Pazartesi günü İran’ın 
başkenti Tahran’da, ABD’nin Kudüs 
kararı gündemiyle olağanüstü 
toplanacağı ve Türkiye’yi temsilen 
İSİPAB Türk Grubu Başkanı olarak 
toplantıya katılacağına değinen Atalay, 
şu ifadelerle devam etti:

“Tahran’da İİT’nin İstanbul’da aldığı 
kararlar tekrarlanacaktır. Bütün 
dünya parlamentolarına Filistin’i 
bağımsız devlet olarak tanıyın, 
Doğu Kudüs’ü bağımsız Filistin’in 
başkenti olarak tanıyın teklifini 
yapacağız ve konsolosluklarını ya 
da büyükelçiliklerini Doğu Kudüs’te 
açmaya davet edeceğiz. Çünkü 
Şark’tan Garp’a kadar İslam dünyasının 
tam kalbi mesabesinde olan Kudüs’te, 
Mescid-i Aksa’da, Filistin topraklarında 
İsrail’in saldırganlığını önleyen, İsrail’i 
medeni, çağdaş bir devlet çizgisine 
getirecek, barbarlığını sonlandıracak, 
işgale, katliama, zulme, işkenceye 
son verecek, bir devlete yakışır hâle 
itecek, zorlayacak uluslararası etkin bir 
mekanizmanın çalıştırılmasına ihtiyaç 
var.”

İSİPAB Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Ardahan Milletvekili Orhan Atalay
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Öte yandan, Çekya’nın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıması 
kararı üzerine Dilekçe Komisyonu 
Başkanı, Türkiye-Çekya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır 
tarafından 12 Aralık’ta bir açıklama 
yapıldı. Satır, açıklamasında, 
Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihî 
statüsünün muhafazasının, tüm 
insanlık bakımından büyük bir 
hassasiyet taşıdığını vurguladı.

Mihrimah Belma Satır, ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıma kararına ilişkin açıklamasının, 
işgali teşvik ederek bölgede 
hukuksuzluğa, istikrarsızlığa yol 
açtığını ve barış zeminini ciddi 
anlamda tahrip ettiğini belirtti. TBMM 
olarak bu açıklamayı kınadıklarını 
ve reddettiklerini belirten Satır 
“ABD’nin söz konusu açıklamasının 
Çek Cumhuriyeti’nde üst düzeyde 
destek bulmasını, bölgede barışa 
katkıda bulunmayan, talihsiz bir 

beyan olarak görüyoruz.” dedi. Belma 
Satır, Filistin halkının hürriyet azmini 
ve millî iradesini temsil eden Filistin 
Devletini henüz tanımamış olan 
ülkelere, son gelişmeler karşısında 

artık zaruri hale gelen bu adımı bir an 
önce atmaları çağrısında bulunarak, 
Türkiye’nin haklı davasında Filistin 
halkının yanında olduğunu bir kez 
daha vurguladı.

BM’NİN KUDÜS KARARI GENEL KURULDA
MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

ABD’nin Kudüs kararını eleştiren ve 
Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin 
başkenti olarak tanıma çağrısını 
içeren karar tasarısı, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda 
kabul edildi. Karardan duyulan 
memnuniyet TBMM’de grubu 
bulunan tüm siyasi parti grupları 
tarafından ifade edildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, 2018 yılı bütçe tasarısının 
görüşmeleri sürerken ABD’nin 
kararına karşı BM’nin Kudüs karar 
tasarısını 9’a karşı 128 oyla kabul 
ettiğini duyurdu. Kararın hayırlı 
olmasını temenni eden Aydın, 
ABD’nin kararı ilk açıkladığında tüm 
parti gruplarının buna karşı yekvücut 
olduğunu ve ortak bir deklarasyonla 
kararı kınadığını hatırlattı.

Meclisin güçlü bir ses olarak, 

Dilekçe Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır
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haksızlığa, zulme karşı mazlumun 
yanında durduğuna işaret eden 
Aydın, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ilk günden beri 
aynı dirayet, cesaret ve kararlılıkla 
Kudüs’ün, Filistin’in haklı davasının 
yanında olduğunu, İslam İşbirliği 
Teşkilatını topladığını, bunu sonuç 
bildirgesine dercettirdiğini kaydetti. 

Aydın “Dünyanın beşten büyük 
olduğunu, bu kararla bir kez 
daha gördük. Çok şükür, bütün 

çalışmaların ışığında, özellikle 
ABD’nin Güvenlik Konseyi kararına 
karşı tüm tehditlerine rağmen, 
-özellikle son iki gündür tüm üye 
ülkelere farklı tehditlerde bulundu- 
bu karardan artık güçlünün haklı 
olduğu değil, haklının güçlü olduğu 
bir kez daha deklare edildi. Bu, tarihî 
bir adımdır. Artık tüm devletlerin eş 
değer olduğu, adil dünya düzeni 
kurulması noktasında önemli 
karardır. Artık hiçbir ülkenin, ‘Ben 
güçlüyüm, ben yaptım.’ diyememesi 

gerekiyor. Haklı olanın güçlü olması 
lazım, doğru olanın yanında 
Meclisimizin, Türkiye’nin durduğu 
gibi bütün dünyanın durması 
gerekiyor. Bütün partilere bu güçlü 
duruşları için teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Aydın’ın açıklamalarının ardından, 
AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP grup 
başkanvekilleri de söz alarak konuya 
ilişkin görüşlerini dile getirdi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel de Meclisteki 4 partinin ilk 
günden beri ortaya koyduğu ortak 
tavır, İslam İşbirliği Konferansı’na 
buradan gönderilen güçlü mesaj 
ve ABD vetosuna karşı, tüm 
tehditlerine, şantajlarına karşı çıkan 
sonucun, hem bölge açısından 
hem Türkiye’nin arkasında durduğu 
Filistin davası açısından herkesi 
memnun ettiğini söyledi. 

Trump’ın her türlü tehdit ve şantajına 
karşı bu kararın alınabilmesinin umut 
verici olduğunu kaydeden Özel “4 
partinin birlikte davrandığında hem 
uluslararası kamuoyunda hem de 
Türkiye’nin ve Türkiye’deki herkesin 
desteklediği davalarda ne kadar 
güçlü olabileceğimizin bir kez daha 
altını çiziyorum.” dedi. 

HDP Grup Başkanvekili Filiz 
Kerestecioğlu da Filistin’in yıllardır 
hak ettiği yere gelemediğini 
belirterek Kudüs’ün bütün semavi 
dinlerin ortak mekanı olduğuna 
işaret etti. 

Kerestecioğlu, bu nedenle yapılması 
gerekenin, hiçbir çifte standart 
uygulamadan, bunu iç ve dış 
politikaya malzeme yapmak değil, 
dünyanın neresinde mazlum hak 
varsa onlar için mücadeleye destek 
vermek olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel

HDP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu
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AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş da kararın hayırlı olmasını 
diledi ve TBMM’nin, hükûmetin, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başından 
beri Filistin halkının, doğru olanın 
yanında durduğunu anlatarak, BM 
Genel Kurulunda alınan kararın, 
Filistin halkına, onların davalarının, 
mücadelelerinin haklı olduğu mesajı 
olduğunu dile getirdi. Bunun, “Veto 
gücüne sahibim, siz istediğiniz kadar 
toplanın, veto ederim.” anlayışının 
nasıl geri döndürüldüğünün oylaması 
olduğunu belirten Muş, dünyanın 
beşten büyük olduğunun, önemli 
sonuçlarından birisi olduğunu 
vurguladı. Muş, AK PARTİ ve Türkiye 
olarak Kudüs meselesinde Filistin 
halkının yanında olduğunu ifade 
ederek sonucun tüm bölge için 
hayırlar getirmesini, sürecin buraya 
gelmesinden sorumlu olanların 
bundan sonuç çıkarmasını istedi.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan 
AK PARTİ Mersin Milletvekili Yılmaz 
Tezcan ile birlikte 22 Aralık’ta bir 
basın toplantısı yaparak Türkiye’nin 
girişimleriyle hazırlanan ve ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Kudüs 
kararını eleştiren tasarının, BM Genel 
Kurulunda ABD’nin tehditlerine 
rağmen kabul edildiğini hatırlattı.

Kararın, uluslar arası toplumun Filistin 
halkıyla dayanışmasının devam 
ettiğini gösterdiğini belirten Turan, bu 
desteği verenler arasında Arap-İslam 
dünyasının yanı sıra Asya, Afrika, 
Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin 
de bulunmasının önemli olduğunu 
ifade etti.

Filistin meselesinin sadece bölgesel 
değil, küresel bir adalet ve vicdan 
meselesi olduğunun bir kez daha teyit 
edildiğini dile getiren Turan, Kudüs’ün 
herhangi bir şehir olmadığının, dünya 

barışının merkezinde bulunduğunun 
da görüldüğünü vurguladı. BM 
Genel Kurulundaki kararın yanında 
duran tüm ülkeleri tebrik eden 
Turan, “vicdan ile cüzdan arasında 
sıkışmayıp, vicdandan, adaletten, 
haktan, hukuktan yana oy kullanan 
bütün ülkeleri selamladığını” söyledi. 

Turan “6 Aralık’ta Trump’ın açıkladığı 
karar, 16 gün dünyaya cinnet 
yaşatmıştır. Ancak bu cinnet 
Kudüs’ün duvarlarından geri 
dönmüştür. Türkiye’de bu 16 günlük 
süreç içerisinde insanoğluna, gücün, 
hakimiyetin sadece ekonomi ve 
silah sanayi ile olmadığını, adaletin, 
hakikatin yanında durmakla olduğunu 
en güzel şekilde göstermiş, bunun 
öncülüğünü ve önderliğini yapmıştır. 
Bu konuda Cumhurbaşkanımız, 
dünya lideri olduğunu, örneklik teşkil 
ettiğini ve mazlum milletlere önderlik 
ettiğini bir kez daha göstermiştir.” 
ifadelerini kullandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento 

Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Ardahan Milletvekili Prof. 
Dr. Orhan Atalay ise İSİPAB Filistin 
Komitesi’nin Tahran’da, ABD’nin 
Kudüs kararı gündemiyle olağanüstü 
toplandığını ve Türkiye’yi temsilen 
İSİPAB Türk Grubu Başkanı olarak 
toplantıya katıldığını belirterek, 15 
üyeli komitede, 11 ülke temsilcisinin 
bulunduğunu, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve bu ülkelerin 
etkisindeki iki Afrika ülkesinin 
toplantıda yer almadığını aktardı. 

İSİPAB Filistin Komitesi’nden 13 
maddelik bildiri çıktığını, Türkiye 
grubunun önerisiyle, İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın (İİT) İstanbul’daki 
olağanüstü toplantısı nedeniyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın gayretlerine atıfta 
bulunularak, Türkiye’ye teşekkürü 
içeren müstakil bir maddenin 
eklendiğini anlatan Atalay, önerilerinin 
ardından söz alan Ürdün’ün, Türkiye ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür 
konuşması yaptığını kaydetti. 

MHP Grup Başkanvekili Erhan 
Usta da BM Genel Kurulunun 
kararından duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek bunun son derece 
önemli olduğunu söyledi. 

Bu kararda Türkiye’nin yanında 
olan bütün ülkelere teşekkür 
eden Usta, bunun, mazlumların 
ve Türkiye’nin zaferi olduğunu 
kaydetti. Usta, Erdoğan’ın tavrını 

da takdir etmek gerektiğini 
vurgulayarak Doğu Kudüs’ün 
Filistin’in başkenti olduğunu, 
hiçbir şekilde İsrail’in başkenti 
olamayacağını ifade etti. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş
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Atalay, Tahran’daki toplantıda İİT’nin 
İstanbul’daki toplantısından çıkan 
sonuca paralel kararlar çıktığını, ABD 
Başkanı Donald Trump’un, Kudüs’ün 
İsrail’in başkenti olduğuna dair 
kararının yok hükmünde olduğuna 
dair Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası 
platformlarda alınan kararların 

gündemde ve canlı tutulması 
yönünden kararlar alındığını belirtti. 

Prof. Dr. Orhan Atalay, Filistin 
Komitesi’nin olağanüstü toplantısında, 
şimdiye kadar Filistin’i bağımsız devlet 
olarak kabul etmeyen ülkelere de çağrı 
yapıldığını vurgulayarak, “Nasıl ki Trump 
‘artık Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 

tanıma vakti gelmiştir’ açıklaması 
yaptıysa, Filistin’in topraklarının 
İsrail tarafından işgal edildiğini, 
bağımsızlığını tanımayan devletlerin 
de artık Filistin’in bağımsızlığını tanıma 
vakti geldiği duyurularak, tüm ülkelerin 
Filistin’i bağımsız devlet olarak 
tanıması gerektiğine dair bir açıklama 
yapıldı.” dedi.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN 
ULUSLARARASI TEMASLARI

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 

Irak Büyükelçisi 
Hişam Ali Ekber 
el-Alevi’yi kabul 

etti. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Yeni 
Zelanda Büyükelçisi 
Jonathan Curr’u 
kabul etti. Kabulde 
Türkiye-Yeni Zelanda 
Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ 
Aksaray Milletvekili 
Cengiz Aydoğdu da 
hazır bulundu.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
beraberinde TBMM heyetiyle, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) 7. Genel Kurul 
Toplantısına katıldı. TÜRKPA 
7. Genel Kurulu, dönem başkanlığını 
Kazakistan’dan devralan 
Kırgızistan’ın ev sahipliğinde 
Bişkek’te gerçekleştirildi. TBMM 
heyetinde AK PARTİ Grup 
Başkanvekili İstanbul Milletvekili 
Mehmet Muş, TÜRKPA Üyeleri 
Türkiye-Kazakistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Amasya Milletvekili Haluk 
İpek, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ekrem Erdem, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AK 
PARTİ Sakarya Milletvekili Mustafa 
İsen, AK PARTİ Rize Milletvekili Hasan 
Karal, HDP Bitlis Milletvekili Mahmut 
Celadet Gaydalı; Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Necdet Ünüvar, Türkiye- Kırgızistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Sebahattin Karakelle, AK 
PARTİ Sinop Milletvekili Nazım Maviş, 
AK PARTİ Konya Milletvekili Ahmet 

Sorgun, CHP Bursa Milletvekili Erkan 
Aydın, CHP Tokat Milletvekili Kadim 
Durmaz, MHP Aydın Milletvekili 
Deniz Depboylu ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
yer aldı.

Toplantıda TBMM Başkanı 
Kahraman’ın yanı sıra, Kırgızistan 
Meclis Başkanı Dastanbek 
Cumabekov, Azerbaycan Millî Meclisi 
Başkanı Oktay Asadov, Kazakistan 
Parlamentosu Meclis Başkan 
Yardımcısı Gülmira İsimbayeva, 
Gözlemci sıfatıyla Macaristan Ulusal 
Meclisi Başkan Yardımcısı Istvan 
Jakab, yer alırken onur konuğu 
olarak Özbekistan Alî Meclisi Yasama 
Kamarası Başkan Yardımcısı Nariman 
Umarov ilk kez yer aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
temasları kapsamında ilk olarak 
Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Oktay Asadov ile ikili bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve 
gündemindeki uluslararası meseleler 
ele alındı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek 

Cumabekov ile de bir araya gelen 
TBMM Başkanı Kahraman, dünyada 
barış ve güvenlik konusunun 
önemine değinerek, Türkiye’de 15 
Temmuz 2016’da yaşanan darbe 
girişimini anlattı. FETÖ’ye karşı 
uyarıda bulunan Kahraman, 15 
Temmuz darbe teşebbüsünün uzun 
hazırlıklarla yapıldığını söyleyerek 
“FETÖ terör örgütü tehlikesine 
karşı dostlarımızı uyarmak, 
dostluğumuzun gereğidir.” dedi. 

Kırgızistan’a ilk kez geldiğini dile 
getiren Kahraman, Cumabekov’u 
yeni görevi için tebrik ederek, 
Türkiye’ye davet etti. 

Parlamentolar arasındaki iş birliğine 
değinen Kahraman, bu iş birliğinin 
hem bölge hem de dünya barışı 
için faydalı olacağına inandığını dile 
getirdi.

Kahraman, 15 Ekim’de yapılan 
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
Kırgızistan’ın demokrasi alanında 
büyük mesafe kat ettiğini gösterdiğini 
ifade ederek, 24 Kasım’da görevi 
devralan Sooronbay Ceenbekov’un 

TÜRKPA 7. GENEL KURUL TOPLANTISI 
BİŞKEK’TE GERÇEKLEŞTİRİLDİ



130 KASIM - ARALIK 2017

cumhurbaşkanlığının Kırgızistan’a 
hayırlar getirmesini temenni etti.

TÜRKPA 7. Genel Kurul Toplantısı 
için Bişkek’te bulunan parlamento 
başkanları ve başkan yardımcıları 
Kırgızistan Meclisi tarafından 
düzenlenen program çerçevesinde 
1916’da Rus Çarlığı tarafından 
katledilen Kırgızlar için yaptırılan 
Ürkün Anıtı’na çiçek bıraktı. TÜRKPA 
heyeti daha sonra dünyaca ünlü 
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un 
mezarını ziyaret ederek dua etti.

TÜRKPA 7. Genel Kurulu 
kapsamındaki Asamble Konseyi 
Oturumu 8 Aralık’ta gerçekleştirildi. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
konsey oturumunda yaptığı 
konuşmada, TÜRKPA’nın ülkeler 
arasındaki ilişkileri geliştiren önemli 
bir iş birliği platformu olduğunu 
belirtti. Parlamentolar arasındaki 
çok boyutlu iş birliğinin sadece üye 
ülkelere değil, bölgenin refahının 
artırılmasına, istikrarın sağlanmasına 
da katkıda bulunduğuna dikkati 
çeken Kahraman, günümüzde 
devletler arası ilişkilerin iç içe 
geçtiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kahraman “Bu yüzden 

bütün olaylara dikkatli bakmamız, 
teşhisi ve analizi beraber yapmamız 
gerekiyor. Gelişmeleri yerinde 
takip etmeliyiz. Beraberliklerimiz 
uluslararası platformlarda da 
sürmelidir, gerekli konularda ortak 
hareket edilmelidir. Devletler diğer 
devletlerin toprak bütünlüğüne riayet 
etmek zorundadır. Misyonumuz, 
karşılaştığımız zorlukların üstesinden 
gelebilmemiz için meclislerimiz 
arasında ortak hareketi belirlemektir.” 
ifadelerini kullandı.

Ortak tarih, dil, kültürel değerleri 
paylaşan kardeş halklar arasındaki 
dostluğun sürdürülmesinin 
değişmez öncelik olması gerektiğine 
işaret eden Kahraman “Önceki 
dönemde aynı coğrafyayı paylaşan 
ülkeler olarak bizlere düşen görev, 
sağlam zemindeki iş birliğimizi daha 
da geliştirmek ve bölgemizdeki 
sınamaları fırsatlara dönüştürmek 
olmalıdır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TÜRKPA Dönem Başkanı sıfatıyla 
konuşan Kırgızistan Meclis 
Başkanı Dastanbek Cumabekov, 
TÜRKPA sayesinde ilişkilerin 
daha da güçlendiğini belirterek, 
parlamentolar arasındaki iş 

birliğini daha da yukarı çekmeye 
çalışacaklarını söyledi. Cumabekov 
“Medeniyetimiz, tarihimiz aynı 
olduğu için sorunların çözümlerinin 
de benzer olduğuna inanıyoruz. 
Tüm ülkelerimizin gelişebilmesi için 
birlikte çalışalım. Önümüzde çok 
büyük amaçlar var, onları sağlamak 
için çalışmamız gerekiyor.” dedi. 

Asamble Konseyi Oturumunda 
TÜRKPA Dönem Başkanlığı 
Kazakistan’dan Kırgızistan’a geçti. 

TBMM Başkanı Kahraman, ana 
gündem maddesi “Parlamentolarda 
Şeffaflık: Karar Verme Sürecinde Yeni 
Teknolojiler” olan TÜRKPA 7. Genel 
Kurulu toplantısında da bir konuşma 
yaptı. Kahraman, konuşmasında, 
Genel Kurulda, dönem başkanlığını 
Kırgızistan’a devreden Kazakistan’a 
ilişkileri geliştirmesi ve uluslararası 
alanda TÜRKPA’nın etkinliğini 
artırması dolayısıyla teşekkür ederek, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
heyetinin de bu toplantılarda yer 
alma zamanının geldiğini dile getirdi.

TÜRKPA’nın kuruluşundan bu 
yana önemli kararlar aldığını, 
kurumsallaştığını vurgulayan 
Kahraman “TÜRKPA, köklerini derin 
tarihî, kültürel ve insani bağlardan 
alan kardeşliğimizin somut bir 
yansıması olarak, yasama alanındaki 
tecrübelerimizi ve kalkınma 
yolundaki vizyonlarımızı birbirimizle 
paylaşabilme imkânı sunmaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Üye ülkelerin bulunduğu Avrasya’da 
yaşanan hızlı ekonomik ve 
demografik gelişmelerin küresel 
dengeleri değiştirecek büyüklükte 
etki yarattığını dile getiren Kahraman, 
şu değerlendirmede bulundu:

“TÜRKPA üyesi ülkeler olarak, 
bölgemizin geleceğine aktif 
olarak katkıda bulunmalıyız. Bunu 
yaparken TÜRKPA’yı sürecin önemli 
aktörlerinden biri hâline getirmeliyiz. 
Bağımsızlık, yüksek medeniyet, 
müreffeh bir hayat sürme arzusu 
halklarımızın ortak karakteridir. Bu 
değerlerimizi korumak için Türk 
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dili konuşan ülkeler olarak birlik ve 
dayanışma ile zorlukların üstesinden 
gelmeliyiz. İş birliği ruhu içinde 
çalışmamız, potansiyelimizi hayata 
geçirmemize imkân verecektir. Bu 
durum Türk dünyasına ev sahipliği 
yapan Avrasya bölgesinde büyük bir 
refah alanı oluşturacaktır.” 

TBMM Başkanı Kahraman, FETÖ’nün 
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimini 
de hatırlatarak “Devletimizin 
bekasına ve milletimizin canına 
kasteden hain darbe girişimini 
kınayan bütün dost ve kardeş 
ülkelere ve parlamenterlerine 
şükranlarımı sunuyorum. Sadece 
ülkemizin değil, siz dost ve kardeş 
ülkelerin güvenlik ve istikrarını 
da tehdit eden FETÖ örgütü ve 
mensuplarıyla mücadelemizde 
desteğinize güvenebileceğimizi 
biliyoruz.” dedi. 

Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da kardeş halkların 
dertlerine ortak olmaya, sorunlarının 
çözümüne katkıda bulunmaya 
devam edeceğini vurgulayan 
Kahraman “Ne yazık ki bölgemizde 
istikrarsızlık kaynaklarından hiçbiri 
henüz tamamıyla giderilememiştir. 
Bizleri en çok rahatsız eden önemli 
sorunlardan biri ise şüphesiz 
Ermenistan’ın tutumu nedeniyle 
Yukarı Karabağ sorununda yaşanan 
çözümsüzlüktür. Yukarı Karabağ 
sorunu, bölgemizin öncelikli dış 
politika meselelerinin başında 
gelmektedir. Sorunun çözümü için 

tüm imkânlar kullanılmalı, ilgili tüm 
taraflar yaratıcı ve aktif bir siyaset 
izleyerek çözümsüzlüğü hâkim 
kılan, mevcut statükoyu ayakta 
tutan dengeleri değiştirmeye gayret 
etmelidir. Türkiye, bu sorunun 
çözümüne katkı sağlamak için aktif 
bir politika izlemeyi sürdürmüş ve 
tüm aktörler ile yakın temas içinde 
olmuştur. Bundan sonra da bu 
anlayışla hareket etmeye devam 
edeceğiz.” dedi.

Kıbrıs Türkleriyle dayanışma 
sağlamamız ve onların maruz 
kaldıkları haksız izolasyondan 
kurtulmalarına yardımcı olmamız 
önem taşımaktadır. Ülkelerimiz 
arasındaki yakın kardeşlik ilişkisi ve 
Türk dünyasındaki dayanışma ruhunu 
da göz önünde bulundurarak, KKTC 
ile özellikle ekonomik ve kültürel 
ilişkilerinizi arttırmanızı bekliyoruz. 
Kıbrıslı Türklerle ilişkilerin geliştirilmesi 
BM Genel Sekreterinin çağrılarıyla 
da uyumludur.” vurgusunu yapan 
TBMM Başkanı Kahraman, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak açıklamasını 
ise endişeyle karşıladıklarını ve 
kınadıklarını belirterek, Kudüs’ün 
İsrail tarafından ilhakının uluslararası 
toplum nezdinde ve BM tarafından 
reddedildiğinin altını çizdi. 

TBMM Başkanı Kahraman “Filistin 
meselesinin ancak 1967 sınırları 
temelinde başkenti Doğu Kudüs 
olan bağımsız, egemen ve coğrafi 
bütünlük içinde bir Filistin Devleti’nin 

vücut bulmasıyla çözülebileceği 
çeşitli BM kararlarıyla defalarca 
vurgulanmıştır. BMGK daimi 
üyesi ABD’nin bunu görmezden 
gelmesi kabul edilemez. Filistin’in 
bağımsızlığının tanınması tarihî, 
vicdani ve beşerî bir zorunluluktur. 
Türkiye bu zorunluluğun savunucusu 
olmaya devam edecektir. Bahse 
konu karar barış zeminini tamamen 
yok etme riski taşımaktadır. ABD 
yönetimini, son derece olumsuz 
sonuçlar doğuracak bu yanlış 
kararını gözden geçirmeye ve 
Kudüs’ü çok kültürlü etnik kimliğine 
ve tarihî statüsüne halel getirecek 
insafsızca adımlardan kaçınmaya 
davet ediyoruz.” dedi.

Kudüs’le ilgili söz konusu karara 
Türkiye’nin, çeşitli platformlarda 
defalarca tepki gösterdiğine dikkati 
çeken Kahraman  “Kudüs, üç dinin 
de mukaddes saydığı bir yerdir. 
Kudüs’e bir el bombası atmak 
demek dünya barışına, bölgeye 
huzursuzluk ve istikrarsızlık getirmek 
demektir.” ifadesini kullanarak, 
dünyanın ana konusu hâline gelen 
Kudüs’ün ilhakının TÜRKPA’nın ortak 
bildirisinde de kınanmasını teklif etti. 

TÜRKPA 7. Genel Kurulunda, 2018 
yılında düzenlenecek 8. Genel 
Kurulun da sonbaharda İstanbul’da 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. 
TÜRKPA Genel Sekreterliğine 
Altınbek Mamayusupov (Kırgızistan), 
Genel Sekreter yardımcılıklarına Ali 
Yıldız (Türkiye), Fuad Alakbarov 
(Azerbaycan), Naurız Aidarov 
(Kazakistan) seçildi. TÜRKPA 
komisyonlarının başkan ve başkan 
yardımcıları da onaylandı.

Toplantının sonunda Ala Arça 
(Bişkek) Bildirgesi yayımlandı. 
Ortak bildirgede, üye ülkelerin, 
Kudüs’ün statüsüyle ilgili artan 
gerginlik nedeniyle endişe duyduğu 
belirtilerek “TÜRKPA üyesi ülkeler, 
Birleşmiş Milletler (BM) kararlarında 
yer aldığı şekliyle, Kudüs’ün yasal 
statüsünün devamını desteklerken, 
Orta Doğu’da uluslararası hukuka 
dayalı bir anlaşmaya bağlılıklarını teyit 
etmektedir.” ifadeleri kullanıldı. 
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Katılımcıların, parlamentolar arası iş 
birliğini derinleştirme noktasındaki 
isteğine dikkat çekilen bildirgede; 
parlamentoların, ortak tarih, dil ve 
kültürel bağlar temelinde Türk dili 
konuşulan ülkeler arasında gelişen 
çok yönlü ve yakın iş birliğinin 
sağlanmasında özel role sahip olduğu 
vurgulandı. 

Katılımcıların, kardeş ülkelerin 
parlamentoları arasındaki karşılıklı 
etkileşimin, sürdürülebilir, sosyal 
ve ekonomik gelişme, kültür ve 
ekonomideki ilerleme, hukukun 
üstünlüğü ile temel hak ve 
özgürlüklerin güçlendirilmesindeki 
önemine değinilen bildiride, Türk dili 
konuşulan ülkeler arasındaki geniş 
çaplı ve derin ilişkilerin, bölgede ve 
dünyada diyaloğu güçlendireceği, 
istikrar ve güvenliğe olanak 
sağlayacağına işaret edildi. 

Bildirgede, katılımcıların, BM 
Sözleşmesi’ndeki uluslararası 
hukuk prensipleri ve normlarına 
bağlılığı teyit edildi. İstanbul’da 
20-25 Kasım’da düzenlenen Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) 10. 
Genel Kuruluna ev sahipliği yapan 
Türkiye’nin tebrik edildiği bildirgede 
ayrıca TÜRKPA’nın terörizmin her 
biçimini ve bu kapsamda bilhassa 
Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki 
darbe girişimini şiddetle kınadığı, 
üye meclislerin  FETÖ’nün darbe 
girişimindeki konumuna ilişkin 
Türkiye tarafının bilgilendirilmesini 
kaydettiği ve tüm sorumlu şahısların 
adalet önüne çıkarılmasına destek 

vermeye hazır oldukları hususlarına 
yerverildi. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, TÜRKPA 7. Genel Kurulu 
vesilesiyle Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Sooronbay Ceenbekov tarafından 
kabul edildi. Kabulde, Kırgızistan-
Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş 
Birliği Toplantısının en son 2014’te 
yapıldığını hatırlatan Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, söz 
konusu toplantının en kısa zamanda 
yenilenmesini ve ikili ilişkilere yeniden 
hız kazandırmasını arzu ettiklerini dile 
getirdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 
özel selamlarını getirdiğini belirterek, 
Ceenbekov’u Türkiye’de ağırlamaktan 
memnuniyet duyacaklarını ifade 
etti. TBMM Başkanı Kahraman, 
görüşmede, 13 Aralık’ta İstanbul’da 
yapılması planlanan İslam İşbirliği 
Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesinin 
davetiyesini de Ceenbekov’a verdi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Bişkek’te, Kırgızistan’da yaşayan bir 
grup Ahıska Türkü ile bir araya geldi. 

Ahıska Türklerinin, uğradıkları 
haksızlıklara ve zulümlere rağmen 
benliklerini koruduğuna dikkati 
çeken Kahraman “Nerede olursak 
olalım birliğimizi hep devam 
ettireceğiz.” dedi. Türkiye’nin güçlü 
bir devlet olduğunu vurgulayan 
Kahraman “Türkiye’nin, İslam’ın 
daha da güçlenmesini istemiyorlar. 
Her seferinde önümüzü kesmeye 

çalışıyorlar. Şimdi yeniden ayağa 
kalkıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Kahraman, FETÖ’nün Türkiye’ye 
karşı tasarlanan büyük bir projenin 
parçası olduğuna işaret ederek, 
Ahıska Türklerinden, Kırgızistan’da da 
varlığını sürdüren FETÖ’ye karşı daha 
dikkatli olmalarını istedi. 

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği 
Başkan Vekili Abdullah Mahmudov 
da, farklı ülkelerde yaşayan Ahıska 
Türklerine verdiği destek nedeniyle 
Türkiye’ye teşekkür etti ve son 10 yılda 
Ahıska Türklerinin önemli sorunlarının 
Türkiye’nin desteğiyle çözüldüğünü 
vurguladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
21 Kasım 2008 tarihinde 
imzalanan İstanbul anlaşması ile 
kurulmuştur. Üyeleri Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan ve 
Türkiye’dir. Macaristan gözlemci 
üyedir. KKTC’nin gözlemci üyelik 
başvurusu mevcuttur. TÜRKPA 
çalışmalarını taraf ülke meclis 
başkanlarının oluşturduğu TÜRKPA 
Asamble Konseyi yönlendirir. 
Başlıca karar alma organı her 
ülkeden sekizer milletvekilinin ve 
meclis başkanlarının yer aldığı 
TÜRKPA Genel Kurulu’dur.

TÜRKPA Sekretaryası Bakü’de 
(Azerbaycan) yerleşiktir. 
Genel sekreter veya yardımcısı 
düzeyinde her ülkeden birer 
temsilci bulunmaktadır. İstanbul 
Anlaşması, TÜRKPA İç Tüzüğü, 
TÜRKPA Sekretarya Yönetmeliği, 
TÜRKPA - Azerbaycan Ev 
Sahibi Ülke Anlaşması, TÜRKPA 
Sekretaryası Mali İşler Yönergesi 
temel belgeleridir. TÜRKPA 
bünyesinde dört daimi komisyon 
görev yapmaktadır. Ayrıca seçim 
gözlemi, ihtisas komisyonları arası 
işbirliği, yasama uyumlaştırma, 
konferans gibi faaliyetler 
gerçekleştirilmektedir.

* https://www.tbmm.gov.tr/ul_kom/
turkpa/uye_ulkeler.htm
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TBMM GELENEKSEL 6. MEŞE PALAMUDU
TOPLAMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
“TBMM Geleneksel 6. Meşe Palamudu 
Toplama Şenliği”ne katıldı. TBMM 
Kabatepe Parkı’nda düzenlenen 
şenlik, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, milletvekilleri, TBMM Kreşi 
öğrencileri ve TBMM çalışanlarının 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Şenlikte bir konuşma yapan TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, etkinliğin 
ilk olarak 2004 yılında TEMA Vakfınca 
organize edildiğini anımsatarak, 
TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı 
Hayrettin Karaca’yı minnetle andığını 
söyledi. Şenliğin 2012 yılından itibaren 
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile 
yürütüldüğünü hatırlatan Kahraman, 
TBMM bahçesinden toplan ve Orman 
Genel Müdürlüğü, ziraat fakülteleri 
ile TEMA Vakfı gibi kuruluşlara 
gönderilen meşe palamutlarının 
toprakla buluşmasının sağlandığını, 
üretilen fidanların da Türkiye’nin her 
yerinde ağaçlandırma çalışmalarında 
kullanıldığını dile getirdi.

Kahraman, 450 dönümlük Meclis 
Külliyesi’nde 10 bini aşkın ağaç 
bulunduğunu, bunlardan 3 bin 
200’ünün meşe ağacı olduğunu 

belirterek, her yıl tonlarca meşe 
palamudu toplandığını ve bunların 
yüzde 70’inin fidana dönüştüğünü 
kaydetti. TBMM Başkanı Kahraman, 
“Meşe ağacı Anadolu insanı gibi, 
sağlam ve dayanıklıdır. Toplanan her 
bir meşe palamudu bir candır ve 
toprakla buluştuğunda canlanacaktır. 
Yeşile karşı dost olmalıyız, yurdumuzu 
yeşillendirip, ormanlarımızı 
korumalıyız.” dedi. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu’nun 
Türkiye’nin ağaçlandırılmasında 
başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden 
Kahraman, Eroğlu’nun İSKİ Genel 
Müdürlüğü yaptığı dönemde de 
İstanbul’un su sorununu çözdüğünü 
söyledi. Kahraman’ın sözleri üzerine 
Eroğlu, İstanbul’un 2071 yılına kadar 
su ihtiyacını karşılayacak tedbirlerin 
alındığını belirtti. 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu da şenlikte yaptığı konuşmada, 
OGM olarak ağaçlandırmaya büyük 
önem verdiklerini vurgulayarak, 
Türkiye’nin ağaç ve odun servetini 
her geçen yıl daha da artırdıklarını 
ifade etti. OGM’nin sadece 
ormanların bulunduğu illerde değil, 

tüm Türkiye’de örgütlendiğini ve 
ağaçlandırma çalışmaları yaptığını 
kaydeden Eroğlu, ağaçlandırmanın 
şehir merkezlerinde ve tüm açık 
alanlarda da devam ettiğini söyledi. 

Eroğlu, Cumhuriyet’in 100’üncü 
yılı 2023’e kadar, dünyadaki her 
bir insan için olmak üzere, 7 milyar 
fidanı toprakla buluşturma sözü 
verdiklerini anlatarak, ağaçlandırma 
seferberliğine herkesin katılmasını 
istedi. 

Bakan Eroğlu, meşe ağaçlarının 
Türkiye ormanlarının yüzde 27’sini 
oluşturduğunu, toplanan meşe 
palamutlarının yüzde 70’inin fidan 
olduğunu ve Meclis bahçesinden 
toplanan meşe palamutlarının 
başta Ankara ve çevre illerde olmak 
üzere tüm Türkiye’de ağaçlandırma 
faaliyetlerinde kullanıldığını kaydetti. 

Konuşmaların ardından TBMM 
Başkanı Kahraman ve Eroğlu, temsilî 
olarak meşe palamudu ve meşe fidanı 
değişimi gerçekleştirdi, öğrencilerle 
birlikte meşe palamudu toplayarak 
meşe fidanı ekti.



134 KASIM - ARALIK 2017

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ 
TEMSİLCİLERİ MECLİSTE

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın’ın 
başkanlığında Ankara’daki sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcilerini 
kabul etti. 

Halil Şıvgın, TBMM Başkanı 
Kahraman’ı yeniden seçilmesi 
nedeniyle tebrik etmek amacıyla 
bu ziyareti gerçekleştirdiklerini 
belirtti ve “15 Temmuz gecesi 
gösterdiğiniz dirayet, hepimizi 
gururlandırdı.” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
da kabulde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin güçlenmesini 
istemeyen iç ve dış odakların 

her dönemde çeşitli planları 
uygulamaya koyduklarına dikkat 
çekerek, bunun son örneğinin 15 
Temmuz  darbe girişimi olduğunu 
ifade etti. Kahraman, bu tür 
karanlık girişimler karşısında 
birlik ve beraberlik içinde hareket 
edilmesinin önem taşıdığının altını 
çizdi. Kahraman “Eğer 15 Temmuz 
muvaffak olsaydı, Türkiye’nin hâli 
ne olurdu? Suriye’ydik, Arakan’dık, 
perişandık. Deaş’istan, Kürdistan, 
Ermenistan kurulmuştu. Birbirine 
giren kardeşler olacaktık. Ne 
büyük bir badireden Cenab-ı Hak 
bizi kurtardı. Bizim yüreğimiz 
vatan, iman sevgisiyle dolu olmalı 
ki, bu tür hadiselere karşı duralım.” 

değerlendirmesinde bulunarak 15 
Temmuz akşamı, haberi alır almaz 
abdestini alıp, hemen TBMM’ye 
geldiğini hatırlattı ve “Kaptanlar 
gemilerini terk etmezler, fareler 
gemileri terk eder.” dedi. 

15 Temmuz ve ertesi günü 
partilerin birlikte darbe girişimine 
karşı durduklarını dile getiren 
Kahraman “Parmakların farklı farklı 
isimleri var ama bilekte birleşiyor. 
Birlikte olma şuuru devamlı 
olmalı.” ifadelerini kullandı. 

Kabul, Ankara Kültürünü Yaşatma 
Derneği üyesi Seğmenlerin 
gösterisiyle sona erdi.



135

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
beraberinde TBMM heyetiyle 
Kuveyt’e ziyarette bulundu. 
TBMM heyetinde Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanı Mehmet Habib Soluk, 
Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Yusuf Beyazıt, Türkiye-Suudi 
Arabistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Halil Özcan, 
Türkiye-Kuveyt Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Mikail 
Arslan, AK PARTİ Bitlis Milletvekili 
Vedat Demiröz, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili İsmet Uçma ve AK 
PARTİ Yozgat Milletvekili Ertuğrul 
Soysal yer aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
17 Aralık’ta Seyf Sarayı’nda Kuveyt 
Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed 
el-Cabir es-Sabah ile Kuveyt 
Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek 
el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt 
Ulusal Meclisinde Kuveyt Ulusal 
Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim 

ile ayrı ayrı görüştü. TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Kuveyt Ulusal 

Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim 
ile aynı gün düzenlenen temsilî 
ortak genel kurul toplantısına 
katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, temsilî 
toplantının açılışını el-Ganim 
ile birlikte iki kardeş olarak 
gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 
Toplantıda söz alan Türk ve Kuveytli 
parlamenterler, iki ülkenin tarihî 
ve kültürel bağları ile ekonomik 
ilişkilerine vurgu yaparak, ilişkilerin 
birlik ve beraberlik içinde daha 
da geliştirilmesi temennisinde 
bulundular. Milletvekilleri, Kudüs 
konusunda İslam âleminin 
hassasiyetini de vurguladılar.

Kahraman, resmî temaslarının 
ardından Kuveyt Kuleleri’ni 
ve Mescid-i Kebîr’i ziyaret 
etti. Kuveyt’te bulunan Türk 
vatandaşlarıyla bir araya geldi.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
KUVEYT’İ ZİYARET ETTİ
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın davetine icabetle 
Türkiye’ye resmî bir ziyaret 
gerçekleştiren Cibuti Cumhurbaşkanı 

İsmail Ömer Guelleh ile görüştü. 
Kabulde Maliye Bakanı Naci Ağbal 
ile Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır da yer aldı. Guelleh, 
TBMM Başkanı Kahraman tarafından 

ağırlanmaktan büyük bir onur 
duyduğunu ifade ederek, ziyaretinin 
2009’un ardından Türkiye’ye yaptığı 
ikinci ziyaret olduğunu hatırlattı. 
Ziyareti süresince Türkiye ile 
ilişkileri gözden geçireceklerini ve 
Türkiye’nin nasıl ilerleme kaydettiğini 
görme fırsatlarının olacağını dile 
getiren Guelleh “İlişkilerimizi nasıl 
güçlendirebileceğimizi ve son 
ziyaretimizden itibaren ikili ilişkilerde 
neler olduğunu müzakere edeceğiz. 
Türkiye’nin ilerlemesi ve güçlenmesi 
çok önemli. Türkiye’nin vizyoner 
liderliği, ümmet açısından son 
derece önemli.” dedi. 

Guelleh, görüşmenin ardından TBMM 
Başkanı Kahraman’ın refakatinde 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
TBMM’nin bombalanan kısımlarını 
gezdi ve çiçek bıraktı. Guelleh ve 
Kahraman, Genel Kurulu ziyaret 
ederek, bir süre çalışmaları izledi.

CİBUTİ CUMHURBAŞKANI GUELLEH ANKARA’DA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Anadolu Ajansının (AA) “Yılın 
Fotoğrafları” oylamasına katılarak, 
üç kategoriden birer fotoğraf için 
oy kullandı. Kahraman, AA foto 
muhabirlerinin yurt içi ve dışında 
çektiği, “haber”, “yaşam” ve “spor” 
kategorilerindeki fotoğrafları ayrı ayrı 
inceledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, “haber” 
kategorisinde AA foto muhabiri 
Wisam Hashlamoun’un, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın “Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanıması” kararını 
açıklamasının ardından, Batı Şeria’nın 
El Halil kentinde yaşanan olaylar 
sırasında İsrail askerlerinin gözaltına 
alıp gözlerini bağlayarak götürdüğü 16 
yaşındaki Fevzi El-Junidi isimli Filistinli 
çocuğu konu alan ve tüm dünyada 
büyük yankı uyandıran “Direnişin 
sembolü 16 yaşındaki çocuk” isimli 
fotoğrafını oyladı.

“Yaşam” kategorisinde oy kullanan 

Kahraman, Kırıkkale’de araç çarpması 
sonucu arka ayakları tutmayan ve bir 
vatandaşın yürüyebilmesi için pazar 
arabasının tekerleklerini kullanarak 
yürüteç yaptığı sokak köpeği 
“Kostak”ın, Ankara’daki tedavisinin 
ardından profesyonel bir yürütece 
kavuşmasını konu alan “Kostak, 

profesyonel yürüteçle yuvasına 
döndü” başlıklı AA foto muhabiri 
Zekeriya Karadavut’a ait fotoğrafı seçti.

Kahraman’ın “spor” kategorisindeki 
tercihi ise AA foto muhabiri Sercan 
Küçükşahin’in çektiği “Atlı okçuluk 
gösterisi” isimli fotoğrafı oldu.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, AA “YILIN
FOTOĞRAFLARI” OYLAMASINA KATILDI
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2017 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE 
SANAT BÜYÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ
BULDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
düzenlenen 2017 Yılı 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülleri Töreni’ne 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan Yardımcısı 
Bekir Bozdağ, Millî Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli, AB Bakanı 
Ömer Çelik, Sağlık Bakanı Ahmet 
Demircan, Millî Eğitim Bakanı İsmet 
Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kültür 
ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş, milletvekilleri, sanatçılar, 
tarih ve edebiyat alanında çalışan 
akademisyenler, medya temsilcileri, 

ödül alanların aileleri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

Konuşmalar öncesi ödül alanların 
biyografisini içeren film izletildi. 2017 
Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat 
Büyük Ödüllerinin bu yılki sahipleri, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Doç. Dr. İbrahim 
Kalın, Cumhurbaşkanlığı Basın 
Başdanışmanı Lütfullah Göktaş, 
Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim 
Başkanı Dr. Mücahit Küçükyılmaz, 
Cumhurbaşkanlığı Danışmanı 
Hümeyra Şahin, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, 

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. 
Dr. Şeref Ateş ile Yazar Alev Alatlı ve 
Yazar Rasim Özdenören’den oluşan 
Değerlendirme Kurulunun önerisi 
ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın onayı ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih 
alanında Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya, 
müzik alanında Göksel Baktagir’e, 
sinema alanında Yavuz Turgul’a, 
geleneksel sanatlar alanında Ali Toy’a, 
resim alanında Selahattin Kara’ya ve 
vefa ödülüne layık görülen Nurettin 
Topçu adına yeğeni Ayşe Nermin 
Topçu’ya ödüllerini takdim etti.
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“TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL 
BAĞLANTILILIK” KONFERANSI 
İSLAMABADDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
“Terörle Mücadele ve Bölgesel 
Bağlantılılık” Konferansı’na katılmak 
üzere beraberinde TBMM heyetiyle 
23-25 Aralık 2017 tarihlerinde 
Pakistan’a ziyarette bulundu. TBMM 
heyetinde, TBMM Başkanvekili 
Yaşar Tüzün, TBMM Kâtip Üyesi  
Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Bülent 
Turan, Çevre Komisyonu Başkanı, 
Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, TBMM Güvenlik ve İstihbarat 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Niğde 
Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, 
İçişleri Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç, AK PARTİ Denizli 
Milletvekili Dr. Sema Ramazanoğlu, 
AK PARTİ Eskişehir Milletvekili Prof. 
Dr. Emine Nur Günay ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
yer aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Pakistan Millî Meclisi Başkanı Serdar 
Ayaz Sadık ile 23 Aralık’ta bir araya 

geldi. Kahraman, görüşmede 
kendisini evinde hissettiği 
İslamabadda bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu dile getirdi. 

Terörle mücadele ve ülkeler arası 
bağlantılılığın artırılması konulu 
toplantının güzel gelişmelere 
sebep olmasını temenni 
ettiğini vurgulayan Kahraman 
“Kardeşlerimle bir aradayım ve çok 
mutluyum. Gerek bölgesel, gerekse 
uluslararası fevkalade bir platform 
oluşturmuşsunuz. Temel sağlam 
olursa yukarısı da sağlam olur. Ümit 
ederim ki yapılacak toplantıdan 
güzel gelişmeler elde edilir.” dedi. 

Serdar Ayaz Sadık da toplantıda, 
bölgede ve dünyada yaşanan terör 
olaylarına karşı mücadele ve ülkeler 
arasındaki bağlantısallığın artırılması 
konularının ele alınacağını vurguladı. 

Toplantıya, Türkiye, Rusya, Çin, 
Afganistan, İran’ı davet ettiklerini 
ifade eden Sadık “Toplantı için diğer 
ülkelere davet gönderirken Türkiye 
olarak size, bu toplantıya gelmek 

zorunda olduğunuzu belirttim. Size 
ve Türk halkına duyduğum güven 
katılımlarınızla da tezahür etti.” diye 
konuştu. 

Sadık, Ortadoğu’da yeni gelişmelerin 
yaşandığını, ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak kabul etme yönünde 
bir karar aldığını hatırlattı. Toplantıya 
davet ettikleri ülkelerin hepsinin de 
Kudüs meselesinde ortak bir duruş 
sergilemesinin sevindirici olduğunun 
altını çizen Sadık “Keşmir konusunda 
gösterilen birlik aslında bu gün Kudüs 
meselesinde gösteriliyor. Buradaki 
ülkeler tüm bu bölgeden terörü silme 
adına ortak bir duruş sergilemek 
istiyorlar ve bunu yapabilmek için 
de ortak strateji ile hareket ediyorlar.” 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Pakistan’ın ev sahipliğinde 
Rusya, Afganistan, İran, ve Çin 
Meclis temsilcilerinin katılımıyla 
İslamabadda gerçekleştirilen “Terörle 
mücadele ve bölgesel bağlantılılık” 
konulu konferansta yaptığı 
konuşmada, terörün, tarih boyunca 
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devletler için ciddi güvenlik tehdidi, 
sokaktaki vatandaşlar için de korku 
kaynağı olduğunu belirtti. 

Terörizmin ne coğrafya, ne inanç, 
ne de ırk tanıdığını, günümüzde 
toplumsal ve uluslararası düzene 
karşı da bir tehdit ve sınama aracı 
halini aldığını vurgulayan Kahraman 
“Toplumlara ciddi zararlar verebilmek, 
genç nesilleri devşirebilmek ve kendi 
sapkın ideolojilerini farklı araçlarla 
dünyaya yayabilmek adına hareket 
eden terör örgütleri çoğalmış 
haldedir. Gün geçmiyor ki dünyanın 
herhangi bir yerinde bir terör eylemi 
meydana gelmesin. Terör örgütleri 
her geçen gün değişen şartlara 
karşı kendilerini hazırlıyorlar. Yabancı 
terörist olgusu bu gerçeğin çarpıcı 
bir örneğidir.” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
dünyanın dört bir tarafından 
çatışma bölgelerine akın eden 
on binlerce radikalleşmiş gencin 
yetiştirildiğini belirterek yeni 
gelişmelerin, uluslararası iş birliğini, 
terörle mücadelenin olmazsa olmaz 
bir boyutu haline getirdiğine işaret 
etti. Kahraman şu değerlendirmede 
bulundu:

“Türkiye, uzun yıllar çeşitli terör 
örgütlerine karşı kararlı bir mücadele 
sürdürmektedir. Bu terörist gruplar 
sınırlarımızın içinde olduğu kadar, 
sınırlarımızın ötesinde de faaliyet 
göstermektedir. Üçüncü ülkelerde 

kamplar kurarak terörist yetiştirmekte 
ve finansman sağlamaktadırlar. 
Hatta propagandalarını yaymak ve 
barbarca eylemlerini methetmek için 
hiçbir engellemeyle karşılaşmaksızın 
medya kuruluşları işletmektedirler. 
Bizler, Türkiye’de masum insanları 
katleden teröristlerin, onların 
azmettiricilerinin ve finansörlerinin 
yurt dışında adaletten kaçmalarına 
ve serbestçe yaşamalarına tanıklık 
etmekteyiz. Bu örgütlerin başında 
PKK gelmektedir. İran, Suriye ve 
Irak’ta PKK ile bağlantılı olan örgütler 
mevcuttur. Pek çok alt oluşumlar 
kurmuş bulunan örgüt, bu yolla 
kendine meşruiyet sağlayacak 
maskeler üretmektedir. Örgütün 
Suriye’deki kolu PYD/YPG olarak 
adlandırılmaktadır.” 

Kahraman, PYD/YPG’nin güvenlik 
tehdidi açısından PKK’dan farksız 
olduğunu, kontrol ettiği bölgelerde 
yaşayan insanlara baskı ve zulüm 
uyguladığını belirterek, amaçlarının 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
ortadan kaldırmak olduğunu 
vurguladı. PYD/YPG’nin sahadaki 
bazı devletlerin gözü önünde, ele 
geçirdiği bölgelerde insanlık suçu 
işlediğinin altını çizen Kahraman “Bu 
bölücü örgüt, bölgenin demografik 
yapısında geri dönülemez değişiklikler 
yapmaktadır. Bir terör örgütünün, 
diğer bir terör örgütü ile savaşıyor 
gerekçesiyle desteklenmesi kabul 
edilemez. Türkiye, El Kaide ve DEAŞ 
başta olmak üzere radikal grupların 

da hedefindedir. Türkiye, Suriye ve 
Irak’taki durumun bir sonucu olarak 
karşı karşıya kaldığı DEAŞ, El Kaide 
ve yabancı teröristlerden kaynaklı 
tehdide karşı mücadelesini kararlılıkla 
sürdürmektedir.” ifadesini kullandı. 

Çatışma bölgelerinde DEAŞ’a karşı 
askerî başarılar elde edildiğini, 
ancak tehdidin azaldığı yönünde bir 
değerlendirme yapmanın mümkün 
olmadığına değinen Kahraman, 
sahada yenilgiye uğrayan örgütün 
sansasyonel eylemleri internet 
ve sosyal medya aracılığıyla 
yönlendirdiğini ve bu noktada birey 
ve hücrelerden kaynaklanan yeni 
bir tehdit biçiminin ortaya çıktığını 
aktardı. 

DEAŞ ve El Kaide ideolojisi ve 
taktikleri ile hareket eden terörist 
grupların, Uzak Doğu Asya’dan 
ABD’ye kadar uzanan bir coğrafyada 
eylem gerçekleştirdiklerinin ya 
da eylem arayışında olduklarının 
bilindiğinin altını çizen Kahraman, 
Türkiye’nin yabancı teröristlerle 
mücadele önlemlerini, BM Güvenlik 
Konseyi’nin, konuya ilişkin kararından 
çok daha önce aldığına işaret etti.

Kahraman, 2011 yılından bu yana 
Türkiye’nin 56 bin 307 kişi için 
yurda giriş yasağı koyduğunu, terör 
örgütleriyle ilişkisi olduğundan 
şüphelenilen ve yasadışı yollarla 
Türkiye’ye giren 5 bin 684 kişinin sınır 
dışı edildiğini belirtti. 
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TBMM Başkanı Kahraman, Suriye’de 
yaşanan terörün yol açtığı yıkım 
sebebiyle ülke nüfusunun yarısının 
yerinden, yurdundan edildiğini 
söyledi. Kahraman, yaşanan kaos 
nedeniyle ülkesini terk etmek 
zorunda kalan 5 milyon Suriyeliden 
3 milyon 400 bininin Türkiye’ye 
sığındığını, diğer ülkelerden 
gelenlerle birlikte 4 milyon kişiye ev 
sahipliği yaptıklarını bildirdi. 

Türkiye’de bulunan Suriyeli 
sığınmacıların esenliği için 30 milyar 
dolar harcandığını vurgulayan 
Kahraman, uluslararası toplumun 
katkısının ise sadece 526 milyon 
dolar seviyesinde kaldığına dikkati 
çekti. 

Suriyelilerin acılarını dindirmek 
amacıyla İran ve Rusya ile yürütülen 
Astana sürecine büyük önem 
verdiklerini belirten Kahraman “TSK 
unsurlarımızın desteğiyle ÖSO 
unsurlarınca gerçekleştirilen harekât 
kapsamında 2 bin 15 kilometre kare 
alanı terör unsurlarından arındırdık. 
Terörle mücadele kapsamında da 2 
bin 647 DEAŞ mensubunu etkisiz 
hale getirdik.” dedi. 

İsmail Kahraman, Türkiye’nin terörle 
mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü 
dönemde FETÖ’nün hain darbe 
girişimi ile karşı karşıya kaldığını ifade 
ederek Türk halkının, demokrasisine 
kahramanca sahip çıkması suretiyle 
bu hain kalkışmanın bertaraf 
edildiğine dikkat çekti. Kahraman şu 
görüşleri dile getirdi:

“Terörizm, FETÖ ile daha önce 
tecrübe edilmemiş yeni bir yüzünü 
ortaya çıkardı. O gece darbecilerin 
sergilediği vahşet ve hıyaneti 
tanımlayacak uygun kelimeleri 
bulmak imkânsızdır. Hain örgüt, o 
gece 250 Türk vatandaşını şehit etmiş, 
2 bin 193 insanımızı yaralamışlardır. 
Örgütün lideri Fetullah Gülen’i 
barışçıl bir Müslüman, din adamı ve 
vaiz olarak düşünmek son derece 
yanlış bir tanımlama olur. Hiçbir 
ahlaki ve hukuki sınır tanımayan bu 
terör örgütü faaliyet gösterdiği diğer 
ülkelerde de siyasi nüfuz ve ekonomik 
güç elde etme çabasındadır. 
Türkiye’de izledikleri taktikleri diğer 
ülkelerde de uygulamaktadırlar. 
Dolayısıyla Fetullah Gülen ve onun 
liderlik ettiği bu yeni nesil terör ve 
suç örgütü sadece Türkiye için değil, 

faaliyet gösterdiği bütün ülkeler 
bakımından da bir ulusal güvenlik 
tehdidi teşkil etmektedir. Geçtiğimiz 
yıl Türkiye’de yaşananlar, bu örgütün, 
bulunduğu diğer ülkelerde de neler 
yapabileceğinin göstergesidir. On 
yıllardır sürdürdüğümüz terörizmle 
mücadele çabalarımız, terör 
örgütlerine karşı, ayrım gözetmeyen, 
samimi bir uluslararası iş birliği 
olmaksızın başarı sağlanamayacağını 
göstermiştir. “ Kahraman, Türkiye’nin, 

her zaman uluslararası toplumun 
terör tehdidine dair farkındalığının 
arttırılmasına yönelik çaba sarf 
ettiğine değinerek, etkili terörle 
mücadele mekanizmalarının 
yaratılması amacıyla çeşitli 
uluslararası platformlarda gayret sarf 
ettiklerini dile getirdi. 

Uluslararası güvenliğe tehdit 
oluşturan tüm terörist oluşumlara 
karşı kararlı bir duruş sergilediklerini 
vurgulayan Kahraman, uluslararası 
örgütlerin, terörle ilgili konularda 

İslam dünyasının hassasiyetlerini 
dikkate almayan kavramlar 
kullandıklarını ve bununla İslam’ı 
terörle bağdaştırma amacının 
güdüldüğüne işaret etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, terörizme 
karşı tek bir reçetenin olmadığını 
belirterek, şunları vurguladı: 
“Terörizmle mücadele, hangi 
ortamda, nasıl ortaya çıktığına bağlı 
olarak, her bir ülkeye özel stratejiler 

üretilmesini gerektirir. Ancak, 
birbirimizden öğrenebileceğimiz 
dersler bulunmaktadır. Derslerden 
biri, terör örgütlerine uluslararası 
toplum olarak birlikte, güçlü biçimde, 
mütemadiyen aynı mesajı vermemiz 
gerektiğidir. Bu mesaj ise adaletten 
kaçamayacakları mesajıdır. Terör 
eylemlerinin cezasız kalmaması için 
devletler, evrensel düzeyde ‘yargıla 
ya da iade et’ ilkesini uygulamalıdır. 
Türk Parlamentosu, terör tehdidinin 
değişen doğasını dikkate alarak 
ve uluslararası yükümlülüklerimiz 
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uyarınca, terörizmle mücadele 
mevzuatını sürekli olarak 
güncellemektedir.” 

Öte yandan Pakistan Cumhurbaşkanı 
Memnun Hüseyin, program 
öncesinde konferans mahalinde 
konferansa katılan ülkelerin 
temsilcileriyle bir araya geldi.

Konferansın sonunda 29 maddelik 
İslamabad bildirgesi yayımlandı. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
girişimleri sonucunda bildirgenin 
18. maddesi şu ifadelerle kaleme 
alındı: “Meclisleri hedef alan terörizm 
eylemlerini şiddetle kınıyoruz ve 
saldırıya uğrayan kurbanların yanı 
sıra hükümetlerin ve ülke halklarının 
da yanında olduğumuzu dile 
getiriyoruz. 15 Temmuz terörist darbe 
girişimi ve diğer suçların faillerini 
adalete teslim etmede Türkiye 
Cumhuriyeti ile dayanışma içinde 
olma noktasındaki kararlılığımızı 
ifade ediyoruz.”

Bölgesel barış ve küresel barışın 
sürdürülmesi için Keşmir sorununun, 

Pakistan ve Hindistan arasında BM 
kararlarına göre barışçıl çözümünden 
yana olunduğu belirtilen bildiride, 
kutsal şehir Kudüs’ün demografik 
kompozisyonunu, hukuki statüsünü, 
karakterini değiştirmeyi amaçlayan 
herhangi bir karar ve eylemin 
kınandığı vurgulandı. 

Bildirgede, Kudüs ile ilgili verilen 
kararın BM’ye göre geçerliliğinin 
olmadığına işaret edilerek “Ortadoğu 
uzlaşmasının uluslararası hukuka 
göre çözülmesine bağlılığımızı 
yineleriz.” ifadesi yer aldı. 

Irak ve Suriye’de, terör örgütü DEAŞ 
konusunda elde edilen başarının 
olumlu karşılandığı belirtilen bildiride, 
terör tehdidinin bertaraf edilmesi 
için çalışmaların devam ettirilmesi 
gerektiği vurgulandı. 

Bildirgede, Astana sürecinin 
de memnuniyetle karşılandığı 
ifade edilirken Suriyelilerin sahip 
olduğu açık, özgür ve eşitlikçi 
bir müzakere süreci ile Suriye 
sorununa politik çözüm bulunmasını 

sağlayacak, şiddeti azaltacak, insani 
durumu iyileştirecek gelişmelerin 
memnuniyetle karşılandığı aktarıldı. 

ABD’nin tek taraflı aldığı kararlara da 
atıfta bulunulan bildiride, herhangi 
bir devletin, bir başka devlete 
karşı aldığı tek taraflı kararların 
reddedildiği, ABD’nin yaptığının 
uluslararası hukuka aykırı olduğu 
vurgulandı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
konferansa katılan Çin Halk 
Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi 
Başkan Vekili Zhang Ping ve Rusya 
Federasyonu Federal Meclisi Devlet 
Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin 
ile 24 Aralık’ta, İran Meclis Başkanı Ali 
Laricani ve Afganistan Halk Meclisi 
Başkanı Abdul Rauf İbrahimi ile 25 
Aralık’ta ayrı ayrı ikili görüşmelerde 
bulundu. TBMM Başkanı Kahraman 
ve beraberindeki heyet, 24 Aralık’ta 
Pakistan Başbakanı Shahid Khaqan 
Abbasi’nin Başbakanlık’ta verdiği 
resmî yemeğe katıldı.
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MECLİS BAŞKANLARI BİRİNCİ KONFERANSI
İslamabad Bildirgesi

Barış, Kalkınma ve Bağlantılılık için Ortaklık
24 Aralık 2017

1. Afganistan İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye 
Cumhuriyeti Ulusal Parlamentolarının Başkanları olarak bizler Meclis Başkanları Birinci Konferansını 24 Aralık 2017 tarihinde Pakistan’ın 
İslamabad şehrinde gerçekleştirdik. Toplantı, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sayın Sardar Ayaz Sadık’ın başlattığı girişim ile toplanmıştır.

2. Devletlerimiz, toplumlarımız ve insanlarımız için barış, kalkınma ve bağlantılılığın önemini tartıştık. Ülkelerimiz arasında birbirini destekleyen 
bu alanlarda bir ortaklığın kurulmasına dair yollar üzerinde derinlemesine ve faydalı tartışmalar yaptık.

3. Ülkelerimiz ve ilgili bölgeler arasında bağlantılılığı teşvik etmek ve kalkınmayı sağlamak için barışın bir ön şart olduğunu onayladık. Bu 
bağlamda Parlamentolarımız, Hükümetlerimiz ve insanlarımız arasında daha fazla ilişki ve diyaloğun gerekliliği hususunda anlayış birliğine 
vardık.

4. Bölgesel ve küresel düzeyde meydan okumalar ve fırsatların çeşitliliği ve birbirleriyle bağlantılılığı hususunda da müzakerelerde bulunduk.

5. Dünyanın, Asya’nın hegemonik yaklaşımı veya güç kullanımı reddederek ve tüm uluslar ve halklar için fırsat eşitliğini teşvik ederek 
küreselleşmeye doğru yürüyüşe liderlik ettiği, çoğulcu, çok kutuplu bir dünyaya dönüşmesini de tartıştık.

6. Bizler ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler üzerinde geniş bir yelpazede samimi, içten ve dostane bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. 

7. Bizler

I. Ülkelerimizin insanları arasındaki tarih, kültür ve değerlere ilişkin ortak bağları tasdik ettik,
II. Özellikle güvenlik, ekonomi ve ticaret olmak üzere tüm ortak ilgi alanlarındaki ilişkileri kapsamlı olarak geliştirmeye dair ortak irademizi 
teyit ettik,
III. Diğer sınır aşan örgütlü suçlar ve terör ile yasadışı uyuşturucu ticareti arasındaki artan ilişkiyi kaygıyla not ettik,
IV. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine ivme kazandırmak için üst düzey ziyaret ve istişarelerin var olan ivmesini koruma 
arzumuzu dile getirdik,
V. Aramızdaki işbirliğinin insanlarımız ve bölgemizin barış, refah ve istikrarının güçlendirilmesine katkı yaptığını vurguladık,
VI. Bölgesel ve çok taraflı platformlardaki samimi ve yakın işbirliğimize dair memnuniyetimizi ifade ettik,
VII. Birleşmiş Milletler, Şangay İşbirliği Örgütü ve diğer bölgesel ve uluslararası örgütler çerçevesindeki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi 
hususunda anlaştık,
VIII. Devletlerimizin egemenliği, toprak bütünlüğü, siyasal bağımsızlığı ve üniter yapılarını tekrar teyit ettik.

8. Üzerinde uzlaşılan diğer öncelikli işbirliği alanları ile birlikte bağlantılılığın da anahtar önem taşıyan bir işbirliği alanı olduğunu teyit ettik.

9. Bölge içerisindeki bağlantılılığın güçlendirilmesinin artan ticaret, yatırım, altyapı, turizm, insanlar arası ilişkiler ve kültürel değişimler yoluyla 
tüm katılımcı ülkelere fayda sağlayacağı hususunu tasdik ettik,

10. Altyapının geliştirilmesi, kurumsal ilişkiler ve insanlar arası ilişkiler de dâhil olmak üzere bölgesel bağlantılılığa dair girişimlerin etkin ve 
zamanında uygulanmasına destek vermeyi teyit ettik,

11. Bağlantılılığın iyileştirilmesine yönelik belirli işbirliği projelerinin tespit edilmesi ve kaynak ve uzmanlıklar ile bilgi paylaşımının harekete 
geçirilmesi noktasında katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğinin daha da ileriye götürülmesinin desteklenmesi ve kolaylaştırılmasını hüküm altına 
aldık,

12. Sempozyum, çalıştay, seminer, iş ziyaretleri ve kurslar gibi erişim ve destek faaliyetleri yerine getirilmesi suretiyle potansiyel ekonomik 
fırsatları da dâhil olmak üzere bağlantılılığın faydaları hakkında kamu ve özel sektörde farkındalığın artırılması hususunda fikir birliğine vardık,

13. Eğitim, insan kaynakları geliştirilmesi, yenilikçilik ve girişimcilik, kültürel değişim ve turizm gibi insanlar arası bağlantılılık girişimleri 
konusunda daha fazla katılım ve işbirliğinin teşvik edeceğiz,

14. “Kuşak ve Yol Girişimini” (Belt and Road Initiative) memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor, Mayıs 2017’de Çin tarafından düzenlenen 
Kuşak ve Yol Uluslararası Forumu’nun başarısını tebrik ediyoruz. Kalkınma stratejilerinde sinerji yaratmak ve çeşitli alanlarda pratik işbirliğini 
derinleştirmek için diyaloğu ve istişareyi güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz.

15. Terörizmin ülkelerimiz için ortak bir tehdit oluşturduğunu teyit ederek terörizmi her türlü şekil ve tezahürleriyle kınıyoruz. Hükümetlerimize 
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terörizmle mücadele için ortak somut ve kapsamlı stratejiler geliştirmek suretiyle daha güçlü önlemler alma ve pratik adımlar atma 
noktasında tavsiyede bulunuyoruz.

16. Terörizmin herhangi bir din, milliyet, uygarlık ya da etnik grup ile ilişkilendirilemeyeceği ve ilişkilendirilmemesi gerektiği hususunu teyit 
ettik. Terörizmle mücadelede Birleşmiş Milletler ’in merkezi rolüne desteğimizi ifade ettik ve bu bağlamda ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi kararları ve Milletler Terörizmle Mücadele Küresel Stratejisi’nin tam ve etkin olarak uygulanması çağrısında bulunduk.

17. Ayrıca, ulusal ve uluslararası düzeyde terörle mücadelede ülkelerin birincil sorumluluğunun altını çiziyoruz. Terörizmin körüklenmesi ve 
övülmesi de dâhil olmak üzere terörist ideolojinin ve propagandanın yayılması ile mücadele edilmesi ve engellenmesinde etkin işbirliğinin 
yararı üzerinde konuştuk.

18. Meclisleri hedef alan terörizm eylemlerini şiddetle kınıyoruz ve saldırıya uğrayan kurbanların yanı sıra hükümetlerin ve ülke halklarının da 
yanında olduğumuzu dile getiriyoruz. 15 Temmuz terörist darbe girişimi ve diğer suçların faillerini adalete teslim etmede Türkiye Cumhuriyeti 
ile dayanışma içinde olma noktasındaki kararlılığımızı ifade ediyoruz.

19. Küresel ve bölgesel barış ve istikrarın sağlanabilmesi için Cammu&Keşmir meselesinin BM Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak 
Pakistan ve Hindistan tarafından barışçı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğine karar verdik.

20. Kutsal şehir Kudüs’ün demografik yapısını, statüsünü ve karakterini değiştirmiş gibi gözüken hiçbir yasal etkisi olmayan, ilgili BM kararları 
ile uyumlu olarak geçersiz kılınması gereken, tamamen hükümsüz ve yok hükmündeki her türlü karar ve eylemi kınıyoruz. Ortadoğu’daki 
sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesine yönelik kararlılığımızı tekrar vurguluyoruz.

21. Irak ve Suriye’de DAEŞ’i yenilgiye uğratma noktasındaki son önemli kazanımları memnuniyetle karşılıyoruz. DEAŞ’ın bölgemizdeki 
ülkelerin güvenlik ve istikrarı için ciddi bir tehlike oluşturmaya devam ettiğinin altını çiziyor ve bu tehdid ile mücadele etmek için müştereken 
kararlaştırılmış ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. 

22. Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü koruyan 2254 numaralı BM Güvenlik Konseyi Kararı (2015) ile öngörülen, Suriye’deki krize 
kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaflık temelinde Suriye’nin öncülük ettiği ve sahiplendiği bir süreç ile siyasi bir çözüm bulunması için şiddeti 
azaltan, insancıl yardımın sevkini kolaylaştıran ve gerekli ortamı sağlayan Astana Süreci çerçevesindeki değerli kazanımları memnuniyetle 
karşılıyoruz. 

23. Herhangi bir ülke tarafından diğer ülkeler aleyhine alınan ve Uluslararası hukuk ve BM Şartı ile uyuşmayan ve devletlerin egemenlik ve 
bağımsızlıklarını ihlal eden tüm tek taraflı ve o ülke dışında sonuçlar doğuran kanunları ve yargı kararlarını reddediyoruz. 

24. Ortak terörizm tehdidine karşı müşterek, koordineli ve kapsamlı bir şekilde cevap vermek amacıyla diyalog, güven ve itimatın gelişmesine 
yardım etmek için arzumuzu ifade ediyoruz.  

25. Asya ve ötesinde barış ve istikrarın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için güç veya güç tehdidi kullanılmamasına, 
sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesine, güvenliğin bölünmezliği ve uluslararası hukuk ilkelerine dayanan açık, kapsayıcı ve şeffaf 
uluslararası güvenlik yapısına bağlılığımızı yineleriz. 

26. Asya ve ötesinde parlamenter organizasyonlar arasında karşılıklı fayda sağlayan karşılıklı işbirliğini güçlendirecek ilişkiler kurmayı 
amaçlayan çabaları ve parlamenter diplomasiyi de içeren daha ileri çok yönlü diplomasi gelişmelerini destekliyoruz. 

27. Ülkelerimiz ve ilgili bölgeler arasındaki ekonomik tamamlayıcılığı not ederek, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve ülkelerimiz, 
toplumlarımız ve insanlarımızı birbirlerine daha da yakınlaştırmak için bağlantılılığı artırmayı amaçlayan çabaları desteklemek hususunda 
fikir birliğine vardık.

28. Afganistan İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Parlamentolarının Başkanları, ev sahibi Pakistan İslam Cumhuriyeti Parlamento Başkanına ziyaretleri süresince 
kendilerine ve heyetlerine gösterilen sıcak ve cömert ev sahipliği için teşekkür ettiler.

29. Meclis Başkanları ve delegasyon başkanları bir sonraki toplantının 2018 yılında İran İslam Cumhuriyeti’nin başkenti Tahran’da yapılmasını 
kararlaştırdılar.

ABDUL RAUF İBRAHİMİ
Afganistan Halk Meclisi Başkanı

SERDAR AYAZ SADIK
Pakistan Millî Meclisi Başkanı

ZHANG PİNG
Çin Halk Cumhuriyeti

Ulusal Halk Kongresi Başkan Vekili

VYAÇESLAV VOLODİN
Rusya Federasyonu Federal 

Meclisi Devlet Duması Başkanı

ALİ ARDESHİR LARİCANİ
İran İslami Şura Meclisi Başkanı

İSMAİL KAHRAMAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98’inci 
yıl dönümü, Anıtkabir’de düzenlenen 
törenle kutlandı.

Tören, saat 09.00’da devlet erkânının 
Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başladı. 
Korteje, Ankara Valisi Ercan Topaca, 
CHP Ankara Milletvekili Levent 
Gök,  protokol mensupları, Ankara 
seğmenleri ve yetkililer katıldı. Topaca 
tarafından Atatürk’ün mozolesine 
çelenk konulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu. Heyet daha sonra 
Misakı Millî Kulesi’ne geçti. Ankara 
Valisi Ercan Topaca, Anıtkabir Özel 
Defteri’ne mesaj yazdı.

ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİNİN
98. YIL DÖNÜMÜ

NATO SAVUNMA KOLEJİNDEN
TBMM’YE ZİYARET

NATO Parlamenter Asamblesi Türk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, 
NATO Savunma Koleji 131’inci Dönem 

Kıdemliler Kursu 3. Akademik Eğitim 
ziyareti kapsamında ülkemizde 
bulunan heyeti TBMM’de konuk etti. 
Çonkar, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 

hain darbe girişiminde Meclisin zarar 
gören bölümleri hakkında Şeref 
Holünde konuk heyete açıklamalarda 
bulundu.

NATO PA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar NATO Savunma Koleji heyeti
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KAZAKİSTAN’DAN GELEN BASIN 
MENSUPLARI TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Türkiye-Kazakistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Amasya Milletvekili Haluk 
İpek, Kazakistan’dan gelen basın 
mensuplarından oluşan heyeti kabul 
etti. 

Haluk İpek, kabulde, Nursultan 
Nazarbayev’i “bilge aksakal” olarak 
nitelendirerek Nazarbayev’in devletini 
ekonomik anlamda büyüttüğünü ve 
dünya milletleri içinde çok önemli bir 
yere getirdiğini kaydetti. Uluslararası 
birçok alanda Kazakistan’ın çok 
önemli görevler üstlendiğine dikkat 
çeken İpek, Kazakistan’ın Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
geçici üyeliği görevinin yakında 
başlayacağını hatırlattı. 

Nursultan Nazarbayev’in dünya 
barışı için çok önemli adımlar 
attığını kaydeden İpek, Kazakistan’ın 
Sovyetler dağıldıktan sonra nükleer 
silahlara sahip olduğunu ancak 
Nazarbayev’in bunları imha ettiğini, 
Kazakistan’ı bu şekilde tek taraflı 
olarak nükleer silahı olmayan ülke 
konumuna getirdiğini söyledi. 
Nazarbayev’in bu özelliği ile diğer 

dünya liderlerine örnek olması 
gerektiğine dikkat çeken İpek 
“Liderlerin birinci görevi, dünyayı 
insanlık için yaşanabilir bir hâle 
getirmektir. Bu alanda yaşanabilir 
zemin olma yönünde, Nazarbayev’in 
bu adımı çok büyük bir adımdır.” dedi. 

Son zamanlarda Türkiye’nin Rusya 
ile yaşamış olduğu kriz ve gerilimin 
ortadan kalkmasında Nazarbayev’in 
de etkisinin olduğunu belirten 
Haluk İpek “Suriye krizinin çözülmesi 
ile ilgili Astana’da toplantıların 
yapılmasında aldığı inisiyatif, akan 
kanın durdurulması ve Türkiye’deki 
3 milyon mültecinin ülkelerine geri 
dönmesi açısından çok önemliydi.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

İpek, ayrıca, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in 15 
Temmuz darbe girişiminin ardından 
Türkiye’yi ziyaret eden ilk lider 
olduğunu ve bu ziyaretle Türk 
milletinin gönlünde çok büyük bir 
sevgi kazandığını dile getirdi ve 
Nazarbayev’in bu ziyarette “Türkiye’nin 
düşmanı bizim de düşmanımızdır.” 
sözlerini kullandığını hatırlattı. FETÖ 

terör örgütünün her ülkenin iç barışı 
için tehlike olduğuna vurgu yapan 
İpek, bütün ülkelerin Türkiye’de 
olanlardan ders çıkarması gereğine 
dikkat çekerek güç mücadelesinin 
Orta Asya’ya kaydığı bu dönemde 
Kazakistan’ın da FETÖ terör örgütüne 
karşı dikkat etmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

Türkiye-Kazakistan diplomatik 
ilişkilerinin tesisinin 25’inci yıl 
dönümü Kazakistan Büyükelçiliği 
tarafından 5 Aralık’ta düzenlenen 
programla kutlandı. Programa katılan 
Türkiye-Kazakistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Amasya Milletvekili Haluk 
İpek, Kazakistan’ın günümüzde 
dünyada çok önemli stratejik bir 
yere sahip olduğunu belirterek “Türk 
dünyasının en batısında Türkiye, en 
doğusunda ise Kazakistan vardır. 
Küresel oyuncular güç mücadelesini 
etrafımızda gerçekleştiriyor. Türk 
dünyasının doğusunda güçlü bir 
Kazakistan’ın Türkiye ve Türk dünyası 
açısından ne kadar önemli olduğunu 
hep birlikte göreceğiz.” dedi.

Türkiye - Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Amasya Milletvekili Haluk İpek



MEHMET AKİF ERSOY, VEFATININ 
81. YILINDA RAHMETLE ANILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 
81’inci yılı nedeniyle yayımladığı 
mesajında, şeref ve haysiyet 
abidesi, vatansever bir millet evladı 
ve karakter sembolü olarak tarihin 
en önemli şahsiyetlerinden biri 
olan millî şair Ersoy’u rahmetle ve 
şükranla andığını belirtti. 

Dünyada büyük değerlerin, 
manevi ve millî önderlerin doğum 
yıl dönümlerinde anıldığını ifade 
eden Kahraman, “İnsanın ölüm 
tarihi, ruhunu teslim ettiği gün 
değil, isminin unutulduğu tarihtir. 
Bu bakımdan Akif, fikriyatı ve 
maneviyatı ile ebedi olarak 
yaşayacaklar kervanında yer almış 
şahsiyetlerimizdendir.” ifadelerini 
kullandı.

Mehmet Akif Ersoy’un, hiçbir zaman 
dönem adamı olmadığını, vakur 
ve haysiyetli bir insan olduğunu 
belirten Kahraman, Ersoy’un bir 
iman ve inanç abidesi olarak 
duruşunu hiç değiştirmediğini, 
“adam gibi” yaşadığını dile 
getirdi. TBMM Başkanı Kahraman 
mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hilal ile ‘Haç’ın mücadelesinde 
Hilal’in gür sesi olmuş ve millî 
mefkuremizin ‘Korkma’ nidasıyla 
başlayan İstiklal Marşı’mızı 
Anadolu’nun her yanında 
yankılatmıştır. Merhum Akif çapında 
bir mütefekkir, münevver, dünyada 
çok nadirdir. Olanlar da kendi inanç 
ve kültürlerinin misyonerleri olarak, 
dünya edebiyatının zirveleri olarak 
tanıtılmıştır. 

O, güçlünün zorbalığı karşısında, 
haklının davasını savunan mert 
bir insandı. Haklı olanın hakkının 
teslim edildiği bir dünya meydana 
getirmek umuduyla yaşadı. Bizim 
davamız da Akif gibi asliyetine 
rücu etmiş, kendi değerlerinden 
beslenen bir kimlik ve kişilik 
davasıdır. Gayemiz, kimliğimizi 
unutmadan, mensubiyetimizi inkar 
etmeden, inanç, iddia ve ümidimizi 
kaybetmeden istikbalimizi inşa ve 
imar etmektir. 

Bu düşüncelerle, fikirleriyle yol 
gösteren, yaşayışıyla örnek olan, 
manevi ve millî şuur abidesi merhum 
Mehmet Akif Bey’i vefatının 81’inci 
yılında tekrar minnet ve şükran ile 
anıyorum. Cenab-ı Hak rahmetini 
esirgemesin.”
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Mehmet Akif, 1873 yılında İstanbul 
Fatih Medresesi’nde öğretmen Tahir 
Efendi ile Emine Şerif Hanım’ın 
oğlu olarak dünyaya geldi. Derin 
bir entelektüel merakı ve birikimi 
olan Mehmet Akif, Doğu ve Batı 
edebiyatını aynı zamanda okumuştu. 
Türkçeye olan hâkimiyetinin yanında, 
Arapça’yı, Farsça’yı ve Fransızca’yı 
ana dili kadar iyi bilmesi Akif’i fikrî ve 
edebî yönden zengin, realist bir aydın 
haline getirmişti.

Doğu ve Batı edebî ve fen bilgilerine 
hâkimiyeti ve kültürel birikimine 
rağmen, Mehmet Akif, mescitlerde 
mukabele okuyacak, camilerde vaaz 
verebilecek kadar dinî bilgiye sahip 
ve millî geleneklere de sadıktı. Akif, 
Batının teknolojisini, ilmî gelişmelerini 
almayı, manevi değerlerde ise İslam 
dininin gerekliliklerine göre yaşamayı 
öngören, önderliğini Cemaleddin 
Afgani (1838-1897) ve Muhammed 
Abduh’un (1848-1897) yaptığı 
İslamcılık akımına bağlıydı. İslam 
birliği düşüncesini savunan Sait 
Halim Paşa (1865-192) da Mehmet 
Akif’in zihin dünyasını şekillendiren 
fikir adamlarından biriydi.

Mehmet Akif, ünlü kitabı Safahat’ı 
1911’de, ikinci kitabı Süleymaniye 
Kürsüsünde’yi 1912’de üçüncü 
kitabı Hakkın Sesleri ve dördüncü 
kitabı Fatih Kürsüsü’ndeyi 1913’te, 
beşinci kitabı Hatıralar’ı 1917 yılında 
yayınlamıştı. Mehmet Akif, eserlerinde 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kaybettiği topraklar için milleti 
uyanmaya, düşmanların saldırıları 
karşısında birleşmeye çağırmış, 
sanatını bir anlamda toplumun 
emrine vermişti.

Mehmet Akif, Balkan Savaşları 
sırasında kurulan ve Kurtuluş 
Savaşı esnasında Millî Mücadele’nin 
teşkilatlanmasında önemli rol alacak 
olan Müdafaa-i Millîye Cemiyetine 
bağlı Heyet-i Tenviriyye’ye (İrşat 
Heyeti) katıldı. Heyetin amacı, halkı 
düşman işgaline karşı edebiyat yolu 
ile uyandırmaktı. Akif, heyette halkı 
bilgilendirmek için yazılar yazdı, 
konuşmalar yaptı.

1903-1907 yılları arasında kurulan bir 
komite olan Teşkilat-ı Mahsusa’nın 
amacı tüm Müslümanları bir bayrak 
altında toplamaktı. Teşkilat-ı Mahsusa, 
Balkan Savaşları esnasında pek çok 
operasyon yapmış ve propaganda 

faaliyetlerinde bulunmuştu. Mehmet 
Akif de pek çok vatansever gibi 
Teşkilat-ı Mahsusa’da görev aldı.

Mehmet Akif ve Teşkilat-ı Mahsusa 
ekibi Arabistan yolunda iken 
mola verdikleri el-Muazzam adlı 
İstasyon’da, aylardır hasretle 
beklenilen Çanakkale zaferinin 
haberini aldı. Hakikatte, Mehmet 
Akif’in Çanakkale için ağlamadığı 
gün yoktu. Aynı gece, el-Muazzam 
İstasyonu’nda aldığı bu zafer 
haberini yeni nesillere aktarmadan 
canını almaması için Allah’a yalvaran 
Mehmet Akif’in hissiyatını, yol 
ve görev arkadaşı Eşref Sancar 
Kuşçubaşı şöyle ifade eder:

“Duası hıçkırıklarla kesiliyordu. Onu 
teskin etmek mümkün değildi zaten 
müdahale etmek de istemiyorduk. 
Bu bir ilham manzarası idi ve ben 
onu görebilmiş mutlu bir fani idim.”

Çanakkale’de millî tarihimizin belki 
de en önemli zaferi kazanılmıştı. Türk 
Ordusu, Çanakkale’de, düşmanın 
teknik üstünlüğüne rağmen, cesareti 
ve iman gücü ile düşman filolarını 
durdurmuş, Boğazlar ve İstanbul’u 
kurtarmış, hatta Çarlık Rusyası’nın 
yıkılmasına sebep olmuştu. Mehmet 
Akif, bu zafer karşısında bir abide 
niteliğinde olan şiiri Çanakkale 
Şehitlerine’yi yazmıştı. Şiirinde 
“Sana dar gelmeyecek makberi 
kimler kazsın? Gömelim gel seni 
tarihe desem sığmazsın..” diyerek 
halka Mehmetçiğin büyüklüğünü ve 
zaferin önemini anlatmıştı.

Mehmet Akif, Millî Mücadele’nin 
başlangıcında, İstanbul’da bir kısım 
çevrelerin vatanın kurtuluşu için İngiliz 
veya Amerikan mandasından medet 
ummasından büyük rahatsızlık 
duyuyordu. Mehmet Akif de diğer 
aydınlar gibi, vatanın kurtulacağından 
ve yeniden bağımsız olunacağından 
ümitliydi. Akif’e göre:

“Türklerin yirmi beş asırdan beri 
özgürlüğünü muhafaza etmiş bir 
millet olduğu hakikattir. Hâlbuki 
Avrupa’da bile özgürlüğünün 
kaynağı bu kadar eskiye dayanan bir 
millet yoktur. Tarih de göstermiştir ki 
Türkler özgürlüksüz yaşayamaz.”

Kongreler Dönemi sonunda alınan 
kararlar gereğince Millî Mücadele’yi 
tüm yurtta tek elden Heyet-i 

Temsiliyye yürütecekti.  Heyet-i 
Temsiliyye Anadolu’da yeni bir 
meclisin kurulması için çalışmalara 
başladı. Tüm yurtta milletvekilleri  
seçimleri yapıldı. 28 Ocak 1920’de 
Misak-ı Millî kararları alındı ve bu 
kararların ardından Meclis-i Mebusan 
İngilizler tarafından 16 Mart 1920’de 
dağıtıldı. İstanbul artık resmen işgal 
edilmişti. 23 Nisan 1920 tarihinde 
İstanbul’dan ayrılabilen ve seçimle 
gelen milletvekillerinin katılımı ile 
Ankara’da Büyük Millet Meclisi açıldı. 

Anadolu’ya geçmeye karar veren 
Mehmet Akif’e o günlerde Mustafa 
Kemal Paşa’dan hareketin manevi 
cephesini güçlendireceği düşüncesi 
ile davet geldi. Davette Akif’ten 
Sebilürreşad Dergisi’ni Ankara’da 
yayınlaması istendi. Mehmet Akif de 
oğlu Emin Beyle birlikte, Ankara’ya 
gitmek üzere yola çıktı. Zorlu bir 
yolculuğun ardından 24 Nisan 1920 
tarihinde Ankara’ya ulaştılar.

Mehmet Akif, Ankara’ya gelişinin 
ardından, Burdur’da istifa eden bir 
milletvekilinin yerine, 5 Haziran 1920 
tarihinde milletvekili seçildi. Aynı 
zamanda Biga’dan da vekil seçilen 
Mehmet Akif, 17 Temmuz 1920 
tarihinde Meclis Başkanlığı’na Burdur 
milletvekilliğini tercih ettiğini bildirdi. 

Yeni kurulan Ankara Hükümeti’nin 
gelişen dış temasları ve diplomatik 
ilişkileri bir millî marşa duyulan 
ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. Bu ihtiyacı 
değerlendiren Eğitim Bakanlığı 
da İstiklal Marşı’nın yazılması için 
bir yarışma açıldı ve yarışma ilanı 
Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde 
yayımlandı.

İstiklal Marşı için yarışmanın açıldığı 
günlerde Mehmet Akif görevli 
olarak Kastamonu’da çalışmaktaydı. 
İstiklal Marşı için bir yarışma ve ödül 
olması fikrinden hoşlanmayan şair, 
müsabakaya katılmak istemedi. 

Karesi Milletvekili Hasan Basri 
Bey yine de davet mektubunu 5 
Şubat 1921’de Mehmet Akif’e iletti. 
Hasan Basri Bey, şair Mehmet Akif’i 
ikna edebilmek için şiiri kendisinin 
yazacağını söylemiş ve şairden 
yardım talep etmişti. Mehmet Akif, 
birlikte yazalım dedi ancak ikramiyeyi 
almayacağını söyledi. Hasan Basri 
Bey, yarışma koşullarının şairin istediği 
gibi düzenleneceğini, ikramiyeyi ise 
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bir hayır kurumuna vereceklerini dile 
getirince Mehmet Akif İstiklal Marşı’nı 
yazmaya ikna oldu.

Mehmet Akif Ankara’ya vasıl 
olduktan sonra Tacettin Dergâhı’nda 
ikamet etti ve şiirlerini, yazılarını bu 
güzel mekânda yazdı. Ancak Dergâh 
sadece bir ikametgâh değildi. 
Mehmet Akif ve onu ziyaret edenler 
için edebî, fikrî, tasavvufi, kültürel 
ve sanatsal sohbetlerin yapıldığı, 
cephelerdeki durumdan halkın bilgi 
almak için uğradığı bir mekândı.  
Akif İstiklal Marşı’nı da bu mekânda 
yazmıştı. İstiklal Marşı’nı yazarken 
adeta dünya ile ilişkisini kesen 
şairin halini kendisi gibi Tacettin 
Dergâhı’nda ikamet eden Konya 
milletvekili Hafız Bekir Efendi şöyle 
anlatır:

“Üstat bir gece birden uyanır. Kağıt 
arar; bulamayınca kalemiyle yattığı 
yer yatağının yanındaki duvara 
marşın ‘Ben ezelden beridir hür 
yaşadım hür yaşarım..’ mısrası ile 
başlayan kıtasını yazar. Ben sabah 
namazına kalktığımda üstadı 
çakısıyla duvardaki yazısını kazırken 
gördüm.”

Dostları, Akif’in İstiklal Marşı’nı 
yazarken derin tefekküre daldığını, 
saatlerce düşünüp yazdığını 
anlatmışlardı. Herkesin sabırsızlıkla 
beklediği şiir on gün içerisinde 
tamamlandı ve 17 Şubat 1921 
tarihinde Sebilürreşad Dergisi’nin ilk 
sayfasında “Kahraman Ordumuza” 

ithaf edilerek yayımlandı. Şiiri 21 
Şubat 1921 tarihinde Açıksöz Gazetesi 
de neşretti. 26 Şubat 1921 tarihinde 
ise İstiklal Marşı konusu Meclis 
görüşmelerine taşındı; görüşmelerde 
şiirin basılarak milletvekillerine 
dağıtılması kararlaştırıldı.

1 Mart 1921 günü yapılan Meclis 
görüşmelerinde İstiklal Marşı’nın 
seçimi konusu etraflıca tartışıldı. 
Verilen teklifin oylama ile kabulü 
üzerine, Hamdullah Suphi Bey İstiklal 
Marşı’nı okumak üzere kürsüye çıktı: 
Mehmet Akif’ten şiiri yazmasını 
kendisinin istediğini, şairin ikramiye 
nedeniyle yarışmaya katılmayı uygun 
görmediğini, ancak görüşmeler 
neticesinde Mehmet Akif’i ikna 
ettiklerini, elemelerden kalan son 
altı şiirle birlikte Mehmet Akif’in 
şiirini Meclis’in seçimine sunduklarını 
söyledi. Ardından, İstiklal Marşı’nı 
kürsüden okudu.

12 Mart 1921 tarihinde Mecliste 
yapılan görüşmelerde her şiir ayrı 
ayrı oylamayı sunuldu. Ekseriyet 
oyla Mehmet Akif’in şiirinin kabul 
edilmesinin ardından, Kırşehir 
vekili Müfit Bey, Hamdullah Suphi 
Bey’in İstiklal Marşı’nı kürsüden 
tekrar okumasını teklif ederken, 
Konya vekili Refik Bey ise milletin 
ruhuna tercüman olan bu marşın 
ayakta okunmasını teklif etti. Meclis 
Başkanı cevabında şöyle dedi: 
“Müsaade buyurunuz efendim. 
Heyeti muhtereme bu marşı kabul 
ettiğinden tabii resmi İstiklal Marşı 

olarak tanınmıştır. Binaenaleyh, 
ayakta dinlememiz icap eder. 
Buyurunuz efendiler.” 

Kabulünün ardından, İstiklal Marşı, 
İngilizce, Almanca, Fransızca, Macarca 
ve Farsça’ya çevrilerek, yurtiçinde ve 
yurtdışında dağıtıldı; mitinglerde, 
törenlerde halkın manevi ve millî 
duygularını güçlendirmek maksadı 
ile okunmaya başlandı. İstiklal Marşı 
orduya ve halka büyük moral oldu.

Tarihte eşine ender rastlanabilecek 
olaylara şahit olan, adeta bir millî 
kahramanlık destanının yazıldığı 
dönemde görev yapan Birinci Meclis, 
misyonunu ve faaliyetlerini 16 Nisan 
1923 tarihinde tamamladı. Yeniden 
yapılacak olan seçimlere, İstiklal 
Marşı şairi Mehmet Akif katılmayı hiç 
düşünmedi. Ailesi ve Sebilürreşad 
Dergisi ekibi ile birlikte İstanbul’a geri 
döndü. Mehmet Akif 1923 yılında, 
Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine 
gittiği Mısır’a 1926 yılında ailesi ile 
birlikte yerleşti.

Mısır’da Safahat’ın son kitabı olan 
Gölgeler’i yayımladı. Mehmet Akif 
1935 yılında hastalandı. Gurbette 
yaşadığı sürece, çok sevdiği vatanının 
hasretini çeken şair, memleketinde 
ölmek istediğinden 1936 yılında 
İstanbul’a geri döndü.

Hasta yatağında kendisini ziyaret 
eden, İstiklal Marşı ile ilgili sorular 
soran arkadaşlarına şöyle dedi:

“İstiklal Marşı... O günler ne samimi, 
ne heyecanlı günlerdi. O şiir, milletin 
o günkü heyecanının ifadesidir. Bin 
bir fecayi karşısında bunalan ruhların, 
ıstıraplar içinde halas dakikaları 
beklediği bir zamanda yazılan o marş, 
o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O 
şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse 
yazamaz. Onu ben de yazamam. 
Onu yazmak için o günleri görmek, 
o günleri yaşamak lazım. O şiir artık 
benim değildir. O milletin malıdır. 
Benim millete karşı en kıymetli 
hediyem budur.”

İstiklal Marşı’nı milletine hediye 
eden büyük şair 29 Aralık 1936 
tarihinde vefat etti. Tabutu Türk 
Bayrağına sarıldı. Hayatı boyunca 
taşıdığı asaletine, tevazuuna uygun, 
gösterişten ve şatafattan uzak bir 
merasimle Edirnekapı Mezarlığı’na 
defnedildi.
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
“Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

İSTİKLAL MARŞI

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy öğrencilik yıllarında

Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Hilvan’da
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Irak’ın kuzeyindeki Batin Tepe 
üs bölgesinde, el bombasının 
“kazaen” patlaması sonucu şehit 
düşen Piyade Sözleşmeli Er 
Ferhat Muratoğlu düzenlenen 
törenle son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit Muratoğlu için 
Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde 
tören düzenlendi. Törene, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım, 
TBMM Başkanvekili Yaşar 
Tüzün, Başbakan Yardımcıları 
Hakan Çavuşoğlu ve Fikri Işık, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, MHP 
Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 
bakanlar, milletvekilleri, askerî ve 
idari erkân ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİDİMİZE
DUALARLA
VEDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde düzenlenen “2017 
Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet 
ve Teşvik Ödül Töreni”ne katıldı.  
Törende; Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, Bakanlar 
Kurulu üyeleri, milletvekilleri ile çok 
sayıda davetli yer aldı.

Törende 4 bilim ödülü ile 11 teşvik 
ödülü sahiplerini buldu. Törende bir 
konuşma yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 2017 Yılı TÜBİTAK 
ödüllerini alan isimleri tebrik edip 
kendilerine millet adına şükranlarını 
ifade etti ve ödüllerin tespitinde 
gösterdikleri gayret ve hassasiyetten 
dolayı TÜBİTAK yetkililerini ve Bilim 
Kurulunu kutladı.

2017 Yılı TÜBİTAK Bilim ve Teşvik 
Ödülleri kapsamında Temel Bilimler 
dalında Prof. Dr. Reşat Apak ve Doç. 
Dr. Fatih Ömer İlday, Mühendislik 

Bilimleri dalında Prof. Dr. Ömer 
Civalek, Sosyal Bilimler dalında Prof. 
Dr. Sumru Altuğ bilim ödülünü aldı. 
Teşvik ödülleri ise Temel Bilimler 
dalında Prof. Dr. Şule Erten Ela, Doç. 
Dr. Filiz Kuralay ve Doç. Dr. Önder 
Metin’e, Mühendislik Bilimleri dalında 

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Doç. Dr. 
Vehbi Çağrı Güngör, Doç. Dr. Tuğba 
Ölmez Hancı, Doç. Dr. Cem Sevik 
ve Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’a, Sosyal 
Bilimler dalında Doç. Dr. Reşat Bayer, 
Doç. Dr. Seda Ertaç Güler ve Doç. Dr. 
Ebru Kaya’ya verildi.

2017 YILI TÜBİTAK BİLİM VE TEŞVİK 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
yeni yıl dolayısıyla yayımladığı 
mesajda, dünyada ve Türkiye’de 
sevinç ve hüznün birlikte yaşandığı 
bir yılın geride kaldığını belirtti.

Çok sayıda sıkıntıya birlikte göğüs 
gerip, elde edilen başarının gurur ve 
mutluluğunu milletçe paylaştıklarına 
işaret eden Kahraman, millî 

varlığı tehdit eden, millî haysiyeti 
hedef alan saldırıların üstesinden 
gelme gayretiyle bir yılın daha 
tamamlandığını dile getirdi.

Kahraman, mesajında şu ifadelere 
yer verdi: 

“Her yeni başlangıç gibi 2018 yılında, 
dünyada ve ülkemizde siyasi, 

sosyal, ekonomik belirsizliklerin 
meydana getirdiği risklerin ortadan 
kalkmasını, her alanda iyileşmelerin 
artarak devam etmesini temenni 
ediyorum. İçimizde ve yakın 
çevremizde millî bekamızı tehdit 
eden terörist yapılanmalara karşı 
aldığımız tedbirlerin ve attığımız 
kararlı adımların hayırlı neticelerini 
bu yıl içinde görmeyi ümit ediyorum. 

İnşallah bu yıl, ‘tek millet, tek 
bayrak, tek vatan ve tek devlet’ 
hedefimizden bizi uzaklaştırmak 
isteyen terör şebekelerinin enerji ve 
heveslerinin kırıldığı bir yıl olacaktır. 

Aziz milletimizden aldığımız güçle, 
bu yıl da yarının huzurlu, güvenli, 
mutlu, müreffeh Türkiye’sini 
meydana getirmek için hukuk 
devleti ilkesine bağlı kalarak, temel 
hak ve hürriyetleri kurumsallaştırıp, 
demokrasimizi güçlendirerek bütün 
gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz.” 

TBMM Başkanı Kahraman, mesajını, 
2018 yılının tüm insanlık için hayırlı 
olması temennisiyle tamamladı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’DAN
YENİ YIL MESAJI

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’DAN ENSAR VAKFI 
GENEL MERKEZİNE
ZİYARET 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Ensar Vakfı Genel Merkezini ziyaret 
etti. 

Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin 
Kader tarafından karşılanan 
TBMM Başkanı Kahraman, vakıf 
hizmetleri hakkında bilgi aldı ve 
vakıf çalışmalarının önemine vurgu 
yaptı. 

Görüşmede Ensar Vakfı Genel 
Müdürü Kader tarafından TBMM 
Başkanı Kahraman’a ebru tablo 
hediye edildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman - Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader
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TBMM Başkanvekili Ayşe Nur 
Bahçekapılı, Kosova Kültür, Gençlik 
ve Spor Bakanı Kujtim Gashi’yi 
kabul etti. Kabule, Türkiye-Kosova 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Zeyid Aslan da katıldı.

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, 
konuk bakanı Mecliste ağırlamaktan 
dolayı duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. Türkiye’nin Kosova’yı dost 
ve kardeş ülke olarak gördüğünü 
ifade eden Bahçekapılı, iki ülkenin 
ortak ve köklü bir tarihi olduğunu, 
Türkiye’nin her zaman Kosova’nın 

yanında olduğunu, olmaya 
da devam edeceğini belirtti. 
Kosova’da eylül ayında kurulan 
yeni hükûmete başarılar dileyen 
Bahçekapılı, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Biz Türkiye olarak Kosova 
bağımsızlığını ilan ettikten sonra 
Kosova’yı ilk tanıyan ülkelerden 
biriyiz. Uluslararası düzeyde 
Kosova’yı tanıyan ülkelerin 
arttırılmasında, bölgesel veya 
uluslararası her platformda 
Kosova’yı destekliyoruz ve her 
zaman da yanında olacağız.” 

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor 
Bakanı Gashi ise, Türkiye’ye 
Kosova’ya her konuda sunduğu 
destek için teşekkür etti. Türkiye 
ziyaretinde çok faydalı temaslar 
gerçekleştirdiğini ifade eden Gashi, 
bakanlık görevini üstlendikten 
hemen sonra Türkiye’ye ziyaret 
gerçekleştirmeye karar verdiğini 
aktardı. Türkiye ile bakanlığının 
görev alanına giren konulardaki 
iş birliğini daha da ileri götürmeyi 
amaçladığını ifade eden konuk 
bakan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile de kültürel iş birliği anlaşması 
imzalandığını sözlerine ekledi.

TBMM BAŞKANVEKİLİ BAHÇEKAPILI,
KOSOVALI BAKANI KABUL ETTİ
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TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve 
Başkanlık Divanının CHP’li üyeleri, 
Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarette, 
Tüzün’e, Adana Milletvekili İbrahim 
Özdiş ve CHP Bursa Milletvekili 
Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 
Çanakkale Milletvekili Bülent 
Öz, Kırklareli Milletvekili Vecdi 
Gündoğdu, Sinop Milletvekili Barış 
Karadeniz eşlik etti.

TBMM Başkanvekilliği görevine 
seçilen Tüzün ve Başkanlık Divanı 
üyeleri, Atatürk’ün mozolesine 
çelenk koyup saygı duruşunda 
bulundular. Heyet, daha sonra 
Misak-ı Millî Kulesi’ne geçti.

TBMM Başkanvekili Tüzün, burada 
Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak 
şu mesajı yazdı:

“Büyük Atatürk; memleketimizin 
işgal altında olduğu, İstiklal 
Savaşı’nın sürdüğü güç koşullarda 
kurduğun, ilk başkanlığını yaptığın 

TBMM Başkanlık Divanının CHP’li 
üyeleri olarak huzurundayız. Her 
zaman yolumuzu aydınlatan ilke ve 
devrimlerinin ne kadar önemli olduğu 
bugün çok daha iyi anlaşılmakta, 

bütün mazlum milletlere yol gösterici 
olmaktadır. İlke ve devrimlerine 
sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha 
tekrarlıyor ve huzurunda saygıyla 
eğiliyoruz. Ruhun şad olsun.”

TBMM BAŞKANLIK DİVANININ CHP’Lİ 
ÜYELERİNDEN ANITKABİR’İ ZİYARET 

MEHMET AKİF ERSOY SEMPOZYUMU
TİRAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birincisi 2016 yılının Mart ayında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla MAKÜ’de 
yapılan Uluslararası Mehmet Akif 
Ersoy Sempozyumu ve Bilim Sanat 
Ödülleri Töreni’nin ikincisi bu yıl 
Mehmet Akif’in ata toprakları olan 
Tiran’da gerçekleştirildi. 

Arnavutluk Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlir Meta, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  
Arnavutluk Kültür Bakanı Milena 
Kumbaro Furxhi, TBMM Kâtip Üyesi 
ve AK PARTİ Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, Burdur Valisi Şerif 
Yılmaz, Tiran Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mynyr Koni, Türkiye Maarif 
Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol 



KANUNLARIN DİLİ ULUSLARARASI
SEMPOZYUMU

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve 
Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet 
İyimaya, Adalet ve Medeniyet 
Derneğince düzenlenen “Kanunların 
Dili Uluslararası Sempozyumu”na 
katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan 
TBMM Başkanvekili Aydın, dilin 
insana özgü ve insanla ilişkili olan 
her şeyle iç içe olduğunu söyledi. 
Aydın, dilin, toplumda karşılaşılan 
pek çok sorunun çözümüyle 
bağlantısının bulunduğuna dikkati 
çekerek düşüncelerin oluşumunda, 
yoğun düşünsel faaliyet gereken 
bilimsel çalışmaların ortaya çıkışında 
ve bilginin iletilmesinde temel rol 
oynadığının altını çizdi. Aydın “Yazılı 
hukuka geçişle ve yeni kuralların 
yazıyla ifade edilmeye başlanmasıyla 
hukuk ile dil arasındaki bağ daha 
da güçlenmiştir. Bireylerin yaşam 
alanları üzerinde egemen olmaları, 
diğer bireyler ve devlet karşısındaki 
özgürlük alanlarının ayrıca devlet 
karşısındaki hak ve ödevlerinin 
bilincinde olmaları, ancak bu alanları 
etkileyen ve sınırlarını çizen kanunların 
ve diğer hukuki düzenlemelerin 
anlamını kavramalarına bağlıdır. 
Nitekim en önemli hukuki ilkelerden 

birisi ‘Kanunu bilememek mazeret 
değildir.’ Dolayısıyla kanunu çok iyi 
bilmek lazım.” değerlendirmesinde 
bulundu.

TBMM Başkanvekili Aydın, 
kanunların toplumda yaşayan her 
bireyi etkilediğini belirterek “Kanun 
metinleri, herkesin anlayabileceği 
açık ve anlaşılır bir şekilde kaleme 
alınmalıdır. Açık ve anlaşılır bir 
kanun dilinin zorunlu özellikleri ise 
sadelik, bilimsel tutarlılık, kesinlik ve 
belirginliktir.” dedi.

Dilin kesinlik ve belirginlik 
özelliklerinin ceza hukuku açısından 
zaruri olduğunu dile getiren Aydın; 
açık, sade ve herkesin anlayabileceği 
metinlerin, yaşayan dilde yazılan 
metinler olduğuna dikkati çekti.

Yargı diliyle halk arasında meydana 
gelecek bir dilsel kopukluğun hukuk 
devleti ilkesine ters düşeceğini 
kaydeden Aydın, hukuk dünyasında, 
kanun dilinde ve öğretiminde istikrar 
kazanmış, terim haline gelmiş ve 
üzerinde tartışma bulunmayan, 
kesinlik içeren bazı kavramların 
yeni kavramlarla değiştirilmesinin 
ne kadar sağlıklı bir uygulama 

olduğunun düşünülmesi gerektiğini 
söyledi.

Aydın “Milletin Meclisi olan 
Gazi Meclisimizde kabul edilen 
kanunların hem milletimiz tarafından 
anlaşılabilmesi hem de kendine özgü 
bir estetik içermesi gerekmektedir.” 
vurgusunu yaptı.

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet 
İyimaya ise “Türkçe; medeniyetimizin, 
kültürümüzün, sosyal yaşamımızın 
en önemli ve en sorunlu konusudur.” 
diyerek medeniyetin hem cevherinin 
hem göstergesinin dilde ve hukukta 
tecelli ettiğini belirtti. İyimaya “Türk 
dili; mübarek bir dildir, kadersiz bir 
dildir, çileli bir dildir.” ifadesini kullandı. 

Türkçe’nin bugünlerde “bozulma 
dönemi” geçirdiğini söyleyen 
İyimaya, medeniyet yarışında 
geride kalındığında korumacı 
önlemlerle dilin de hukukun da 
özgünleştirilemeyeceğinin altını çizdi.

İyimaya, dil ve hukukun çok sayıda 
bağlantı noktalarının olduğuna işaret 
ederek “Hukuk dilinin önemi, dilin 
öneminden çok hukuk normunun 
bağlayıcılığından doğmaktadır. Siz 
bağlayıcı olan hukuk normunu, 
anlaşılır, sade, açık bir dille inşa 
edemezseniz, ona uymak zorunda 
olan insanın hukuku anlamasını 
imkansız kılarsınız. Bu hem dil için 
hem hukuk sistemi için vahimdir.” 
dedi.

Hukuk dilinin, esnek olması 
gerektiğine işaret eden İyimaya 
“Türkiye’nin sorunu, bir hukuk boşluğu 
sorunu mudur? Yoksa hukukçu kıtlığı 
sorunu mudur? Bana göre kötü 
hukuka rağmen iyi hukukçular adil ve 
çok iyi hukuk üretebilirler. Türkiye’nin 
temel sorunu, normun bağlayıcılığı 
noktasında bir inanç boşluğu 
sorunudur.” yorumunda bulundu.

Akgün, büyükelçiler, milletvekilleri, 
STK başkanları, jüri üyeleri ve 
basın mensuplarının katılımlarıyla 
düzenlenen tören, Türkiye ve 
Arnavutluk millî marşlarının 

okunması ve Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Kurumsal İletişim 
Merkezi tarafından hazırlanan ödül 
tanıtım filmi gösterimi ile başladı. 
Arnavutluk’ta gerçekleştirilen 

2. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy 
Bilim ve Sanat Ödülleri Töreni’nin 
ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’na fahri doktora payesi 
takdim edildi.
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TBMM BAŞKANLIK DİVANINDA GÖREV
DAĞILIMI BELLİ OLDU

İSMET İNÖNÜ, 
VEFATININ 44. 

YILINDA
ANITKABİR’DEKİ 

MEZARI 
BAŞINDA ANILDI

Başkanlık Divanınca onaylanarak 
yürürlüğe konulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı İdari 

Teşkilatı İmza Yetkileri ve Yetki Devri 
Yönergesi belirlendi. Yönergeyle, 
İdare amirlerinin TBMM İç Tüzüğü’nün 

17’nci maddesi gereğince, TBMM 
Başkanının talimatıyla yapılan görev 
dağılımı şöyle gerçekleşti:

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ 
Çorum Milletvekili Salim Uslu; Güvenlik 
Koordinasyon Kurulundan, İdare Amiri 
ve AK PARTİ Hatay Milletvekili Orhan 
Karasayar; parlamenter hizmetlerden, 
İdare Amiri ve HDP Ankara 
Milletvekili Sırrı Süreyya Önder; tören 
hizmetlerinden, İdare Amiri ve MHP 
Ankara Milletvekili Erkan Haberal; 
ulaştırma hizmetlerinden, İdare Amiri 
ve AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Ahmet Gündoğdu;  Basınla İlişkiler 
Kurulundan sorumlu olmaya devam 
etti. TBMM İdare Amiri AK PARTİ 
Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez 
Çankırı; sosyal işlerden, İdare Amiri 
CHP Adana Milletvekili İbrahim 
Özdiş ise milletvekillerine ait sağlık 
işlerinden sorumlu oldu.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 
vefatının 44. yılında Anıtkabir’deki 
mezarı başında törenle anıldı. 

Törene, İnönü’nün kızı Özden Toker 
ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TBMM İdare Amiri 
Salim Uslu, Genelkurmay İkinci 
Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter 
Yardımcısı Nadir Alpaslan ve askerî 
erkân ile vatandaşlar katıldı. 
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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
Çin Halk Cumhuriyeti Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Yedek 
Üyesi, Fujiyan Eyaleti Çin Komünist 
Partisi Daimi Komite Üyesi ve 
Teşkilat Başkanı Hu Changsheng ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Kabulde, Türkiye-Çin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ravza Kavakcı Kan ile Türkiye - 
Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı ve AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah 
Karayel de katıldı.

Çin heyetini ağırlamaktan 

memnuniyet duyduğunu belirten 
Aydın, Türkiye ile Çin arasındaki 
ilişkilerin saygı ve güven içerisinde 
ilerlemesini arzu ettiğini belirtti. Çin 
Devlet Başkanı Cinping’i Türkiye’ye 
beklediklerini kaydeden Aydın, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
da en yakın zamanda Çin’i ziyaret 
etmeyi planladığını kaydetti.

Konuk heyetin ziyaretini çok 
önemli bulduğunu vurgulayan 
Aydın “Çin ve Türkiye’nin 
geleceğin dünyasında önemli işler 
başaracağına inanıyoruz. Ekonomik 
ve ticari ilişkileri giderek artırmayı 
planlıyoruz. Bu anlamda Çin 
dünyada ikinci Uzak Doğu’da da en 

büyük ticaret partnerimiz. Geçen 
yıl itibarıyla 28 milyar dolarlık bir 
ticaret hacmimiz var; bunu en yakın 
zamanda 50 milyar dolar seviyesine 
çıkarmayı planlıyoruz ki mega 
projeler kapsamında Çin ile çok 
yakın ilişkiler içerisindeyiz. Çin ve 
Türkiye’nin ticaret hacminin dengeli 
bir şekilde artırılması gerekiyor. “ 
değerlendirmesinde bulundu. 

2018 yılının Çin’de Türkiye Turizm Yılı 
ilan edildiğini belirten Aydın, Çinli 
turistleri Türkiye’ye beklediklerini 
ifade etti. 

İpek Yolu Ekonomik Kuşağı girişimi 
için Türkiye’nin kilit konumda 
olduğuna işaret eden Aydın, 
bu kapsamda “Bakü-Tiflis-Kars” 
demiryolu projesinin hayata 
geçirilmesiyle ekonomik ilişkileri 
daha da artıracaklarını bildirdi. 

Türkiye’de birçok üniversitede 
Konfüçyüs Enstitüsü bulunduğunu 
aktaran Aydın, en yakın zamanda 
Pekin’de bir Yunus Emre Kültür 
Merkezi kurulmasının planlandığını 
ve Türk-Çin Üniversitesini kurmayı 
istediklerini kaydetti. 

Hu Changsheng ise iki ülke 
liderinin iki yılda dört defa bir araya 
gelmesinin, iki ülkenin ilişkilerinin 
gelişmesine katkı sunduğunu 
ve bu ilişkilerin yol haritasının 
belirlenmesine yardım ettiğini ifade 
etti. Çin’in Türkiye’den yaptığı ithalat 
hacminin bir önceki döneme göre 
bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 30 
arttığını ifade eden Changsheng, 
Türkiye’nin kaliteli tarımsal 
ürünlerinin Çin piyasasına daha 
da fazla gireceğini düşündüklerini 
vurguladı. Türkiye’yi ziyaret eden 
Çinli turist sayısının 2018’de 
artmasını beklediklerini işaret eden 
Changsheng “Bu yıl Türkiye’ye gelen 
Çinli turist sayısı herhâlde 400 bine 
çıkacaktır. Çinli turizm ajansları 
ve otelcilikle uğraşan firmaların 
Türkiye’de yatırım yapmasını da 
teşvik ediyoruz. Turizm alanındaki 
potansiyel çok büyük.” dedi.

ÇİN HEYETİ TBMM’DE
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TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ 
Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez 
Çankırı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu başkanlığında, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
üyeleri AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, AK 
PARTİ Trabzon Milletvekilli Ayşe 
Sula Köseoğlu ve AK PARTİ Yozgat 
Milletvekili Ertuğrul Soysal ile İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli ve AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 
çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Mardin’i ziyaret etti.

KEFEK üyeleri ve TBMM İdare 
Amiri Çankırı, Mardin Valiliğini 
ziyaret ederek, Vali Mustafa 
Yaman ile görüştü. KEFEK heyeti 2 

Aralık’ta Adıyaman’ı ziyaret ederek, 
Adıyaman’daki kadın girişimcilerle 
temaslarda bulundu.

KEFEK Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
Adıyaman’da yaptığı konuşmada, 
kadınların toplumun her alanında var 
olması için çalışmalar yürüttüklerini 
kaydetti.

Ekonomiden siyasete, sosyal ve 
kültürel yaşama, her alanda kadınların 
var olması ve o noktada sorunları 
yerinde tespit edebilmek için bölgede 
toplantılar yaptıklarını söyleyen 
Katırcıoğlu “Bizzat kadınlarımızla bir 
araya gelerek sorunlarını, ihtiyaçlarını 
anlamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz 
noktayı tespit etmeye çalışıyoruz. 
Kilis, Gaziantep ve Adıyaman’da 
kadına neler yapıldığı, nelerin eksik 
kaldığı, nelerin yapılması gerektiğini 

görüşüyoruz. Bizzat onlarla temas 
kurmak, bizim için en doğru sonuca 
varmamızı, diğer tarafta da idari 
yönleri inceleyerek çözüm üretmeyi 
sağlıyor. Bunun için çalışıyoruz.” dedi.

Kadınların istihdamını artırma 
konusunda iyi bir noktaya gelindiğini 
belirten Katırcıoğlu, Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınmasında kadın 
istihdamının önemli olduğunu ve 
katkısının önemli sonuç sağlayacağını 
düşündüklerini kaydetti.

KEFEK üyeleri, Adıyaman programı 
kapsamında, Kâhta ilçesinde 
de temaslarda bulundu. Kâhta 
Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya 
tarafından karşılanan heyet, Atatürk 
Barajı kenarında kadınlarla bir araya 
geldi.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ 
KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ZİYARETİ
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“Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve 
Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Projesi” kapsamında 3 Aralık 
2017’de Adıyaman’da düzenlenen 
programa TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, KEFEK heyeti üyeleri ve bazı 
milletvekilleri de katıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
toplantıya Adıyaman’ın yanı sıra 

Kilis ve Gaziantep’ten konukların da 
iştirak ettiğini belirterek “Kadınlarla 
ilgili fırsat eşitliği noktasında atılan 
anayasal ve yasal akımları biliyoruz. 
Özellikle 2017’de Anayasa’mızın 
10’uncu maddesinde fırsat eşitliğini 
hatta onun da ötesine geçip kadınlara 
pozitif ayrımcılık getiren bir maddenin 
Mecliste destekçisi olduk. Buna bağlı 
pek çok alt mevzuatta düzenlemeler 
yapıldı. Bunlar önemlidir. KEFEK’in 

kurulması ile kadınların geldiği yer ve 
gelinen nokta son derece önemlidir.” 
ifadelerini kullandı. 

Aydın, bu toplantıların asıl amacının 
toplumsal bilinçlenme ve farkındalık 
oluşturma olduğunu ifade ederek, 
zorlu şartlar altında ekonomi ve 
siyasette var olmaya çalışan kadınların 
önünün açılmasında ciddi bir desteğe 
ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

KEFEK Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 
ise kadının başta siyaset olmak 
üzere toplumun her alanında erkeği 
ile birlikte var olması, erkekle birlikte 
elini taşın altına koyması, Türkiye’nin 
geleceğinde mücadele etmesi 
amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini 
belirtti.

Toplantıları sadece Ankara’da ve salon 
toplantısı olarak gerçekleştirmek 
istemediklerini aktaran Katırcıoğlu, 
halkla bire bir temas ederek olayları 
birinci ağızdan dinlemenin ve yerel 
düzeyde gerçekleştirilen toplantıların 
önemine değindi. Katırcıoğlu, yol 
haritalarını; resmî makamlar, sivil 
toplum kuruluşları ve halkla yapılan 
toplantılarda elde ettikleri bilgileri 
birleştirerek ve istişare ederek 
oluşturduklarını sözlerine ekledi.

“Adıyaman, 
Gaziantep ve 

Kilis Bölgesel 
Bilgi ve Deneyim 

Paylaşımı ve 
Farkındalık 

Arttırma Çalışma 
Ziyareti” programı 

3 Aralık’ta 
Adıyaman’da 

düzenlendi.
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KEFEK üyeleri 
4 Aralık’ta ise 
Gaziantep’te 
“Geçmişten 
Bugüne Kadın 
Siyasetçiler 
Buluşması”na 
katıldı.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer 
Katırcıoğlu “Türkiye’de Siyasi 
Liderlikte ve Siyasi Katılımda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Projesi” kapsamında 4 Aralık’ta 
milletvekillerinin de katılımıyla 
düzenlenen söz konusu etkinlikte 

yaptığı konuşmada ise kadınların, 
Türk ve İslam tarihinde farklı bir yeri 
olduğunu belirtti.

Katırcıoğlu “Kadınlarımız ülkenin 
kaderini değiştirmekte çok derin 
bir iradeye sahiptir. Kadınlarımızın 

ülke kaderinde söz sahibi olmasının 
en etkin yolu siyaset yapmaktan 
geçmektedir. Kadınların siyasi 
katılımı Anayasa’da kabul edilmiş 
bir haktır. Türkiye’de 2002’de 
yüzde 4,6 olan temsil oranı, bugün 
yüzde 14,7’ye çıktı. Elbette bu 
yeterli değil. Önümüzdeki seçimler 
için beraber çalıştığımız zaman 
Avrupa ortalamasını yakalayacağız. 
Siyasetteki temsili, partiler üstü ele 
alarak bu başarıyı yakalayacağımıza 
inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

ÇÖLYAK ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
MÜZAKERE TOPLANTILARI YAPILDI
Tamer, çölyak hastalarının 
günlük yaşamlarında karşılaştığı 
problemleri tespit edebilmek, varsa 
bu eksiklikleri ortadan kaldırabilmek 
için çalışmalar yaptıklarını dile 
getirerek, ilk saha çalışmalarını 
Şanlıurfa’da, ikincisini de Bursa’da 
gerçekleştirdiklerini aktardı. Tamer, 
yerel yöneticiler, akademisyenler ve 
çölyak dernek başkanlarıyla yapılan 
toplantılar sonucunda edindikleri 
bilgilerle bir rapor hazırlayacaklarını 
ve çölyaklı hastalara önemli bir katkı 
sağlayacaklarına inandığını kaydetti.
Komisyon çalışmalarının sonuna 
geldiklerini ifade eden Tamer 
“Türkiye’deki çölyaklıların 
problemlerini mercek altına 
alıp bir fotoğrafını çekmiş 
olduk. Önümüzdeki günlerde, 
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19 Aralık itibarıyla resmî olarak 
komisyonumuzun çalışmasını 
tamamlamış oluyoruz. Dört 
partinin önergesiyle komisyon 
kurulmuştu. Benim başkan 

olarak gerçekleştirmek istediğim 
konulardan biri, dört partiden 
üyelerimizle muhalefet şerhi 
koymadan bu raporu çıkarmamızdır. 
Dört partinin vermiş olduğu 
desteğin ortaya çıkaracağı sinerji 
etkisi, çıkarabileceğimiz kanunları 
da birlikte, rahat bir şekilde 
çıkaracağımız anlamına gelir.” dedi.

Komisyonda, PTT Genel Müdürü 
Kenan Bozgeyik, Sağlık Bakanlığı 
Sağlıklı Beslenme ve Hareketli 
Yaşam Daire Başkanı Doç. Dr. Nazan 
Yardım, Diyetisyen Hatice Mıhoğlu 
ile Batı Akdeniz Çölyak Derneği 
Başkanı Sülbiye Şahinler ile bazı 
firma temsilcileri sorun hakkında ve 
çözüm önerilerine ilişkin bilgi verdi. 

Çölyak Hastalığı Araştırma 
Komisyonu, Kayseri’ye de ziyarette 
bulunarak, çölyaklı hastaların 
sorunlarının değerlendirildiği bir 
müzakere toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Komisyon Başkanı 
İsmail Tamer tarafından Türkiye’deki 
çölyaklı hastaların sayısı, karşı 
karşıya bulundukları başlıca sorunlar 
ve komisyon tarafından yürütülen 
çalışmalar sayesinde yapılan 
tespitler hakkında bilgi verildi. 
Tamer, Kayseri ayağıyla çalışmaların 
tamamlandığını belirterek 15 gün 
içinde tamamlayacakları komisyon 
raporunu TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a sunacaklarını ifade etti.

On yedi ülkeden parlamento 
heyetinin katıldığı “AB ve Ortakları-
Güçlü Birlik için Çeşitlilik” konulu 
konferans Tiflis’te düzenlendi. 
Konferansa AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa 

Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar 
katıldı.

Gülpınar, konferansla ilgili basına 
yaptığı açıklamada, AB ülkeleriyle 
vize serbestisi anlaşmasının 

yürürlüğe girmesi nedeniyle 
Gürcistan’ı tebrik etti. Türkiye’nin 
de bu konuda son zamanlarda 
büyük çaba sarf ettiğinin altını çizen 
Gülpınar, Gürcistan’ın yakın zamanda 
çok önemli bir mesafe kaydettiğini, 
sürecin Türkiye açısından ise -AB’nin 
mülteci krizi anlaşması neticesinde 
ortaya koyduğu taahhüde rağmen- 
zorlu bir süreç olduğunu belirtti. 
Gülpınar, Gürcistan’ın AB ile 
entegrasyonu yolunda genç bir 
ülke olduğunu da vurgulayarak, 
Türkiye olarak bu konuda Gürcü 
mevkidaşlarıyla tecrübelerini 
paylaşacaklarını ifade etti.

AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Gülpınar, Türkiye-Gürcistan 
ilişkilerinin dostluk ve komşuluk 
düzeyinde çok yakın bir iş birliğiyle 
sürdürüldüğünü kaydederek, söz 
konusu ilişkilerin AB sürecinde de 
birlikte devam ettirilmesi gerektiğine 
inandığını dile getirdi.

“AB VE ORTAKLARI-GÜÇLÜ BİRLİK İÇİN 
ÇEŞİTLİLİK” KONFERANSI

Çölyak hastalığının 
sebep ve sonuçlarına 

ilişkin kurulan 
Meclis Araştırma 

Komisyonu, İsmail 
Tamer başkanlığında 
6 Aralık’ta toplandı. 
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Dışişleri Komisyonu Başkanlığına 
seçilen AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır, Suudi Arabistan 
Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-
Hireyci’yi makamında kabul etti.

Bozkır, komisyon başkanı olduktan 
sonra kendisini ziyaret eden 
ilk büyükelçi olması nedeniyle 
Hireyci’ye teşekkür etti. Görüşmede, 
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri 
ve bölgede meydana gelen 
son gelişmeler hakkında görüş 
teatisinde bulunuldu. Bozkır “Dün 
ABD Başkanının, ülkesinin İsrail’deki 
büyükelçiliğini Kudüs’e nakletme 
ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanıma kararını da değerlendirdik.” 
diyerek Kudüs’ün Türkiye ile 
dünyada yaşayan Hristiyan, Yahudi 
ve Müslüman toplumlar bakımından 
kutsal bir mekân olduğunu 
vurguladı. Bozkır “Burada emrivaki 
ile İsrail lehine gerçekleştirilecek 
bir statü değişikliği, Müslüman ve 
Hristiyan toplumlarında önemli bir 
infiale yol açacaktır, beklenmedik 
çatışmaların da nedeni olacaktır. 

Kudüs, Türkiye ve İslam toplumu için 
de son derece önemli bir meseledir. 
Türkiye için kırmızı çizgidir. Filistin 
halkının yaraları henüz kanamaya 
devam ederken böyle zamansız 
bir kararın alınması insanlık 
vicdanına vurulmuş ağır bir darbe 
niteliğindedir. ABD yönetiminin bu 
davranışını zamansız ve sorumsuzca 
bir karar olarak değerlendiriyoruz, 
Türkiye’de ve uluslararası camiada 
büyük bir endişe yaratmıştır. 
Uluslararası hukuka aykırı, BM 
kararlarına uymayan bir karardır. 
Türkiye bu kararı yok hükmünde 
addetmektedir. ABD yönetimi 
bölgede barış ve istikrarı tehlikeye 
atacak ve barış zeminini tamamen 
yok edecek, bazı çatışmaları yaratma 
riskini artıracak bu kararını gözden 
geçirmelidir. Kudüs’ün çok kültürlü 
kimliğine ve tarihî statüsüne halel 
getirecek hesapsızca bir adımdan 
kaçınmalıdır.” değerlendirmesinde 
bulundu. Suudi Arabistan Büyükelçisi 
Hireyci ise Volkan Bozkır’ı Dışişleri 
Komisyonu Başkanı seçilmesinden 
dolayı kutlayarak, Suudi Arabistan’ın 

TBMM ile ilişkilerinin her dönemde 
iyi olduğunu, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin de her dönem en üst 
düzeyde seyrettiğini dile getirdi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, 11 Aralık’ta Libya Büyükelçisi 
Abdurrazak Mukhtar Ahmed 
Abdulkader ile Japonya Büyükelçisi 
Akio Miyajima’yı ayrı ayrı kabul etti. 

Bozkır, Türkiye ile Libya arasında 
tarihe dayanan ilişkilerin 
bulunduğunu vurgulayarak, Libya 
Büyükelçisiyle yaptığı görüşmede 
Türkiye Libya ilişkilerini ve bölgedeki 
gelişmeleri ele aldıklarını belirtti. 

Libya Büyükelçisi Abdulkader 
ise Türkiye ile ilişkileri geliştirmek 
istediklerini ve Türkiye’nin Kudüs 
ile ilgili kararlarını desteklediklerini 
söyledi. 

Bozkır daha sonra, Japonya’nın 
Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima 
ile bir araya geldi. Görüşme, görüntü 
alınmasının ardından basına kapalı 
olarak devam etti.

Bozkır, 12 Aralık’ta ise Filipinler 
Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza 
Sanchez ile Sri Lanka Büyükelçisi 
Amza Pakeer Mohideen’i kabul etti. 
Konuk büyükelçiler, görevine yeni 
seçilen Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır’ı tebrik ederek 
başarılar dilediler.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, 14 Aralık’ta Macaristan 
Büyükelçisi Gabor Kiss, Romanya 
Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda 
ile Libya’nın Misurata kenti Belediye 
Meclisi Başkanı Muhammed İştevi ile 
ayrı ayrı görüştü. 

Bozkır, İştevi ile yaptığı görüşmede, 
Libya’nın Türkiye’nin dostu ve 
kardeşi olduğunu belirterek 
Misurata’nın 2011 yılında “Kaddafi 
rejiminden kurtuluş mücadelesinde” 
önemli rol oynadığını ifade etti. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANININ
KABULLERİ
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Misurata Belediye Meclisi Başkanı 
Muhammed İştevi ise Türkiye’nin, 
İslam dünyasının sorunlarının 
çözümü ile Kudüs davası için tarihî 
ve çok önemli bir duruşu olduğunu 
vurgulayarak, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
hükûmete teşekkür etti. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır, Filistin Büyükelçisi 
Faed Mustafa’yı 19 Aralık’ta; 
İtalya, Bulgaristan ve Slovakya 
büyükelçilerini 30 Aralık’ta ayrı ayrı 
kabul etti.

Bozkır, Filistin Büyükelçisini 
kabulünde, ABD’nin zamansız, 
uluslararası ve BM kararlarına 
aykırı olarak büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıyacağını açıklaması 
ile Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” 
olarak tanımasının bütün dünyada, 
Müslüman, Hristiyan ve aklı 
başında Yahudi topluluklarında 
bir infial yarattığını vurguladı. 
Bozkır “Filistin’in yaraları henüz 
sarılmamışken, içimize kan ağlatan 
görüntüler devam ederken ABD’nin 
bu şekilde bir tarafgirane tutum 
alması bizi derinden endişeye sevk 
etmiştir.” ifadesini kullandı. 

İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul 
zirvesiyle birlikte çok önemli kararlar 
alındığını ve basın toplantısında 
açıklanan metinle bu konunun 
barışçıl bir şekilde çözümü için bir 
tavır sergilendiğini anımsatan Bozkır, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Filistinli 

kardeşlerinin tam olarak yanında, 
önünde ve arkasında bir ülke 
olduğunu bildirdi. 

“Onların bütün sorunları bizim 
de sorunumuzdur.” diyen Bozkır, 
Filistinlilerin en iyi şartlara kavuşması, 
uygulanmakta olan ablukalardan, 
ambargolardan kurtulması için 
Türkiye’nin en önde çaba sarf eden 
ülkelerden birisi olduğunu kaydetti.

Filistin Büyükelçisi Mustafa ise 
açık bir şekilde Filistin’in yanında 
olduğunu ifade ettikleri için Türkiye, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan, hükûmet ve 
TBMM’ye teşekkürlerini sundu. 
Mustafa, bu duruşu her gün net 
bir şekilde gördüklerini ve bunun 
Filistin’deki halklarına “Türkiye’deki 
halk ve siyaset sizin yanınızdadır.” 
mesajı olduğunu ifade etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır; İtalya Büyükelçisi Luigi 
Mattiolo’yu kabulünde ise iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin gıpta 
edilecek bir düzeyde bulunduğuna 
dikkati çekerek, ticaretin 18 milyar 
dolar ve İtalya’nın Türkiye’deki 
yatırımlarının da 3 milyar dolar 
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olduğunu kaydetti. Türkiye’ye gelen 
İtalyan turist sayısının da 200 binin 
üzerinde olduğunu aktaran Bozkır 
“Ama kendimizi hedeflerimize ulaşmış 
addetmiyoruz. 30 milyar dolarlık 
bir hedef var önümüzde. Bunu da 
inşallah gerçekleştireceğiz.” dedi.

Volkan Bozkır, Bulgaristan Büyükelçisi 
Nasezha Nikolova Neynsky ile 
görüşmesinde, iki ülke arasında 
dostane ilişkilerin bulunduğunu 
belirterek bu dostluğa çok önem 
verdiklerini ifade etti. Bulgaristan’ın, 
gelecek yıl AB Dönem Başkanlığını 
devralacağını anımsatan Bozkır 
“Komşumuz ve dostumuz 
Bulgaristan’ın, Türkiye-AB sürecinde 
de önemli rol oynayacağından 
eminiz.” diye konuştu. Bozkır, 
Slovakya Ankara Büyükelçisi Anna 
Turenicova’yı da aynı gün kabul etti.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, 21 Aralık’ta Cezayir Büyükelçisi 
Lahssan Boufares ve Rusya 
Federasyonu Büyükelçisi Aleksey 
Yerhov’u ayrı ayrı kabul etti.

Bozkır, Cezayir Büyükelçisi ile 
görüşmesinde, Türkiye ve Cezayir 

arasındaki ilişkileri daha ileri taşıma 
yollarını müzakere ettiklerini belirtti. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı, ABD’nin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma 

kararını, İslam İşbirliği Teşkilatının 
İstanbul’daki olağanüstü zirvesinde 
alınan kararları ve Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyindeki görüşmeleri 
de ele aldıklarını ifade ederek, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
Kudüs kararının da görüşmede 
gündeme geldiğini kaydetti. 

Dost ve kardeş ülkeler Türkiye 
ve Cezayir’in ticaret hacminin 3 
milyar dolar, Türk müteahhitlerinin 
Cezayir’deki yatırımlarının toplam 
büyüklüğünün de 13 milyar dolar 
seviyesinde olduğunu belirten Bozkır, 
söz konusu rakamları daha da ileriye 
taşıma kararlılığını taşıdıklarını ifade 
etti. Cezayir’in, 15 Temmuz FETÖ 
darbe teşebbüsünün ardından 
Türkiye’nin ve seçilmiş hükûmetin 
yanında yer aldığını anımsatan Bozkır 
“Cezayir’in bizim yanımızda olması 
bizim için unutulmayacak bir anıdır. 
Cezayir’i bölgesinde güvenlik ve 
istikrarın önemli bir unsuru olduğunu 
düşünüyor ve ilişkilerimizi daha ileri 
taşımayı amaçlıyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
Rusya Federasyonu Büyükelçisi 
Yerhov ile görüşmesinde, Rus 
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mevkidaşlarını 2018 yılının 
ilk döneminde Türkiye’de 
ağırlayacağını, Türkiye ve Rusya 
ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar 
yapacaklarını belirtti. Büyükelçi 
Yerhov ile gündemdeki konuları 
değerlendirdiklerini ve silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybeden Rusya 
Büyükelçisi merhum Andrey Karlov’u 
andıklarını aktaran Bozkır, Büyükelçi 
Yerhov’un, Rusya Duması ve Rusya 
Devlet Konseyi Dışişleri Komisyonu 
başkanlarının mektubunu kendisine 
ilettiğini bildirdi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, 22 Aralık’ta ise Kazakistan 
Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, 
Belarus Büyükelçisi Andrei Savinykh 
ve Azerbaycan Büyükelçisi Hazar 
İbrahim’i ayrı ayrı kabul etti. 

Kazakistan Büyükelçisi ile yaptığı 
görüşmede, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin önemine değinen Bozkır, 
söz konusu ilişkilerin daha da 
ilerlemesi temennisinde bulundu. 
Basın mensuplarının, Türkiye’nin 
girişimleriyle hazırlanan ve ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Kudüs 
kararını eleştiren karar tasarısının BM 
Genel Kurulunda kabul edilmesine 
ilişkin sorusu üzerine Bozkır, bu 
kararın çıkmasının tüm dünyayı 
mutlu ettiğini bildirdi. 

ABD’nin, zamana yayarak kararını 
geri almasının en doğru adım 
olacağını kaydeden Bozkır “O açıdan 
hayırlı olmuştur. Türkiye’nin büyük 
bir başarısıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı 
Dönem Başkanlığını son derece 
zamanlı ve iyi değerlendirmiştir. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, siyasette önemli olan 
zamanı iyi kullanma, doğru kararı 
doğru anda atma şeklindeki 
başarısı, Türkiye’nin hem itibarını 
artırmış hem de bölgede Türkiye 
olmadan sorunların çözümünün 
mümkün olmadığını bir kere daha 
tescil etmiştir.” dedi. Karardan 
dolayı büyük mutluluk duyduğunu 
vurgulayan Bozkır, kararı; barış ve 
istikrar için atılmış önemli bir adım 
olarak da telakki ettiğini ifade etti. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 

Belarus Büyükelçisi ile yaptığı 
görüşmede Türkiye ve Belarus 
arasındaki diplomatik ilişkilerin 
başlamasının 25’inci yıl dönümünün 
kutlandığını belirterek Türkiye’nin, 
Belarus’u ilk tanıyan ülkelerden biri 
olduğunu hatırlattı. 

İki ülke arasında son derece iyi 
ilişkilerin bulunduğunu belirten 
Bozkır; Belarus’un, barışçı ve 
dengeli bir politika izlemesi 
nedeniyle özellikle Ukrayna krizinin 
çözümünde merkez görevini 
yürüttüğünü belirtti. Belarus’tan 
222 bin turistin Türkiye’ye geldiğini 
ifade eden Bozkır, 500 milyon 
dolar düzeyinde gerçekleşen ikili 
ticaret hacmini ise 1 milyar dolara 

çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. 
Bozkır, Azerbaycan Büyükelçisi 
Hazar İbrahim’i kabulünde, Türkiye 
ve Azerbaycan’ın, tek millet iki 
devlet anlayışı içerisinde, dünyadaki 
en büyük dostluğa sahip iki ülke 
olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz 
günlerde açılışı yapılan Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu hattının, tarihî bir 
proje niteliği taşıdığını anlatan Bozkır, 
öte yandan Türkiye ve Azerbaycan’ın 
gerçekleştirdiği TANAP projesine 
de tüm dünyanın gıpta ile baktığını 
kaydetti. Türkiye’nin, Karabağ 
konusunda Azerbaycan’ın yanında 
olduğuna işaret eden Bozkır, bütün 
platformlarda Azerbaycan’ın haklı 
görüşünü dile getirmeye çalıştığını 
bildirdi.
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10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NDE
TBMM’DE BASIN TOPLANTISI

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Ömer Serdar, 10 Aralık İnsan 
Hakları Günü dolayısıyla bir basın 
toplantısı düzenledi. 

Türkiye’nin dönüşüm ve değişim 
sürecinde insan hakları alanında 
sağlanan gelişmelerin hayati önem 
arz ettiğini belirten Serdar; 12 Eylül, 
28 Şubat postmodern darbesi, faili 
meçhuller, başörtüsü yasakları, işkence 
ve parti kapatma davaları, 15 Temmuz 
FETÖ kalkışması gibi olumsuz 
hadiselerin ağır bir travmaya sebep 
olduğunu, bununla birlikte, demokratik 
hukuk devletinin inşası ve insan 
haklarını idealize etmek gayesiyle 
çok yönlü çalışmalar yapıldığını, köklü 
reformlarla iyileştirmelere gidildiğini 
ifade etti. 

Serdar, askerî vesayetin ortadan 
kaldırıldığını, etnik ve dinî azınlıkların 
özgürlük alanının genişletildiğini, 
toplumsal hayatın normalleşmesi 
için hak ve özgürlüklere dayalı bir 
siyasi yapı inşa edilmeye çalışıldığını 
dile getirerek “Özellikle son 15 yılda 

devletimiz ve hükûmetimiz, bu alanda 
büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Yapılan 
yasal düzenlemeler, uluslararası 
sözleşmelerin iç hukuk metnine 
dönüştürülmesi, hak ihlallerinin tespiti 
ve önlenmesi amacıyla birtakım 
mekanizmaların aktif hâle getirilmesi, 
sivil toplumla iş birliği ve alınan hukuki 
önlemler sayesinde temel insan hakları 
alanında normalleşme sağlanmıştır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Sivil denetimin sağlanması, işkenceye 
karşı sıfır tolerans, farklı dil ve 
lehçelerde yayın ve propaganda 
hakkı, siyasi partilerin kapatılmasının 
zorlaştırılması, başörtüsü yasağının 
kaldırılması, düşünce, inanç, ibadet 
ve örgütlenme özgürlüğünün tesisi, 
adalet reformu, kadın erkek fırsat 
eşitliğinin sağlanması ve dezavantajlı 
kesimlere pozitif ayrımcılığı önceleyen 
çağdaş uygulamaların, Türkiye’nin ve 
dünya kamuoyunun takdirini kazanan 
reformlar olarak göze çarptığını 
belirten Serdar, 2010 yılında halk 
oylamasına sunularak kabul edilen 
Anayasa değişikliği paketinin de bu 

alandaki faaliyetlere katkı sağlayan 
düzenlemeler içerdiğini anımsattı. 

Serdar; Türkiye’nin, insan hakları 
alanında içe kapalı olmayı değil, 
proaktif bir politika izlemeyi 
benimsediğini, yeryüzünün bütün 
coğrafyalarındaki gelişmeleri dikkatle 
takip ettiğini vurgulayarak, şu hususları 
kaydetti:

“Sınırlarımızda yaşanan insanlık 
dramlarına karşı duyarlılığımız, 
sığınmacı krizine yönelik çabalarımız, 
soydaşlarımız konusundaki 
hassasiyetimiz ve yeryüzünün bütün 
kriz bölgelerinde yaşanan sorunların 
çözümüne yönelik faaliyetlerimiz, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin içtenliğinin, 
aktifliğinin ve kararlılığının göstergesidir. 

Ne yazık ki 21’inci yüzyılda yerkürenin 
bazı bölgelerinde insan hakları 
acımasızca çiğnenmeye devam 
edilmektedir. Suriye, Arakan, Filistin, 
Afganistan, Somali, Doğu Türkistan gibi 
ülkelerde ağır hak ihlalleri yaşanmakta 
ve o bölgelerde yaşayanlar insanlık 
dramlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. 
Tüm dünyanın ortak değeri olan 
Kudüs, son günlerde tekrar bir krizle 
gündeme gelmiştir. Kudüs meselesi 
özelinde Filistin’de yaşanan hadiseler, 
insan hakları felsefesinin çok çok 
uzağındadır. Buna ilaveten ırk temelli 
politikaların, yabancı düşmanlığının, 
İslamofobinin ve farklılıklara 
tahammülsüzlüğün Kıta Avrupası’nda 
yükselişe geçtiği gözlemlenmektedir. 
Yaşanan bütün bu olumsuz gelişmeler, 
küresel barış ve evrensel huzur 
ideallerimizi tehdit etmektedir. Hak 
ve hürriyetlerin muhafaza edilmesi ve 
dünyamızın geleceğini tehdit eden bu 
tehlikeleri önlemek adına uluslararası 
insan hakları örgütlerine büyük 
görevler düşmektedir. BM, Avrupa 
Birliği, Avrupa Konseyi gibi küresel 
kuruluşlar, yaşanan insani krizlerin sona 
ermesi için daha çok çaba sarf etmeli, 
nefret içeren kutuplaştırıcı politikaların 
karşılık bulmaması için daha kuvvetli 
refleksler ortaya koymalıdır.”
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TBMM’DE “İNSAN HAKLARI” 
SEMPOZYUMU

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye ve 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanlığınca “İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin Kabul 
Edilişinin 70’inci Yılına Girerken” 
konulu sempozyum, TBMM Tören 
Salonunda düzenlendi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Fatma Benli 
moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
sempozyuma, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Elâzığ Milletvekili Ömer 
Serdar, milletvekilleri ile çok sayıda 
davetli katıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio 

Guterres’in, İnsan Hakları Günü 
dolayısıyla yayımladığı video 
mesajının gösterimiyle başlayan 
sempozyumda, Evrensel 
Periyodik İnceleme Birimi İnsan 
Hakları Konseyi ve Sözleşme 
Mekanizmaları Bölümü Direktörü 
Gianni Magazzeni’nin de “Evrensel 
Periyodik İnceleme Raporlamasının 
Önemi” başlıklı video mesajı 
yayımlandı. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, 
sempozyumda yaptığı konuşmada, 
insan hakları kavramının, 
uluslararası sözleşmelerde yer aldığı 
ve korunması gerektiği hususunda 
tüm dünyanın fikir birliğinde 

olduğu değerler bütünü olduğunu 
vurgulayarak “Etnik kökenine, 
inancına, dünya görüşüne ve 
cinsiyetine bakılmaksızın, insanın 
sadece insan olduğu için sahip 
olduğu bu değerler ihlal edilemez, 
dokunulamaz, devredilemez ve 
gasp edilemez niteliktedir.” ifadesini 
kullandı. 

İnsan hakları düşüncesinin 
evrensel ölçekte ilk örneğinin 
Hazreti Muhammed’in Veda 
Hutbesi olduğunu ve burada 
kadın haklarına, ırk ve renk farklılığı 
gözetmeksizin eşitlik ilkesine, 
insanlığı kapsayan hak ve değerlere 
vurgu yapıldığını anlatan Serdar, 
insan haklarının tarihsel süreçte 
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Magna Carta Libertatum, Virginia 
Haklar Bildirgesi, Fransız İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi gibi birçok 
yazılı metinle çerçevelendiğini 
kaydetti.

Türkiye’nin, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ni 1949 yılında kabul 
ettiğini ve bu tarihten itibaren 
beyannamenin ana ilkeleri ile 
örtüşür politikalar geliştirdiğini 
vurgulayan Serdar “İnsan hak ve 
özgürlüklerine saygı, hak ihlallerinin 
önlenmesi ve ortadan kaldırılması, 
hükûmetimiz için uygarlığın en 
temel ölçütüdür. Vatandaşlarımızın 
temel hak ve özgürlükleri, koşulsuz 
ve hiçbir müdahaleye maruz 
kalmadan yaşaması Anayasa’mız ve 
ilgili mevzuat hükümleri tarafından 
güvence altına alınmıştır.” dedi.
Serdar, Türkiye’de son 15 yılda 
insan hakları ve demokratikleşme 
alanında köklü reformlara imza 
atıldığını, yapılan bu reformlarla 

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerin, iç hukuk metni hâline 
getirildiğini belirterek “Türkiye 
Cumhuriyeti olarak, insan haklarının 
korunması ve hak ihlallerinin 
yaşanmaması adına atılacak her 
adımın arkasında olduğumuz, insan 
haklarını daha ileriye taşıyacak 
olan her türlü girişimi içtenlikle 
destekleyeceğimiz dünya kamuoyu 
tarafından bilinmelidir.” ifadesini 
kullandı.

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 
tarihinde çok ciddi bir hak ihlali 
ile karşı karşıya kaldığını belirten 
Serdar “FETÖ’cü teröristler acımasız 
bir darbe girişiminde bulunarak, 
halkımızın başta yaşama hakkı 
olmak üzere dokunulması yasak 
temel hak ve özgürlüklere müdahale 
etmek istemişlerdir. Milletimiz, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısıyla 15 Temmuz’da 
demokrasiyi, hukuk devletini ve 

insan haklarını korumak adına 
iradesini beyan etmiş ve insan 
hakları örgütleri başta olmak üzere 
bütün dünya kamuoyunun takdirini 
kazanmıştır.” dedi.

Serdar “İnsan haklarının korunması 
ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi 
konusunda, tüm dünyanın 
müştereken kabul ettiği prensipler 
etkili olsa da bu konuda bağlayıcılığı 
bulunan ve hepimize yol gösterecek 
olan yegâne unsur, insanlığın ortak 
vicdanıdır. Unutulmamalıdır ki, insan 
hakları herkes içindir ve her insan 
korkmadan, endişe etmeden, temel 
hak ve özgürlüklerinin güvence 
altında olduğunu bilerek yaşamayı 
hak etmektedir.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
kabul etme kararının da BM 
kararlarının ihlali niteliğinde 
olduğunu dile getiren Serdar 
“Filistin meselesinin, bağımsız 
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bir Filistin devleti kurulmasıyla 
çözülebileceği BM nezdinde alınan 
kararlarla defalarca vurgulanmıştır. 
Böyle bir karar barışa hizmet 
etmeyeceği gibi yeni hak ihlalleri 
de doğuracaktır. Kudüs, sadece 
Müslümanların değil tüm dünyanın 
meselesidir. Bu konuda, uluslararası 
toplum ve insan hakları örgütlerini 
uygun hukuki pozisyon almaya 
çağırıyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Sempozyumun açılışında ayrıca 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu Başkanı Süleyman 
Arslan, BM Mukim Koordinatörü 
İrena Vojackova, BM Kalkınma 
Programı Demokratik Yönetişim ve 
Barış İnşası Avrupa ve Orta Asya 
Bölgesel Ekip Başkanı Shelley 
Ingles tarafından da konuşmalar 
yapıldı.

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanvekili ve 
CHP Ankara Milletvekili Şenal 
Sarıhan “İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi ilkelerinin 
gelecekte dünyada ve Türkiye’de 
uygulanabilmesi için fırsatlar 
ve zorluklar nelerdir?” başlıklı 
sunumunda, parlamentoların, 
teorik olarak dile getirilen fikirlerin 
ete ve kemiğe büründüğü, 
yasalaştığı yerler olduğunu 
belirterek, TBMM’de insan hakları 
sempozyumu düzenlenmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnsan haklarının devredilemez, 
dokunulamaz olması yanında 
herkese eşit olması gereken 
haklar olduğunu ifade eden 
Sarıhan “Adaleti temsil eden kadın 
heykelinin gözleri bağlıdır. Ancak 
insan haklarının gözleri, kulakları 
değil, belli ki dili de bağlı... Esas 
olan, insan hakları konusunda 
vicdanın; hakkın, hukukun, adaletin 
yönlendirmesiyle harekete 
geçmesidir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 
Sarıhan, insan hakları mücadelesinin 
tarihçesini anlatarak, İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi’nin ete 
kemiğe bürünmüş hâlinin ise 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
olduğunu söyledi. Dünyada 
güvenlikçi politikaların, insan 
hakları anlayışının üzerine çıktığını 
savunan Sarıhan, devletlerin 
güvenlik sıkıntısı içinde insan 
haklarının korunması konusunda 
hatalar yapıp yapmayacakları, 
doğru politikalar geliştirip 
geliştiremeyeceklerinin takip 
edilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Türkiye’nin 15 Temmuz’da bir 
darbe teşebbüsünü bertaraf 
ettiğini ve ardından olağanüstü 
hâl uygulamasıyla karşı karşıya 
kaldığını anımsatan Sarıhan, bu 
süreçte yaşanan ihraçların kamu 
vicdanını zedelediğini, sınırları aşan 
uygulamalar yaşandığını iddia etti. 

Sarıhan, insan haklarını korumak 
için geliştirilen mekanizmaların 
sağlıklı işletilmesi gerektiğini, Kamu 
Denetçiliği Kurumu ve İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumu gibi kurumların 
yapılanmasında sivil toplum 
örgütlerine, meslek örgütlerine, 
demokratik kitle örgütlerine yer 
verilmesi gerektiğini söyledi. 

CHP’li Sarıhan, insan haklarının 
hayata geçirilmesinde birinci yolun, 
insanın bu konuda eğitilmesi ve 
geliştirilmesinden geçtiğini ifade 
etti.

Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK 
PARTİ Aksaray Milletvekili Cengiz 
Aydoğdu da sunumunda, insan 
hakları kavramının tarihsel gelişimini 
anlatarak “Gerçekte İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi insanlık için 
yeni bir şey getirmiyor, belki bilinen 
şeyleri tedvin ve tertip ederek, hatırı 
sayılan bir teşkilat vasıtasıyla bütün 
dünyaya deklare ediyordu.” dedi. 
Beyannamenin II. Dünya Savaşı 
öncesi ve sonrasında Yahudilerin 
maruz bırakıldığı mağduriyetlerden 
ve Yahudi pratiğinden çıkarıldığını 
ve yeniden, yeni bir zihniyetle 

yazılması gerektiğini ileri süren 
görüşleri dikkate almanın ciddi 
bir yaklaşım olacağını ifade 
eden Aydoğdu “İsrail’in Filistinli 
insanlara reva gördüğü insanlık dışı 
muameleyi ve dünyanın pek çok 
yerindeki insan hakları ihlallerini göz 
önüne aldığımızda bu görüşler hiç 
de yabana atılacak türden değildir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

İnsan hakları mefhumunun, insanın 
sahip olduğu hak ve hürriyetlerin 
belirgin ve kullanılabilir hâle 
gelmesi ile hayatiyet kazandığını 
ifade eden Aydoğdu “İnsan 
haklarından bahsederken kabul 
etmemiz gereken ilk gerçek, 
insanın kendini bir şahsiyet olarak 
gerçekleştirebilme iradesidir. İnsan 
hakları, devletin bahşettiği değil, 
her insanın doğuştan sahip olduğu, 
devletin onayına ihtiyaçları olmayan 
haklardır. Devletin buradaki rolü 
sadece o hakların teminatıdır. Bu 
hakların tabiiliğini kabul etmeyen 
kuruma devlet denemez, olsa olsa 
teşkilatlanmış güç denilebilir.” diye 
konuştu. 

Aydoğdu, insan hakları konusunun 
uluslararası politikada kavga 
silahı hâline getirildiğini belirterek 
“Devletler arasında bir politika aracı 
olarak kullanılan insan hakları, tıpkı 
bir ideoloji gibi takdim edilmektedir. 
Yani, insan hakları zaman zaman 
politikaya alet edilebilmektedir. 
Bu yüzden Türkiye’ye karşı öne 
sürülen ihtirazi kayıtlar iki yüzyıldır 
değişmemiştir.” dedi.

“İnsan hakları, her zaman 
bizim temel hassasiyetlerimiz 
arasındadır.” diyen Aydoğdu, bu 
duyarlılığı hayata geçirirken de 
başvuru kaynaklarının sadece 
uluslararası sözleşmeler değil, tarih 
ve değerler olduğunu vurguladı.
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ENDONEZYA TEMSİLCİLER MECLİSİ 
HEYETİ ANKARA’DA

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Mustafa Şentop, Endonezya 
Temsilciler Meclisi Yasama Komitesi 
Başkanı Supratman Andi Agtas ve 
beraberindeki heyetle görüştü.

Şentop, Endonezya’nın İslam 
ülkeleri arasında nüfusu en büyük 
ülke olduğunu kaydederek İslam 
dünyasının iki büyük ekonomisine 
sahip ülkeler olarak küresel ekonomik 
sistemin geleceği, terörizm ve 
aşırıcılıkla mücadele, medeniyetler 
arası diyalog konularında iş birliğini 
yoğunlaştırmak istediklerini belirtti. 
Şentop “16. yüzyıldan bu yana 
dostluk, iş birliği ve yardımlaşma 
temelinde gelişen ve güçlü tarihî 
bağlar üzerine inşa edilen Türkiye 
Endonezya ilişkilerinin geldiği 
nokta hepimiz adına sevindiricidir.” 
dedi ve Türkiye ile Endonezya’nın, 
uluslararası gündemi meşgul eden 

birçok konuda ortak görüşleri 
paylaştıklarının altını çizdi.

Şentop, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak tanımasına 
dair kararı ve Myanmar’da 
yaşanan insani kriz hakkında da 
değerlendirmelerde bulundu. 
Şentop “Esasen bir terör devleti 
olarak tanımlamış olduğumuz 
İsrail’in, Müslümanların ilk kıblesi 
olan Kudüs’ü başkent olarak ilan 
etmesinden sonraki gelişmeler 
endişe vericidir. Aslında İsrail 1980 
yılında böyle bir kararı tek taraflı 
almıştır. Ama hemen sonrasında 
BM, İsrail’in kararının hukuksuz 
olduğuna dair bir karar almıştır. 
BM, Doğu Kudüs’ü işgal altındaki 
topraklar olarak ilan etmiştir. İsrail’in 
uluslararası hukuka aykırı kararının 
ABD tarafından benimseniyor 
olması bizim için tanınması mümkün 

olmayan ve şiddetle karşı çıktığımız 
bir karardır. Böyle bir kararı iyi niyetli 
bulmuyoruz, bölge barışına yardımcı 
olacak bir karar olarak görmüyoruz. 
Doğu Kudüs bizim için bağımsız 
Filistin’in başkentidir.” dedi.

Mustafa Şentop, Myanmar güvenlik 
güçlerinin Rohingya Müslümanlarına 
yönelik orantısız ve sistematik şiddet 
eylemleri neticesinde 600 binden 
fazla sivilin Bangladeş’e sığınmak 
zorunda kaldığını hatırlatarak son 
sığınmacılarla birlikte Bangladeş’te 
bulunan Rohingya Müslümanlarının 
sayısının bir milyona yaklaştığının 
altını çizdi. Şentop, sistematik bir 
soykırım suçu olarak gördüğü bu 
duruma yönelik olarak uluslararası 
toplumun kalıcı çözüm bulması 
ve daha fazla ilgi göstermesi 
gerektiğini vurguladı.

AK PARTİ Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz - Anayasa Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç, komisyon 
üyeleri ile birlikte Achmad Budiono 
başkanlığındaki Endonezya 
Temsilciler Bölgesel Konseyi Bütçe 
Komisyonu heyeti ile bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Bilgiç, Plan ve Bütçe Komisyonu olarak 
Endonezya heyetini ağırlamaktan  
memnuniyet duyduklarını belirterek 
Endonezya’nın nüfus bakımından 
dünyanın dördüncü büyük ülkesi, 
en büyük Müslüman demokrasisi ve 
16. büyük ekonomisi olduğuna işaret 
etti. Bilgiç, Türkiye ve Endonezya’nın 
iki stratejik ortak ve İslam dünyasının 
iki büyük ekonomisine sahip ülkeler 
olarak küresel ekonomik sistemin 
geleceği, terörizmle mücadele 
ve medeniyetler arası diyalog 
konularında işbirliğinin yoğunlaşması 
gerektiğini sözlerine ekledi.

İki ülke arasında iş birliğinden 
örnekler veren Bilgiç, TRT ile 
Endonezya Televizyon Kurumu 
arasında imzalanan iş birliği 
protokolü ve ağustos ayında 
Cakarta’da faaliyetlerine başlayan 
Anadolu Ajansı Asya Pasifik 
Temsilciliğinin de halklar arasındaki 
etkileşimin artmasına, doğru ve 
süratli bilgi akışının sağlanmasına 
katkıda bulunacağını ifade etti. 

Bilgiç, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin 
geldiği noktanın mutluluk verici 
olduğunu belirterek “Endonezya’yı 
bölgesel ve küresel refahın, 
istikrarın ve barışın gelişimine katkı 
yapabilecek önemli ve güvenilir bir 
ortak olarak görüyoruz. Müslüman 
dünyasında demokrasiyle idare 
edilen ülkeler olarak dayanışma 
içinde olmalı, karşılıklı deneyimlerimizi 
paylaşmalıyız.” dedi.

Konuşmasında Myanmar’da trajik bir 
insani kriz yaşandığına işaret eden 
Bilgiç, bu kapsamdaki gelişmelere 
uluslararası toplumun daha duyarlı 
olmasını istedi ve tüm Müslüman 
ülkelerin bu konuda tek sesli ve 

kalıcı çözümü destekleyen bir tutum 
içinde olmaları gerektiğini vurguladı.

Endonezya Heyeti Başkanı Budiono 
ise Plan ve Bütçe Komisyonu 

Başkanı ve üyelerine gösterdikleri 
misafirperverlik nedeniyle teşekkür 
ederek Türkiye’nin küresel 
meselelerde üstlendiği önemli 
ve etkin rolü takdirle izlediklerini 

belirtti. Budiono, özellikle ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile 
ilgili kararı sonrasında Türkiye’nin, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde, takındığı tavır 

ve attığı adımların önemine dikkati 
çekti. Budiono, Türkiye ve Endonezya 
arasında iş birliği ve dayanışmanın 
artarak devamından yana olduklarını 
kaydetti.

ENDONEZYA BÜTÇE KOMİSYONU TBMM’DE

AK PARTİ Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç 
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, 
Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanvekili ve 
AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, Dostluk Grubu Saymanı 
ve AK PARTİ Kilis Milletvekili Reşit 
Polat ile Rusya Devlet Duması’nın 
Birleşik Rusya Partisi üyesi komisyon 
başkanvekillerinden oluşan heyetle 
görüştü. 

Altunyaldız, parlamentolar arası 
dostluk gruplarının pek çok 
alanda detay, çerçeve ve geleceğe 
dönük çalışma düzenini ortaya 
koyacak, icranın önünü açacak, işini 
kolaylaştıracak çalışmalar yapması 
gerektiğini söyledi. Türkiye ile 
Rusya’nın ekonomileri ve halklarıyla 
birbirini tamamladığını ifade eden 
Altunyaldız, iki ülke arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkilere ilişkin 
verileri paylaştı. İlişkilerde turizm ve 
müteahhitlik faaliyetleri ile başta 
tarım ürünleri olmak üzere karşılıklı 
ticaretteki diğer unsurların da son 
derece önemli olduğunu belirten 
Altunyaldız, bu alanlardaki tüm 
engellerin ortadan kaldırılması için 

her türlü tedbirin alınması gerektiğini 
dile getirdi. 

Altunyaldız, enerji alanında da 
önemli iş birliklerinin olduğunu 
ve birlikte yürütülen projelerin 
bulunduğuna değinerek, Türk Akımı 
ve Akkuyu Nükleer santralinin 
planlandığı şekilde yürümesini 
önemsediklerini kaydetti.  Terörle 
mücadele ve güvenlik iş birliğinin 
arttırılarak devam etmesi gerekliliğini 
vurgulayan Altunyaldız “Küresel 
terörün tek bir çaresi var; o da küresel 
iş birliğidir.” dedi. 

Türkiye’nin, Suriye ve Irak’taki 
durumun sonucu olarak karşı karşıya 
kaldığı DEAŞ, El Kaide ve diğer 
terör örgütlerine karşı mücadeleyi 
kararlılıkla sürdürdüğünü belirten 
Altunyaldız, terör örgütü PKK’nın 
uluslararası camia tarafından destek 
gören Suriye’deki uzantısı PYD/YPG 
aracılığıyla Suriye’deki karmaşadan 
faydalanmak istediğini söyledi.  

PYD ve YPG’nin PKK ile organik 
bağının açık olduğuna ve ikisinin 
de bir örgütün ana omurgası ile 

kolları olduğuna dikkati çeken 
Altunyaldız “Şunu ifade etmeliyim 
ki Ankara’da eylem yapan PKK’nın 
intihar bombacıları, Suriye’deki 
YPG kamplarında eğitilmiştir. 
DEAŞ’a karşı savaştığı bahanesiyle 
YPG’ye verilen silah ve mühimmat, 
güvenlik güçlerimiz tarafından 
PKK’da ele geçirilmektedir. PYD/
YPG’yi PKK’dan ayrı değerlendirerek, 
bu örgütlerle hiçbir gerekçeyle iş 
birliğine gidilmesi kabul edilemez 
bir durumdur. PKK terör örgütünün 
propaganda yapmasına ve 
mensup kazanmasına, finansman 
sağlanmasına izin verilmemesini 
ve bunlara göz yumulmamasını 
dostumuz Rusya’dan bekliyoruz. 
Ayrıca Moskova’daki ‘Rojava 
temsilciliğinin’ faaliyetlerine ‘kültürel 
faaliyetler’ başlığı altında dahi izin 
verilmemesini istirham ediyoruz. 
Zira, terörizmin ve terör örgütlerinin 
kültürel faaliyeti ancak teröre hizmet 
edecektir.” dedi.

FETÖ ile mücadele konusunda 
Rusya’nın destek ve iş birliğinden 
memnuniyet duyduklarını aktaran 
Altunyaldız “Rusya’dan örgütün 

RUSYA DEVLET DUMASI HEYETİ TBMM’DE
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MİRNAS yoluyla Rusya’daki 
varlığını canlandırma teşebbüsüne 
karşı ihtiyatlı olunmasını istirham 
ediyoruz.” ifadesini kullandı.

AK PARTİ Kilis Milletvekili Reşit 
Polat ise, Türkiye ile Rusya’nın 
bölgede dostluğunu güçlendirerek 
devam ettirmesi gereken iki büyük 
ülke olduğunu vurguladı. Polat 
“Tarih bize gösteriyor ki Türkiye  ve 
Rusya’nın dostluğuna bu bölgede 
çok büyük ihtiyaç var.” diye konuştu. 
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 
Başkanı Alpaslan Kavaklıoğlu, Rusya 
Devlet Duması Güvenlik, Rüşvet ve 
Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu 
Başkanvekili Alexey Vibornovi 
ile Bağımsız Devlet Topluluğu ve 
Avrasya Entegrasyon Komisyonu 
Başkanvekili Umakhan Umakhanov 
ile görüştü.

İki ülkenin liderleri arasındaki 
ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini 
ve bu atmosferin parlamentolar 
arasındaki ilişkiye de yansıdığını 
belirten Kavaklıoğlu, kısa sürede 
yaşanan kriz nedeniyle ülkeler 
arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 
yüzde 30 azaldığını söyledi. 
Kavaklıoğlu, ticaret hacminin 100 
milyar dolara ulaşması yönünde bir 
hedef koyulduğunu ve bu hedefe 

ulaşmak için iş adamlarının önündeki 
engellerin kaldırılması gerektiğini 
vurguladı. Alpaslan Kavaklıoğlu, 
Moskova’da Yunus Emre Müzesi’nin 
de en kısa zamanda açılmasını 
istediklerini de belirtti.

Terörle uluslararası alanda yapılan 
mücadeleye değinen Kavaklıoğlu, 
şunları kaydetti:
“15 Temmuz’da ordumuzun içinden 
bir grup, seçilmiş hükümete 
karşı bir darbeye kalkıştı ancak 
Cumhurbaşkanımızın iradesi ve 
milletimizin kararlılığı ile üstesinden 
gelindi. Bu işi yapan bir terör örgütü. 
Her ne kadar terör örgütleri yerli 
aktörler kullansalar da kaynak olarak 
çıkış noktası yabancı kaynaklar. 
Maalesef bazı ülkeler terör örgütlerini 
kullanıyor. Bu nedenle uluslararası 
alanda teröre karşı net bir tavrın 
konulması, üzerinde uzlaşma 
sağlanması son derece önemli.”

Konuk heyet, Türkiye-Rusya 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
ve Millî Savunma Komisyonu Üyesi 
AK PARTİ Manisa Milletvekili Murat 
Baybatur ile de görüştü.

Baybatur, Türkiye ve Rusya arasındaki 
ilişkilerin, cumhurbaşkanları Recep 
Tayyip Erdoğan ve Vladimir 

Putin’in karşılıklı ziyaretleri ve 
görüşmeleri neticesinde çok iyi 
seviyede olduğunu belirterek, iki 
lider arasındaki olumlu atmosferin 
parlamentolar arasındaki ilişkilere de 
yansımasını arzu ettiğini dile getirdi.

Türkiye ve Rusya’nın ticaret hacminin 
17.8 milyar dolara ulaştığını, bu 
rakamı 100 milyar dolara çıkarmanın 
hedeflendiğini ifade eden Baybatur, 
iki ülkenin enerji iş birliğinin farklı 
alanlarda da artmasını temenni etti. 
Baybatur, kültürel iş birliği konusunda 
ise “Kültürel alandaki münasebetleri 
de ileri seviyelere taşımak için 
2014 yılında Rusya Bilim ve Kültür 
Merkezinin ülkemizde açılmasını 
memnuniyetle karşılamıştık. Biz de 
Yunus Emre Kültür Merkezi’ni en kısa 
sürede Moskova’da açarak faaliyete 
geçirmek istiyoruz.” ifadesini kullandı. 

Türkiye ve Rusya’nın dış politikada 
da yakın temas ve iş birliğinin 
bölgeye olumlu yansıdığını 
vurgulayan Baybatur, Suriye 
meselesinin ele alındığı Astana’daki 
görüşmelerde olumlu gelişmeler 
yaşandığını, Astana sürecinde Rusya 
ve Türkiye’nin Suriye’deki şiddetin 
önlenmesinde önemli katkıları 
olduğunu vurguladı.

Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi AK PARTİ Manisa Milletvekili Murat Baybatur
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ
CEZAYİR’DE

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır başkanlığındaki Dışişleri 
Komisyonu heyeti Cezayir’e resmî 

ziyarette bulundu. Komisyon heyeti 
Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı 
Said Buhacca tarafından kabul edildi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır 
kabulde terörle mücadele ve sınırları 
koruma konusunda Cezayir’in 
tecrübelerini önemli bulduğunu dile 
getirdi.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı 
Buhacca ise tarihî ilişkiler sayesinde 
ekonomik ve kültürel alandaki iş 
birliğinin güçleneceğine dikkati 
çekerek parlamenterler arasındaki 
diyaloğu karşılıklı ziyaretlerle ileriye 
taşımanın önemine işaret etti.

Dışişleri Komisyonu heyeti resmî 
ziyareti çerçevesinde Ulusal 
Halk Meclisi Dışişleri ve İşbirliği 
Komisyonu Başkanı Abdulhamid Si 
Afif ve Dışişleri Bakanı Abdülkadir el-
Mesahil ile de bir araya geldi. TBMM 
Heyeti Cezayir Başbakanı Ahmed 
Uyahya tarafından da 26 Aralık’ta 
kabul edildi.

PAKİSTAN HEYETİ ANKARA’DA
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
Pakistan Azad Keşmir Parlamentosu 
Başkanı Shah Ghulam Qadir ve 
beraberindeki heyeti kabul etti.

Konuk heyet ziyaret kapsamında 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır ile Çevre Komisyonu Başkanı, 
Türkiye-Pakistan Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Muhammet Balta ve Komisyon 
üyeleriyle görüştü.

ASKON HEYETİ ELİTAŞ’I ZİYARET ETTİ

AK PARTİ Grup Başkanvekili ve 
Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 

(ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali 
Cesur ve beraberindeki ASKON 
heyetini TBMM’deki makamında 

kabul etti.  Kabulde, gündemi 
ilgilendiren ekonomik gelişmeler ile 
ASKON’un yeni dönemi ele alındı.



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanvekili AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Bennur 
Karaburun, 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günüyle ilgili olarak açıklamada 
bulundu. Karaburun, Türkiye’de, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan öncülüğünde engellilere 
yönelik hizmetlerde 2005 yılında 
paradigma değişikliğine gidildiğini, 

bu dönemde ülkenin 
ilk Engelliler 
Kanunu’nun 
çıkarıldığını
hatırlattı.

Bu kanunun, 
engelliler için 
o güne kadar 

atılmış en 
önemli adım 

olduğunu 

3 ARALIK DÜNYA 

ENGELLİLER GÜNÜ
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KEFEK Başkanvekili AK PARTİ Bursa Milletvekili Bennur Karaburun basın toplantısında



AK PARTİ Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Hacı Ahmet Özdemir ise hayatı 
boyunca fiziksel engelli olduğunu, 
siyasete girdikten sonra ise 
engellilerin sorunlarıyla ilgilenmeye 
başladığını, şu anda da AK PARTİ 
Engelliler Koordinasyon Merkezi 
Başkanlığı görevini yürüttüğünü 
anlattı. İktidarları döneminde 
engellilerin sosyal ve ekonomik 
şartlarında geçmişle kıyas kabul 
etmeyecek nitelikte gelişmeler 
yaşandığını ifade eden Özdemir, 
engelli vatandaşların sorunlarıyla 
yakından ilgilendiklerini, engellilerin 
sosyal hayatın içerisinde yer 
almaları için her türlü imkânı 
seferber ettiklerini belirtti. 

Özdemir, toplumda engelli 
vatandaşlara karşı bir duyarlılık 
oluştuğunu,  birçok kesimin 
engelliler konusunda çözüm odaklı 
çalıştığını, yüzde 3 engelli kotası 
bulunan pek çok iş yerinin bu 
kotanın üzerinde engelli personel 
çalıştırdığını, iş yerlerinin engelliler 
için dizayn edilmeye başlandığını, 
birçok firmanın da faaliyet alanı 
olmasa da engelli vatandaşların 
hayatlarını kolaylaştırıcı projeler 
geliştirdiğini sözlerine ekledi. 

vurgulayan Karaburun, bu 
süreçte birçoğu ilk ve öncü olan 
yasal düzenlemelerin yapıldığını, 
uluslararası sözleşmelere taraf 
olunduğunu, ulusal ve uluslararası 
projeler geliştirildiğini ve ilgili tüm 
taraflarla iş birliği çalışmalarının 
gerçekleştirildiğini ifade etti.

Engelli bireylerin özel eğitimden 
faydalanabilmesi için gereken 
yüzde 40 engel oranının yüzde 
20’ye düşürülerek, yaş sınırının da 
kaldırıldığını aktaran Karaburun 
“Özel eğitim okullarında, özel 
eğitim sınıflarında ve kaynaştırma 
sınıflarında öğrenim gören engelli 
öğrenci sayısı 2001-2002 eğitim 
öğretim yılında 53 bin 306 iken 
bu sayı 2016-2017 eğitim öğretim 
yılında toplam bin 362 okul, kurum 
ve sınıfta 333 bin 598’e yükselmiştir.” 

dedi. Dünyada bir ilk olan Engelli 
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın 
getirilmesiyle 2002 yılında 5 bin 
777 olan engelli memur sayısının, 
bugün 8 kattan fazla artarak 
50 binlere ulaştığını vurgulayan 
Karaburun, özel sektörde istihdam 
edilen engelli vatandaşlar için 
de gelir ve kurumlar vergisinden 
“korumalı işyeri” indirimi yapıldığını 
ve bu işyerlerinin çevre temizlik 
vergisinden muaf tutulduklarını 
aktardı.

Hükûmetin, işitme engellilerin 
bilgiye erişebilmelerine de büyük 
önem verdiğini vurgulayan 
Karaburun, Türk İşaret Dili 
Araştırma Projesi kapsamında, 
800 bin işaretten oluşan veri 
tabanı oluşturularak, Türk İşaret 
Dili Dilbilgisi Kitabı’nın basıldığını 

ve Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün 
sanal ortamda hizmete erişime 
hazırlandığını aktardı.

Karaburun, başkanlığını yürüttüğü 
Türkiye’de Yaşayan Engelli 
Kadınlar ile Engellilere Bakmakta 
Olan Kişilerin Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Konulu Alt Komisyonun 
çalışmalarına da değinerek, 
komisyonun hazırlayacağı raporun 
önümüzdeki günlerde TBMM 
Başkanlığına sunulacağını ifade 
etti.

Türkiye’de bir engelli haritasının 
çıkartılmasının gereğine de işaret 
eden Karaburun, “Engel gruplarını 
ve engelli oranlarını bilirsek, sosyal 
politikayı nasıl yönlendireceğimizi 
de çok rahatlıkla bilebiliriz.” diye 
konuştu.

AK PARTİ Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir
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İhtisas komisyonları başkanlıkları için 
yapılan seçimler sonucunda Adalet 
Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya, 
Anayasa Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Avrupa 
Birliği (AB) Uyum Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar; 
Bayındırlık, İmar ve Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ Sivas Milletvekili 
Habib Soluk, Çevre Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Muhammet Balta, 
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 

Volkan Bozkır, Dilekçe Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Niğde 
Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, 
İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ Elâzığ Milletvekili Ömer 
Serdar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanlığına 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, KİT Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Manisa 
Milletvekili Uğur Aydemir; Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah 
İşler, Millî Savunma Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Yusuf Beyazıt, Plan ve 
Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK 
PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç; Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ Adana Milletvekili Necdet 
Ünüvar; Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız 
ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanlığına AK 
PARTİ Konya Milletvekili Mehmet 
Babaoğlu seçildiler.

İHTİSAS KOMİSYONLARININ 
2. DEVRE BAŞKANLARI BELİRLENDİ

ESKİ BAKAN 
CEMAL 
KÜLAHLI İÇİN 
TBMM’DE 
CENAZE 
TÖRENİ 
DÜZENLENDİ
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Cemal Külahlı için TBMM’de 
cenaze töreni düzenlendi. 

Törene, Külahlı’nın ailesi ve 
yakınları ile TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, eski TBMM 
Başkanları Bülent Arınç, Cemil 
Çiçek ve Köksal Toptan, Türk 
Parlamenterler Birliği Başkanı 
Nevzat Pakdil, eski Bakanlardan 
Esat Kıratlıoğlu, milletvekilleri ve 
TBMM İdari Teşkilatı mensupları 
katıldı. 


