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Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri

Gelen 5 87

 Kanunlaşan - -

Geri Alınan  1 1

Komisyonlarca
Raporlanan 2 1

Komisyonlarda
Bulunan¹ 15 2037

Genel Kurulda 
Bulunan¹ 56 3

Kanun Önerisi İstatistiği

Çalışma Süresi İstatistiği

 Kanun İstatistiği
Dilekçe İstatistiği

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği

Denetim Önergeleri İstatistiği

Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 7045 322

İHİK 192 147

KEFEK 2 1

Gelen 133

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen -

Karma Komisyon² 505

Genel Kurul -

Önerge Yazılı Soru Sözlü Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Gensoru Meclis Soruşturması

Gelen 2037 125 7 124 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 528 82 5 87 - - -

 Genel Kurul / Komisyonlar (Altkomisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Milli Savunma - -

İçişleri 1 3,30

Dışişleri 2 5,15

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 1 4

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 3

Tarım, Orman ve Köyişleri 2 8

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji - -

Dilekçe³ 2 1

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 12 19

İnsan Haklarını İnceleme4 3 7

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 3,33

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK)³ 2 1,30

Kültür Varlıkları Araştırma 1 0,25

Uyuşturucu Araştırma 3 9,40

Bağcı. Üzüm Araştırma 2 5,40

Komisyonlar Toplam 34 72,33

TBMM Genel Kurulu 8 51,09

OCAK AYI YASAMA İSTATİSTİKLERİ

¹03/01/2015- 31/01/2018 itibarıyla bulunan

² 31/01/2018 tarihi itibariyla bulunan

5 467 dilekçe 6 grup şeklinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

³ 1’i Başkanlık Divanı Toplantısı
4 1’i Yerinde İnceleme

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

Hüsnü SIVALIOĞLU

20. Dönem Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu’nun cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sıvalıoğlu, 1944’te Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden mezun oldu. Haydarpaşa Numune Hastanesinde üroloji İhtisası yaptı. Terme ve Maçka İlçeleri 
Hükûmet Tabipliği, Bandırma Sosyal Sigortalar Hastanesi Üroloji Uzmanlığı ve Başhekim Yardımcılığı, Bandırma Kültür 
ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Ali DİKMEN

Danışma Meclisi Edirne Üyesi (15.10.1981 – 06.12.1983) Ali Dikmen’in cenazesi 31 Ocak’ta Denizli Delikli Çınar Yeni 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dikmen, 1924’te Selcen’de doğdu. Harp Okulu, Kara 
Harp Akademisinden mezun oldu. Bulgar Karma Hudut Komisyonu Üyeliği, 1. Ordu Harekât ve Plan Subayı ve Harekât 
Yarbaşkanlığı, Ardahan Tugay Komutanlığı, Edirne 1. Zırhlı Kışla Alay Komutanlığı, Harp Akademileri Kurmay Başkanlığı, 
Edirne 3. Mekanize Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Hüseyin KEÇELİ

15. Dönem Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli’nin cenazesi 1 Şubat’ta Konya Hacı Veyis Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi. Keçeli, 1934’te Kırkışla’da doğdu. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı.
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Telefon: +90 312 420 84 22

Faks: +90 312 420 68 55

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 
bir ilke imza atarak, Türkiye’de öncü nitelikte 
interaktif bir çalışma gerçekleştirdi. Bundan 
böyle, yeni geliştirilen akıllı telefon uygulaması 
sayesinde okuyucular haberlere görüntülü olarak 
ulaşabilecektir.  Türkiye’nin “ilk canlı dergisi” Meclis 
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indirilebilir.

TBMM Canlı Bülten Kullanma Talimatı
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Google Play programını açınız.
2. “TBMM Canlı Bülten” yazarak programı bulunuz.
3. Programı yükleyiniz.
4. Programı açarak okuyacağınız dergiyi tercih 
ediniz.
5. Dergide TBMM Canlı Bülten logosu bulunan 
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www.tbmm.gov.tr 
www.meclishaber.gov.tr 
twitter.com/tbmmresmi 
Facebook.com/TBMMresmi  

Meclis Haber Dergisi ayda bir olarak 
yayımlanır. Dergide yer alan yazılardan 
dergide yer alan yazarlar sorumludur.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
ZEYTİN DALI HAREKÂTINA İLİŞKİN
MESAJ YAYIMLADI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin 
Dalı Harekâtı’na ilişkin bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, Zeytin 
Dalı Harekâtı’na ilişkin mesajında 
şunları kaydetti: 

“Silahlı Kuvvetlerimizin sınır 
güvenliğimizi sağlamak ve güney 
sınırımızda bir terör koridoru 
oluşturulmasını önlemek amacıyla 
başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 
başarıyla sonuçlanmasını temenni 
ediyorum. Devletimizin meşru 

müdafaa hakkı olarak başlatılan 
ve uluslararası hukuka uygun 
olan harekâtın tek hedefi terör 
örgütleri ve teröristlerdir. Harekâtı 
gerçekleştiren kahraman ordumuza 
Allah’tan muvaffakiyetler niyaz 
ederim.” 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) 13. Konferansına 
katılmak üzere İran’ın başkenti 
Tahran’a gitti. Kahraman ve 
beraberindeki heyeti, Mihrabad 

Havaalanı’nda İran Meclisi Millî 
Güvenlik ve Dış Siyaset Komisyonu 
Başkanı Alaaddin Burucerdi, İran-
Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Ahmet Aliriza Beygi, 
Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza 

Hakan Tekin ve diğer büyükelçilik 
görevlileri karşıladı. 

TBMM Başkanı Kahraman’a, TBMM 
Kâtip Üyeleri AK PARTİ Burdur 
Milletvekili Bayram Özçelik, AK 
PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa 
Açıkgöz, CHP Çanakkale Milletvekili 
Bülent Öz ile TBMM İdare Amiri  
AK PARTİ Mardin Milletvekili 
Ceyda Bölünmez Çankırı, İSİPAB 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 
Türkiye-İran Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve 
Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve 
bazı milletvekilleri de eşlik etti.

İki ülkenin kardeş olduğuna işaret 
eden Kahraman, “Kardeşiyle bir 
arada olmaktan memnuniyet 
duyduğunu” söyledi. Laricani de 
Kahraman’a, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği 

(İSİPAB) 13. Konferansı’na 
katılmak üzere Tahran’da 

bulunan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, İran 

İslam Cumhuriyeti 
İslami Danışma Meclisi 

Başkanı Ali Laricani ile bir 
araya geldi. Görüşmede 
Kahraman, Laricani’ye 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarını iletti ve iki 

ülkenin kardeş olduğunu 
vurguladı.

KAHRAMAN, İSİPAB 13. KONFERANSI
İÇİN TAHRAN’A GİTTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
İran İslam Cumhuriyeti İslami Danışma Meclisi Başkanı Ali Laricani

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
İran-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Aliriza Beygi
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KAHRAMAN, İSİPAB
13. KONFERANSI’NA KATILDI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Tahran’da gerçekleştirilen İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 
(İSİPAB) Konferansına katıldı. İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 
açılışını yaptığı konferansta konuşan 
Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın özel selam ve 
başarı dileklerini iletti. 

İSİPAB’ın, İslam dünyasında 
parlamentoları bir araya getiren 
yegâne kuruluş olduğunu ifade 
eden Kahraman, platformun, 
İslam dünyasının karşılaştığı ortak 
meselelerin ele alınması için önemli 
bir imkân sunduğunu belirtti. 

İslam dünyasının, Kudüs meselesi 
başta olmak üzere insani sorunlar 
karşısında tek yürek olması 
gerektiğini vurgulayan Kahraman, 
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler 
arasındaki iş birliğinin önemine 
işaret etti. 

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki 
kanlı darbe girişimini şiddetle 

kınayan ve Türkiye’ye destek veren 
ülkelere teşekkür eden Kahraman, 
İSİPAB’ın Türkiye ile dayanışmasını 
samimiyetle gösterdiğini anımsattı. 

“Adil ve kalıcı barışın kapısının 
anahtarı Kudüs’tür”

Türkiye’nin 1925’te Kudüs’te açtığı 
başkonsolosluğu ile ilk kıblegâh 
Kudüs’te temsilciliği olan tek 
Müslüman ülke konumunda 
bulunduğuna dikkati çeken 
Kahraman, “Filistin meselesine 
ilgili Birleşmiş Milletler kararı ve 
yerleşik parametreler çerçevesinde 
adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm 
bulunmadan bölgesel ve hatta 
küresel barış sağlanamaz. Adil ve 
kalıcı barışın kapısının anahtarı 
Kudüs’tür. Türkiye barış sürecine 
gereken her türlü desteği vermiştir, 
vermeye devam edecektir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti 
ile 13 Aralık 2017’de İstanbul’da 
Olağanüstü Kudüs Zirvesinin 
toplandığını anlatan Kahraman, 

zirvede ABD yönetiminin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma 
ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma konusundaki 
tek taraflı kararının hukuk dışı ve 
geçersiz addedilerek kınandığını ve 
reddedildiğini anımsattı. 

İstanbul Deklarasyonuyla Filistin 
davasına olan desteğin tüm 
dünyaya duyurulduğunu kaydeden 
Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kudüs’ün statüsüne ilişkin karar 
tasarısı, BM Güvenlik Konseyinde 
sadece ABD’nin vetosu yüzünden 
kabul edilemedi. Bu somut 
durum, BM Güvenlik Konseyinin 
bugün artık insanlığın yaralarına 
merhem olamadığını bir kez 
daha gözler önüne serdi. BM’nin 
ve Güvenlik Konseyinin statüsü 
yeniden gözden geçirilmelidir. 
Bu gelişme üzerine, BM Genel 
Kurulunda 21 Aralık 2017’de öncüsü 
olduğumuz Kudüs konulu kararın 
ezici çoğunlukla kabul edilmiş 
olması tehdit ve baskıların hiçbir 
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zaman sonuç vermediğini, Kudüs 
gibi tüm insanlığı ilgilendiren 
bir konunun siyasi çıkarlara alet 
edilemeyeceğini ortaya koymuştur. 
Bu karar, Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın formüle ettiği gibi 
‘dünyanın beşten büyük olduğunu’ 
göstermiştir. Bu şuur ve idrak, 
tüm devletlerde yayılmalı ve 
geliştirilmelidir. Üç semavi din 
için de Kudüs kutsaldır. Kudüs 
konusunda alınan ve Kudüs’ün 
demografik yapısı ile statüsünü 
değiştirmeyi amaçlayan tek yanlı 
kararlar Müslümanların vicdanını 
yaraladığı kadar, barış sürecinin 
zeminini de tahrip etmektedir. 
Filistin meselesinin çözümü, 1967 
sınırları dâhilinde başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız, egemen ve 
coğrafi devamlılık içinde bir Filistin 
Devleti’nin vücut bulmasıdır.” 

Myanmar’ın Arakan eyaletinde 
yaşanan gelişmelere uluslararası 
kamuoyunun duyarlılık göstermesi 
için Türkiye’nin büyük çaba 
harcadığını ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler 
nezdinde konunun ele alınmasını 
sağladığını anlatan Kahraman, 
uluslararası toplumun Rohingya 
Müslümanlarının Myanmar’a 

dönmelerine yönelik imzalanan 
mutabakatın başarıyla uygulanması 
ve Rohingyalıların bir an evvel 
güvenli ve onurlu şekilde evlerine 
dönebilmeleri için Myanmar 
ve Bangladeş’e yardım etmesi 
gerektiğini söyledi. 

Türkiye’nin Myanmar ve Bangladeş 
hükûmetleriyle diyalog hâlinde 
kalıcı çözüm bulunmasına yönelik 
çabalarını sürdürdüğünü belirten 
Kahraman, İSİPAB’ın da bu konuda 
gerekli duyarlılığı göstereceğine 
emin olduğunu ifade etti. 

Türkiye’nin, Kuzey Kore’nin, BM 
kararları ve sert yaptırımlarına 
rağmen, Doğu Asya’da ve küresel 
ölçekte barış ve istikrarı tehdit eden 
füze denemelerine güçlü tepki 
gösterdiğini belirten Kahraman, 
Kore Savaşı’nda şehitler vermiş ve 
gazileri olan Türkiye’nin, meselenin 
diplomasiyle çözülmesini 
desteklediğini dile getirdi. 

Türkiye’nin yakın bölgesinde ve 
dünyanın farklı coğrafyalarında 
yaşanan tüm gelişmeleri dikkatle 
izlediğini dile getiren Kahraman, 
hem çağın gerekleri, hem de 
siyasi ve ekonomik alanlarda artan 

imkân ve yetenekleri ölçüsünde, 
Türkiye’nin dış politikasını girişimci 
ve insani yaklaşımı merkeze alarak 
yürüttüğünü vurguladı. 

Kahraman, Türkiye’nin insani 
yaklaşımıyla Suriye’deki krizin 
çözülmesi ve acılarının dindirilmesi 
için gerekli adımları attığını söyledi. 

Irak’ın toprak bütünlüğü ve 
siyasi birliğinin korunarak kalıcı 
istikrara kavuşmasının, bölgesel ve 
uluslararası barış için kritik önem 
taşıdığını vurgulayan Kahraman, 
Irak halkının büyük gayretleri 
sayesinde DEAŞ’a karşı kazanılan 
askerî zaferi memnuniyetle 
karşıladıklarını aktardı. 

Bu başarının kalıcı istikrara 
dönüşebilmesi için Irak’ta yeniden 
imar, yerlerinden edilmişlerin geri 
dönüşleri ve ulusal uzlaşı konularına 
odaklanılması gerektiğini ifade 
eden Kahraman, Türkiye’nin 
bu alanlarda Irak’a desteğini 
sürdüreceğini kaydetti. 

Kriz ve buhranlar başlamadan önce 
gerekli tedbirleri almanın önemine 
işaret eden Kahraman, Türkiye’nin 
önleyici diplomasi ve arabuluculuk 
konularında uluslararası 
farkındalığın artırılmasına önemli 
katkılarda bulunan “Barış için 
Arabuluculuk” girişimine eş-
başkanlık ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
Üyesi Ülkeler Birinci Arabuluculuk 
Konferansına da yine ev sahipliği 
yaptığını anımsattı. 

Bu konferansın, İslam İşbirliği 
Teşkilatı coğrafyasında arabuluculuk 
alanında sürdürülen kapasite 
inşa çalışmalarına katkı yapması 
ve İslam dünyasında yaşanan 
ihtilaflara çözüm bulunmasını teşvik 
etmesini hedeflediklerini anlatan 
Kahraman, “İSİPAB olarak hakları 
ve gelecekleri için mücadele eden 
Müslüman toplumlara daha fazla 
sahip çıkmalıyız ve bu meyanda 
Kuzey Kıbrıs Türk Devleti adı altında 
gözlemci statüsüne sahip Kıbrıslı 
Türk kardeşlerimize karşı on yıllardır 
uygulanan haksız izolasyonu 
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hep birlikte kırmalıyız. Adada 
Türk tarafı aleyhine adaletsizce 
bozulan dengelerin bir ölçüde 
düzeltilmesi suretiyle kalıcı ve adil 
bir çözüme katkıda bulunmak, tüm 
Müslümanların ortak meselesi ve 
ortak sorumluluğudur.” ifadelerini 
kullandı. 

Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı 
ve İSİPAB kararları doğrultusunda, 
Batı Trakya’daki Müslüman Türk 
Azınlığı ile Ege Denizi’ndeki Oniki 
Adalar’da yaşayan Türklerin temel 
haklarını korumanın da herkesin 
görevi olduğunu söyledi. 

Yukarı Karabağ sorununun 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 
çerçevesinde çözülmesini temenni 
ettiklerini dile getiren Kahraman, 
Kırım Tatarlarının sorunlarının 
çözülmesinde de Müslüman ülkeler 
ve İSİPAB’ın daha çok destek 
olması gerektiğini vurguladı. 

Orta Doğu’da yeni bir krize yol 
açılmaması gerektiğine işaret 
eden Kahraman, “Filistin davası 
hepimizin en temel meselesidir. 
Mevcut diğer tehdit ve sınamalar 
karşısında da daha güçlü bir birlik 
ve dayanışma içinde olmalıyız. 
Türkiye, dost ve kardeş bir ülke, 
Körfez İşbirliği Konseyinin stratejik 
ortağı ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
Zirve Dönem Başkanı olarak, 
bölgedeki kardeş ülkeler arasındaki 
tüm anlaşmazlık ve meselelerin 
dostane çözümünü kolaylaştırıcı 
adımlar atmaya devam edecektir 
ve desteğini sürdürecektir.” dedi. 

Kahraman, Türkiye’nin de dâhil 
olduğu uluslararası toplumun, 
Afganistan’da güvenlik ve istikrar 
sağlanması için çaba gösterdiğini, 
bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı 
ülkelerinin daha güçlü dayanışma 
sergilemesinin durumun 
düzeltilebilmesine yardımcı 
olacağını bildirdi. 

İran’da geçtiğimiz günlerde yapılan 
gösterilerde Cumhurbaşkanı 
Ruhani’nin çağrılarına rağmen 
can kayıpları yaşanmasından 

üzüntü duyduklarını aktaran 
Kahraman, meselenin kısa 
zamanda sonuçlandırılmasını da 
memnuniyetle karşıladıklarını 
söyledi.

İslam ülkelerinin huzur ve 
istikrarını kendi huzur ve 
istikrarından ayrı görmediklerini 
vurgulayan Kahraman, Yemen’deki 
çatışmaları ve insani durumu 
kaygıyla izlediklerini anlatarak, 

Türkiye’nin Yemen’e insani 
desteğini sürdüreceğini belirtti. 
Keşmir ihtilafının da daha fazla 
vakit geçmeden sonlanmasını 
istediklerini dile getiren Kahraman, 
“Hiçbir kıta ve ülke bizlere uzak 
değildir. Türkiye tüm kıtalarda, tüm 
dünyada aktif olma gayretindedir.” 
dedi. 

Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Afrika ziyaretine 
de değinerek, Afrika’ya yönelik 
kalkınma ve insani yardımların, 
bu kıta insanının daha 
müreffeh koşullara kavuşmasını 
amaçladığının altını çizdi. 
Terörün insanlık suçu olduğunu 

vurgulayan Kahraman, şunları 
kaydetti: 

“Terörizmin önlenmesi devletlerin 
bir araya gelerek, birlikte hareket 
etmesiyle mümkündür. FETÖ, 
PKK/PYD, DEAŞ, DHKP-C; her 
ne şekilde tezahür ederse etsin, 
tüm terör örgütlerine karşı 
küresel mücadelenin önemini 
her zaman vurgulamaktayız. 

Terörle mücadelede esasen, 
terörizmin ve aşırıcılığın kökenine 
inmek gerekmektedir. Bu 
bağlamda yönetim zafiyetlerinin, 
sosyoekonomik eşitsizliklerin, 
kırılganlıkların, adaletsizliklerin ve 
zayıf noktaların ortadan kaldırılması 
için samimi ve somut çabalara 
ihtiyaç vardır. Benzer şekilde, başta 
Batı ülkeleri olmak üzere, dünyada 
yaşanan İslam düşmanlığına 
karşı da samimi ve somut çaba 
harcamalıyız. Batı ülkelerinde 
yaşayan Müslüman kardeşlerimiz, 
ırkçı ve ayrımcı uygulamalar ve 
zaman zaman şiddete varan çok 
ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır.”
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 

İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento 

Birliği (İSİPAB) 
Konferansına 
katılmak için 

gittiği Tahran’da, 
Irak ve Cezayirli 
mevkidaşlarıyla 
bir araya geldi. 

Kahraman, önce Irak Meclis Başkanı 
Selim Cuburi ile görüştü, daha 
sonra Cezayir Ulusal Halk Meclisi 
Başkanı Said Buhacca ile görüşme 
gerçekleştirdi. Görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı yapılan 
görüşmelerde, bölgesel konular ele 
alındı.
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TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
Katar Şûra Meclisi 
Başkanı Ahmed 
bin Abdullah Bin 
Zeyd Al Mahmut 
ve Mozambik 
Meclis Başkan 
Yardımcısı 
Antonio Jose 
Amelia ile 
görüştü.

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) Konferansına 
katılmak için Tahran’da bulunan 
Kahraman, ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Katar Şûra Meclisi Başkanı Ahmed 
bin Abdullah Bin Zeyd Al Mahmut 
ile bir araya geldi. Daha sonra 
Mozambik Meclis Başkan Yardımcısı 
Antonio Jose Amelia ile bir araya 
gelen Kahraman, İSİPAB Genel 
Sekreterliğine seçilen Muhammed 
Kureyşi Niyas ile de kısa bir görüşme 
gerçekleştirdi. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
İran’da yaşayan Türk vatandaşları ve 
iş adamlarıyla bir araya geldi. 

Kahraman, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği (İSİPAB) 13. 
Konferansına katılmak üzere gittiği 
Tahran’da, İran’da yaşayan Türk 
vatandaşları ve iş adamlarıyla 
kahvaltıda buluştu. 

Buluşmaya, TBMM Başkanı 
Kahraman ile İSİPAB Türk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Ardahan 
Milletvekili Orhan Atalay, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya 
Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kâtip 
Üyeleri AK PARTİ Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, AK PARTİ Nevşehir 
Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP 
Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile 
TBMM İdare Amiri AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 
Türkiye-İran Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 

Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt ve 
bazı milletvekilleri de katıldı. 

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi 
Rıza Hakan Tekin de görüşmede 
hazır bulundu. TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 
Konferansına katıldığı İran’daki 

temaslarını tamamlayarak, Türkiye’ye 
hareket etti. 

TBMM Başkanı Kahraman’ı, Mihrabad 
Havaalanı’ndan, Türkiye’nin Tahran 
Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, 
büyükelçilik görevlileri ve İranlı 
yetkililer uğurladı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, İRAN’DA YAŞAYAN 
TÜRK VATANDAŞLARI İLE BİR ARAYA GELDİ

KAHRAMAN’DAN KİLİS’TEKİ SALDIRIYA İLİŞKİN MESAJ
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kilis’te düzenlenen hain saldırıya 
ilişkin mesaj yayımladı. Kahraman, 

mesajında şunları söyledi: “Kilis’te 
bir camiye teröristlerce yapılan hain 
saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza 

Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar, ailelerine ve milletimize sabır 
diliyorum.” 

ESKİ DEVLET BAKANI DOĞAN İÇİN TBMM’DE 
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

16. Dönem (1977-1980) Malatya 
Milletvekili, 40. ve 42. Hükûmet 

Devlet Bakanı Lütfi Doğan için 
TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. 

Törene, Doğan’ın ailesi ve yakınları ile 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 
bazı eski bakanlar ve milletvekilleri, 
TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri ve 
Meclis personeli katıldı. 

Doğan’ın cenazesi, Ahmet Hamdi 
Akseki Camisi’nde öğle vakti kılınan 
cenaze namazının ardından, Cebeci 
Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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TÜRKİYE’DE İLK KEZ ADALET
ŞÛRASI DÜZENLENDİ

Adalet Bakanlığı 
tarafından, yargı 

hizmetlerinin 
etkinliğini ve 
verimliliğini 

artırmak amacıyla 
Beştepe Millet 

Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, 10 - 11 

Ocak tarihlerinde 
Adalet Şûrası 

düzenlendi. İlk kez 
düzenlenen şûrada 

konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM 

Başkanı İsmail 
Kahraman, Başbakan 

Binali Yıldırım 
ve Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül 
önemli mesajlar 

verdiler. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, konuşmasına tüm 
katılımcıları selamlayarak başladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şûranın 
başarılarla dolu olmasını, hukuk 
birikiminin zenginleşmesini ve 
yeni adalet politikalarının katkı 

sağlamasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30’a 
yakın farklı disiplinden bilim ve alan 
insanlarının görüş, düşünce, tenkit 
ve teklifleriyle yer alacakları şûranın 
hayırlara vesile olmasını dileyerek, 

düzenlenmesinde ve oturumlarda 
emeği geçenlere şükranlarını sundu.

“Bizim medeniyetimiz adalet 
üzere kurulmuştur.” ifadesini 
kullanan Erdoğan, “Arapçadaki ‘adl’, 
Türkçedeki ‘törü’ kelimeleri adalet 
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“Devleti 
yönetenlerin
birinci vazifesi 
adaleti 
sağlamaktır.”

kavramının köklerini oluşturur. 
Devleti yönetenlerin birinci vazifesi 
adaleti sağlamaktır.” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim’de “Allah adaleti, 
ihsanı ve yakınlara yardım etmeyi 
emreder.” buyurulduğunu ve 
her cuma hutbesinde bunun 
hatip tarafından okunduğunu 
vurgulayan Erdoğan, “El Adl, bu 
lafız Rabbimizin aynı zamanda 99 
ismi celalinden bir tanesidir. Bir gün 
adaletle hükmetmeyi bir yıllık nafile 
ibadetten üstün gören Peygamber 
Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, 
‘Allah adil olanları sever’ buyuruyor.” 
dedi.

Hazreti Ömer’in, devlet 
yönetimindeki adaleti ve sorumluluk 
duygusuyla hatırlandığına dikkati 
çeken Erdoğan şöyle devam etti:

“Dolayısıyla dinimizin biz 
inananlara yüklediği en önemli 
sorumluluklardan biri de adaletle 
davranmaktır. Batı ülkelerindeki 
özgürlük ve demokrasi arayışlarına 
baktığımızda hepsinin de adalet 
temelli olarak ortaya çıktığını 
ve geliştiğini görürüz. Kendi 
tarihimizde de adaletle davranan 
devlet adamlarının hayırla yâd 
edildiğini görürüz. Selçuklu 
ve Osmanlı döneminin adalet 

kurumları çağlarının çok ötesinde bir 
anlayışı ifade ediyordu. Eğer bugün 
600 yıl çok geniş bir coğrafyada 
hüküm sürmüş Osmanlı ile ilgili 
yüzümüzü kızartacak, başımızı öne 
eğdirecek en küçük bir olumsuzluk 
yoksa bunun sebebi devletin adalet 
üzere yönetilmiş olmasıdır. Bugün 
Osmanlı’nın çekildiği coğrafyalarda 
yaşanan acılar, zulümler, katliamlar, 
insanlık suçları hep adaletsizliğin 
eseridir.

Tabii burada bir gerçeği altını 
çizerek tespit etmemiz lazım; 
hukuk başkadır, kanun başkadır, 
adalet başkadır. Adaletin tesisine 
hizmet etmeyen hukuk da, kanun 
da toplum nezdinde hükümsüzdür. 
Kâğıt üzerinde kalan kanunların 
ne anlama geldiğini en iyi siz 
hukukçular, hukukçularımız bilirsiniz. 
Ülkemizde uzun bir kâğıt üzerinde 
hukuk dönemi yaşanmıştır.”

Erdoğan, merhum Abdurrahim 
Karakoç’un şu dizlerini okudu:

“Gene tehir etme üç ay öteye, bu 
dava dedemden kaldı hâkim beg.

Otuz yıl da babam düştü ardına, siz 
sağ olun, o da öldü hâkim beg.

Kırk yıl önce, yani babam ölünce, 

kadılıklar hâkimliğe dönünce, 
mirasçılar tarla, takım bölünce, 
irezillik beni buldu hâkim beg.

Yaşım 72, usandım gel-git, bini 
buldu burada yediğim zılgıt, eğer 
diyeceksen ‘bana ne, öl git’ oğlumun 
bir oğlu oldu hâkim beg.

Kabahat sizde mi, kanunlarda mı? 

Şaşırdım billahi yolu yordamı, kızma 
sözlerime alam kadanı, sıkıntıdan 
içim doldu hâkim beg.”

Erdoğan, dizeleri okuduktan sonra, 
“Sıkıntıdan milletimizin içini işte böyle 
dolduran bir adalet işleyişine rıza 
gösterebilmemiz mümkün değildir. 
Onun için ne diyoruz ‘geciken adalet, 
adalet değildir’. Onun için de imkân 
bulduğumuzda hemen bu konuyu 
önceliklerimizin en başlarına aldık.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Mihenk noktamızın daima 
adaletin tesisi olması gerektiğini 
bilmemiz gerekiyor”

“Milletimizin ‘şeriatın yani adaletin 
kestiği parmak acımaz’ ifadesi, dikkat 
ediniz buradaki sınırsız teslimiyet 
duygusu, ağır aksak işleyen hukuk 
sistemine değil hakiki adalete 
karşıdır.” diyen Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bunun için gerek kanun yaparken, 
gerekse onu uygularken mihenk 
noktamızın daima adaletin tesisi 
olması gerektiğini bilmemiz 
gerekiyor. Şöyle bir geçmişe doğru 
baktığımızda, ne zaman adalete 
sıkı sıkıya sarılmışsak o zaman 
yükseldiğimizi, güçlendiğimizi, 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

huzurlu ve müreffeh bir toplum hâline 
geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman 
adalet yolundan ayrılmışsak işte o 
zaman gerilemiş, zayıflamış, iç ve dış 
sorunların ağırlığı altında ezilmişizdir.”

Birinci Adalet Şûrası’nın çok önemli 
olduğuna vurgu yapan Erdoğan, 
“Rabbimizin emr-i ilahisi, ‘Bütün 
işlerinizde müşavere ediniz, istişare 
ediniz, kendi aranızda istişareyle 
müşavereyle hareket ediniz.’ Bu tür 
uyarılar var.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 
adına Danıştay denen kurumun 
ilk kurulduğunda Şûra-yı Devlet 
olduğunu anımsatarak, “Devletin 
şura, istişare mekanizması bugünkü 
Danıştay. Zaman zaman Zerrin 
Hanım’la görüşmelerimizde hep 
bunları konuşuyoruz. Biz Danıştay 
olarak devletimize nasıl yardımcı 
olabiliriz düşünceleri üzerinde 
hassasiyetlerini hep kendilerinden 
dinlemişimdir. Çünkü kuruluş sebebi 
bu. Ecdat bunun için burayı kurmuş 
ki yanlışa düşülmesin. Hata payını 
azaltalım. Bunun için Şûra-yı Devlet’i 
kurmuşlar. Merhum Karakoç’un 
deyimiyle adavetle yani düşmanlıkla 
adalet yan yana yürümez.” 

değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâkim, 
savcı ve yardımcı personel sayısındaki 
azalmaya rağmen, hizmetleri 
aksatmadan, hatta eskisine göre daha 
hızlı bir şekilde veren adalet teşkilatının 
tüm mensuplarına fedakârlıkları için 
teşekkür etti. Erdoğan, “Personel 
sayısındaki azalmaya ve karar 
süresindeki kısalmaya rağmen, 
milletimizin adalet hizmetlerinden 
memnuniyet düzeyinin artıyor olması, 
teşkilatın kendisini arındırarak, asli 
görevine odaklandığında neleri 
başarabileceğini de göstermektedir.” 
dedi.

Yeni alımlar ve hizmet içi eğitimlerle 
süratle personel eksiğinin giderildiğini 
bildiren Erdoğan, hizmetlerin de daha 
üst kaliteye çıkartıldığını söyledi.

Millete verdikleri adalet sözünü tutma 
yolunda, tüm zorluklara ve engellere 
rağmen kararlılıkla yürümeye devam 
ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Daha önce darbecilerin, 
ardından vesayetçilerin, son olarak 
da FETÖ’cülerin milletimizin duygu 
dünyasında adalete vurduğu 
darbelerin tüm izlerini silene kadar 

bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” diye 
konuştu.

Erdoğan, adaletle ekonomi arasında 
da çok yakın bir ilişki olduğunun altını 
çizerek, “Adaletin bozulduğu yerde 
ekonomiyi, ekonominin çöktüğü 
yerde adaleti ayakta tutmak zordur.”  
dedi. Erdoğan, dünyada hukuk 
devletinin tüm kurum ve kurallarıyla 
çalışmadığı her yerden ciddi 
yatırımcıların, ciddi girişimcilerin uzak 
durduğunu belirtti.

Yatırımcının, “Yargıda şöyle, şöyle 
oluyor. Burada bize bir garanti 
verebilecek misiniz?” sorusunu 
sorduğunu ifade eden Erdoğan, 
kendilerinin de “Herhangi bir yanlışınız 
olmadıktan sonra, ne demek, tabii ki 
veririz.” dediğini aktardı. Erdoğan, 
“Ama sizler de benim vatandaşlarım 
neye tabiyse yatırımcı olarak aynı 
şeye tabisiniz. Bu güven onları da 
ne yapıyor? Ülkemize çekiyor. Para, 
cıva gibidir. Sadece kâra değil, aynı 
zamanda güvene ve istikrara doğru 
kendine en uygun yeri bulur ve 
oraya gider. Adaletin bozulduğu 
yerde ekonomiyi, ekonominin 
çöktüğü yerde adaleti ayakta tutmak 
fevkalade zordur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı’nın, 
sömürgecilerin dünyayı talan ettikleri 
bir dönemde ekonomi alanında 
kendisine çıkış yolu bulamadığı için 
zor durumda kaldığına işaret ederek, 
bu durumun askeriyeden eğitime, 
sağlıktan sanayiye kadar tüm 
alanlarla beraber adaleti de olumsuz 
etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku, 
refahı sadece kendileri için isteyip 
sıra başkalarına geldiğinde başımıza 
en büyük faşist, en büyük diktatör, 
en büyük sömürgeci kesilenlerin 
sonu yaklaşıyor. Dünya bu kadar 
adaletsizliği, bu kadar zulmü 
kaldıramaz. İnşallah tüm insanlık için 
daha adil, daha huzurlu, daha güvenli, 
daha müreffeh günler yakındır.” diye 
konuştu.
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“Adalet 
sağlamsa, 

o devlet 
sağlamdır.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
yaptığı konuşmada; adaletin, hava, 
su, ekmek kadar muhtaç olunan, 
her dönemde üzerinde en fazla 
konuşulan değer olduğunu belirtti. 
Kahraman, yüce ve ilahi menşeli 
bir kavram olan adaletin gayesinin, 
insanın mutluluğunu gerçekleştirmek 
olduğunu söyledi.

Kahraman, adaletin, doğruya ve 
doğruluğa saygıyı temel alan bir 
ahlak ilkesi olduğunun altını çizdi. 

Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden birinin 
de El-Adl olduğuna dikkati çeken 
Kahraman, bu ismin, hakkı ve 
gerçeği bilerek, doğru hüküm veren, 
zulmetmeyen anlamına geldiğini 
vurguladı. Kahraman, adalet 
denildiğinde akla gelen Hazreti 
Ömer’in “Adalet mülkün temelidir.” 
sözünü hatırlattı.

Osmanlı Devleti’nin büyük olduğu 
dönemde, adaleti tam tatbik 
eden bir devlet konumunda 
bulunduğunu bildiren Kahraman, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Kanuni zamanında, VII. Henry 
İngiltere’den bir heyet gönderdi. 
‘Nasıl oluyor da 28 çeşitli kavmin 
olduğu bir toplumda güzel bir 
adalet var? Ne gibi bir sistem 
bu?’ Gelen heyet incelemeler 
yaptı ve İngiltere’ye döndüğünde, 
Anglosakson hukukundaki temelleri 
ortaya koydu. Adalet ve devletin 
gücü arasında tam bir orantı vardır. 
Adalet sağlamsa, o devlet sağlamdır. 
Adaleti temin etmek çok mühim bir 
hadise ve insana dayanıyor.”

Fatih Sultan Mehmet’in 
“Ormanımdan bir dal kesenin 
başını keserim.” sözünü hatırlatan 
Kahraman, insanların bu sözden 

korkarak ya da çekinerek bir yanlışlık 
yapmamasının, adaletin varlığının 
işareti olduğunu belirtti.

İsmail Kahraman, “Amerika Kongre 
binasında 16 kanun adamının rölyefi 
var. Yarım baş, duvarda, üst kısımda. 
Kongre binasına gittiğimde oradaki 
görevliye ‘Bunlar kim?’ dedim. ‘Bunlar 
dünyaca meşhur kanun adamları’ 
dedi. ‘Şu sarıklı kim?’ dedim. O 
‘Bilmiyorum.’ dedi. ‘Nereli olabilir?’ 
dedim. ‘Mısır olabilir.’ dedi. ‘Hayır. O 
benim dedem.’ dedim. ‘Büyük deden 
mi?’ dedi. ‘Hayır. Daha büyük dedem! 
Onun adı Kanuni Sultan Süleyman.’ 
dedim.” şeklinde konuştu.

Kahraman, 16 kanun adamının 
içerisinde Kanuni’nin de 
bulunduğunu belirterek, “Çok 
kanun çıkardığı için mi? Hayır. 
Yaptığı bütün icraatın hukuka 
uygun olması dolayısıyla ‘Kanuni’ 
denmiş. Vasiyetinde, ‘Bu sandukayı 
mezarıma koyunuz.’ diyor. Dediği 
sandığın içinde, aldığı fetvalar var 
ve o fetvalara dayanarak hüküm 
vermiş.” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, adil olmak 
ve adaletli olmanın güzel olduğunu, 
bunun için de elden gelenin 
yapılması gerektiğini kaydetti.
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TBMM Başkanı Kahraman’a, ziyareti 
sırasında AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekilleri İçişleri Komisyonu 
Başkanı Celalettin Güvenç, İmran 
Kılıç, Mehmet Uğur Dilipak, Nursel 
Reyhanlıoğlu, Veysi Kaynak; 
AK PARTİ Kayseri Milletvekilleri 
Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 
İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız 
ile Türk Parlamenterler Birliği 
Başkanı Nevzat Pakdil eşlik etti.

Yöresel kıyafet giyen çocuklar 
tarafından valilik önünde çiçeklerle 
karşılanan Kahraman, tören 
mangasını selamlayarak valilik 
binasına geçti. Burada Valilik Anı 
Defterini imzalayan Kahraman, 

daha sonra Vali Vahdettin Özkan 
ile makamında bir süre görüştü. 

Kahraman, Birlik Vakfı 
Kahramanmaraş Şube Başkanlığını 
ziyaret etti. Kahramanmaraş 
denilince aklına Necip Fazıl 
Kısakürek’in geldiğini belirten 
Kahraman, Allah’tan Kısakürek 
ve ailesine rahmet dileyerek, yeni 
Necip Fazıl Kısaküreklerin bu 
topraklardan yetişmesini diledi. 

Birlik Vakfının tarihi hakkında bilgiler 
veren Kahraman, ülkenin kavgaya 
değil, memleket meseleleriyle 
meşgul, legal, millî, manevi 
değerlere bağlı insanlara ihtiyacı 
olduğunu, vakfın da bu anlamda 

toparlayıcı bir yer konumunda 
bulunduğunu ifade etti. 
Kahraman, gençlerin yabancıların 
tesirinde kalmadan kendileri 
olmaları gerektiğini belirterek, 
“Kendimiz olmaya ihtiyacımız var. 
Cumhurbaşkanımız bugün bir dünya 
lideri; çünkü ‘ben olacağım’ dediği 
için bu noktada. Böyle insanların 
yetişmesini sağlamalıyız.” dedi. 

Türkiye’nin gelişmemesi, 
ilerlememesi için her zaman önünün 
kesildiğini ancak günümüzde 
herkesin her şeyi bildiğini aktaran 
Kahraman, şöyle devam etti: 

“Oyuna gelmiyoruz, çelme takmaya 
gelmiyoruz. Biz o eski ihtişama doğru 
yürüyoruz evelallah. Bakın şimdi 
Afrin’deyiz, dün Fırat Kalkanı’ndaydık. 
Büyük devletiz. Kıtalar ötesi Amerika 
kovboyunun ne işi var buralarda, 
Afrika’da, Asya’da. Büyük devlet 
ayakta kalacak. Şehitlerimiz var. 
Allah gani gani rahmet eylesin. Yan 
tarafımızı, etrafımızı sağlama alacağız, 
güçlendikçe kimse dokunamayacak. 
Fevkalade gelişmeler var; yine aynı 
teraneler, diktatörlük, suistimal, 
yolsuzluk, hırsızlık, bir bağırmalar… 
Mesele o değil, mesele karganın 
ağzındaki peynir. Ama artık Türkiye 
vermiyor bunu. Müttefik bir hâldeyiz 
ve Cumhurbaşkanımız, Allah ömrünü 
uzun etsin fevkalade bir şekilde 
dünya politikasına yön veriyor. 
Allah güzel günlere bizi ulaştırsın 
ve şehitlerimize gani gani rahmet 
eylesin.” 

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, 
çeşitli temaslarda 
bulunmak 
üzere geldiği 
Kahramanmaraş’ta, 
Valiliği ziyaret etti.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, 
KAHRAMANMARAŞ’TA
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
Birlik Vakfı tarafından düzenlenen  
“Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve 
Güneydoğu’nun Kalkınmadaki Rolü” 
çalıştayına katılmak üzere Batman’a 
gitti.

TBMM Başkanı Kahraman’a, ziyareti 
sırasında AK PARTİ Batman 
Milletvekili Ataullah Hamidi, TBMM 
Kâtip Üyesi AK PARTİ Nevşehir 
Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 
İçişleri Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekilleri Türkiye - Avrupa Birliği 
Karma Parlamento Komisyonu Eş 
Başkanı İsmail Emrah Karayel ve 
Taner Yıldız eşlik etti.

Vali Ahmet Deniz ve Belediye 
Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy’u 
makamlarında ziyaret eden 
Kahraman, daha sonra Birlik Vakfı 
Batman Şubesini ziyaret etti. 

Kahraman, burada yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin büyümesini 
istemeyenlerin, darbelerle önünü 

kesmeye çalıştıklarını söyledi. 

Türkiye’nin her alanda büyüdüğünü 
vurgulayan Kahraman, şunları 
belirtti: 

“ ‘Büyük başın derdi büyük olur’  
diye bir söz var. Büyüdükçe ürküntü 
veriyoruz, ürkenler önümüzü 

kesmeye çalışıyor. Her sahada 
büyüdük, petrolümüz var ama çok 
cüzi. Biz petrol ve maden zengini 
değiliz. Biz, insan unsurumuzdan 
dolayı zenginiz, fevkalade büyük bir 
sermayemiz var. 2002’den sonra 3,5 
misli büyüdük; bu yüzden önümüz 
kesilmek isteniyor.” 

ABD’nin Suriye’de terör örgütü PYD/
PKK’ya silah yardımı yapmasına 
tepki gösteren Kahraman, şu 
değerlendirmede bulundu: 

“Sen niçin ‘Benim tehdidim 
geçerlidir.’ deyip de DEAŞ’ı 
üretiyorsun, PYD diyorsun? İsimler 
değişir ama hedef aynı, ayağa 
kalkmamızı önlemek. Bizim daha 
önce yaptığımız Fırat Kalkanı 
Harekâtı bu, Zeytin Dalı Harekâtı bu, 
devam edeceğiz, kurutacağız, terörü 
kurutacağız. Bütün müdahaleler 
boşa ama bunun için birlik lazım. 
Hep beraber olmamız lazım.” 

Kahraman, gençleri yanlışa 
yönlendirenlerin yolunu 
tıkayacaklarını belirterek, 
“Cumhurbaşkanımızın da 
dediği gibi, böldürtmeyeceğiz, 
bayrağı indirtmeyeceğiz, ezanı 
susturtmayacağız. Başarılı 
olamayacaklar.”  diye konuştu.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, BATMAN’DA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM 
İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı, TBMM Kâtip Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcıları Ravza Kavakcı Kan, Vedat Demiröz, Cevdet Yılmaz, Mehmet 
Mehdi Eker, AK PARTİ Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Batman Valisi Ahmet Deniz, 
Milletvekilleri, Bölge Üniversite Rektörleri, Birlik Vakfı İl Başkanları
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Batman’da  gerçekleştirilen “Yeni 
Türkiye Vizyonunda Doğu ve 
Güneydoğu’nun Kalkınmadaki Rolü” 
çalıştayına  katıldı.

Çalıştaya Kahraman’ın yanı sıra 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfenkci, TBMM İdare Amiri ve AK 
PARTİ Mardin Milletvekili Ceyda 
Bölünmez Çankırı, TBMM Kâtip 
Üyesi AK PARTİ Nevşehir Milletvekili 
Mustafa Açıkgöz,  AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcıları Bingöl Milletvekili 
Cevdet Yılmaz, Bitlis Milletvekili 
Vedat Demiröz, İstanbul Milletvekilleri 
Mehmet Mehdi Eker ile Ravza Kavakcı 
Kan, AK PARTİ Batman Milletvekili 
Ataullah Hamidi, AK PARTİ Erzurum 
Milletvekili Mustafa Ilıcalı, AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 
eski milletvekilleri, bölge üniversite 
rektörleri ve Birlik Vakfı il başkanları 
katıldı.
 
TBMM Başkanı Kahraman yaptığı 
konuşmada “Çok güzel bir istişare 
toplantısındayız. Kelimeler kültür 
taşırlar, kelimeleri değiştirirseniz 
eskiyle bağı kesersiniz. Yeni kelimelerle 
eskiyi bozmayı uygun bulmuyorum. 
O yüzden bu programa ‘Yeni Türkiye 

Vizyonunda Doğu ve Güneydoğu’nun 
Kalkınmadaki Rolü İstişare Toplantısı’ 
diyorum.” dedi. 

Türkiye’nin genç nüfusunun en 
büyük sermayesi olduğunu belirten 
Kahraman “En büyük sermaye 
kişi, şahıs ve tabi ki en önemlisi de 
eğitim; ama muallim lazım. O kadar 
güzel yatırımlar oluyor ki çok şükür. 
Bu yatırıma kafası ermeyenler iyi 
muallimlerin elinde olmayanlardır.” 
ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin her fırsatta önünün 
kesilmeye çalışıldığını vurgulayan 
Kahraman, şöyle konuştu: 

“Batı bizi çok seviyor. ‘Aman 
anayasanızı değiştirmeyin, sakın ha 
sizin için daha iyi olur’ yok canım. 
Ne kadar da seviyorsunuz. Yeni 
Türkiye istenmiyor. 2 aylık, 28 günlük 
hükûmetler, güvenoyu almayan 
hükûmetler vardı. Türkiye seçime gitti. 
Eski Türkiye devam etsin istiyorlar ama 
yeni Türkiye var. Türkiye referandumla 
makas değiştirdi. İnşallah yola devam 
edeceğiz. Bir petrol şehrindeyiz, petrol 
bizimdi. Musul, Kerkük, tapusu da 
Sultan Abdulhamid’indi. İttihat Terakki 
belası geldi. ‘Milletin malı milletindir.’ 
dedi. Tapuyu iptal etti. Petrol 

kuyularının olduğu bölgeyi millîleştirdi. 
Dört sene sonra şer şirketine sattı bizi. 
Bir hicran yarasıdır. Düşünün petrol 
ülkesi olan bir Türkiye’yi, önümüz hep 
kesilmek istendi. Bize hem muallim 
lazım, hem de Nuri Demirağlar lazım.” 

“Dünya çelme takıyor, takacak; çünkü 
devletlerin menfaatleri var.” diyen 
Kahraman, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye’nin 
1950-2016 tarihleri arasında 16 darbe 
gördüğünü, 15 Temmuz darbe 
girişiminin 17. darbe girişimi olduğunu 
belirtti. 

Her şeye rağmen Türkiye’nin 
gelişmeye devam ettiğine işaret eden 
Kahraman, “Bu darbelerden kimi 
biliniyor, kimisi bilinmiyor. Bütün bunlar 
ilerleyemeyelim, gelişmeyelim diye 
yapılıyor ama biz gelişiyoruz, kervan 
yürüyor. Çok güzel işler yapıyoruz. 
Bu darbelerin Türkiye’ye minimum 
381 milyar dolar maliyeti olmuştur. 
Her bir darbe bir ameliyattır. Her bir 
darbe vücutta iz bırakır ama inşallah 
bir daha vücudumuz çizilmeyecektir. 
15 Temmuz’da meydanlar doldu, dik 
duracağız ve yürüyeceğiz.” ifadesini 
kullandı. 

Fırat Kalkanı Harekâtı’nı anımsatan 
Kahraman, şunları kaydetti: 

“Şimdi yine oradayız. Ölüm haktır 
ama onlar Peygamberimiz’e komşu 
oldular. İyi noktalara ulaşacağız, 
büyük gelişmeler sağlayacağız, 2023 
hedefine ulaşıyoruz. Büyük devlet 
dedik, o hedefe ulaşıyoruz. Durmak 
yok yola devam.” dedi. 

TBMM Başkanı 
Kahraman 
“Genç nüfusumuz
en büyük 
sermayemiz” dedi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
bazı temaslarda bulunmak üzere 
Mardin’e gitti. TBMM Başkanı 
Kahraman, beraberinde TBMM 
İdare Amiri ve AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Ceyda Bölünmez 
Çankırı, İçişleri Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç, 
eski milletvekilleri, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
ve diğer davetlilerle Mardin 
Valiliğini ziyaret etti. 

Valilik girişinde çiçekler ve 
polis mangasıyla karşılanan 
Kahraman, daha sonra valilik şeref 
defterini imzaladı, Vali Mustafa 

ŞİMŞEK, AK PARTİ 
DÖNEMİNDE 

TÜRKİYE’NİN 
GELİŞMİŞ DÜNYA İLE 

ARAYI KAPATTIĞINI 
İFADE ETTİ.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek 
“Yeni Türkiye Vizyonunda Doğu ve 
Güneydoğu’nun Kalkınmadaki Rolü” 
konulu çalıştayda yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin AK PARTİ hükûmetlerine 
kadarki süreçte ortalama yüzde 4,7 
büyüdüğüne, AK PARTİ hükûmetleri 
döneminde ise bu oranın yüzde 5,6 
olduğunu söyledi.

Şimşek, Türkiye’nin büyümeye 
devam edeceğini vurgulayarak, 
“Eğer Türkiye istikrarını devam ettirir, 
bu istikrarı reformlarla destekleme 
kabiliyetini gösterirse dünyanın 
gelişmiş ülkeleriyle arasındaki 
mesafeyi önümüzdeki 15-20 yıl içinde 
kapatma potansiyeline sahiptir ama 
bunun ön koşulu istikrardır. İstikrar tek 
başına yetmez, mutlaka reformlarla 
desteklenmesi lazım. Reformlar bizim 
gelecek nesillere olan borcumuzdur. 
Çünkü geleceği inşa için bu gerekiyor. 

Büyüme 2018’de de devam edecek. 
Geçen sene Türkiye önemli ülkeler 
arasında en hızlı büyüyen ülkeydi. 
Muhtemelen yüzde 7’nin üzerinde 
büyüdük. 2018’de ‘Bu devam eder 
mi?’ diye soru işaretleri var. Evet, 
devam edecek. Çünkü uzun süredir 
Türkiye’de yatırımlar yavaş işliyor. 
Şimdi yatırımlar artacak.” dedi.

Dışa bağımlılığı azaltmak ve 
geleceği dizayn etmek için reform 

yapmak gerektiğini anlatan Şimşek, 
Türkiye’nin reform yaptığı zamanlarda 
sınıf atladığına dikkati çekti. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinin ileriki yıllarda Türkiye’nin 
yeni büyüme motoru olma potansiyeli 
olduğunu söyleyen Şimşek, bu 
potansiyeli hayata geçirmek adına 
insana, alt yapıya yatırım yaptıklarını, 
özel sektör yatırımları için çok büyük 
destekler verdiklerini ifade etti.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN MARDİN’DE

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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Yaman ile makamında görüştü. 
Ziyarette konuşan Kahraman, 
Mardin’de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Zeytin Dalı Harekâtı’na değinen 
Kahraman, “Harekâtlar devam 
ediyor. Türkiye, birlik ve 
bütünlüğünü sağlamak için 
çevresindeki tehlikeleri önceden 
gidermek için gerekeni yapacaktır.” 
diye konuştu. 

Terörün son bulması için gerekeni 
yaptıklarını dile getiren Kahraman 
şunları kaydetti: 

“Bu  bizim geleceğimizin 
de garantiye alınmasıdır. 
Çok mesafe kat ettik. Bu 
noktada Başkomutanımız, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan bir dünya lideridir. 
Gayretleri cesaretlidir. Her türlü 
takdirlerin ötesindedir. İnşallah 
Türkiye’mizi öyle bilecekler, diz 
çöktüremeyecekler, bayrağımızı 
indiremeyecekler. Bütünlüğümüzü 
koruyacağız, daha ötelere 
gideceğiz.” 

Kahraman, daha sonra 
beraberindeki heyet ile Mardin 
Artuklu Üniversitesini ziyaret etti. 

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ağırakça 
ile görüşen Kahraman, daha 
sonra üniversite yerleşkesinde 11 
bin 600 metrekare alana sahip 
3 katlı ve aynı anda bin kişinin 
kitap okuyabildiği, 700 bin kitap 
kapasiteli kütüphanenin açılışına 
katıldı. 

İslam’da ilk emrin “oku” olduğuna 
dikkati çeken Kahraman, “Eskiden 
kitap meselesinde toplum çok 
hevesliydi. Köylerde Ahmediye, 
Muhammediye, Hz. Ali, kesik 
baş, güvercin hikayeleri vardı, 
oturulur konuşulurdu. İrfan hayatı 
vardı. Şairler, destanlar vardı. 
Çok fakirleştik ama giderek 
zenginleşiyoruz. Artıyor sayılar, 
artacak da. Arttıkça da daha güçlü 
olacağız. Öztürkçe’ye de dikkat 
edeceğiz. Yeğenim bir kelime 
sordu. ‘Lügat’a bak dedim’, ‘lügat 
ne’ dedi. Anlaşamıyoruz, kelime 
değişikliğinden fukaralığından. 
Kelimeleri fukaralaştırdık. O yüzden 
aruz yazamıyor artık şairlerimiz.” 
diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin 
değerlendirmede bulunan TBMM 
Başkanı Kahraman, şunları 
kaydetti: 

“Bu çatışmalardan zaferle çıkacağız. 
Biiznillah Türkiye düzlükte 
yürüyecek, daha da ötelere 
gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın 
dediği gibi, bölünmeyeceğiz, 
böldürmeyeceğiz, bayrağı 
indirtmeyeceğiz, birliğimizi 
bozmayacağız. Dışarısının 
oyununa gelmeyeceğiz. Allah 
muvaffak etsin. Şehitlerimize 
Cenab-ı Hak gani gani rahmet 
eylesin. Kökümüzde, ruhumuzda, 
yapımızda evelallah sağlam bir 
maya var. “ 

Rektör Ağırakça da 
kütüphane hakkında bilgi 
vererek “Medeniyetimiz kitap 
medeniyetidir. Kitap üzerine inşa 
edilmiş ve ilhamını kitaptan almış 
medeniyettir.” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Kahraman 
ve davetliler, açılışını yaptıkları 
kütüphaneyi gezdi.
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KAHRAMAN’IN MARDİN TEMASLARI

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN
BÜYÜKELÇİ KABULLERİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Mardin ziyareti temaslarında kentteki 
sivil toplum kuruluşları ve kanaat 
önderleri ile bir araya geldi. 

TBMM Başkanı Kahraman’a 
İdare Amiri ve AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 
İçişleri Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Mardin Valisi Mustafa Yaman, 
eski milletvekilleri, Mardin Artuklu 
Üniversitesi (MAÜ) Rektörü ve Birlik 
Vakfı Mardin Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Ahmet Ağırakça eşlik etti.

Birlik Vakfı Mardin Şubesi açılışının 
ardından gazetecilere açıklama 
yapan Kahraman, özellikle son 
dönemde birlik ve beraberliğin 
önemine değinerek, Türkiye’deki 
STK’ların millî ve manevi meselelerde 
omuz omuza çalışması gerektiğini 
kaydetti.

Kabulde Türkiye-Sudan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Akyürek de hazır 
bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman’ın 
makamında gerçekleşen kabul, 
görüntü alınmasının ardından basına 
kapalı olarak gerçekleşti.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Sudan 
Büyükelçisi Yousif 
Ahmed Eltayeb El 
Kordofani’yi kabul etti.

Mardin Valisi Mustafa Yaman - TBMM Başkanı İsmail Kahraman
TBMM İdare Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı

Sudan Büyükelçisi Yousif Ahmed Eltayeb El Kordofani 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman
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Türkiye-Avusturya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Harun 
Karaca da hazır bulundu.

Kabul, görüntü alınmasının ardından 
basına kapalı olarak gerçekleşti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye’de görev süresi sona eren Sırbistan 
Ankara Büyükelçisi Danilo Vucetic’i Mecliste kabul etti.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Avusturya 

Ankara Büyükelçisi 
Ulrike Tilly’i kabul etti.

Sırbistan Ankara Büyükelçisi 
Danilo Vucetic ile görüşen 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
yaptığı konuşmada, Vucetic’in 
Türkiye ile Sırbistan arasındaki 

ilişkileri geliştirmesinde önemli 
katkılar sağladığını söyleyerek, 
bu konuda kendisine tebrik ve 
teşekkürlerini sundu. Türkiye 
ile Sırbistan arasındaki ilişkilere 

değinen Kahraman, “Sırbistan 
coğrafi olarak hudut komşumuz 
değil, ama biz Sırbistan’ı 
komşumuz olarak görüyoruz.” 
diye konuştu.

Avusturya Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Harun Karaca

Sırbistan Ankara Büyükelçisi Danilo Vucetic
TBMM Başkanı İsmail Kahraman
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Nijer Başbakanı Brigi Rafini’yi 
kabul etti. Görüşmede Türkiye-
Nijer Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Erzurum 
Milletvekili Orhan Deligöz de hazır 
bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, kabulde 
yaptığı konuşmada, Rafini ve 
beraberindeki heyeti Türkiye’de 
görmekten dolayı memnun 
olduğunu ifade etti. 

Rafini de TBMM’de ağırlanmaktan 
büyük onur duyduğunu belirterek 

Nijer Cumhurbaşkanı ile Meclis 
Başkanı’nın selamlarını getirdiğini 
söyledi. 

Türkiye’ye, başbakanlık düzeyinde 
ilk resmî ziyareti gerçekleştirdiklerini 
dile getiren Rafini, bunun iki 
ülke makamlarının son yıllarda 
sürdürdüğü temasın vardığı noktayı 
gösterdiğini kaydetti. 

Rafini, iki ülkenin 
cumhurbaşkanlarının, ikili ilişkileri 
daha dinamik bir hale getirmek ve 
hızlandırmak hususunda ortak irade 
sergilediklerini vurgulayarak Türkiye 

ve Nijer arasındaki ilişkilerin köklü bir 
tarihe dayandığını söyledi. 

Ülkelerin meclisleri arasındaki iş 
birliğinin de büyük çaplı bir şekilde 
cereyan etmesi için gerekli hazırlıkların 
yapıldığını aktaran Rafini, “Bizim 
için aslında iki meclisin sürdürmüş 
olduğu ilişkiler son derece önemli bir 
noktadadır. Zira meclislerimiz halkı 
temsil ettikleri için, bizler halkı temsil 
eden birimler olarak iki ülke arasındaki 
iş birliğini her düzeyde önemli bir 
seviyeye taşıma imkanına sahibiz.” 
dedi. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN,
NİJER BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

KAHRAMAN, ŞEHİT ÖZALKAN’IN CENAZE
TÖRENİNE KATILDI
Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit olan 
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa 
Özalkan, devlet töreniyle son 
yolculuğuna uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Kilis’in 
Gülbaba köyünün doğusunda 
terör örgütü unsurları ile girilen 
çatışmada şehit olan Piyade 
Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın da katıldığı 
devlet töreniyle son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit Özalkan için Ahmet 
Hamdi Akseki Camisi’nde tören 
düzenlendi. 

Şehidin annesi Hatice Özalkan, 
babası Selahattin Özalkan, 

kardeşleri, eşi ve yakınları cami 
avlusunda taziyeleri kabul etti. 

Şehidin cenaze namazını Diyanet 
İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın 
ardından şehidin cenazesi başında 
yaptığı konuşmada, Bakara 
Suresi’nin 154. Ayetini okuyarak, 
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ayetin “Allah yolunda öldürülenlere 
ölüler demeyiniz. Onlar diridirler 
ancak sizler bilemezsiniz.” 
şeklindeki mealini aktardı. 

Erdoğan, şöyle konuştu: 

“Şu anda Musa evladımız bizi 
dinliyor. Biz onun şehadetine 
şahidiz. O da bizim şu andaki saf 
tutuşumuza şahit. Çok önemli bir 
operasyonlar silsilesi içerisinde 
ordumuz, Mehmetlerimiz bu 
karda, kışta büyük bir mücadeleyi 
sürdürüyorlar. Kimlere karşı? 
Teröristlere karşı. Herhangi bir 
kavme, herhangi bir ırka karşı 
yapılan operasyon değil, bu 
operasyon tamamıyla PYD/
YPG/PKK gibi terör örgütlerine 
yönelik, DEAŞ gibi bir terör 
örgütüne yönelik operasyondur. 

Bu operasyonu Allah’ın izniyle 
milletimiz, Özgür Suriye ordusu ile 
birlikte zafere ulaşmak suretiyle 
kazanacağız. İnancımız tam. 
‘Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan 
şüheda / Canı, cananı, bütün 
varımı alsın da Hüda / Etmesin tek 
vatanımdan beni dünyada cüda.’ 
diyen Mehmetlerimizle alacağız.” 

Erdoğan, kararlı ve azimli 
olduklarını belirterek, “Acaba 
şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, 
dünyada şu ülke nasıl bakmış, bu 
ülke nasıl bakmış, buna bakacak 
halimiz yok. Bu konudaki karar, 
bu milletindir. Bu millet kendi 
göbeğini kendisi kesecek ve 
bizi sınırlarımızda taciz eden üç 
beş tane ipsize, soysuza biz bu 
sınırlarda soluk aldırmayacağız.” 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: 

“Benim söylememe gerek yok, sevgili 
Peygamberimiz zaten bu noktada 
şehitlerimizin yerini açıklıyor. 
‘Onların yeri, bizim yanımızdır.’ diyor. 
Şehitlerimizin makamı biliyorsunuz 
sevgili Peygamberimiz’in en 
yakınındaki makamdır. Ailesi de 
zaten onlarla haşrolunacak. Rabbim 
bizleri de inşallah şehitlerimizle 
haşreylesin. Ben tekrar şehidimize 
Allah’tan rahmet diliyorum.”

Kılınan namaz ve konuşmaların 
ardından şehidin cenazesi tekbirlerle, 
askerlerin omzunda top arabasına 
alındı. 

Uğurlama sırasında törene katılanlar 
dua etti. 
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İLİM YAYMA AİLESİ 
GELENEKSEL 1 OCAK BULUŞMASI

İlim Yayma Vakfı ile Vefa İlim ve Kültür 
Derneği tarafından “İlim Yayma 
Ailesi Geleneksel 1 Ocak Buluşması” 
gerçekleştirildi. Buluşmaya katılan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
bir ülkede ne kadar dernek varsa o 
kadar hürriyet olduğunu ifade etti ve 
Türkiye’deki tüm derneklerin anasının 
İlim Yayma Cemiyeti olduğunu dile 
getirdi.

Toplantıya şehit Cumhuriyet Savcısı 
Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı 
Kiraz ile annesi Saadet Kiraz’ın da 
katıldığını belirten Kahraman, onların 
şahsında tüm şehitleri minnetle 
andığını söyledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
programda bir konuşma yaparak 
Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesinin ardından cumhuriyetin 
demokrasiyle tanıştığını belirtti. İlim 
Yayma Cemiyeti’nin 1950 yılında 
kurulduğunu ve kuruluşunda 

Türkiye’nin demokrasiye 
kavuşmasının yer aldığını ifade eden 
Kahraman, ülkedeki tüm derneklerin 

anasının bu cemiyet olduğunu dile 
getirdi.

Darbe dönemlerinde kapanan 
derneklerin hürriyet dönemlerinde 
açıldığını aktaran Kahraman, bir 
ülkede ne kadar çok dernek varsa o 
kadar fazla hürriyetin bulunduğunu 
da kaydetti.

TBMM Başkanı Kahraman, eğitime 
verilen emeğin boşa gitmeyeceğine 
işaret ederek, Türkiye’nin yoluna 
devam edeceğini ifade etti. 

“Bugünleri düşünüyor muydunuz?” 
sorularıyla karşılaştığını ifade eden 
Kahraman, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Niye düşünmeyecekmişiz? Benim 
bir dedem Yemen’de, bir dedem 
Kafkasya’da şehit... Benim Hasan 
dayım, Sarıkamış’ta yatıyor. Bu 
bayraktaki kırmızı kan benim, bizim, 
hepimizin. Bu devlet bizim. Sürü ters 
dönmüştü. Sürü ters dönünce ne 
olur? Aksak, topal, hasta koyunlar 
öne geçer. Sürü ters dönmüştü. 

İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek - TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
Vefa İlim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Mücahit Yentür
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Fakat o diri, her zaman yerini alır ve 
sürü yerini bulur. O noktaya geldik. 
Türkiye bugün büyük bir ülke!.. Dün 
bir milyon dolar için Lüksemburg’a 
avuç açan Türkiye, bugün dünyada 
millî gelire göre en fazla yardım eden 
ülke, dış yardımı en fazla olan ülke. 
Bütçeye göre de Amerika’dan sonra 
ikinciyiz dünyada.” 

Kahraman, zaman zaman 

Türkiye’ye devlet başkanları, meclis 
başkanlarının geldiğini hatırlatarak, 
şunları söyledi:

“Kimisi yol istiyor, kimisi köprü istiyor. 
Afrika’dan gelen bir devlet başkanıyla 
Külliye’ye gittik, Cumhurbaşkanımızla 
oturuyoruz. Cumhurbaşkanımıza 
‘Sayın Cumhurbaşkanım, iki köprüm 
yarım kaldı. O köprüleri yapın.’ dedi. 
Her yere yetişiyoruz.’’

TBMM Başkanı Kahraman, 1989’da 
İstanbul Hukuk Fakültesi’ne giderken 
İlim Yayma Vakfı Yurdu’nda kalan 
şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’ın 
yurt kayıt belgesini, babası Hakkı ve 
annesi Saadet Kiraz’a verdi. Program 
sonrası Kahraman, İlim Yayma 
Vakfı’nın mütevelli heyeti üyeleri 
ve yöneticileriyle hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

TBMM’de açılan “Gizem Dolu 
Anadolu, 81 İl Türkiye” fotoğraf 
sergisi, Anadolu’yu Resul Çelik’in 
çektiği fotoğraflarla gözler önüne 
serdi. Fotoğraf Sanatçısı Resul 
Çelik’in fotoğraflarından oluşan 
serginin açılışını Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman 
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Metin Külünk yaptı. Açılışa, bazı 
milletvekilleri, üst düzey bürokratlar 
ve TBMM çalışanları da katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman da 
“Gizem Dolu Anadolu, 81 İl Türkiye” 
sergisini gezdi. 

TBMM Halkla İlişkiler Binası giriş 
katındaki sergiyi gezen Kahraman, 
fotoğraflarla ilgili bilgi aldı. 

Kahraman, “Bütün bu fotoğraflarla 
iç içe yaşamış bir kişiyim. 
Anadolu’yu iyi bilmemiz lazım.” 
dedi.

İstanbul Milletvekili Metin  Külünk, 
“Anadolu’nun sırlarını fotoğraf 
karelerine sığdırıp, bunu bir esere 
dönüştürüp bizlerle buluşturması 
başlı başına güzellik. Kendisine 
teşekkür ediyorum.” ifadesini 
kullandı. 

Açılışın ardından Resul Çelik, 
sergiyi gezenlere, fotoğraflarla ilgili 
bilgi verdi. 

KAHRAMAN, “GİZEM DOLU ANADOLU,
81 İL TÜRKİYE” SERGİSİNİ GEZDİ
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü” dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. TBMM Başkanı 
Kahraman, ayrımcılık yapmadan, 
nefret dili kullanmadan ve 
tarafsız bir şekilde yapılan 
gazetecilik mesleğinin son 
derece saygın olması gerektiğine 
içtenlikle inandığını bildirdi. 

Gazetecilik mesleği 
mensuplarının ekonomik 
ve sosyal haklarını güvence 

KAHRAMAN’DAN 
“10 OCAK 
ÇALIŞAN 

GAZETECİLER 
GÜNÜ” MESAJI

altına alan 212 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesi sebebiyle, 
1961 tarihinden itibaren 
kutlanan 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nün 57’nci yılı 
olduğunu anımsatan Kahraman, 
gazetecileri tebrik etti. 

Kahraman mesajında, şu 
değerlendirmelere yer verdi: 

“Ayrımcılık yapmadan, nefret dili 
kullanmadan, tarafsız bir şekilde 
yapılan bu güzide gazetecilik 
mesleğinin son derece saygın 
olması gerektiğine içtenlikle 
inanıyorum. Önyargısız bir 
şekilde, tarafsızlık ilkesi 
çerçevesinde, araştırıcı bir 
merak ve sorgulayıcı bir 
yöntem ile olaylardan haberdar 
olmamızı sağlayan gazeteciliğin; 
teknolojik yenileşmeyle birlikte 
fonksiyonlarını çeşitlendirip, 
değişen ve gelişen şartlara 
adapte olarak önemini 
koruyacağına inanıyorum. 

Hayattan haberdar olmamız 
gayesiyle, aziz milletimizin 
müşterek sesi olarak görevlerini 
ifa eden bütün basın camiasına 
huzur, mutluluk ve başarı 
temenni ediyorum. 

Yazılı ve görsel basında 
emek ve gayret sarf eden 
gazetecilerimize, hayırlı 
çalışmalarında başarılar diliyor, 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü tekrar tebrik ediyorum.”
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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
basının ülkenin geleceği açısından 
önemli olduğunu belirterek, “Bazen 
belki hoşumuza gitmeyen bazı 
haberlerle karşılaşıyor olabiliriz ama 
o da sizin göreviniz. Her zaman 
siyasetçiler alkışlanmaz, zaman 
zaman eleştiri de olur ama bunun 
dozajında ve gerçekten doğruyu 
bulmak adına yapılması asıldır.” dedi.

Gazetecilerin, siyasilerin en yakın 
mesai arkadaşları olduğunu dile 
getiren Aydın, en zor şartlarda, iyi 
günde de kötü günde de birlikte 
çalıştıklarını, imkansızlıklara ve 
sıkıntılara rağmen güzel işler 
çıkarıldığını söyledi. Gazetecilerin 
gününü kutlayan Aydın, gazetecilerin 
özellikle 10 Ocak’ta daha yoğun 
mesai harcadığını ifade etti.

Aydın, 11 yıldır parlamentoda 
olduğunu anımsatarak, gazetecilerle 
birlikte çalışmaktan büyük bir onur 
duyduğunu ifade etti.  Gazetecilerin, 
“Genel Kurulda milletvekilleri sizi 
üzüyor mu?” sorusu üzerine Aydın, 
“En aykırı fikirler, özgür bir şekilde 
tartışılsın ama hakaret edilmesin. 

Bu milletin haysiyetine, onuruna 
yakışmayan, Meclisin mehabetine 
uygun düşmeyen söz ve davranışlar 
sarf edilmesin. Beni en çok 
rahatsız eden o. Milletvekili milletin 
temsilcisidir ve burada milletin 
taleplerini, beklentilerini en uygun 
bir şekilde, belki içimize sinmese 
dahi en sert bir şekilde eleştirebilir. 
Bu eleştiri hakkı doğaldır ama hiç 
kimseyi itham etmeden, kaba, 
yaralayıcı sözler sarf etmeden orada 
müzakereyi devam ettirsek daha iyi 
olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Zaman zaman kendilerinin ve milletin 
hoşuna gitmeyen davranışların 
yaşanabildiğini dile getiren Aydın, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Temennimiz odur ki yeni yasama 
yılıyla bu milletin sorunlarını, 
taleplerini, beklentilerini burada 
bütün siyasi parti grupları olarak 
müzakere edelim, konuşalım, milletin 
dertlerine deva, çare arayalım ama 
birbirimize hakaret etmeyelim. Ağır 
sözlerle birbirimize sataşmayalım, 
fiilin birtakım durumlara asla ve asla 
yol açmayalım, kürsü masumîyetine 

engel olacak hallerle karşılaşmayalım. 
Dolayısıyla umuyoruz ki bu yeni 
dönemde bu beklenti ile yolumuza 
devam ederiz. Bizler de bazen 
sinirlerimizi aldırarak çıkıyoruz 
o kürsüye. Herkesin taleplerini 
yerine getirmek, herkesi memnun 
etmek kolay değil. İktidarıyla da 
muhalefetiyle de herkese eşit ve 
adil davranmak zorundasınız ama 
bunu sağlarken bizlere de zaman 
zaman bir takım haksız yaklaşımlar 
sarfediliyor, bu da bizi üzüyor.”

Gazetecilere “acının en tatlı hali” 
sloganıyla çiğ köfte, kuru üzüm ile 
karanfil dağıtan Aydın, Şanlıurfalıların 
da güzel çiğ köfte yaptıklarını ancak 
çiğ köftenin patentini Adıyaman’ın 
aldığını söyledi.

Aydın’a AK PARTİ Düzce Milletvekili 
Ayşe Keşir ve AK PARTİ Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta da eşlik 
etti. Keşir, kendisinin de gazeteci 
olduğunu belirterek, meslektaşlarının 
gününü kutladı. 

Aydın, Meclis Basın Koridorundaki 
gazetecileri de ziyaret ederek, 
günlerini kutladı.

“10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER
GÜNÜ” KUTLANDI

TBMM 
Başkanvekili 
Ahmet Aydın, 
“10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler 
Günü” dolayısıyla 
Parlamento 
Muhabirleri 
Derneği (PMD) 
Başkanı Göksel 
Bozkurt’u ziyaret 
etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın - AK PARTİ Düzce Milletvekili Ayşe Keşir
AK PARTİ Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta
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TBMM İdare Amiri AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu ve diğer Meclis 
bürokratlarıyla “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü” dolayısıyla 
Parlamento Muhabirleri Derneği 
(PMD) Başkanı Göksel Bozkurt’u 
ziyaret etti. 

Gündoğdu, konuşmasında, basın 
mensuplarına üç kez teşekkür etmek 
istediğini belirterek, “İster siyasetçi 
ister gazeteci hangi meslekten 
olursa olsun herkes, içinde 
yaşadığı toplumun değerleriyle, 

demokrasisi ve kültürü ile barışık, 
onları korumaktan yana ve milletin 
iradesine karşı saygı göstermekten 
yana çalışmalıyız.” diye konuştu. 

FETÖ terör örgütünü maşa olarak 
kullanan uluslararası şer odakları 
ve siyonistlerin 15 Temmuz 
gecesi vatana, dine, bayrağa 
kastetmeye çalıştıklarını belirten 
Gündoğdu, “O gece Mecliste basın 
mensuplarımızla tarih yazdık. 
O geceyi hiç unutmuyorum. 
Kapıdan içeri alabildiğimiz 3-4 
basın mensubu arkadaşımız vardı, 
kargaşanın içerisinde alamadığımız, 

kalmış olanlar vardı.” ifadelerini 
kullandı. 

Ahmet Gündoğdu, 15 Temmuz 
gecesi gazetecilerin her zaman 
görev yaptıkları basın locası 
yerine Genel Kurulun içinde görev 
yapmalarını sağladıklarını söyledi. 

Milletvekili dokunulmazlıklarının 
kaldırılması olayını kamuoyuna doğru 
anlatan basının rolünü önemsediğini 
belirten Gündoğdu, basının, 16 Nisan 
referandum çalışmasındaki önemine 
de değindi. Ahmet Gündoğdu, “O 
referandumda bütün düşüncelerin 
topyekûn olarak yansımasına aracılık 
ettiği için basına ayrıca teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 

15 Temmuz’un, püskürtülen son 
darbe olduğuna inandığını ifade 
eden Gündoğdu, “İnşallah milletimiz 
bu istikrarlı sistemle gelecek onlarca 
yılını planlayarak yol almaya devam 
edecektir.” şeklinde konuştu. 

Mehmet Ali Kumbuzoğlu da 
gazetecilerin gününü kutladı. 

AK PARTİ GRUP 
BAŞKANVEKİLİ MEHMET 
NACİ BOSTANCI PMD’Yİ 

ZİYARET ETTİ.

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Naci Bostancı, Parlamento 
Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı 
Göksel Bozkurt ve yönetim kurulu 
üyelerini ziyaret ederek, “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutladı.

TBMM İDARE AMİRİ AHMET 
GÜNDOĞDU VE TBMM  
GENEL SEKRETERİ MEHMET 
ALİ  KUMBUZOĞLU PMD’Yİ
ZİYARET ETTİ.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca

TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu
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HDP GRUP 
BAŞKANVEKİLİ FİLİZ 

KERESTECİOĞLU 
PMD’Yİ ZİYARET ETTİ.

HDP Grup Başkanvekili Filiz 
Kerestecioğlu, “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü” nedeniyle 
Parlamento Muhabirleri Derneğini 
ziyaret etti. Kerestecioğlu, 
gazetecilerin çalışma şartlarındaki 
zorluklara değinerek, “Önemli olan 
özgür ve gerçekten birbirine saygılı, 
birbirini anlayan bir Türkiye’de 
beraber yaşamak. Bunun için de, 
zaten basın özgür olmazsa, hiç kimse 
özgür değildir.” ifadesini kullandı. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 
Partisinin İstanbul Milletvekilleri 
Sibel Özdemir ve Sezgin Tanrıkulu 
ile “10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü” dolayısıyla Parlamento 
Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı 
Göksel Bozkurt’u ziyaret etti. 

Özel, Özdemir ve Tanrıkulu 
ziyaret öncesinde Meclis Basın 
Koridorundaki ajans, gazete ve 
televizyon bürolarındaki çalışanlara 

karanfil verdiler.  Özel, PMD’nin 
şahsında Türkiye’de görevini yapan 
veya yapamayan tüm gazetecilerin 
gününü kutladı. 

Mecliste parlamento muhabirleriyle 
birlikte mesai yaptıklarını, onların 
zor çalışma koşullarına yakından 
tanıklık ettiklerini vurgulayan Özel, 
“İleride OHAL’siz, daha demokratik, 
başta basın emekçileri olmak 
üzere tüm emekçilerin örgütlenme 

özgürlüklerinin önündeki engellerin 
kaldırıldığı daha güzel yarınlar 
diliyoruz. Mesleğinizi aldığınız 
eğitim, görgü ve vicdanınızla 
özgürce yapabileceğiniz yarınlar 
diliyoruz.” ifadesini kullandı. 
Tanrıkulu da “Hapiste olmayan, 
işsiz olmayan, halen çalışabilmeye 
çalışan siz gazeteci dostlarımın 
gününü kutluyorum.” diyerek, 
Türkiye’nin basın ve ifade 
özgürlüğünün olmadığı günlerden 
geçtiğini savundu. Demokrasinin 
ve haber alma özgürlüğünün tam 
olduğu, OHAL’siz bir ülke için 
çabaladıklarını söyleyen Tanrıkulu, 
tüm gazetecilere emeklerinden 
ötürü teşekkür etti. 

CHP GRUP 
BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR 
ÖZEL, CHP İSTANBUL 
MİLLETVEKİLLERİ 
SİBEL ÖZDEMİR VE 
SEZGİN TANRIKULU 
İLE PMD’Yİ ZİYARET 
ETTİ.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu
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Finli parlamenter heyet, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman İran 
ziyaretinde olduğu için TBMM 
Başkanvekili Yaşar Tüzün ile görüştü. 
Görüşmede, Türkiye-Finlandiya 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati 
de hazır bulundu.

Tüzün, görüşmede, Türkiye ve 
Finlandiya’nın dost iki ülke ve 
Finlandiya’nın bağımsızlığını tanıyan 
ilk ülkelerden birisinin Türkiye 
olduğunu anımsatarak, iki ülkenin 
bölgesel ve küresel konularda 
uyum içinde hareket ettiğini söyledi.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım 
sürecinde Finlandiya’nın ilkeli 
desteğini her zaman hissettiğini ve 
bu desteğin yeni fasıllar açılması, 
vize muafiyeti konularında da devam 
etmesini arzu ettiklerini belirten 
Tüzün, “Başta terörizmle mücadelede 
iş birliği, AB çerçevesindeki ortaklık, 
ekonomik ve ticari bağlar olmak 
üzere çeşitli alanlardaki iş birliğine 
önem veriyor ve iş birliğini geliştirmek 
istiyoruz.” ifadesini kullandı. 

Yaşar Tüzün, TBMM ve Finlandiya 
parlamentosu arasındaki ilişkinin 
geliştirilmesine de önem verdiğini 
vurgulayarak, parlamentolar arası 
temasların karşılıklı ziyaretlerle 

yeniden ivme kazanmasını 
arzuladığını dile getirdi. 

Türkiye-Finlandiya Dostluk 
Grubu’nun 6 Mart 2016 tarihinde 
kurulduğunu ve başkanlığını AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Nureddin 
Nebati’nin yürüttüğünü anlatan 
Tüzün, Finlandiya parlamentosundaki 
dostluk grubunun da Aralık 2016’da 
kurulmasından memnuniyet 
duyduklarını, bu grupların 
parlamentolar ve halklar arasındaki 
ilişkinin geliştirilmesinde büyük 
öneme sahip olduğunu bildirdi. 
Tüzün, Finlandiya’nın 15 Temmuz 
FETÖ’nün darbe teşebbüsünün 
ardından TBMM ile dayanışma 
gösterdiğini ve bu dayanışmanın 
Türkiye’nin terörle mücadeledeki 
kararlılığını pekiştirdiğini kaydetti. 

Finlandiya Parlamentosu Başkan 
İkinci Vekili Arto Satonen de 
TBMM’de bulunmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu belirterek, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
artırılmasını gönülden desteklediğini, 
parlamentolardaki dostluk grupları 
arasındaki ziyaretlerin artırılması 
konusunda da hemfikir olduğunu 
ifade etti. 

Satonen, 15 Temmuz FETÖ’nün 

darbe teşebbüsünü lanetleyerek, 
“Ben bir milletvekili olarak bir 
meclisin bombalandığını duyduğum 
ve gördüğüm an şoka girdim. Bir 
meclisin var olması demokrasi için 
elzemdir, ne olursa olsun işlevini 
yitirmemelidir.” dedi. 

Finlandiya’nın çok uzun zamandır 
AB-Türkiye arasındaki ilişkileri 
desteklediğini anımsatan Satonen, 
şunları kaydetti: 

“Terörle mücadelede, kültürde ve 
ticari ilişkilerde ortak çıkarlarımız 
mevcuttur. Göçmen ve göç 
konusunda Türkiye’nin yaptıklarına 
müteşekkiriz. Türkiye tarafından 
olumlu adımlar atıldığı sürece 
AB-Türkiye ilişkilerinin ivme 
kazanacağından şüphem yok.”

Kabulde yer alan Türkiye-Finlandiya 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati 
ise Türkiye’nin, AB yolculuğunda 
Finlandiya ile ilişkilerin sıcak 
tutulmasından memnuniyet 
duyduğunu aktardı. 

Parlamentolar arasındaki 
dostluk gruplarının ilişkilerinin 
geliştirilmesinde bazı sıkıntılar 
yaşadıklarını belirten Nebati, 
hükûmetler arasındaki iyi ilişkinin 
parlamentolar arasına yansımasını 
istedi.  Konuk Finlandiya 
Parlamentosu Başkan İkinci Vekili 
Arto Satonen ve beraberindeki 
heyet, kabulün ardından 15 Temmuz 
darbe girişiminde TBMM’nin zarar 
gören mekânlarını gezdi.

FİNLANDİYA 
PARLAMENTOSU 
BAŞKAN İKİNCİ VEKİLİ 
ARTO SATONEN VE 
BERABERİNDEKİ 
HEYET, TBMM’Yİ 
ZİYARET ETTİ.

TBMM BAŞKANVEKİLİ TÜZÜN’ÜN KABULLERİ

Finlandiya Parlamentosu Başkan İkinci Vekili Arto Satonen
TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün
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TBMM BAŞKANVEKİLİ 
YAŞAR TÜZÜN, KANADA 

NEWFOUNDLAND VE 
LABRADOR EYALET 

MECLİS BAŞKANI 
PERRY TRIMPER İLE 

BERABERİNDEKİ HEYETİ 
KABUL ETTİ.

FİLİSTİN YASAMA HEYETİ TBMM’DE

Kabulde konuşan Tüzün, 
Kanada’nın, Türkiye’nin önemli bir 
müttefiki olduğunu belirterek, uzun 
yıllardır devam eden geleneksel 
ittifak ilişkilerinin yanı sıra BM ve 
G-20 gibi çok taraflı platformlarda 
ortak değerler temelinde iş birliğinin 
sürdürüldüğünü bildirdi.

İki ülkenin, uluslararası terörizme 
karşı birlikte mücadele verdiğine 
işaret eden Tüzün, “Ülkelerimiz 
arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari 
iş birliği potansiyelinin daha büyük 
olduğunu görüyor, ilişkilerimizin 
her alanda daha da geliştirilmesini 
istiyoruz.” diye konuştu. Tüzün, 
Kanada Meclis Başkanını da en 
kısa zamanda Türkiye’de ağırlamak 
istediklerini söyledi.

Çanakkale Savaşı sırasında 
Newfoundland ve Türkiye’nin 
yollarının kesiştiğini hatırlatan 

Tüzün, “Çanakkale cephesinde 
çarpışan tüm askerlerin acımasız 
savaş koşullarında dahi insani 
değerleri muhafaza edebilmeleri, 
halklarımız arasındaki bugünkü 
dostluk bağlarının da temelini 
atmıştır. Aradan geçen bunca zaman 
içerisinde ülkelerimiz arasındaki 
güçlü müttefiklik ilişkisi bugün 
halklarımız arasındaki dostane 
duyguları perçinlemektedir.” 
ifadesini kullandı.

Tüzün, Çanakkale ile Newfoundland 
ve Labrador Eyaletinin başkentinde, 
karşılıklı olarak dostluk anıtlarının 
dikilmesi yönünde ilkesel bir 
mutabakata varıldığını kaydetti. 
Newfoundland ve Labrador 

Eyalet Meclis Başkanı Trimper 
ise Türkiye’ye gerçekleştirdikleri 
ziyaretin kendileri için özel bir 
anlam taşıdığını belirtti. Kanada ve 
Türkiye arasında var olan 3 milyar 
dolarlık ticaret hacminin daha da 
artırılmasını istediklerini vurgulayan 
Trimper, ülkeler arasındaki eğitim 
ilişkilerini de daha ileri götürmek 
arzusunda olduklarını kaydetti.

Görüşmenin ardından TBMM 
Başkanvekili Tüzün, konuk heyet 
onuruna TBMM Mermerli Salonda 
öğle yemeği verdi.

Yemeğin ardından konuk heyet, 15 
Temmuz darbe girişiminde Mecliste 
hasar gören bölümleri ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, 
Filistin Yasama Meclisi üyelerinden 
oluşan heyeti kabul etti. Kabulde 
konuşan Tüzün, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman adına Filistin 
heyetini ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki görüşmelerin 
verimli bir diyalog ve iş birliği 
ortamında geçmesi temennisinde 
bulunan Tüzün, parlamentolar 
arası temasın da ivme kazandığına 

dikkati çekti. Tüzün, “Türkiye her 
zaman Filistin davasının ve halkının 
arkasındadır. Filistin halkının varlığını 
ve çıkarlarını kendi çıkarlarımıza eş 
değerde tutuyoruz. ABD Başkanı 
Trump’ın 6 Aralık 2017’de yaptığı 
hukuk dışı açıklamayı kabul 
etmiyoruz ve yok hükmünde 
görüyoruz. Trump’ın açıklaması 
sonrası Filistin’in her yerinden 
Kudüs’e sahip çıkan herkese 
selamlarımı ve teşekkürlerimi 
iletmek istiyorum.” diye konuştu. 

TBMM’nin ve Türkiye’nin, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıması 
sonrasındaki tepkisi ve girişimleri 
hakkında bilgi veren Tüzün, Filistin 
davasının kritik bir süreçten 
geçtiğine işaret etti. 

Tüzün, “Filistinliler arasında uzlaşı 
çabalarına büyük destek veriyoruz. 
Filistinli kardeşlerimizin birlik 
hedefinden asla vazgeçmemesi 
gerekmektedir. Meşru talep ve 
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beklentilerin güçlü bir şekilde 
dile getirilebilmesi bakımından 
birlik içinde hareket edilmesinin 
elzem olduğunu düşünüyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’nin Filistin’e ekonomik 
alandaki desteğinin altını çizen 
Tüzün, buna yönelik çalışmaları da 
anlattı. 

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan 
da Türkiye’nin her zaman Filistin 
halkının ve onların haklı davasının 
yanında olduğunu vurguladı. 

Turan, “Tüm siyasi partilerimizin 
Filistin davasına yaklaşımı aynıdır. 
Milletimizin tamamı Filistin halkını 
kendinden görmüş ve davasını 
desteklemiştir. Filistin davası bizde 
partiler üstü bir meseledir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Kudüs kırmızı 
çizgimizdir.” sözlerinin Türkiye’nin 
tutumunu ve Filistin halkının 
haklı davasına verdiği desteği 
tüm dünyaya güçlü bir şekilde 

duyurduğunu aktaran Turan, Kudüs 
ve Filistin’in Türk milletinin de davası 
olduğunu belirtti. 

Turan, iki ülke arasındaki 
parlamentolar arası ilişkilerin de 
güçlenerek devam edeceğini dile 
getirerek “Kudüs meselesinin ve 
Filistin halkının haklı davasının 
gündemden düşmesini asla arzu 
etmiyoruz.” ifadesini kullandı. 

Turan, şunları kaydetti:

“Filistin’e barış gelmeden, bölgeye, 
Orta Doğu’ya, İslam coğrafyasına 
barış gelmesi mümkün değildir. 
Orta Doğu’ya da barış gelmeden 
dünyaya barış gelmesi mümkün 
değildir. O yüzden İsrail’in bir an 
evvel işgal ettiği topraklardan 
çekilmesi, başkenti Kudüs olan 
egemen, bağımsız, bütünleşik 
bir Filistin devletinin kurulması 
tek çözümdür. Türkiye de bu 
çözümün her zaman yanında ve 
arkasındadır. Bunun için de Türkiye 
Filistin’deki bütün siyasi grupların 
uzlaşı süreci içinde olmasını 
desteklemekte, Filistinlilerin birlik 
ve beraberlik içinde davranmasını 

önemsemektedir.” 

Heyette yer alan Filistin Ankara 
Büyükelçisi Faed Mustafa ise iki 
ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini 
vurguladı. 

Filistin halkının, Türkiye’deki 
15 Temmuz darbe girişiminin 
başarısız olmasını sokaklara çıkarak 
kutladığını, Türk halkının da ABD 
Başkanı Trump’ın Kudüs’e ilişkin 
kararını aynı şekilde sokaklara 
çıkarak güçlü şekilde protesto 
ettiğini vurgulayan Mustafa, bunun 
iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin 
göstergesi olduğunu kaydetti. 

Mustafa, “Türkiye’nin bize sunduğu 
ve sunacağı desteklerden dolayı 
şükranlarımızı iletmek istiyorum. 
Türkiye’nin gerçekten Filistin 
topraklarında çok önemli destekleri, 
atılımları vardır.” dedi. 

Filistin Yasama Meclisi üyeleri 
de söz alarak iki ülke arasındaki 
dostane ilişkiler ve iş birliğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundular. 



34 OCAK 2018

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, 
Güney Kore-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı An Min 
Suk ve beraberindeki heyeti Genel 
Sekreterlik Toplantı Salonunda 
kabul etti.

Kabulde, Türkiye-Güney Kore 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Zeki Aygün ile AK 
PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Akyürek de hazır bulundu.

Kore halkının, Kore Savaşı’na 
katılan ülkeler arasından yalnızca 
Türkiye’yi “kan kardeşi” olarak 
kabul etmesinden büyük onur 
duyduklarını belirten Tüzün, 
tarih boyunca iki ülkenin zor 
zamanlarında birbirine hep destek 
verdiğini ifade etti. 

İlişkilerin 2012’den itibaren stratejik 
ortaklık seviyesine ulaştığını, son 
dönemde artan üst düzey ziyaretlerin 
de bu ilişkilere ivme kazandırdığını 
vurgulayan Tüzün, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yılın ilk 
yarısında Güney Kore’yi ziyaret 
etmesinin planlandığını aktardı. 

Stratejik ortaklığın ilişkilerin tüm 
boyutlarına yansıtılmasını arzu 
ettiklerini dile getiren Tüzün, iki ülke 

arasındaki ekonomik ilişkilerin de 
güçlendirilmiş ekonomik ortaklığa 
dönüşmesinin öncelikleri arasında 
bulunduğuna değindi. 

Yaşar Tüzün, ticaret hacminin 
artırılması için birlikte çaba 
gösterilmesini ve Seul’de bir Yunus 
Emre Kültür Merkezi kurulmasını 
istedi. 

250’den fazla masum insanı öldüren, 
parlamento başta olmak üzere 
kamu binalarına savaş uçaklarıyla 
bomba yağdıran FETÖ’nün, Güney 
Kore’de okul, sivil toplum örgütleri 
ve ticari işletmeler marifetiyle halen 
varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken 
Tüzün, şunları kaydetti: 

“Güney Kore’de FETÖ ile iltisaklı 
okullar, dernekler, şirketler ve 
şahıslar bulunmaktadır. Bu terör 
örgütüne mensup insanlar, Güney 
Kore’de bir suç işlememiş dahi 
olsalar, bir terör örgütüne mensup 
şahıs ve kuruluşların faaliyetlerine 
hiçbir şekilde izin verilmemesini 
talep ediyoruz.” 

Güney Kore-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı An Min 
Suk  da iki ülkenin kardeş olduğunu 
belirterek, iş birliğinin önemine 
değindi. 

TBMM BAŞKANVEKİLİ  
YAŞAR TÜZÜN GÜNEY 

KORE-TÜRKİYE 
PARLAMENTOLAR 

ARASI DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI AN 

MİN SUK’U KABUL ETTİ.
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Millî Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli, TBMM Başkanvekili Pervin 
Buldan başkanlığında 30 Ocak’ta  
toplanan Genel Kurulu Suriye’nin 
Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı 
Harekâtı hakkında bilgilendirdi.

Canikli, gündeme geçilmeden önce 
Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı 
Harekâtı’yla ilgili Genel Kurula bilgi 
vermek üzere kürsüye geldi. 

Harekâtın 11. gününe girdiğini ifade 
eden Canikli, bugün itibarıyla PYD/
YPG’nin, PKK’nın Suriye kolu bir 
terör örgütü olduğunun tartışmasız 
bir gerçek olduğunu, bunun net bir 

şekilde ortaya çıktığını söyledi. 

Bu konuda en ufak tereddüt 
bulunmadığının altını çizen Canikli, 
“PYD/YPG, PKK terör örgütünün 
Suriye koludur. PKK ile aynı yerden 
yönetilmekte, aynı terörist havuzunu 
kullanmaktadır. PYD/YPG, PKK 
terör örgütü sınırlarımız boyunca 
Suriye’nin kuzeyine yerleşmiş, 
demografik yapıyı değiştirmiştir. 
Burada terörün kontrolünde bir 
siyasi yapılanma ve devlet oluşturma 
çalışmalarını hızlandırmışlardır.” diye 
konuştu. 

Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin 

her geçen gün büyüdüğüne dikkati 
çeken Canikli, “Özellikle ABD 
tarafından bu terör örgütü yoğun 
bir şekilde silahlandırılmakta ve 
Suriye’nin kuzeyinde siyasi terör 
yapılanması için desteklenmektedir. 
ABD’nin terör örgütüne verdiği 
desteği kesmesi için bu konuda 
ABD’yi ikna etmek için bütün yollar 
denenmiştir. Ne yazık ki ABD bu 
politikasından vazgeçirilememiştir.” 
ifadelerini kullandı. 

Canikli, terör örgütünün amacının 
Türkiye’nin toprak bütünlüğünü 
ortadan kaldırmak olduğunu 
belirterek, Zeytin Dalı Harekâtı 

GENEL KURULDA ZEYTİN DALI 
HAREKÂTI BİLGİLENDİRMESİ
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öncesinde Afrin’de yuvalanan terör 
örgütü tarafından hem Türkiye’ye 
hem de Fırat Kalkanı Harekât alanı ile 
İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 
gözlem noktalarına 700’den fazla 
saldırı gerçekleştirildiğini anlattı. 

Saldırıların sayısının, tehdidin 
büyüklüğünü tüm çıplaklığıyla 
ortaya koyduğunu vurgulayan 
Canikli, şöyle devam etti: 

“Terör örgütü bölgede yaşayan 
halklara asimilasyon uygulamakta ve 
onları göçe zorlamaktadır. Ülkemizde 
topraklarından koparılmış 3,5 milyon 
Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Bu da 
ülkemize yönelik güvenlik tehdidini 
artıran bir faktör olmuştur. Tüm bu 
nedenlerle Zeytin Dalı Operasyonu 
ülkemizin toprak bütünlüğünü ve 
bağımsızlığını korumak, sınırlarımızı 
güvence altına almak ve Suriyeli 
kardeşlerimizin haklarını korumak 
amacıyla yapılmaktadır. Bu 
mücadele Türkiye için varoluşsal bir 
mücadeledir. Bu operasyon geçen 
hafta sonu başlatılmamış olsaydı 
terör yapılanması güçlenmeye 
devam edecek, uluslararası alanda 

siyasi olarak tanınmak için zemin 
kazanmaya çalışacaktı. Bu nedenle 
Zeytin Dalı Operasyonu’nun 
ertelenme imkânı kalmamıştı. Eğer 
operasyon başlatılmamış olsaydı 
yakın bir gelecekte Türkiye çok daha 
büyük sorunlarla karşılaşılacaktı. 
Çok daha büyük bedeller karşımıza 
çıkacaktı.” 

Millî Savunma Bakanı Canikli, 
Zeytin Dalı Harekâtı’nın uluslararası 
hukuk açısından da meşru ve haklı 
olduğunu söyledi. 

Harekâtın uluslararası meşruiyetinin, 
BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 
terörle mücadeleye yönelik ilgili 
kararlarına dayandığını dile getiren 
Canikli, ayrıca BM Sözleşmesi’nin 
51. maddesinin de Türkiye’nin 
toprak bütünlüğünün korunması 
çerçevesinde meşru müdafaa 
hakkını sunduğunu kaydetti. 

Harekâtın, Türkiye’deki Suriyeli 
misafirlerin ve Suriye halkının 
temsilcisi Özgür Suriye ordusu 
(ÖSO) ile yürütüldüğünü anımsatan 
Canikli, “ÖSO, Suriyelilerin Türkiye 

tarafından desteklenen temsilcileri 
ve ete kemiğe bürünmüş hâlidir. 
ÖSO’ya terörist sıfatıyla iftira 
atmak en hafif ifadeyle cahilliktir, 
bu ülkeye, Türk milletine hakarettir. 
YPG/PYD’ye terörist diyemeyenler, 
YPG/PYD/PKK’ya ağlayanlar ÖSO 
üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerini 
karalamaya çalışmaktadırlar. ÖSO’yu 
terörist olarak tanımlamak PKK 
ağzıyla konuşmaktır, bu ülkenin 
düşmanlarına malzeme vermektir.” 
dedi. 

Nurettin Canikli, Zeytin Dalı Harekâtı 
ile ilgili BM, NATO, BMGK’nin daimi 
üyesi ülkeler ile İran başta olmak 
üzere ilgili ülkelerin aynı gün 
bilgilendirildiğini söyledi. 

Rusya ile yakın iş birliğinin de 
devam ettiğini ifade eden Canikli, 
diplomatik kanallarla harekâtın 
hukuki meşruiyeti ile bölge güvenliği 
ve istikrarı açısından taşıdığı önemin 
sürekli anlatıldığını dile getirdi. 

Uluslararası camianın Türkiye’nin 
haklı gerekçelerini anladığını, 
birçok ülkeden terörle mücadeleyi 
destekleyen ılımlı açıklamalar 
yapıldığını belirten Canikli, 
“Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı 
uluslararası camia tarafından teslim 
edilmiştir. Afrin’i teröristlerden 
temizlemek, terör koridorunun 
oluşmasına imkân vermemek, huzur 
ve istikrarın bölgede yeniden hakim 
olmasını sağlamak için başlattığımız 
harekât başarıyla sürmektedir.” diye 
konuştu. 

Canikli, terör örgütünün harekâtın 
başlamasından sonra da kanlı 
yüzünü gösterdiğini, savunmasız 
insanlara, masum sivillere, camilere, 
iş yerlerine yönelik top ve roket 
atışlarıyla saldırdığını söyledi. 

Zeytin Dalı Harekâtı’nda da özellikle 
sivil zayiatın olmaması için titizlikle 
çalışmaların sürdüğünü anlatan 
Canikli, “Sivil zayiat olmaması 
için harekâtın zaman planları 
dahi bu hassasiyet çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir. Esasında Türk 
ordusunun, sivil kayıp yaşanmaması 

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli
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konusundaki samimi yaklaşım 
ve uygulaması Fırat Kalkanı 
Operasyonu’nda görüldü. Bu 
operasyonda sivil kayıp yok denecek 
kadar azdır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
sivil zayiat hassasiyeti hiçbir orduda 
olmayacak kadar yüksektir.” diye 
konuştu. 

Koalisyon ülkelerinin bombardımanı 
sonucunda Suriye’de bugüne kadar 
917 sivilin hayatını kaybettiğini, 
gerçekte ise bu sayının daha fazla 
olduğunu dile getiren Canikli, şunları 
söyledi: 

“Zeytin Dalı Operasyonunda şu ana 
kadar Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
veya ÖSO kaynaklı sivil zayiat 
olmamıştır. Eğer sivillerle ilgili 
bir hassasiyetimiz, bir kaygımız 
olmasaydı, hiç kuşkunuz olmasın 
bu harekât en geç 15 gün içinde 
tamamlanırdı. O nedenle zaman 
planlaması da sivillere karşı aşırı 
hassasiyetimizin bir yansımasıdır. 
Terör örgütü ise sivilleri canlı 
kalkan olarak kullanmaya başladı, 
her zaman yaptığı gibi. Esasında 
bu zor şartlara, terör örgütünün 
sivilleri canlı kalkan kullanmasına 
rağmen sivil kayıp olmaması Türk 
milletinin bu konudaki samimiyetini 
ve hassasiyetini ortaya koymaktadır. 
Bu hasletimiz de tarihimizden 
devraldığımız mirasın bir parçasıdır.” 

Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu 
gibi sahte sosyal medya platform 
ve hesaplarından sivillerin zarar 
gördüğüne yönelik dezenformasyon 
çalışmaları yapıldığını aktaran 
Canikli, örgütün özellikle batı 
kamuoyunda bu yolla desteğini 
artırmaya ve Türkiye aleyhine algı 
oluşturmaya çalıştığını kaydetti. 
Bu yalanların da deşifre edilerek, 
dünyaya aktarıldığını belirten Canikli, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu senaryolar sadece yurt dışında 
değil, içeride de tezgâhlanmaya 
çalışılıyor. İçimizdeki terör 
destekçileri maalesef, terör 
örgütüne destek veren açıklamalar 
yapmakta, sivillerin bombalandığına 
yönelik yalanlar ve iftiraları 

kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu 
mücadele, Zeytin Dalı Operasyonu 
ile yurt dışındaki teröristlere karşı 
yürütülürken içeride de onların 
iş birlikçilerine ve destekçilerine 
karşı da yürütülmektedir. Makamı 
ve pozisyonu ne olursa olsun, kim 
olursa olsun, bu milletin ekmeğini 
yiyip, bu ülkenin imkânlarından 
faydalanıp bu millete ihanet eden 
herkes hukuk devleti kuralları 
çerçevesinde hak ettiği cezaya 
mutlaka çarptırılacaklardır. 
Sözde barış söylemleriyle anti-
propaganda yapmaya ve harekâtı 
itibarsızlaştırmaya çalışanlar boşuna 
uğraşmasın. Akıttığınız zehir 
kendilerine de zarar verecektir.” 

Zeytin Dalı Harekâtı’nın sadece 
teröristler ile bunlara ait barınak, 
sığınak, mevzi, silah, araç ve 
gereçlerine karşı yapıldığını 
vurgulayan Canikli, bundan dolayı 
terörden kurtarılan köy ve yerleşim 
yerlerinde bölge halkının askerleri 
coşkuyla karşıladığını ve bağrına 
bastığını belirtti. Canikli, bölgedeki 
insanlara her türlü insani yardım 
yapıldığını dile getirdi. 

Operasyonun ne zaman biteceğine 
ilişkin sorularla karşılaştıklarını 
belirten Canikli, şu değerlendirmede 
bulundu: 

“Bu sorunun cevabı çok açık, 
bölge terörden temizlenene kadar 
operasyon devam edecek. Terör 
tamamen temizlenmeden ve ülkemiz 
için tehdit olmaktan çıkartılmadan 
operasyon bitmeyecek. Bunun 
başka yolu yok. Yine soruyorlar, 
‘teröristlerden temizlenen toprakları 
ne yapacaksınız, kime vereceksiniz?’ 
Aslında bu sorunun cevabı da açık. 
Fırat Kalkanı Harekâtı’yla kurtarılan 
bölgelerde ne yapmışsak orada da 
onu yapacağız. Bölge halkı öncelikle 
evlerine dönecekler. Bu şekilde 
Türkiye’deki Suriyeli mültecilerden 
çok sayıda kişinin Afrin bölgesine 
döneceğini tahmin ediyoruz. 
Bölge halkından yerel yönetimler 
oluşturulacak ve halk kendi kendini 
yönetecek. Türkiye bu süreçte onlara 
yardım edecek. Eğitimde, sağlıkta, 

altyapıda, diğer alanlarda destek 
sağlayacak. Ve Türkiye bunların kendi 
güvenliğini sağlayacak tedbirleri 
alacak. Nihayetinde, terörden 
arındırılacak bölgeler, Suriye’nin 
toprak bütünlüğü ve siyasi birliği 
çerçevesinde demokratik yöntemle 
iş başına gelecek olan ve tüm 
Suriye halkını temsil edecek olan 
Suriye Hükûmeti’ne devredilecektir.”  
Harekâtın planlandığı gibi başarılı bir 
şekilde yürütüldüğüne işaret eden 
Canikli, “Harekâtın başladığı günden 
bugüne kadar en az 649 terörist 
etkisiz hale getirilmiştir, ‘en az’ 
diyoruz, çünkü bunlar kesin tespit 
edilen sayıdır. Bu sayının çok daha 
fazla olduğunu tahmin ediyoruz. 
Terör örgütlerine ait sığınak, barınak, 
mühimmat deposu ve silah mevzi 
olarak kullanılan 458 hedef hava 
kuvvetlerimiz tarafından imha 
edilmiş, kara harekâtı kapsamında 
4 bin 370 hedef ateş altına 
alınmıştır. Bugüne kadar 5’i Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizden, 24’ü ÖSO 
mensubu olmak üzere 29 şehidimiz 
vardır.” diye konuştu. 

Millî Savunma Bakanı Canikli, 
NATO müttefiki ABD’nin müttefiklik 
ruhuyla bağdaşmayan adımlar 
atmaya devam ettiğini söyledi. 
ABD’nin DEAŞ terörüne karşı 
ortaklık yaptığı PYD/YPG/PKK 
ile iş birliğini sonlandırmadığına 
işaret eden Canikli, “DEAŞ tehdidi 
ortadan kalktıktan sonra geçici 
taktiksel ABD ile PYD arasındaki 
ilişkiyi bitireceklerini her platformda 
söylemelerine rağmen bu ilişkiyi 
bitirmemekte ısrar ediyorlar. Bu 
durum üzüntü verici ve büyük bir 
hatadır. Bugün artık sözün bittiği 
yerdeyiz. Sözlerin kum üzerine 
yazıldığının anlaşıldığı noktadayız. 
Maalesef sözlerin de bir önemi ve 
inandırıcılığı kalmadı. O nedenle bu 
operasyonu başlattık.” ifadelerini 
kullandı. 

Türkiye’nin sınırlarının aynı zamanda 
NATO’nun sınırları olduğunu ifade 
eden Canikli, bu operasyonla NATO 
sınırlarının da terör tehdidine karşı 
korunduğunu belirtti. ABD’nin ise 
sınırları daha da tehlikeye itecek 
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adımlar attığını dile getiren Canikli, 
şunları söyledi: 

“Rakka’daki görüntüleri hep birlikte 
izledik. Koalisyon güçleri de bu 
manzarayı sadece seyretmekle 
yetiniyor. Sözüm ona DEAŞ ile 
mücadele için orada terör koridoru 
kurmaya çalışanlar şimdi Zeytin 
Dalı Harekâtı karşısında DEAŞ 
ile aynı yerde saf tutuyorlar ve 
Suriye’nin değişik bölgelerinden 
şu anda Afrin’e DEAŞ’lı teröristler 
PYD/YPG tarafından getirilerek 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO’ya 
karşı savaştırılıyorlar. Rakka’da 
gördüğümüz gibi bugün bir kez 
daha Afrin operasyonunda PKK’nın, 
KCK’nın, PYD’nin, YPG’nin, DEAŞ’ın 
ve FETÖ’nün hepsinin birbirlerinden 
farklı olmayan terör örgütü şebekeleri 
olduğunu görüyoruz. Kimin eli kimin 
cebinde, arka masalarda neler 
konuşuluyor, ne çıkarlar tartışılıyor 
hepsini iyi biliyoruz. O nedenle kendi 
işimizi kendimiz yapıyoruz, yapmaya 
da devam edeceğiz.” 

Fırat Kalkanı Harekâtı ile El-Bab 
bölgesinin özgürleştirildiğini, 100 
bin Suriyelinin o bölgeye geri 

döndüğünü kaydeden Canikli, 
Zeytin Dalı Harekâtı’ndan sonra da 
Suriyelilerin Afrin’e döneceklerini 
aktardı. 

Türkiye’nin demokrasi götürme ve 
özgürlük inşa etme bahanesiyle 
kadim topraklara giren, yıllarca kan ve 
gözyaşından başka bir şey vermeyen 
devletlerle karıştırılmamasını isteyen 
Canikli, “Bizim hiçbir devletin 
toprağında, malında, kaynaklarında 
gözümüz yoktur. Bizlere bırakılan 
mirasta mazluma ve masuma el 
sürmek yoktur. Şanlı tarihimizde 
sömürgecilik diye bir kavram ve 
uygulama yoktur. Bizler mazlum 
milletlere, masumlara, savaştan 
kaçan sivillere her geçen gün daha 
fazla kucak açmaktayız. Kim ne 
derse desin.” dedi. 

PKK/PYD/YPG’nin, kontrolünü ele 
geçirdiği yerlerde sadece Arapları ve 
Türkmenleri değil, kendisine boyun 
eğmeyen Suriyeli Kürtleri de etnik 
ve ideolojik temizliğe tabi tuttuğunu 
vurgulayan Canikli, bu nedenle 
Suriye’den Türkiye’ye sığınan Suriyeli 
Kürtlerin güvenli bir şekilde misafir 
edildiğini belirtti. 

Ordunun ihtiyaç duyduğu her 
türlü lojistik destek ile diğer mal 
ve hizmetlerin süratli bir şekilde 
karşılanabilmesi amacıyla gerekli 
tedbirler alındığını anlatan Canikli, 
şu açıklamada bulundu: 

“Karargâh ve cephe arasında 
mükemmel bir uyum söz 
konusudur. Hiçbir lojistik ve tedarik 
problemi bulunmamaktadır. 
Harekâtı Başkomutan sıfatıyla 
doğrudan Cumhurbaşkanımız 
komuta etmektedir. Zeytin Dalı 
Harekâtı’nın önemli bir özelliği de 
yüksek oranda millî imkânlarla 
geliştirilmiş ve üretilmiş harp 
silah, araç ve mühimmatlarının 
kullanıldığı bir operasyon olmasıdır. 
Eğer üretilen silah, mühimmat 
ve diğer araç gereçlerde bugün 
yaşadığımız becerilik kapasitesini 
yakalamamış olsaydık kesinlikle bu 
harekâtı sürdürmemiz mümkün 
olamazdı. Harekâtta kullanılan 
mühimmatın hemen hemen 
tamamını yerli imkanlarla üretme 
kapasitesine sahibiz. Millî taarruz 
helikopterimiz olan T-129 ATAK 
Helikopterimiz ilk defa sınır ötesi 
bir harekâtta görev yapmıştır ve 
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görevini sürdürmektedir. Bu görev 
esnasında yine yerli ve millî üretim 
olan cirit füzeleri kullanılmaktadır. 
Zeytin Dalı Harekâtında yeni 
geliştirdiğimiz teknolojiler ile 
donatılan millî İHA’larımız Afrin’de 
de görev başındadır. MKE tarafından 
üretilen Çok Namlulu Roket Atar 
(ÇNRA), Fırtına Obüslerimiz görev 
başındadır.” 

Birçok yerli ve millî silah ile 
mühimmatın Zeytin Dalı 
Harekâtı’nda TSK tarafından en etkin 
şekilde kullanıldığını, mühimmat 
stoklarının terörün sadece Afrin’den 
değil, tüm bölgeden temizlenmesine 
yetecek kadar dolu olduğunu 
vurgulayan Canikli, “Biz Afrin’e işgale 
değil, kurtarmaya gidiyoruz. Aynı 
Fırat Kalkanında olduğu gibi Afrin’i 
de terör örgütlerinden temizleyerek 
Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir 
bir yer haline getireceğiz. Son 
teröristi yok edinceye kadar harekât 
devam edecektir. Bu harekâtı 
yapmak durumundayız. Ülkemize 
tehditte bulunan YPG/PYD/PKK/
DEAŞ teröristleri, nerede olursa 
olsunlar, ister doğuda ister batıda, 

ister kuzeyde ister güneyde ve 
kiminle iş tutarlarsa tutsunlar, bu 
terör örgütlerini sınırlarımızdan, 
ortadan kaldırmak ve yok etmek 
zorundayız. Buna mecburuz.” 
ifadelerini kullandı. 

Millet, bayrak, vatan, devlet, ezan 
için bu harekâtın gerekli olduğunu 
dile getiren Canikli, bu mücadelenin 
Türk milletinin bağımsızlık ve beka 
mücadelesi olduğunu kaydetti. 

Tarihte Türk milletinin destanlar 
yazdığını belirten Canikli, “Afrin’de 
bu millet, TSK bir kez daha destan 
yazacaktır.” dedi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 
TBMM Genel Kurulunda, Millî 
Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin 
Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili yaptığı 
bilgilendirmenin ardından CHP 
Grubu adına söz aldı. 

CHP ve Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun, başından beri 
harekâtı desteklediğini aktaran 
Yılmaz, buna rağmen, harekâtı bir 

siyasi partinin operasyonu olarak 
görüp, CHP’ye dönük yapılan 
ithamların yakışıksız olduğunu, 
bunları kabul etmediklerini söyledi. 

Yılmaz, “CHP’nin imajıyla oynamak, 
bu ülkeyi kuran partinin imajını 
sorgulamak kimsenin hakkı ve 
haddi değildir. Bizim bir tane millî 
ordumuz var, o da TSK’dır. Biz 
Özgür Suriye Ordusunu (ÖSO) millî 
ordu olarak görmüyoruz. Bunlar, 
bizim devletimizin başına bela 
olacak. İleride sorun çıkaracak. 
Cihatçı, radikal gruplardan kimse 
medet ummasın. Bunlar, oradaki 
bütün ahaliye düşmandır. Bunları 
savunmak bizim görevimiz 
olmamalı.” diye konuştu. 

Türk ordusunun ÖSO’ya ihtiyacının 
olmadığını belirten Yılmaz, 
Türkiye’nin, Afrin Operasyonu’nun 
tamamlanmasının ardından kendine 
ait bir stratejisi de bulunmadığını 
öne sürdü. Yılmaz, “On güne 
kalmaz Türkiye’nin İran ve Rusya 
ile olan stratejisi de bitecek. Çünkü 
Ankara’nın kendine ilişkin bir planı 
yok. Hep onun bunun peşinden 
gidiyoruz.” dedi. 

Cihatçı ve radikal grupların bölgeyi 
kana bulayacağını öne süren 
Yılmaz, “Ben radikal, cihatçı gruplar 
açısından tarafım. Şahıs olarak 
da tarafım. Bunlar, kim parayı 
veriyorsa oraya gidiyorlar. Bunlar, 
istihbarat örgütlerinin elinde. 
Bunları bir ordunun parçası haline 
getirmek yanlıştır. Türk ordusunun 
kimseye ihtiyacı yok. Türk ordusu, 
bu operasyonu kendi imkân ve 
kabiliyetleriyle yapacak güce 
sahiptir.” değerlendirmesini yaptı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan 
Akçay, TBMM Genel Kurulunda 
Millî Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli’nin, Zeytin Dalı Harekâtı’yla 
ilgili bilgilendirme yapmasının 
ardından, MHP Grubu adına söz 
aldı. 

Harekâtın hedefinin, bölgede 
önce güvenliğin, ardından barış ve 
huzurun tesis edilmesi olduğunu 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz
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belirten Akçay, “Güvenlik olmadan 
barış ve huzur olamaz. Bu 
mücadele bir beka mücadelesidir.” 
ifadesini kullandı. 

Zeytin Dalı Harekâtı’nın sınır 
içerisinde kırsalda ve şehirde terörle 
yürütülen amansız mücadelenin, 
Fırat Kalkanı Harekâtı’nın, El Bab 
operasyonunun devamı olduğunu 
belirten Akçay, “Bu operasyon, 
komşumuz olan Suriye’nin 
geleceğinde Türkiye’nin göz ardı 
edilemeyeceğinin garantisidir.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Akçay, harekâtın, sınır ötesinden 
gelen tehditlere karşı Türkiye’nin 
meşru savunma hakkını güçlü bir 
irade ve kuvvetle uygulayacağını 
gösterdiğini vurgulayarak, şunları 
kaydetti:  

“Sınırlarımızın ötesinde, özellikle 
birtakım güçler izin vermeden 
Türkiye’nin adım atamayacağı 
algısı geçersiz kılınmış, yerle yeksan 
edilmiştir. Bir sonraki adımın da 
Menbiç olması stratejik ve jeopolitik 
bir zorunluluktur. Bu, Türkiye’nin 

sağladığı bir güvenlik kuşağıdır. 
Bu güvenlik kuşağının önemli bir 
bölgesi de Fırat’ın doğusunda 
kalan Suriye topraklarıdır. Bu alan 

terörle mücadelede dikkat etmemiz 
gereken en önemli bölgelerden 
birisidir. PYD-YPG-Amerika eliyle bu 
bölgeler semirtilmiştir. Türkiye’nin 
güvenliği, Fırat’ın doğusu ve 
batısındaki tüm alanın terörden 
temizlenmesiyle sağlanacaktır. Afrin, 
bu meselenin başlangıcıdır. Ancak 
Afrin’den daha kritik olan Menbiç’tir, 
Menbiç’ten daha kritik olan ise 
Fırat’ın doğusudur.” 

HDP Grup Başkanvekili Ahmet 
Yıldırım da Afrin’in, yaklaşık 
900 yıldır başta Kürtler olmak 
üzere Türkmenlerin, Arapların, 
Ermenilerin, Süryanilerin; din olarak 
da Müslümanların, Hristiyanların, 
Ezidilerin ortak yurdu olduğunu 
belirterek, “Afrin, hepsinin kesintisiz 
bir şekilde bugün orada yaşamını 
sürdürdüğü, iç savaş patlak verdiği 
günden bugüne kadar çatışmanın 
olmadığı, silahın kullanılmadığı, 
Suriye’nin diğer bölgelerinde zora 
düşmüş ve çatışmada sıkışmış 
olanların sığınma limanıdır.” dedi. 

Türkiye’nin birçok ülkeyle ve grupla 
diyalog kurarken yalnızca Kürtlerle 
kurmadığını savunan Yıldırım, 

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım
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“Afrin’den Türkiye’ye bırakın roketi, 
bir taş atıldı mı?” diye sordu. 

Afrin Operasyonu’nun “İktidarın 
yanlışlarının üzerini örtmek için 
başlatıldığını” iddia eden Yıldırım, 
savaşa karşı çıkmaya devam 
edeceklerini belirtti. 

Yıldırım, Afrin Harekâtı’nda sivil 
kayıpların yaşandığını öne sürerek, 
Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin 
gözaltına alınmasına ilişkin de 
eleştirilerde bulundu.

Türkiye’nin bugün oyun kurucu bir 

ülke konumuna geldiğini belirten 
Canikli, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtlarının bunun en somut 
yansıması olduğunu ifade etti.

Bakan Canikli, Türkiye’nin de 
bulunduğu bölgenin siyasi 
haritasının yeniden şekillendirilmeye 
çalışıldığına işaret ederek, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bu proje, belli bir aşamaya geldikten 
sonra Türkiye’nin müdahalesiyle, 
Türkiye’nin aleyhine olabilecek 
şekilde hayata geçirilmesi 
engellendi, engellenmeye çalışılıyor. 
Eğer Türkiye oyun kurucu olmasaydı, 
bu politika kesinlikte realize edilirdi, 
hayata geçirilirdi, hiç kimse de bunu 
engelleyemezdi. Türkiye, sadece 
edilgen, yönlendirilen, kendisine 
biçilen rolü biçilen çerçevede 
oynayan bir ülke konumundan 
millî çıkarlarıyla örtüşmeyen 
herhangi bir gelişmeye en azından 
bölgesinde müdahale edebilen, 

onu değiştirebilen, yönlendirebilen 
bir konuma gelmiştir. Türkiye’nin 
kesinlikle stratejisi de vardır, hedefleri 
de vardır. Bunun da hayata yansıması 
operasyonlardır.”

Canikli, “Türkiye’deki Suriyeliler 
yatıyor, Türk askeri onlar için 
arazide savaşıyor.” şeklinde 
eleştiriler yapıldığını anlatarak, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Türkiye’deki Suriyeli misafirlerimiz 
‘Biz kendi topraklarımızı 
teröristlerden temizlemek istiyoruz, 
biz de katkı sağlamak istiyoruz, biz 
de varız’ diye araziye, meydana 
çıkıyor. Gördüğümüz ÖSO bu. 
Bunun nesini eleştiriyorsunuz Allah 
aşkına. Daha önce, ‘Suriyeliler kendi 
topraklarını kendileri kurtarsınlar’ 
deniyordu, işte bugün çıktılar, bunlar 
da bize katkı sağlıyorlar, destek 
veriyorlar. Aynı amaç için birlikte 
yürüyoruz şu anda. Bunun neresi 
yanlış? Bunu unutmayın, Özgür 
Suriye Ordusu da oyun kurucu 
Türkiye’nin yine bir işaretidir, yine bir 
yansımasıdır. Onu da böyle okumak 
gerekir. Çok ayrıntıya giremiyorum. 
Ama kesinlikle bütün bunları Türkiye 

dizayn ediyor, Türkiye oyunu kuruyor 
ve şu anda Türkiye yönetiyor. Eğer 
aksi olmuş olsaydı, bugün bölgede 
siyasi şekillenme bazı ülkelerin 
hedeflediği gibi olurdu ve Türkiye 
de ciddi anlamda bir toprak kaybına 
uğrardı, Türkiye güçsüzleştirilirdi, 
egemenliğini, bağımsızlığını büyük 
oranda kaybederdi. O nedenle bu 
mücadele bağımsızlık mücadelesidir, 
o nedenle bu mücadele beka 
mücadelesidir.”

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra Fırat Kalkanı 
Operasyonu’nun başarıyla 
yürütüldüğünü anlatan Canikli, 
“Ağırlıklardan, hainlerden kurtuldukça 
TSK güçlenmiştir.” dedi. 

Genel Kurulda AK PARTİ Grubu 
adına konuşan AB Uyum Komisyonu 
Başkanı  Şanlıurfa Milletvekilli 
Mehmet Kasım Gülpınar ülke 
bütünlüğüne ve güvenliğine tehdit 
görüldüğü anda böyle bir harekât 
yapılmasının son derece doğal 
olduğunu belirti. 

Gülpınar, “Bu emperyal güçlerin 
böl, parçala, yönet anlayışına karşı 

Afrin’e yönelik Zeytin 
Dalı Harekâtı’na ilişkin 
TBMM Genel Kurulunu 
bilgilendiren Millî 
Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli, 
milletvekillerinin 
sorularını da yanıtladı.

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır, NATO, AB, İslam 
İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri, komşu 
ülkeler ve bölge ülkeleri parlamento 
dışişleri komisyon başkanlarına 
mektup göndererek, Zeytin Dalı 
Harekâtı’nın nedenleri, amacı ve 
kapsamı hakkında bilgi verdi.

Mektubuna, “Bu mektubu, 
Türkiye’nin uluslararası teröre 
karşı devam eden mücadelesi ve 
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik 
geçen hafta başlatılan Zeytin 
Dalı Operasyonu hakkında sizi 
ilk elden bilgilendirmek üzere 
yazıyorum.” ifadeleriyle başlayan 
Bozkır, Türkiye’nin, uzun yıllardır 
uluslararası terörizmin hedefi olmuş 
ve uluslararası terörizme karşı 
yürütülen ortak mücadelede ön 
sıralarda yer almış bir ülke olduğunu 
vurguladı.

Bozkır, Türkiye’nin bu mücadeledeki 
kararlılığının, en son DEAŞ’a karşı 
oluşturulan Uluslararası Koalisyonda 
güçlü bir partner olarak yer 
almasında görüldüğünü kaydetti.

Suriye’de yıllardır devam eden silahlı 
çatışmaların yalnızca Suriye halkını 
perişan etmediğini, aynı zamanda 
DEAŞ, PKK/KCK ve bunların 
Suriye uzantıları olan PYD/YPG 
gibi terörist örgütler için verimli bir 
zemin yarattığını ifade eden Bozkır, 
şunları kaydetti:
“Bu örgütler tarafından Türkiye’ye 
yöneltilen ısrarlı tehditler, geçen 
sene Türk Silahlı Kuvvetlerinin ‘Fırat 
Kalkanı Operasyonu’nu yürütmesine 
neden olmuş, bu operasyon 
kapsamında 2015 kilometrekarelik 
alan DEAŞ’tan temizlenmiş ve Suriye 
halkının güvenliği için terörden 
arındırılmış bir bölge yaratılmıştır. 

Türkiye, terörizme karşı güçlü 
mücadelesinde her zaman orantılı, 
ölçülü ve uluslararası hukuka uygun 
bir şekilde hareket etmiştir. NATO, 
AB ve ABD tarafından terörist örgüt 
olarak tanınan PKK/KCK’nın uzantısı 
olan PYD/YPG, hem Türkiye’nin 
ulusal güvenliğine hem de bölgesel 
güvenlik ve istikrara açık ve yakın 
tehlike arz eden bir terör koridoru 
oluşturmaya çabalamaktadır.

Son zamanlarda, PYD/YPG/
PKK/KCK kontrolündeki Afrin 
bölgesinden Hatay ve Kilis’teki 
askerî noktalara roket saldırıları 
ve taciz ateşleri artmış, bu 
saldırılar birçok askerimiz ve 
sivil vatandaşımızın ölümüyle 
sonuçlanmıştır. Bunun yanında, 
DEAŞ’ın Afrin’deki hareketliliği, 
bu bölgeden ülkenize DEAŞ 
unsurlarının sızma riskini ve gerek 

verilmiş bir cevaptır aynı zamanda. 
Yüzyıllardır birbirleriyle savaşan 
devletlerin bugün Avrupa Birliği 
altında birleşip dünyada söz sahibi 
olduğu bir dönemde, Müslüman 
coğrafyasını bölme gayreti içinde 
olup yeni yeni haritaları piyasaya 
sürenlere karşı şanlı ve şerefli bir dik 
duruştur bu.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun 
Çıray da Türk ordusunun arkasında 
olduklarını belirterek, “Türk askeri 
bugün Suriye’de, AK PARTİ’nin 
yanlış dış siyasetleriyle, Türkiye’yi 
içine düşürüldüğü zor durumdan 
çıkarmak üzere canlarını vermektedir. 
O nedenle, Türk ordusunun bu 
büyük başarısının derleme toplama, 
birtakım örgütlerle paylaştırılmasına 
izin veremeyiz.” diye konuştu.

BOZKIR’DAN “ZEYTİN DALI 
HAREKÂTI” MEKTUBU

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray 
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Türkiye gerekse Avrupa ülkelerinin 
güvenliğine oluşturdukları tehdidi 
arttırmıştır. Türkiye’nin Suriye ile olan 
güney sınırında güvenliğin giderek 
bozulması, askerî bir operasyonun 
daha fazla ertelenemeyeceği 
gerçeğini ortaya çıkarmıştır.”
Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
bu nedenle Türkiye’nin, bahsi 
geçen terörist unsurlarla mücadele 
etmek üzere Zeytin Dalı Harekâtı’nı 
başlatma kararı aldığını belirtti.

Bu kararın, Birleşmiş Milletler 
Anlaşması’nın 51. maddesiyle şarta 
bağlanan meşru müdafaa hakkı 
ve Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin 1373 (2001), 1624 (2005), 
2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı 
kararlarıyla uluslararası terörizme 
karşı ortak mücadele çerçevesinde 
üye devletlere atfedilen sorumluluk 
kapsamında alındığını kaydeden 
Bozkır, harekâtın, Suriye’nin toprak 
bütünlüğüne, siyasi birliğine ve 
ulusal güvenliğine tam saygı 

gösterilerek, Afrin’deki PYD/YPG/
PKK/KCK ve DEAŞ mensubu 
teröristleri etkisiz hale getirmek 
ve kardeş Suriye halkını baskı ve 
zulümden kurtarmak amacıyla 
yürütüldüğünü bildirdi.

Volkan Bozkır, operasyonun 
hedefinin teröristlerin kendisi, 
barınakları, mevzileri, silahları, 
araçları ve ekipmanları olduğunu; 
sivillere zarar gelmemesi için her 
türlü tedbirin alındığını söyledi.

Operasyonun, Fırat Kalkanı 
Harekâtı’nda olduğu gibi, amacı 
gerçekleştirildiğinde sona ereceğini 
ifade eden Bozkır, Türkiye’nin, Suriye 
halkının can güvenliğini sağlamak 
üzere Zeytin Dalı Harekâtı’nı 
yürütmekle yükümlü olduğunu 
kaydetti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
mektubunu şu ifadelerle tamamladı:
“Suriye’nin çeşitli bölgelerinde tarih, 

kültür ve bölge gerçeklikleriyle hiçbir 
ilgisi olmayan yapıların yaratılmasına 
daha fazla göz yummamız 
mümkün değildir. Böylesine yanlış 
faaliyetlerin, bölgede ve bölge 
ötesinde barışın, güvenliğin ve 
istikrarın tesis edilmesine ciddi bir 
tehdit oluşturduğu açıktır.

Altını çizmek isterim ki Türkiye, 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve 
siyasi birliğine saygı göstermekte 
ve bu prensiplere katkı sağlamakta 
oldukça gayret sarf etmektedir. 
Suriye’de bir an evvel siyasi 
bir çözümün sağlanması için 
çabalarımızı sürdürmeye devam 
edeceğiz. Bugün karşılaştığımız 
küresel zorluklar karşısında, 
dezenformasyonu engellemek ve 
fiili gerçekleri doğru bir şekilde 
değerlendirmek için etkili bir 
parlamenter diplomasi aracılığıyla 
şeffaflığa ve doğrudan iletişime 
her şeyden daha fazla ihtiyacımız 
olduğu açıktır.”

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
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ZEYTİN DALI HAREKÂTI
AB Uyum Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili 

Mehmet Kasım 
Gülpınar, Zeytin 
Dalı Harekâtı’nı 

desteklediklerini 
belirterek, bunu 

kimsenin eleştirmeye 
hakkı olmadığını 

ifade etti.

AB Uyum Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar, Zeytin Dalı 
Harekâtı’na ilişkin yazılı açıklama 
yaptı. Gülpınar, mevzu ülke güvenliği 
olduğunda fedakârlık gerektirdiğini 
belirtti.

Türkiye’nin güneyinde bir terör 
koridoruna izin verilmeyeceğine 
işaret eden Gülpınar, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin başarılı olacağına 
yürekten inandığını vurguladı.

Gülpınar, Türkiye’nin attığı adımı 
kimsenin eleştirmeye hakkının 
bulunmadığını belirterek, şunları 
kaydetti: “100 yıldır Orta Doğu’yu 
dizayn etmek için, petrol için, gaz 
için, para için binlerce kilometre 
öteden buralara gelip haritaları 
çizenlere, ülkeleri bölenlere, 
kardeşi kardeşe kırdıranlara söz 
söyleyemeyenlerin, Türkiye’nin attığı 
bu adımları eleştirme hakkı yoktur. 
Bölgede DAEŞ palavrasıyla ortaya 
çıkıp İslamiyeti lekelemeye çalışan 
ve devletlere, özellikle de Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ayar vermeye 

çalışanlar, elbette gerekli cevabı 
alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, 
Türküyle, Kürtüyle Arabıyla,  
Zazasıyla, diğer birçok etnik ve 
inanç grubuyla bizimdir, ilelebet 

bizim kalacaktır, Allah’ın izniyle. 
Bu vatan şer güçlerinin dizaynına 
kapalıdır. Son yıllarda göz göre göre 
dayatılan senaryoya sessiz kalınması 
düşünülemez.”

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar
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Ahmet Berat Çonkar, “Türkiye 
uzunca bir süredir Suriye’de yaşanan 
iç savaş neticesinde çok ciddi bir 
göçmen sorunuyla karşı karşıya kaldı. 
Özellikle Suriye içerisinde rejimin belli 
bölgeleri PKK/PYD terör örgütüne 
terk etmesiyle birlikte bu bölgelerde 
yerel halk üzerinde silahla, şiddetle, 
baskıyla hâkimiyet kuran terör örgütü 
kantonlaşma, devletleşme gibi bir 
sürece yöneldi.” dedi.

Çonkar, bunun arkasından da 
Türkiye’nin NATO’da müttefiki 
olan, özellikle ABD’ nin IŞİD’e karşı 
mücadele bahanesiyle bu terör 
örgütünü sahada kullanmasıyla 
güvenlik tehdidinin çok daha farklı bir 

boyuta geldiğini söyledi. 

Çonkar, “Özellikle son 2-3 senedir 
Türkiye içerisinde yaşadığımız terör 
saldırıları. PKK/PYD terör örgütü 
hâkimiyet alanını bizim ülkemizin 
içerisinde de geliştirmek için kanlı 
bir eylem sürecine girdi. Çukur 
eylemleri, hendek eylemleri yaptı,  
bununla birlikte bizim şehitler 
vererek, gazilerimizle önemli bir 
bedel ödeyerek yürüttüğümüz 
operasyonlarla ülkemizin sınırlarının 
içerisindeki bu tehdit bertaraf edildi.” 
diyerek sözlerini sürdürdü.

Sınırın ötesinde olan tehdidin 
büyüyerek devam ettiğini ifade eden 
Çonkar, “Terör tehdidini kaynağında 

yok etmek amacıyla meşru güvenlik 
çıkarlarımızı ve hukuki haklarımızı da 
gözeterek Afrin operasyonu sürecine 
geldik.” dedi. 

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütünün 
istilası altında,  bölgelerde zulüm ve 
baskı altında olan bölge halkının da bu 
zulümden, baskıdan kurtarılmasının 
hedeflendiğine değinen Çonkar, 
“Terör örgütü orada Kürt, Türkmen, 
Arap demeden insanları mağdur 
etti, büyük katliamlar yaptı, etnik 
arındırmaya tabi tuttu.” dedi.

“Bölgeyi istikrarsızlaştıran, barışı 
ve güvenliği tehdit eden bir terör 
örgütüyle karşı karşıyayız.” diyen 
Çonkar, “Hedefimiz bu yapıyı 

NATOPA TÜRK GRUBU BAŞKANI AHMET BERAT ÇONKAR, 
MECLİS HABER DERGİSİNE ZEYTİN DALI HAREKÂTI’YLA 
İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

AHMET BERAT ÇONKAR
NATO PARLAMENTER ASAMBLESİ TÜRK GRUBU BAŞKANI
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sınırlarımızın ötesinde barınamaz hâle 
getirmek. Burayı meşru bir yönetimle 
birlikte siyasi bir süreç sonucunda 
Suriye halkının kararıyla anayasal bir 
düzen içerisinde istikrarlı bir yönetime 
kavuşturmaktır.” diyerek sözlerini 
sürdürdü. 

Ahmet Berat Çonkar, “Harekâta 
Zeytin Dalı dememizin ana nedeni, 
burada bütün halklara, bütün etnik 
kimliklere, inançlara eşit mesafede 
durarak orada bu halkların kardeşçe, 
barış içerisinde yaşayabilecekleri bir 
imkânı sağlamak için bu operasyonu 
gerçekleştiriyoruz. Bölge halkının 
da duruşlarını ortaya koydukları, o 
cesareti gösterdikleri ve Türk Silahlı 
Kuvvetlerine destek verdiklerini 
gözlemlemekteyiz.” dedi.

Her türlü teknolojik imkânlar 
kullanılarak Mehmetçiğimizin 
cesareti ve kahramanlığı ile çok 
önemli başarılar elde edildiğini 
belirten Çonkar, “Afrin ’in inşallah 
en kısa zamanda terör örgütünden 
kurtarılacağını düşünüyoruz.” dedi. 

Ahmet Berat Çonkar, “Kürtler bizim 
kardeşlerimiz, biz birlikte yaşıyoruz, 
bizim hedefimiz Kürt halkını da en 
fazla istismar ve mağdur eden terör 
örgütünü yok etmektir. Özellikle bu 
anlamda Türkiye’yi Kürtlere karşıymış 
gibi konumlandırmaya çalışan bu 

maksatlı odaklara karşı da çok 
dikkatli olunması gerekiyor. İnsani 
duyarlılıklarımız zaten bütün dünyaca 
bilinmektedir.” dedi.

“Türkiye’nin mültecilere yaklaşımı, 
insani yardımlar konusunda sergilediği 
performans ortadadır.” diyen 
Çonkar, sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz 
bölgemize barış, istikrar ve huzur 
getirmeyi amaçlıyoruz. Kürt, Arap, 
Türkmen olsun, farklı dinlerden, 
mezheplerden insanlar olsun, bizim 
açımızdan hepsi eşittir. İnsan olarak 
aynı değerdedir,  özellikle ordumuzun 
bu konudaki hassasiyetini de takdir 
etmemiz gerekir diye düşünüyorum. 

Özgür Suriye ordusuyla ilgili de 
düşüncelerini açıklayan Çonkar, 
“Suriye’de yaşanan iç savaşta 
özellikle tüm dünyada meşru olarak 
kabul edilen Suriye muhalefetinin, 
koalisyonun oluşturduğu bir yapı. 
Uluslararası anlamda meşruiyeti olan 
ve siyasi barış müzakerelerinde de 
muhalefetçe temsil edilen bir askerî 
unsur. Önceden de gerek donat 
programları gerekse teçhizat ve 
destek anlamında koalisyon ülkeleri 
tarafından da desteklendi.

Önemli olan, terör örgütlerinden 
temizlenmiş ortak bir siyasi anlayışa 
vararak Suriye’de yeni bir anayasanın 
ve siyasal yapının kurulmasıdır.” dedi.

“Terör örgütü 
orada Kürt, 

Türkmen, Arap 
demeden insanları 

mağdur etti. 
Büyük katliamlar 

yaptı, etnik 
arındırmaya tabi 

tuttu.”
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Çonkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin harekâtının meşruiyetine 
karşı çıkamayanlar maalesef 
Suriye içerisindeki bir takım terör 
örgütleri ile Özgür Suriye ordusunu 
ilişkilendirmeye çalışmaktadırlar.
Bu çok art niyetli, maksatlı bir 
yaklaşımdır, aynı zamanda Türkiye’ye 
zarar vermek isteyen malum 
uluslararası odakların Türkiye’ye 
yönelik yeni bir operasyonudur.

Bu konuda da kamuoyumuzun 
bilinçli ve dikkatli olması gerekir. 
Türk ordusuyla beraber hareket 
eden Özgür Suriye ordusu meşru 
bir müdafaa içerisindedir, hukuki bir 
mücadele vermektedir ve bu terör 
örgütlerinin tasfiyesinden sonra da 
bu yapılar yeni kurulacak Suriye 
anayasası ve hükûmeti içerisinde 
zaten entegre olacak ve ülkenin 
bir güvenlik unsuru olarak yerini 
alacaktır.”

Çonkar, “Ayrıca bu açıdan bakıldığı 
zaman süreç içerisinde özellikle 
bizi bu konuda durdurmak isteyen 
birtakım ülkeler özellikle Türkiye’yi 
yapmış olduğu meşru operasyonda 
terör örgütleri ile ilişkilendirme 
yönünde bir çaba içerisine girebilirler.” 

dedi. “Bütün bunlar psikolojik 
harekât anlamında uygulanan 
Türkiye düşmanı ve karşıtı çevrelerin 
söylemleridir.” uyarısında bulundu.
Çonkar bu konuyla ilgili “Biz burada 
NATO müttefiklerinin  Avrupa’daki 
veya dünyanın diğer ülkelerindeki 
devlet adamlarının, siyasetçilerin 
terör örgütleri ve marjinal yapıların 
bu propagandalarına alet 
olmamalarını bekliyoruz. Aksi yönde 
kulağımıza gelen bazı beyanlar bizleri 
üzmektedir.” ifadelerini kullandı.

“Bizler şeffaf bir şekilde hadiseyi 
gerçekleri her platformda 
anlatıyoruz ve paylaşıyoruz. yanlış 
yapan müttefiklerimiz var, bunun da 
farkındayız bu hatadan bu yanlıştan 
dönmelerini bekliyoruz.” diyen 
Çonkar, “Türkiye’nin haklılığı kararlılığı 
ortadadır, bu konuda bizim taviz 
vermemiz söz konusu değildir. Terör 
örgütleriyle birlikte çalışmaya devam 
eden ülkeler çok büyük bir hüsrana 
uğrayacaktır.” dedi.

Ahmet Berat Çonkar, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Biz gerek ABD gerek koalisyon 
üyeleri içerisinde PKK/YPG 
yapılanmasına  destek olan, birlikte 

hareket eden tüm ülkelerin bu 
hatadan bir an önce dönmelerini 
ve NATO müttefiki olan Türkiye ile 
birlikte hareket etmelerini bekliyoruz, 
NATO’nun kuruluş amacı bütün 
üyelerinin güvenliklerini güvence 
altına almaktır, NATO’ya üye 
ülkelerden birinin diğerini  tehdit 
edebilecek herhangi bir unsurla 
birlikte bulunması onu desteklemesi 
söz konusu bile olamaz, aksi, NATO 
anlaşmasının açıktan çiğnenmesi 
durumudur.”

Çonkar, “ABD’nin de NATO’nun 
kuruluşundan bu yana en önemli 
en büyük askerî gücü olarak 
böyle bir yanlışa düşmesi bizi 
şaşırtmaktadır. Aynı zamanda 
Avrupa’daki müttefiklerini de 
şaşırtmaktadır, bize birçok vesile 
ile ifade edilen bu süreçlerde 
ABD’ ye çok ciddi bir güven kaybı 
oluştuğudur, Avrupa müttefikleri 
içerisinde bütün bunları bir çerçeve 
içerisinde değerlendirdiğimiz zaman 
Türkiye’nin ve Atlantik ittifakının 
güvenlik ve istikrarı açısından 
birlikte çalışmasının ve ortak 
mücadele etmesinin kritik önemde 
olduğunu düşünüyoruz.” diyerek 
değerlendirmesini tamamladı.
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İsmail Emrah Karayel, “Zeytin Dalı 
Operasyonu’ndan önce, Suriye’deki 
insani krizin başlamasından bu 
yana Türkiye, sürecin demokratik 
şekilde çözülmesi, Suriye’nin toprak 
bütünlüğünün korunması için çok 
uzun süredir diplomatik temaslar 
yürüttü ve görüşmeler yaptı.” 
diyerek sözlerine başladı.

Karayel, “Zeytin Dalı Operasyonu 
aslında bir sürecin sonu.” dedi.

Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gelinen noktada önce DEAŞ’ı 
oluşturup sahaya süren 
emperyalistler sonra bölgeyi 
DEAŞ’tan temizleme bahanesiyle 
PYD/PKK, YPG gibi örgütleri bölgeye 

transfer edip silahlandırarak hem 
Suriye’nin toprak bütünlüğü hem de 
Türkiye’nin güvenliği açısından ciddi 
tehdit oluşturdular.

Maalesef ABD gibi NATO 
da müttefik olduğumuzu 
düşündüğümüz bir ülkenin dört bin 
tırı geçen silah desteği ile birlikte bu 
süreç başka bir şekilde ilerlemeye 
başladı ve müzakereler kifayetsiz 
kaldı” diyen Karayel, “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da birkaç kez 
açıkladığı üzere ABD’nin başkan 
seviyesinde verdiği taahhütlerinin 
bile yapılmadığını gördük. Türkiye 
bu durumda operasyona başlamak 
durumunda kaldı.” şeklinde konuştu.

Karayel, “Birinci önceliğimiz bölgeyi 

terör örgütlerinden temizlerken en 
az şehidin verilmesi, en az yaralının, 
gazinin olması ama bununla 
birlikte yapılması gerekenlerin de 
yapılması.” dedi.

Zeytin Dalı Operasyonu’nun 
gidişatını da değerlendiren 
Karayel, “Öncesinde çok ciddi 
bir çabanın sarf edildiği süreç, 
operasyonu gerçekleştiren, 
canlarını feda etmeyi göze 
alan kahraman Mehmetçiğimiz 
sayesinde gayet iyi ilerliyor. 
Şehitlerimiz Rablerine kavuştular 
ve biz inanıyoruz ki Peygamber 
Efendimize komşu oldular, ayrıca 
gazilerimiz var; gazilik bu dünyada 
kavuşulabilecek en yüksek 
makam.” dedi.

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONU EŞ BAŞKANI İSMAİL EMRAH KARAYEL, MECLİS 
HABER DERGİSİNE ZEYTİN DALI OPERASYONU’YLA İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

İSMAİL EMRAH KARAYEL
TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KARMA PARLAMENTO 

KOMİSYONU EŞ BAŞKANI
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“Operasyon bazen yurt dışı 
parlamenterler tarafından 
soruluyor.” diyen Karayel, “Biz de 
ülkemizin sınır güvenliği açısından 
önemini ve gerekçesini anlatıyoruz.”  
şeklinde konuştu.

Karayel, “Ayrıca, tabii burada ifade 
etmek istediğim önemli bir husus, 
terörle mücadelede üzerimize 
düşen görevi yerine getirmeye 
hazırız denmesine rağmen DEAŞ 
bahanesi ile PYD/PKK,YPG’nin 
müttefik dediğimiz ülkeler 
tarafından silahlandırılması.” dedi. 

Karayel sözlerini şöyle sürdürdü: 

Aslında oyunun çok farklı 
olduğunu biliyoruz. 15 Temmuz’da 
sergilenmek istenilen Türkiye’yi 
bölme stratejisinin belki de 
gerçekleşmemesi ile birlikte bir 
sonraki hamlesi olarak ortaya 
çıkacak bir şeyi bu harekâtla 
Türkiye önlemiş oluyor. Türkiye’miz, 
Türk ordusu marifeti ile bu planları 
bozmaktadır.

“Biz çok kadim bir devletiz.” diyen 
Karayel, “Bizim coğrafyamız kolay 
bir coğrafya değil, güçsüzlere ve 
zayıflara da müsaade eden bir 
coğrafya değil, tarihte nasıl güçlü 
olduysak bundan sonra da güçlü 
olacağız ve oyunları başladıkları gibi 
bitecek.” dedi ve ekledi:

“Sonuçta bu süreç Afrin Operasyonu 
ile birlikte bölgede hayatın normale 
dönmesini Afrin ve çevresinden 
ayrılmak zorunda kalmış insanların 
tekrar yurtlarına dönmesini 
sağlayacak bir süreç.” 

“Tabii Türkiye sınırındaki bölgelerin 
terörden arındırılması çerçevesinde 
Afrin ’den sonra Membiç ve Fırat’ın 
doğusu ile ilgili Türkiye’nin planları 
olduğunu, konuyla ilgili çalışmalar 
yapıldığını en üst düzeydeki 
açıklamalardan biliyoruz.” diyen 
Karayel; Türkiye, Rusya ve İran 
konferansında da güzel bir netice 
alındı, Türkiye’nin diplomatik 
çabaları ile bu neticeye ulaşıldı.” 
dedi. 

Karayel, “Suriye konusunda AB, 
Rusya ve ayrıca komşumuz İran gibi 
ülkeleri de kapsayan görüşmeler 
neticesinde hem sahada askerî 
alanda, hem diplomatik alanda 
başarı elde ediliyor.” diyerek 
sözlerine devam etti. 

“KPK Türkiye Başkanlığı olarak 
Avrupa Parlamentosunu ziyaret 
ederek iki yıldan uzun bir süredir 
gerçekleştirmediğimiz toplantımızı 
da gerçekleştireceğiz” diyen Karayel, 
“Çukur eylemleri esnasında Avrupa 
parlamentosundaki dayatmalardan 
dolayı onlardan kaynaklı toplantı 
olmamıştı. Ayrıca 15 Temmuz’dan 
sonra da Avrupa parlamentosu 
tarafından KPK Avrupa kanadı 
olarak bir ziyaret de olmadı; bunu 
buradan ifade etmek istiyoruz.” 
dedi.

Karayel, “Biz yapıcı mesajlarla 

birlikte bir ziyaret gerçekleştireceğiz. 
Gördüğümüz kadarıyla en önemli 
gündem “Zeytin Dalı Operasyonu” 
olacak.” dedi.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu Eş 
Başkanı İsmail Emrah Karayel, 
“Aslında biz muhataplarımıza ve 
Avrupa Parlamentosundaki tüm 
milletvekillerine birer mektup ve 
bilgi notu ile bu operasyonun niye 
yapıldığını, amacının ne olduğunu 
ve süreci detaylı şekilde anlattık. 
Maalesef orada yine görüyoruz ki 
PYD/PKK, YPG, FETÖ gibi terörist 
gruplar birleşerek sanki harekâtta 
sivillere ve çocuklara yönelik bir 
katliam varmış gibi algı operasyonları 
yapıyorlar. Muhataplarımıza bunun 
böyle olmadığını ve süreci ayrıca 
anlatacağız.” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu (KPK) Eş Başkanı ve 
AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail 
Emrah Karayel, 24 Ocak 2018’de 
751 Avrupa Parlamentosu üyesine 
gönderdiği mektupta ise ‘Zeytin 
Dalı Operasyonu’ ile ilgili bilgiler 
verdi.

Karayel, mektubunda, Suriye’deki 
silahlı çatışmanın ve dışsal etkilerinin 
Suriye’nin sınırlarını ve yakın 
çevresini aştığını ve Türkiye’nin 
ulusal güvenliğini tehdit eden Suriye 
merkezli DEAŞ ile PKK/KCK’nin 
Suriye kolu olan PYD/YPG terör 
örgütlerine karşı Birleşmiş Milletler 
Şartının 51. maddesinde belirtilen 
meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 
terörle mücadele edildiğini belirtti.

P K K / K C K / P Y D - Y P G ’ n i n 
kontrolünde bulunan Suriye’nin 

Afrin bölgesinden Türkiye’nin Hatay 
ve Kilis şehirlerine son günlerde 
artarak gerçekleştirilen roket 
saldırıları ve taciz ateşlerinin birçok 
sivil ve askerin ölümüne ve daha 
fazlasının yaralanmasına neden 
olduğunu belirten Karayel ayrıca 
şiddet ve çatışma ile bölgedeki 
370.000’i Kürt kökenli olmak üzere 
3.5 milyon masum insanın evlerini 
terk ederek tek güvenli bölge olan 
Türkiye’ye sığındıklarını ifade etti.

Karayel, Türkiye’nin terör tehdidiyle 
mücadele etmek üzere 20 
Ocak tarihinde başlatılan askerî 
operasyonun 21 Ocak tarihinde de 
terörist unsurlara karşı kara harekâtı 
ile devam ettiğini belirterek, 
operasyonun amacının Afrin’deki 
teröristleri etkisiz hâle getirmek 
ve kardeş Suriye halkını koruyarak 
sınır güvenliğimizi sağlamayı 

hedeflemek olduğunu söyledi. 
Operasyonun sadece bahse konu 
terör unsurlarını hedef aldığını 
belirten Karayel, sivil halkın zarar 
görmemesi için gereken her türlü 
tedbirlerin alındığını ve üst düzey 
hassasiyet gösterildiğini ifade etti.

KPK Eş Başkanı Karayel, Türkiye’nin 
terörizmle mücadeleye ilişkin 
üye devletlere atfedilmiş olan 
sorumluluk çerçevesinde BM 
Güvenlik Konseyi’nin 1373(2001), 
1624(2005), 2170(2014) ve 
2178(2014) sayılı kararları 
doğrultusunda sınır güvenliğini ve 
ulusal güvenliği sağlamak üzere 
alınan bu tedbirin zaruri kılındığını 
ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ile 
siyasi birliğini korumaya yönelik 
taahhütte bulunarak temel 
prensiplere katkı sağlamak ve 
ilerletmek amacı olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE-AB KPK EŞ BAŞKANI İSMAİL EMRAH KARAYEL,
AB PARLAMENTOSU ÜYELERİNE ZEYTİN DALI
HAREKÂTI İLE İLGİLİ BİLGİ MEKTUBU GÖNDERDİ
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Salim Uslu, “Mecliste İdare Amirleri 
her partinin sayısına göre dağılıyor, 
bu sayı geçmişte dört iken bugün 
altı kişi ve herkes bir göreve bakıyor.” 
dedi.

“Beşinci kez güvenlikten 
sorumluyum.” diyen Uslu, Güvenlik 
Koordinasyon Kurulunun da 
kendisine bağlı olduğunu belirterek 
bu çerçevede tedbirler aldığını 
belirtti. Uslu açıklamasında; 
“Örneğin aldığımız tedbirlerden bir 
tanesi sığınakların yenilenmesidir. 
TBMM’nin olağanüstü koşullarda 
çalışmalarını devam ettirmesinin 
gerektirdiği mekâna ihtiyaç var, 
Kurtuluş Savaşı’nda da  Polatlı’dan  
top sesleri duyulmaya başlandığı 
hâlde Meclis çalışmaya devam etti.” 
diyerek sözlerini sürdürdü. 

“Meclisimiz 15 Temmuz’da ikinci kez 
gazi oldu, bombalandı. Hâl böyle 
olunca güvenlik, günümüzün en 

önemli meselelerinden biri hâline 
gelmiştir.” 

“Meclise antidron sistemi 
kurduk.” diyen Uslu, “TBMM hem 
güvenlik önlemlerini üst düzeye 
çıkarmak zorunda hem de kamu 
kurumları içinde halka açık olmak 
zorundadır. Ne Cumhurbaşkanlığı, 
ne Başbakanlık, ne Genelkurmay 
Başkanlığı ne de diğer bakanlıkların 
hiçbirisi TBMM ile  emsal olmaz.” 
Sıkıntısı olan günde 10 - 12 bin kişi  
Meclise giriş yapıyor ve derdini 
anlatıyor, her türlü güvenlik önlemi 
alınmıştır ve alınmaktadır, zamanla 
ihtiyaçlar değişiyor, ihtiyaçlar değişip 
arttıkça yeni ihtiyaçlara doğru 
elbette tedbirler alınıyor.” şeklinde 
konuştu.

Uslu, ayrıca, “15 Temmuz’u yaşamış 
bir vekil olarak şunu söylemek isterim 
ki, Meclisin hiçbir zaman güvenlik 
zafiyeti göstermemesi lazım.” dedi.

Uslu, “Bundan sonra başka tedbirler 
de alacağız; Meclis içerisinde 
alternatifsiz tedbir alma şansımız 
yok, alternatifler oluşturmak 
zorundayız. Yine otopark sorununu 
çözelim, birden çok otopark 
yapalım, kapalı otopark yapalım, 
insanlara alternatif  gösterelim, 
alternatifsiz olmaz dedik, bu 
konuda kararlar aldık.” dedi.

Uslu, açıklamalarına şu şekilde 
devam etti: 

“Aslında rozet iş yapmıyor, bir 
yerin şerefi o yerde  oturandandır. 
Milletvekilinin iş yapabilme kabiliyeti 
de ancak o vekilin etkin ve saygın 
olmasındandır, yoksa ‘Milletvekili 
rozetini taktım herkes bana saygı 
duymak zorunda’ derseniz olmaz, 
saygıyı siz duyduracaksınız, etkiyi 
siz uyandıracaksınız, başka türlü 
olmaz.”

TBMM İDARE AMİRİ AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ 
SALİM USLU, MECLİS HABER DERGİSİNE 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU

SALİM USLU
TBMM İDARE AMİRİ AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ
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Zeytin Dalı Harekâtı’nı da 
değerlendiren Uslu, “Biliyorsunuz 
ki, Zeytin Dalı Harekâtı 20 Şubat 
2018’de başladı. Bence çok doğru bir 
harekât. Zeytin Dalı Harekâtı daha 
önceki Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 
bir devamıdır. Binlerce kilometre 
öteden birileri müdahil olurken, 
coğrafyamızdaki istikrarsızlığa taraf 
olurken, bu istikrarsızlığı sürdürmeye 
çalışırken, bizim bölgemizdeki 
terörizme karşı sessiz ve ilgisiz 
kalmamız söz konusu olamaz, 
kimse bunu bizden beklemesin. 
NATO’nun yaptığı açıklamalar son 
derece çelişkili, oysa kendi sınırlarını 
korumak NATO sorumluluğundadır.” 
dedi.

“ABD’nin daha çok enerji koridoru 
açmak gibi bir amacı olduğunu  
düşünüyorum. Ama oraların koruma 
kollama işini de terör örgütlerine 
havale ediyor olmasını kesinlikle  
doğru bulmuyorum.” diyen Uslu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD‘nin kendisini dünyanın 
jandarması, hâkimi, savcısı gibi 
görüp ülkeleri yargılıyor, sorguluyor 
olmasını, son Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararlarındaki 
Kudüs kararında gördük ki  dünya 
reddetti. Görüyoruz ki Suriye’de 

enerji kaynaklarına el konulacak; 
enerji kaynaklarına el konulurken 
de buraların bekçiliğine terör 
örgütleri ve bazı Kürt grupları 
soyunduruluyor. Oysa  bu unsurların 
gerçekte dolgu malzemesi olarak 
kullanıldıkları ortaya çıktı. Bu 
noktada Türkiye’nin etkin ve  saygın 
bir devlet olarak uluslararası hukuka, 
BM kararlarına  uygun olarak, 
kendi topraklarını  kendi sınırlarını 
korumak ve kendi sınırlarına 
yapılan tecavüzleri, bombaları, 
füzeleri atanları yakalamak ve onları 
gerektiği şekilde cezalandırmak gibi 
bir hakkı, bir meşruiyeti var, böyle bir 
hakkı ve meşruiyeti kullanmak üzere 
Türkiye, Afrin harekâtını başlatmış 
durumda.”

Sonuçları itibarıyla da harekâtı 
değerlendiren Uslu, “Memnun edici 
bir harekât, Türkiye’yi birleştirdiğini 
düşünüyorum.Gündelik siyaset üstü 
bir yaklaşımla aidiyetimizi muhafaza 
ederek millî meselede ne kadar bir 
ve beraber olduğumuzu dünya 
görmüş oldu.” dedi.

Uslu, “En önemlisi de şudur; bu 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda kullanılan 
araç ve gerecin yüzde 75’i yerli 
üretimdir, bunu  çok anlamlı 
buluyorum, ikincisi, Zeytin Dalı 

“Bu harekâtın bir 
an önce başarıya 
ulaşması lazım.” 

diyen Uslu, 
“ABD’den çelişkili 

açıklamaların 
geliyor olması 

ABD’nin 
düştüğü durumu 
göstermektedir.” 

dedi.
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Harekâtı kesinlikle ne Suriyeli  
Kürtlere, ne Türkiyeli Kürtlere 
karşı yapılan bir harekât  değildir.” 
şeklinde konuştu.

“Terör ve şiddetin olduğu yerde  
insan yok, can yok, hayat  yok, 
çalışma  yok, ev yok bark yok ve 
yaşama hakkı yok.” diyerek sözlerini 
sürdürdü.

Uslu, “En sarsıcı beyanlarda 
bulunabilirsiniz, meselenizi 
anlatabilirsiniz; ama elinize silah 
alırsanız sizinle  konuşma dilimiz  
farklılaşır ve devletin, askerin kendini 
savunma hakkı her zaman  vardır, 
meşruiyeti vardır, devletimizin aldığı 
bu kararın arkasında  80 milyon 
milletimiz  durmaktadır.” dedi. 

“Birilerinin sosyal medyada yalan 

beyanlarla kamuoyunun aklı ve 
vicdanını tutsak almaya çalışıyor 
olması kabul edilebilir bir şey değildir, 
nitekim zaten yalanlar bir bir ortaya 
çıkıyor.” diyen Uslu, “Ayrıca, Türkiye 
kendi imkânlarıyla kendi geleceğini 
kurgulayan bir ülkedir. Çok az ülkede 
böyle imkânlar mevcuttur, biz ilk 
defa Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları 
olarak, başı dik insanlar olarak 
bağımsız olmanın, egemen bir 
devlet olmanın, kendi kararını kendi 
almanın, kendi geleceğini kendi 
hazırlamanın keyfini yaşıyoruz.” 
dedi.

Uslu, “Türkiye zaten pahalı bir  
coğrafya; etrafımızda  sorunlar bu 
kadar çokken hem göç kavşağında, 
hem göç almaya devam edecek. 
Bu  pahalı coğrafyada oturmanın 
bir bedeli var, bu bedeli biz  asırlar 

boyu ödedik, Osmanlı’da ödedik, 
Selçuklu’da ödedik ve şimdi 
de  ödüyoruz, ödemeye devam 
edeceğiz.” diyerek sözlerine devam 
etti.

Şehitlerimize olan minnettarlığını 
dile getiren Uslu, “Şehitlerin gelmesi 
canımızı yakıyor, ama dikkat edin 
dünyada en çok şehitliği olan ülke 
Türkiye, Myanmar’dan  Berlin’e kadar 
şehitliğimiz var bizim, Macaristan’da 
şehitliğimiz var bizim. Bu da demek 
oluyor ki bütün bunlar, aslında 
bu pahalı coğrafyada olmanın bir 
bedelidir. Ayrıca, şunu görüyorum ki 
uluslararası politikada, dış politikada 
hiçbir şekilde duygusallık olmaz, 
bugün dost olduğunuzla yarın 
düşman olabilir, bugün düşman 
olduğunuzla yarın dost olabilirsiniz, 
o zaman yumurtalarınızın hepsini 
aynı sepete koymayacaksınız. 
NATO da yanlış yapıyorsa yanlışa  
yanlış demek durumundasınız. Ne 
zaman ki Sayın Cumhurbaşkanımız, 
Reisimiz yanlışa yanlış dedi, bu yol 
çıkmaz  sokak dedi o zaman sorun 
başladı. Ada ülkelerinden veya 
küçük ülkelerden herhangi birisi 
gibi etkisiz olan bir ülke olursanız 
sorun yok, ama Türkiye güçlü bir 
ülkedir ve güçlü bir ülkenin düşmanı 
her zaman çoktur, bunu görmeliyiz.” 
diyerek bu konudaki düşüncelerini 
de aktardı.

Açıklamasında siyasi duruşun 
önemine de değinen Uslu “ ‘Her 
rengi boyamışlar önceliği beyaza 
vermişler’ diye bir söz var. Toplum, 
siyaset kurumlarını partileri 
tutarlılık testine tabi tutuyor, 
geçmişte söyledikleriyle şimdi 
söyledikleri birbiriyle örtüşüyor 
mu, örtüşmüyor mu  ona bakıyor. 
Bence milletvekilliği veya siyaset 
kurumları, siyasetçiler herkesin her 
aklına geleni, her ağzına geleni 
ifade ettiği, eleştirdiği, karaladığı 
kurum olmaktan çıkartılmalıdır, 
siyaset kurumunun ne kadar önemli 
olduğunu biz yaşayarak gördük, 
demokratik sistemde siyaset yolu 
önemlidir, belirleyicidir.” diyerek 
sözlerini tamamladı.
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Öncelikle harekâtta gelinen süreci 
değerlendiren Turan, “Yurt dışındaki 
bazı odaklarla kimi muhalif yapılar, 
Türkiye’nin yok yere bu harekâta 
giriştiği gibi bir algı yaymaya 
çalışıyor.” dedi. Turan, “Türkiye-
Afrin operasyonunu yapmaya bir 
günde karar vermedi. Operasyon 
başlayıncaya kadar Türkiye elinden 
geldiğince bölgedeki aktörleri ikaz 
etti. PKK’nın bir kolu olan PYD’ye silah 
verilmemesi için buraya silah yığan 
ülkeleri uyardı” diyerek “Ancak buna 
rağmen bu ülkeler ağır silahlarla 
PKK/PYD’yi silahlandırmaya devam 
ettiler. Sınırımızda adeta bir terör 
devleti inşa edilmeye çalışıldı. Sınır 
güvenliğimizi tehdit eden böyle bir 
durum karşısında sessiz kalmamız 
mümkün olabilir miydi?” şeklinde 
sözlerini sürdürdü. 

Sadece son bir yılda sınırın o 
tarafından buraya 700’ü aşkın 
saldırı olduğunu ifade eden Turan, 
“Ankara’da Kızılay ve Merasim 
Sokak saldırılarını yapan teröristlerle 
İstanbul Vezneciler saldırısını yapan 
teröristin Suriye’nin kuzeyinde 
PYD kamplarında eğitim gördüğü 

biliniyor. Terör örgütü, bugün bile 
Kilis’te ve Reyhanlı’da birçok sivil 
noktaya roket atıyor.” dedi.

“Dolayısıyla bütün bu ikazların 
aksine hareket edildiği için Türkiye, 
uluslararası hukuktan kaynaklanan 
haklarını kullanarak Zeytin Dalı 
Harekâtı’nı başlattı.” diyen Turan, 
harekâtın seyriyle ilgili düşüncelerini 
ise “Harekât şu an için olumlu bir 
seyir izliyor. Terör örgütünün hâkim 
olduğu birçok köy ve stratejik nokta 
TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. 
Operasyonun ne kadar süreceğini 
güvenlik ve istihbarat birimlerimiz 
belirleyecek. Ancak ne olursa olsun, 
sınır güvenliğimiz sağlanmadan, terör 
örgütünün beli kırılmadan bölgeden 
çekilmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Bu operasyonun başarılı bir şekilde 
ilerlemesinin iki önemli nedeni var.” 
diyen Turan, “Zeytin Dalı Harekâtı 
için tabiri caizse kimsenin icazetine 
ihtiyaç duymadan tam bağımsız bir 
ülke olarak karar aldık ve uyguladık. 
Bir diğer önemli neden de bu 
operasyonun büyük ölçüde yerli silah 
teknolojisine dayanmasıdır. Geçmişte 
neredeyse tüm silahları yurt dışından 

alırdık. Ancak bize bunları satan ülkeler, 
bazı şerhler koyarlardı. Şimdi bütün 
bunlar aşıldı. Savunma sanayiinde 
ulaştığımız yüzde 70 yerlilik oranı 
terörle mücadelede bizi oldukça 
güçlendiriyor.” dedi.

Harekâtın sonuçlarıyla ilgili 
düşüncelerini de aktaran Turan, 
“Harekât, bölgemizde ameliyat 
yapmaya çalışan küresel güçlere karşı 
önemli bir cevap olacak. Türkiye’nin 
tutumunun bölgedeki sivil insanlara 
karşı değil, teröre karşı olduğu bir 
kez daha ispatlanmış olacak. Bugün 
bölgede terörizmin kaynağı hâline 
gelen PKK/PYD’nin beli kırılacak. 
Bu durum, bölgenin daha özgür ve 
güvenli hâle gelmesini sağlayacak.” 
dedi.

Turan, “Bizler, bütün ülkelerin toprak 
bütünlüğüne saygılı olduğumuz gibi 
Suriye’nin de toprak bütünlüğüne 
saygılıyız. Yarın iç savaş sona 
erdiğinde Suriye’de bu sınırlar 
korunarak bir gelecek tasavvuru 
oluşturulmalıdır. PKK gibi terör 
örgütlerinin desteklenerek devletçik 
oluşturmalarının önünün açılması 
bölgede daha fazla kaosa neden olur.” 
diyerek değerlendirmesini bitirdi.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN,
MECLİS HABER DERGİSİNE ZEYTİN DALI HAREKÂTI’YLA 
İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

BÜLENT TURAN
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ
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Engin Özkoç Zeytin Dalı Harekâtı’yla 
ilgili, “Bugünkü gelinen nokta önemli, 
Ana Muhalefet Partisi olarak bu 
konuda zaman zaman Türkiye’nin dış 
politikasında komşuları ile ilgili nasıl bir 
politika izlenmesi gerektiği konusunda 
da beyanatlar veriyoruz.” diyerek 
konuyla ilgili sözlerine başladı.

“Bizim için önemli olan Suriye halkının 
özgür, bağımsız, refah içerisinde 
kendi ülkesinde toprak bütünlüğünü 
kaybetmeden yaşayabilmesidir.” diyen 
Özkoç, “Türkiye; bağımsızlığın, esaretin 
kendi ülkesine yabancı askerlerin 
girmesinin ne demek olduğunu 
yaşayan, bilen ve hafızasından 
silemeyen bir ülkedir.” dedi.

Özkoç, “Siyaset bu tür durumlarda 
askerî müdahalelere gerek 
duymamak, sorunları çözmek için 
vardır. Bu dönemde siyasette sadece 
tek bir fikrin dinleniyor olması söz 

konusu olamaz. İşte böyle zamanlarda 
iktidarda bulunan siyasi partiler 
Türkiye’nin içerisindeki dengeyi 
gözeterek Ana Muhalefet Partisi ve 
diğer siyasi partiler ile bir diyalog 
içerisinde olmalıdır.” dedi.

“Ana Muhalefet Partisi olarak 
Bu ABD’nin bir harekâtıdır, Orta 
Doğu’ya barış getirmeyecektir, savaş 
getirecektir dedik. İktidar ise biz 
Amerika ile birlikte hareket ediyoruz, 
büyük Orta Doğu projesinin eş 
başkanıyız, burada Türkiye’nin çıkarları, 
Amerika’nın çıkarları ile birliktedir 
dedi” diyen Özkoç, “İktidar Partisi, bu 
gelinen aşamada o zamanki Amerikan 
Başkanı Obama tarafından aldatıldık; 
bu yüzden de geldiğimiz noktanın 
artık sınırlarımızı koruma noktası 
olduğunu belirtiyor.” diyerek sözlerini 
sürdürdü.

Özkoç, “Bu süreci bizim yönetmemiz 

gerektiğini, Orta Doğu’daki en istikrarlı 
devletin Türkiye olduğunu ifade 
ettik ama o süreçte neler oldu, süreç 
içerisinde Suriye dağıldı. Suriye’nin 
içerisinde terör örgütleri meydana 
geldi. Biz de bu terör örgütleri arasında 
bir tarafı kendimize yakın hissetmek 
durumunda kaldık.” diyerek süreçle 
ilgili görüşlerini aktardı. 

Özkoç, “Türkiye’nin dış diplomasisi, 
diplomatları ile yürütülür. Bu işi bilenler 
vardır ama bu konuda birçok yanlışlık 
da yapılmıştır. Cumhuriyet Halk 
Partisi de burada, yapılan yanlışlardan 
kaynaklı bu gelinen noktada 
sınırlarımızın korunması gerekliliğinden 
yola çıkarak burada siyaset yapmanın 
bittiği, artık ordunun devreye girmesi 
gerektiği noktasına gelinmiştir 
demektedir.” dedi.

 Özkoç, “Ayrıca bugün gelinen noktada 
şimdi  Fırat’ın batı yakası bizim kırmızı 

CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ENGİN ÖZKOÇ, ZEYTİN DALI 
HAREKÂTI’YLA İLGİLİ OLARAK MECLİS HABER DERGİSİNE 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ENGİN ÖZKOÇ
CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ
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çizgimizdir deniliyor. Şimdi ben de net 
olarak soruyorum. Peki, doğu yakası? 
Doğu yakasında kilometrelerce 
alan PYD’nin elindedir. Peki, oradan 
Türkiye’ye girişler yok mudur?” diyerek 
açıklamalarına devam etti.

Özkoç açıklamasının devamında, 
“Şimdi ABD ben çekilmeyeceğim 
diyor. Peki, bugün, Amerikan askerleri 
ile karşı karşıya kaldık ve onlar da bu 
bir savaş nedenidir dediler. Bunu 
şimdiden düşünmemiz gerektiğini 
söylüyoruz.” dedi.

Türk ordusu güçlü ve dinamiktir diyen 
Özkoç,  “Ordumuz Türkiye’nin şefkatini 
ve vicdanını yansıtıyor bugün de orada 
olan tam da budur. Türkiye harekâta 
başladığından bu yana gerçekten 
çok dikkatli bir süreç izlemiştir ve 
girdiği her noktada kendi konumunu 
muhafaza ettikten sonra oradaki 

mağdur, mazlum durumundaki bölge 
insanlarının yardımına da koşmuştur. 
Bunu kesinlikle doğru buluyoruz, 
destekliyoruz. Bu şekilde olması 
gerektiğini söylüyoruz.” dedi.

Özkoç ayrıca “Suriye’de ÖSO’nun 
Türk ordusuyla birlikte anılmamasını 
sağlamamamız lazım. Türkiye’nin dış 
dünya nezdindeki itibarını kaybettirip 
sıkıntıya sokacak olan konu bu 
birliktelik anlayışıdır.” şeklinde konuştu.

“Bir an önce buradaki barışın tesis 
edilmesi, sınırlarımızın güvence altına 
alınması ile ilgili diplomatik sürecin 
başlatılması gerekiyor” diyen Özkoç, 
“Sonuç itibarıyla geçmişteki siyasi 
hatalarımız, dış politika hatalarımız bizi 
bu noktaya getirdi. Bugün geldiğimiz 
noktada sınırımızda ordumuzun gücü 
ve birikimi sayesinde bir harekâtı 
başlattık ve bu harekâtın doğru 

gidebilmesi için elimizden geleni 
yapmalıyız.” dedi.

“Bir tek asker, kaybettiğimiz hiçbir 
şeye değmez; şehit düşmesine neden 
olduğumuz bir tek evladımız aslında 
bu yapılanların hiçbirine değmez. O 
yüzden şunu net olarak ifade edeyim; 
umut ediyorum ki orada bir an önce 
barış ve diplomasi süreci başlar ve 
kalıcı barış tesis edilir.” diyen Özkoç, 
“Bu harekât aslında Türkiye’nin tüm 
dünyaya neleri göze alabileceğini 
göstermesi açısından önemli. Yani 
dünyaya bir şeyi gösterdik, Suriye’ye 
de gösterdik. Şimdi farklı bir şey 
söylemeliyiz ki; daha fazla şeyi göze 
almamıza neden olmayın. Fırat’ın 
hem doğusunda, hem batısında barış  
tesis edilmeli ve Türkiye sınırı güvence 
altına alınmalıdır.” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
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MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERHAN USTA, MECLİS 
HABER DERGİSİNE ZEYTİN DALI HAREKÂTI’YLA İLGİLİ 
DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta 
yaptığı açıklamada “Bu harekât 
Türkiye’nin meşru müdafaa hakkı 
olan bir şey, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu kararları ve ulusal 
sözleşmelerden kaynaklanan 
haklarımız çerçevesinde bir meşru 
savunma hakkıdır. Bu harekâtın 
yapılması ülkemizin bekası 
açısından son derece önemlidir, 
bunun yanı sıra sınır güvenliği, 
hudut güvenliği konusu da 
önemlidir.” dedi.

Usta, “Aynı zamanda o bölgede 
terör olayları nedeniyle ülkesinden, 
vatanından uzaklaşmış insanların 
da kendi ülkelerine kavuşturulması 
lazım, bizim ülkemizde misafir 
olarak kalıyorlar, onların kendi 
ülkelerine kavuşması da bu 
harekâtın amaçlarından bir tanesi. 
Ayrıca burada terör örgütü YPG 
var, onu PKK’nın Suriye uzantısı 
olarak görüyoruz, bunların ikisi de 
aynı.” dedi.

“Türkiye’nin orada olması önemli 
bir husus, bu bizim daha önce 
başlattığımız ve başarıyla 
sonuçlandırdığımız Fırat Kalkanı 
Harekâtı’nın da devamı mahiyetli 
bir şey.” diyen Usta, “Bunlar önem 
açısından birbirinden ayrılmayan 
şeyler, çünkü en temelinde sömürge 
bir terör devleti oluşumuna engel 
olmak var.” dedi. 

Erhan Usta ayrıca, “Bizim Suriye ile 
911 kilometre sınırımız var, bunun şu 
anda çok önemli bir kısmı maalesef 
uluslararası güçlerin geçmişte 
yaptıkları hatalardan dolayı PKK, 
YPG’nin elinde, dolayısıyla en 
azından ilk etapta Fırat’ın batısını bu 
teröristlerden temizlemek gerekiyor.
Daha uzun dönemde Suriye’nin 
toprak bütünlüğü açısından da 
bu harekâtın çok önemi var, biz 
başından itibaren Suriye’nin toprak 
bütünlüğünden yana olduk, hiç bir 
şekilde Suriye’nin parçalanmasına 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 
bizim rızamız yoktur.” dedi.

ERHAN USTA
MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ

“Suriye’nin toprak 
bütünlüğünden 

yana olduk; hiçbir 
şekilde Suriye’nin 

parçalanmasına 
Türkiye 

Cumhuriyeti 
Devleti olarak 
bizim rızamız 

yoktur.”
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“Uluslararası camiada yürüttüğümüz 
faaliyetleri de bu çerçevede 
yürütüyoruz.” diyen Usta, 
“Dolayısıyla sömürge bir terör 
devletinin oluşumunu engellemek 
ve kendi ülkemizin güvenliğini 
sağlamak bu harekâtın temel 
amacıdır. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu kararları ve uluslararası 
sözleşmelerden kaynaklanan 
haklarımız çerçevesinde Türkiye bu 
müdahalede bulunmuş oldu.” dedi. 

Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili gelinen 
aşamayı da değerlendiren Usta, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Harekât noktasında bir sivil kayba 
uğramamak adına biraz yavaş ama 
oldukça başarılı ilerliyor. Türkiye 
olarak başından itibaren Suriye 
politikasında da Irak’ta olduğu gibi 
bütün mazlumlara kucak açan bir 
ülkeyiz. Yani resmî rakamlara göre 
3,5 milyon Suriyeli misafirimiz var ve 
ekmeğimizi paylaşıyoruz, dolayısıyla 
biz insanların sıkıntı çekmemesi, 
sivillerin zarar görmemesi için zaten 
hassasiyet gösteren bir ülkeyiz, 
burada da, bu harekât esnasında 
da bir sivil kayıp olmasın diye 
Mehmetçik çok dikkatli hareket 
ediyor.

Usta, “Harekât askerî anlamda başarılı 
olduğu kadar uluslararası kamuoyu 
ile iletişim açısından da başarılı; 
her ne kadar Türkiye’ye kulaklarını 
tıkamaya çalışsalar bile aslında bu 
harekâta doğrudan karşı çıkan hiç 
kimse yok, dolayısıyla meşru bir 
harekâttır. Ayrıca, karşı çıkan hiç 
kimse yok ama siviller konusunda 
kaygılıyız gibi amalı-fakatlı cümleler 
kullanıyorlar. Hiç kimse kaygı 
duymasın, özellikle Avrupa Birliği 
bu insanlar kapısına geldiğinde 
onları ölüme terk ederken sivilleri 
düşünmedi. O zaman sivillere kucak 
açan Türkiye’ye tepki hakkı ve yetkisi 
yok; biz bu konuda iyi niyetimizi 
ispat etmiş bir ülkeyiz.” dedi.

“Uluslararası diplomasi anlamında 
iletişimin de son derece yerinde 
olduğunu düşünüyorum.” diyen 
Usta, “Başta Sayın Cumhurbaşkanı 
olmak üzere ülkenin kurumları da 
bu anlamda üzerine düşen vazifeleri 
yapıyorlar.” dedi. 

Zeytin Dalı Harekâtı’nın sonuçlarını 
da değerlendiren Usta, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Bundan sonra da inşallah Membiç’e 
müdahaleyle birlikte bir defa 
Fırat’ın batısı terör unsurlarından 
temizlenmiş olacak. Bu işin güzel 
yanlarından bir tanesi de Türkiye’nin 
sınır güvenliği anlamında buraları 
kontrol altına almış olacağız. 
Türkiye’ye göç eden göçmenler 
de kendi ülkelerine, topraklarına, 
arazilerine, evlerine barklarına 
kavuşacak; bu, işin güzel yanlarından 
bir tanesi. Aynı zamanda Türkiye’nin 
PKK ile içerdeki mücadelesinde de 
elini güçlendirecek.”

“ABD’ nin PKK’ yı ve onun uzantısı 
olan diğer terör örgütlerini 
desteklediğini net olarak görüyoruz. 
Sürekli Fırat’ın batısı deniyor, fakat 
biz MHP olarak Fırat’ın doğusunu 
da önemli görüyoruz.” diyen Usta, 
“Sonraki hedef Fırat’ın doğusu 
olmalı, ülkemiz açısından bu 
operasyonun aşama aşama güvenli 
bir şekilde devam etmesi lazım. 
Suriye koridorunu kontrol altına 
almak önemli.” dedi.

Usta, “Diğer bir sonuç da özellikle 
ABD’nin müttefik görünüp bize 
karşı politikalarda ne kadar ikiyüzlü 

olduğu da net bir şekilde ortaya 
çıktı. ABD’nin PKK’ yı ve onun 
uzantısı olan diğer terör örgütlerini 
desteklediğini net olarak görüyoruz, 
verdiği hiç bir sözü tutmayan ABD 
diye bir süper güç var maalesef.” 
diyerek sözlerini sürdürdü.

Usta, “Son olarak da şunu 
söyleyeyim; biz MHP olarak 
devletimizin, hükûmetin, 
kurumlarımızın yanındayız ve 
koşulsuz destekliyoruz. Yapılan 
işlerin hepsi doğrudur ve bunların hiç 
bir şekilde bir yılgınlık göstermeden 
yapılması lazım. Türkiye’nin içeride 
gücünü, mukavemetini azaltacak 
sözlerden, fiillerden de başta siyasî 
partiler olmak üzere toplumun 
bütün kesimlerinin uzak durması 
lazım. Bu anlamda Tabipler Birliği ve 
sözde bir kısım aydınların ifadelerini 
kınadığımı ifade etmek isterim. 
Bunlar yanlış ifadelerdir. Bunun 
özgürlükle alakası yok. Birileri sizin 
ülkenizi hedef almışsa, bu toprakları 
bize mezar etmeye çalışıyorsa 
bunun karşısında birlik içerisinde 
durmamız lazım. Birliğe en fazla 
ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda 
toplumun desteği son derece 
önemli, bu desteğin de devam 
etmesini önemsiyoruz.” diyerek 
sözlerini tamamladı.
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, İran Ankara Büyükelçisi 
Mouhammad Ebrahim Taherian 
Fard ile KKTC Ankara Büyükelçisi 
Fazıl Can Korkut’u Meclisteki 
makamında ayrı ayrı kabul etti.

Volkan Bozkır, Fard’ı kabulünde 
yaptığı konuşmada, İran 
Büyükelçisinin kendisine nezaket 
ziyaretinde bulunduğunu belirtti. 

İran’ın Türkiye için önemine 
değinen Bozkır “Türkiye ile İran 
arasında 1639 tarihinde Kasr-ı Şirin 
Anlaşması ile çizilmiş hududumuzu, 
iki ülke arasında dostluk köprüsü 
olarak görmekte olduğumuzdan, 
İran’ın yeri bizim için önemlidir.” 
dedi.

Volkan Bozkır, İran’ın huzurunun, 
istikrarının ve refahının her zaman 
daha da artmasını istediklerini  
belirterek, “Geçtiğimiz günlerde 
meydana gelen gösterileri endişe 
ile izledik ve bu çerçevede 
Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani’nin 
gösteriler sırasında yaptığı çok 
yapıcı ve halkın taleplerine cevap 
verecek nitelikteki açıklamalarının, 
olayın yatışmasında büyük bir 
katkı sağladığını düşünüyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın da kendilerini 
arayarak, hem Türkiye’nin her zaman 
İran’ın yanında olduğunu hem de 
bu gösterilerin huzuru bozacak 
nitelikteki aşamaya gelmeden sona 

ermesinden duyduğu memnuniyeti 
ifade ettiğini biliyorsunuz. Biz bu 
çerçevede İran’la siyasi, ekonomik ve 
kültürel alanlardaki iş birliğimizi ve 
dostluğumuzu daha da artırmak için 
çaba sarf edeceğiz.” diye konuştu. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
Büyükelçi Fard’ın kendilerini İran’a 
davet ettiğini, büyük bir memnuniyet 
ve onur duyarak bu davete icabet 
edeceklerini vurgulayarak, “Dışişleri 
Komisyonu olarak Tahran’a ziyarette 
bulunacağız.” ifadesini kullandı. 

Fard’a, ziyaretinden dolayı teşekkür 
eden Bozkır “Bütün ümidimiz, 
Türk-İran dostluğu ve kardeşliğinin 
ebediyete kadar sürmesidir.” dedi. 

İran Ankara Büyükelçisi Fard 
da Türkiye Parlamentosunun iki 
ülke ilişkilerinin gelişmesine katkı 
sağlamasından dolayı kendileri 
için önemli olduğunu vurguladı. 
Ekonomi, siyasî, güvenlik ve askerî 
olmak üzere bütün alanlarda bir 
sorunla karşılaştıklarında TBMM’nin 
desteğini aldıklarını belirten Fard 
“Hem İran hem de bölgedeki 
olaylar konusunda, Türk yetkililerin 
doğru yorumlarından dolayı burada 
herkese teşekkür etmek istiyorum.” 
diye konuştu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl 
Can Korkut’u kabulünde yaptığı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANININ 
KABULLERİ

Dışişleri 
Komisyonu 

Başkanı 
Volkan Bozkır, 
büyükelçilerle 

görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

İran Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
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 ABD Ankara 
Büyükelçiliği

Maslahatgüzarı

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, ABD Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Philip Kosnett’i 
kabul etti. Görüşmede, Türkiye-
ABD ilişkilerinin geliştirilmesi 
ve önümüzdeki dönemde 
parlamentolar düzeyinde atılacak 
adımlar gündeme geldi.

Bozkır ve Kosnett, Irak, Suriye ve 
bölgede devam eden gelişmeler 
üzerine fikir alışverişinde bulundu.
Kosnett, burada yaptığı açıklamada, 
TBMM’nin Türk-Amerikan ilişkilerinde 
önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kosnett “Amerikan Büyükelçiliğinde 
biz her gün 24 saat Türk-Amerikan 

ilişkilerini güçlendirmek için 
çalışıyoruz.” dedi. Öte yandan , FETÖ 
elebaşı Fethullah Gülen’in iadesine 
ilişkin soru üzerine Kosnett “Bu 
devam eden tartışmayı, önümüzdeki 
haftalar ve aylar boyunca yoğun bir 
şekilde sürdürüyor olacağız.” diye 
konuştu.

Philip Kosnett, Türkiye ve ABD’nin 

imzaladığı suçluların iadesi anlaşması 
çerçevesinde iade konusunun ele 
alındığını hatırlatarak, “Bizim Adalet 
Bakanlığımızın ve Türkiye Adalet 
Bakanlığının, Amerikan tarafının bu 
konuyu takip etmesi noktasında 
gerekli bütün bilgileri aldığından 
emin olmak için çok yakın çalıştığını 
söyleyebilirim.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Lüksemburg, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi, Gürcistan, Singapur Büyükelçileri

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
daha sonra sırasıyla Lüksemburg 
Ankara Büyükelçisi Georges Faber, 
AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi 
Christian Berger, Gürcistan Ankara 
Büyükelçisi Iraklı Koplatadze ve 
Singapur Ankara Büyükelçisi 
A. Selverajah ile bir araya geldi.

konuşmada ise “Türkiye’de bizim 
kalbimiz hep Kıbrıs için atar, Kıbrıs’ın 
kalbi de Türkiye için atar.” dedi.

KKTC’de seçim yapıldığını anımsatan 
Bozkır “İnşallah kısa zamanda 
hükûmet kurma başarısı ortaya 
çıkacak. Hem bu gelişmeleri 

konuşacağız, hem de KKTC’nin 
Güney Kıbrıs ile olan müzakerelerinin 
hangi safhada olduğu konusunda 
bilgi istirham edeceğim.” diye 
konuştu.

Fazıl Can Korkut da Türkiye ve KKTC 
Meclislerinin, gelecek dönemde millî 

menfaatleri ilerletmek için ne gibi 
çalışmalarda bulunacağı konusunda 
fikir jimnastiği yapacaklarını aktardı.

KKTC’de yapılan seçime değinen 
Korkut, en kısa zamanda hükûmet 
kurulmasını temenni ettiklerini 
belirtti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır 
ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett
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Bozkır, Norveç 
Ankara Büyükelçisi 

Vegard Ellefsen’i
Hindistan Ankara 
Büyükelçisi Rahul 

Kulshreshth ve 
Ukrayna Ankara 

Büyükelçisi Andrii 
Sybiha kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
daha sonra sırayla Hindistan Ankara 
Büyükelçisi Rahul Kulshreshth ve 
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii 
Sybiha ile bir araya geldi.

Bozkır, ilk olarak Polonya Ankara 
Büyükelçisi Maciej Przemyslaw 
Lang’i kabul etti. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
daha sonra sırasıyla, Avustralya 

Ankara Büyükelçisi Marc Innes-
Brown ve Yemen Ankara Büyükelçisi 
Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi 
ile bir araya geldi. Yemen heyeti 
ile görüşmede Türkiye-Yemen 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 

Başkanı AK PARTİ Rize Milletvekili 
Hasan Karal da hazır bulundu.

Bozkır ayrıca Hırvatistan Ankara 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ivan 
Picukaric ile görüştü.

Dışişleri 
Komisyonu 
Başkanı Volkan 
Bozkır, Polonya, 
Avustralya ve 
Yemen’in Ankara 
büyükelçileri ile 
Hırvatistan’ın 
Ankara 
Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı ile 
ayrı ayrı görüştü.

Lüksemburg, AB Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi, Gürcistan, Singapur Büyükelçileri
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
Norveç Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha

Hindistan Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshth
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır 
Polonya Ankara Büyükelçisi Maciej Przemyslaw Lang
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Volkan Bozkır’ın Filistin 
Heyetini Kabulü

Bozkır, Birleşik 
Arap Emirlikleri 
(BAE) Ankara 
Büyükelçisi Halife 
Şahin El-Marar’ı 
kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 
Muhammed Al Laham başkanlığındaki 
Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu heyetini kabul etti. 
Kabulde Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostuk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan da 
hazır bulundu.

Filistin heyetini Ankara’da ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu 
belirten Bozkır, heyetin temaslarının 
olumlu sonuçlar doğurması 
temennisinde bulundu. 

Bozkır, Türkiye’nin her zaman Filistin 
davasının ve halkının arkasında 
olduğuna dikkati çekerek, şöyle 
devam etti: 

“Filistin halkının varlığını ve çıkarlarını 
kendimizinkine eş tutuyoruz. Son 
dönemde birlikte hareket ederek 
önemli kazanımlar elde ettik. Özellikle 
Kudüs konusunda Amerikan 
yönetiminin aldığı kanunsuz, haksız 
karara karşı el birliği ile mücadele 
etmemiz hem Türkiye, Filistin, hem 
İslam camiası hem de bu haksız 
karara karşı çıkan tüm dünya ülkeleri 
bakımından önemlidir.” 

Bozkır, bu dayanışmanın devam 
etmesi hâlinde Filistin’in hak ettiği 
Birleşmiş Milletler tam üyeliğine 
de kaybettiği topraklarına da 
kavuşacağına olan inancını dile getirdi. 
Türkiye’nin, Filistin’in ekonomik açıdan 
da desteklenmesinden yana olduğunu 
belirten Bozkır “2014 yılından bu yana 
Filistin’e yardımlarımız yaklaşık 146 
milyon ABD dolarını aşmıştır. Filistin’de 
450 proje gerçekleştirilmiştir.” ifadesini 
kullandı. 

Bozkır, Türkiye’nin Filistin’de yürüttüğü 
çalışmalar, projeler ve yatırımlar 
hakkında da bilgi verdi. 

Heyet Başkanı Muhammed Al Laham 
da Bozkır’a görüşme dolayısıyla 
teşekkür etti. Filistin ile Türkiye 
arasındaki kardeşlik duygularına 
dayalı iş birliğinin önemine değinen 
Al Laham, bu ilişkinin her zaman 
süreceğine olan inancını vurguladı. 

Filistin’deki son gelişmelere ilişkin 
Al Laham, Türkiye’nin sorumluluk 
alarak Filistin’in çıkarlarının korunması 
doğrultusunda yoğun çalışmalar 
yürüttüğünü vurguladı. Al Laham, 
bu çalışmalardan duydukları 
memnuniyeti vurgulayarak, Filistin 
halkının şükranlarını iletti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Halife Şahin El-Marar

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
daha sonra sırasıyla Pakistan Ankara 
Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad 
Gazi ve Bosna Hersek Ankara 
Büyükelçisi Bakir Sadoviç ile bir araya 
geldi.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU AZERBAYCAN’DA
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve Komisyon üyesi milletvekilleri, Azerbaycan 
Millî Meclisinde Uluslararası İlişkiler ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi ve Dışişleri 
Komisyonu ortak toplantısına katıldı.

Heyette Bozkır’ın yanı sıra AK 
PARTİ Adana Milletvekili Fatma 
Güldemet Sarı, AK PARTİ Malatya 
Milletvekili Nurettin Yaşar, CHP 
Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 
MHP Antalya Milletvekili Mehmet 
Günal yer aldı.

Toplantı sonrasında basın 
mensuplarına değerlendirmelerde 
bulunan Bozkır, ABD’nin terör 
örgütü PYD/PKK öncülüğünde 
sözde “sınır güvenliği gücü” kurma 
planını ve İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu’nun ABD’nin, Tel Aviv 
Büyükelçiliğini Kudüs’e bu yıl 
taşıyacağı yönündeki açıklamasını 
değerlendirdi.

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin 
fiziksel olarak taşınmasının 
mümkün olduğunu ifade eden 
Bozkır, bunun hiçbir şekilde kabul 

görmeyen ve yanlış bir adım 
olacağını belirtti. Tüm dünyanın 
ABD’nin kararına tepki gösterdiğini 
hatırlatan Bozkır “Tüm dünyanın 
tepki duyduğu konuyu ısrarla 
sürdürmek o büyükelçiliğin fiziki 
olarak taşınmasına imkân sağlar 
ama hiçbir ülke bunu kabul etmez. 
Netanyahu’nun başka çaresi yok. 
Bu garip durumun, bir süper gücün 
herkesin tepki koyduğu bir ortama 
sürüklenmesinin mimarlarından 
biri de Netanyahu’dur. Tarih bunu 
değerlendirecektir. Yanlışları 
tarih affetmez. Ulusların tepkisini 
görmezden gelen daha önce de 
başka liderler olmuştu. Bugün 
kimse isimlerini dahi hatırlamaz. Biz 
Türkiye olarak hiçbir şekilde bunu 
kabul etmiyoruz, yok hükmünde 
sayıyoruz ve kararı tekrar gözden 
geçirmelerini ısrarla talep ediyoruz.” 
dedi.

Bozkır, Bakü’de yaptıkları 
toplantıda ise ortak komisyon 
toplantılarını, Azerbaycan ve 
Türkiye’nin üçlü mekanizma ilişkisi 
bulunan Gürcistan, Türkmenistan 
ve İran gibi ülkelerle üçlü hâle 
getirme kararı aldıklarını, yakın 
günlerde Azerbaycan-Türkiye-
Gürcistan Dışişleri Komisyonu 
Üçlü Ortak Toplantısının Ankara’da 
yapılacağını bildirdi. 

TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, 
Bakü temasları kapsamında 
Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar 
Arası İlişkiler Dostluk Grubunun 
üyeleriyle de bir araya geldi. Millî 
Meclis Başkanı Oktay Asadov 
tarafından kabul edilen heyet, 
merhum Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev’in mezarını, Şehitler 
Hıyabanını ve Bakü Türk Şehitliğini 
ziyaret etti.
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GÜNEY KORE PARLAMENTO HEYETİ TBMM’DE
Güney Kore-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı An 
Min Suk ve beraberindeki heyet, 
TBMM’de, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır ve Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı Emrullah İşler ile ayrı ayrı 
görüştü. Görüşmelerde Türkiye-
Güney Kore Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ve 
Dostluk Grubu Başkanvekili AK 
PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Akyürek de yer aldı.

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Elazığ Milletvekili Ömer Serdar 
ve komisyon üyeleri, Olağanüstü 
Hâl (OHAL) İşlemleri İnceleme 
Komisyonunu ziyaret ederek, 
kurumun çalışmaları hakkında 
bilgi aldı.  OHAL Komisyonu 
Başkanı Salih Tanrıkulu tarafından 
karşılanan Ömer Serdar ve üyeler, 
toplantı öncesinde komisyonun 
dosyalarının düzenlendiği evrak 
tasnif odasını, ardından da arşiv 

bölümünü gezerek bilgi aldı. 
Toplantının ardından açıklama 
yapan TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Serdar, yaptıkları ziyaretin Meclis 
adına bir denetim çalışması 
olduğunu kaydetti. 

Ömer Serdar “Bizim komisyonumuz 
özellikle hak ihlallerine ilişkin 
başvurularda ilk akla gelen 
komisyonlardan biri. Dolayısıyla bu 
konuda olağanüstü işlemlerden 

dolayı da birçok başvuru vardı. 
Buna ilişkin kendi tespitlerimizi 
görüşmek, 685 sayılı Yasaya göre 
kurulmuş komisyonun çalışmalarını 
yerinde gözlemlemek için geldik.” 
diye konuştu. 

Olağanüstü hâl işlemlerinin 
normalde yargısal denetime tabi 
olmadığını belirten Serdar, şöyle 
konuştu: 

“Türkiye, kendi hukuku içerisinde 
bile birtakım işten çektirme ve ihraç 
işlemlerinin gecikmemesi açısından 
idari bir mekanizma oluşturdu. 685 
sayılı kararname ile oluşturulan 
bu kurul da bu mekanizmalardan 
biri. Kurul, kurulduğu günden beri 
yapmış olduğu çalışmaları bugünkü 
toplantıda ortaya koydu. Bizler de 
özellikle oluşturulan data kısmını 
ziyarette gördük ki burada çok 
önemli bir çalışma yapılmış. Düzenli 
bir veri akışı olduğunu gördük. 
Bu sistemi oluşturan kurul üyesi 
arkadaşlara da teşekkür ediyorum. 
Başvurunun ilk aşamasından rapor 
aşamasına gelinceye kadar bütün 
inceleme süreçleri bir barkod 
üzerinden yürüyebilen bir süreç.” 

Komisyon üyelerinin, kurulun 

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNDAN
OHAL KOMİSYONUNA ZİYARET 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır - Güney Kore heyeti

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler - Güney Kore heyeti
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çalışmalarına ilişkin kamuoyundaki 
bütün soruları ve buna ilişkin 
değerlendirmeleri heyete 
sorduğunu aktaran Ömer Serdar, 
buna ilişkin değerlendirme 
raporunu ise daha sonra komisyon 
ile tartışacaklarını kaydetti.

“OHAL kapsamında komisyona 10 

Ocak 2018 itibarıyla gelen başvuru 
sayısı 104 bin 398. Toplamda ihraç 
108 bin 736” bilgisini paylaşan 
Serdar “Kurul, ihraç işlemi ve kanun 
hükmünde kararname çıkması ile 
birlikte kendi kurumuna gelebilme 
ihtimali olan işlemleri kendi datasına 
alıyor. Daha sonra başvurular 
geldiğinde bu datalar üzerinden 

başvuruları incelemeye çalışıyor. 
Bugüne kadar fiziki altyapı ve bilgi 
toplama süreçleri uzun sürdüğü için 
bundan sonra kurulun çok daha 
seri karar çıkaracağını düşünüyoruz 
ve bu şekilde de ifade edildi. Bu 
konuda kamuoyunun beklemiş 
olduğu süreç tamamlanmış olacak.” 
şeklinde konuştu.

KEFEK BAŞKANI, KİLİS 4. HUDUT BÖLÜK 
KOMUTANLIĞINDA

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanı AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu, Kilis Öncüpınar 4. 
Hudut Bölük Komutanlığına yaptığı 
ziyaret sonrasında açıklama yaptı.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) Başkanı Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, Kilis Öncüpınar 4. Hudut 
Bölük Komutanlığını ziyaret etti. 
Ziyarette AK PARTİ Kilis Milletvekili 
Mustafa Hilmi Dülger de bulundu.

“4. Hudut Bölük Komutanlığı” 
ziyaretini  değerlendiren Katırcıoğlu, 
sınır hattını gözetleyerek, Zeytin Dalı 

Harekâtı hakkında yetkililerden bilgi 
aldığını söyledi.

Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeytin 
Dalı Harekâtı’nın, 20 Ocak 
Cumartesi günü, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin terörle 
mücadeleye yönelik kararları ve 
BM sözleşmesinin 51. maddesinde 
yer alan meşru müdafaa hakkı 
kullanılarak başladığını anımsattı.

Katırcıoğlu, “Amacımız; PKK/KCK/
PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine 
mensup teröristleri etkisiz hâle 
getirmek, dost ve kardeş bölge 
halkını bunların baskı ve zulmünden 

kurtarmak, barışı tesis etmek.” dedi. 
Harekâtın başlangıcını hatırlatan 
Katırcıoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 
başlangıcında, 7 bölgede tespit 
edilen terör örgütlerine ait sığınak, 
barınak ve mühimmat deposu 
olarak kullanılan 108 hedefin, 72 
uçak tarafından imha edildiğine de 
dikkati çekti.

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, 
harekâtın planlama ve icrasında 
sadece teröristlerin hedef alındığını, 
sivil ve masum olan kişilerin zarar 
görmemesi için her türlü dikkat ve 
hassasiyetin gösterildiğini belirtti.
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU ÜYELERİ
UKRAYNA’DA

Millî Savunma Komisyonu, Ukrayna Parlamentosu Millî Güvenlik ve Savunma 
Komitesinin davetlisi olarak resmî temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’nın 
başkenti Kiev’e gitti.

Heyette; Millî Savunma 
Komisyon Başkanı  AK PARTİ 
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 
Komisyon Başkanvekili AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, 
AK PARTİ Manisa Milletvekili Murat 
Baybatur, AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Metin Akgün, AK PARTİ 
Mersin Milletvekili Ali Cumhur 
Taşkın, CHP Hatay Milletvekili Birol 
Ertem, MHP Erzurum Milletvekili 
Kamil Aydın yer aldı.

Komisyon üyeleri, Ukrayna 
Parlamentosu Millî Güvenlik ve 
Savunma Komitesi Başkanı Serhii 
Pashynskyi ve diğer üyelerle bir 
araya geldi. Komisyon üyeleri ile 
birlikte Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi 
Yönet Can Tezel’in de katıldığı 

görüşmede, iki ülke arasındaki 
savunma alanına yönelik iş birliği 
çalışmaları ele alındı. 

Beyazıt başkanlığındaki heyet daha 
sonra Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
Ukrayna Temsilcisi Murat Rasulov ve 
Ukrayna’da yaşayan Ahıska Türkleri 
ile Ukrayna Gökoğuzları Birliği 
Başkanı Vasiliy Kelioglo ve Gökoğuz 
Türklerinin temsilcilerini, Türkiye’nin 
Kiev Büyükelçiliğinde ayrı ayrı kabul 
ederek, sorunlarını dinledi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil 
Aydın, Türklerin tarih boyunca 
çok ağır trajediler yaşadığını 
kaydederek, “Bugün coğrafyamızda 
yerin altındaki nüfusumuz, 
verdiğimiz mücadele yüzünden 

yerin üstündeki nüfustan fazladır. 
Gönül coğrafyamız çok geniş. Her 
Türk’ün olduğu yerde mutlaka hayat 
vardır.” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Birol 
Ertem ise, Türkiye’nin soydaşları 
ile bağlarını sıkı tutması 
gerektiğinin altını çizerek, “Dilimizi 
unutmamamız lazım. Gelecek 
kuşakların değerlerimize sahip 
çıkması için kullandığımız ortak 
dili onlara öğretmeliyiz.” dedi. AK 
PARTİ Tekirdağ Milletvekili Metin 
Akgün de, Ukrayna’daki Türklerin 
yaşadıkları bölgelerde ekonomik 
anlamda kalkınmalarını sağlamak 
için yatırım yapılması gerektiğini 
dile getirdi.
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Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Tokat Milletvekili 
Yusuf Beyazıt ile komisyon 
üyeleri Ukrayna Savunma Bakan 
Yardımcısı Anatoliy Petrenko ile 
Kiev’de bakanlık binasında görüştü. 

Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü 
desteklediklerini söyleyen Beyazıt, 
“Ukrayna’daki sorunun uluslararası 
hukuka dayalı bir yöntemle 
çözüme ulaşmasını istiyoruz. Minsk 
Anlaşması’nın uygulanmasını kritik 
önemde görüyoruz ve bu yöndeki 
çabaları destekliyoruz.” dedi.

Dost, stratejik ortak ve komşu 
ülke olarak Ukrayna ile Türkiye’nin 
ilişkilerinin oldukça önemli 
olduğunu belirten Beyazıt, 
ilişkilerin her anlamda geliştiğini ve 
derinleştiğini belirtti. 

Türkiye ile Ukrayna arasında son 
derece ivme kazanan ilişkilerin 
savunma sanayi alanında çok daha 
ileri boyuta ulaştığını kaydeden 
Beyazıt, “Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı koordinasyonunda 
yapılan çalışmalar neticesinde iki 
ülke arasında ortak faydaya dayalı 
ortak geliştirme, üretim başta olmak 
üzere iş birliği projeleri sunulmuştur. 
Ukrayna ile zırhlı araç motoru, 
tanklar için aktif ve reaktif koruma 
sistemleri, İHA sistemleri ve motorlar 
konusunda iş birliği çalışmaları 
sürdürülmektedir.” şeklinde konuştu.

Kırım konusunun uluslararası 
gündemde tutulması için çaba 
gösterdiklerini belirten Beyazıt, 
“Kırım’ın ilhakını asla tanımıyoruz. 
Kırım’da yaşayan Kırım Tatar 
soydaşlarımızın can güvenliklerinin 
teminine, hak ve menfaatlerinin 

korunmasına da ayrıca önem 
veriyoruz.” dedi.

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da  FETÖ 
tarafından gerçekleştirilen hain 
darbe girişimi esnasında ilk destek 
açıklamasını yapan ülkelerden 
birisinin Ukrayna olduğunu da 
hatırlatan Beyazıt, milletvekilleri 
olarak Ukrayna’ya müteşekkir 
olduklarını ifade etti. Örgütün 
Ukrayna’daki yapılanması hakkında 
ilgili makamlara sürekli somut ve 
ayrıntılı bilgi verildiğini söyleyen 
Beyazıt, bu çerçevede bazı iade 
ve geçici tutuklama konularındaki 
taleplerin hızlı bir şekilde Ukrayna 
makamlarınca karşılandığını 
vurguladı.

Beyazıt, Suriye’nin Afrin bölgesinde 
gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı 
ile ilgili de Petrenko’ya kısa bilgi verdi.

Millî Savunma Komisyonu heyeti ile Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı 
Anatoliy Petrenko arasında yapılan görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin 
önemine değinildi.
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Millî Savunma Komisyonu heyeti, 
Ukrayna Parlamentosu Türkiye 
Dostluk Grubu Başkanı Boris 
Tarasyuk ile yapılan görüşmede, 
FETÖ’nün Ukrayna’daki 
yapılanmasının ortadan 
kaldırılmasının beklendiğini belirtti.

Millî Savunma Komisyonu heyeti, 
Ukrayna Parlamentosu Türkiye 
Dostluk Grubu Başkanı Boris 
Tarasyuk ile Kiev’de parlamento 
binasında görüştü.

AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf 
Beyazıt,  burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da 
hain bir darbe girişiminde bulunan 
FETÖ’nün çok tehlikeli olduğunu 
belirterek, şunları dile getirdi:

“Ukrayna yönetimine iade ve 
geçici tutuklanma taleplerimizi 
karşıladığı için müteşekkiriz. 
Ukrayna’daki FETÖ’ye ait okul ve 
kuruluşların kapatılması hususunda 
Ukraynalı milletvekillerinin desteğini 
bekliyoruz.” 

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin, Türkiye ile Ukrayna arasında 
ilişkilerin her alanda sürdüğünü 
hatırlatarak, “İki ülke arasındaki 
ilişkileri parlamenterler seviyesinde 
de iyi bir noktaya getirmek için çaba 
harcamamız gereklidir.” dedi.

Şahin, Ukrayna yetkililerine FETÖ 
hakkında gerekli bilgi ve belgelerin 
verildiğini hatırlatarak, örgütün 
okullarının kapatılması hususunda 
irade gösterilmesini beklediklerini 
dile getirdi.

AK PARTİ Mersin Milletvekili Ali 
Cumhur Taşkın, terör örgütü 
FETÖ’nün dünyanın her yerinde 
örgütlendiğini hatırlatarak, dost 
ve komşu ülke Ukrayna için de bu 
yapının tehlikeli olduğunu ifade 

etti. Taşkın, bu ülkede örgüte ait 
kuruluşların kapatılması gerektiğini 
ve bu yönde beklentileri olduğunu 
aktardı.

CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem de 
FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu 
vurgulayarak, “Ukrayna’da bu örgüte 
ait kuruluşların açık olduğunu 
duyduk. Bizim için çok önemli 
olan bu konuda, faaliyet gösteren 
FETÖ’nün birimlerinin kapatılması 
hususunda Ukrayna’dan destek 
istiyoruz.” dedi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil 
Aydın da Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğünü desteklediklerini 

kaydederek, ilhak ve işgal edilen 
bölgelerin geri kazanılması 
yönündeki çabaların komşuluk 
görevi olduğunu ifade etti. Aydın, 
“Kırım’da bizim kardeşlerimiz 
var. Umarım en kısa zamanda 
uluslararası örgütlerin çabaları ile 
bu sorun bir an önce sonlandırılır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

FETÖ’nün bulunduğu ülkelerde 
yapılanma çalışmalarını 
sürdürdüğünü aktaran Aydın, 
“FETÖ’nün Ukrayna’daki 
yapılanmasının ortadan 
kaldırılmasını bekliyoruz.” dedi.

Komisyon üyeleri daha sonra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
Ukrayna Program Koordinasyon Ofisi ve Kiev Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret 
ederek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



69

Kırım Tatar Millî 
Meclisi Ziyareti

Komisyon üyeleri, Kırım Tatar 
halkının lideri Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu ve KTMM Başkanı Refat 
Çubarov ile görüştü.

Komisyon Başkanı Beyazıt, burada 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
Kırım ile ilgili pozisyonunun net 
olduğunu ifade etti.

“Kırım’ın Rusya tarafından yasa 
dışı ilhakını asla tanımıyoruz.” 
diyen Beyazıt, “Kırım’da yaşanan 
insan hakkı ihlallerinin, haksız 
tutuklamaların, baskıların bir an 
önce son bulmasını istiyoruz. 
Kırım Tatarlarının istedikleri yaşam 
düzeyine bir an önce ulaşmasını 
istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem 
de, Türkiye’nin Kırım Tatarlarına 
daha fazla destek vermesi 
gerektiğine dikkati çekti. Ertem, 
uluslararası alanda desteğin sürekli 
gündemde tutulması için çaba sarf 
edeceklerini dile getirdi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil 
Aydın ise, Kırım trajedisinin 
ağıtlar ve acılarla sürekli akıllarda 
olduğunu söyledi. Ukrayna krizinde 

en çok mağdur olan kesimin Kırım 
Tatarları olduğunu belirten Aydın, 
“Diplomasi kanalını millî mücadele 
sayıp, uluslararası beklentilere 
cevap verecek şekilde lobi 
faaliyeti ile bu Kırım meselesine 
dikkat çekmemiz gerekir.” 
değerlendirmesinde bulundu.   

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da, 
Kırım Tatarlarının tarih boyunca 
vatanlarından sürüldüğünü 
kaydetti. “Kırım Tatarlarını 
vatanlarından ayrılmaya mecbur 
bırakmak, Rusların tarihî 
politikasıdır.” ifadesini kullanan 

Kırımoğlu, bu politikanın bugün de 
devam ettiğini anlattı.

Tam vatanlarına kavuştuklarını 
düşünürken bu mücadelenin 
yeniden başladığını vurgulayan 
Kırımoğlu, “Savaş ya da kan dökerek 
vatanımıza geri almak stratejimiz 
değil. Ukrayna oraya güçle girmeye 
çalışırsa etnik temizliğe tabi 
tutuluruz. Amacımız diplomatik 
yollarla Kırım’ı geri almaktır. Bütün 
dünyanın bu mücadelemize yardım 
etmesi lazım. Bize verdiği destek 
nedeniyle Türkiye’ye minnettarız.” 
dedi.

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ 
KOMİSYONU TOPLANTISI
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye 
Sezer Katırcıoğlu başkanlığında 
toplanan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonunda konuşan Başbakan 
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımıza 
yönelik yapılan ayrımcılıklar, boşanma 
oranlarındaki ve İslamofobideki 
artışlara yönelik konuştu. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK), AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 
başkanlığında toplandı. 

Katırcıoğlu, toplantının başında 
Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin 
bölgesinde terör örgütlerine 
yönelik yürütülen Zeytin Dalı 
Harekâtı’na verdikleri desteği 
dile getirerek, şehitlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara ise acil şifa 
dileğinde bulundu. 

Yurt Dışında Yaşayan Türk 
Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan 
İzinle Çıkmış Kadınların ve Ailelerin 
Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Konulu Alt Komisyonun Başkanı 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Tülay Kaynarca ise, alt komisyonun 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Daha sonra Başbakan Yardımcısı 
Hakan Çavuşoğlu, alt komisyonun 
çalışma alanına giren konularda, 
kendisine bağlı kuruluşlardaki 
faaliyetler hakkında sunum yaptı. 

Çavuşoğlu, konuşmasına, 
“Hudutlarımızda ve bölgede 
güvenlik ve istikrarı sağlamak 
maksadıyla, Afrin bölgesinde, PKK/
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KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’ a mensup 
teröristleri etkisiz hâle getirmek, 
meşru müdafaa hakkını kullanmak, 
dost ve kardeş bölge halkını 
bunların baskı ve zulmünden 
kurtarmak üzere başlatılan Zeytin 
Dalı Harekâtı’nı başarıyla icra 
eden Mehmetçiğimize, Cenab-ı 
Hak’tan muvaffakiyetler niyaz 
ediyorum. Bu vatan için canını 
ortaya koyan, bedenini siper eden 
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” 
diyerek başladı. 

Yurt dışında yaşayan ve sayıları 6 
milyonu aşan vatandaşların ana 
dil, kimlik ve kültürlerini koruyarak 
ana vatana olan aidiyetlerini 
sürdürmelerinin önemine işaret 
eden Çavuşoğlu, yaşadıkları 
ülkelerde ekonomik ve sosyal 
yönlerden güçlü, öz güvenli 
olmalarına da öncelik verdiklerini 
söyledi. 

Yurt dışında yaşayan Türklerin en 
fazla bulunduğu ülkenin Almanya 
olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
bunu Fransa, Hollanda, Belçika, 
Avusturya ve İsviçre’nin takip 
ettiğini bildirdi. 

Çavuşoğlu, kıta Avrupası 
ülkelerindeki Türk nüfusunun 
yaklaşık yüzde 40’ının Türkiye 
doğumlu olduğunu ifade ederek 
şunları söyledi:

“Reşit vatandaşlarımızın nüfus 
dağılımı değerlendirildiğinde yurt 
dışında yaşayan vatandaşlarımızın 
yüzde 30’unu 18-30 yaş arası, 
yüzde 33’ünü 31-45 yaş arası, 
yüzde 29’unu 46-65 yaş arası, 
yüzde 8’ini ise 65 yaş üstü 
vatandaşlarımız oluşturmaktadır. 
Yurt dışında yaşayan vatandaşların 
geldikleri iller değerlendirildiğinde 
ise yaklaşık üçte ikisinin sırasıyla 
İç Anadolu, Karadeniz ve Ege 
bölgelerinde nüfusa kayıtlı olduğu 
bilinmektedir.” 

Yurt dışında yaşayan vatandaşların 
aile yapısının korunmasının önem 
arz ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 

yurt dışında bulunan yaklaşık 
4 milyon Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşının 1 milyon 782 bininin 
evli, 170 bininin boşanmış, 80 
bininin ise dul olduğu bilgisini 
aktardı. 

Çavuşoğlu: “Boşanma 
oranlarında artış yaşandı”

Son yıllarda boşanma oranlarında 
artış yaşandığını da dile getiren 
Çavuşoğlu, aile müessesesinin 
sarsıldığı durumlarda; 
boşanmaların arttığı, nesiller arası 
bağların koptuğu, yaşlılara sahip 
çıkılmadığı, bağımlılar, ailelerinden 
ayrılan çocuklar gibi dezavantajlı 
durumların ortaya çıktığını söyledi. 

Devletin Yurt Dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı ile Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığının yurt 
dışı aile müşavirlikleri yoluyla söz 
konusu ülkelerdeki Türklere destek 
sağladığını belirten Çavuşoğlu, 
onlara yönelik politikalar 
geliştirildiğini kaydetti. 

Bu kapsamda yapılan çalışmaları 
da anlatan Çavuşoğlu, “Devletimiz 
yurt dışında vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerde 
aile ataşelikleri açmıştır. Bu 

ataşeliklerle sosyal konularda 
ailelerimize destek olunmakta, 
bireysel sosyal hizmet destekleri de 
sağlanmaya devam edilmektedir.” 
dedi. 

Ülkelerin aile birleşiminde dil ve 
vize şartına yönelik uygulamalarına 
da değinen Çavuşoğlu, bunun 
ülkelerde farklı hukuki temellere 
dayandırıldığına dikkati çekti. 

Avrupa’nın birçok ülkesinin 
yabancılar ve göç hukukunda 
aile birleşimini öngördüğünü 
ifade eden Çavuşoğlu “Bazı 
Avrupa ülkelerinde aile birleşimi 
şartlarının ağırlaştırılması suretiyle 
bu hakkın kısıtlandığı, hak ihlali 
kapsamına girecek uygulamalar 
görüldüğü ve evlilik yoluyla yapılan 
göçlerin önüne geçilmek istendiği 
görülmektedir.” dedi. 

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Başta Almanya olmak üzere Belçika, 
Danimarka gibi ülkeler aile birleşimi 
vize şartlarını zorlaştırmışlardır. 
Aile birleşiminde vatandaşlarımıza 
yönelik bir ayrımcılığın varlığı 
dikkati çekmektedir. Almanya’da 
yaşayan bir ABD vatandaşı, 
Türk vatandaşı eşini Almanya’ya 
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TBMM’de uyuşturucu madde 
bağımlılığı ile mücadele amacıyla 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Mersin 
Milletvekili Yılmaz Tezcan, bağcılık 
ve üzüm üreticilerinin sorunlarının 
araştırılması amacıyla kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu Başkanlığına 
da AK PARTİ Manisa Milletvekili 
İsmail Bilen getirildi.  

TBMM’de uyuşturucu madde 
bağımlılığı ile mücadele amacıyla  
kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonunda Başkanlık Divanı 
belirlendi. Buna göre, komisyon 
başkanı AK PARTİ Mersin Milletvekili 
Yılmaz Tezcan, başkanvekili AK 
PARTİ İzmir Milletvekili Kerem Ali 
Sürekli oldu. AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Gökçen Özdoğan 
Enç sözcü, AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt da kâtip üye olarak divanda 

yer aldı. Bağcılık sektörü ve 
üzüm üreticilerinin sorunlarının 
araştırılarak alınacak tedbirlerin 
tespit edilmesi maksadıyla 7 Kasım 
2017’de kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanlık Divanı da 
belirlendi. Buna göre komisyon 

başkanlığına AK PARTİ Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen seçildi. AK 
PARTİ İzmir Milletvekili Necip Kalkan 
başkanvekili, AK PARTİ Adıyaman 
Milletvekili İbrahim Halil Fırat sözcü, 
AK PARTİ Balıkesir Milletvekili Ali 
Aydınlıoğlu da kâtip üye oldu. 

getirmek istediğinde dil şartı 
aranmamaktadır. Buna karşın 
Almanya’da yaşayan Türk-Alman 
vatandaşının aile birleşiminde aynı 
durum maalesef geçerli değildir.” 

Çavuşoğlu: İslamofobide 
Artış Var

Başbakan Yardımcısı Hakan 
Çavuşoğlu, ırkçılık ve İslamofobi 
konusunda da değerlendirmelerde 
bulundu.  “Vatandaşlarımızın 
yoğun olarak yaşadığı ülkelerde 
son dönemde Müslümanlara ve 
Türklere karşı gerçekleştirilen 
saldırı ve eylemlerde ciddi bir artış 
gözlenmektedir.” diyen Çavuşoğlu, 
neredeyse her hafta bir camiye, 
bir Türk sivil toplum kuruluşuna 
yönelik kundaklama girişimi, mala 
zarar verme, duvarlara ırkçı slogan 
yazılması, domuz kafası bırakılması 
gibi eylemler gerçekleştirildiğini 
anlattı. 

TBMM’DE İKİ ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN 
BAŞKANI BELLİ OLDU

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

AK PARTİ Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan AK PARTİ Manisa Milletvekili İsmail Bilen
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Meclis Araştırma Komisyonu, alkol, 
sigara, esrar, eroin ve diğer uyuşturucu 
türlerinin dışında internet bağımlılığı 
alanlarında da araştırma yapacak.

Komisyon Başkanı Yılmaz Tezcan,  
yaptığı açıklamada, komisyonun, 
Türkiye’de bağımlılık yapan 
uyuşturucu kapsamında yeni çıkmış 
maddelerin araştırılması, alınması 
gereken tedbirler konularında çalışma 
yapacağını söyledi. 

TBMM tarafından 2008 yılında sigara, 
alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı 
konusunda çalışma yapıldığını 
anımsatan Tezcan; uyuşturucu 
noktasında Türkiye’nin riskli bir 
bölgede yer aldığına işaret ederek, 
Türkiye’nin Afganistan, İran, Doğu 
Asya, Orta Doğu olmak üzere geçiş 
noktasında yer aldığını ve uyuşturucu 
trafiğinin yoğun olabileceğini dile 
getirdi. Ancak Türkiye’de başarılı 
operasyonlarla önemli mücadelelere 
imza atıldığının altını çizen Tezcan 
“Uyuşturucu kullanımında Fransa 
yüzde 41 oranla ilk sırada. Danimarka 
ikinci, Birleşik Krallık üçüncü sırada. 
Türkiye ise yüzde 2,7’lik oranla 
çok düşük seviyede. Bu rakamın 

düşük olması bizi rahatlatmasın.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

2002-2016 yıllarında 2 bin 148 
vatandaşın uyuşturucu nedeniyle 
hayatını kaybettiğini aktaran Tezcan, 
bunun da ciddi bir oran olduğunu 
söyledi. 

İnternetin de insanın ruhunu 
uyuşturarak bağımlılık oluşturduğunu 
belirten Tezcan “Günümüzde 
gençleri, çocukları çok ilgilendiren 
internet bağımlılığı var. Çok masum 
gibi gözüküyor fakat gençlerimiz, 
çocuklarımız bu bağımlılık nedeniyle 
çok ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor. 
Ayrıca uyuşturucuya internet 
aracılığıyla daha kolay ulaşım 
sağlanıyor.” dedi.

“Piyasada uyuşturucu maddeler 
ve internet noktasında çalışmalar 
yapacağız. Yasa yapıcılar olarak 
yeni çıkmış başta uyuşturucu 
maddeler olmak üzere insanların 
ruhunu, bedenini, sağlığını hasta 
eden etkenlerin ortadan kaldırılması, 
alınacak önlemler konusunda 
araştırmalar yapıp, TBMM Başkanlığına 
ve ilgili bakanlıklara önerilerde 

bulunacağız.” ifadelerini kullandı. 

AK PARTİ hükûmetlerince uyuşturucu 
madde bağımlılığı ile hem etkin 
mücadele hem de tedavi, rehabilite 
ve topluma kazandırma konularında 
önemli adımlar atıldığını ancak daha 
fazla çalışmalar yapılması gerektiğini 
ifade eden Tezcan, özellikle madde 
bağımlılığından tedavi edilen 
insanların iş bulma noktasında ciddi 
sorunlar yaşadığını bildirdi. 

Milletvekili seçilmediği dönemde 
de bu alanda çeşitli şikayetlerle 
karşılaştığını anlatan Tezcan, şunları 
kaydetti:

“Anne ya da baba uyuşturucu 
kullanıyor ve bir noktada aile dağılıyor, 
çocuklar ortada kalıyor ve onlar da 
kötü alışkanlıklara sürükleniyor. Ya da 
çocuk uyuşturucu madde kullanıyor, 
kazancı olmadığı için ailesinden sürekli 
para istiyor, ailenin birikimini tüketiyor, 
para alamadığında da şiddete 
başvuruyor. Buna benzer çok sayıda 
dramatik olaylarla karşılaşıyoruz. 
Ülkemizin ve toplumun geleceği 
açısından büyük bir sorun, bu sorunla 
topyekûn mücadele etmeliyiz.” 
Toplantıda, komisyon çalışma takvimi; 
komisyonda görevlendirilecek 
uzmanların belirlenmesi ve komisyona 
davet edileceklerin tespiti konuları ele 
alındı. 

Tezcan, toplantının başında yaptığı 
açıklamada, uyuşturucu madde 
kullanımının insanlık tarihi kadar eski 
olduğunu söyledi. 

MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA
KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Madde
Bağımlılığı 
Araştırma 
Komisyonu
Toplandı.
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TBMM, ÜZÜM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI ARAŞTIRACAK
Bağcılık Sektörü ve Üzüm 
Üreticilerinin Sorunlarını
Araştırma Komisyonu 
Toplandı.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınacak 
tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 
üzümün alternatif kullanım alanları ile 
ihracat bölgelerini araştıracak.

Komisyon Başkanı AK PARTİ Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen, yaptığı 
açıklamada, Türkiye’nin üzüm üretimi 
konusunda iyi bir konumda olduğuna, 
özellikle Manisa’nın yaş ve kuru 
üzüm ihracatında lider konumda 
bulunduğuna dikkati çekti. 

Bilen, komisyon olarak fiyat dengesinin 
korunması, ihracat alanlarının 
artırılması alanlarında çalışmalar 
yapacaklarını belirterek; üreticileri, 
akademisyenleri, bölgedeki sivil 
toplum kuruluşlarını dinleyeceklerini, 

sorunları ve çözüm önerilerini 
irdeleyeceklerini ifade etti.

Üretim yapılan bölgeleri de 
ziyaret edeceklerini aktaran Bilen, 
komisyonun elde edeceği bilgilerin 
TBMM Başkanlığına sunulacağını, 
ilgili bakanlıklara da önerilerde 
bulunulacağını kaydetti.

Toplantıda konuşan Komisyon 
Başkanı AK PARTİ Manisa Milletvekili 
İsmail Bilen, komisyon çalışmaları 
kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına, Manisa Bağcılık Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğüne, TARİŞ Üzüm 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 
yazılar yazıldığını ve bilgi talebinde 
bulunulduğunu aktardı. 

İlgili bakanlıklardan komisyona 

uzman talebinde bulunulduğunu 
dile getiren Bilen, üniversitelerden de 
konusunda uzman akademisyenlerin 
isimlerinin istendiğini söyledi. 
MHP İzmir Milletvekili Ahmet 
Kenan Tanrıkulu, üreticilerin yanı 
sıra kooperatifler, ticaret borsaları, 
ihracatçı birlikleri, ilgili bakanlıklar ve 
kamu kurumları, akademisyenler ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler 
gerçekleştirilmesini ve buna ilişkin bir 
takvim ortaya konulmasını talep etti. 

AK PARTİ Tokat Milletvekili Celil 
Göçer de çocuklara ve gençlere 
üzüm tüketiminin özendirilmesi ve 
sevdirilmesine yönelik çalışmalar 
yapılması önerisinde bulundu. 
Göçer, kamuoyunun üzüme olan 
ilgisini artıracak bir yöntem izlenmesi 
gerektiğini de kaydetti. 

AK PARTİ Denizli Milletvekili Şahin Tin 
ise üretim ile birlikte üzümün sanayide 
kullanımına ilişkin sürecin de komisyon 
tarafından ele alınmasının gereğine 
işaret ederek, üzüm sektörünün 
önünün bu şekilde açılabileceğini dile 
getirdi. 

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER
KOMİSYONU TOPLANDI

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu, AK PARTİ 
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 
başkanlığında toplandı. 

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve 
yeni bağımlılık türlerinin araştırılarak 
bağımlılığın nedenlerinin ve 
alınacak tedbirlerin tespit edilmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu üyelerinin de katıldığı 
toplantıda, Başbakan Yardımcısı 
Recep Akdağ “Bağımlılıkla 
Mücadele Yüksek Kurulu”nun 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
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AK PARTİ Kütahya Milletvekili Ahmet 
Tan, kuru üzüm ihracatında Türkiye’nin 
ilk sırada yer aldığını belirterek, üretim 
çeşitliliğini ve verimliliğini artıracak 
tedbirlerin ele alınmasının önemine 
işaret etti. 

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, 
üzüm üretimi ile tüketim sürecindeki 
tüm ürünlerin yeniden ele alınması 
gerektiğini belirtti. 

AK PARTİ Adıyaman Milletvekili 
İbrahim Halil Fırat, üzüm bağlarındaki 
hastalıkların da ele alınması 
gerektiğine dikkati çekerek, bu 
konuda uzmanların görüşlerinin 
alınmasını önerdi. 

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay 
Sındır, üzümün ciddi yatırım maliyeti 
olan bir ürün olduğuna ve üzüm 
üretim alanlarının gittikçe daraldığına 
dikkati çekti. Üzüm sektörünün 
tüccara teslim edildiğini savunan 
Sındır, kooperatiflerin ve üretici 

örgütlerinin desteklenmesi gerektiğini 
söyledi. 

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Canan 
Candemir Çelik, sağlıklı bir neslin 
yetişmesi için üzümün gündeme 
getirilmesinin önemli olduğunu ifade 
etti. 

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 
üzüm üretimindeki sorunların, Türkiye 
tarımının genelindeki sorunlardan 
ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, 
soruna bütüncül bir yaklaşım 
sergilenmesini istedi. Ülkenin hızla 
üretmeyen bir ülke olmaya doğru 
gittiğini ileri süren Sarıbal, tarımın, çok 
uluslu şirketlerin hegemonyası altında 
olduğunu dile getirdi. 

Komisyon Başkanı Bilen; tarımın, 
dünyanın her yerinde sorunlu bir alan 
olduğunu ifade ederek, Türkiye’de 
eksik birtakım şeyler olmakla 
birlikte tarımda önemli yatırımların 
gerçekleştirildiğini belirtti. 

Tarım ihracatının 15 milyar dolara 
yükseldiğine dikkati çeken Bilen 
“Yeterli midir? Elbette yeterli değildir.” 
dedi. CHP Edirne Milletvekili Okan 
Gaytancıoğlu, Türkiye’nin tarım 
potansiyelinin değerlendirilemediğini 
kaydederek, çiftçilerin ve Türk tarımının 
sorunlarına işaret etti. Gaytancıoğlu, 
tarımsal ihracatı artıracak çalışmaların 
yapılması gerektiğini söyledi. 

AK PARTİ İzmir Milletvekili Necip 
Kalkan, komisyonun çalışma 
süresinin 3 ay olduğunu anımsatarak, 
komisyonun çok süratli çalışması ve 
süre uzatım talebinde bulunulması 
gerektiğini kaydetti. Kalkan, 
komisyon çalışmaları kapsamında, 
üzüm üretimine ilişkin bir çalıştay 
düzenlenmesi talebinde de bulundu. 

Toplantıda, komisyonun çalışma 
takvimi ile bilgi ve görüşlerine 
başvurulmak üzere davet edilecekler 
belirlendi.

TRAFİK ALT KOMİSYONU TOPLANDI

Komisyon, AK PARTİ 
Samsun Milletvekili Orhan 
Kırcalı başkanlığında, taslak 
raporu görüşmek ve önerileri 
değerlendirmek amacıyla 
toplandı. Kırcalı, trafik kazalarının 
önlenmesinde en önemli etkenin 
eğitim ve bilinçlendirme olduğunu 
vurguladı. 

Trafik kurallarının ihlal edilmesinin 
vicdani ve ahlaki bir yükü olmadığını 
belirten Kırcalı, “Kişi bir suç 
işlediğinde suçun karşılığı olarak 
utanç duyuyor, suçluluk duygusu 

hissediyor ama maalesef trafik 
kurallarının ihlalinde ise bu utanç 
duyma ve vicdani yük biraz az. 
Kendimize yapılmasını istemediğimiz 
bir şeyi başkasına yapmama kuralını 
hayata geçirmemiz gerekiyor.” diye 
konuştu. Kurallara uymayanların 
bunun yaptırımı ile karşılaşacağını 
bilmesi gerektiğini ifade eden Kırcalı, 
cezaların da caydırıcı olmasını istedi. 

Dilekçe Komisyonuna Bağdat 
Caddesi’nde trafik olaylarının sona 
ermesi amacıyla dilekçe veren AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Hurşit 

Yıldırım da, her trafik olayına farklı 
cezalar uygulanması gerektiğini 
söyledi. Yıldırım, şehir içi işlek 
caddelerde toplu ralli yaparak, 
trafik kurallarını ihlal ederek, aşırı 
hız ile trafik güvenliğini tehlikeye 
düşürenlere idari para cezası yerine 
araçlarının en az 2 ay süreyle 
otoparka çekilmesini önerdi.

AK PARTİ Yalova Milletvekili Fikri 
Demirel ise bu çalışmadan dolayı 
trafik kazalarının önlenmesi yönünde 
önemli adımlar atılmasını temenni 
etti. 

TBMM Dilekçe 
Komisyonunun, Şehir 
Merkezlerindeki İşlek 

Caddelerin Trafik 
Sorunlarının Araştırılması 

ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu 

toplandı. Komisyonda, 
trafik güvenliği kültürünün 

oluşturulması gerektiğine 
dikkat çekildi.  

AK PARTİ Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Alt Komisyon toplantısı
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Dilekçe Komisyonu Başkanvekili 
AK PARTİ Manisa Milletvekili İsmail 
Bilen başkanlığında toplanan Karma 
Alt Komisyonda, boşalan kamu 
denetçiliği kadrosu için yapılan 
başvurular ele alındı. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden 
kurulu Karma Alt Komisyon, kamu 
denetçiliği seçimi için toplandı. 
Dilekçe Komisyonu ve İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
üyelerinden oluşan Karma 
Komisyon, kamu denetçiliğine, 
TBMM eski Genel Sekreteri Sadettin 
Kalkan’ı seçti. 

Kamu Denetçisi seçilen Sadettin 
Kalkan’ın öz geçmişi; 

1962 yılında Kocaeli’nde doğan 
Sadettin Kalkan; ilk, orta ve lise 
tahsilini İzmit’te tamamladı. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezunu oldu. 1987 
yılında Zonguldak Kaymakam 
adayı olarak göreve başladı 
ve sırasıyla Ulus, Çamoluk 
kaymakamlıkları, Diyarbakır Vali 
Yardımcılığı, Ardeşen, Beşikdüzü, 
Sarıkamış, Kaman, Gölmarmara, 
Kadirli ve Turgutlu kaymakamlıkları 
görevlerinde bulundu. İstanbul Vali 

Yardımcılığı görevindeyken TBMM 
Genel Sekreterliğine atandı ve 31 
Mart 2010 tarihinden 18 Aralık 2011 
tarihine kadar bu görevi yürüttü. 

Dicle Üniversitesinde yüksek lisans 

yapan, İngiltere’de bir yıl süre ile 
meslek ve dil eğitimi alan Kalkan, 
ombudsmanlık sistemi üzerine 
İspanya’da incelemelerde bulundu. 
Evli ve üç çocuk babası olup, iyi 
derecede İngilizce bilmektedir.

KARMA 
KOMİSYON, 
KAMU 
DENETÇİLİĞİNE 
TBMM
ESKİ GENEL 
SEKRETERİ 
SADETTİN 
KALKAN’I
SEÇTİ

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan
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Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Hasan 
Turan, Filistin’de, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in 
başkenti” olarak tanımasının 
ardından çıkan olaylarda direnişin 
sembolü olan Fevzi el-Cuneydi ile 
babası Muhammed el-Cuneydi’yi 
Mecliste kabul etti. Görüşmede, 
İçişleri Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç, Dostluk Grubu 
Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Nureddin Nebati, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli ile Dostluk 
Grubu üyeleri ve bazı milletvekilleri 
de hazır bulundu.

Turan, kabulde yaptığı konuşmada, 
bir kare fotoğrafla dünya gündemine 
oturan, onlarca İsrail askerinin 
arasında gözleri bağlanarak 
dünyanın, Filistin davası ve Kudüs 
meselesinde gözünün açılmasına 
vesile olan Fevzi el-Cuneydi ve 
babasının, Esenler Belediye Başkanı 
Mehmet Tevfik Göksu’nun misafiri 
olarak Türkiye’ye geldiklerini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Başbakan Binali 

Yıldırım’ın da Cuneydi’yi kabul 
ettiğini anımsatan Turan, Dostluk 
Grubu olarak Cuneydi ve babasını 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyduklarını belirtti. 

Hasan Turan, Filistin davasının 
bütün Müslümanların haklı davası 
olduğunu vurguladı. 

“Bir kare fotoğraf bazen onlarca cilt 
kitaptan daha fazlasını anlatır.” diyen 
Turan, Cuneydi’nin fotoğrafının da 
Filistinlilerin yüz yıldır çektiği çileyi 
bir kare ile bütün dünyaya en güçlü 
şekilde anlattığını bildirdi. Turan, 
“Arzumuz, isteğimiz, bu fotoğraf 
karelerinin ortadan kalkması ve Filistin 
davasının zaferle sonuçlanması. 
Fevzi el-Cuneydi; Fevzi ismiyle, 
sembolleşen fotoğrafıyla bir yıldız, 
Cuneydi ismiyle de Filistin’in küçük 
askeri olduğunu bizlere gösterdi.” 
dedi.

Turan, başta Kudüs olmak üzere, 
Filistin topraklarının özgürlüğüne 
kavuşup asli hüviyetine geri 
dönmesini istediklerine değinerek, 
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu olarak her zaman 
haklı Filistin davasının yanında 
olduklarını ifade etti.

Cuneydi’nin, isminde olduğu gibi 
bugün Filistin’in küçük askeri, 
gelecekte ise büyük komutanı ve 
lideri olacağını belirten Turan “Filistin 
davasının zaferle sonuçlanacağını 
Fevzi’nin şahsında bir defa daha 
hissetmiş olduk. Burası aynı zamanda 
onların Meclisidir, bizler de aynı 
zamanda onların milletvekilleriyiz.” 
dedi.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli ise İsrail askerinden 
korkmayan Fevzi El-Cüneydi’nin 
ve bir İsrail askerine tokat atarak  
cesaretin imkanlarla sınırlı olmadığını 
gösteren Ahed et-Tamimi’nin, örnek  
bir şekilde milletvekillerine düşen 
görevin de yaşlarının ve bedenlerinin 
küçüklüğüne bakmaksızın 
kahramanlık yapan ve korkmayan 
çocukların her daim yanında 
olmak ve bu cesareti tüm dünyaya 
göstermek olduğunu belirtti.

Fevzi el-Cuneydi, her zaman Filistin 
davasının yanında durdukları 
için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletvekilleri ve Türkiye halkına 
teşekkür etti.

Erdoğan’ın, kendisinin o fotoğrafını 
dünyaya tanıtarak, aslında davalarını 

KUDÜS DİRENİŞİNİN SEMBOLÜ CUNEYDİ TBMM’DE
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ve işgalci İsrail askerlerinin 
kendilerine uyguladığı zulmü 
bütün dünyaya gösterdiğini 
belirten Cuneydi, “İşgalci 
İsrail sadece topraklarımızı ve 
vatanımızı işgal etmedi, Filistinli 
çocukların haklarını da engelledi, 
işgal etti.” diye konuştu. 

Cuneydi, fotoğrafının, İsrail’in 
gerçek yüzünü dünyaya 
gösterdiğine dikkati çekti. 

İsrail’in uyguladığı zulümler 
ve baskılardan dolayı ebedi 
başkentleri Kudüs’e ve ilk 
kıbleleri Mescid-i Aksa’ya 
bile gidemediklerini, orada 
namazlarını kılamadıklarını 
vurgulayan Cuneydi, Filistin 
topraklarının kendi toprakları ve 
Kudüs’ün de bir bütün olarak 
başkentleri olduğunu bildirdi. Fevzi 
el-Cuneydi, Filistin’de normal haklarını 
bile kullanamadıklarını, okullarına 
gidemediklerini belirterek, İsrail’in 
güçlü silahlarını uluslararası hukuku 
gözetmeden, çocuk-kadın ayrımı 
yapmadan herkese karşı kullandığına 
işaret etti. “Filistin davasına sahip 

çıkmanızı rica ediyorum. Çünkü 
Filistin davası sadece bizim değil, 
aynı zamanda sizin, bütün İslam 
aleminin davasıdır.” diyen Cuneydi, 
Türkiye’nin Filistin davasındaki onurlu 
duruşunu yakından takip ettiklerini 
ve bu duruşun kendilerine güç 
verdiğini kaydetti. 

Fevzi el-Cuneydi’nin babası 
Muhammed el-Cuneydi de 
kendilerini kabul eden Dostluk 
Grubuna teşekkür etti ve “Allah 

bizi yakında Kudüs’te buluştursun 
inşallah.” diye konuştu. 

Esenler Belediye Başkanı Göksu 
ise “Cenabıhak hepimize Filistin’in 
özgürlüğünü göstersin, özgür 
Kudüs’ü göstersin.” ifadesini kullandı.

Daha sonra Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Turan ve milletvekilleri 
Cuneydi ile birlikte hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Azerbaycan 20 Ocak Hüzün Günü 
dolayısıyla Türkiye – Azerbaycan  
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 
Genel Kurulda yaptığı konuşmada; 
Türk tarihinde bir soykırımın 
olmadığını ancak Türklerin çok 
sayıda soykırıma maruz kaldığını 
belirtti. Ünüvar, Hocalı Katliamı ’nın 
da bunlardan biri olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın 
da dost ve kardeş Azerbaycan’ın 20 
Ocak Hüzün Günü’nü andıklarını ve 
acılarını paylaştıklarını vurgulayarak, 
“Bir ve beraber olduğumuzu buradan 
bir kez daha bizler de yineliyoruz.” 
dedi.

Genel Kurula katılan Azerbaycan 
Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de, 
kordiplomatik locasından konuşmayı 
dinledi.

20 OCAK AZERBAYCAN HÜZÜN GÜNÜ

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi 
Hazar İbrahim
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FİLİSTİN-TÜRKİYE PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU HEYETİ TBMM’DE

Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, Filistin-

Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk 

Grubuna başkanlık 
eden Muhammed 

Allaham ve 
beraberindeki heyet 

onuruna Mecliste 
öğle yemeği verdi.

Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, Kudüs ve Filistin’in 
Türkiye açısından önemine 
değindi. Her platformda Filistin 
halkına destek olmaya devam 
edeceklerini dile getiren Turan, 
“Filistin aleyhinde alınan 
hiçbir kararı kabul etmiyoruz, 
tanımıyoruz. Yaşadığımız 
yüzyılda kendi topraklarında 
tutsak gibi yaşatılan bir halkı 
görmek istemiyoruz. Maalesef 
ülkemizi ziyaret edecek grubun 
içinde yer alan 3 milletvekili İsrail 
hükûmeti müsaade etmediği 
için gelememiştir. Halkın seçtiği 
temsilciler, davet edildikleri 
ülkelere gidememektedirler. Bu 
kabul edilebilir bir uygulama 
değildir. İsrail hükûmetini 
kınıyoruz.” dedi. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Bülent Turan da dünyanın çok 
farklı bölgelerinde önemli krizler 
yaşandığını söyledi. Mekke, 
Medine, Kudüs’ü birbirinden farklı 
görmediklerini dile getiren Turan, 
“İslami anlayışımızın yanında 
tarihten gelen bir anlayışımız var. 
Çanakkale’de 100 sene önce bu 
millet çok büyük tarih yazarken, 
Filistin’in çok değişik beldelerinden, 
kentlerinden gençlerin Çanakkale’de 
şehit olduğunu görüyoruz. Dün 
Çanakkale’nin sorunu neyse, 
bugün de Filistin’in sorunu aynı. 
Bu bağımsızlık savaşında başarılar 
diliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Filistin heyetine “Evinize hoş 
geldiniz.” diyen Turan, Filistin 
davasını Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın da dünyanın 
gündemine taşıdığını anımsattı. 

İsrail’in Filistinli milletvekillerine 
ülkeden çıkış izin vermemesi üzerine 
Filistin-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu heyetinin 
başkanlığını üstlenen Muhammed 
Allaham da tarihte emsali olmayan 
baskılar altında bulunduklarını 
söyledi. 

Türkiye’nin uluslararası her alanda 
Filistin’in yanında olduğunu belirten 
Allaham, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a ve Türk halkına 
teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da Filistin-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu heyetini 24 
Ocak’ta kabul etti. Kabulde Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan da 
hazır bulundu. 
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Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubunun davetlisi olarak 
Türkiye’ye gelen Filistin direnişinin 
sembol isimlerinden ve İsrail 
hapishanelerinde tutuklu Filistin’in 
Fetih Hareketi liderlerinden Mervan 
Barguti’nin eşi Fedva Barguti’ye, 
Eyüpsultan Belediyesi tarafından 
“fahri hemşehrilik beratı” verildi. 

Filistin heyeti, Eyüpsultan Belediyesini 
ziyaret etti. Heyeti, TBMM Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan ile Eyüpsultan 
Belediye Başkanı Remzi Aydın 
karşıladı. Turan, yaptığı açıklamada, 
Filistin davasının çilesini çekmiş, 
yıllardır halkın meşru temsilcileri 
olarak sıkıntılar içerisinde görev 
yapan milletvekillerini ağırladıklarını 
söyledi. Türkiye’nin Filistin davasına 
verdiği önemin herkes tarafından iyi 
bilindiğini vurgulayan Turan, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve hükûmetimiz 
başta olmak üzere tüm milletimiz 
Filistin’in haklı davasının yanındadır. 
Bu tarih boyunca da böyle olmuştur.” 
dedi.

Turan, Türkiye’nin Filistin ile çok güçlü 
tarihî bağları olduğunu belirterek, 
şöyle devam etti:

“Mekke ve Medine’den sonra en 
kutsal kentlerden biri olan Kudüs, 
Filistin’in kalbindedir. Filistin 
insanlığın merkezidir. Barış diyarıdır. 
Ancak bugün İsrail ve destekçilerinin 
uygulamaları altında maalesef 
savaş diyarına, zulüm merkezine 
dönüşmüştür. Millet olarak her zaman 
Filistinlilerin haklı davasının yanında 
olmuşuzdur. Filistin’e barış gelmeden 
İslam coğrafyasına barışın gelmesi 
mümkün değildir. İslam coğrafyasına 
barış gelmeden de dünyaya barış 
gelmesi mümkün değildir. O yüzden 
dünya barışının kilidi, Filistin ve 
Kudüs meselesidir. Biz yüzyıllarca 
barış ve huzur içerisinde Kudüs’e 
hizmet etmiş, Filistin ve bölgeyi 
adaletle yönetmiş ve hükmetmiş 
bir milletin torunları olarak bundan 
sonra da barış ve huzura hizmet 
etmeye devam edeceğiz. Barış ve 
huzurun gerçekleşmesi ve gelmesi 
için elimizden geleni yapacağız.” 
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs 
kararını “dünya barışına intihar dalışı” 
olarak niteleyen Turan, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“6 Aralık cinnet kararından sonra 
Orta Doğu’daki dengeler, yine 
savaşın lehinde tarumar olmuş 
ve bozulmuştur. Yine savaşı, 

zulmü, adaletsizliği, gasbı ve işgali 
destekleyen Trump yönetiminin bu 
tutumuyla maalesef Orta Doğu’ya 
barış değil, savaş getirilmiştir. Buna 
karşı en güçlü duruşu Türkiye 
göstermiştir. Bizim nezdimizde 
Kudüs, Filistin’in değişmez 
başkentidir. Bu yönde güçlü bir 
karar alınmış ve bütün dünyaya ilan 
edilmiştir.” Filistinli heyetin başkanı 
Muhammed Allaham da Türkiye’nin 
Filistin meselesine gösterdiği 
tavrının her türlü takdiri hak ettiğini 
vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
bu konuda emeği geçen ve mazlum 
halka umut aşılayan Türk milletine 
teşekkür etti.

Fedva Barguti ise Filistin’deki halkın 
ve esirlerin selamlarını Türkiye’ye 
getirdiğini söyledi. Barguti, eşinin 16 
yıldır tutuklu bulunduğunu aktararak, 
şunları kaydetti:

“Orada imanın nuru vardır. Onun 
dışında bir şey bulunmamaktadır. 
Türkiye’nin öncülüğünde alınan 
kararlar-özellikle Trump’ın kararına 
karşı çıkmak-emin olun oradaki 
esirlerimizi çok mutlu etti. Türk 
halkının arasında olmak beni çok 
mutlu ediyor. Bugünkü davranış 
beni çok mutlu etti. Oradaki bütün 
kadınların acılarını dindirmek için 
böyle bir ödül sistemine başvurmanız 
gerçekten bizi daha güçlü kılacaktır 
ve mücadelemize devam etmiş 
olacağız. Kendi adıma ve heyetimiz 
adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve milletvekillerine, bütün 
Türk halkına şükranlarımı sunmak 
istiyorum.”  

Konuşmaların ardından Turan 
ve Aydın, Fedva Barguti’ye “fahri 
hemşehrilik beratı” takdim etti. 
Heyette yer alan diğer milletvekili 
ve konuklara çeşitli hediyeler 
verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı 
çekildi. Heyetin belediyedeki 
toplantısı daha sonra basına kapalı 
devam etti.

MERVAN BARGUTİ’NİN EŞİNE “FAHRİ
HEMŞEHRİLİK BERATI” VERİLDİ

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın 
Mervan Barguti’nin eşi Filistin milletvekili Fedva Barguti 
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan



80 OCAK 2018

Fransa’nın Strazburg kentinde 
22 Ocak’ta başlayan 2018’in ilk 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 
(AKPM) Genel Kurul çalışmaları 
çerçevesinde AKPM’nin çeşitli 
komisyonları ve çalışma gruplarının 
yeni üyeleri seçildi.

Bu çerçevede, iki senedir Göç, 
Mülteci ve Yerinden Edilmiş Kişiler 
Komisyonundaki çalışmalarını 
sürdüren AKPM Türk Heyeti Üyesi ve 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap 
Yaşar’ın, Göç, Mülteci ve Yerinden 
Edilmiş Kişiler Komisyonu Başkan 
Yardımcısı olarak seçildiği açıklandı. 

AKPM’de düzenlenen seçimde, 
Yaşar’ın “Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi Hakimlerini Seçim 
Komisyonu” üyesi olarak da seçildiği 
belirtildi. AKPM Eşitlik ve Ayrımcılıkla 
Mücadele Komisyonu üyesi de olan 
Yaşar, 8 Aralık’ta Paris’te gerçekleşen 
komisyon toplantısında, Avrupa 
Konseyi bünyesinde hazırlanmasını 
önerdiği “Avrupa’da Kayıp 
Göçmen Çocuklar” başlıklı raporu 
hazırlamakla görevlendirilmişti. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekilleri 
Tülay Kaynarca, Serap Yaşar; AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili 

Mehmet İlker Çitil, AK PARTİ 
Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü 
Nazlı, AK PARTİ Rize Milletvekili 
Hasan Karal ve AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mahmut Kaçar ile İHH 

İnsani Yardım Vakfı yönetimi, 
Arakanlıların yaşadıkları kampları ve 
Bangladeş’teki Sultan Abdulhamid 
Han Kardeşlik ve Babul Amman 
Yetimhanesini gezdi.

Kamplarda yaşayan insanların 
sorunlarını dinleyen milletvekilleri, 
onlarla sohbet ederek, Türkiye’den 
herkesin selamını getirdiklerini 
ve Türkiye olarak mazlumların 
devamlı yanında olacaklarını 
belirttiler. Heyet, bölgede İHH 
tarafından gerçekleştirilen gıda, 
hijyen, battaniye ve giysi yardımları 
gibi bazı yardımları yerinde görme 
imkânı da buldu.

Ziyaret kapsamında milletvekilleri, 
vakfın bölgede açtığı koordinasyon 
merkezini ziyaret ederek, burada 
Arakan krizi ve bölgede yapılan 
çalışmalar hakkında İHH Yönetim 
Kurulu Üyesi Said Demir tarafından 
bilgilendirildi.  

AKPM’DEN AK PARTİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
SERAP YAŞAR’A İKİ ÖNEMLİ GÖREV

AK PARTİ 
MİLLETVEKİLLERİNDEN
BANGLADEŞ’E ZİYARET

AKPM Türk Heyeti Üyesi ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap Yaşar
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TBMM GENEL KURULU BAŞKANLIK DİVANI 
ODASINDA TADİLAT
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TBMM Genel Kurulu 
Başkanlık Divanı odasındaki tadilata 
ilişkin, “Yeni ve lüks bir masraf 
yapmadık. ‘Çok lüks masraflarla 
abdesthaneler yapıldığı’ şeklindeki 
haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, 
masayı, koltukları, sandalyeleri o 
tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama 
yok” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, 
fotoğraf ve görüntülerini çekerek 
medyaya servis ettiği gerekçesiyle 
gündeme gelen, Genel Kurulda 
oturumları yöneten TBMM Başkanı 
ve başkanvekillerinin kullandığı 
Genel Kurul Başkanlık Divanı odası, 
yapılan tadilatın görüntülenebilmesi 
için, Kumbuzoğlu eşliğinde basın 
mensuplarına açıldı.

Tadilata ilişkin gazetecilere bilgi veren 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Meclisin 
bakımı ve onarımı için ellerinden 
geleni yapmaya çalıştıklarını ancak 
Meclis bürokratları olarak, yaşanan 
tartışmalardan rahatsız olduklarını 
dile getirdi.

Genel Kurul Salonunun arkasında 
bulunan makamın, oturumu 
yönettiği zamanlarda İsmail 
Kahraman ve farklı partilere 
mensup Meclis başkanvekillerinin 

dinlenmek, istişarede bulunmak için 
kullandığı bir oda olduğunu belirten 
Kumbuzoğlu, odanın tavanında, 
aralık ayındaki bütçe görüşmeleri 
sırasında çökme yaşandığını ve 
buranın tadilata alındığını anlattı.

Tavan çökmesinin, Meclisin 
15 Temmuz FETÖ’nün darbe 
teşebbüsünde aldığı hasardan 
kaynaklı olduğunu vurgulayan 
Kumbuzoğlu, “Bu nedenle odayı 
değiştirme kararı aldık. Bir diğer 
gerekçe ise eski makam odası 
dar, diğer oda ise daha geniş bir 
mekân. Odalarda bir tuvalet, lavabo 
ve zaman zaman mescit olarak 
da kullanılan soyunma odaları 
mevcuttur. Yeni oda için yeni ve 
lüks bir masraf yapmadık. ‘Çok lüks 
masraflarla abdesthaneler yapıldığı’ 
şeklindeki haberler bizi üzüyor. 
Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, 
sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, 
ilave bir harcama yok.” diye konuştu. 

Kumbuzoğlu, değiştirilen odayı 
sadece TBMM Başkanı Kahraman’ın 
kullanmadığına, oturumu yöneten 
başkanvekillerinin de kullandığına 
dikkati çekti.

Kumbuzoğlu, yapılan değişikliğin, 
Mecliste görev yapan kavasların 
kullandığı geniş oda ile oturumu 

yöneten başkan veya başkanvekiline 
tahsis edilen makam odasının 
yerinin değiştirilmesinden ibaret 
olduğuna işaret ederek, kavasların 
kullanımına verilen ve tavanında 
çökme yaşanan odanın yapısının 
güçlendirildiğini söyledi. 

Meclisteki sığınakların da en son 
teknolojik yöntemlerle Acil Afet 
Yönetmeliği’ne uygun şekilde elden 
geçirildiğini, Genel Kuruldan tahliye 
noktalarının mevcut olduğunu 
anlatan Kumbuzoğlu, 24 saat 
hizmet verecek acil durum ekibinin 
de hazırlandığını kaydetti. 

Yeni makam odasındaki eşyaların 
tümünün eski olduğunu vurgulayan 
Kumbuzoğlu, yeni odaya sadece, 
Birinci Meclisin Genel Kurulunda 
yer alan, hat sanatıyla “Emrolduğu 
gibi istişare edin” yazılı tablonun 
replikasının asıldığını belirtti. 

Kumbuzoğlu, “Yapılanın neresi 
lüks? Pencere var mı? Yok. Yeni 
bir malzeme aldık mı? Yok. Neresi 
lüks? Bu haberler biz bürokratları 
ve Meclis çalışanlarını üzüyor. Bizim 
yaptığımız, tasarruf tedbirlerine 
uyarak daha kullanışlı, ferah 
mekânlar sağlamaktır.” dedi. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Serap Yaşar, bir grup AK PARTİ 
milletvekiliyle Mecliste düzenlediği 
basın toplantısında, zulme uğrayan 
Rohingya Müslümanlarını yerinde 
görmek, sıkıntılarını öğrenmek, 
bunların giderilmesine katkı 
sağlamak amacıyla, bir grup 
milletvekiliyle birlikte 26-29 Ocak 
tarihleri arasında Bangladeş’e 
gittiklerini söyledi. Gazipur’da, 
Sultan Abdulhamid Han Kardeşlik 
ve Darul Aman Yetimhanelerini 
ziyaret ettiklerini, ardından Cox’s 
Bazar Jamtoli ve Gumdum Mülteci 
Kamplarına gittiklerini belirten Yaşar, 
“Rohingya Müslümanlarına yönelik 
2012 yılında başlayan çatışmalar, 
2016 yılının Ekim ve 2017 yılının 
Ağustos aylarında şiddetlenerek 

devam etmiştir. 665 bin Rohingyalı 
Müslüman Bangladeş’e sığınmak 
zorunda kalmıştır, şu anda bu sayı 
1,2 milyon civarındadır.” dedi.

Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın Myanmar’a 2012 ve 2017 
yıllarında olmak üzere iki ziyaret 
gerçekleştirerek, bu dramı dünya 
kamuoyunun gündemine getirdiğini 
anımsattı.

Yaptıkları ziyarette, Rohingya 
Müslümanlarına yönelik uygulanan 
insanlığa karşı suç ve etnik 
temizlik boyutuna varan bilinçli 
ve sistematik şiddeti gözleriyle 
gördüklerini ifade eden Serap 
Yaşar, “Buralardaki yoksulluğu, 

açlığı, sefaleti ifade edebilecek bir 
kelime yok. Gördüğüm en korkunç 
ve feci manzara buradaydı.” diye 
konuştu. Yaşar, Türkiye’nin TİKA, 
AFAD, Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı 
ve UMKE ile orada olduğunu belirtti.  
Ziyaretlerinde İHH ve Sadaka Taşı 
Derneğinin oradaki yardım ve eğitim 
faaliyetlerini gördüklerini, genç 
gönüllülerin özverili çalışmalarına 
şahit olduklarını kaydeden Yaşar, 
“İnşallah bu zulüm bir an önce 
bitecek, ancak bitene kadar da bu 
kardeşlerimize tüm imkânlarımızla 
ve tüm yüreğimizle destek olmaya 
devam edeceğiz. İnsanlık tarihi bu 
süreçte, bu zulme dur diyenleri de 
kayıtsız kalanları da yazacaktır.” dedi. 
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Alİ 
Şükrü

Bey
(DORUKER)

İstanbul - 1884, Ahmet - Sadberk - 
Bahriye Mektebi - Askerlik, Güverte 

Yüzbaşısı Mesudiye Zırhlısı Seyir Subayı 
Yardımcısı, Deniz kurmay Başkanlığı 

Subayı, Sultânîye, Orhaniye Gemileri, 
Yarhisar Torpidosu ve Nevşehir 

Gambotu Seyir Subayı, Deniz Müzesi 
görevlisi - Tan Gazetesi sahibi - Osmanlı 

Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Trabzon 
Mebusu - I. Dönem Trabzon Milletvekili 
– Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.03.1923
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Yüksek tahsilin
i Fransa’da Nancy Üniversite

sinde yaptı. K
andilli 

Rasathanesinde asist
an olarak görev yaptı. H

aydarpaşa 

Lisesinde matematik öğretmeni olarak çalıştı
. 1946 yılında 

siyasete girdi. 19
47 yılında partid

en isti
fa etti. 1

950 yılında 

Kırşe
hir M

illetvekili o
larak Parlamentoya giren Osman 

Bölükbaşı, IX
, X ve XI. D

önem Kırşe
hir; X

II, X
III v

e XIV. Dönem 

Ankara Milletvekilliğ
i yaptı.

OSMAN BÖLÜKBAŞI

(D. 1913 - Ö
. 2004)

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ

Hürriy
et bir Ş

irin, ben Ferhad oldum,

Denizler boyunca boşaldım doldum.

Bir ö
mrü yitird

im, acep ne buldum,

Seraba harcanmış ö
mre yanarım

.

Bir d
evr-i f

azilet açılır s
andım,

Rahmandır d
iyerek şeytana kandım.

Bu bir rü
ya im

iş, a
rtık

 uyandım,

Seraba harcanmış ö
mre yanarım

,

Fazilet yolunda çektim
 çok çile,

İkbale kul olup düşmedim dile.

Bulmadım vefayı dostla
rda bile,

Seraba harcanmış ö
mre yanarım

.
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Nazım Hikmet Ran 20 Kasım 
1901 tarihinde Selanik’te dünyaya 
gelmiştir. Ailesi tarafından 17 
Ocak 1902 tarihinde nüfusa 
kaydettirilmiştir. İlk şiiri Feryad-ı 
Vatan’ı 1913 tarihinde yazmış ve 
aynı yıl Galatasaray Sultanisinde 
ortaokula, 1917 yılında ise 
Heybeliada Bahriye Mektebine 
başlamıştır. Moskova’da 1963 yılında 
geçirdiği kalp krizi sonucunda 
hayatını kaybetmiştir.

Denize dönmek istiyorum! 
Mavi aynasında suların: 
boy verip görünmek istiyorum! 
Denize dönmek istiyorum!
Gemiler gider aydın ufuklara gemiler gider! 
Gergin beyaz yelkenleri doldurmaz keder. 
Elbet ömrüm gemilerde bir gün olsun nöbete yeter. 
Ve madem ki bir gün ölüm mukadder; 
Ben sularda batan bir ışık gibi 
sularda sönmek istiyorum! 
Denize dönmek istiyorum! 
Denize dönmek istiyorum!

HASRET

NAZIM HİKMET
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Memleketim, memleketim, memleketim,
Ne kasketim kaldı senin ora işi

Ne yollarını taşımış ayakkabım,
Son mintanın da sırtımda paralandı 

çoktan,
şile bezindendi.

Sen şimdi yalnız saçımın akında,
enfarktında yüreğimin,

Alnımın çizgilerindesin memleketim,
Memleketim,

Memleketim...

MEMLEKETİM

Nazım
Hikmet

Ran
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Tutanak   Terimleri 
aklam (aklâm) Memurların çalıştıkları daireler, resmî kuruluşlarda yazı
işlerinin görüldüğü yer; kalemler; yazı aletleri; yazı. “Şimdi, Hey’et-i
Ayan Aklâm kadrosunu okuyalım.” Meclis-i Âyan 8 Şubat 1331 (1915)
tarihli 31’inci Birleşim Tutanak Dergisi, C. 2, S. 105 (bk. ketebe,
ketebeyiaklam). 

aklamıdevlet: Devlet daireleri, resmî daireler.

harfendazlık (harf-endâzlık) Söz atmak, haysiyete dokunucu söz
söylemek. “Üç aydan altı aya kadar bunu tenkis edelim ve nisaya
harfendazlık ve lisandrazlık edenler de bu maddeye dahil olmalı.”
Meclis-i Mebusan 18 Mart 1325 (1909) tarihli 50’nci Birleşim Tutanak
Dergisi, C. 2, S. 588. harfendaz: Söz atan, haysiyete dokunucu söz
söyleyen.
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Tutanak   Terimleri 
Sözlüğü

müzekkere Bir iş için herhangi bir üst makama yazılan yazı; yargılama
makamının, bir kararın yerine getirilmesi konusunda belli bir makama
yazdığı yazı. “Bendeniz bugün yine makamı riyasete bir müzekkere
verdim. Evrakın sürati celbi hakkında...” TBMM 22 Kasım 1336 (1920)
tarihli 101’inci Birleşim Tutanak Dergisi, C. 6, S. 22.

yol kâğıdı Pasavan, bir nevi pasaport, yol tezkeresi, sınırdaş ülkelerin
sınır bölgeleri içinde oturan kendi vatandaşlarına komşu bölge sınırları
içinde kısa süreli dolaşmalarını sağlamak için verilen belge. “Encümenin
kabul ettiği şekil pek muvafıktır. İstenirdi ki, bu pasaport ve pasavan
yerine Türkçe bir tabir konulabilsin; fakat bu mümkün değildir. Kanunun
ismi de zaten Pasaport Kanunudur. Yol kâğıdı da başka türlü kâğıt
değildir, o da pasavandır. Pasavana da ahali yavaş yavaş alışacaktır.
Bu suretle bu haliyle kalmasını muvafık buluyorum.” Meclis-i Mebusan
31 Aralık 1331 (1915) tarihli 17’nci Birleşim Tutanak Dergisi, C. 1, S.
352 (bk. mürur tezkeresi).
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VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

Fikri DEVRİMSEL

Danışma Meclisi Ankara Üyesi (15.10.1981 – 06.12.1983) Fikri Devrimsel’in cenazesi 3 Ocak’ta Yalova Merkez Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Devrimsel, 1939’da Ardeşen’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. İdil, Kangal, Cihanbeyli, Ürgüp ve Yalova Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.

Mehmet Yücel AKINCI

16. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Yücel Akıncı’nın cenazesi 8 Ocak’ta TBMM’de düzenlenen törenin ardından 
Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Akıncı, 1940’ta Doğanhisar’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede doktorasını yaptı. Ankara Üniversitesi Talebe Birliği 
Başkanlığı, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Genel Başkanlığı, Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Veteriner 
Hekimler Derneği Başkanlığı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Üyeliği ve Ankara Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundu.

Lütfi DOĞAN

16. Dönem Malatya Milletvekili, 40 ve 42. (B. Ecevit) Hükûmet Devlet Bakanı Lütfi Doğan’ın cenazesi TBMM’de düzenlenen 
törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Doğan, 1927’de 
Ermenek’te doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. Suriye Üniversitesinde ihtisasını yaptı, Ankara 
İlahiyat Fakültesinde doktorasını bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Bölge Vaizliği, Ankara İmam Hatip Okulu Öğretmenliği, 
Ankara İli Müftülüğü, Diyanet İşleri Dini Eserleri İnceleme ve Müşavere Heyeti Azalığı, Din İşleri Yüksek Kurul Üyeliği, 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlık Mütehassıs Müşavirliği görevlerinde bulundu.



Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri

Gelen 5 87

 Kanunlaşan - -

Geri Alınan  1 1

Komisyonlarca
Raporlanan 2 1

Komisyonlarda
Bulunan¹ 15 2037

Genel Kurulda 
Bulunan¹ 56 3

Kanun Önerisi İstatistiği

Çalışma Süresi İstatistiği

 Kanun İstatistiği
Dilekçe İstatistiği

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği

Denetim Önergeleri İstatistiği

Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 7045 322

İHİK 192 147

KEFEK 2 1

Gelen 133

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen -

Karma Komisyon² 505

Genel Kurul -

Önerge Yazılı Soru Sözlü Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Gensoru Meclis Soruşturması

Gelen 2037 125 7 124 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 528 82 5 87 - - -

 Genel Kurul / Komisyonlar (Altkomisyon Dâhil) Toplantı Sayısı Toplantı Süresi
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Milli Savunma - -

İçişleri 1 3,30

Dışişleri 2 5,15

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 1 4

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 3

Tarım, Orman ve Köyişleri 2 8

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji - -

Dilekçe³ 2 1

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 12 19

İnsan Haklarını İnceleme4 3 7

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 3,33

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK)³ 2 1,30

Kültür Varlıkları Araştırma 1 0,25

Uyuşturucu Araştırma 3 9,40

Bağcı. Üzüm Araştırma 2 5,40

Komisyonlar Toplam 34 72,33

TBMM Genel Kurulu 8 51,09

OCAK AYI YASAMA İSTATİSTİKLERİ

¹03/01/2015- 31/01/2018 itibarıyla bulunan

² 31/01/2018 tarihi itibariyla bulunan

5 467 dilekçe 6 grup şeklinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

³ 1’i Başkanlık Divanı Toplantısı
4 1’i Yerinde İnceleme

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

Hüsnü SIVALIOĞLU

20. Dönem Balıkesir Milletvekili Hüsnü Sıvalıoğlu’nun cenazesi TBMM’de düzenlenen törenin ardından Kocatepe 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sıvalıoğlu, 1944’te Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden mezun oldu. Haydarpaşa Numune Hastanesinde üroloji İhtisası yaptı. Terme ve Maçka İlçeleri 
Hükûmet Tabipliği, Bandırma Sosyal Sigortalar Hastanesi Üroloji Uzmanlığı ve Başhekim Yardımcılığı, Bandırma Kültür 
ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Ali DİKMEN

Danışma Meclisi Edirne Üyesi (15.10.1981 – 06.12.1983) Ali Dikmen’in cenazesi 31 Ocak’ta Denizli Delikli Çınar Yeni 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dikmen, 1924’te Selcen’de doğdu. Harp Okulu, Kara 
Harp Akademisinden mezun oldu. Bulgar Karma Hudut Komisyonu Üyeliği, 1. Ordu Harekât ve Plan Subayı ve Harekât 
Yarbaşkanlığı, Ardahan Tugay Komutanlığı, Edirne 1. Zırhlı Kışla Alay Komutanlığı, Harp Akademileri Kurmay Başkanlığı, 
Edirne 3. Mekanize Tümen Komutanlığı görevlerinde bulundu.

Hüseyin KEÇELİ

15. Dönem Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli’nin cenazesi 1 Şubat’ta Konya Hacı Veyis Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi. Keçeli, 1934’te Kırkışla’da doğdu. Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı.
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MİLLİ SARAYLAR

Yıldız Sarayı - Sale.


