
ŞU
B

AT 20
18

H
A

B
ER

 D
ER

G
İSİ

ŞUBAT 2018 SAYI 231
 ISSN: 2146-7730

HABER DERGİSİ

DEMOKRASİYE 
DARBE VURULMAZ

 
TBMM

MİLLİ SARAYLAR

TBMM
MİLLİ SARAYLAR

Dolmabahçe Sarayı 1. ve 2. Hazine Sergisi



Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri

Gelen 13 139

 Kanunlaşan 6 2

Geri Alınan 1 1

Komisyonlarca
Raporlanan 13 1

Komisyonlarda
Bulunan¹ 146 2074

Genel Kurulda 
Bulunan¹ 63 3

Kanun Önerisi İstatistiği

Çalışma Süresi İstatistiği

 Kanun İstatistiği
Dilekçe İstatistiği

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği

Denetim Önergeleri İstatistiği

Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 5

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 26

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 5795 559

İHİK 155 63

KEFEK 2 2

Gelen 4

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen 23

Karma Komisyon² 487

Genel Kurul -

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

Gelen 1650 157 5 149 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen 753 - 2 132 - - -

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

Anayasa 3 9

Adalet 3 14,25

Milli Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 3 2

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 1 7,30

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 1 3,30

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri 2 6

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji 3 30

Dilekçe³ 4 4

Plan ve Bütçe 9 43,45

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 40 23

İnsan Haklarını İnceleme4 2 3,30

Avrupa Birliği Uyum 2 8

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği4 4 4

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK)³ - -

Kültür Varlıkları Araştırma4 3 2

Uyuşturucu Araştırma 4 25

Bağcı. Üzüm Araştırma 5 13,27

Komisyonlar Toplam 89 199,07

TBMM Genel Kurulu 12 80,18

ŞUBAT AYI YASAMA İSTATİSTİKLERİ

¹03/01/2015- 28/02/2018 itibarıyla bulunan

² 28/02/2018 tarihi itibarıyla bulunan

5 76 dilekçe 4 grup şeklinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

³ 1’i Başkanlık Divanı Toplantısı
4 1’i Yerinde İnceleme
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Cumhurbaşkanlığı ev  sahipliğinde 
Yıldız Sarayı’nda düzenlenen 
“Vefatının 100. Yılında Sultan 
Abdülhamid’i Anlamak” 
programına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın yanı 
sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, Başbakan 
Yardımcıları Bekir Bozdağ, 
Hakan Çavuşoğlu, Recep 
Akdağ, Fikri Işık, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Fatma Betül 
Sayan Kaya, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet Özhaseki, 
Millî Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli, AB Bakanı Ömer Çelik, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Millî Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref 
Fakıbaba, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma 
Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
İstanbul Milletvekili Mehmet 
Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
Osmanlı hanedanı üyeleri, bazı 
rektörler, sanat, siyaset ve kültür 
dünyasından isimler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
programda bir konuşma yaptı. 
Maziden ibret ve gereken dersleri 
almayı ihmal etmediklerini dile 
getiren Erdoğan, “Her fırsatta 
hatırladığımız Yahya Kemal 
Beyatlı’nın ‘Kökü mazide olan 
âtiyiz.’ tespiti bizim en önemli 
referans kaynağımızdır. Meseleye, 
tarihimizin bir dönemini diğerinin 
karşısına dikmeden binlerce yılı bir 
asra sığdırma gafletine düşmeden 
yaklaşmamız gerekiyor. Ancak artık 
Osmanlı ile cumhuriyeti birbirlerinin 
zıttı dönemler olarak görmekten 
vazgeçmeliyiz. İlber Hocanın 
da değindiği gibi; Osmanlı’nın 
cumhuriyetle barışmasıdır Sultan 
Abdülhamid...” diye konuştu.

Erdoğan, programın düzenlendiği 
Yıldız Sarayı’nın önemine işaret 
ederek, şunları söyledi:

“Bunu da İlber Hocayla; bir 
gün dertleşmiştik. O bana 
anlatmıştı. Şu külliye saray 
Sultan Abdülhamid’in bir eseri. 
Düşünebiliyor musunuz? O eserin 
içinde Abdülhamid’in hal fermanı 
yazılıyor. Bu eser onun. Bu eserde 
Mabeyn’de hal fermanı yazılıyor. 
Böyle bir ihanet olabilir mi? Bu 
ülkede, bizim tarihimiz içerisinde 
böyleleri de geldi geçti. Ama biz 
onları artık tanıyoruz, biliyoruz. 
Artık onları kimse anmıyor. 
Ama şimdi Sultan Abdülhamid 
hamdolsun, bu mekânda anılıyor. 
Bundan sonra da Allah’ın izniyle 
anılmaya devam edecek. TRT’de 
yayımlanan Payitaht dizisinin 
artık dünyanın değişik ülkelerine 
süratle ihraç edilmesi gerek.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin, diğer 
önceki devletlerin birbirlerinin 
devamı olduğu gibi Osmanlı’nın 
devamı olduğuna dikkati çeken 
Erdoğan, “Elbette sınırlar, 
yönetim biçimleri, yönetime 

esas belgeler değişmiştir ama 
öz aynıdır. Ruh aynıdır. Hatta 
kurumların pek çoğu aynıdır. Bu 
bakımdan Sultan Abdülhamid’i 
de devletimizin son 150 yılına 
damgasını vuran en önemli, 
en vizyoner, en stratejik zihne 
sahip şahsiyetlerden biri olarak 
görüyoruz. Sultanın ufkunun, 
hayallerinin ve projelerinin Yıldız 
Sarayı duvarlarının çok ötesinde 
olduğunu artık hepimiz gayet iyi 
biliyoruz. Eşek ölür kalır semeri, 
insan ölür kalır eseri… İşte buyurun, 
eser ortada.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, dönemin 
müstekbirlerinin “hasta adam” 
olarak ilan ettikleri Osmanlı’yı 
“diri diri gömme” niyetlerine 
karşı Sultan Abdülhamid’in ince 
ittifaklarla örülü mücadelesinin 
takdire şayan olduğunu 
vurgulayarak, şöyle devam etti:
“Bunun içindir ki aleyhindeki 
onca kampanyaya rağmen 

“VEFATININ 100. YILINDA SULTAN
ABDÜLHAMİD’İ ANLAMAK”



7

milletimizin derin hafızasında Sultan 
Abdülhamid hep ulu hakan olarak 
tanınmıştır. Türk milleti onu, ‘Hasta 
değiliz, yatağından taşan bir nehre 
benziyoruz. Yapmamız gereken 
nehrin dağılmış kollarını tekrar 
yatağında toplamaktır. Bizi zinde 
tutacak yegâne kuvvet, İslamiyettir.’ 
tespitiyle hatırlıyor. Bu millet onu 
-burası çok önemli, hele hele bu 
dönemde- ‘Ben bir karış dahi olsa 
vatan toprağını satmam zira bu vatan 
bana değil, milletime aittir. Milletim 
de bu toprakları ancak aldığı fiyata 
verir. Bu topraklar kanla alınmıştır, 
kanla verilir.’ tespitiyle ve restiyle 
hatırlıyor. İşte Kudüs... Bu ara Kudüs’ü 
yaşadık. Olay bu kadar açık ve net 
ortada. Şu anda biz Afrin’de bunun 
için varız. Bu iş rastgele bir olay değil. 
Milletimizin gönlünde böylesine 
müstesna bir makama sahip 
olan Sultan II. Abdülhamid’e artık 
yeminli düşmanlarının kalıplarından 
bakmaktan herkesin vazgeçmesi 
gerekir. 33 yıllık hükümranlığı 
boyunca ayağına bastıklarının iftira 
ve yalanları üzerinden ona bühtan 
edenlerin devri artık kapanmıştır. 
Tarihî hakikatleri kabul etmek yerine 
onu kendi ideolojisine göre yeniden 
yazma teşebbüsleri artık başarısızlığa 
uğramıştır. Sultan II. Abdülhamid’e 
ve mirasına tarafsız, ön yargısız ve 
ahlaklı bir şekilde yaklaşabilenler için 
ortada gerçekten göz kamaştırıcı bir 
hazine vardır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem 
Sultan Abdülhamid’e muhalefet 

etmiş ancak sonra pişman olmuş 
birçok şair, yazar ve entelektüelin 
hissiyatına tercüman olan Rıza 
Tevfik’in,

“Tarihler ismini andığı zaman
Sana hak verecek, ey koca Sultan 
Bizdik utanmadan iftira atan
Asrın en siyasi padişahına
Padişah hem zalim, hem deli 
dedik
İhtilale kıyam etmeli dedik
Şeytan ne dediyse, biz ‘beli’ dedik
Çalıştık fitnenin intibahına”
dizelerini aktardı.

Sultan Abdülhamid’in “Birlik ve 

beraberlik her kuvvete üstündür.” 
sözünün, bugün de rehber olmayı 
sürdürdüğünü belirten Erdoğan, 
“Şayet Sultan Abdülhamid Han’ın 
başlattığı terakki yani ilerleme 
faaliyetleri aynı hızla devam etmiş 
olsaydı, inanın bana bugün Türkiye 
çok farklı bir yerde olurdu. Maalesef 
Abdülhamid’e hakaret etmekte 
pek mahir olanlar, onun eğitim-
öğretim, teknik, bilim, sanayi, sanat,  
kültür, diplomasi gibi alanlardaki 
reform mirasını sürdürmekte aynı 
başarıyı gösteremediler. Merhum 
Abdülhamid Han’ın da şikayetçi 
olduğu kaht-ı rical sorununu 
çözdüğümüz gün, ona layık 
olduğumuz gün olacaktır. Bu, 
her zaman bizim sıkıntımız, bunu 
aşmamız lazım.” diye konuştu.

Erdoğan, Sultan Abdülhamid’in 
torunlarına, etkinliğe katıldıkları için 
teşekkür ederken, “Onun şahsında, 
ülkemiz ve milletimiz için çile çekmiş, 
ömür tüketmiş herkesi, rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum.” dedi.

Programda, tarihçi-yazar Murat 
Bardakçı, tarihçi Prof. Dr. Vahdettin 
Engin ile tarihçi ve akademisyen 
yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da birer 
konuşma yaptılar.

Yıldız Sarayı Silahhane Bölümünde 
açılışı yapılan “Vefatının 100. Yılında 
Sultan Abdülhamid’i Anlamak” 
sergisinde, Sultan Abdülhamid’in 
kullandığı eşyalar 25 Şubat 2018’e 
kadar sergilendi.
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Dolmabahçe Sarayı I. ve II. Hazine Sergi Salonları,
TBMM Başkanı Kahraman’ın Katılımlarıyla Açıldı.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
DOLMABAHÇE’DE

TBMM  Başkanı İsmail Kahraman, 
Millî Saraylardan Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcılığına  bağlı 
Dolmabahçe Sarayı’nda I. ve II. 
Hazine Sergi Salonlarının açılışını 
gerçekleştirdi. 

Açılış törenine TBMM İdare Amiri 
AK PARTİ Mardin Milletvekili Ceyda 
Bölünmez Çankırı, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı İstanbul 
Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, Millî Saraylardan 
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
Dr. Yasin Yıldız, TBMM İdari Teşkilat  
yöneticileri, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok 
sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, açılış 
öncesinde yaptığı konuşmada, 
sergi salonlarının açılmasında 
emeği geçenlere  teşekkür ederek, 

esas emek verenlerin hatırlanmasını 
gerektiğini söyledi. 

Kahraman, tarihî eserlerin tek elde 
toplanmasının doğru olacağını 
ifade ederek, şöyle konuştu: 

“Bunu seven, benimseyen bir 
kadronun elinde olması lazım, 
tarih şuuruna sahip olan bir 
kadronun elinde olması lazım. 
Bizim tarihimiz eski, biz 1921’lerden, 
1923’lerden başlamadık, 1299’da 
değil. Bizim Selçuklu’muz var, bizim 
Alparslan’ımız var, 1071’imiz var. 
Köklü bir ağacız biz ve bu ağacın 
dallarını, gövdesini, meyvelerini hep 
incelemeli ve ortaya çıkarmalıyız. 
Biz bir cihan devletiyiz, biz kökleri 
olan bir devletiz. Kültür Bakanlığım 
sırasında, Macaristan’ın 1100’üncü 
kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, 1998 
senesi bir yılı 1100’üncü yıla ayırmışlar. 
Büyük bir mekânda her bir köşeyi 
100’er yıla ayırmışlar, her asırda ne 
oldu gibisinden, çok hoşuma gitti. 

Waterloo Savaşı’nı bir maket hâline 
getirmişler, neden Çanakkale böyle 
olmasın? Neden biz Osmanlı’nın 
kuruluşunu kalıcı hâle getirmeyelim 
gibi düşüncelerim oldu. Rahmetli 
Süleyman Demirel cumhurbaşkanı 
idi, kendisinden Taşkışla’yı istedim, 
dedim ki, ‘bir müzemiz olsun, tarih 
müzesi olmayan bir devlet olmaz.’ 
Pazarlığa girişti Süleyman Bey, 
‘Güzel, Taşkışla’nın alt katını vereyim’ 
dedi. Biz alt katı üst katı konuşurken 
Sincan’daki tankları unuttuk, tanklar 
geldi ve biz gittik.”

İstikrarsızlığın kötü bir durum 
olduğunu kaydeden Kahraman, 
“Bir tarihî müzemiz olmalı. Taksim 
Kışlamız, tarihi bir cinayettir, anıt 
cinayetidir. İhya edilmeli ve orası 
tarih müzesi hâline gelmeli, tarihi 
yaşamalıyız, ruh vermeliyiz. Bu 
eksikliğimiz var. Tarihî mekânları 
korumalıyız. Tarihe ihanet 
etmeyeceksiniz ki, gelecek günler de 
size ihanet etmesin. Anıtlar, abideler, 
devletlerin tapularıdır, milletlerin 
tapularıdır, göz bebeği gibi 
korunmalıdır.” ifadelerini kullandı. 

Nizamettin Nazif 
Tepedelenlioğlu’ndan Millî Türk 
Talebe Birliğinde dinlediği bir anıyı 
aktaran Kahraman, Almanların, 
Sultanahmet Camisi’nin temelinde 
bir Bizans sarayı olduğunu ifade 
ederek arama yapmak istediklerini, 
yetkililerden izin de aldıklarını 
kaydederek, “Çıldırdım, çare yok’ 
diyor Nizamettin Nazif Bey, İsmet 
İnönü o zaman Cumhurbaşkanı, 
‘Paşam tapu elimizden alınıyor, 
katlediyorlar tarihimizi, yetiş.’ 
Cumhurbaşkanı müdahale etmiş 
de Sultanahmet’i yıkmaktan 
kurtulmuşuz. Taksim Kışlası’nı, tarihî 
şuuru, mantalitesi sakat olanlar 
yıktılar. Neden tarihimize sahip 
çıkmayacağız. Sahip çıkacağız, 
çıkmalıyız ve korumalıyız.” şeklinde 
konuştu. 

Hereke halısı konusunda basında 
kendisi hakkında yazılar çıktığını 
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anımsatan Kahraman, Meclisteki 
odasına da Hereke halı serildiğini 
ve bunun propagandasını yaptığını 
dile getirerek, “Halıda çok iyiydik biz, 
Hereke halıda dünya markasıydık. 
Şimdi ihya ediyoruz onu, yeniden 
o hâle getireceğiz onu. Hereke 
halısı dokunması için 30 tezgâhı 
bulacağız. Şu anda faal olarak 17’yi 
bulduk. Şimdi halıyı yeniden ihya 
ediyoruz. Aynı zamanda evlere de 
tezgâh vereceğiz. Nisan sonrası 
yünlü de ipekli de sipariş alacağız. 
Tarihi yaşatalım ki tarihe mal olalım.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

İsmail Kahraman, Türkiye’nin 
gecekondu devleti olmadığını, 
Osmanlı Devleti’nin topraklarında 
onlarca devlet kurulduğunu 
belirterek, kendisini ziyarete 
gelen bazı devlet başkanlarının 
Türkiye’den yardım istediklerini 
söyledi. 

Türkiye’nin geçmişte 
Lüksemburg’tan 1 milyon dolar 
borç istediği dönemler olduğuna 
dikkati çeken Kahraman, “Biz 
Türkiye’yiz, büyüğüz biz. Büyük 
devlet olduğumuz için Afrin’deyiz. 
Çevremizi emniyete almak için 
oradayız, şehitlerimiz var. Az daha 
bu büyüklüğümüzü sona erdirmek 
isteyenler 15 Temmuz’da bizi 
perişan ediyorlardı. Bir hainin, bir 

zalimin, bir zavallının, bir kuklanın 
alet edilmesiyle, o FETÖ örgütüyle... 
Ama Cenab-ı Hak müsaade 
etmedi. Cumhurbaşkanımıza, 
hangi partiden olursa olsun 
hepsinin itimadıyla meydanlar 
parti farkı gözetmeden doldu 
ve demokrasiye sahip çıkıldı, bir 
badireden döndük. Tarihe sahip 
olursak, şuurumuz olursa kimse 

bize bir şey yapamaz.” diye 
konuştu. 

Konuşmaların ardından, TBMM 
Başkanı Kahraman, sergilenmeye 
başlayan eserleri gezerek TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ve TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin 
Yıldız’dan bilgi aldı. Dolmabahçe 
Sarayı I. ve II. Hazine Sergi 
Salonlarında, Baccarat veya 
Bohemia kristalinden yapılmış 
dekoratif eserler, padişahlar 
için özel üretilen sofra takımları, 
padişahların ve hanedan üyelerinin 
kullandığı şahsi eşyalar, dönemin 
siyasi ilişkilerini aksettiren 
diplomatik hediyelerden bazıları, 
dinî merasimlerde kullanılan 
değerli eserler, padişah ve hanedan 
üyeleri tarafından kullanılmış 
kılıçlar, yazı takımları ve mühürler 
sergilendi.

Saray sofra adabıyla ilgili âdet ve 
gelenekleri de tüm ayrıntılarıyla 
anlatan sergide, porselen ve altın 
yemek takımlarından müteşekkil, 
yabancı konuklara hazırlanan bir 
ziyafet masası örneği ile ayrıca dinî 
merasimlerde kullanılan gülabdan, 
buhurdan, zemzem sürahileri ile 
Hereke Fabrikasında dokunmuş 
Kabe örtülerinden örnekler de 
sergilendi.

Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız 



10 ŞUBAT 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Hocalı Katliamı’nın 26. yılı dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, insanlık 
tarihinin en hunharca katliamlarından 
birinin Hocalı’da gerçekleştirildiğini, 
Ermenistan ordusu tarafından işgal 

altında tutulan Hocalı’da 26 yıl önce 
gerçekleştirilen katliamda 613 silahsız 
masum insanın acımasız bir şekilde 
katledildiğini hatırlattı. 

“Ermenistan ordusunun 

himayesindeki çeteciler, 
tüyler ürpertici yöntemlerle 
gerçekleştirdikleri katliamda 487 
sivili ağır şekilde yaralamış, 150 
kardeşimizden de bir daha haber 
alınamamasına sebep olmuşlardır. 
Ermenistan devletinin bugünkü 
yöneticilerinin de parmağının 
olduğu bu katliam, insanlık tarihine 
utanç belgesi olarak kaydedilmiştir.” 
ifadesini kullanan Kahraman, 
aradan 26 yıl geçmesine rağmen, 
Hocalı’yı kan gölüne çeviren 
eylemi gerçekleştirenler hakkında 
uluslararası mahkemeler tarafından 
hesap sorulmadığına dikkati çekti. 

Kahraman, Türkiye ve Azerbaycan’ın 
kederde ve sevinçte ortak tek 
milletin, iki ayrı devleti olduğunu 
vurgulayarak, şunları kaydetti: 

“Coşkumuz ve hüznümüz 
birdir. Hocalı Katliamı’nın acısını 
yüreklerimizde hissediyoruz. 
İnsanlık tarihinin yüz karası 
katliamın hesabı faillerinden 
sorulmadıkça ve Ermenistan 
devleti özür dilemedikçe bu acı hiç 
dinmeyecektir. Birleşmiş Milletler 
teşkilatından beklentimiz, Hocalı 
Katliamı’nın hesabının sorulması ve 
Dağlık Karabağ ve Azerbaycan’ın 
diğer bölgelerindeki Ermenistan 
işgalinin sona erdirilmesinde aktif rol 
üstlenmesidir. Barış içinde yaşanan 
bir dünya meydana getirmek için, 
Hocalı Katliamı gibi vahşetlerin 
hesabının sorulması gerekmektedir. 
Bu vesile ile 26 yıl önce Hocalı’da 
vahşice katledilen Azerbaycanlı 
kardeşlerimizi rahmetle anıyor, 
katliamı gerçekleştiren canileri 
nefretle lanetliyorum.”

TBMM Başkanı Kahraman, Hocalı Katliamı’nın 26. Yılı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

KAHRAMAN’DAN
HOCALI KATLİAMI MESAJI
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“HOCALI KATLİAMI’NIN 26. YIL DÖNÜMÜ” 
FOTOĞRAF SERGİSİ
“Hocalı Katliamı’nın 26. Yıl Dönümü” 
isimli fotoğraf sergisi TBMM’de Halkla 
İlişkiler Binası’nda açıldı. Açılışa 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı, Türkiye-
Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, NATO PA 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Ahmet Berat 
Çonkar ile çok sayıda milletvekili ve 
Azerbaycan konuk heyeti katıldı. 

Açılışta bir konuşma yapan TBMM 
Başkanı Kahraman, 26 yıl önce 25 
Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece bir 
insanlık dramı yaşandığını belirterek, 
Hocalı Katliamı’nda yaşananları 
anlattı. Kahraman, “Ermenistan’ın 
uluslararası hukuka aykırı olarak 
işgal altında tutmaya devam ettiği 
Yukarı Karabağ’ın bir parçası olan 
Hocalı’da 26 yıl önce gerçekleştirdiği 
vahşet dolu katliamı ve Azerbaycan 
topraklarının yıllardan beri devam 
eden işgalini şiddetle kınıyoruz.” 
dedi. 

Kahraman: “Bu insanlık 
faciasına yol açanlar, tarih 
önünde de vicdanlar 
önünde de daima mahkûm 
olacaklardır.”

TBMM Başkanı Kahraman, 
Azerbaycan halkının acısını aynen 
hissettiklerini ve duygularının bir 
olduğunu belirterek, katliamda şehit 
edilenlere Allah’tan rahmet diledi. 
Tarih boyunca vatanı, dini, inancı için 
şehit olan bütün şühedayı rahmet 
ve minnetle andıklarını vurgulayan 
Kahraman, “Şehitlik ulvi bir hadise. 
Ömrün bir dakika öteye gitmesi 
veya geri gelmesi mümkün değildir. 
Ecel mukadder kalan yok ama şehit 

olarak gitmek apayrı bir meziyettir. 
Herkese nasip olmaz. Milletimiz 
bu duygulardaki güzel insanların 
olduğu bir ülkedir.” dedi. Kahraman, 
bu insanlık faciasına yol açanların 
tarih ve vicdanlar önünde de daima 
mahkûm olacağını söyledi. 

Kahraman, şu şekilde devam etti: 

“Bizler bir katliam yapan ülke değiliz. 
Hele ırk, soykırım hadisesi tarihimizde 
yok. Bu tamamen dış güçlerin, bu 
millî gücün, Türkiye’nin gücünün 
karşısında uydurduğu yalandan 
ibarettir. Tarih yalan söylemez ama 
tarihi incelemek ve doğru okumak 
lazım. 

Tarihi incelemekten çekinenler ve 
sakınanlar, kendilerine ve tarihlerine 

bakamadıkları için bundan 
çekinirler. Biz gittiğimiz yere sulhü, 
sükûnu, adaleti götüren bir milletiz. 
Bu yüzdendir ki dünyanın çeşitli 
coğrafyalarında varız, saygı görürüz 
ve önderlik beklenen bir ülkeyiz. 
Azerbaycanlı kardeşlerimizle 
dayanışma içerisindeyiz. Biz iki 
devletiz ama bir milletiz. Birlik ve 
bütünlük içerisindeyiz. Ermenistan, 
Yukarı Karabağ dâhil, işgal ettiği 
bütün Azerbaycan topraklarından 
bir an önce çekilmelidir ve yaptığı 
zulmün hesabını da vermelidir. 
Bu sergiyi Gazi Meclisimizde 
açtık. Maksadımız acılarımızın ve 
duygularımızın ortak olmasıdır. 
Tarih, ibret alan insanlara doğru 
yolu gösterir. Tarih, bir deniz 
feneridir. Tarihi ve tarihini iyi bilmek 
lazım.” 
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Başbakan Yıldırım, serginin; orada 
yaşanan insanlık dışı katliamı en 
açık şekilde gösterdiğini belirterek, 
bu serginin açılmasının önemli bir 
sebebinin de Hocalı Katliamı’nı 
hafızalarda canlı tutmak ve gelecek 
nesillere aktarmak olduğunu 
vurguladı. 

Dünyanın gelişmiş bazı ülkelerinde, 
“Ermeni Soykırımı” diye uydurdukları 
bir mesele üzerinden Türkiye’yi 
sıkıştırma gayretlerinin olduğunu 
kaydeden Yıldırım, “Eğer geçmişte 
bir katliam, soykırım varsa önce 
bu teşebbüste bulunan ülkelerin 
kendi tarihlerine bakmaları lazım. 
Bizim tarihimizde sömürgecilik, 
katliam, soykırım yoktur. Mezhep, 
etnik çatışma temelli yüz kızartıcı bir 
tarihimiz yoktur. En rahat millet biziz 
çünkü 619 sene üç kıtada dünyaya 
barış, kardeşlik getirmişiz. İnsanlığın 
en yüksek değerlerini bütün dünyaya 
göstermişiz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Azerbaycan Yukarı Karabağ 
meselesinin çözülemediğine 
işaret eden Yıldırım, “Uluslararası 
toplumun ayak sürümeyi artık 
bırakması ve bu bölgedeki sorunlara 
karşı tarafsız, çifte standarttan uzak, 
çözüme yönelik adımları mutlaka 
atmasını bekliyoruz.” dedi. 

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 
milletvekillerinden oluşan bir heyet 
ile bugün çok verimli bir toplantı 
yaptıklarını aktaran Yıldırım, üç 
ülkenin bölgede geliştirdiği stratejik 
iş birliği sayesinde Kafkasların, Orta 
Asya’nın bir anlamda güvenliğini 
tesis ettiğini söyledi. 

Başbakan Yıldırım, bir yandan 
stratejik önemi haiz petrol boru 
hatları, doğal gaz hatları, demir yolu 
hatları inşa edilirken, diğer yandan 
da parlamentolar arasındaki iş 
birliğinin artarak devam ettiğini 
belirtti. 

Kafkasların ve Orta Asya’nın 
gelişmesi, refahı, kalkınmasının 
bütün bölgenin geleceği, barışı için 
hayati bir öneme sahip olduğunu 
kaydeden Yıldırım, Azerbaycan 
ve Türkiye’nin iki devlet bir millet 
olduğunu dile getirdi. 

Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Samed 
Seyidov’un Avrupa Konseyinde Afrin 
ile ilgili yaptığı konuşmayı hatırlatan 
Yıldırım, “O tarihî konuşma, bugün 
Türk insanının zihninde âdeta nakış 
nakış işlenmiştir.” dedi. 

Başbakan Yıldırım şunları kaydetti: 

“Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan; 
buna İran’ı da dâhil edebiliriz, Suriye 
ve Irak’taki istikrarsızlığın bir an önce 
giderilmesi için Rusya’nın da dâhil 
olduğu ciddi bir çalışma yapıyoruz. 
Bu çalışmaların bazılarını rahatsız 
ettiğini de görüyoruz. Binlerce 
kilometre uzaktan bu bölgeye bu 
kadar ilgi duyulmasını da doğrusu 
anlamakta zorlanıyoruz. Aslında 
anlıyoruz da anlamazlıktan  geliyoruz. 
Çünkü bizde bir laf vardır; ‘Sel gider, 
kum kalır’. Onlar gidecek, biz burada 
kalmaya devam edeceğiz. Onun için 
bu bölgenin geleceğini belirleyecek 
olan yine bu bölgenin milletleridir. 
Türkiye de bunun merkezinde yer 
almaktadır.” 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı, Türkiye- 
Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 
da Hocalı’nın insanlık tarihinin 
yaşadığı en vahşi katliamlardan birisi 
olduğunu vurguladı. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ  İstanbul Milletvekili Volkan 
Bozkır, bir insanlık dramının ve 
katliamın 26. yıl dönümünde bir 
araya geldiklerini belirterek, “Böyle 
bir katliamı, dramı insanlık hiçbir 
zaman bir daha yaşamasın.” dedi. 

Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Samed  Seyidov 
ise Hocalı’da 26 yıl önce hiçbir günahı 
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olmayan insanların katledildiğini 
anımsatarak, bütün dünyaya 
“Hocalı’ya adalet” dediklerini 
söyledi. Hocalı Katliamı’nda şehit 
edilenlere Allah’tan rahmet dileyen 
Seyidov, Türkiye’nin de Afrin’de 

şehitleri olduğunu belirterek, 
Türkiye’nin bütün teröristlere karşı 
öz gücünü göstereceğini dile 
getirdi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi 

Hazar İbrahim de bir konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından TBMM 
Başkanı Kahraman ve Başbakan 
Yıldırım, Hocalı Katliamı’nda 
yaşanan vahşete ilişkin fotoğrafların 
yer aldığı sergiyi gezdi.

HOLLANDA TEMSİLCİLER MECLİSİNİN
1915 YILINDA YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ 
KARARI DOLAYISIYLA TBMM 
BAŞKANLIĞININ BİLDİRİSİ 

TBMM Başkanlığı tarafından, 
Hollanda Meclisinin 1915 olaylarıyla 
ilgili kararına ilişkin bir bildiri 
yayımlandı. 

Bildiri şu şekilde: 

“Hollanda Temsilciler Meclisinin 
1915 yılında Osmanlı Devleti’nde 

yaşanan olaylar ile ilgili asılsız 
iddiaları esas alan haksız kararını 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve 
yok sayıyoruz. 

Tarihî ve hukuki mesnetlerden 
yoksun, tek taraflı ve asılsız iddiaları 
esas alan bu karar, uluslararası 

ilişkiler ve uluslararası hukuk 
açısından kara bir lekedir. Hollanda 
Temsilciler Meclisi bu kararıyla 
kendini uluslararası mahkemelerin 
yerine koymuş, gerçekleri yok sayıp 
aslı olmayan bir tarih yazmaya 
kalkışmıştır. Avrupa’nın merkezinde 
Srebrenitsa’da gözleri önünde 
yaşanan soykırıma göz yuman 
bir ülkenin, aramızdaki dostane 
ilişkilerle ve kendi hükûmetlerinin 
beyanları ile çelişen bu kararının 
bölge ve dünya barışına hiçbir 
katkısı olmayacaktır. 

Tarihinde gittiği her yere 
medeniyet ve merhamet götüren 
ecdadımız, hiçbir zaman zulmün 
tarafı olmamıştır. Türkiye, binlerce 
belge ve bilginin bulunduğu 
arşivlerimizin tarihçiler ve 
araştırmacılar tarafından 
incelenebileceğini defalarca 
dünya kamuoyuna açıklamıştır. 
Türkiye’nin tutumu, tarihî olgulara 
ve hukuki normlara dayanmaktadır. 

Asılsız soykırım iddialarını 
meşrulaştırmayı hedefleyen 
kararların, açıklamaların, yasaların 
ve benzeri tasarrufların; gerçeklerin 
ve uluslararası hukukun açık 
bir ihlali olduğunu, tarafımızca 
asla kabul edilemeyeceğini ve 
teessüflerimizi dünya kamuoyuna 
bildiririz.”
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TBMM Başkanı Kahraman’ın
Şair Arif Nihat Asya’nın Doğumunun 114. Yıl Dönümü Mesajı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Şair Arif Nihat Asya’nın doğumunun 
114. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, hürriyet 
ve bağımsızlığın sembolü “Bayrak 
Şiiri” ile gönüllerde taht kuran, 
edebiyatın zirve isimlerinden 
Asya’nın 114 yıl önce bugün dünyaya 
gelmiş değerli bir şair olduğunu 
belirtti. 

Asya’nın, henüz 20 yaşında genç 
bir şairken, ilk şiir kitabı “Heykeltraş”ı 
yayımladığını anımsatan Kahraman, 
71 yıllık ömründe yüzlerce şiiri 
kaleme alan Asya’nın edebiyat 

öğretmenliği yaptığı yıllarda birçok 
vatan evladının manevi ve millî 
değerlerle yetişmesine vesile olmuş, 
kıymetli bir şahsiyet olduğunu 
kaydetti. 

Kahraman, mesajında şu ifadelere 
yer verdi: 

“Destansı mısraları ile gönül 
coğrafyamızın sınırlarını çizen 
bayrak şairimiz, her okuyuşumuzda 
yüreğimizi heyecanla dolduran 
şiirlerinde, vatan ve millet sevgisi, 
bayrak aşkını işlemiştir. Ülkemizin 
çok partili hayata geçtiği 14 Mayıs 
1950’de millî iradenin temsilcisi 
olarak TBMM’ye giren ve bir dönem 

aziz milletimizin vekilliği görevini de 
üstlenen Arif Nihat Asya, geçmişin 
ihtişamlı dönemlerinden aldığı 
ilham ile,

‘Yelkenler biçilecek,
yelkenler dikilecek
Dağlardan çektirilen,
kalyonlar çekilecek
Kerpetenlerle surun 
dişleri sökülecek! 
Yürü; hâlâ ne diye
oyunda, oynaştasın?
Fatih’in İstanbul’u
fethettiği yaştasın!’ 

dizeleriyle başlayan ‘Fetih Marşı’ gibi 
yıllardır dillerden düşmeyen coşku 
ve duygu dolu şiirleri kaleme alarak 
gençlerimize moral değerlerimizi 
aşılamıştır. Tarihimizin şanlı 
dönemlerini lirik bir dille kaleme 
aldığı şiirlerini bizlere miras bırakan 
Asya’yı, doğumunun 114’üncü yılı 
vesilesiyle minnet ve şükranla 
anıyorum.”

KAHRAMAN’DAN ANLAMLI MESAJ

IX. Dönem Adana Seyhan Demokrat Parti 
Milletvekili Arif Nihat Asya
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“CUMHUR İTTİFAKI” TEKLİFİ TBMM
BAŞKANLIĞINA SUNULDU

AK PARTİ ve MHP’nin, siyasi 
partilerin seçim ittifakına ilişkin 
düzenlemeyi içeren ortak kanun 
teklifi TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a sunuldu. Kanun 
Teklifi, AK PARTİ Grup Başkanı ve 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile 
MHP Grup Başkanı ve Osmaniye 
Milletvekili Devlet Bahçeli’nin de 
imzasını taşıyor. 

Adalet Bakanı   Abdulhamit Gül, 
Anayasa Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
ve Parti Sözcüsü Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal, MHP 
Genel Sekreter Yardımcısı Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, İstanbul 
Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet 
Parsak’ın yer aldığı heyet, teklif 
metnini, TBMM Başkanlık Divanı 
Toplantı Salonu’nda, Meclis Başkanı 

İsmail Kahraman’a teslim etti. 

Kahraman, 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’ni aldıktan sonra 
yaptığı açıklamada, “Hayırlı uğurlu 
olsun.” dedi. 

İsmail Kahraman, “Seçim sandık 
demek, sandık demokrasi demek. 
İnşallah güzel bir mevzuat değişikliği 
olmuş olur. Böylece de hülle ve 
hile gibi durumlar ortadan kalkar. 
Muhteviyatını bilmiyorum ama niyetin 
fevkalade olduğunu kabul ediyorum. 
Her iki partiyi de tebrik ediyorum, nice 
hizmetler diliyorum.” ifadesini kullandı. 

Mustafa Şentop da seçim 
kanunlarında ve Siyasi Partiler 
Kanunu’nda değişiklik içeren 
çalışmayı tamamladıklarını bildirdi. 

Şentop, Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun, Siyasi Partiler 
Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu 
ve mahalli idareler ile ilgili kanunda 
değişiklikler içeren 26 maddelik 
kanun teklifini İsmail Kahraman’a 
sunduklarını belirtti. 

Teklifin ilk imza sahiplerinin, AK 
PARTİ Grup Başkanı ve İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Grup 
Başkanı ve Osmaniye Milletvekili 
Devlet Bahçeli olduğunu açıklayan 
Şentop, teklifte kendisi, AK PARTİ 
Gaziantep Milletvekili Abdulhamit 
Gül, AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Mahir Ünal, MHP Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP 
Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet  
Parsak ile MHP İstanbul Milletvekili 
İsmail Faruk Aksu’nun da imzalarının 
olduğunu kaydetti.
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Seçim İttifakına İlişkin Ortak Kanun Teklifi ile İlgili 
Basın Toplantısı Düzenlendi

“Millî Mutabakat Komisyonu”nun 
üyeleri Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Anayasa Komisyonu Başkanı 
ve  AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mustafa Şentop, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü 
Mahir Ünal, MHP Genel Sekreter 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, MHP İstanbul 
Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 
MHP Afyonkarahisar Milletvekili 
Mehmet Parsak, siyasi partilerin 
seçim ittifakına ilişkin ortak kanun 
teklifiyle ilgili Mecliste basın 
toplantısı düzenlediler. 

Mustafa Şentop, seçim kanunlarında 
değişiklik içeren kanun teklifini 
TBMM Başkanlığına verdiklerini 
belirterek, uzun zamandır devam 
eden bir çalışmanın tamamlanarak 
kamuoyunun bilgisine sunulduğunu 
söyledi. 

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından yeni bir 
perspektifle yoluna devam ettiğini 
kaydeden Şentop, bölgede ve 
dünyadaki değişimlerin, risklerin, 
tehditlerin ülkeyi yeni bir siyasi 
duruş ortaya koyma mecburiyetiyle 

karşı karşıya bıraktığını anlattı. 

Bu yeni duruşun sembolik ifadesinin 
“Yenikapı ruhu” olarak ortaya 
konulduğunu dile getiren Şentop, 
ardından da yürütme ve yasamanın 
güçlendirilmesine yönelik bir 
anayasa değişikliği yapıldığını 
hatırlattı. 

Şentop, 16 Nisan’da milletin kararıyla 
Türkiye’nin yeni bir hükûmet sistemi 
benimsediğini ifade ederek, “Bu 
hükûmet sistemi değişikliğinin 
zorunlu sonucu olarak, Türkiye’nin 

Sağdan Sola: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Mahir Ünal - Anayasa Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop - MHP Genel Sekreter Yardımcısı Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı - MHP Afyonkarahisar 
Milletvekili Mehmet Parsak - MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu
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önünde açmış olduğu bir alan olarak 
da kanunlarda değişiklikler yapmak 
gerekti. Bu çerçevede yola çıkıldı.” 
diye konuştu. 

Yenikapı’da, ardından da anayasa 
değişikliğinde ortaya konulan 
millî mutabakatı somutlaştırmak, 
Türkiye’nin önündeki kritik 
seçimlerde de bu mutabakata bir 
kanuni temel kazandırmak üzere 
çalışmalara başladıklarını dile getiren 
Şentop, her partiden üçer kişi olarak 
çalışmalara başladıklarını belirtti. 

Teklife ilişkin bilgi veren Şentop, 
“Temel hedefimiz anayasa 
değişikliğinin gerekli kıldığı uyum 
kanunlarını, büyük reformu 
gerçekleştirecek düzenlemeleri 
yapmak. Bunun ilk adımı, zaman 
bakımından da önceliği olan seçim 
kanunları. Özellikle yerel seçimlerle 
ilgili düzenlemeleri yapmak üzere 
çalışmalara başlamıştık. Onun içinde 
seçim ittifakıyla ilgili düzenlemeler 
de var. Onları da gerçekleştirmiş 
olduk.” şeklinde konuştu. 

Metnin tümünün seçim ittifakıyla ilgili 
maddelerden oluşmadığına dikkati 
çeken Şentop, anayasa değişikliğinin 
zorunlu kıldığı düzenlemeler, daha 
önceki tecrübelere dayalı olarak 
ortaya çıkan gereklilikler ile seçim 
güvenliğine ilişkin hükümlerin de 
teklifte yer aldığını kaydetti. 

Teklif için 10’un üzerinde toplantı 
yapıldığını, 30 saatten fazla 

çalışıldığını anlatan Şentop, 
komisyonun kurulması talimatını 
veren Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile desteklerini 
esirgemeyen Başbakan Binali 
Yıldırım ve MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’ye, katkıda bulunan 
herkese teşekkür etti. 

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da 
AK PARTİ ile MHP milletvekillerinden 
oluşan “Millî Mutabakat Komisyonu” 
çalışmaları süresince kendilerine 
destek, teklife de tam mutabakat 
ile onay veren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a, Başbakan Yıldırım’a 
ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye 
teşekkür etti. 

Milletin 16 Nisan referandumu 
ile yeni bir sistemi onayladığını 
anımsatan Kalaycı, “MHP olarak 
cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri 
seçimlerinde AK PARTİ ile beraber 
hareket ederek, cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sisteminin kökleşmesine 
katkı sunmayı hedefliyoruz. 
Amacımız Türkiye’nin birlik ve 
dirliğini korumak, beka ve istiklalini 
yaşatmaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı hükûmet 
sisteminin Türk milletinin tercih 
ve takdiri olduğunun altını çizen 
Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Biz millet ne diyor, ona bakıyoruz. 
Milletimizin beklentilerine kulak 
veriyoruz. 15 Temmuz’da oluşan millî 
birlikteliğin, 7 Ağustos Yenikapı ruhu, 
16 Nisan halk oylaması şuuruyla 
2019 seçimlerine taşınmasını ve 
temellenmesini arzuluyoruz. Millî 
mutabakat komisyonu olarak 
görevimiz, cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sisteminin bütün kurum ve 
kurallarıyla tesisi ve sistemin sağlıklı 
işler hâle getirilmesi için gerekli 
uyum yasalarının hazırlanması 
ve seçim ittifakıyla ilgili hukuki 
zeminin oluşturulmasıdır. Komisyon 
olarak hazırladığımız 26 maddelik 
ilk kanun teklifinde seçim ittifakı, 
seçim güvenliği ve mahalli idareler 
seçimlerine yönelik düzenlemeler yer 

almıştır. Teklifle Türk siyasi hayatında 
demokratikleşme yönünde önemli 
bir adım atılmaktadır.” 

Kalaycı, teklifle siyasi partiler 
ve seçim kanunlarında, siyasi 
partilerin ittifak yaparak seçime 
katılabilmelerinin yasal alt yapısının 
oluşturulduğunu ifade etti. 

İttifak yaparak seçime katılma 
kararı alan siyasi partilerin, 
seçim takviminin başlamasından 
itibaren en geç 7 gün içinde 
ittifak protokolü ile Yüksek Seçim 
Kuruluna başvurmaları gerektiğini 
aktaran Kalaycı, “İttifak yapan siyasi 
partiler kuraya ittifak olarak girecek 
ve oy pusulasında ittifak unvanı 
altında kendi aday listeleri ile yan 
yana yer alacaktır. Bu partilerin 
ittifak içindeki sıraları da yine kura 
ile belirlenecektir.” diye konuştu. 

Kalaycı, seçim barajının 
uygulanmasında ve milletvekili 
sayısının hesaplanmasında ittifak 
yapan siyasi partilerin aldıkları 
geçerli oyların toplamının dikkate 
alınacağını anlattı. 

İttifakın elde ettiği milletvekili 
sayısının, ittifak yapan siyasi 
partiler arasında, aldıkları geçerli oy 
sayısı esas alınarak dağıtılacağını 
aktaran Kalaycı, teklifte yer alan 
diğer düzenlemeler hakkında da 
bilgi verdi.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri 
Thorbjorn Jagland’ı kabul 
etti. Kabulde, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Samsun 
Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, 
Dışişleri Komisyonu Başkanvekili 
AK PARTİ Tokat Milletvekili Coşkun 
Çakır ile AKPM Türk Grubu Üyesi 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap 
Yaşar da hazır bulundu. 

Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı 
Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
kabulde yaptığı konuşmada, 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN
ULUSLARARASI KABULLERDE BULUNDU

GAMBİYA BÜYÜKELÇİSİ 

KAZAKİSTAN DEVLET SEKRETERİ 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Gambiya Ankara Büyükelçisi 
Kemeseng Sarjo Mansa Jammeh’i 
makamında kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Büyükelçi 
Jammeh’i makamında görmekten 
ve ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kazakistan Devlet Sekreteri 
Gulshara Abdykalikova’yı kabul etti. 
Kabulde, Türkiye-Kazakistan Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Amasya 
Milletvekili Haluk İpek de hazır 
bulundu.

Kahraman, Abdykalikova’yı 
ağırlamaktan büyük memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİ  
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Makedonya Başbakanı Zoran 
Zaev’i kabul etti. Kabulde, 
Dışişleri Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan 
Bozkır ile Türkiye-Makedonya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hüseyin Bürge de hazır 
bulundu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
TBMM Başkanlık Divanı Salonu’nda 
gerçekleşen kabulde yaptığı 
konuşmada, Zaev ve beraberindeki 
heyeti Türkiye’de görmekten dolayı 
memnun olduğunu ifade etti. 

Zaev de Türkiye’yi ziyaret etmekten 
ve TBMM’de ağırlanmaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu 
belirterek, ziyaretin ilişkilerin 
geliştirilmesine katkı sunacağına 
inandığını dile getirdi.

MAKEDONYA BAŞBAKANI 

Jagland’ı Gazi  Mecliste  ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu belirtti. 

Jagland da Türkiye ve Avrupa 
Konseyi arasındaki ilişkilerin çok iyi 
olduğunu vurguladı. 

İlişkilerde, sorun ya da zorluk 
denilen birkaç nokta olduğunu 
ifade eden Jagland, “Bugün bunları, 
hükûmet ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile ele alma 
fırsatını buldum. Ama bu konuları 

Mecliste de tartışmak çok önemli. 
O yüzden burada bulunduğum için 
çok mutluyum. Sizi temin ederim 
ki Avrupa Konseyi ve Türkiye 
arasındaki iş birliği devam edecek.” 
dedi.

ÜRDÜN DOSTLUK GRUBU

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Ürdün-Türkiye Dostluk Grubu 
Başkanı Muhammed Abu Setteh’i 
kabul etti. Kabulde, Türkiye-Ürdün 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Tokat Milletvekili 
Celil Göçer de hazır bulundu.

Divan Salonu’ndaki kabulde 
Kahraman, Setteh’i ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader 
Messahel ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. Kabulde, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
ile Türkiye-Cezayir Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Elâzığ Milletvekili Tahir 
Öztürk de hazır bulundu.

Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı 
Salonu’nda gerçekleşen kabulde 
yaptığı konuşmada, Messahel 
ve beraberindekileri Türkiye’de 
görmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

İki ülkenin köklü ilişkileri 
bulunduğuna işaret eden 
Kahraman, Türkiye ve Cezayir 
arasında güçlü tarihî bağların 

olduğunu belirtti. Messahel de dost 
ve kardeş iki ülkenin ilişkilerinin çok 
eskiye dayandığını ve aralarında iş 

birliği bulunduğunu ifade ederek, 
parlamentolar arası ilişkilerin 
önemini vurguladı.

CEZAYİR DIŞİŞLERİ BAKANI 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge 
İvanov ile Mecliste bir araya geldi. 
Görüşmeye, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile 
Türkiye-Makedonya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 

PARTİ İstanbul Milletvekili Hüseyin 
Bürge de katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
görüşmede, İvanov’u Mecliste 
görmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Ivanov da çok ulvi mücadele 

gerçekleştiren, vatanın birliğini 
ve dirliğini korumak için büyük 
mücadeleler gösteren ve maalesef 
kayıplar veren Türk askerlerine 
başsağlığı dileklerini iletti. 

15 Temmuz hain darbe girişiminden 
duyduğu üzüntüyü dile 
getiren İvanov, “Daha o günün 
sabahında, hiç beklemeden, 
Türkiye’nin demokratik yollarla 
seçilmiş temsilcilerinin yanında 
olduğumuzu ve destek verdiğimizi 
en açık şekilde gösterdik.” dedi. 

Görüşme, daha sonra basına kapalı 
olarak devam etti. Görüşmenin 
ardından TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın eşlik ettiği Makedonya 
Cumhurbaşkanı İvanov, FETÖ’nün 
darbe girişimi sırasında Meclisin, 
atılan bombalar nedeniyle zarar 
gören alanlarını gezdi. İvanov, 
TBMM Şeref Holü’ndeki hasarlı 
bölüme çiçek bıraktı.

MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama 
Barrow ve beraberindeki heyet ile 
Mecliste bir araya geldi. Görüşmede, 

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 
Türkiye-Gambiya Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Kilis Milletvekili 
Reşit Polat da hazır bulundu.

Heyeti TBMM’de ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Kahraman, “Gambiya bizim dost ve 
kardeş ülkemizdir.” dedi. 

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow 
da ilk kez Türkiye’yi ziyaret etmekten 
büyük bir keyif duyduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın daveti üzerine 
Türkiye’de bulunduğunu belirten 
Barrow, daveti çok önemsediğini 
ifade etti. Kendisinin bir yıl önce 
göreve geldiğini anlatan Barrow, 
“Bu ziyaret bizim için çok büyük 
bir fırsat anlamına gelmektedir. 
Zor bir yıl geçirdik. Seçildikten 
sonra Türkiye, beni ilk tebrik eden  
ülkelerden oldu. Dolayısıyla büyük 
bir mutluluk duyuyorum. Türkiye ile 
ortak çok yönlerimiz bulunmaktadır. 
Türkiye ile Gambiya el ele, iş birliği 
içerisinde dünyayı daha iyi bir yer 
hâline getirmek adına çalışacaktır.” 
şeklinde konuştu. 

GAMBİYA CUMHURBAŞKANI

BURUNDİ ULUSAL MECLİSİ BAŞKANI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Burundi Ulusal Meclisi Başkanı 
Pascal Nyabenda ve beraberindeki 
heyet ile bir araya geldi. Görüşmede 
TBMM İdare Amiri AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Salim  Uslu da hazır 
bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman 
görüşmede, Nyabenda ve 
beraberindeki heyeti Türkiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu söyledi. 

İki ülke arasında iyi bir dostluğun 
bulunduğunu, uluslararası camiada 
müşterek noktalarda Burundi 
ile hareket ettiklerini ifade eden 
Kahraman, söz konusu dostluğun 
devamının en büyük temennileri 
olduğunu dile getirdi. 

Burundi Ulusal Meclisi Başkanı 
Pascal Nyabenda da TBMM’yi ziyaret 
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etmekten duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Türkiye ile Burundi arasındaki 
ilişkilerin bakanlar düzeyinde 2011 
yılından bu yana sürdüğünü, bu 
kapsamda eğitim, ekonomi ve 
kültürel anlamda çeşitli mutabakat 
zabıtlarının imzalandığını anlatan 
Nyabenda, şunları söyledi: 

“Ekonomi ve ticaret alanlarında 
imzalanan anlaşma zabıtları, 2017 
yılı Eylül ayında Burundi tarafından 
da resmen onaylandı. Savunma 

alanında finansal yardım konularında 
bir mutabakat zaptı ise Türkiye 
tarafından incelenme aşamasındadır. 
Bilim, teknoloji ve askerî eğitim 
alanında bir taslak çerçeve 
anlaşması da iki hükûmet arasında 
incelenmektedir. Hava taşımacılığı 
alanında da Türk Hava Yollarının, 
Burundi’de bir temsilcilik açması 
düşünülüyor. Diğer birçok alanda 
mutabakat sağlanan anlaşma 
metinleri de incelenmektedir.” 

Nyabenda, Türkiye ile Afrika 
arasındaki ilişkilerin 1998 yılından 

bugüne daha güçlü bir hâl aldığını 
söyledi. 

Afrika ile Türkiye’nin 2015 ile 2019 
yılları arasında ortaklığa dair bir 
uygulama planı hazırlandığını 
vurgulayan Nyabenda, “Bunun amacı 
karşılıklı kazan kazan ilişkisine dayalı 
bir ortaklık tesis etmektir. Temennim 
odur ki Türkiye ve Burundi Meclisleri 
arasında bir iş birliği anlaşması 
protokolü kaleme alınır ve böylece iki 
Meclis arasındaki ilişkiler daha yakın 
bir hâle getirilir.” ifadelerini kullandı. 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, AZERBAYCAN 
VE GÜRCİSTAN ORTAK HEYETİNİ 
KABUL ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Samed 
Seyidov ile Gürcistan Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Sophie Katsarava ve beraberindeki 
heyetleri kabul etti. 

Kabulde, Dışişleri Komisyonu 

Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır; Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı, Türkiye-
Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 
Dışişleri Komisyonu üyeleri AK 
PARTİ Adana Milletvekili Fatma 

Güldemet Sarı ile MHP Antalya 
Milletvekili Mehmet Günal ve Meclis 
bürokratları da hazır bulundu. 

Azerbaycan Millî Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Samed 
Seyidov, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
ebedi ve değişmez olduğunu 
vurgulayarak, iki ülkenin birliğini 
daha yüksek seviyede, güçlü 
göstermek için ellerinden geleni 
yaptıklarını ve bundan sonra da 
yapacaklarını dile getirdi. 

Gürcistan Parlamentosu Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Sophie 
Katsarava ise resmî unvanı ile ilk kez 
Türkiye’ye ziyarette bulunduğunu 
belirterek, parlamentolar arası 
kurulan üçlü yapının kendileri 
için çok önemli olduğunu ve iş 
birliğini daha da yoğunlaştırmak 
için katkılarını sunmaya devam 
edeceklerini söyledi. 

Katsarava, “Delegasyonum ve 
milletim adına Gürcistan’ın toprak 
bütünlüğüne ve egemenliğine 
sunduğunuz sarsılmaz destek 
için sizlere teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunmak istiyorum. 
Toprak bütünlüğümüze verdiğiniz 
destek bizim için çok önemli.” dedi. 
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN, 
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANINI KABULÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu 
Mecliste kabul etti. 

Kahraman, Divan Salonu’ndaki 
kabulde Karaosmanoğlu’nu 
ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
darbelerin idare edenleri, ihtilallerin 

ise sistemi değiştirdiğini belirterek, 
15 Temmuz’un darbe ve ihtilal ötesi 
bir hadise olduğunu söyledi. 

“O gece Türkiye’yi Allah korudu.” 
diyen Kahraman, Mecliste 15 
Temmuz 2016 gecesi yaşananları 
anlattı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliği ve halkın 
direnişi ile darbe girişiminin 

önlendiğini kaydeden TBMM 
Başkanı Kahraman, “Türkiye büyük 
badire atlattı. Bütün bir harita 
değişiyordu.” dedi. 

Kahraman, TBMM’de o gece 
bombalanan yerin Demokrasi Müzesi 
yapıldığını ve bahçeden söz konusu 
yere “Demokrasi Yolu” yapacaklarını 
belirtti. 

“Meclis Sohbetleri” başlığıyla 
toplantılar düzenleyeceklerini 
aktaran İsmail Kahraman, sohbetlerin 
ilkinin 21 Şubat Çarşamba günü 
gerçekleştirileceğini ifade ederek, 
gelecek ay “Çanakkale”, nisan 
ayında ise “Egemenlik” konusunu ele 
alacaklarını bildirdi. 

İbrahim Karaosmanoğlu ise 
Kahraman’a, “Uluslararası 15 
Temmuz ve Darbeler Sempozyumu 
Deklarasyonu” metnini takdim 
ederek, deklarasyonun 7 dilde 
yayımlandığını söyledi.

Ayrıca, Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
26-28 Ekim 2017’de düzenlenen 
Kartepe Zirvesi deklarasyonunu, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye 
Mukim Temsilcisi ve Kalkınma 
Programı (UNDP) Koordinatörü 
Irena Voyaçkova Solorano’ya teslim 
etti.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, TOKAT’TAN 
GELEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERLE
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Tokat’tan gelen öğretmen ve 
öğrencilerden oluşan heyeti 
kabul etti. Kabulde, Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanvekili 

AK PARTİ Tokat Milletvekili Celil 
Göçer ve Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili AK PARTİ Tokat 
Milletvekili Coşkun Çakır da hazır 
bulundu.

Öğrencilerle tek tek tanışan TBMM 
Başkanı Kahraman, öğrencilere 

okullarını bitirdikten sonra hangi 
meslekleri yapmak istediklerini 
sordu. 

Zaman zaman öğrencilerle 
anılarını paylaşan Kahraman, 
FETÖ’nün darbe girişiminde 
bulunduğu 15 Temmuz gecesi ve 
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sonrasında ülkede yaşananlarla 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Darbelerin toplumlarda iz bıraktığını, 
1960 yılından bu yana 17 kez 
darbe girişiminde bulunulduğunu 
ve bazılarının başarıya ulaştığını 
hatırlatan Kahraman, “Türkiye 
ne zaman ayağa kalkmaya 
başlasa bir şeyler olmuştur.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
yaklaşık 20 milyon metrekarelik 
bir alanda hâkimiyet kurduğunu, 
sonrasında bu topraklarda 53 devlet 
kurulduğunu ifade eden Kahraman, 
“Bundan sonra çok çalışacağız ve 
birbirimizle uğraşmayacağız.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Üsküdar Belediyesinin ev 
sahipliğinde düzenlenen 4. Üsküdar 
Kitap Fuarına katıldı. TBMM Başkanı 
Kahraman’a AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan ile Üsküdar 
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 
eşlik etti.

Açılışta konuşan Kahraman, ilk emrin 
“İkra” olduğunu belirterek, “Okumak 
güzel bir şey. Sonra ‘k’yı kaldırdık. 
‘Okuma’ dedik. Okuma kitabı vardır, 
hep söylenir. Oysa ‘oku’dur bize emir. 
Okumak lazım. Kitaplara yabancı 
olmamak, kitapla dost olmak lazım.” 
diye konuştu. 

Kişileri anlamak, tanımak, karakterini 
bilmek için hangi kitapları 
okuduğunun sorulduğunu söyleyen 
Kahraman, “Size söylediği kitaplar, 
onun şahsiyetini ortaya koyar. 
Kitap arkadaştır, dosttur. Bir söz 
var, ‘Okumayan insan 20 yaşında 
da olsa yaşlanmıştır. Okuyan, 80 
yaşında da olsa gençtir.’ Okumayı, 
okuma fiilini bırakmamak lazım.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, geçen yıl 
gerçekleştirilen bir etkinlikte sunulan 
bir tebliğden alıntı yaparak, şunları 
kaydetti: 

“1920 yılında, günlük basılan yayın 
sayısı, 145-165 arasındaydı. Yani 
cihan devletinde her gün, dergi, 
kitap, gazete, risale 145-165 arası 
basılıyordu. Fevkalade bir fikir 
hayatımız vardı ve en uç noktaya 
kadar uzanan bir eğitim hayatı vardı. 

Balkan Harbi, Trablusgarp Savaşı 
ve Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla, 
yetişmiş insanlar ve gençler 
kaybedildi. İttihat ve Terakki denen 
bela bizi perişan etti. Koca bir 
cihan devletini yok etti. Torunlarıyla 

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN,
4. ÜSKÜDAR KİTAP FUARINA KATILDI
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uğraşıyoruz. Tarihimizi mutlaka 
iyi bilmemiz lazım. Muhteşem bir 
geçmişimiz, irfan hayatımız, hafzımız 
var.” 

İsmail Kahraman, kitabın her 
zaman hazır olduğunu ve şarjının 
bitmeyeceğinin altını çizerek, şunları 
aktardı: 

“Evi yapıyoruz, taşınıyoruz. Bir 
yeri seçiyoruz. Burada bir kitaplık 
lazım. Gelen giden baksın ve desin 
ki ‘Kitaplar var.’ Kaç santimetre? 
Kaç cilt kitap sığar? Mobilya kitabı 
olmaz. Okunacak... Kitap mahzun 
bırakılmayacak. Kitaba yabancı 
olmak o kadar çoğaldı ki, Google 
diye bir ağa çıktı. Google efendi. 
Bir şey lazımsa, hemen Google’ı 
açıyorsunuz. Oysa kitap bambaşka 
bir hadise. Kitap öksüz bırakılmamalı, 
okunmalı.” 

Kitap fuarlarının sayısının artmasının 
önemine işaret eden Meclis Başkanı, 
yayınevlerinin desteklenmesi, 
yayıncılık sektörünün canlandırılması 
gerektiğini söyledi. 

Kahraman, gençlik yıllarında Millî 
Türk Talebe Birliğinde (MTTB) yer 
aldığını dile getirerek, “İlk kitap 
kulübünü açtık. Güzel bir faaliyet 
oldu. Biz orada kültür müdürü, 
kütüphane müdürü diyorduk. MTTB 
kültür müdürlerinden birisi Recep 
Tayyip Erdoğan’dı. MTTB’nin ilk defa 
kurduğu, sosyal bilimler enstitüsü 
vardı. Altı ay sürerdi ve sonunda bir 
sertifika verilirdi. Cumhurbaşkanımız 
da bu seminere, enstitüye devam 
etti ve diploma numarası 34’tü. 
Meğerse 34’e belediye başkanı 
olacakmış. Tevafuka bakın. Hayatı 
hep irfan yolunda yürümekle geçti.” 
dedi. 

Cumhurbaşkanının damgasını 
vurduğu yerlerden birinin Üsküdar 
olduğunu kaydeden Kahraman, 
Çamlıca’daki caminin isminin Recep 
Tayyip Erdoğan camisi olması 
önerisinde bulundu. 

Kahraman, geçmişte çok az sayıda 
mekânın kültür merkezi olarak 
kullanıldığına dikkati çekerken, 

günümüzde ise hemen her 
ilçede kültür sarayları ve kültür 
merkezlerinin olduğunu vurguladı. 

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 
vefatının 100. yılı olduğunu hatırlatan 
Kahraman, şöyle devam etti: 

“Abdülhamid muhteşem bir insan. 
Kitap okumadan uyumaz. Bir eser 
yayımlandığında hemen Türkçesi, 
çevrimi yapılır ve okur. Yanına gelir, 
biri olur. Bahçesinde Arnavutlar 
vardır. Cihan devletinin çeşitli 
topraklarından insanlar vardır 
ama kapısında Kayı aşiretinden 
bir yüzbaşı sabaha kadar onu 
bekler. Kitaplarla çok dosttu. 
Marangozdu. Sanatkârdı. Kendine 
yaptığı kütüphaneler, masalar var. 
Çok muhteşem bir padişahtı. Ona 
gereken değer şimdi veriliyor. Ne 
kadar değer verilse, az.” 

İsmail Kahraman, Türkiye’de 1960’tan 
sonraki darbe teşebbüslerinin 
altını çizerek, “15 Temmuz’a gelene 
kadar 16 darbe teşebbüsü, darbe, 
gizli ve açık bir şekilde vardı. 
17’ncisini 15 Temmuz’da yaşadık. 

Yine Türkiye ileriye doğru gidiyor. 
Kesmek istediler ama kesemediler, 
kesemeyecekler.” dedi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
15 Temmuz’da parti farkı olmadan 
tüm milletin aynı bayrağın altında 
gerekeni yaptığını anlatarak, 
“Ben cumhurbaşkanımız ve 
başbakanımızla temas kuramadım. 
Abdestimi aldım ve gittim, Meclisi 
açtım. Kaptanlar gemiyi terk 
etmez. Fareler terk eder. En büyük 
kaptanımız, bindi uçağa ve İstanbul’a 
geldi. Halkın itimadıyla meydanlar 
doldu ve biiznillah darbe diye bir 
hadise tarih oldu. Propagandaya 
kalmamak, gerçeği görebilmek için 
okumamız lazım. Gelişmeleri takip 
etmemiz lazım. Kitap çok mühim. 
Kitap bir hazine.” değerlendirmesini 
yaptı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
fuarın “onur yazarı” olan eski Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez  ve yönetmen Semih 
Kaplanoğlu’na “Su Üzerinde Sanat” 
adlı kitabı takdim etti.
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Kuveyt Devleti’nin 57. Millî Günü ve 
27. Kurtuluş Yıl Dönümü, Ankara’da 
verilen resepsiyonla kutlandı. 
Kuveyt Ankara Büyükelçisi Gassan 
Yusuf Abdulbari el- Zevavi’nin ev 
sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 
resepsiyona TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak, AK PARTİ Siirt 

Milletvekili Yasin Aktay, Ankara’daki 
diplomatik misyon temsilcileri ve çok 
sayıda davetli katıldı. 

İki ülkenin millî marşlarının çalınması 
ile başlayan resepsiyon, pasta kesimi 
ve Kuveyt’in tanıtıldığı film gösterimi 
ile devam etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, burada 
yaptığı konuşmada, “Dost ve 
kardeş ülke Kuveyt’in bu millî günü 
dolayısıyla burada bulunmaktan 
duyduğum mutluluğu ifade 
etmek isterim. Bölgemizdeki 
huzurun, sükûnun ve dünya 
barışı noktasında yaptığımız 
iş birliklerinin devam etmesini 
temenni ederim.” dedi. 

Büyükelçi Zevavi de “Sayın 
Kahraman’ın da söylediği gibi iki 
ülke, her alanı kapsayan derin, 
iyi ilişkilere sahip. Türkiye’nin 
de belirttiği gibi her iki ülke ikili 
ilişkileri daha üst düzeye çıkarmak 
için çabalarına devam edecektir.” 
diye konuştu. 

Büyükelçi Zevavi, iki ülke liderinin 
boş hedefler koymadıklarını, 
koydukları hedeflere ulaşmak için 
oldukça sıkı çalıştıklarını sözlerine 
ekledi.

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, KUVEYT MİLLÎ 
GÜNÜ RESEPSİYONUNA KATILDI

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’DAN
KILIÇDAROĞLU’NA GEÇMİŞ OLSUN
ZİYARETİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na “geçmiş olsun” 
ziyaretinde bulundu. 

Kahraman, bir süre önce ameliyat 
olan Kılıçdaroğlu’nu, TBMM’deki 
makamında ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Kahraman ile 
Kılıçdaroğlu’nun görüşmesi, 30 
dakika sürdü. 
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TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
tarafından her ayın son çarşamba 
günü düzenlenmesi kararlaştırılan 
‘Meclis Sohbetleri’nin ilki TBMM 
Tören Salonu’nda gerçekleştirildi. 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın 
himayelerinde gerçekleşen sohbete 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
bazı eski Meclis Başkanları, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, bakanlar,  
eski  ve yeni  dönem milletvekilleri, 
yargı temsilcileri, yabancı misyon 
şefleri ve davetliler katıldı.

‘Türkiye’de Demokrasinin Gelişimi’ 
konulu ilk toplantıda konuklar, 
Galatasaray Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve TBMM Bilim Değerlendirme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. ilber Ortaylı, 
ibn Haldun Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay ve 
Gazeteci-Yazar Avni Özgürel oldu. 
Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan 
ise moderatörlük yaptı.  

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
etkinlikte yaptığı konuşmada, 

Türkiye’de demokrasi kültürünün 
yerleştiğini söyleyerek, “Biz de buna 
yardım etmeliyiz. Kuvvetler ayrılığı 
tam olmalı” dedi. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
yaptığı açılış konuşmasında, TBMM 
Başkanı Kahraman’ın fikrinden 
yola çıkarak TBMM Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulunun bu toplantıları 
düzenlediğini, toplantıların her ayın 
son çarşamba günü yapılacağını 
belirtti. 

Galatasaray Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 
demokrasi için en önemli şeyin 
kanun hâkimiyeti olduğunu 
söyledi. “Orta Doğu dünyasında 
cumhuriyet adını taşıyan birtakım 
memleketlerde kanuna uyulmadığı 
bir gerçektir.” dedi. 

Ortaylı, demokrasi kıta Avrupasında 
yüz kızartıcı hadiseler olduğunu 
aktararak, muasır parlamentonun 
doğuşunun ve gelişiminin 

Anglosakson dünyaya ait olduğunu 
belirtti. Ortaylı, bugün demokrasinin 
insanların derneklere üye olmasıyla 
belli olduğunu söyleyerek, “Bazı 
konularda geride olduğumuz açıktır. 
Partide eğitim verilir. Partiler var 
ama eğitimi yok. Gençler partiye 
gevezelik, vakit öldürmek için 
gidiyor, anlamı yok. Parti, eğitimi 
veremezse Lübnan’a döner. Bir 
zamanların tatlı ülkesi terör ülkesi 
hâline gelir. Parti üyeleri üzerine 
durur.” ifadelerini kullandı. 

İnsanların öncelikle kanun fikrine 
ve kanunda yer alan müesseselere 
uyması gerektiğini, aksi takdirde 
demokrasinin “hoş” bir söylemden 
öteye gitmeyeceğini dile getiren 
Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu bir usul meselesidir. Demokrasi 
ise bir içtihat meselesidir ve o 
içtihadı da farklı görüşlere sahip 
siyasi partiler gerçekleştirir, 
onların etrafında da toplanılır 
ama günümüzde bu da yetmez. 
Meclisteki bu grupların dışında 
ikincil grupların da olması lazımdır. 
Bugünün çağdaş demokrasisi 
insanların dernek üyelikleriyle 
falan olur. Türkiye’nin bu bakımdan 
geleneği zengin değildir ama fakir 
de değildir.” 

Ortaylı, demokrasinin sayıya 
dayandığını söyleyerek, meşru 
parti ve organlar ile kuruluşların 
faaliyet göstermesine, yurttaşların 
genç yaşlardan itibaren buralarda 
toplanmasına dikkat edilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Türkiye’nin bir Orta Doğu 
devleti olduğuna, Türk diyarının 
parçalanmasının, durumunun 
sarsılmasının herkesi saracağına 
dikkati çeken Ortaylı, şunları 
kaydetti: 

“Türkiye’yi sallayan insanların bunu 
fark etmesi lazım ama bana öyle 

MECLİS SOHBETLERİ ETKİNLİĞİNİN İLKİ 
TBMM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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geliyor ki böyle bir faaliyetin, böyle 
bir hedefin ne olduğunu en başta 
bizim insanlarımız anlamıyorlar. 
Kendimizi anlamamız lazım. 
Herkes bizim gibi kavga eder, her 
toplumun insanları bizimki kadar 
birbirinden nefret eder ama o 
nefretin bir dizginlenmesi, bir usule 
bağlanması diye bir ritüel vardır. Bu 
bir yazısız anayasadır. Yani Cevdet 
Paşa, ‘Bizim toplumumuzun 
anayasası yazısız olacak. Kuraldır, 
sözdür, gelenektir’ der. Hissetmiş 
çünkü. O olmadıktan sonra 
istediğin kadar yazılı anayasa yap, 
neye yarar.” 

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Halil Berktay, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“19. yüzyılın tanzimat reformları 
ya da ittihatçılık reformları ya 
da Cumhuriyetin inkılapları 
dediğimiz bir modernite gündemi, 
demokrasinin önüne geçti. Muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmak 
ilkesi, önce ittihatçılık döneminde, 
sonrasında ise Kemalist 
Cumhuriyet döneminde giderek 
radikalleşiyor ve sertleşiyor. 
Toplumun normal olarak 
kaldıramayacağı modernizasyon 
tempolarının yukarıdan aşağı 
empoze edilmesi, olağan, yumuşak 
ve ılımlı bir demokrasi ile el ele 
gitmesi imkânsızdır. Bu sorun 
sadece Türkiye’de yaşanmadı. 
İran, Rusya, Çin ve Japonya’da da 
benzer durum söz konusuydu. 
Türkiye’de on yıllardır iktidarda 
ya da muhalefette, merkez sağda 
ya da merkez solda, hiçbir siyasi 
partinin ötekinin sözünü ve hakkını 
savunma olgusunun, yerleşik bir 
değer olduğu kanaatinde değilim. 
Türkiye demokrasisinin bir üslup 
sorunu olduğu kanısındayım. 
Demokraside siyasi hayat, alçak 
sesle konuşabilmelidir.” 

Gazeteci-Yazar Avni Özgürel, 
ise “Tanzimat’tan beri Türkiye’de 
yönetim problemi var. Türkiye’yi kim 
hangi hukuki temelle yönetecek. 
Tanzimat’ta bir karar Türkiye’de 
iktidarı büyük oranda bürokrasiye 
devretti.” ifadelerini kullandı. 

Özgürel, Türkiye’de iktidarın tanzimat 
dönemi ile büyük ölçüde bürokrasiye 
devredildiğini söyleyerek, Türk 
halkının birtakım beklentilerinin var 
olduğunu, AK PARTİ  iktidarının 
bu beklentilere cevap vermeye 
çalıştığını sözlerine ekledi. 

TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, 
Türkiye’nin  tarihte görülmemiş 
tehdit ve kin duygularının kabardığı 
bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu 
belirterek, Orta Doğu coğrafyasına 
egemen olmak isteyen güçlerin 
Türkiye’yi önlerinde engel olarak 
gördüklerini söyledi.

Toptan, “Sınırlarında böyle büyük 
bir mücadelenin içerisinde olan 
ve şehitler veren Türkiye, aynı 
zamanda demokrasinin gelişimini 
de tartışmasını bilebiliyor. Bizi, 
hedeflediğimiz tam demokrasiye 
götürecek olan yol, metot budur. 
Ne olursa olsun, şartlar neyi getirirse 
getirsin demokrasiyi geliştirmeye 
devam etmeliyiz. Demokrasi, gelecek 
kuşaklarımızın ortak değeridir.” 
ifadelerini kullandı. 

Toplantının sonunda davetlilere 
hitap eden TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, 15 Temmuz’da Türkiye’de 
darbe istenmediğinin, demokrasiden 

vazgeçilemeyeceğinin ispatının 
ortaya konulduğunu belirtti. 

Her kuvvetin kendi içinde kalması 
gerektiğini, kuvvetler ayrılığının 
tam manasıyla olması gerektiğini 
vurgulayan Kahraman, şöyle 
konuştu: 

“Konuşmalarda karşılıklı görüşlerin 
ortaya çıkmasından dolayı memnun 
kaldım. Benim bazı anlatımlara 
itirazım olacak. 1908 yılında 
darbeyi yapanlar 8 yaşında darbe 
yapmadılar. 19. yüzyılda yetişerek 
yaptılar, 19. yüzyıl onları yetiştirdi. 
Sultan Mahmud’un harbiyesi 
onları yetiştirdi. Pozitivizm onları 
yetiştirdi. Dolayısıyla askeriye hiçbir 
zaman dışarıda kalmadı ama artık 
kışlasında; bayrağını, sancağını 
orada dalgalandıracak. Hiçbir devlet 
ordusuz, hiçbir millet devletsiz 
olmaz. Bizim ordumuz Peygamber 
Ocağı... Demokrasiye destek olmaya 
devam edeceğiz.” 

Kahraman, “Meclis Sohbetleri” 
etkinliğine katılan konuşmacılara 
teşekkür ederek, katılımlarından 
dolayı seramik tabak hediye etti.
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TBMM BAŞKANVEKİLİ TÜZÜN’ÜN
ACI GÜNÜ

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün’ün 
bir süredir rahatsızlığı nedeniyle 
Ankara’da tedavi gören annesi 
Saadet Tüzün, 84 yaşında vefat etti.

Bilecik Merkez Hürriyet mahallesinde 
bulunan Kayıboyu Camisi’nde 
düzenlenen cenaze töreninde 
TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ve 
ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, bazı CHP ve AK PARTİ’li 
milletvekilleri, Bilecik Valisi Tahir 
Büyükakın, Belediye Başkanı 
Selim Yağcı, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile 
vatandaşlar katıldı.

Saadet Tüzün’ün cenazesi, kılınan 
namazın ardından memleketi Bilecik 
merkeze bağlı İlyasbey köyünde 
defnedildi.

TBMM’DE “KADIN VE ÇOCUĞA YÖNELİK
AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÖNLENMESİ”
ÇALIŞTAYI YAPILDI 

TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, Kamu Denetçiliği Kurumu 
tarafından Mecliste düzenlenen 
“Kadın ve Çocuğa Yönelik Aile 
İçi Şiddetin Önlenmesine İlişkin 
Mekanizmaların Etkinliğinin 
Artırılması” konulu çalıştaya katıldı.

Çalıştaya ayrıca Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanvekili ve KEFEK Üyesi CHP 
Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, 
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut 
Tanal, Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç, kamu denetçileri, Aile ve 
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Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı  
Mehmet Karabay ve davetliler katıldı.

TBMM Başkanvekili Aydın, burada 
yaptığı konuşmada, şiddetin, sadece 
kadını ve çocuğu değil, toplumun 
tümünü ilgilendirdiğini belirtti. 

Aydın, “Sadece belli kurumlar 
eliyle şiddeti bitireceğimizi 
düşünmememiz gerekiyor. 
Toplumsal bilinç çok önemli.” 
ifadesini kullandı. 

Aydın, şiddetin önlenmesine yönelik 
pek çok mekanizma kurulduğunu, 
mevzuatta değişiklik ve yeniliklerin 
yapıldığını belirterek, şiddet 
konusunda bilinçlendirmenin ve 
farkındalık yaratmanın önemine 
işaret etti.

Aydın, “Medeniyetimiz, inancımız, 
kültürümüz, şiddete karşı 
duruşumuzun en önemli göstergesi. 
Azmedersek, bunu çözebileceğimizi 
düşünüyorum. Zaman zaman 
yaşanan bazı hadiselerin toplumun 
tümünün gündemine oturduğunu 
görüyoruz. Burada medyanın dili 
çok önemli.” değerlendirmesini 
yaptı. 

Batılı bir senatörün kendisine, 
“Biz aile değerlerimizi yitirdik. Batı 
medeniyeti çökme eğilimine giriyor 
ancak siz aile değerlerini muhafaza 
ediyorsunuz. Eğer bunu devam 
ettirirseniz gelecek yüzyıl sizin 
eseriniz olacaktır.” dediğini aktaran 
Aydın, “Bunu kıymetini bilelim.” diye 
konuştu. 

Aydın, çalıştayın hayırlı olmasını ve 
başarılı geçmesini diledi. 

Türkiye’nin, özellikle kadına ve 
çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için 
yasal ve anayasal mevzuatta kötü 
bir noktada bulunmadığını belirten 
Kamu Başdenetçisi Şeref  Malkoç, 
ancak tüm bu çabalara, kurum ve 
kuruluşlara rağmen arzu edilen 
yerde olunmadığını ifade etti. 

Malkoç, şiddet kültürünün 
Türkiye’de çok yaygın olduğunu, 
kadın ve çocuğa karşı şiddet, 

özellikle de aile içi şiddet açısından 
toplumun hiç iç açıcı bir noktada 
bulunmadığını kaydetti. 

KEFEK Başkanı AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, çalıştayda yaptığı 
konuşmada ise “Kadına karşı 
şiddetin toplumumuzun ve 
dinimizin yüksek değerleriyle 
bağdaşmadığını, hem de bir insan 
hakkı ihlali olduğunu insanların 
zihnine küçük yaştan itibaren 
yerleştirmeliyiz.” dedi. 

Katırcıoğlu, KDK tarafından 
Mecliste “Kadın ve Çocuğa Yönelik 
Aile İçi Şiddetin Önlenmesine 
İlişkin Mekanizmaların Etkinliğinin 
Artırılması” konulu çalıştayda 
yaptığı konuşmada, kadına 
şiddetin dünyada yaygın bir 
insanlık hakkı ihlali olduğunu 
belirterek Türkiye’de de kadına 
şiddetin toplumsal sorun olarak 
devam ettiğini dile getirdi.

Katırcıoğlu, kadına karşı 
şiddetin toplumumuzun ve 
dinimizin manevi değerleriyle 
bağdaşmadığını belirterek 
“Zihinlerdeki şiddeti teşvik eden, 
hoş gören klişe ve kalıpların 
da değiştirilmesi, yıkılması 
gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

KEFEK’e kadınların sorunlarına 
ilişkin yılda ortalama 50-100 
arasında bireysel başvuru 
yapıldığını ve bu dilekçelerin 
ciddiyetle incelendiğini kaydeden 
Katırcıoğlu, yasal düzenlemelerin 
etkin şekilde uygulanması için 
kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları ve Meclise görev 
düştüğünü dile getirdi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan 
Yardımcısı Mehmet Karabay ise 

kadına şiddete karşı ve çocukların 
korunmasına yönelik sorumluluk 
içerisinde bulunduklarını 
belirterek, 68 ilde bulunan Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezlerinin 
(ŞÖNİM) bu yıl itibarıyla bütün 
illere yaygınlaştırılacağını bildirdi. 

Karabay, konunun sadece 
bakanlıkların işi olmadığını, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler ve 
medyaya görev düştüğünü ifade 
etti. 

Şiddete sıfır toleranslı olduklarını 
vurgulayan Karabay, “Bu sorun 
sadece acıyı çeken ailelerin 
sorunu değildir, mahşeri vicdan 
sorunudur.” şeklinde konuştu. 
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AKDENİZ-PA 12. GENEL KURULU
ROMANYA’DA TOPLANDI
Akdeniz Parlamenter Asamblesi 
(AKDENİZ-PA) 12. Genel Kurulu, 
15-16 Şubat 2018 tarihlerinde 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
yapıldı. 

Toplantıya TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, AKDENİZ-PA Türk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Niğde 

Milletvekili Erdoğan Özegen, 
AKDENİZ-PA Türk Grubu Üyeleri 
AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay 
Uslu, AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Cahit Özkan ve HDP Diyarbakır 
Milletvekili Altan Tan katıldı.

Toplantıda “Terörle Mücadele, Göç, 
İş Birliği ve Güvenlik” konularında 
bir konuşma yapan Aydın, Zeytin 
Dalı Harekâtı, Kudüs meselesi 
ve göçmen sorununa değinerek 
Türkiye’nin gösterdiği insanüstü 
mücadeleye ve Batı’nın çifte 
standardına dikkati çekti.

Aydın, “Kimse yanı başımızda 
olup biten gelişmelere, ulusal 
güvenliğimizi doğrudan 
ilgilendiren meselelere kayıtsız 
kalmamızı bizden bekleyemez. Bu 

koşullarda kendimizi korumak bir 
zorunluluktur.” dedi.

Sivil halkın zarar görmemesi için 
her türlü tedbirin alındığını da 
ifade eden Aydın, “Bu zaten, dış 
politikamızın temelinde yatan insani 
yaklaşımın da gereğidir. Suriye’deki 
savaş 7 yıldır sürüyor. Bundan en çok 

Suriye halkı ve komşu ülkeler zarar 
gördü. Türkiye olarak, Suriye’de, 
gerek sahada sükûnetin korunması 
gerek siyasi süreçte ilerleme 
sağlanabilmesi için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Aydın, Genel Kurul sonrası şu 
açıklamalarda bulundu:

“AKDENİZ-PA Dönem Başkanı 
olarak ve aynı zamanda TBMM 
Başkanvekili olarak Bükreş’e 
geldik ve aynı zamanda 
Akdeniz Parlamenter Asamblesi 
mensubu olan değerli milletvekili 
arkadaşlarımızla bir dizi program 
gerçekleştirdik. Bugün genel kurulda 
Türkiye adına, başta göç sorunu 
olmak üzere, terörle mücadele, 
Afrin konusu ve diğer mülteciler 

başta olmak üzere pek çok konuda 
Türkiye’nin tezlerini ifade ettik. Bu 
anlamda bütün dünyayı samimi ve 
net bir duruşa davet ettik.”

AKDENİZ-PA Türk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Niğde Milletvekili 
Erdoğan Özegen ise “Toplantıda 
özellikle terör konusunda 

Türkiye’nin görüşlerini ifade ettik 
ve kayda geçirdik. Türkiye şu anda 
sınırlarında terörizmle büyük bir 
mücadele veriyor. Biz de bugün 
parlamenter asamblesinde bunu 
dile getirdik. Görünüşte ittifak içinde 
olduğumuz, müttefik olduğumuz, 
kimi dost ülkeler olarak kabul 
ettiğimiz müttefiklerimizin bir terör 
örgütünü tasfiye ederken diğer bir 
terör örgütünü yaratma gayret ve 
çabaları artık gün ışığına çıkmıştır. 
Bu konuda terörle mücadelede tüm 
dünyayı samimiyete çağırdık.” dedi.

Heyet; Maarif Vakfı, Yunus Emre 
Enstitüsü ve TİKA’nın yanı sıra 
MÜSİAD Romanya, TİAD ve 
Romanya Ticaret Odasını da ziyaret 
etti.
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Akdeniz Parlamenter Asamblesi 
(AKDENİZ-PA) Türk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ  Niğde Milletvekili 
Erdoğan Özegen, AKDENİZ-PA 
Türk Grubu Üyesi ve AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu 
ile birlikte Mecliste düzenlediği 
basın toplantısında, geçen hafta 
Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
gerçekleştirilen AKDENİZ-PA’nın 12. 
Genel Kurulunda terörle mücadele, 
kültürel mirasın korunması, 
ticaretin kolaylaştırılması ve 
Akdeniz ile uluslararası alandaki 

göç konusunun değerlendirildiğini 
söyledi. Verimli bir toplantı 
olduğunu söyleyen Özegen, 
parlamenter diplomasinin 
önemini toplantıda bir kez daha 
gördüklerini kaydetti. Cenevre 
sözleşmesinin göç ile ilgili 
kararlarının bugün yetersiz kaldığını 
ve Birleşmiş Milletler tarafından 
gerçekleştirilecek toplantıda 
yeniden bir göç sözleşmesinin 
yazılabileceğini kaydeden 
Özegen, “BM toplantısına veri 
tabanı oluşturacak bir toplantının 

Türkiye’de yapılması yönünde 
çağrıda bulunduk, bu da kabul 
gördü.” dedi. Özegen, şunları 
söyledi: 

“Afrin’de gerçekleştirdiğimiz 
operasyon, sadece kendi iç 
güvenliğimiz açısından önemli 
değil, dünya barışı açısından 
da önemli bir operasyon. Ne 
yazık ki müttefik ülkeler, bizim 
başından beri ifade ettiğimiz 
güvenli bölge, düzensiz göçe çare 
bulunması, çatışmaların barışçıl 
yolla çözümlenmesi noktasındaki 
çağrılarımızı dikkate almadığı için 
terör dalgalanması yaşanıyor.” 

Özegen, Türkiye’nin başından bu 
yana Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
vurgu yaptığını aktardı. 

Türkiye’nin operasyonu kendi iç 
güvenliği için gerçekleştirdiğini 
belirten Özegen, “Türkiye’nin 
çizgileri nettir, operasyon sonrası 
Suriyelilerin kendi topraklarına 
dönmeleri sağlanacaktır. Bu açıdan 
bizim askerimizle çatışmaya 
girmesini gerektirecek bir gerekçe 
görmüyoruz.” diye konuştu. 

Toplantıya katılan AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu da 
Kuzey Afrika, Afganistan ve Orta 
Doğu’dan Avrupa’ya doğru bir 
göç akını yaşandığını ve bu akında 
Akdeniz’in ana rota olarak yer 
aldığını belirtti. 

“Akdeniz, bugün dünyanın en 
büyük mezarlığı olmuş durumda.” 
diyen Uslu, sorunun çözülmesi 
noktasında Türkiye’nin üzerine 
düşeni yaptığını ancak uluslararası 
arenada verilen sözlerin yerine 
getirilmediğini kaydetti.

AKDENİZ-PA TÜRK GRUBU BAŞKANI
ERDOĞAN ÖZEGEN BASIN TOPLANTISI
DÜZENLEDİ

AK PARTİ Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen - AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu
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HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ MİTHAT
SANCAR, TBMM BAŞKANVEKİLİ OLDU

HDP İstanbul Milletvekili Pervin 
Buldan’ın HDP Eş Genel Başkanlığına 
seçilmesinden dolayı, HDP Grubuna 
düşen TBMM Başkanvekilliği için 
Mardin Milletvekil Mithat Sancar 
aday gösterildi.

Genel Kurulda yapılan oylamada, 
HDP Mardin Milletvekili Mithat 
Sancar, yeni TBMM Başkanvekili 
oldu.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET 
MUŞ HOLLANDA PARLAMENTOSUNUN
ALDIĞI KARARI KINADI

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş, yaptığı açıklamada, Hollanda 
Parlamentosunun 1915 olaylarıyla 
ilgili aldığı kararı kınadıklarını ve 
kabul etmediklerini belirtti.

“Geçmişi zulüm ve katliamlarla 
dolu olan sömürgeci Hollanda’nın 
bizim ecdadımızı soykırımcı 
gibi göstermeye çalışması tam 
bir utanmazlıktır.” diyen Muş, 

Hollanda’nın, “soykırım” ifadesini 
kullanmadan önce kendi geçmişine 
bakması gerektiğini söyledi. Türk 
milletinin geçmişinde sömürgecilik, 
soykırım ve katliamların olmadığını 
vurgulayan Muş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Başka milletlerin kaynaklarını 
yağmalama, sömürgecilik, soykırım, 
katliam gibi kavramlar Batılıların 
bugün dillerinden düşürmedikleri 
fakat sadece kendilerinin geçmişinde 
var olan kavramlardır. Unutulmasın 
ki asıl soykırımcı, Endonezya’da 
binlerce insanı katleden Hollanda 
sömürge güçleridir. Asıl katliam 
destekçisi Srebrenitsa’da 
Müslümanların katledilmesine seyirci 
kalan Hollanda ordu mensuplarıdır. 
Bilindiği üzere Avrupa’nın 
göbeğinde Srebrenitsa’da Sırplar 
Müslümanları katlederken orada 
görevli Hollanda ordusu bütün bu 
katliamlara müdahale etmemiş ve 

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mehmet Muş
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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MEHMET MUŞ’TAN ÇEKYA’ YA TEPKİ: “HUKUK 
GARABETİ KARARI KINIYORUZ”

bu katliamlara seyirci kalmıştır.”

Muş, “Tarihî hadiselerle ilgili hüküm 
vermek parlamentoların işi değildir. 
Tarihî hadiseler üzerinden dış politik 
hesaplaşma yapmak ucuz, basit 
bir anlayışın tezahürüdür.” dedi. 
Alınan kararın zamanlamasının da 

manidar olduğunu ve bu kararın 
Hollanda ile Türkiye arasındaki 
ilişkileri bozmak için alınmış art 
niyetli bir karar olduğuna işaret 
eden Muş, “Hollanda bu kararla 
milletimize karşı hasmane bir 
tutum sergilemiştir. Referandum 
sürecinde terör yandaşlarına 

propaganda imkânı tanıyan 
Hollanda bir yanlış karara daha 
imza atarak Türkiye’yi karşısına 
almış ve büyük bir hata yapmıştır. 
Bu minvalde Hollanda’yı bu gibi art 
niyetli tutumlardan uzak durmaya 
ve aklıselime davet ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, yaptığı açıklamada, 
Çekya devletinin terör örgütü  
PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih 
Müslim’i serbest bırakmasının, 
Batı’nın terörle mücadelede ne 
kadar çifte standartla hareket 
ettiğinin açık bir göstergesi 
olduğunu belirtti. Batılı ülkelerin 
terör örgütleri arasında ayrım 
yaptığını ve kendi işlerine gelen 
terör örgütleriyle iş birliği hâlinde 
olduğunu ifade eden Muş, 
“Salih Müslim gibi Türkiye’de ve 
Suriye’de birçok terör eyleminin 
emrini vermiş bir teröristbaşını 

hangi hukuki gerekçeyle serbest 
bırakıyorsunuz?” diye sordu. 

Burada hukuki değil, tamamen 
siyasi bir karar verildiğine vurgu 
yapan Muş, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bu terör elebaşıyla ilgili 
Türkiye’de verilen mahkeme 
kararları ortadayken, Türkiye 
gereken bilgilendirmeleri 
Çekya’ya yapmışken bu kararın 
verilmesi tamamen teröre destek 
mahiyetindedir. Bu hukuk garabeti 
kararı kınıyoruz. Açık bir şekilde 

söylüyoruz; Çekya, Salih Müslim’i 
serbest bırakarak teröre sahip 
çıkmıştır. Türkiye, adı ne olursa 
olsun ‘amasız’, ‘fakatsız’ tüm terör 
örgütleriyle mücadele ederken 
Çekya gibi bazı Avrupa ülkeleri 
terör örgütü elebaşlarını himaye 
etmektedir. Ama şu hususun 
bilinmesini isteriz ki Türkiye 
olarak ne bu terör örgütünün, 
ne de bu terör elebaşısının 
peşini bırakmayacağız. Dünyanın 
neresine kaçarsa kaçsın devletimiz 
onun peşini bırakmayacaktır.”

BAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞ, 
MHP VE CHP GRUPLARINI ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
çocukların cinsel istismarını önlemeye 
yönelik oluşturulan komisyonun 
çalışmalarıyla ilgili bilgi vermek üzere 
MHP ve CHP Gruplarını ziyaret etti. 

Çocuklara yönelik cinsel istismarın 
önlenmesine yönelik düzenlemelerin 
ele alındığı, bakanlardan oluşan 
komisyonun başkanlığını yapan 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan 
Akçay ve Erhan Usta ile bir araya geldi. 
Görüşmede, MHP Aydın Milletvekili 
Deniz Depboylu da bulundu.

Akdağ, ziyaretinin ardından yaptığı 
açıklamada, çocuk istismarının 
azaltılması ve mücadelenin etkin hâle 
getirilmesi için hükûmet içinde bir 
komisyon oluşturulduğunu,  süratli 
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ve etkin bir modelle çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirtti. Akdağ, 
“Hem cezaların daha caydırıcı hâle 
gelmesi, hem de çocukların ve 
ailelerin mahremiyetinin korunması 
konusunda epeyce mesafe aldık.” 
dedi. 

Bu konuyla ilgili TBMM’de yasal 
bir düzenlemenin de yapılması 
gerekeceğine işaret eden Akdağ, 
şunları söyledi:

“Bu vesileyle MHP Grup 
Başkanvekilliğini ziyaret ettim. Bu 
detaylar biraz daha gelişince yine 
MHP Grubuyla konuyu bir kere, 
gerekirse iki kere daha görüşerek, 
yasa tasarısı Meclise gelirken onların 
da katkısını almış olacağız.” 

MHP Grup Başkanvekili Erkan 
Akçay da çok yararlı bir görüşme 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

MHP Grubu olarak öteden beri 
devam ettirdikleri, çocuk istismarının 
önlenmesine yönelik çalışmaları 
takdim edeceklerini belirten 
Akçay, “Bu çalışmaları önümüzdeki 
günlerde daha da detaylandırmak 
suretiyle iyi ve hayırlı neticeye 
ulaşacağımızı düşünüyoruz. Konu 
fevkalade önemli. Aziz milletimizin 
bu konuda beklentileri vardır.” dedi. 

CHP Grubunu da ziyaret eden 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,  
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 
ile bir araya geldi. 

Görüşmeye; Başta Cinsel İstismar 
Olmak Üzere Çocuklara Yönelik 
Her Türlü İstismar Olaylarının 
Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonunun başkanlığını da 
yapan AK PARTİ Bartın Milletvekili 
Yılmaz Tunç ile CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Lale Karabıyık, İstanbul 
Milletvekili Mahmut Tanal ve 
Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer 
de katıldı. 

Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuk 
istismarı konusunda ilgili uzmanların 
en önemsediği hususun toplumda 
farkındalığın yükseltilmesi ve 

konunun sahiplenilmesi olduğuna 
işaret etti. 

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde bu 
aşamanın aşıldığını gördüğünü 
aktaran Akdağ, “ Görüştüğüm her iki 
parti grubu da meseleyi ziyadesiyle 
sahiplenmiş durumda. Bu aslında 
önemli bir aşama. Gerçekten birçok 
ülke bu aşamaya gelebilmek için 
yıllar harcamak zorunda. Türkiye 
toplumunun yapısı, Türkiye’de 
siyaset yapanların, partilerin genel 
özellikleri bu sahiplenmeyi sağlamış 
durumda.” diye konuştu.

Akdağ: “Çocuğu koruma 
konusunda aynı noktadayız.”

CHP Grubunun kendi bünyesinde 
konuyu çalıştığını ve elde ettikleri 
çözüm önerilerini sunacaklarını 
belirten Akdağ, sözlerini  şöyle 
sürdürdü:

“Daha sonra oluşturduğumuz 
acil eylem planı taslağını tekrar 
kendileriyle paylaşacağız. 
Prensiplerde birbirimizden farklı 
düşünmüyoruz. Çocuğu koruma, 
cinsel istismarına mani olmak 
konusunda aynı noktadayız. 
Mümkün olduğu kadar birlikte 
devam etmeye, bu ortak probleme 
karşı ortak çözümler bulmaya 
gayret edeceğiz.” Başbakan 
Yardımcısı Akdağ, CHP Grubuna da 
katkılarından dolayı teşekkür etti. 

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 
da, Akdağ’a ziyareti sebebiyle 
teşekkür etti. 

Özkoç: “Siyaset üstü bir olay 
olarak görüyoruz.”

Devletin altı bakanla en üst seviyede 
oluşturduğu bir komisyonun 
çocuklarla ilgili bu kadar hassas bir 
konuyu ele almasının kendilerini 
mutlu ettiğini belirten Özkoç, 
konuya ilişkin görüşlerini ve önemli 
buldukları noktaları, görüşmede, 
Akdağ’a ilettiklerini söyledi. 

Özkoç, şunları söyledi: 

“Çocuklarımızın sadece ceza 
açısından değil, yaşadıkları hayatın 
düzenlenmesi açısından da 
nasıl tedbirler almamız gerektiği 
konusunda görüşlerimizi ilettik. 
Sayın Bakanımız, yaptıkları 
çalışmaların bir an önce karara 
bağlanması konusunda haklı bir 
şekilde ısrarcılar. Biz de yaptığımız 
çalışmaları bir an önce Sayın Bakana 
ileterek, bunların değerlendirilmesini 
sağlayacağız. Bu olayı siyaset üstü 
bir olay olarak görüyoruz. Bütüncül 
bir politika oluşturmamız gerekiyor. 
Bu bütüncül politikayı da hangi siyasi 
partinin mensubu olduğumuz değil, 
çocuklarımızın annesi ve babası 
olduğumuz bir TBMM öngörüsüyle 
ortaya koymamız gerekiyor.”
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Çocuklara yönelik istismarın 
önlenmesi konusunun görüşüldüğü 
TBMM Genel Kurulunda konuşan 
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
Alo 183 Hattının 24 saat hizmet 
sunduğunu, 1 milyon 700 bin 
ebeveyne çocuk gelişimi üzerine 
eğitim verildiğini ve 28 ilde 31 çocuk 
izlem merkezi bulunduğunu belirtti. 

TBMM Genel Kurulunda, “Başta 
Cinsel İstismar Olmak Üzere 
Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar 
Olaylarının Araştırılarak Alınması 
Gereken Önlemlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu Raporu” görüşüldü.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 
görüşmeler sırasında yaptığı 
konuşmada, söz konusu problemin 
herkesin sorunu olduğunu 
belirterek, parti grupları ve 
milletvekillerinin temel hususlarda 
farklı düşünmediğini ifade etti.

Ortaya konan iyi niyetli 
yaklaşımların en güçlü şekilde 
icraata dönüşmesinin önemine 
değinen Akdağ, doğru işler yapmak 
için önce doğru teşhisler konulması 

gerektiğini vurguladı.

Akdağ: “İnançlarımız, 
kültürümüz, çocukların herhangi 
bir şekildeki istismarına asla 
müsamaha etmez.”

Eğer teşhis yanlış konulursa 
geliştirilen politikaların da doğru 

sonuçlara götürmeyeceğini ifade 
eden Akdağ, “Bu hususta BM’nin 
konuyla ilgili kararları, uluslararası 
anlaşmalar, Türkiye’nin aslında 
dünyadaki demokratik toplumla 
birlikte hareket ettiğini gösteriyor. 
Ancak bunun üstünde, ötesinde 
bizim millet olarak inançlarımız, 
kültürümüz, çocukların herhangi 
bir şekildeki istismarına asla 
müsamaha etmez. Bu hepimiz için 
böyledir.” dedi.

Parti gruplarında bu konuya 
değinen Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür 
eden Akdağ, her ikisinin de konuyu 
geniş olarak ele aldıklarını, geniş bir 
perspektiften yapılması gerekenleri 
ifade ettiklerini hatırlattı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, 
kendisinin koordinasyonunda altı 
bakan ile bir komisyon kurulduğunu 
anımsatan Akdağ, ellerindeki bütün 
verileri değerlendirerek, süratle bir 
eylem planı gerçekleştireceklerini 
aktardı.

Akdağ, “Bu eylem planının birinci 

ÇOCUK İSTİSMARINI ÖNLEME 
ARAŞTIRMASI GENEL KURULDA
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ayağı, derhâl yapılacak işlerle 
alakalıdır. Bunların hiç gecikmeden 
behemehâl uygulamaya konulması 
gerekecek. Diğer kısmı ise orta ve 
uzun vade için doğru stratejiler 
oluşturarak, bir stratejik belge ve 
eylem planı çerçevesinde yola 
devam etmektir.” ifadesini kullandı.
Mecliste görüşülen araştırma 
raporunun, çalışmaları için 
önemli bir zemin teşkil ettiğini 
vurgulayan Akdağ, TBMM’de çok 
kıymetli bir çalışma yapıldığını 
ve bilim insanlarının, uzmanların 
dinlenilmesiyle raporun 
oluşturulduğunu anlattı.

Rapordaki önerilerden bir 
bölümünün hayata geçirildiğini 
belirten Akdağ, çocukların yardıma 
ihtiyaç duyduklarında kolayca 
erişebilecekleri ücretsiz Alo 183 
Hattının 24 saat hizmet sunduğunu 
söyledi. Akdağ, 1 milyon 700 bin 
ebeveyne çocuk gelişimi üzerine 
eğitim verildiğini ve TBMM’de ise 
çocuk haklarına dair sözleşmenin 
başvuru usulüne ilişkin ihtiyari 
protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair bir kanun 
tasarısının yasalaştığını da bildirdi.

Çocuk İzlem Merkezlerinin 
Türkiye’de mükemmel bir şekilde 
geliştiğini, 28 ilde 31 çocuk izlem 
merkezi bulunduğunu aktaran 
Akdağ; bir şekilde mağdur olan, 
özellikle cinsel istismara maruz 
kalan çocukların, herhangi bir 
şekilde örselenmeden doğrudan 
bu merkezlere götürülebildiklerini, 
psikologlar yardımıyla ifadelerine 
başvurulduğunu vurguladı. 
Ancak bu uygulamada birtakım 
eksikliklerin de bulunduğuna işaret 
eden Akdağ, yapılacak çalışmalarla 
bu eksikliklerin önümüzdeki 
günlerde ortadan kaldırılacağını 
belirtti.

Akdağ: “Birbirimizin niyetini 
sorgulamaya kalkışmayalım.”

Böyle bir konuda polemiklere 
girmenin kimseye fayda 
vermeyeceğini ifade eden Akdağ, 
“Mesela kim, ‘6 yaşındaki bir 
çocukla evlenilebilir’ demişse, çok 
açık söylüyorum, halt etmiştir. 
Bunun, AK PARTİ’yle, bizimle, 

bizim düşüncemizle uzaktan 
yakından bir alakası yoktur; bizi 
bağlamaz. Bu hususta AK PARTİ’yi 
ve hükûmetimizi suçlayıcı ifadeleri 
asla kabul edemeyiz. Çünkü bu 
hususta yaptığımız düzenlemeler 
ve bu düzenlemelerin gelişme 
tarzı çok açıktır. Dolayısıyla aman 
ne olursunuz  birbirimizin niyetini 
sorgulamaya burada kalkışmayalım. 
Ben, TBMM’nin çatısı altındaki her 
milletvekilinin bu hususta yapılacak 
her olumlu işe katkı vereceğinden 
eminim, niyetlerinden de eminim.” 
diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, 
Diyanet İşleri Başkanlığının İslam 
dininin erken yaşta evlilikleri uygun 
görmediğine ilişkin cuma hutbesi 
hazırlayarak camilerde okuttuğunu 
da hatırlattı.

Mecliste zaman zaman dinî eğitimle 
çocuk istismarı ahlaksızlığını dolaylı 
da olsa ilişkilendirmeye çalışan bazı 
talihsiz yorumlarla karşılaştıklarını 
aktaran Akdağ, şunları söyledi:

“Bunlar aslında doğru olmadığı, 
gerçekleri yansıtmadığı gibi bilimsel 
anlamda da hiçbir elle tutar tarafı 
yok. Birincisi yüce dinimiz İslamiyet, 
bize ahlaklı olmayı emreder. Çocuk 
istismarı gibi zalimce, ahlaksızca 
davranışları hem dinin dışında 

görür, hem de bugün bizim modern 
toplumlarda cezalandıramadığımız 
biçimde, çok ağır biçimde de 
cezalandırılmasını öngörür. Bu o 
kadar net, açık bir husustur ki… 
Dolayısıyla doğru teşhislerle doğru 
politikaları oluşturabileceğimizi 
bilmeliyiz.

‘Eğitimsiz bir kişi bu işi yapar da, 
eğitimli, yüksek lisanslı, doktoralı 
bir kişi yapmaz’ dersek yanılırız. Bu 
sapkınlık, sapıklık, psikolojik ağır 
arıza toplumun her çeşidinden, her 
kesiminden insanda görülebilen bir 

problemdir. Dolayısıyla kategorik 
birtakım yanlış sınıflamalar yaparsak 
yanlış teşhislere doğru gideriz 
ve politikalarımızı doğrultamayız. 
Pedofili hastalarının herhangi bir 
meslekten, eğitimden, toplum 
katmanından olabileceğini bugün 
bilim dünyası olarak hepimiz 
biliyoruz.” 

Kendisinin de çocuk sağlığı 
hastalıkları uzmanı olduğunu ve 
yıllarca üniversitede profesörlük 
yaptığını anımsatan Recep Akdağ, 
bu tür vakaların kendilerine çok 
geldiğini belirtti.

Toplum ve ailelerin bu konuyu 
saklamak istediğine işaret eden 
Akdağ, ebeveynlere yönelik 
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eğitimlerin son derece önemli 
olduğunu da vurguladı.

Akdağ: “Atılabilecek en hızlı 
adımları atacağız.”

Akdağ, “Şimdi atılabilecek en hızlı 
adımları atacağız ve bir taraftan 
bunları uygulamaya koyarken bir 
taraftan da yeni bir strateji belgesi ve 
eylem planı hazırlayacağız.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine 
göre, 2017 yılında çocukların yüzde 
12’sinin kötü muameleye ve istismara 
maruz kaldığını aktaran Akdağ, “Sakın 
yanlış anlaşılmasın. Türkiye’deki 
oranlar, birçok ülkeden daha az olsa 
da hatta çok çok altında olsa da, 
bizim için elbette çok önemlidir. Bir 
tek yavrumuzun bile böyle bir ağır 
travmaya maruz kalması, bir ailenin 
çocuğunun böyle bir haksızlığa 
maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. 
Elbette bunun için sizlerle birlikte 
mücadeleye devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Afaki rakamlarla bu olayların 
artışından zaman zaman 
bahsedildiğine değinen ve bunun 
doğru olmadığını belirten Akdağ, 
“Amacımız ne? Azaltmak. Hatta bu 
işi bir kızıl elma olarak yok etmek; 
yok edemeyeceksek olabildiğince 
azaltmak. Hepimizin istediği bu değil 
mi?” dedi.

Bu konuya ilişkin 2002 yılında 4 bin 
988 dava açıldığını, 2008 yılında  
açılan dava sayısının ise 4 bin 61 
olduğunu aktaran Akdağ, şu bilgileri 
verdi:

“AK PARTİ’nin iktidarda olduğu 
ilk 6 yılda aslında dava sayısı 
artmamış, azalmış. Peki, ne olmuş 
da 2010 yılına geldiğimizde birden 
bire UYAP’ın veri tabanında 16 
bin davadan bahsediliyor? Bu 
tamamen teknik bir mesele. Çünkü 
2009 yılına kadarki, 2009 yılı bir 
geçiş dönemi, 2010 rakamlarına 
bakmak lazım. 2010 yılına kadar 
çocukların cinsel istismarı suçuna 
ilişkin açılan davalara ait veriler, 
dosyadaki en ağır suç esas alınarak 
istatistiklere girmiş durumda. Yani 
bir dosyada o cinsel suçtan daha 
ağır bir suç varsa -ki var, birçok 
dosyada olduğunu biliyoruz- o 
ağır suç olarak dosyaya girmiş 
oluyor. Böyle sayılmış. O günkü 
istatistik bu şekilde toplanmış. 
2010 yılında 16 bin 135 vaka var; 
2015 yılında 16 bin 957 vaka var; 
2016’da 15 bin 51 vaka var; 2017’de 
yine 16 bin vaka var. Aslında açılan 
dava sayılarının değişmediğini 
görüyoruz. Aşağı yukarı istatistiksel 
olarak değerlendirirseniz bunlar 
birbirine benzer. Değişen ne? 
Mahkûmiyetler. Bütün bu yaptığımız 
tartışmalar, toplumun bu husustaki 
duyarlılığının artmış olması, 

TBMM’nin bu meseledeki duyarlılığı 
yükseltmiş olması neticesinde 
mahkûmiyet kararlarının daha 
hızlı verilmesine; yargının, adaletin 
daha hızlı tecellisine sebep olmuş. 
Olumlu bir gelişme. Dolayısıyla 
rakamları kullanırken de yanlış bir 
şekilde kullanmanın bize bir fayda 
getirmeyeceğine inanıyorum.”

Uyuşturucu ve alkol kullanımı ile 
daha önce ailelerde geçirilmiş ağır 
travmaların ve buna benzer birtakım 
hazırlayıcı faktörlerin bulunduğuna 
işaret eden Akdağ, bu hazırlayıcı 
faktörlerin bulunduğu çevrelerde ya 
da ailelerde cinsel istismarın daha 
yüksek oranda seyrettiğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ, “Hiçbir hazırlayıcı faktör 
dışarıdan görünmese bile her 
seviyede, her meslekte, her 
eğitim seviyesinde, her ekonomik 
gelişmişlik seviyesinde; bu belanın, 
ahlaksızlığın, zulmün meydana 
gelebildiğini de görebiliyoruz. O 
zaman bize düşen, TBMM olarak 
burada, öbür tarafta da icra olarak 
Bakanlar Kurulumuzda el ele 
vermek ve bu yakıcı dertle, sıkıntıyla 
birlikte mücadele etmektir.” dedi.

Genel Kurulda görüşülen raporun 
hazırlanmasının, Meclisin bu 
hususta ne kadar hassas olduğunu 
gösterdiğini söyleyen Akdağ, 
Bakanlar Kurulu tarafından kurulan 
komisyonun da icranın bu konudaki 
hassasiyetini  ortaya koyduğunu 
ifade etti.

Aydın: “Toplumsal 
bilinçlendirmeye de ihtiyaç var.”

TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, komisyon ve genel kurul 
çalışmalarına katkı sunan siyasi 
parti gruplarına ve milletvekillerine 
teşekkür ederek, “Dileğimiz bir daha 
bu tür olaylarla karşılaşmamak ve 
bu olayların olmaması adına gerek 
yasal mevzuat  açısından yapılması 
gereken değişiklikler, gerekse de 
toplumsal bir olay olduğuna göre, 
toplumsal bilinçlendirmeye de 
ihtiyaç var. Bunu sağlayacak olan 
da hepimiziz.” diye konuştu.

TBMM Başkanvekili AK PARTİ Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın
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KEFEK “CİNSEL İSTİSMAR”IN
ÖNLENMESİNE KATKI SUNACAK

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) 

Başkanı AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer 

Katırcıoğlu, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 

Adana’da yaşanan cinsel 
istismar olayının herkesi 

derinden sarstığını ifade etti.

Toplumun her kesiminde 
duyarlılık oluştuğunu ve çözüm 
noktasında umut verici gelişmeler 
yaşandığını söyleyen Katırcıoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan 
komisyonun çizeceği yol haritasının 
bu konuda yol gösterici olacağını 
dile getirdi.

Katırcıoğlu, hükûmet ve KEFEK’in, 
şiddet ve cinsel istismara yönelik 
sıfır tolerans esasını benimsediğini 
ve bu tür olayları sıfıra 
indirebilme amacıyla çalışmalarını 
sürdürdüğünü aktardı.  Katırcıoğlu, 
“Bu tür olaylara şahit olan, duyan 
kişiler hemen mahallindeki en yakın 

kolluk birimlerine olayı ihbar etmeli. 
Burada toplumsal duyarlılığımız çok 
önemli.” dedi.

Olayın ardından hükûmetin 
ivedilikle tüm kurumlarıyla harekete 
geçtiğini belirten Katırcıoğlu, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Hükûmet bünyesinde oluşturulan 
komisyonun çalışmasının TBMM’ye 
intikal etmesiyle biz de çalışmalara 
katkı sunacağız. Diğer modern 
ülkelerde uygulanan yaptırım 
modellerini ve etkilerini inceliyoruz. 

KEFEK, özellikle aile ve çocukla ilgili 
toplumsal meselelere duyarlıdır. 
Siyasi mutabakatın en elzem olduğu 
mecradayız.” 

KEFEK toplantısında çocuklara 
yönelik cinsel istismar olaylarını, bu 
konuda bugüne kadar yapılanlar ile 
yapılması gerekenleri tartışacaklarını, 
ceza ve infazla ilgili eksiklikler olup 
olmadığını ele alacaklarını ve özellikle 
koruyucu, önleyici tedbir anlamında 
neler yapılabileceğini masaya 
yatıracaklarını anlatan Katırcıoğlu, 
buradan çıkan raporu hükûmet 
bünyesinde oluşturulan komisyon ile 
paylaşacaklarını vurguladı.

Katırcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut düzenlemelerden büyük 
bir memnuniyetsizlik var. Yeni bir 
bakış açısına ihtiyacımız var. Sahaya 
indiğimizde, halkımız daha radikal 
çözümler üzerindeki ısrarını sıklıkla dile 
getiriyor. Kimyasal hadım meselesi 
Türkiye gündemine yabancı bir konu 
değil. Defalarca tartışılmış fakat bir 
türlü uygulanmamıştır. Oluşturulan 
komisyonun, kimyasal hadım 
meselesini de detaylıca ele alacağına 
inanıyorum. Modern ülkelerde 
yasalarda tanımlanmış, uygulanan bir 
yaptırım türüdür.”
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28 Şubat Darbesi’nin ele alındığı 
Genel Kurul, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın başkanlığında 
toplandı. 28 Şubat’ın yıl dönümünde 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin 
Özkoç, MHP Grup Başkanvekili 

Erkan Akçay ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Osman Boyraz konuşma 
yaptı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
bugünün, Türkiye’nin siyasi tarihinin 
kara günlerinden biri olan ve millete 
zorla dayatılan 28 Şubat Darbesi’nin 
yıl dönümü olduğunu belirtti. Aydın, 
“28 Şubat Darbesi, millete rağmen 
ve millete karşı hiçbir eylemin ve 
fikrin asla muvaffak olamayacağını 
göstermesi bakımından da 
siyaset tarihine geçmiş en 
büyük örneklerden biridir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“28 Şubat sürecinin bin yıl süreceği 
iddiasında ve aymazlığında olanlara 
karşı milletin direnişi ve gösterdiği 
mücadele, bugünün ve yarınların 
güçlü ve büyük Türkiye’sinin 
temellerinin atılmasına da vesile 
olmuştur.” diyen Aydın, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Bu ülke ve bu aziz millet, Allah’ın 
izniyle dün 28 Şubat’ta, bugün 15 
Temmuz’da da kendisini esarete 
sürüklemeye yeltenenlere gereken 

cevabı verdiği gibi bu duruşunu 
ilelebet sürdürecektir. 15 Temmuz’da 
bir ve beraber olan bu milletin 
gücünün, darbecilerin ve tankların 
gücünün çok çok üzerinde olduğu 
bir kez daha net bir şekilde ortaya 
konulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 
ve aziz milletimiz var olduğu sürece 
hiçbir zaman darbelere yenik 
düşmeyecektir. Teslimiyete asla izin 
vermeyecek olan demokrasimiz, 
milletin hürriyetine halel getirmek 
isteyenleri de her daim tarihin 
karanlık dehlizlerine gömecek güce 
sahiptir.”

Bu kara günü unutmamak ve 
unutturmamak adına bugün 
Türkiye’de değişik etkinlikler 
düzenlendiğini kaydeden Aydın, 
“Artık 15 Temmuz’da bu millet 
uyanışa geçti, ne kadar büyük 
bir millet ve ne kadar büyük bir 
medeniyetin ürünü olduğunu bir 
kez daha gösterdi. İnşallah bundan 
sonraki süreçte de artık darbeler, 
tarihin karanlık sayfalarında yer 
alacaktır. Bu millet asla ve asla 
darbelere ve darbecilere prim 
vermeyecektir.” ifadesini kullandı.

GENEL KURULDA
28 ŞUBAT ELE ALINDI

TBMM Başkanvekili
AK PARTİ Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın
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AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, 28 Şubat’ı, “Millî 
iradeye yapılan zelil bir süreç” 
olarak nitelendirdi. Halkın oylarıyla 
seçilmiş meşru iktidarın sandık 
dışı yöntemlerle düşürülmesi için 
her türlü rezaletin sergilendiği bir 
sürecin en büyük mağdurunun 
millet olduğunun altını çizen Muş, 
şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye’de ‘diktatör’ 
yalanını dolaşıma sokanların, 28 
Şubat’ta darbecilerle nasıl kol kola 

ve demokrasi sicillerinin ne kadar 
bozuk olduğunu milletimiz çok iyi 
bilmektedir. Çok şükür ki bugün 
bambaşka Türkiye var. Bugün 
Türkiye’de iktidarları manşetler 
değil, millet belirliyor. Bugün 
Türkiye’de sokak olayları ve vesayet 
odaklarının algı operasyonlarıyla 
iktidarlar hizaya getirilemiyor. 
Bugün Türkiye’de hiç kimse 
kıyafetinden, dininden, dilinden, 
etnik kökeninden ötürü ayrımcılığa 
tabi tutulmuyor, herkes eşit bir 
şekilde eğitim hakkından ve kamu 
hizmetlerinden faydalanıyor. Bugün 
tanklar Sincan’da millî iradeye değil, 
Afrin’de teröristlere karşı yürüyor.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç 
ise, “Biz CHP olarak postmodern, 

asker, sivil hangi isimle, yol ve 
yöntemle olursa olsun bu darbelere 

karşıyız. Tüm darbelerin temel 
hedefi, 28 Şubat’ta da olduğu gibi 
siyasettir.” değerlendirmesinde 
bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan 
Akçay da, bugünün siyasi tarihe 
ve demokrasi tarihine kara bir 
leke olarak geçen 28 Şubat’ın yıl 
dönümü olduğunu anımsatarak, 28 
Şubat 1997’de siyasete müdahalenin 

derin fay kırıklarına neden olduğunu 
söyledi.

Akçay, “Nasıl ki 15 Temmuz’un tüm 
sorumlularının cezalandırılmasını 
talep ediyorsak, adaletin tesis 
edilmesi çağrısı yapıyorsak, 28 
Şubat için de düşüncelerimiz 
aynıdır. Türkiye’nin bu tür yüklerden 
kurtulması gerekir.” dedi.

Gündem dışı söz alan AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, 
28 Şubat’ın 21. yılı nedeniyle 
yaptığı konuşmada, ülkenin içinde 
bulunduğu zor zamanlarda Refah 
Partisinin kendine özgü yöntemlerle 
milletle irtibat kurduğunu ve 158 
milletvekiliyle iktidarı kurma yetkisi 
aldığını anımsattı.

Refah Partisinin, iktidara gelmesinin 
ardından, vesayetin sermaye 
ayağına darbe vurduğunu belirten 
Boyraz, 28 Şubat’ın darbeler 
tarihinde bir ilk olduğunu ve 
doğrudan milleti hedef aldığını dile 
getirdi. “15 Temmuz, bu anlamda 
28 Şubat’ın rahminde döllenmiştir.” 
ifadesini kullanan Boyraz, FETÖ’nün 
bu süreçte tahkim edildiğini söyledi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili Mehmet Muş

CHP Grup Başkanvekili 
Sakarya Milletvekili Engin Özkoç

AK PARTİ İstanbul Milletvekili
Osman Boyraz

MHP Grup Başkanvekili 
Manisa Milletvekili Erkan Akçay
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İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan, 
28 Şubat Sürecinde Gerçekleşen 
Hak İhlalleri ve Mağduriyetlerin 
Giderilmesi Alt Komisyonu 
çalışmalarına başladı.

AK PARTİ Konya Milletvekili 
Abdullah Ağralı, İstanbul 
Milletvekili Fatma Benli, Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, 
Ankara Milletvekili Aydın Ünal, CHP 
Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, MHP 
İstanbul Milletvekili Atila Kaya ile 
HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel 
Yiğitalp’ten oluşan komisyonun 
başkanlığına Aydın Ünal seçildi. 

Ünal, 28 Şubat Alt Komisyonunun 
çalışmalarına başlaması dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıklamada, “28 
Şubat 1997 tarihli Millî Güvenlik 
Kurulu toplantısında alınan kararlar 
ve sonrasındaki uygulamalar, 
demokrasi tarihimize kara bir leke 
olarak işlenmiş, ‘28 Şubat Darbesi’ 
adı altında hafızalarda silinmez bir 

yer edinmiştir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

28 Şubat MGK kararlarının, milletin 
özgür iradesiyle işbaşına gelmiş 
meşru bir hükûmete yönelik 
gayrimeşru bir müdahale olduğunun 
altını çizen Ünal, bu darbenin 
sadece TBMM’yi, TBMM içinden 
çıkan seçilmiş hükûmeti ve sivil 
siyaseti hedef almakla kalmadığını, 
bürokrasiden ekonomiye, sivil 
toplumdan medyaya kadar 
toplumun geniş kesimlerine yönelik 
bir kıyıma dönüştüğünü belirtti. 

Ünal, şunları kaydetti: 

28 Şubat Darbesi’nden kaynaklanan 
bazı hak ihlalleri ve mağduriyetlerin 
henüz devam ettiğini bildiren 
Ünal, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonuna bu yönde başvurular 
da yapıldığını aktardı. 

Ünal, çalışmalarına başlayan 28 
Şubat Sürecinde Gerçekleşen 

Hak İhlalleri ve Mağduriyetlerin 
Giderilmesi Alt Komisyonunun 
28 Şubat’ın devam eden etkilerini 
inceleyeceğini, hak ihlalleri ve 
mağduriyetleri tespit edeceğini, 
bunları gidermeye yönelik çözüm 
önerileri üreteceğini belirtti. 

12 Eylül Darbesi’nin FETÖ’yü 
büyüttüğünü, 28 Şubat Darbesi’nde 
de Fethullah Gülen ve örgütünün 
darbecilerle birlikte hareket ettiğini, 
bunun karşılığında da 28 Şubat 
sürecinde ödüllendirildiğini dile 
getiren Ünal, şunları kaydetti: 

“28 Şubat Darbesi’nin güçlendirdiği 
FETÖ, özellikle yargı ve güvenlik 
bürokrasisi ile ekonomik alanda 
mağduriyetler oluşturmuştur. 12 
Eylül ve 28 Şubat darbelerindeki 
FETÖ etkisi ne yazık ki bugüne 
kadar tam olarak incelenmemiştir. 
Türkiye maalesef yakın zamanda da 
bir darbe girişimine maruz kalmış, 
15 Temmuz FETÖ darbe girişimi 
TBMM’nin, Cumhurbaşkanımızın, 
Başbakanımızın ve en önemlisi 
de aziz milletimizin dik duruşu 
sayesinde akamete uğratılmıştı. 
28 Şubat’ın yol açtığı hak ihlalleri 
ve mağduriyetleri tespit ederken, 
henüz aydınlığa kavuşturulmamış 
darbelerde ve mağduriyetlerdeki 
FETÖ etkisi de ortaya çıkacaktır. 
Cesur bir yüzleşme, tarihin tekerrür 
etmesine mani olur. Ülkemizin 
ve milletimizin tekrar bu karanlık 
müdahale ve dönemleri yaşamaması 
en büyük temennimizdir.”

28 ŞUBAT 
ALT
KOMİSYONU
ÇALIŞMALARINA
BAŞLADI

AK PARTİ Ankara Milletvekili Aydın Ünal
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, “28 Şubat 1997 
postmodern darbesinde gelinen süreçi, sonrasında yaşananları ve AK PARTİ iktidarı ile 
gelinen son nokta” hakkında açıklamalarda bulundu.

28 Şubat 1997 tarihinde Millî 
Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından 
bazı kararlar alındığını, askerî ve 
bürokratik yapının bu kararları 
meşru, seçilmiş sivil hükûmete 
dayattığını belirten Serdar, 28 
Şubat sürecinde hak ihlallerinin 
yaşandığını, vatandaşların eğitim, 
özlük, ticaret, memuriyet hakları 
başta olmak üzere birçok haktan 
mahrum bırakıldığını ifade etti. 

Ömer Serdar, alt komisyonun bu 
dönemi antidemokratik bir süreç, 
postmodern bir darbe süreci olarak 

tespit ettiğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Serdar, “Alt 
komisyonun amacı, 28 Şubat 
dönemi içerisinde yaşanan insan 
hakları ihlallerinde eksik bırakılan 
mevzuat kısımları ve bu konuda 
giderilmemiş hak ihlalleri varsa 
buna yönelik çalışma yapmak; 
hükûmete, varsa mevzuat eksikliği 
konusunda önerilerde bulunmak.” 
dedi.

Başkanlığını AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Aydın Ünal’ın yaptığı 

alt komisyonda, AK PARTİ Konya 
Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Fatma 
Benli, AK PARTİ Konya Milletvekili 
Abdullah Ağralı, CHP Mersin 
Milletvekili Fikri Sağlar, HDP 
Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp 
ile MHP İstanbul Milletvekili Atila 
Kaya’nın yer aldığını kaydeden 
Serdar, “Alt komisyonun yapacağı 
tespitlerden hareketle, sorun 
alanlarına ilişkin hükûmetin 
yapması gereken düzenlemeleri 
hükûmete önereceğiz.” diye 
konuştu.

28 ŞUBAT’IN YIL DÖNÜMÜ

Ömer Serdar: “28 Şubat Döneminde İnsan Hakları Alanında
Çok Ciddi Hak İhlalleri Yaşandı.”

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Ömer Serdar, 28 Şubat’ın 
yıl dönümünde açıklamalarda 
bulundu. 

Serdar, yaptığı açıklamada, 

seçilmiş iktidarı, meşru olmayan, 
antidemokratik yöntemlerle 
yıkmak isteyen vesayet odakları 
ve darbe seviciler tarafından 
kurgulanan 28 Şubat döneminde 
insan hakları alanında çok ciddi 

hak ihlalleri yaşandığını ifade etti. 
İnsanların, sırf inançları yüzünden 
kamu kurumlarından dışlandığını 
hatırlatan Serdar, dindarların 
fişlendiğini, başörtüsü taktığı için 
mesleklerini yapamadığını anlattı.

AK PARTİ Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar
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Fatma Benli: “28 Şubat Haksızlığa Karşı Direnen İnsanların Tarihidir.”

Vatandaşların eğitim, özlük, ticaret 
ve memuriyet hakları başta olmak 
üzere birçok haktan mahrum 
bırakıldıklarını anımsatan Serdar, 
“İkna odaları hâlâ hafızalardadır. 
Başını açmayan öğrencilerin 
kampüslerde başörtülerinin 
çekiştirilerek çıkarıldığı fotoğraflar 
hâlâ hafızalardadır. Toplumun 
kutuplaşmasını, bir kutbun 

diğerine tehlike ve tehdit mantığı 
içinde bakmasını ve dindarların 
fişlenip kamu alanından 
püskürtülmeye çalışılmasını hedef 
edinen 28 Şubat postmodern 
darbesi siyasi tarihimize kara 
bir leke olarak geçmiştir.” diye 
konuştu.

İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonunun, 28 Şubat 
postmodern döneminde yaşanan 
mağduriyetlerin giderilmesi ve 
hak kayıplarının telafi edilmesi 
adına çalışmalarını sürdürdüğünü 
söyleyen Serdar, bu amaçla kurulan 
28 Şubat Alt Komisyonunun 
gerekli dinlemeleri yaptığını ve o 
dönemde yaşanan en küçük ihlali 
bile inceleyeceğini bildirdi.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
ve İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanvekili Fatma 
Benli, 28 Şubat’ın kimine göre 
takvim yaprağındaki sıradan bir 
gün; kimine göre kendini ülkenin 
sahibi gören vesayet odaklarının, 
“Aslolan benim, benim koyduğum 
kurallara uymayanlar benim 
kullandığım hakları kullanamazlar.” 
dediği baskı süreci; kimine göre ise 
“Öz yurdunda garip ,öz  vatanında 
parya” günlerinin başladığı tarih 
olduğunu belirtti.

Basın toplantısına AK PARTİ Çorum 
Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt, AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer ve AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da 
katıldı.

Benli, “Acı bir tarihti 28 Şubat. 
Sadece başını örtmeyi tercih eden 
kadınlar için acı değildi. Başını 
örtmemeyi tercih eden kadınları da, 
kadınlar kadar erkekleri de mağdur 
eden bir süreçti. Aslında 28 Şubat’ın 
oluşturduğu puslu havada kapatılan 
26 bankanın parası, yedisinden 
yetmişine bütün Türkiye’ye 
senelerce ödettirildiği için bütün 
Türkiye’ye zarar veren bir süreçti. 
‘Abartıyorlar, böyle bir şey asla 
yaşanmış olamaz’ dedirtecek pek 
çok olay, 28 Şubat’ta gerçekleşti.” 
diye konuştu.

Mağduriyet Yaşayanlardan 
Örnekler Verdi

Yetmiş bir yaşındaki Medine Bircan’ın 
bir üniversite hastanesinde tedavi 

gördüğü sırada, kanser hastası 
olduğu için kemoterapiden başında 
saç olmamasına rağmen, ölüm 
döşeğindeyken, sağlık karnesindeki 
fotoğrafını değiştirmek zorunda 
bırakıldığını hatırlatan Benli, başı 
açık fotoğrafın sağlık karnesine 
yapıştırıldığı gün de vefat ettiğini 
belirtti. Benli, nasıl ki 1960 darbesinde 
başbakan asmanın ve asıldığı ipin 
parasını da ailesinden istemenin 
utancı senelerce yaşandıysa, 28 
Şubat zihniyeti nedeniyle Medine 
Bircan ile birlikte mağdur edilen on 
binlerce insanın acısının da kalplerde 
yaşandığını söyledi.

28 Şubat’ta, ödül almak için çıktığı 
kürsüden başörtülü olduğu için 
indirilen Tevhide Kütük’ün ağlayarak 
kürsüden indiğini ve kaymakamın 

AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail Tamer - AK PARTİ İstanbul Milletvekili Fatma Benli 
AK PARTİ Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu
AK PARTİ Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt
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yanına giderek “Neden?” diye 
sorduğunu anlatan Benli, şunları 
kaydetti:

“28 Şubat, mağdur ettikleri kadar, 
haksızlığa karşı direnen insanların da 
tarihidir. Aynı düşüncede, aynı yaşam 
tarzında olmadığı hâlde yasağa karşı 
çıkanların bir arada olabildiği bir 
süreçti. 28 Şubat turnusol kâğıdıydı. 
Farklı inançlarda olup yasağa karşı 
direnenleri gördük, FETÖ’nün 
‘Başörtüsü füruattır’ sözü üzerine tek 
günde yaşam tarzını değiştirebilenleri 
de... 28 Şubat; ne kadar uzun sürerse 
sürsün doğru bildiği yolda mücadele 
etmenin, haksızlık karşısında bir 
arada durmanın, ötekileştirmeye, 
ayrıştırmaya karşı çıkmanın adıydı. 
Bu nedenle dün 60 darbesinde veya 
80 darbesinde sokağa çıkmayanlar, 
15 Temmuz’da tanklarla ve F-16’larla 
yine millet iradesi boğulmaya 
çalışıldığında karşı çıktılar, 
tankların karşısına dikildiler. 28 
Şubat’tan almamız gereken en 
önemli ders budur ancak bu dersi 
aldığımızda gelecek nesillerin 
bizim yaşadığımız acıları 
yaşamasını engellemiş oluruz.”

28 Şubat’ta yargılanıp hüküm 
giyen ve yeniden yargılanma 
talebinde bulunanlara ilişkin de 
açıklama yapan Benli, 28 Şubat’ın 
çok uzun bir süreç ve verdiği en 
büyük zararın yargı organlarına 

karşı olduğunu söyledi.

O süre esnasında farklı ithamlarla 
ceza alanlar ve çok ağır ceza 
aldığı için hâlen cezaevinde olan 
insanların olduğuna dikkati çeken 
Benli, “Bununla ilgili çalışmalar 
sürüyor ancak Türkiye’de genel 
bir düzenleme yapıp 28 Şubat 
gibi çok uzun süren bir süreç 
içerisindeki bütün herkesle alakalı 
‘tek tek çıkartılmalıdır’ demek 
hukuki anlamda fiilen mümkün 
değil. Tek tek dosya bazında 
hâkimler üzerinde baskı olduğu, 
hâkimler hakkında soruşturmalar 
açıldığı için hukuka aykırı kararlar 
verildiyse bunları tespit edip 
ondan sonra mağduriyetlerin 
giderilmesi gerekiyor. Bu yönde 
çalışmalar yürüyor.” dedi.

Katırcıoğlu: “Birçok insan 
mağdur oldu ama hiçbiri 
şiddete yönelmedi.”

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, dindar bir ailenin 
çocuğu olduğunu, 28 Şubat 
sancılarını her dönem yaşadığını 
söyledi. Din bilgisi öğretmeni 
olan babasının “irticacı” diye 
her dönem sıkıntı çektiğini 
anlatan Katırcıoğlu, o dönemde 
başını kapatan, namaz kılan, 

dinî vecibelerini yerine getiren 
insanların “cahil, yobaz, gerici” 
olarak nitelendirildiğini ifade etti. 

Toplumda ayrımcı bir yaklaşımla 
karşı karşıya kaldıklarını dile 
getiren Katırcıoğlu, ancak yakın 
komşularının ve arkadaşlarının 
kendilerini tanıdıkça görüşlerinin 
değiştiğini anlattı. 

28 Şubat sürecindeki ayrımcılığın 
FETÖ yapılanmasının ortaya 
çıkmasına neden olduğuna 
dikkati çeken Katırcıoğlu, şu 
değerlendirmede bulundu: 

“28 Şubat sürecinde alınan 
kararlardan birisi ilkokul 5’inci 
sınıfa kadar çocukların Kur’an 
kurslarına gidememesiydi. 
Babam, ‘Kızım tıp fakültelerini 
kapatırsanız, ameliyatları baytarlar 
yapar’ derdi. Dini öğrenmek için 
bütün yolları kapattılar, insanları 
dinî eğitim noktasında başka 
yönlere yönlendirdiler, FETÖ’nün 
kucağına ittiler. Devletin eliyle 
dinin öğretilmesi noktasında 
sıkıntılar yaşandı. 28 Şubat süreci 
FETÖ yapılanmasına alan açtı, 
çocuklarını imam-hatip liselerine, 
Kur’an kurslarına gönderemeyen 
aileler FETÖ’nün kendi kolejlerine, 
yurtlarına, ışık evlerine, yurt 
dışı okullarına yönlenmiş 
oldular. FETÖ bu yapılanmasıyla 
kendilerine çekebildikleri, kukla 
hâline getirebildikleriyle de 
15 Temmuz darbe girişimini 
gerçekleştirdi.”

Katırcıoğlu, yaşananların 
unutulmaması ve gelecek 
nesillere aktarılması gerektiğini 
söyledi. 28 Şubat sürecinin, 15 
Temmuz darbe girişimine kadar 
yaşanan darbelerin unutulması 
hâlinde ileriki dönemlerde başka 
bir formatla gelecek nesillerin 
karşısına çıkacağına dikkati 
çeken Katırcıoğlu, tarihten ders 
çıkarılması gerektiğini vurguladı.

KEFEK Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 
BOZKIR’IN KABULLERİ

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, Ürdün ve Benin’in Ankara 

büyükelçileri ve Fas Maslahatgüzarı 
ile ayrı ayrı görüştü.

Bozkır, ilk olarak Ürdün Ankara 
Büyükelçisi Amjad Al Adaileh’i  
kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 
daha sonra sırasıyla Fas Ankara 
Maslahatgüzarı Said Ait Talebe 
Ali ve Benin Ankara Büyükelçisi 
Issiradjou Gomına İbrahim ile bir 
araya geldi.

Volkan Bozkır 6 Şubat’ta ise 
Finlandiya Ankara Büyükelçisi 
Paivi Kairamo, Meksika Ankara 
Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello 
ve Bangladeş Ankara Büyükelçisi 
M. Allama Sıddıki’yi ayrı ayrı kabul 
etti.

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır, 

Almanya Ankara 
Büyükelçisi Martin 

Erdmann’ı kabul etti.

Kabulde konuşan Bozkır, uzun 
yıllardır tanıdığı Erdmann’ın 
değerli bir diplomat olduğunu 
ve Türkiye-Almanya ilişkilerinin 
olumlu yönde ilerlemesi için ne 
kadar yoğun çaba sarfettiğinin 
bizzat şahidi olduğunu söyledi. 

Geçen dönemde, gerek seçim 
kampanyaları gerekse Türkiye’deki 
referandum ve siyasi gelişmelerin, 
ikili ilişkilerde bazı noktalarda 
görüş ayrılıklarına neden olduğunu 
ifade eden Bozkır, şöyle konuştu:

“Yeni hükûmetin kurulmasıyla 
birlikte Türkiye-Almanya ilişkilerini 
olması gereken noktaya getirmek 
konusunda adımlar atılacaktır. 
Dışişleri bakanlarımız arasında 
temaslar oldu, bunun çok verimli 
sonuçları olacağını ümit ediyoruz. 
Aynı zamanda parlamentolar arası 
ilişki bakımından, Almanya’da 
Dışişleri Komisyon Başkanlığına 
tekrar seçilen değerli dostumla 
da ilk fırsatta bir araya gelerek, 
parlamento düzeyindeki ilişkileri 
tekrar canlandırmayı planlıyoruz.

İnşallah önümüzdeki dönemde 
Türkiye-Almanya ilişkilerini 
tekrar olması gereken düzeyde 
görmekten büyük bir memnuniyet 
duyacağız.”

Erdmann, Dışişleri Komisyon 
Başkanlığını yeniden üstlenen 
Bozkır’ı ziyaret etmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Martin Erdmann, bugünkü 
görüşmede ikili ilişkilerle 
uluslararası ilişkileri ele almaktan 
mutluluk duyacağını söyledi. 

Erdmann, “Maalesef şu anda 
dünyamızın içinde bulunduğu 
güvensiz bir ortam var. Türkiye 
bu ortamda aslında bölgede 
istikrar unsuru olarak önemli 
sorumluluklar üstlenmekte. 
Biz Türkiye ile bu sorumluluğu 
birlikte üstlenmeye hazırız 
ve bunu üstlenmek istiyoruz. 
Parlamentolarımızın dışişleri 
komisyonlarının en kısa zamanda 
görüşmelerde bulunmak için bir 
araya gelmelerini ümit ediyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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GANA HEYETİ TBMM’DE

Gana-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Sualihu Dandaawa Alhassan ve 
beraberindeki heyet  ilk olarak 
Türkiye - Gana Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan 
tarafından TBMM’de kabul edildi.

Dostluk Grubu Başkanı Doğan, 
Alhassan ve beraberindeki 
heyeti TBMM’de görmekten ve 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

Doğan, iki ülke arasındaki 
dostlukların ve ilişkilerin pekişmesi 
açısından bu tür toplantıların 
önemli olduğuna dikkat çekti ve 
Türkiye olarak Gana ile olan ilişkileri 
daha da iyi seviyelere getirmek 
istediklerini söyledi. 

İki ülke arasındaki ilişkileri her 
alanda geliştirmek için karşılıklı 
ziyaretlerin önemli olduğunu 
belirten Doğan, konuk heyet ile 
İstanbul ve Ankara’nın önemli ve 
güzel yerlerini ziyaret edeceklerini 

sözlerine ekledi. Gana-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Sualihu Dandaawa 
Alhassan ise Gana’nın Afrika’da 

Türkiye’nin üçüncü büyük ticaret 
ortağı olduğunu belirterek, ticari 
ortaklıklarını birinci sıraya taşımak 
istediklerini, Türkiye ile ekonomik 
ilişkileri daha da güçlendirmek 
istediklerini ifade etti. 

Türkiye’den öğrenecekleri çok 
şey olduğunu belirten Alhassan, 
Türkiye’nin tecrübelerinden sürekli 
ilişki içinde bulunarak faydalanmak 
istediklerini söyledi. İki ülke 
devlet başkanlarının imzaladıkları 
ekonomik antlaşmaların önemine 
değinen konuk heyet başkanı, bu 
antlaşmalar üzerinde çalışarak 
ilişkileri her alanda daha da 
güçlendirebileceklerini ifade etti.

Gana-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Sualihu Dandaawa Alhassan ve 
beraberindeki heyet, Türkiye-
Gana Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Ayşe Doğan ile birlikte 
Genel Kurul çalışmaları devam 
ettiği sırada salona gelerek 
görüşmeleri bir süre izledi.



48 ŞUBAT 2018

Gana heyeti, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı AK 

PARTİ İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır tarafından 

da kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Yaşar 
Tüzün, Gana - Türkiye 
Dostluk Grubu Başkanı 
Sualihu Dandaawa 
Alhassan ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. 
Kabulde Türkiye-Gana 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Ayşe Doğan 
da hazır bulundu.

Bozkır, kabulde yaptığı 
konuşmada, Gana’nın Türkiye için 
önemli bir ülke olduğunu söyledi. 
2018 yılında diplomatik ilişkiler 
tesisinin 60. yıl dönümünün 
kutlandığını ifade eden Bozkır, 
“Özgün geçmişi, ekonomik 
potansiyeli, demokrasi geleneği ve 
günümüzdeki başarısıyla Gana’ya 
çok büyük önem veriyoruz.” dedi.

Gana-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Alhassan 
da Gana’ya Türkiye’nin desteğiyle 
çok önemli yatırımlar yapıldığını 
belirtti. Alhassan, “Türkiye’nin 

desteğiyle ülkemize hastaneler, 
cami, köprü gibi yatırımlar yapıldı 
ve yapılmakta. Türkiye olmasaydı 
biz bu yatırımlara sahip olamazdık.” 
diye konuştu.

Heyeti Türkiye’de ve  ülkenin kalbi 
olan TBMM’de görmekten mutluluk 
duyduğunu belirten Tüzün,  TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın sevgi 
ve selamlarını iletti.

Tüzün, bu yılın iki ülke arasında 
diplomatik ilişki kurulmasının 60. 
yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 
iki ülke halkının iradesini temsil 

eden parlamentolar arası ve halklar 
arasındaki ilişkilerin seviyesinin bir 
göstergesi olduğunu ifade etti.

Tüzün, 2016’da başarıyla 
gerçekleştirilen seçimlerin 
Gana’nın demokratik değerlere 
bağlılığını gözler önüne serdiğini, 
işleyen demokrasisiyle Afrika 

politikasındaki ayrıcalıklı yerini 
sağlamlaştırdığını anlattı.

Ocak 2017’de göreve başlayan 275 
üyeli yeni Gana parlamentosunun 
68 milletvekilinin Türkiye Dostluk 
Grubuna katılmasından duyduğu 
mutluluğu ifade eden Tüzün, iki 
ülke parlamentoları arasında şu 
ana kadar herhangi bir temasın 
bulunmamasının üzücü olduğunu, 
heyetin ziyaretinin bu anlamda 
tarihî önem taşıdığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 29 Şubat - 1 Mart 
2016 tarihlerinde Gana’ya 
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Dışişleri Komisyonu, Hocalı 
Katliamı’nın 26. yılı nedeniyle bir bildiri 
yayımladı. 

Bildiride, insanlık adına kara bir leke 
olan bu tür saldırgan eylemlerin 
tekrarlanmaması için uluslararası 
toplumun, BM Güvenlik Konseyi, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
ile İslam İşbirliği Teşkilatının, bu 
katliama hak ettiği önemi vermesi ve 
gerekli tepkiyi göstermesi gerektiği 
bildirildi. 

Dışişleri Komisyonunun bildirisinde, 
Ermenistan birlikleri tarafından 1992 
yılının 25 Şubat’ını 26 Şubat’a bağlayan 
gecesinde Yukarı Karabağ’ın Hocalı 
kasabasına düzenlenen saldırıda, 
106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı 
olmak üzere, toplam 613 masum 
Azerbaycan vatandaşının hunharca 
katledildiği anımsatıldı. 

Bu katliamda, 76’sı çocuk 487 
kişinin yaralandığı, 1275 kişinin de 
Ermenistan güçlerince esir alındığı 
belirtilen bildiride, o tarihten bu yana 
kayıp olan 150 kişinin akıbetinin ise 
bilinmediği aktarıldı. 

Bildiride, “Türkiye olarak, Azeri 
kardeşlerimizin bundan tam 26 
yıl önce Hocalı’da karşı karşıya 
kaldıkları vahşi saldırı ve katliamı her 

zaman kalbimizin en derinlerinde 
hissediyor, bu acıyı en içten 
duygularımızla paylaşıyoruz.   
Ermenistan Cumhuriyeti birliklerince 
gerçekleştirilen bu katliamı ve 
Azerbaycan topraklarının yıllardan 
beri devam eden işgalini şiddetle 
kınıyoruz.” ifadesine yer verildi. 

İnsanlık tarihinin en kara sayfalarından 
biri olan Hocalı Katliamı’nın, sonuçları 
itibarıyla bölgenin barış, huzur, 
güvenlik ve istikrarı açısından bugün 
için de bir sorun olma niteliğini 
koruduğu vurgulanan bildiride, 
sivil halka yöneltilen bu acımasız, 

insanlık dışı saldırganlık ve süregelen 
işgal neticesinde 1 milyona yakın 
Azerbaycanlının, yurtlarından 
ayrılmak zorunda kaldığı ve çeyrek 
asrı aşkın bir süredir kaçkın hayatı 
yaşamaya mahkûm edildikleri 
vurgulandı. 

Olayın şahitlerinin hâlâ hayatta 
olduğu ifade edilen bildiride, Hocalı’da 
yaşananların tarihî bir olay değil, 
günümüzün acı bir gerçeği olduğu 
belirtildi. 

Bildiride “İnsanlık adına kara bir leke 
olan bu tür saldırgan eylemlerin 

gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesine 
katkı sağladığını belirten Tüzün, bu 
ziyaretle ilişkilerde kazanılan olumlu 
ivmeyi sürdürmek istediklerini 
bildirdi.

FETÖ’ün Gana’daki yapılanmasını 
sürdürmesinden endişe 
duyduklarını aktaran Tüzün, 
“Gana’da FETÖ iltisaklı 5 okul 
faaliyet gösteriyor, bu  okullar 
eğitim kisvesi altında terör örgütleri 
mensuplarını istihdam etmekte ve 
FETÖ’nün hain amaçlarına hizmet 
etmektedir. Bu okullar yalnızca 
Türkiye’nin güvenliği için değil, 
faaliyet gösterdikleri ülkelerin 
güvenliği için de tehdit kaynağıdır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızda 
8 Mayıs 2017’de Gana Devlet 
Başkanına mektup göndermişti.” 
diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfından bir 
heyetin, geçen yıl mayıs ve 
kasım aylarında Gana’yı ziyaret 
ettiğini anımsatan Tüzün, “Ganalı 
muhataplarımızdan söz konusu 
okulların vakfa devredilmesi ve 
FETÖ unsurlarından arındırılması 
konusunda gerekli adımları 
atmasını bekliyoruz. Türkiye bu 
süreçte Maarif Vakfı eliyle Gana’ya 
ihtiyaç duyduğu her türlü desteği 
vermeye hazırdır.” dedi.

Dostluk Grubu Başkanı Alhassan 

da 15 Temmuz’da dostluk grubunun 
başkanı olduğunu ve Mecliste 
darbe girişimini kınadıklarına dair 
bir konuşma yaptığını anlattı.

Alhassan “FETÖ ve okullarıyla 
ilgili olarak size güvence vermek 
istiyorum; bunun üzerinde 
çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız 
bu işi çok ciddiye alıyor, bu konu 
üzerinde çalışıyor. Bununla ilgili 
uygun yanıtı da uygun ve en kısa 
zamanda vermeye hazırız. Türkiye 
Gana’dır, Gana da Türkiye’dir. 
Türkiye’yi etkileyecek herhangi bir 
şey Gana’yı da etkileyecektir. Türkiye 
eğer üzgün ve mutsuzsa Gana da 
mutsuzdur.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNCA HOCALI 
KATLİAMI BİLDİRİSİ YAYIMLANDI
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI
GÜVENÇ’İN AÇIKLAMASI

tekrarlanmaması için uluslararası 
toplumun, BM Güvenlik Konseyi, 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
ile İslam İşbirliği Teşkilatının ilgili 
kararları çerçevesinde bu katliama 
hak ettiği önemi vermesi ve gerekli 
tepkiyi göstermesi gerektiğini bir kere 
daha vurguluyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizle bu 
haklı davalarında dayanışma içinde 
olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu 
vesileyle, bu olayın müsebbiplerinin 
uluslararası hukukta yargı önüne 
çıkarılması ve Ermenistan’a da işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarından 
bir an önce çekilmesi çağrımızı 
yineliyoruz. Hocalı Katliamı’nda 
hayatını kaybeden Azeri kardeşlerimizi 
rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve 
tüm Azerbaycan halkına başsağlığı 
dileklerimizi sunuyoruz.” denildi.

Hocalı Katliamı, 20 ve 
27 Şubat günü toplanan 
Genel Kurulda da kınandı. 

Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, bundan 26 yıl önce 
Hocalı’da kadın, çocuk, yaşlı demeden 
masum insanların dünyanın gözü 
önünde katledildiğini hatırlatarak, “Bu 
insanlık dışı saldırı başta Azerbaycan 

halkı olmak üzere tüm halkımızın da 
yüreğinde derin bir acı bırakmıştır.” 
dedi.

Bu katliamın üzerinden 
yıllar geçmesine rağmen 
Hocalı’nın unutulmadığını ve 
unutturulmayacağını aktaran Aydın, 
tüm dünyanın da ikircikli yaklaşımını 
bir tarafa bırakarak Hocalı Katliamı’yla 
birlikte Müslümanların da acı çektiği 
ve katledildiği olayları görmelerini 
istedi. Hocalı’da katledilenlere 
Allah’tan rahmet dileyen Aydın, 
bunun sorumlularını da kınadı. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Bülent Turan, bundan 26 yıl önce 
gerçekleşen Hocalı Katliamı’nda, 
Ermeni askerlerince büyük bir insanlık 
suçuna ve soykırıma imza atıldığını 
belirterek, “Katledilenler Müslüman 
olunca ne yazık ki dünya bu katliama 
yeterli ses ve cevap vermedi. 
Katledilen kardeşlerimize bir kez daha 
Allah’tan rahmet diliyorum.”  dedi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, Hocalı Katliamı’na 
ilişkin “Bu canileri lanetle anıyoruz. 
Parlamentolarında sözde soykırım 
kararı alanlara sesleniyoruz, Hocalı 
Katliamı’na neden kör, sağır, dilsiz 
kalıyorsunuz? Burada katledilen 

insanlar ikinci sınıf insan mıydı? Asıl 
katliamcı Ermenistan’dır ve önce 
oradaki katliamın hesabını vermelidir.” 
şeklinde konuştu. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür 
Özel, Hocalı Katliamı’nı kınadıklarını 
ve hayatını kaybeden soydaşları 
rahmetle andıklarını söyledi. CHP 
Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise 
Hocalı Katliamı’nın 26. yılı nedeniyle 
Azerbaycan halkının acılarını 
paylaştıklarını, bu katliamı nefretle 
kınadıklarını söyledi. 

Hocalı Katliamı’nın 26. yılı dolayısıyla 
Azerbaycan’ın acısını paylaştıklarını 
dile getiren MHP Grup Başkanvekili 
Erkan Akçay, şunları söyledi: 

“Bu katliamı kınıyor, şehit 
soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. 
Hocalı, bir insanlık trajedisidir. 
Hocalı’da planlı, sistemli bir vahşet 
yaşanmıştır. Hocalı’da yaşananlar 
tereddütsüz bir soykırımdır. Soykırım 
suçu ve cezası uluslararası hukukta 
bellidir. Hocalı’da yaşanan soykırımın 
hesabı mutlaka sorulmalıdır.” 

MHP Grup Başkanvekili Erhan 
Usta, Hocalı Katliamı’nda hayatını 
kaybedenlere de rahmet dileğinde 
bulundu.

TBMM  İçişleri Komisyonu Başkanı 
Celalettin Güvenç, Zeytin Dalı 
Harekâtı ile ilgili gelişmeleri yerinde 
görmek üzere Kilis’e bir ziyarette 
bulundu. Güvenç, Kilis Belediye 
Başkanı Hasan Kara’yı ziyaretinde, 
Türkiye’nin zor bir süreci yönettiğini 
ve bu dönemde halkın devletine tam 
destek verdiğini bildirdi.

Türkiye’nin bölgede sadece terör 
örgütleriyle değil, Orta Doğu’da 
haritaları değiştirmek isteyen 
süper güçlerle de mücadele 
ettiğini vurgulayan Güvenç, terör 
örgütlerince atılan roketlerin 
yerlerinin anında tespit edildiğini 

İçişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç
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KEFEK ÜYELERİ KAYSERİ VE BURSA’DA
İNCELEMELERDE BULUNDU

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) bünyesinde 
oluşturulan Kırsal Alanda Kadının 
Güçlendirilmesi ve Kırsalda Kadın 
Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt 
Komisyonu tarafından düzenlenen 
“Kırsalda Kadına Yönelik Çalışmalar” 
konulu bölge toplantısı, Kayseri’de 
yapıldı. Toplantıya, Alt Komisyon 
Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili 

Emine Yavuz Gözgeç, komisyon 
üyeleri AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili Hatice Dudu Özkal, 
AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Hülya Nergis, AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Ayşe Doğan ile MHP 
Aydın Milletvekili Deniz Depboylu 
da katıldı.

Programa başkanlık eden  Alt 

Komisyon Başkanı AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Emine Yavuz 
Gözgeç, Türkiye’de kırsalda yaşayan 
nüfusun, ülke nüfusunun yaklaşık 
üçte birine denk geldiğini ve 
kırsalda yaşayanların çoğunluğunu 
kadınların oluşturduğunu belirtti.

Gözgeç  “Kadınlarımızın kırsal 
alandaki çalışmaları, hem mevsimlik 

ve TSK tarafından gerekli karşılığın 
verildiğini belirterek, bu anlamda 
Kilis ve Reyhanlı’ya atılan bombaların 
yerlerinin Silahlı Kuvvetler tarafından 
imha edildiğini söyledi.

Güvenç, “Amerika ve Batı bize 
‘Sivilleri öldürmeyin, dikkat edin’, 
diyor ama 3-4 senedir Kilis ve 
Reyhanlı’ya düşen bombalar ile 
ilgili bu terör örgütlerine hiçbir şey 
demiyorlar, hatta bu terör örgütlerini 
silahlandırıyorlar. Halkımızın bunu 
çok iyi görmesi lazım.” dedi.

Türkiye’nin inançlı ve kararlı 
olduğunu, halkın askerin arkasında 
dimdik durduğunu, bunun böyle 
devam ettiği sürece kısa zamanda 
bölgenin terörden temizleneceğine 

değinen  Güvenç, bundan sonraki 
sürecin meskûn mahal olması 
nedeniyle biraz zor olabileceğine 
ancak Türkiye’nin bu anlamda da 
tecrübe sahibi olduğuna dikkati 
çekti.

Türkiye’nin istikbal ve istiklali için 
Afrin’e girmek zorunda kaldığına 
işaret eden Güvenç, “Biz askerimize 
güveniyoruz. Sınırın ötesinde 
kahramanca bu mücadeleyi 
yürütecekler ve kazanacaklar. Asıl 
bir başka yürütmemiz gereken, 
bunun halkımıza iyi anlatılmasıdır. 
Ahlaksızca, insafsızca bu ülkenin 
düşmanları, Türkiye’nin Kürtlere 
operasyon yaptığını, sivilleri 
öldürdüğünü söylüyorlar. Çok açık 
bir şekilde ifade ediyoruz, Türkiye 

bu operasyona mecbur kalmıştır. 
Türkiye ısrarla NATO müttefiki bir 
ülke olarak Amerika ve dünyayı 
uyarmıştır. ‘Bir terör örgütüne 4-5 
bin tır silah vermeyin’ demiştir. 
’Güneyimizde bizim 900 kilometre 
sınırımız var, terör oluşumlarına izin 
vermeyiz’ demiştir.” dedi.

Türk halkının, hükûmetin ve 
Cumhurbaşkanının iyi niyetini 
gördüğünü, bu durumun bir varlık ve 
beka sorunu olduğunu bildiğini dile 
getiren Güvenç, Kilis ve Reyhanlı’ya 
yapılan saldırıları görmeyen Amerika 
ve Batı’nın Zeytin Dalı Harekâtı 
sonrası sivil hedefleri vurmayın gibi 
söylemlerinin inandırıcı olmadığını 
kaydetti.
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KEFEK bünyesindeki  “Kırsal 
Alanda Kadının Güçlendirilmesi 
ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin 
Desteklenmesi Alt Komisyonu”nun 
Bursa ziyareti kapsamında kente 
gelen KEFEK Başkanı AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu ve Alt Komisyon 
Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Emine Yavuz Gözgeç, KEFEK heyeti 
ile Bursa Üreten Kadın Dernekleri 
Federasyonu tarafından hayata 
geçirilen  “Bereketlim Doğal Ürün 
Satış Marketi ve Restoranı”nda 
incelemelerde bulundu.

Katırcıoğlu, burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada, KEFEK olarak 
yaklaşık bir yıl önce kırsaldaki 
kadınların sorunlarını tespit 
edebilmek, girişimcilik yönünde 
önlerini açabilmek adına alt 
komisyonu oluşturduklarını 
belirterek, şunları söyledi:

“Yerelde diğer kadınlara da örnek 
olması noktasında bu ziyaretlerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Meclis çatısı 
altındayız, kanun düzenlemeleri 
yapıyoruz ama biliyoruz ki 
bu düzenlemeler kadınla ilgili 
meselelerde tek başına yeterli 
olmuyor. Zihinsel dönüşümü de 
gerektiriyor. O yüzden biz de 
Meclis çatısı altından çıkıp sahalara 
iniyoruz. Doğru bir yol haritası 
oluşturmak için bir araya geliyoruz, 
sorunlarını dinliyoruz. Her bir 
kadınımız en az erkeğimiz kadar 
güçlü, kuvvetli, bilgi ve donanıma 
sahip. Biz diyoruz ki kadınımızla 
erkeğimizle beraber ülkemizin 
ekonomisine katkı sunalım. 21 
köy derneği, kadın derneğinin bir 
federasyon oluşturmasının bizim 
genetiğimizde olan imece ruhunu 
tekrar ortaya çıkarmış olması bu 

federasyonun artı özelliğidir.”

Katırcıoğlu, Bursa Üreten Kadın 
Dernekleri Federasyonu gibi 
oluşumların Türkiye’nin birçok 
kentinde örneklerinin olduğuna 
işaret ederek, “Yönetmelik 
düzeyinde bazı düzenlemelere 
ihtiyacımız var. Ama şunu gördük 
ki markalaşma, standardizasyon 
ve pazarlama noktasında 
kadınlarımızın rehberliğe ihtiyacı 
var. Girişimcilik anlamında bir 
kılavuzluğa ihtiyacı var. Bu anlamda 

da deneyim paylaşımları, teşvikler ve 
desteklerin sağlanması gerektiğini 
görüyoruz.” ifadesini kullandı.

Alt Komisyon Başkanı Emine 
Yavuz Gözgeç de Bursa Üreten 
Kadın Dernekleri Federasyonunun 
kurulmasının önemini vurgulayarak, 
“Kadınlar hem üretiyor hem 
de ürettiklerini pazarlıyor. Yerel 
yönetimler ve ilgili kurumlar da 
kadınlarımıza destek veriyor. Bu en 
güzel örneğini burada görüyoruz.” 
dedi.

BURSA

tarım işçileri açısından mevcut,  hem 
de kırsalda yaşayanlar açısından… 
Kırsaldaki kadınlarımızın da 
ekonomiye katkıda bulunması ve 
yaşadıkları bölgelerde girişimcilik 
faaliyetlerinde bulunabilmeleri çok 
önemli. Buna sadece girişimcilik 
açısından bakılmamalı, kırsalda 
yaşayanların kamu hizmetlerine 

ulaşması da kolaylaştırılmalı.” dedi.

Hükûmetin bu alanda önemli 
çalışmaları olduğunu anımsatan 
Gözgeç, şunları kaydetti:

“Tüm bakanlıklarımızın kadın 
girişimcilere ve kırsaldaki kadınlara 
yönelik destek çalışmaları var. 

Bunların kadınlara ulaştırılması 
konusunda haberdar etme ve 
rehberlik ihtiyacı duyuluyor. Bu 
açıdan STK’lere önemli görevler 
düştüğü kanaatindeyiz. Kentlerde 
yaşayan kadınların kırsalda 
yaşayan kadınlara mentorluk 
yapmasının faydalı olacağı 
inancındayız.“
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BATI ÜLKELERİNDEKİ İSLAM DÜŞMANLIĞINI 
İNCELEME ALT KOMİSYONU TOPLANTISI

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Batı 
Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını 
İnceleme Alt Komisyonu, AK 
PARTİ Adıyaman Milletvekili Adnan 

Boynukara başkanlığında toplandı.

AK PARTİ Adana Milletvekili Talip 
Küçükcan, komisyon toplantısında 
yaptığı sunumda, İslamofobinin 

İslam karşıtlığı olarak Türkçeye 
çevrilmesi gerektiğini belirterek, bir 
nefret söyleminin ciddi bir şekilde 
yayıldığını ve Müslümanlara  yönelik 
saldırılar ile ayrımcılık uygulamalarının 
yaşanmaya başlandığını söyledi.

Küçükcan, “İslam ve Batı ilişkilerinin 
tarihinde, modern dönemlere 
gelindiğinde Avrupa’nın öteki kimliği 
olarak Müslümanlar görülmeye 
başlanmıştır.” diye konuştu.

İslam karşıtlığıyla mücadele 
çalışmalarında, “nefret dili ve suçları” 
gibi daha üst ve evrensel bir dili 
kullanmanın önemine dikkati çeken 
Küçükcan, farklı gruplarla bu alanda 
ittifak kurulması gerektiğini belirtti. 
Avrupa’da, dindarların taleplerini 
karşılama konusunda birtakım 
sıkıntıların yaşandığına işaret eden 
Küçükcan; dünyada, modern 
hayatta dinin çok güçlü bir şekilde 
varlığını sürdürdüğünü ve buna göre 
yaklaşımlar sergilenmesi gerektiğini 
söyledi.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN - GÜRCİSTAN
DIŞİŞLERİ KOMİSYONLARI ÜÇLÜ
TOPLANTISI YAPILDI
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan 
Parlamentoları Dışişleri Komisyonları 
Üçlü Toplantısı, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan 
Parlamentosu Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Samad Seyidov, Gürcistan 
Parlamentosu Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sophie Katsarava ve 
heyetlerin katılımıyla TBMM’de 
gerçekleştirildi.

Bozkır, toplantının dünyaya ve 
bölgeye dostluk, barış, istikrar ve 
huzur mesajı vereceğini söyledi. 

Gücünü halklar arasındaki 
kardeşlikten alan ilişkilerin üst düzey 



54 ŞUBAT 2018

ziyaretlerle desteklendiğini aktaran 
Bozkır, üç ülkenin enerji, ekonomi, 
ulaştırma, savunma alanlarında 
dünyaya örnek olabilecek nitelikte 
çalışmalar yaptığını belirtti. Ülkeler 
arasındaki ilişkilerin geldiği nokta 
açısından gurur verici bir tablo ile 
karşılaştıklarını ifade eden Bozkır, 
“Ülkelerimizin ekonomik alandaki 
ilişkileri son derece güçlüdür. Üç ülke 
arasındaki ticaret hacmi 4 milyar 
doları aşmıştır. Ülkeler arasındaki turist 
sayısı 7 milyona ulaşmıştır. Ancak bu 
rakamların gerçek potansiyelimizi 
yansıtmadığını düşünüyorum. 
Ulaşılması gereken potansiyeli 
yakalamak için iş adamlarımızı 
birbirimizin ülkelerinde yatırım 
yapmaya, ticaretimizi artırmaya 

teşvik etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Bozkır, ülkeler arasındaki güçlü iş 
birliğinin gelişerek devam etmesi 
temennisinde bulundu. 

Azerbaycan Parlamentosu Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Samad Seyidov 
da üçlü toplantılarda halkların 
iradesini ortaya koyduklarını söyledi. 
Milletin barış, huzur, dünyada 
yaşanan faciaların bitmesini istediğini 
dile getiren Seyidov, insani ilişkilerin, 
refahın, huzurun, yakınlaşmaların 
artmasını sağlayan bir vasıta 
olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği 
Zeytin Dalı Harekâtı’na değinen 

Seyidov, “Türkiye, bugün 
gerçekleştirdiği operasyonla terörü 
bitirecektir. Bu operasyon sadece 
Türkiye için değil, dünya içindir. 
Teröristleri destekleyenlere karşı 
Azerbaycan, Türkiye’nin yanındadır.” 
diye konuştu. 

Gürcistan Parlamentosu Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Sophie Katsarava 
da üç ülkenin ortak güvenlik ve 
ekonomik çıkarlar kapsamında bir 
araya geldiğine dikkati çekti. 

Gürcistan’ın topraklarının yüzde 
20’sinin işgal altında olduğunu 
ifade eden Katsarava, ülkelerin 
toprak bütünlüğünün üç ülkenin 
gündeminde yer aldığını kaydetti. 

Türkiye, 
Azerbaycan 
ve Gürcistan 

Parlamentoları 
Dışişleri 

Komisyonları 
toplantısı sonrası 

taraflar arasında iş 
birliği protokolü 

imzalandı. 

Toplantı sonrası taraflar arasında iş 
birliği protokolü imzalandı ve basın 
açıklamasında bulunuldu. 

Bozkır, parlamenterler arasındaki 
düzenli temasların, bölgesel iş 
birliğinin daha da geliştirilmesi için 
önemli olduğunu söyledi. 

Tarafların birbirleri arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek ve milletleri ile devletleri 
arasındaki iş birliği fırsatlarını daha 
fazla değerlendirmek için temaslarını 
daha da artıracağına işaret eden 
Bozkır, şunları söyledi: 

“Taraflar, Azerbaycan’ın Yukarı 
Karabağ bölgesindeki ve civarındaki 

ihtilaf ile Gürcistan’daki ihtilafın 
uluslararası hukuk ilkeleri ve 
standartları kapsamında bilhassa 
egemenlik, toprak bütünlüğü ve 
devletlerin uluslararası tanınan 
sınırlarının ihlal edilemezliği temelinde 
ve ilaveten BM, AGİT ve AK’nin ilgili 
kararları, deklarasyonları uyarınca 
en erken barışçıl çözümünün azami 
önemini vurguluyorlar. Ayrıca taraflar, 
15 Temmuz 2016’da Türkiye’de 
gerçekleştirilen başarısız darbe 
girişiminde bulunan faillerin eylemini 
kınıyorlar. Azerbaycan ve Gürcistan bir 
kez daha Türkiye ile güçlü iş birliklerini 

tekrarlıyor ve Türkiye’nin demokratik 
yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanına ve 
hükûmetine olan kuvvetli desteklerini 
tekraren teyit ediyorlar.” 

Bozkır, üç ülke temsilcilerinin kültür, 
eğitim, sağlık, gençlik değişimi, turizm 
ve spor dâhil  olmak üzere ülkeleri ve 
milletleri arasındaki temasları daha 
da genişletecek insani sahadaki iş 
birliğinin de öneminin altını çizdiklerini 
bildirdi. Bozkır, bu alanlarda ortak 
projeler ile faaliyetleri başlatmaya ve 
teşvik etmeye hazır olduklarını beyan 
ettiklerini kaydetti.
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Başbakan Binali Yıldırım, 
Azerbaycan Milli Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Samed Seyidov ile 
Gürcistan Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Sophie Katsarava 
ve beraberindeki heyeti 
TBMM’deki makamında 
kabul etti. 

Kabulde, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır; Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı ve Türkiye- 
Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 

Adana Milletvekili Necdet Ünüvar ile 
Dışişleri Komisyonu Üyesi AK PARTİ 
Adana Milletvekili Fatma Güldemet 
Sarı da hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülkenin 
parlamenterlerinin Türkiye’yi ziyaret 

etmesinden duyulan memnuniyet 
dile getirilerek Azerbaycan ve 
Gürcistan ile ilişkilerin uyumlu ve 
olumlu bir şekilde seyrettiği belirtildi.
İlişkilerin önemli bir boyutunu 
da parlamentolar arasındaki 
ilişkilerin oluşturduğuna işaret 
edilen görüşmede, Azerbaycan ve 
Gürcistan ile ikili düzeyde örnek iş 
birliğinin, tesis edilen üçlü iş birliği 
mekanizmasıyla bölgesel bir boyuta 
ulaştığı kaydedildi. 

KÜLTÜR VARLIKLARINI ARAŞTIRMA
KOMİSYONU HEYETİNİN YURT DIŞI 
TEMASLARI

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının 
iadelerinin sağlanması ve mevcut 
kültür varlıklarının korunması için 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 
Türkiye’den kaçırılan tarihî 
eserlerin iadesi ile ilgili Almanya ve 
Danimarka’da temaslarda bulundu.

Komisyon Başkanı ve AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, 
komisyon üyeleri AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ve AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Erdoğan, Türkiye’den Danimarka’ya 
kaçırılarak, Kopenhag’taki David 
Samling Müzesi’nde sergilenen 
Nuruosmaniye Kütüphanesi’ne ait 
Kuran-ı Kerim yaprakları, Akşehir 
Seydi Mahmut Hayrani Türbesi’ne 
ait sanduka, Hacı Bayram Veli 
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KÜLTÜR VARLIKLARINI ARAŞTIRMA
KOMİSYONU TOPLANDI 
Kültür Varlıklarını Araştırma 
Komisyonu, AK PARTİ  Sakarya 
Milletvekili Mustafa İsen 
başkanlığında toplandı. 

Komisyonun Almanya ve 
Danimarka’ya gerçekleştirdiği 
temaslar hakkında bilgi veren 
İsen, Berlin’de Almanya’nın en 
büyük müzesinde çok önemli 
koleksiyonların olduğunu, ancak 
bunların tümünü göremediklerini 
belirtti. 

İsen, şark eserlerine ait bölümde 
çok obje bulunduğunu, bunları 
gördüklerini, en önemlilerinden 
birinin 19. yüzyılda Selçuk 
çevresinden götürülen bir alan 
olan Milet pazar yeri olduğunu 
vurguladı. 

Türk İslam eserleriyle ilgili bölümde 
de çok sayıda obje bulunduğuna 
işaret eden İsen, Konya’da bulunan 
Beyhekim Camii’nin mihrabının 
komple götürüldüğünü ifade etti. 

İsen, bu eserlerin kıymetli olduğuna 
dair bilinç oluşturmak istediklerini 
belirterek, şunları ifade etti: 

“Yurt dışına kaçırılan eserlerin bir 
kısmı orada, bizim kültürümüzün 
bir anlamda elçiliğini yapıyor. 
Caminin mihrabının komple 
götürülmesi kabul edilemez, 
durumu muhataplarımıza bildirdik. 
Biz oraya kavga etmeye gitmedik, 
durumun kabul edilemez olduğunu 
ortaya koyduk. Mahcuplar, makul 
gerekçe üretemiyorlar. İllegal 
yollarla çıkarıldığı, müzelerimizden 

götürüldüğü belli eserler var.  
Avrupa’ya yönelik birtakım eserlerin 
geçici sergilerle, ekstra ücret talep 
edilmeksizin Türkiye’ye iadesinin 
sağlanıp sağlanamayacağı 
noktasında görüşmeler yaptık.” 

İsen, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde 
2 milyonun üzerinde obje yer 
aldığına değinerek, “Oradakiler 
bu müzenin küçük koleksiyonu 
kadardır. Öyle sergilemişler 
ki yüzde 10 orijinal, yüzde 90 
imitasyon, ancak imitasyonu 
o kadar uyumlaştırıp, ortak 
kompozisyona büründürmüşler ki 
gezenlerin hiçbiri, söylenmese fark 
edecek konumda değiller. Türkiye, 
sahip olduğu bu büyük zenginliğin, 
birikimin mutlaka farkına varmalı, 
bunları daha etkin kullanabileceği 

bir konuma taşımalıdır.” ifadesini 
kullandı. 

Osmanlı döneminde götürüldüğü 
söylenen eserlere ait vesikaların bir 
kısmında Osmanlı coğrafyasında 
kazı alanından şehir merkezine 
nakliyle ilgili belgeler olduğunun 
belirtildiğini aktaran İsen, “Oysa 
onlar bu belgeleri ülkeden ülkeye 
nakil gibi kullanmışlar. O belgelerin 
elimize geçmesini bekliyoruz.” diye 
konuştu. Alt Komisyon Başkanı 
Mustafa İsen,  geçen yıl 16 Kasım’da 
çalışmalara başlayan komisyonun 
yurt içinde ilgili muhataplarıyla 
yaptığı görüşmelerin ardından 
yurt dışı ziyaretlerine başladığını 
belirterek, Türkiye’nin tarihî eser 
konusunda önemli bir kaynak ülke, 
batı Avrupa ve ABD’nin de pazar 

Türbesi’ne ait şamdan, Cizre Ulu 
Cami’ye ait kapı tokmağı, Diyarbakır 
sfenks figürü, Eşrefoğlu Camisi halısı 
ve cami lambasının iadesi için müze 
yönetimiyle görüştü.

Daha sonra Türkiye Kopenhag 
Büyükelçisi Uğur Kenan İpek’i ziyaret 
eden heyet, büyükelçilik önünde 
düzenlenen “Millî birlik ve Türkiye’ye 
destek” mitingine katıldı. 
İsen, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Avrupa’da herhangi 

bir ciddi müze yok ki o müzede 
Türkiye’ye ait eserler bulunmamış 
olsun. Almanya’da bunlarla ilgili 
bir değerlendirme yaptık, oradan 
Danimarka’ya geçtik. Bugün burada 
müzelerle bir değerlendirme yaptık 
ve buradaki koleksiyonları gördük. Biz 
bu eserlerin ait olduğu topraklarda 
olmasını arzu ediyoruz.” diye konuştu.

İsen, bazı eserlerin yasal yollarla 
Türkiye’den çıkarıldığına işaret 

ederek, “Yasal yollardan gelenler 
için yapılabilecek hiçbir şey yok. 
Bazı müzelerden alınmış eserler var, 
bazı kitaplardan koparılmış parçalar 
var, bu konumdaki eserlerin iadesini 
talep ediyoruz. Bunları bugünden 
yarına verme niyeti içinde değiller 
ama mahcuplar en azından. Bunu 
değerlendireceklerini söylediler. 
Uzun vade içinde ben olumlu 
sonuçlanacağını düşünüyorum.” 
dedi.



57

AK PARTİ Sakarya Milletvekili Mustafa 
İsen başkanlığında toplanan Kültür 
Varlıklarını Araştırma Komisyonu, 
Fransa ve İngiltere’deki müzeleri 
gezerek incelemelerde bulundu. 

Paris’te bulunan Louvre Müzesi ile 
Londra’da bulunan Victoria ve Albert 
müzelerini gezdiklerini belirten İsen, 
şunları kaydetti: 

“Bu gezi ve inceleme programı 
Almanya ve Danimarka 
ziyaretlerinden çok daha yararlı 
oldu. Daha ileri düzeyde muhatap 
bulma şansımız oldu. Paris’te Louvre 
Müzesi’nin İslam eserleri bölümünü 

gezdik. Buranın yöneticisinin de ifade 
ettiği gibi dünyanın en zengin İslam 
eserleri koleksiyonu...  Gerçekten 
iyi dizayn edilmiş bir tablo... Ama 
benzer konumdaki bütün müzelerde 
olduğu gibi burada da legal ve illegal 
yollardan götürülmüş eserler var. 
Durumu kendilerine anlattığınızda 
mahcup bir eda ile Türkiye’nin 
talebinin haklı olduğunu ifade 
edip arkasından ‘ama’ ile başlayan 
cümlelerle kendi gerçekleri ve 
gerekçelerini dile getiriyorlar. İtiraf 
edelim ki buradaki uzmanlar, bu 
eserlere sevgiyle yaklaşan ve ülkemize 
karşı da sevgiyle yaklaşan insanlar. 
Onların lehte ya da aleyhte yaptıkları 

beyanların bir kıymetiharbiyesi yok. 
Çünkü bu eserin iadesi meselesi ya 
da bizim taleplerimizin muhatabı 
nihai olarak daha üst düzeydeki bir 
konumu ilgilendiriyor.” 

İngiltere’de Victoria ve Albert 
Müzesi’nde koleksiyonları 
incelediklerini ve bu müzede de Türk 
kültürüne ait çok sayıda eserin yer 
aldığına işaret eden İsen, şu şekilde 
konuştu: 

“Burada da bir kısmı legal bir 
kısmı illegal yolla getirilmiş eserler 
mevcuttu. Sonrasında British 
Müzesi’ne gittik. Kültür Bakanlığı 
Müzeler ve Kültürel Eserler Direktör 
Yardımcılarıyla görüştük. Buradaki 
görüşmelerde de düşüncelerimizi 
aktardık ve bu işin parlamento 
düzeyinde takip edildiğini ifade 
ettik. Yurt dışında bulunan eserlerle 
ilgili şöyle bir kanaat oluştu; legal 
yollarla getirilen eserlerin buralarda 
sergileniyor olmasına bir itirazımız 
yok, hatta bunlar bir anlamda 
Türkiye’nin zenginliğini ifade eden 
kültür elçileridir ama illegal yollardan 
gidenlerin geriye döndürülmesi 
lazım.” 

İsen’in değerlendirmeleri sonrasında 
komisyon üyeleri de söz alarak yurt 
dışında bulunan kültür eserleriyle ilgili 
kanaatlerini dile getirdi. 

Toplantının sonunda Komisyon 
Başkanı İsen, gerçekleştirilen 
faaliyetler kapsamında raporlama 
aşamasına gelindiğini, komisyon 
üyelerinin de hazırlanacak rapora 
katkılarını beklediklerini aktardı.

KÜLTÜR VARLIKLARINI ARAŞTIRMA
KOMİSYONU, FRANSA VE İNGİLTERE’DEKİ MÜZELERDE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

ülkeler olduğunu ifade etti.

Eser kaçakçılığının kamuoyunda 
vicdani bir suç gibi telakki 
edilmediğine de dikkati çeken 
İsen, “Vatandaşımıza eserlerimizin 
korunması, kaçırılmasının 
engellenmesi, taş parçası gibi 
algılanmaması mesajını vermek 
istiyoruz. O eserlerde binlerce 

yıllık kültür ve bilgi var. Mesela 
İstanbul’da Arkeoloji Müzesi’nde 
İbrani tarihinin en eski yazılı 
örneği var. Onun değeri İsrail için 
de Türkiye için de para ile pulla 
biçilebilecek bir şey değil.” diye 
konuştu. 

Yurt dışına da Türkiye’nin en üst 
düzeyindeki kurumu TBMM’nin 

bu işlerin takibinde olduğunun 
mesajını vermek istediklerini 
aktaran İsen, yurt dışındaki 
muhataplara, “Bazı eserlerin 
mutlaka Türkiye’ye iade edilmesi, 
bazı eserler karşılığında da modern 
birtakım eserlerin Türkiye’de 
sergilenmesine fırsat verilmesi” 
yönünde değerlendirmelerde 
bulunduklarını söyledi.

AK PARTİ  Sakarya Milletvekili Mustafa İsen
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YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK 
VATANDAŞLARININ SORUNLARINA
ÇÖZÜM KOMİSYONU TOPLANDI
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt 
Komisyonu, AK PARTİ  İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca 
başkanlığında toplandı. 

Toplantıda, “Yurt Dışında 
Yaşayan Türk Vatandaşı Olan 
ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış 
Kadınların ve Ailelerinin Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” konusu ele 
alındı. 

Alt komisyon olarak önemli 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
belirten Kaynarca, tespitlere ilişkin 
rapor hazırladıklarını ve raporun 
üst komisyona sunulmasının 
planlandığını söyledi.

DİLEKÇE VE İNSAN HAKLARINI
İNCELEME KARMA ALT KOMİSYONU
ÇALIŞMALARI

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme 
Karma Alt Komisyonu, geçici başkan 
AK PARTİ Konya Milletvekili Abdullah 
Ağralı başkanlığında toplandı. 

Toplantının başında gerçekleştirilen 
seçim ile AK PARTİ Zonguldak 
Milletvekili Özcan Ulupınar Alt 
Komisyon Başkanlığına seçildi. Alt 
Komisyonun çalışma program ve 
esasları da belirlendi. 

Daha sonra Kamu Denetçiliği 
Kurumu (KDK) denetçileri Yahya 
Akman, Arif Dülger, Sadettin Kalkan, 
Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin 
Yürük, 2017 Yıllık Faaliyet Raporu 
kapsamında Alt Komisyona kendi 
alanlarıyla ilgili sunum yaptılar. 

Kamu Denetçisi Yahya Akman, 
sunumunda KDK’nin geçen yıllara 
ait raporlarının Genel Kurulda 
görüşülmüş olmasından duyduğu 
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memnuniyeti dile getirdi. 

Genel Kuruldaki görüşmelerde 
gerek iktidar gerek muhalefet partisi 
milletvekillerinin katkıları ile KDK’ye 
olan desteğin kendileri için önemli 
olduğunu vurgulayan Akman, bunun 
Türkiye’de hak arama hürriyetinin 
gelişmesine olumlu etki yapacağını 
belirtti.  

Kendisinin görev alanı kapsamına 
giren konular açısından başvurularda 
ilk sırayı cezaevlerinde yoğunluk 
nedeniyle yaşanan sorunlar ile 
nakiller konusunun aldığını belirten 
Akman, adalet alanında ise sabıka 
kayıtlarının güncellenmesi ve buna 
bağlı olarak iş başvurularında ortaya 
çıkan sorunlara ilişkin şikayetler 
aldıklarını aktardı. 

Sağlık Bakanlığıyla ilgili konuların 
da sorumluluk alanına girdiğini 
kaydeden Akman, acil servislerde 
yaşanan sıkıntılar, SGK’nin bazı ilaçları 
karşılamadığı yönündeki şikayetlerin 
de kuruma ulaştırıldığını anlattı. 

Kamu Denetçisi Arif Dülger de 

yetki alanına giren eğitim, öğretim, 
gençlik, spor, enerji, sanayi, 
gümrük, ticaret, bilim, sanat, kültür 
ve turizm alanındaki başvurular 
hakkında bilgi verdi.
 
Dülger, “2016 yılında eğitim 
öğretim, gençlik ve sporda 669 
olan başvuru sayısı 2017’de 4 bin 
480 sayısına ulaştı. 2017 başvuruları 
arasında bu oran yüzde 26,15’e 
tekabül etmektedir.” diye konuştu. 

Kamu Denetçisi Celile Özlem 
Tunçak da başta kadın ve çocuklara 
yönelik konular olmak üzere 
görev alanına giren konulardaki 
çalışmaları aktardı. 

Sivil toplum örgütleriyle iş birlikleri 
yürüttüklerini söyleyen Tunçak, 
“Kadınların bulundukları ceza infaz 
kurumlarına, sığınma evlerine 
ziyaretler düzenlenmesi, alanda 
çalışan idareler ile sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, basın ve 
akademisyenlerle çok sayıda 
tanıtım faaliyeti yürütülmesine 
rağmen kadın haklarına başvurular 
istenilen düzeye ulaşmadı. Bu 

konudaki farkındalık ve kadınların 
başvurulardaki endişelerini 
yenmeye yönelik iş birliklerimiz 
devam etmektedir.” şeklinde 
konuştu. 

Kamu Denetçisi Hüseyin Yürük 
de imar uygulamaları, ruhsat iş ve 
işlemleri, altyapı işlemleri, toplu 
taşıma gibi konularda kendilerine 
gelen şikayetler, verilen kararlar ve 
sonrasındaki gelişmeleri anlattı. 

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan 
ise 2017 yılı içinde görev alanları 
itibarıyla toplam 4 bin 803 başvuru 
aldıklarını, bunun 3 bin 729’una 
karar yazıldığını söyledi. 

Kurum içi görevlendirmeler, tayin 
ile görevde yükselme sınavlarına 
yönelik de kendilerine başvurular 
geldiğini belirten Kalkan, ilgili 
araştırmalar ve görüşmeler 
sonucu bu başvuruları karşılamaya 
çalıştıklarını dile getirdi. 

Kamu denetçileri, toplantıda 
komisyon üyelerinin sorularını da 
yanıtladı.

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ
KOMİSYONU ÜYELERİNDEN OTOMOTİV
SEKTÖRÜNE ZİYARET

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, 
Sakarya’daki bir otomobil fabrikasını 
gezdi.  Ziyarette Komisyon Başkanı 
AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız, Komisyon Başkanvekili 
AK PARTİ İzmir Milletvekili Necip 
Kalkan ile Komisyon üyeleri AK 
PARTİ Denizli Milletvekili Şahin Tin, 
AK PARTİ Kastamonu Milletvekili 
Murat Demir, AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Zeki Aygün, CHP Denizli 
Milletvekili Kazım Arslan, CHP 
İstanbul Milletvekili Didem Engin, 
CHP Isparta Milletvekili İrfan Bakır 
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Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, 
yaptığı açıklamada, komisyon 
üyeleriyle otomotiv sanayiini, 
sektörün üretim yerlerini incelemek, 
yerinde görmek, sorunları tespit 
etmek ve gelişmeleri takip etmek için 
birtakım ziyaretlerde bulunduklarını 
söyledi.

Komisyon olarak sahalarda 
otomotiv endüstrisiyle istişare 
hâlinde olduklarını ifade eden 
Altunyaldız, “Ortama ve tedarik 
gücüne bakıldığında özelikle yerli 
marka elektrikli otomobillerimizin 
Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 

gerçekleştirilen, imzaları atılan ve 
inşallah önümüzdeki günlerde 
şirket kurulumuyla hızlanacağını 
düşündüğümüz, 2019’a prototipinin 
çıkacağını ve 2021’de de inşallah 
yollarda kendi millî marka elektrikli 
otomobillerimizi göreceğimizi 
projelendirdiğimiz bir dönemde, bu 
gelişmeleri son derece önemsiyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Altunyaldız, çeşitli öneriler 
topladıklarına, bunları gerekli 
makamlara ileteceklerine ve 
konunun takipçisi olacaklarına 
vurgu yaparak, “Bu alandaki yasal 
çalışmalara sahanın taleplerini 
yansıtmaya çalışacağız. Ülkemizin 
bugün eriştiği noktayı daha ileriye 
taşıması için hep beraber çalışarak, 
arzu ettiğimiz noktalara adım adım 
ilerleyeceğiz.” dedi.

ve CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin 
Tarhan da yer aldı. 

Fabrika gezisinin ardından 
gazetecilere açıklama yapan 
Komisyon Başkanı ve AK PARTİ 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 
Türkiye’nin otomotivde önemli bir 
altyapıya sahip olduğunu kaydetti.

Komisyon olarak yerli ve millî marka 
otomobilin üretilmesi çalışmalarını 
yakından izlediklerini vurgulayan 
Altunyaldız, “Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile toplantı 
yaptık. Kendisinden bu konudaki 
gelişmeleri aldık. Şu an itibarıyla 
her şeyin planlandığı gibi gittiğini 

görüyoruz. Ayrıca, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanımızla da bu 
konuyla alakalı birlikte olduk. Pozitif 
ve yapıcı katkılarıyla çalışmalara 
ivme kazandıran rolümüzle, bu 
çalışmaların (yerli otomobil) 
planlandığı şekilde bitmesine 
yönelik biz de katkılarımızı vermeye 
devam edeceğiz.” diye konuştu. 

Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu daha 
sonra Bursa’daki otomobil 

fabrikalarını ziyaret etti
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Siyasi partilerin seçim ittifakına 
ilişkin düzenlemeyi içeren teklifini 
görüşecek TBMM Anayasa 
Alt Komisyonu Başkanlığına, 
Anayasa Komisyonu Başkanvekili 
ve AK PARTİ Aydın Milletvekili 
Abdurrahman Öz seçildi.

AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP’nin 
ortaklaşa verdiği önergeyle “daha 
ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 
amacıyla”, 298 sayılı Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’nin sevk edildiği 
alt komisyon, en yaşlı komisyon 
üyesi sıfatıyla HDP Mardin 
Milletvekili Erol Dora başkanlığında 
toplandı.

Toplantıda AK PARTİ Aydın 
Milletvekili Abdurrahman 
Öz Anayasa Alt Komisyonu 
Başkanlığına, MHP Afyonkarahisar 
Milletvekili Mehmet Parsak 
da Başkanvekilliğine seçildi. 

Dokuz kişilik alt komisyonda 
Abdurrahman Öz ve Mehmet 
Parsak’ın yanı sıra AK PARTİ’den 
Ankara Milletvekili Murat Alparslan, 
Antalya Milletvekili Mustafa Köse, 
Adıyaman Milletvekili İbrahim 

Halil Fırat ve Şanlıurfa Milletvekili 
Kemalettin Yılmaztekin; CHP’den 
Ankara Milletvekili Murat Emir 
ile Kocaeli Milletvekili Fatma 
Kaplan Hürriyet; HDP’den Mardin 
Milletvekili Erol Dora yer alıyor.

MİLLÎ SAVUNMA 
KOMİSYONU
BAŞKANI
BEYAZIT,
UKRAYNA
BÜYÜKELÇİSİNİ
KABUL ETTİ

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf 
Beyazıt, Ukrayna Ankara Büyükelçisi 
Andrii Sybiha’yı kabul etti.

“SEÇİM İTTİFAKI TEKLİFİ” ANAYASA 
ALT KOMİSYONU BAŞKANI SEÇİLDİ

Millî Savunma Komisyonu Başkanı AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha

AK PARTİ Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz
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“ENERJİ, SAVUNMA SANAYİ, BİLİM, 
TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM” BAŞLIĞI ALTINDA
KOMİSYONA SUNUM YAPILDI

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu, AK PARTİ Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız 
başkanlığında toplandı. 

Toplantıda MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan, 
“Enerji, Savunma Sanayi, Bilim, 
Teknoloji ve Bilişim” başlığı altında 
komisyon üyelerine sunum yaptı. 
Kaan, konuşmasında, MÜSİAD 
olarak önerilerini de sıraladı. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının altında Teknoloji 
ve Sanayileşme Konseyinin 
oluşturulmasını isteyen Kaan, 
konseyin; Haberleşme, Elektronik 
ve Bilişim, Nükleer, Yaşam Bilimleri, 
Makine, Mekatronik ve Malzeme, 

Kimya, Yapı Bilimi, Yenilenebilir 
Enerji ve Depolama, Havacılık ve 
Uzay ile Otomotiv teknolojileri 
izleme ve geliştirme dairelerinden 
oluşmasını istedi. 

Kaan, TÜBİTAK’ın yeniden 
yapılandırılması, sanayi ile 
rekabet eden bir kurum olmaktan 
çıkarılması, sonuç odaklı AR-
GE destekleri ile sanayiyi teşvik 
eden bir yapıya kavuşturulması, 
ana yüklenici olmaktan çıkartılıp 
yaptığı AR-GE’leri özel sektör 
üzerinden ticarileştirmesinin 
sağlanması gerektiğini savundu. 

Kaan; Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından oluşturulan, 
kamu alımlarında yerli ürün alma 
zorunluluğu getirmeyi amaçlayan 

Sanayi İş Birliği Programını 
desteklediklerini bildirdi. 

Kaan, Türkiye’nin teknolojik 
ihracatını artırmak amacıyla, 
teknik, teknolojik müşavirlik 
hizmetlerinin teşvik edilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Toplu Sanayi İşletmeleri 
Projelerinden de söz eden Kaan, 
projeyle 81 ilde birer orta ölçekli 
sanayi bölgesi tesis edilmesini 
istediklerini ifade etti. 

Kaan, savunma sanayiinde lider 
şirketlerin finansman ve güven 
verme kapasiteleri sayesinde 
büyük işleri alarak KOBİ’lerle ortak 
çalışmasının sağlanmasını önerdi.
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CEZA İNFAZ KURUMLARI İNCELEME
RAPORLARI KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
AK PARTİ Elâzığ Milletvekili Ömer 
Serdar başkanlığında toplandı. 

Komisyonda, Maltepe Açık 2 No’lu 
L Tipi Kapalı ve Elâzığ T Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumları İnceleme 
Raporları görüşülerek kabul edildi. 

Çalışmalar hakkında bilgi veren 
Serdar, komisyona dün itibarıyla 
toplam 9 bin 763 başvuruda 
bulunulduğunu, bunların 9 bin 150’si 
hakkında gerekli işlemin yapıldığını 
belirtti. 

En fazla  başvurunun 4 bin 113 
başvuru ile memuriyete ilişkin 
sorunlar (göreve iade talebi, 
mobbing)  hakkında yapıldığını 
anlatan Serdar, cezaevlerindeki keyfî 
tutum ve işlemler, kötü muamele, 
işkence, fiziki koşullar hakkında 3 bin 

727, yargıya ilişkin sorunlar hakkında 
2 bin 244, yasal düzenleme talepleri 
hakkında da 368 başvuru geldiğini 
ifade etti. Daha sonra Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel 
Müdürü Şaban Yılmaz, komisyon 
üyelerinin cezaevleri hakkındaki 
yorumları ve önerilerine ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 

Yurt genelinde açık ve kapalı 
olmak üzere 386 cezaevinin 
bulunduğunu, bu cezaevlerinin şu 
andaki mevcudunun 235 bin 888’e 
ulaştığını aktaran Yılmaz, artırılmış 
kapasitenin 208 bin 830 olduğunu, 
yaklaşık 28 bin civarında bir 
kapasite fazlalığının tespit edildiğini 
vurguladı.  

Yurt genelinde 140 cezaevi 
inşaatının devam ettiğini, bu sene 
sonunda 40’ının tamamlanmasının 

amaçlandığına değinen Yılmaz, “Bu, 
hep cezaevi yapıyoruz anlamına 
gelmemeli. Çünkü ekonomik 
ömrünü doldurmuş eski ya da 
küçük cezaevlerini yenileri yapılınca 
kapatıyoruz.” dedi. 

Şaban Yılmaz, Bölge Adliye 
Mahkemelerinin kararları sonrası 
cezaların artık çok daha çabuk 
kesinleştiğini kaydetti. 

Cezaevinde bulunanların büyük 
bölümünü uyuşturucu ile ilgili suç 
işleyenlerin oluşturduğuna işaret 
eden Yılmaz, “Yaklaşık 50 bini 
bulan tutuklu ve hükümlünün 45 
binini uyuşturucu ticareti yapan, 4 
binini ise kullananlar oluşturuyor. 
Bu suçun cezası fazla olduğundan 
dolayı tutuklu ve hükümlü sayısı 
fazla.” diye konuştu. 

Şaban Yılmaz, cezaevlerindeki 
sağlık hizmeti hakkında da bilgi 
verdi. Yılmaz, büyükşehirlerdeki 
cezaevlerinin kendilerine ait 
ambulanslarının bulunduğunu, 
diğer kentlerde ise acil durumlarda 
112 Acil Servis hizmetlerinden 
yararlanıldığını bildirdi. 

Kampüs cezaevlerinin bulunduğu 
illerde ayrıca hastane yapıldığını, 
İstanbul Silivri, Ankara Sincan ve 
İzmir Şakran’daki kampüslerde 
bu hastanelerin faal olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, kampüs içindeki 
hastanelerin sayısını artırmak 
istediklerini kaydetti. 

Şaban Yılmaz, cezaevlerinde 
işkence konusunun da kendileri için 
önemli olduğunu, bu duruma asla 
taviz vermediklerini vurguladı. 

Yılmaz, “Adalet Bakanlığı olarak 
işkenceye asla taviz vermiyoruz. 
İşkence söz konusu olması 
hâlinde bizden önce Cumhuriyet 
Savcılıkları gereğini yapıyor zaten.” 
değerlendirmesini yaptı.
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İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Ömer 
Serdar, AP’nin 8 Şubat 2018 
tarihli oturumunda kabul ettiği 
“Türkiye’de İnsan Haklarının 
Durumu” başlıklı rapora ilişkin 
düzenlediği basın toplantısında 
açıklamalarda bulundu. 

Hemen her fırsatta Türkiye karşıtı 
oluşumlara sahip çıkan, konu 
Türkiye olunca nesnellikten uzak 
her karara büyük bir hevesle imza 
atan Avrupa Parlamentosuna bazı 
hususları hatırlatmak istediğini 
belirten Serdar, şu ifadelere yer 
verdi:

“15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/
PDY terör örgütü tarafından 
gerçekleştirilmek istenen darbe 
girişimi, Türkiye’nin meşru 
hükûmetini ve demokratik 
kurumlarını hedef almıştır. 
Darbeciler, vatandaşlarımızın 

temel hak ve hürriyetlerine 
kastetmiş ve antidemokratik 
yöntemlerle, seçilmiş hükûmeti 
devirmek istemişlerdir. Bu tehdidin 
bertaraf edilmesi için gerekli olan 
Olağanüstü Hâl (OHAL) ilanı 
Türkiye’nin en doğal hakkıdır.

OHAL kapsamında alınan tedbirler 
de uluslararası yükümlülüklerimize 
uygun ve hukuk ilkeleri 
çerçevesinde yürütülmektedir. 
OHAL sadece Türkiye’nin 
başvurduğu bir yöntem değildir. 
AB üyesi pek çok ülke, millî güvenlik 
kaygıları söz konusu olunca böyle 
bir yönteme başvurmaktadır. 
Kendi güvenliğinin tehlikede 
olduğu dönemlerde hukuk devleti 
ve insan hakları ilkelerini askıya 
alan Avrupa’nın bu konuda empati 
yapması yerinde olacaktır.”

Ömer Serdar, PKK’nın 2002 yılından 

beri Avrupa Birliği’nin terör örgütleri 
listesinde yer aldığına değinerek, 
kendi binalarına terör örgütünün 
sembollerinin asılmasına izin veren 
Avrupa Parlamentosunun, terör 
örgütü listesine aldığı PKK’ya terör 
örgütü gibi davranmasının, birliğin 
felsefesine uygun bir yaklaşım 
olacağını aktardı. 

Türkiye’nin demokratik hukuk 
devleti gereklerine hassasiyetle 
riayet eden bir ülke olduğunu 
vurgulayan Serdar, “Türkiye’nin 
demokrasi, insan hakları ve evrensel 
hukuk alanlarındaki hassasiyetleri 
en üst noktadadır. Bu konularla 
ilgili her türlü tarafsız eleştiri ve 
yapıcı öneriye açık olduğumuz 
bilinmeli, buna karşın ülkemize 
yönelik tutarsız, ön yargılı, subjektif 
ve rasyonellikten uzak kararlara 
müsamaha göstermeyeceğimiz 
unutulmamalıdır.” diye konuştu.

AP’NİN 
“TÜRKİYE’DE 
İNSAN 
HAKLARININ
DURUMU” 
BAŞLIKLI 
RAPORUNA 
ÖMER
SERDAR’DAN 
TEPKİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı  AK PARTİ Elâzığ Milletvekili Ömer Serdar
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BAĞCILIK VE ÜZÜM
ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Bağcılık sektörü ve üzüm 
üreticilerinin sorunlarının 

araştırılarak alınacak 
tedbirlerin tespit edilmesi 

amacıyla kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu, AK 
PARTİ Manisa Milletvekili 

İsmail Bilen başkanlığında 
toplandı.

Toplantıda sunum yapan 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Rüstem Cangi, Türkiye’de yılda 
yaklaşık 3,5-4 milyon ton üzüm 
üretildiğini belirtti. 

Cangi, üzüm üretiminin yüzde 
50’sinin sofralık, yüzde 20’sinin 
şıra ve şaraplık, yüzde 40’ının 
kurutmalık olduğunu ifade ederek, 
üzüm yaprağının da ciddi gelir 
kaynağı niteliği taşıdığını dile 
getirdi. 

Cangi, komisyona üzüm yetiştiriciliği 
konusunda bilinçlendirme çalışması 
yapılması, pazarlama teknikleri ve 

pazarın geliştirilmesi, depolama 
imkânlarının artırılması, havzalara 
göre yetiştirilecek çeşitlerin 
keskinleştirilmesi ve desteklerin bu 
çeşitlere göre verilmesi önerilerinde 
bulundu. 

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Üyesi İlhan Zincirlioğlu da üretilen 
çekirdeksiz kuru üzümün ortalama 
yüzde 83’ünün ihraç edildiğini 
ifade etti. Türkiye’de kişi başına 
tüketilen kuru üzüm yaklaşık 450 

gram iken bu rakamın İngiltere’de 
2 kilogram olduğuna işaret eden 
Zincirlioğlu, kuru üzüm tüketiminin 
desteklenmesini, Ulusal Kuru 
Meyve Konseyi kurulmasını ve etkin 
lisanslı depoculuk faaliyetlerinin 
yapılmasını tavsiye etti. 

Denizli Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili ise 
bağcılık ve tarıma destek verilmesi, 
üniversitelerin bu konularda çalışma 
yapması gerektiğini söyledi. 

AK PARTİ Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen 
başkanlığında 8 Şubat’ta 
yapılan komisyon 
toplantısında ise Şarap 
Üreticileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali N. Başman bir sunum 
yaptı. Başman, üzümün 
katma değeri en yüksek 
ürününün şarap olduğunu 
belirtti.
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AK PARTİ Manisa 
Milletvekili İsmail 

Bilen başkanlığında 
15 Şubat’ta yapılan 

komisyon toplantısında 
Cumhurbaşkanı 

Başdanışmanı Prof. Dr. 
İbrahim Saraçoğlu bilgi 

verdi.

Üzümün dünyada 29 milyar avroluk 
ticareti bulunduğunu dile getiren 
Başman, şarap üreten ülkeler 
ile ülkemiz arasındaki rekabeti 
önlemek amacıyla şaraplık üzüm 
yetiştiriciliğine ve üreticilere destek 
verilmesi gerektiğini belirtti. 

Türkiye’deki şarabın büyük bir 
bölümünün ülkeye gelen turistler 
tarafından tüketildiğini söyleyen 
Başman, Türkiye’nin şarap 
tüketicisi bir ülke olmadığını ifade 
etti. Türkiye’de üretilen şarapların 
oldukça kaliteli olduğunu belirterek, 
dünyada daha fazla tanıtılması 
gerektiğine işaret etti.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, 
Türkiye’de 300 bin ton çekirdeksiz 
kuru üzüm üretildiğini söyledi. 
Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm 
üretiminde ve ihracatında dünya 
birincisi olduğunu dile getiren 
Kemaloğlu, 240 bin kişinin üretim 
yaptığını kaydetti. 

Bağcılık ve üzüm üreticilerinin 
sorunlarına ve çözüm önerilerine 
değinen Kemaloğlu, şunları söyledi: 

“Temel sorunlarımız, üreticiler küçük 
ölçekli, üretici örgütleri yeterince 
etkin değil. Kuru üzümde lisanslı 

depoculuk sistemine geçilmesi 
gerekiyor. Üreticilere finansman, 
depolama ve pazarlama imkânının 
sağlanması lazım. Ürün ihtisas 
borsasının aktif hâle getirilerek 
sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması 
şart.” 

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin 
Külcü de, komisyonda, kooperatif 
olarak yaptıkları çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. Ülke genelinde 31 bin 
293 okulda 4 bin 121 ton kuru üzüm 
dağıtımı yaptıklarını söyleyen Külcü, 
2017-2018 yılı birinci dönemde ise 
4 bin 318 ton kuru üzüm dağıtımı 
gerçekleştirildiğini bildirdi. 

Saraçoğlu, yaş sebze ve meyvelerdeki 
en önemli tehditlerden birinin zirai 
ilaç, diğerinin ise genetik zenginliğe 
sahip çıkılmaması olduğunu söyledi. 
İlaçlama konusunda üreticilerin 
yanlış bilgilere sahip olduğunu, 
doğru bilgilendirilmeleri gerektiğini 
belirten Saraçoğlu, “Muhtarlarla 
konuştuğumda, bahçesine kaç defa 
ilaçlama yaptığını soruyorum, o bana 
yılda 10-12 defa ilaçlama yaptığını 
söylüyor. Ne kadar büyük bir tehlike. 
Yaş sebze ve meyvede bir sezonda 
en fazla 2 defa zirai ilaç verilebilir. 
Bu değişmez kesin kuraldır.” diye 
konuştu. 

Sebze ve meyvelerde de Anadolu 
topraklarında üretilen doğal genetik 
kaynaklarının korunması gerektiğine 
işaret eden Saraçoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Elma veya armut sindirim sistemini 
kolaylaştırıcı meyvelerdir. Ama 
şimdi armut yiyoruz, şişiyoruz 
diyoruz. Sindirimi kolaylaştırmak 
yerine zorlaştırıyor. Bunun nedeni 

doğal genetik zenginliğe sahip 
çıkmamamız. Maalesef genetik 
kaynaklarımızdaki sebze ve 
meyveleri toplum tüketemiyor. 
Köylerimizde hâlâ eski ağaçlarımız 
var, ürünler yetişiyor ama nakliye 
konusunda sıkıntı yaşanıyor. Genetik 
kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. 
Mevcut kaynağımızı bırakıp, yerine 
ithal tohum ekersek, kendi ordumuz 
içine yabancı düşmanları sokmaya 
benzer.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kuru üzümün en güçlü antioksidan 
olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, 
üzümün çekirdeği ile tüketilmesi 

gerektiğini kaydetti. 

Üzüm ve dut pekmezinin de son 
derece sağlıklı gıdalar olduğuna 
dikkati çeken Saraçoğlu, “Üzüm ve 
dut pekmezi doğal olmak kaydıyla 
öyle bir nimettir ki, hem sağlıklı 
hem besleyicidir. Araştırmadan, 
bilmeden ‘Pekmez, bal yemeyin’ 
diyenler var, külliyen yalan. Asma 
yaprağı öyle güzel bir bitkidir ki… 
Alkol bağımlılığının devası asma 
yaprağındadır. Taze yaprağı kaynatıp, 
alkole bağımlı insana içirirseniz, ona 
çok büyük yardım etmiş olursunuz, 
çünkü onun alkolü terk etmesine 
vesile olursunuz. Asma yaprağı 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu
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alkole karşı bulunmaz bir savaş verici 
bitkidir. “ ifadelerini kullandı. 

Bugün kullanılan tüm ilaçların, 
Anadolu topraklarında yetişen 
bitkilerden elde edildiğini vurgulayan 
Saraçoğlu, “Türkiye, birçok endemik 
bitkiye sahip ama kimse ne işe 
yaradığını bilmediği için kayboluyor.” 

diye konuştu. 

Üzümün sirke olarak da 
tüketilebileceğini belirten Saraçoğlu, 
elma ile üzüm sirkesi arasında kimya 
değişikliği bulunduğunu, birbirinin 
yerini tutmadığını söyledi. Saraçoğlu, 
derecesi en yüksek sirkenin üzüm 
olduğunu belirtti.

Toplantıda, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür 
Yardımcısı Adem Başar, lisanslı 
depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı 
sistemi hakkında; Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) Başkanı Hakan Kalender de 
üreticilere sunulan hibeler, avantajlar 
hakkında sunum yaptı.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin 
sorunlarının araştırılarak alınacak 
tedbirlerin tespit edilmesi maksadıyla 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 
AK PARTİ Manisa Milletvekili İsmail 
Bilen başkanlığında toplandı.

Komisyonun, üreticilerin daha 

fazla gelir elde etmesi, sorunlarının 
giderilmesi noktasında ilgili 
bakanlıklara gerekli tedbirlerin 
bildirilmesi amacıyla kurulduğunu 
belirten Bilen, “Bu sektörden yaklaşık 
bir milyar dolara yakın bir gelir elde 
edilmektedir. Bu da ülkenin hem 
ticaretine hem de diğer sektörlerine 

kaynak oluşturan bir gelirdir. 
Üreticilerin sorunlarını dinlemek, 
sorunlarına çözüm önerileri üretmek 
ve ilgili bakanlıklara tavsiye niteliğinde 
rapor sunmak bizim görevimizdir. 
Bir taraftan bunu yapacağız, diğer 
taraftan ülkemizin, milletimizin 
bekası için terörle mücadeleye 
destek vereceğiz. Millet bunun için 
bize bir görev verdi, millet adına bu 
görevi yapmaktayız.” açıklamasında 
bulundu. 

MHP İzmir Milletvekili Ahmet 
Kenan Tanrıkulu da sektörün 
çalışmalarını araştırmak için komisyon 
kurulduğunu söyleyerek  “Maksadımız 
üzüm yemek; bağcıyı dövmek değil. 
Üreticilerin sorunlarına çare bulmak 
istiyoruz.” diye konuştu. 

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay 
Sındır da komisyonun görevini yerine 
getirdiğini söyledi. 

Komisyonda, ihracatçı firmaların ve 
üzüm üretimi yapılan il ve ilçelerin 
Ziraat Odası ile Ticaret Borsası 
yönetim kurulu temsilcilerinin 
sunumlarına geçildi.

“15’LİLERİN TORUNLARINDAN”
AFRİN’DEKİ MEHMETÇİĞE MEKTUP
İstanbul Esenyurt ilçesindeki 
ilk, orta ve lise öğrencilerinin 
Afrin’deki askerlere hitaben 
yazdıkları “15’lilerin torunlarından 
Mehmetçiğe” adlı 5 bin mektup, 
askerlere gönderilmek üzere Millî 
Savunma Komisyonu Başkanı 

AK PARTİ Tokat Milletvekili Yusuf 
Beyazıt’a teslim edildi.

İstanbul Esenyurt Tokatlı Dernekler 
Federasyonu Başkanı Salih Yılmaz 
ile Çanakkale Savaşı döneminde 
dedelerinin giydiği asker 

kıyafetlerini giyen üyeler, Mecliste 
Beyazıt’ı ziyaret etti. 

Beyazıt, mektupları en kısa 
zamanda sahiplerine ileteceğini 
bildirdi. 15’lilerin hikayesinin; 
Çanakkale Savaşı’nda askerlere 

Komisyon Başkanı AK PARTİ Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve üyeler, komisyonun 
kuruluş amacı ile ilgili açıklamalarda bulundular.

AK PARTİ Manisa Milletvekili İsmail Bilen
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 
yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’na 
destek olmak amacıyla Osmaniye, 
Gaziantep ve Kahramanmaraş’tan 
yola çıkan yaklaşık 500 araçlık 
konvoy, Hatay’ın Hassa ilçesine 
ulaştı.

Konvoyla birlikte Hassa’ya gelen 
TBMM  Kâtip Üyesi ve AK PARTİ 
Osmaniye Milletvekili Mücahit 
Durmuşoğlu, burada yaptığı 
konuşmada, bazı kimselerin 
‘Türkiye’nin Afrin’de ne işi var’ 
diye sorduklarını belirterek, 
“Bunu bazı ülkeler söylediği gibi 
içimizdekilerden de söyleyenler 
oluyor. Bunlara asla itibar 
etmemeliyiz. Sınırlarımızın tehdit 
olmaktan çıkması için bu harekâtın 
salimen sonuçlanması gerek. Gerek 
Kırıkhan’ın gerek Reyhanlı’nın, 
Hatay’ın, Kilis’in rahat edebilmesi, 

Amanoslar’ın teröristlerden 
temizlenmesi bu operasyonun 
başarısına bağlı.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, harekâta 
katılan askerlere destek olmak için 
sloganlar atıldı, tekbirler getirildi.

destek olmak amacıyla Tokat’tan 
savaş cephesine giden 15 yaşındaki 
gençler olduğunu belirten Beyazıt, 
şimdi ise 15’lilerin torunlarının 
Türkiye’nin sınırlarını koruduğunu 
söyledi.

Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı 
Harekâtı’na değinen Beyazıt, 20 
Ocak’tan bu yana devam eden 

operasyonun başarılı bir şekilde 
sürdüğünü söyledi.

Türkiye sınırında bir terör 
kuşağı oluşturulmak istendiğine 
dikkati çeken Beyazıt, “Ülkemiz, 
sınırlarımıza 90 füze atılmak üzere 
rahatsız edilmiştir. Türkiye bir NATO 
ülkesidir. ABD ve diğer müttefik 
ülkelerin Türkiye’nin yanında yer 

alması, Türkiye ile birlikte mücadele 
etmesi lazım gelirken tam tersine 
müttefiklerimizin, özellikle ABD’nin 
terör örgütüne destek olduğunu 
birtakım hareketlerle üzülerek 
görüyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Afrin’den sonra Mümbiç’in de 
teröristlerden temizleneceğini 
vurgulayan Beyazıt, şöyle devam 
etti: 

“Sadece Fırat’ın batısı değil, 
doğusunda da Kobani’ye varıncaya 
kadar operasyon devam edecek. 
Teröristlere taviz verilmeyecek. Biz 
Batı ülkeleri gibi her yeri yakıp, 
yıkmıyoruz, halka zarar vermiyoruz. 
Hedefimiz teröristler. Sivillere 
zarar gelmesin diye çok dikkatli 
bir operasyon yürütüyoruz.” 
Beş askerin şehit olduğu tankın 
vurulmasında kullanılan füze ile 
ilgili araştırmanın devam ettiğini 
kaydeden Beyazıt, “Biliyoruz ki 
büyük devletlerin yapmış olduğu 
füze… Teröristlerin füze yapma 
imkânı yok. Her kim gönderdiyse 
gereken cevabı gerektiği şekilde 
alacaktır.” diye konuştu.

OSMANİYE, GAZİANTEP VE KAHRAMANMARAŞ’TAN 
ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA DESTEK
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Türkiye’nin şanlı bir tarihe sahip, 
köklü bir devlet olduğunu belirten 
Can, “Türkiye Cumhuriyeti büyük 
bir devlettir. Tabii ki kendi bekasını, 
bağımsızlığını koruyacaktır, 
karşısında kim olursa olsun bunu 
sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

ABD’nin DEAŞ ile mücadele 
bahanesiyle YPG/PKK terör 
örgütünü silahlandırmasının “açık 
ve net” olduğunu vurgulayan Can, 

“Türkiye, ulusal güvenliği gereği, 
NATO’da ittifak içinde olmasına 
rağmen ABD’nin bu bölgede 
bir terör koridoru oluşturmasına 
kayıtsız kalamazdı. Afrin Hârekatı 
bu ortamda başladı. Türkiye 
diplomasi kanallarını sonuna kadar 
kullanarak sınırlarının ötesinde bir 
terör devleti kurulmasına asla izin 
vermeyeceğini defalarca açıkladı. 
Diplomasinin bittiği yerde çözüm 
askerî müdahaledir.” diye konuştu.

Türkiye’nin, Zeytin Dalı Harekâtı ile 
hukuktan kaynaklanan müdafaa 
hakkını kullandığının altını çizen 
Can, “Zeytin Dalı Operasyonu’nun 
uluslararası hukukta karşılığı vardır. 
Diğer taraftan, terör örgütlerine 
silah temin eden, lojistik destek 
sağlayan ülkeler de uluslararası 
hukuka göre suç işlemişlerdir, suç 
işlemeye de devam etmektedirler.” 
dedi.

Ramazan Can, ABD’nin DEAŞ 
terör örgütünü kurdurup, onunla 
mücadele adı altında başka terör 
örgütleriyle birlikte hareket ettiğini 
ve Türkiye’ye karşı verdiği sözlerin 
somut eylemlere dönüşmesi 
gerektiğini de belirtti.

TSK’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nda 
yerli ve millî silahları kullandığına 
işaret eden Can, şunları kaydetti:

“Bu silahların önemli bir kısmı da 
Kırıkkale’de üretiliyor ve kahraman 
ordumuz tarafından kullanılıyor. 
Biz hem ekonomik anlamda, 
hem lojistik destek noktasında ve 
hem de siyasi iradeyle kahraman 
ordumuzun arkasında duracağız. 
Allah’ın izniyle sonuna kadar da 
gideceğiz.” 

KEİPA TÜRK GRUBU BAŞKANI RAMAZAN
CAN, ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA İLİŞKİN
AÇIKLAMALARDA BULUNDU

KADINLAR “SİYASET STAJINI”
MECLİSTE YAPACAK
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) Başkanı, AK PARTİ 
Kocaeli  Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, Birleşmiş Milletler Kadın 
Birimi (UN Women), Parlamentolar 
Arası Birlik ve Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonunca uygulanan 
“Türkiye’de Siyasi Liderlik ve Siyasi 
Katılımda Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Projesi” kapsamında, kadının 
siyasete katılımını artırmak ve 
önündeki engelleri kaldırmak, kadını 
daha güçlü kılmak için yürütülen 

çalışma hakkında bilgi verdi.

Yurt dışı temasları sırasında 
parlamento ziyaretlerinde, kanun 
ve anayasal düzlemde Türkiye’deki 
kadın haklarının çok daha ileri 
düzeyde olduğunu gördüklerini 
anlatan Katırcıoğlu, Türkiye’nin 
bu konuda sadece uygulamada, 
hayata geçirmede biraz daha 
zamana ihtiyacı olduğunu, bu 
nedenle farkındalık çalışmalarına 
önem verdiklerini vurguladı. 

Katırcıoğlu, kadınlara araştırma ve 
anketlerde sorulduğunda yüzde 63 
oranında “Siyasetle ilgilenmiyorum, 
hiç düşünmüyorum.” cevabı 
alındığını söyledi.

Kadın aday adayı sayısını nasıl 
artırabileceklerinden hareketle yola 
çıktıklarını ifade eden Katırcıoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siyasete, okulu tarzıyla yola çıktık 
ama kadınların eğitime ihtiyacı 

KEİPA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı, Türkiye-
Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, Ankara Yüksek Hızlı Tren 
(YHT) Garı’nda düzenlenen Bakü-Tiflis-
Kars (BTK) Demir Yolu Çalıştayının 
açılışında yaptığı konuşmada, projenin 
önemine değindi.

Ulaştırma alanındaki hizmetlerin 
baştan sona başarı hikâyesi olduğunu 
vurgulayan Ünüvar, BTK Demir 
Yolu Hattı gibi küresel ölçekte çok 
önemli bir projeye imza atıldığını ve 
insanlığa hizmetin onur ve gururunu 
yaşadıklarını söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Antalya Milletvekili Mehmet Günal 

da BTK Demir Yolu gibi projelerin 
bölgesel iş birliğinin çok önemli 
örnekleri olduğuna dikkati çekerek, 
“MHP olarak her zaman bölgesel 
iş birliğine önem veriyoruz. Bu 
kapsamda da Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı ve benzeri iş birliği 
teşkilatlarıyla da hep birlikte bu 
çalışmaları sürdüreceğiz. Bu gibi 
çalıştayları çok önemsiyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi Irakli 
Koplatadze de, BTK Demir Yolu 
Hattının, Avrupa’dan Asya’ya nakliye 
sürecini 15 gün kısaltacağını, söz 
konusu demir yoluyla yılda 1 milyon 
yolcu ve 5 milyon ton yük taşınacağını, 
gelecekte de kapasitenin 15 milyon 
tona yükseleceğini anlattı. 

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(Eko Avrasya) Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eren ise BTK 
Demir Yolu Projesinin bölgeye hem 
istihdam, hem de ticari açıdan canlılık 
getireceğini ifade etti.

yok, sadece yüreklendirilmeye ve 
biraz daha tecrübeye ihtiyacı var. 
Bizler bir mentorluk üzerinden, işin 
nasıl yapıldığını, bu süreçlerin nasıl 
yaşandığını, bu süreçlerde nasıl 
hareket edilmesi gerektiğine yönelik 
çalışma planladık. Önümüzde yerel 
seçimler var. Siyaset, yerelde başlanır 
ve sahada öğrenilir. Buradan yola 
çıkarak, yerelde muhtarlıklar başta 
olmak üzere, belediye meclisleri, 
il genel meclisleri, belediye 
başkanlıkları, yardımcılıklardaki 
işleyişin nasıl olduğunu, Meclis 
ayağında ise milletvekili nasıl çalışır, 
iç işleyiş nasıl olur, komisyonlar 
nasıl çalışır, bunları bizzat yaşasınlar 
istedik.”

Kadınlara bütün bu eğitimlerinin 
sonunda bir sertifika vereceklerini 
bildiren Katırcıoğlu, “Kadınlar 
yönetimi irdeliyor, kadınlar siyasete 
yön veriyor, ‘Kadınız, kararlıyız, karar 
veriyoruz, kararların altına imza 

atıyoruz’ diyecekler.” dedi.

Katırcıoğlu, bütün bunların sonunda 
seçimlerde bu kadınların siyasete 
dâhil olup olmadığının ölçümünü de 

yapacaklarını dile getirdi.

KEFEK Başkanı Katırcıoğlu, kadınların 
TBMM’de temsil oranının yüzde 33 
olmasını hedeflediklerini söyledi.

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU
ÇALIŞTAYI YAPILDI

KEFEK Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu
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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ 
bölgesinin Hocalı kasabasında 26 
yıl önce yapılan katliamın kurbanları 
anıldı. Ankara’daki Hocalı Şehitler 
Anıtı’nı ziyaret eden Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Samed 
Seyidov, Gürcistan Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sophie 
Katsarava ve Dışişleri Komisyonu 
Üyesi AK PARTİ Adana Milletvekili 

Fatma Güldemet Sarı, anıta çelenk 
bıraktı. 

Anma etkinliğinde konuşan 
Bozkır, Hocalı’da 613 masum 
Azerbaycanlının kadın, çocuk, yaşlı 
demeden katledildiğini ve 1250 
kişinin Ermenistan Cumhuriyeti 
birlikleri tarafından esir alındığını 
belirtti. Bozkır, “Hocalı Katliamı bizim 
kalplerimizde derin yer tutmuş, acı 
bir anıdır.” dedi.

Hocalı’da yaşananların dünya 
gündeminde tutulması gerektiğinin 
altını çizen Bozkır, katliamı yapanların 
26 yıldır hesap vermediğine dikkati 
çekti. 

Türkiye’nin, tek millet iki devlet 
prensibince Azerbaycan’ın her 
zaman yanında olduğunu belirten 
Bozkır, “Bu, Azerbaycan’ın olduğu 
kadar Türkiye’nin de davasıdır. Bunu 
bütün uluslararası platformlarda 
savunmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Seyidov 
da katliamda yüzlerce Azerbaycanlı 
sivilin öldürüldüğünü hatırlatarak, 
“26 Şubat 1992 dünya tarihinde 
öz adaletini bekleyen kara bir leke. 
Hiçbir günahı olmayan bayanları, 
çocukları, yaşlıları öldürenler adalet 
mahkemesine çekilmeli.” ifadelerini 
kullandı.

Türkiye’nin her koşulda Azerbaycan’ın 
yanında olduğunu vurgulayan 
Seyidov, bu kardeşliğin kendilerine 
güç ve ilham verdiğini kaydetti.

Seyidov, Türkiye’nin Hocalı 
Katliamı’na olan hassasiyetinden 
duydukları memnuniyeti dile 
getirerek, “Biz hepimiz Hocalılıyız. 
Hepimiz bu meseleye adalet 
istiyoruz. İnanıyoruz ki, Azerbaycan 
ile Türkiye dostluğu sonunda adaleti 
getirecek. Hocalı yüreğimizde ebedi 
bir yaradır.” dedi.

HOCALI KATLİAMI’NIN 26. YILI
Hocalı Katliamı’nın 
26. yılı kapsamında 

Ankara’da anma 
programı düzenlendi. 

Hocalı Şehitler Anıtı’na 
çelenk bırakan Dışişleri 

Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti 
Millî Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 

Samed Seyidov, yaptıkları 
konuşmalarda, Türkiye 

ve Azerbaycan’ın 
kardeşliğine vurgu 

yaptılar. 
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UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE YENİ BAĞIMLILIK 
TÜRLERİNİ ARAŞTIRMA ALT KOMİSYONU BAŞKANI
DOÇ. DR. YILMAZ TEZCAN, KOMİSYON ÇALIŞMALARIYLA 
İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

DOÇ. DR. YILMAZ TEZCAN
AK PARTİ MERSİN MİLLETVEKİLİ

Komisyon Başkanı Yılmaz 
Tezcan, “Adı Uyuşturucu Madde 
Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık 
Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın 
Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin 
Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu 
olan Komisyonumuz 2 Kasım 
2017 tarihinde dört siyasi partinin 
oy birliğiyle kurulmuş, bütçe 
görüşmelerinin ardından 10 Ocak 
2018 tarihinde çalışmalarına 
başlamıştır.” diyerek açıklamalarına 
başladı. 

Tezcan, “Komisyon üyeleri 
Mecliste grubu bulunan dört 
parti milletvekillerinden oluşuyor. 
Toplam on iki milletvekilimiz var, 
yedi milletvekilimiz AK PARTİ’den, 
üç milletvekilimiz CHP’den, bir 
milletvekilimiz MHP’den, bir 
milletvekilimiz de HDP ’den. Madde 

bağımlılığıyla ilgili partiler üstü bir 
yaklaşımla komisyonumuz kuruldu, 
bu çok önemli bir sorun, çok ciddi 
bir sosyal problem, bu nedenle 
komisyon çalışmaları da gayet 
uyum içerisinde geçiyor.” dedi.

“Meclis Başkanlığımızın bize verdiği 
süre üç ay; artı bir ay ilave olarak 
toplam dört ay boyunca komisyon 
çalışmalarımız devam edecek” 
diyen Tezcan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Komisyonumuzda bilim insanı, 
akademisyen, konusunda 
uzman bürokratlar, müsteşarlar, 
müsteşar yardımcıları ve genel 
müdürler olmak üzere, Yeşilay’la 
birlikte STK’lerimizi de dinliyoruz. 
Komisyon çalışmaları gayet verimli 
geçiyor, bu süreçte çok önemli 
bilgilere sahip olduk. Bu çerçevede 

edindiğimiz bilgileri derleyerek, 
yapılması gerekenlerle ilgili 
raporları derleyip komisyon olarak 
Meclis Başkanlığına sunacağız.” 

Tezcan, “Biliyorsunuz ki Dünya 
Sağlık Örgütüne göre uyuşturucu 
madde tanımı, ‘Bitkisel kökenli 
veya sentetik olup merkezi sinir 
sistemini etkileyerek fiziksel ya da 
ruhsal bağımlılığa yol açan ve tutku 
oluşturan maddelerdir.’ Uyuşturucu 
madde bağımlılığı bireyin yanı 
sıra aileyi, toplumu ve devletleri 
olumsuz yönde etkiliyor. Bağımlılık 
sadece bireyin üstesinden 
gelebileceği bir hastalık değil, 
bununla ilgili de bütün bir toplum, 
bir devlet ve hatta ülkeler arası iş 
birliğine ihtiyaç var.” dedi.

“Uyuşturucu madde bağımlılığı, ne 
yazık ki gittikçe artan çok önemli 
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bir sosyal sorun.” şeklinde konuşan 
Tezcan; “2017 yılında BM’nin 
dünya uyuşturucu raporuna göre 
dünyada nüfusun yüzde 5.2’si yani 
250 milyon kişi hayatında bir kere 
uyuşturucu kullanmış. Bu oran 
Avrupa’da nüfusun yüzde 30’u, 
102 milyon kişiye tekabül ediyor. 
Türkiye’de uyuşturucu madde 
kullanımıyla ilgili yapılan bir ankete 
göre, özellikle 15-64 yaş arası genel 
nüfusta en az bir defa madde 
kullanım yaygınlığının 2002 yılında 
yüzde 1,3 iken 2011 yılında yüzde 
2,7’ye çıktığını görüyoruz.” diyerek 
sözlerine devam etti.

Uyuşturucu madde trafiği ve alınan 
güvenlik tedbirlerine de değinen 
Tezcan, “Uyuşturucu trafiğinde 

Türkiye maalesef bir kavşak noktası, 
doğudan batıya, batıdan doğuya 
baktığınızda, geçiş noktalarının 
en önemlilerinden.  Uyuşturucu 
madde en çok Afganistan’dan 
kuzey hat üzerinden ülkemize 
ulaşıyor. Ülkemiz üzerinden de 
Balkanlar’dan Avrupa’ya ulaşıyor.” 
dedi. “Bunun tam tersi bir yol 
da var.” diyen Tezcan, “Özellikle 
sentetik yolla yapılan uyuşturucu 
maddelerin de maalesef batıdan 
doğuya kaydığını görüyoruz. 
Batıdan, Balkanlar üzerinden 
ülkemize, buradan da Orta Doğu 
ülkelerine kadar gidiyor.” şeklinde 
konuşan Tezcan, “Bu açıdan 
baktığımızda Türkiye hem doğudan 
batıya hem de batıdan doğuya, 
en önemli kavşak ülkelerden 

biri; hâl böyle olunca güvenlik 
tedbirlerimizi ciddi bir şekilde almış 
bulunmaktayız.” dedi.

“Arz ve talebin mutlaka önlenmesi 
lazım, bu gerçekleştirilebilirse, 
çocuklarımızın, gençlerimizin 
ve madde bağımlısı insanların 
korunması noktasında çok 
önemli adımlar atmış oluruz.” 
diyen Tezcan , “Hem doğal 
uyuşturucu maddelerin hem de 
sentetik uyuşturucu maddelerin 
yakalanması konusunda, Türk 
güvenlik güçleri, koordineli bir 
şekilde çok önemli çalışmalara 
imza attılar.” diyerek sözlerine 
devam etti.

Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü; 
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“Bakıldığında uyuşturucu madde 
konusunda çok ciddi maddi 
bir trafik var. Bunları önleme 
noktasında da bizim araştırma 
komisyonu olarak cezaların 
artırılması ile ilgili sunacağımız 
birtakım önerilerimiz olacak. Tabii 
bu raporları tamamladıktan sonra 
kamuoyuyla paylaşacağız.”

“Öncelikle gençlerin uyuşturucu 
madde bağımlısı olmaması için 
önden yapılması gereken çalışmalar 
var.” diyen Tezcan, “Maddeye 
bulaşmış gençlerin tedavi ve 
rehabilitasyonu çok zorlaşıyor, 
süreç uzun oluyor. Biliyorsunuz 
tıpta koruyucu hekimlik var, 
ben de hekim olduğum için hep 
anlatıyorum, hasta olmamak, obez 
olmamak için yediğimiz içtiğimiz 
gıdaların içeriğine bakacağız, 
mevsimine göre besleneceğiz. 
Spor yapacağız, fiziksel aktiviteleri 
artıracağız, işte koruyucu hekimlik 
insanları buna teşvik ediyor ve bu 
konuda faydalı oluyor.” dedi. 

Tezcan, özellikle gençlere 
yönelik çalışmaların artırılması 
gerektiğini  belirterek, “Maddeye 
bulaşmamış fakat sosyal olarak 
dezavantajlı dediğimiz  kesimde 
olan gençlerimizi, o ortamlardan 
çekip almamız gerekiyor. Onlara 
hem iş hem de spor aktiviteleri 
noktasında destek sağlamalıyız.” 
diyerek sözlerini sürdürdü.

“Bu çerçevede, Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın çok önemli 
projeleri var.” diyen Tezcan, 
hemen hemen her mahalleye bir 
spor kompleksi yapılması gibi 
çalışmalar olduğunu söyleyerek, 
“Benim kendi seçim alanım 
Mersin biliyorsunuz, Mersin’de de 
çok ciddi spor yatırımları yapıldı 
ve hatta 2013 yılında Akdeniz 
olimpiyatları gerçekleştirildi. 
Akdeniz olimpiyatları nedeniyle 
olimpik statlar, voleybol sahaları, 
futbol sahaları, yüzme havuzları, 
basketbol sahaları gibi pek çok spor 
tesisi yapıldı. Bu spor tesislerine 

gençlerimizi çekiyoruz. Buralarda 
sportif aktiviteler yapmalarını 
sağlıyoruz, mutlaka gençlerimizi 
spora, sosyal aktivitelere bir şekilde 
teşvik etmemiz lazım, yapılacak çok 
önemli hizmetler, çalışmalar var, bu 
konuda yerel yönetimlere de çok 
ciddi görevler düşüyor.” dedi.

Tezcan, özellikle Gençlik Spor 
Bakanlığının amatör spor 
kulüplerini teşvik etme konusunda 
bu seneye kadar çok önemli 
desteği  olduğunu ifade ederek, 
“Biz de diyoruz ki, hem Gençlik 
ve Spor Bakanlığımız olarak hem 
de yerel yönetim olarak, gerek 
büyükşehir belediye başkanlarımız, 
gerek ilçe belediye başkanlarımız, 
mutlaka amatör kulüpleri 
desteklemeli, o gençleri bir şekilde 
kendi yeteneklerine göre herhangi 
bir spor dalına yönlendirerek 
desteklemeliyiz.” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
ve Yeni Bağımlılık Türlerinin 
Araştırılarak Bağımlılığın 
Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin 
Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu  
Üyesi, AK PARTİ Çorum Milletvekili 
Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt,  
madde bağımlığı ve komisyon 
çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulundu. 

“Ülkemizdeki uyuşturucu 
kullanım oranlarının, özellikle 
Avrupa ülkelerine kıyasla çok 
düşük seviyelerde olduğunu 
söyleyebiliriz.” diye sözlerine 
başlayan Kurt, “Özellikle son 
dönemlerde gençler arasında 
yayılma eğilimi gösteren sentetik 
türevi uyuşturucu maddeler, tüm 

dünyayı tehdit ettiği gibi ülkemiz 
için de bir tehdit unsuru olarak 
gündeme gelmiş ve tedbirler 
alınmaya başlanmıştır.” dedi.

Kurt, “Uyuşturucu sorunu yalnızca 
bazı grupların risk altında olduğu 
bir problem olmayıp, tüm 
toplumun problemidir ve herkes 
risk altındadır.” diyerek sözlerini 
sürdürdü . “Bu sebeple mücadelenin 
de toplumun her kesimi tarafından 
topyekûn bir seferberlik anlayışıyla 
sürdürülmesi gerekmektedir.” diyen 
Kurt, “Hayat şartlarının değişmesi 
ile yeni bağımlılık türleri ortaya 
çıkmaktadır. Alkol, uyuşturucu, 
sigara gibi bağımlılıklara artık 
internet, teknoloji gibi bağımlılıklar 
da eklenmiştir. Özellikle teknoloji 
bağımlılığı, genç kuşağı çepeçevre 

kuşatmış bir bağımlılık türüdür. Bu 
açıdan başta yeni tür uyuşturucular 
olmak üzere uyuşturucu tehdidinin 
boyutunun tespit edilmesi, alınan 
tedbirlerin değerlendirilerek sorun 
alanlarının belirlenmesi; yeni bir 
bağımlılık türü olan internet ve 
teknoloji bağımlılığı ile mücadelede 
strateji geliştirilmesi gibi amaçları 
kapsayarak komisyonumuz 
kurulmuştur.” dedi.

“Son zamanlarda Türkiye’ye 
yönelmiş en önemli tehditlerden 
biri uyuşturucudur.” diyen Kurt, 
“Bunun yanı sıra, stratejik konumu 
ve komşu ülkelerde yaşanan siyasi 
gelişmeler Türkiye’yi, uyuşturucu 
ve uyarıcı madde kaçakçılığında 
transit ve hedef ülke konumuna 
getirmiştir. Ayrıca, Türk Silahlı 

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE YENİ BAĞIMLILIK TÜRLERİNİ 
ARAŞTIRMA ALT KOMİSYONU ÜYESİ LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT 
MECLİS HABER DERGİSİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

LÜTFİYE İLKSEN CERİTOĞLU KURT
AK PARTİ ÇORUM MİLLETVEKİLİ
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Kuvvetlerimizin yürütmüş 
olduğu, güney sınırlarımızın terör 
tehdidinden arındırılması ve 
terörden temizlenen bu bölgelerin 
asli unsurlarına teslim edilmesi 
amacıyla yapılan Fırat Kalkanı 
Harekâtı ve hâlen sürdürülmekte 
olan Zeytin Dalı operasyonları 
ile terörizmin başlıca kaynakları 
arasında yer alan uyuşturucu 
madde ticaretine büyük darbe 
indirilmiştir.” dedi.

Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Uyuşturucu madde bağımlılığı 
her gelir düzeyinden, her eğitim 
seviyesinden insanın muzdarip 
olabileceği bir hastalık olarak 
görülmektedir.  Son yıllarda 
kamuoyunda yaygın olan adını 
anmak istemediğimiz, bilimsel adı 
sentetik kannabinoid olan sentetik 
uyuşturucuların yaygınlaşmasıyla 
gelir düzeyi ve eğitim seviyesi 
düşük gençler arasında uyuşturucu 
kullanımının arttığının tahmin 
edildiği uzmanlar tarafından 
komisyonumuza aktarılmıştır.” 

“Önleyici ve koruyucu çalışmalar 
bağımlılık ile mücadelenin önemli 
bir ayağını oluşturuyor” diyen 

Kurt, “Uyuşturucu arzını, satışını 
engellemek ne kadar önemliyse 
uyuşturucuya saplanmadan 
bu gençleri sportif ve kültürel 
çalışmalarla, gençlik çalışmalarıyla 
meşgul etmemiz de o kadar önemli. 
Bu konuda bizlere önemli görevler 
düşüyor. Zira önleyici tedbirlerin 
maliyeti bir madde bağımlısının 
topluma kazandırılması için 
harcanan maliyetin çok altında.” 
şeklinde konuştu.

Kurt, “Komisyonumuzda 
dinlenen yetkililer de, örneğin 
riskli mahallelerdeki çocukların 
spora yönlendirilmesinin asayiş 
olaylarında düşüş ve madde 
kullanım oranlarının azalmasını 
sağladığını belirtmişlerdir. Bu 
minvalde Çorum Milletvekili olarak, 
ilimizde Millî Olimpiyat Komitemizin 
TMOK Spor Kültürü ve Olimpik 
Eğitim Projesi kapsamında 4.000 
öğrencimizi sportif faaliyetlere 
yönlendirdik ve Sevgi Evlerinde 
bulunan çocuklarımız arasında 
‘Çorum Şampiyonunu Arıyor’ 
etkinliklerini düzenleyerek 
gençlerimizde sosyal faaliyet 
bilinçlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmaya çalıştık.” dedi.

“Bağımlılık ile mücadele; arzla 
mücadele, taleple mücadele, 
önleme, tedavi, rehabilitasyon 
ve sosyal uyum gibi konulardan 
oluşmaktadır.” diyen Kurt, 
“Bunlardan birinin eksik kalması, 
tüm mücadele sürecini sekteye 
uğratabilecektir.” diyerek sözlerini 
sürdürdü. 

“Kişiler uyuşturucu madde 
ile tanıştıkları takdirde tedavi 
olanaklarının kendilerine sunulması 
gerekmektedir.” şeklinde konuşan 
Kurt, “Bağımlılık hayat boyu süren 
‘şeker hastalığı gibi bir hastalık’ 
olduğu için tedavi görmüş kişilerin 
tekrar kullanıma geri dönmemesini  
sağlayacak rehabilitasyon ve sosyal 
uyum programları geliştirilmelidir. 
Ülkemiz bu alanda önemli adımlar 
atmakla beraber bu çalışmalar 
diğer alanlara göre ne yazık ki 
geri planda kalmıştır. Bu konuda 
Sağlık Bakanlığının, Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığımızın, Yeşilay’ın 
ve İŞKUR’un çalışmaları olduğunu 
biliyoruz.” diyerek açıklamasını 
bitirdi.
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Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
ve Yeni Bağımlılık Türlerinin 
Araştırılarak Bağımlılığın 
Nedenlerinin ve Alınacak 
Tedbirlerin Tespit Edilmesi 
Maksadıyla Kurulan Meclis 
Araştırması KomisyonuÜyesi, CHP 
İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 
komisyon çalışmaları hakkında 
açıklamalarda bulundu. 

Cihaner, “Komisyonda, alınması 
gereken tedbirler ve madde 
bağımlılığının yaygınlaşmasının 
nedenlerini ortaya koyma eksenli 
bir çalışma yürütüyoruz. Ülkemizde 
bu alanda mücadele eden, 
bağımlıların tedavisi konusunda 
çalışmalar yürüten, Sağlık 
Bakanlığına bağlı birimlerden, sivil 
toplum örgütlerinden, bilgi, belge 
ve sorunun çözümü için önerilerini 

de içeren yaklaşımları ortaya 
koymalarını, ellerindeki çalışmalarla 
ilgili  bilgilendirmelerini istiyoruz ve 
örnek uygulamaları incelemeye 
çalışıyoruz.” diyerek sözlerine 
başladı. 

“Uyuşturucu madde ve buna 
bağlı olarak işlenen suçlarla 
mücadelede ilk etapta arzın ve 
talebin azaltılması gerekmektedir.” 
diyen Cihaner, “Bunun arzu edilen 
düzeyde başarılabilmesi için suçun 
niteliği ve ekonomik büyüklüğü 
göz önünde bulundurulduğunda 
bu suçla mücadelede sağlıklı bir 
uluslararası iş birliğinin önemi 
yadsınamaz. Uyuşturucu trafiğinin 
engellenebilmesi için arzın 
gerçekleştiği kaynak ülkelerden 
başlamak üzere, sınır güvenliği 
de dâhil çağa uygun teknolojik 

olanaklardan faydalanarak 
kesintisiz bir şekilde mücadelenin 
sürdürülmesi gerekmektedir.” 
şeklinde sözlerine devam etti. 

Cihaner, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Uyuşturucu madde bağımlılığı ile 
gelir düzeyi arasında doğru orantılı 
bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. 
Elbette uyuşturucu madde 
bağımlılarının içlerinden çıktıkları 
aile modellerinin ve bulundukları 
çevrenin eğitim ve kültür düzeyi, 
sosyal ilişkileri, madde bağımlısı 
olan gencin arkadaş ağı, bu 
kötü alışkanlığın kazanılmasında 
etkilidir. Gelir düzeyi açısından 
olaya yaklaşıldığında varsıllık 
düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının 
uyuşturucu maddeye erişiminin 
söz konusu maddelerin ekonomik 
maliyetlerinden ötürü daha kolay 

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE YENİ BAĞIMLILIK TÜRLERİNİ 
ARAŞTIRMA ALT KOMİSYONU ÜYESİ İLHAN CİHANER MECLİS HABER 
DERGİSİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
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CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
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olduğu söylenebilirse de burada 
yoksul çocuklar açısından olayın 
daha dramatik yanı ortaya çıkıyor 
ve maddeye erişimi sürekli kılmak 
için yoksul ailelerin çocukları hem 
kullanıcı, hem de satıcı pozisyonuna 
evriliyor. Gençleri çeşitli kültürel 
aktivitelere ve spora yönlendirerek 
birer hobi sahibi olmalarını 
sağlamak, kuşkusuz gençlerimizin 
bireysel gelişimi açısından da 
olumlu sonuçlar doğuracaktır.” 
diyen Cihaner, “Ülkemizin eğitim 
sisteminin her yeni bakan 
tarafından farklı bir perspektif 
ile yorumlanması ve iktidarların 
siyasal amaçları doğrultusunda 
eğitim sistemi ile âdeta bir yapboz 
gibi oynamaları, eğitim sistemimizi 
gençlerimizi çağın ihtiyaçlarına 
göre donatmasına değil de 
iktidarların talepleri doğrultusunda 
nesiller yetiştirmesine hizmet 
eder bir yapıya dönüştürmüştür. 
Uyuşturucu madde ve madde 

bağımlılığı ile mücadele çok taraflı 
bir anlayışla yürütülmez ise çocuk 
ve gençlerimizin zehirlenmesinin 
önüne geçmek mümkün 
olmayacaktır.” diyerek sözlerine 
devam etti.

Cihaner, “Bu sorunla mücadelenin 
eğitim ayağı, talebin azaltılması 
konusunda kuşkusuz ki sonuç 
verecektir. Ancak en önemli 
meselelerden biri arzın azaltılarak 
yok edilmesidir ki burada da en 
büyük görev hiç kuşku yok ki kolluk 
güçlerine düşmektedir. ”dedi. 

Cihaner, “Madde bağımlılığından 
kurtulmak isteyen ve tedavi 
için başvuran hiçbir bireyin geri 
çevrilmediği bir sistemin kurulması 
gerekmektedir. Tedavinin 
akabinde bu gençlerimizin temiz 
kalmasını sağlayacak programların 
geliştirilmesi, sürekli bir izleme 
ve denetim mekanizmasının 

kurulması, gençlerin sosyal yaşama 
dâhil olmalarını sağlayacak 
önlemlerin hayata geçirilmesi 
gerekmektedir.” şeklinde  sözlerine 
devam etti. 

Cihaner, “Özellikle madde 
bağımlılarının oluşturduğu ve tedavi 
sonrası temiz kalmaya yönelik 
olarak faaliyet yürüten ve dünyanın 
birçok ülkesinde sayısız toplantılar 
gerçekleştiren ‘Adsız Narkotikler’ 
gibi sivil inisiyatiflerin özendirilmesi 
ve daha aktif bir biçimde kamu 
tarafından desteklenmesi, bu 
alanda yürütülen mücadeleye 
güç katacaktır. Özellikle gençler 
arasındaki yaygın işsizliğin 
çözülmesi için istihdam politikaları 
geliştirilmeli ve genç kuşağın 
sorumluluk sahibi, yaşamını kendi 
başına idame ettirebilecek birer 
birey olarak topluma kazandırılması 
gerekmektedir.” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
ve Yeni Bağımlılık Türlerinin 
Araştırılarak Bağımlılığın 
Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin 
Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu 
Üyesi, MHP Antalya Milletvekili Prof. 
Dr. Ahmet Selim Yurdakul,  madde 
bağımlığı ve komisyon çalışmaları 
hakkında  açıklamalarda bulundu. 

Yurdakul, “Komisyonumuz, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun 
02/11/2017 tarihinde Meclis 
Başkanlığına sunmuş olduğu Meclis 
araştırması önergesi ve TBMM’de 
grubu bulunan tüm partilerin 
ortak iradesi ile kurulmuştur. 
Komisyonumuz, kullanımı giderek 
yaygınlaşan ve millî güvenliğimizi 
tehdit eden uyuşturucu maddelerin 

üretim, dağıtım ve satılmasının 
önlenmesi için gerekli tedbirleri 
araştırmak üzere toplanmıştır.” 
diyerek sözlerine başladı.

“Uyuşturucu trafiğini engellemekle 
görevli kamu kurum ve 
kuruluşlarımızın, ellerindeki tüm 
imkânları kullanarak çağımızın 
vebası  da diyebileceğimiz 
uyuşturucu ile samimiyet  ve azimle 
mücadele ettiğini görüyoruz.” 
diyen Yurdakul, “Bununla birlikte, 
komisyon bünyesinde yaptığımız 
çalışma ve toplantılarda uyuşturucu 
arzının ve talebinin her geçen gün 
biraz daha arttığını üzülerek tespit 
ettik.” şeklinde konuştu. 

Yurdakul, sözlerine, “Bu nedenle 
son yıllarda üretilen ve ülkemizde 

yakalanan eroin miktarında da bir 
artış söz konusudur. Avrupa’da 
yakalanan eroin miktarları ise 
ülkemizle kıyaslanamayacak kadar 
azdır. Bunda ülkemizin köprü 
olarak kullanılmasının da payı 
bulunmaktadır. Komisyonumuzun 
çalışmaları süresince yaptığımız 
toplantılarda, uyuşturucu 
mücadelesinde küresel iş 
birliğinin önemini tespit etmekle 
birlikte bazı Avrupa ülkelerinin 
bizimle yeteri kadar bilgi ve 
istihbarat paylaşmadığını gördük. 
Bu sebeple küresel anlamda 
uyuşturucu trafiğini engelleme 
çalışmalarının etkinliği istenen 
düzeye ulaşamamaktadır.” şeklinde 
devam etti.

“Komisyon çalışmaları sırasında 

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI VE YENİ BAĞIMLILIK TÜRLERİNİ 
ARAŞTIRMA ALT KOMİSYONU ÜYESİ PROF. DR. AHMET SELİM YURDAKUL 
MECLİS HABER DERGİSİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

PROF. DR. AHMET SELİM YURDAKUL
MHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ



yaptığımız toplantılarda 
uyuşturucu bağımlılığının her 
çeşit gelir ve eğitim seviyesinden 
vatandaşımızı tehdit ettiğini 
tespit ettik.” diyen Yurdakul, 
“Aileler, ‘benim çocuğum kültürlü, 
benim torunumun her isteği 
yerine getiriliyor, benim kardeşim 
inançlı, bizim zaten paramız yok; 
nereden para bulup da alacak’ 
demesinler. Her kültür ve eğitim 
seviyesinden vatandaşımız 
uyuşturucu bağımlılığı tehlikesi ile 
karşı karşıya. Bir başka tespit de 
uyuşturucu maddelerin her fiyat 
aralığında tedarik edilebilmesidir. 
Bu durum, tehlikenin boyutlarını 
görmemiz açısından oldukça 
dikkat çekicidir.” diyerek 
açıklamalarını sürdürdü.

Yurdakul, “Gençlik ve Spor 
Bakanlığımızın uyuşturucu 
konusundaki hassasiyeti ile 
programlanmış etkinlikleri 
hakkında bilgiler aldık. 
Uyuşturucu bağımlılığı ile 
mücadelede en önemli ayağın 
rehabilitasyon olduğu kabul 
edilmektedir. Uyuşturucudan 
arınan vatandaşlarımızın  temiz 
bir yaşama dönebilmelerinde 
özellikle sportif ve kültürel 
faaliyetler önem arz etmektedir. 
Aynı zamanda daha en başından 
sağlıklı ve sporla dolu bir 
hayat ile gençlerimizin madde 
ve diğer bağımlılıklardan 
uzak durabileceğine yönelik 
kanaatlerimiz kuvvetlenmiştir.” 
diyerek açıklamalarını sürdürdü. 

“Başta uyuşturucu maddeler 
olmak üzere, bağımlılıklarla 
mücadele ülkemizin en önemli 
gündem maddesi olmalıdır.” 
diyen Yurdakul sözlerine şöyle 
devam etti :
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“Uyanık ve zihni açık nesiller ile 
ülkemiz büyük bir potansiyele 
sahiptir. Gençlerimizi ve 
toplumumuzu zehirlemek 
isteyen uyuşturucu tacirleri en 
az terör örgütleri kadar ülkemizi 
tehdit etmektedir. Özellikle 
okulların etrafında uyuşturucu 
simsarlarıyla mücadelede yer 
alan kolluk güçlerimizin sayısı 
artırılmalıdır. Millî eğitim kadroları 
hizmet içi eğitimler ile uyuşturucu 
ve diğer bağımlılıklarla mücadele 
konularında bilinçlendirilmelidir. 
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, 
bağımlılıkla mücadelede bütüncül 
bir çözüm için oldukça büyük bir 
öneme sahiptir. Gençlerimize, 
eğitim öğretim hayatları süresince 
profesyonel seviyede icra 
edebilecekleri sportif imkânlar 
sunulmalıdır.” 

Yurdakul, uyuşturucu madde 
bağımlılığıyla mücadelede 
başarıyla hareket eden  sivil 
toplum kuruluşlarını takdir ettiğini 
söyleyerek, “Bu konuda çalışma 
yapan, ‘DAMARLARINDAKİ 
ASİL KANI KİRLETME’ parolası 
ile hareket eden ve  gençleri 
uyuşturucunun zararlarına karşı 
uyaran, verdikleri destekler 
ile bağımlılıklarından kurtaran 
gençlik organizasyonu olan, 
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfını tebrik ediyorum. Bu 
kuruluş, uyuşturucu madde 
bağımlılığıyla mücadelede 
göz dolduran faaliyetlere imza 
atmaktadır. Çünkü Türk milleti, 
bu kara ticaretin önüne geçmekte 
her zaman devletinin yanında 
bulunmaktadır.” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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Adana’da, İçişleri Bakanlığının desteği 
ve Valilik himayesinde bir sivil toplum 
kuruluşu tarafından “Uyuşturucu 
Madde ile Mücadelede Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Eğitimi Toplantısı” 
düzenlendi.

Toplantıda; Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Adana Milletvekili Necdet 

Ünüvar, Adana Valisi Mahmut 
Demirtaş ve Çukurova Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nebile 
Dağlıoğlu birer konuşma yaptı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ   
Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, 
eğitim toplantısının açılışında yaptığı 
konuşmada, ihtiyaçların ve imkânların 

arttığı bir çağda yaşanıldığını ve 
sürekli ruhunu, bedenini doyurmaya 
çalışan bir insanlıkla karşı karşıya 
olunduğunu söyledi.

Uyuşturucu madde ile mücadelede 
devletin yanında toplumun da 
destek vermesi gerektiğini ifade 
eden Ünüvar, bağımlılıkla mücadele 
konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Bağımlılık Yüksek Kurulunun 
çalışmalara devam ettiğini 
vurgulayan Ünüvar, bağımlılıkların 
önlenmesi noktasında özellikle sivil 
toplum örgütlerinin devletle millet 
arasında köprü olması gerektiğini 
söyledi.

Ünüvar, uyuşturucunun önlenmesi 
noktasında da önemli çalışmalar 
olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye 
2006’dan beri Avrupa Birliği 
ülkelerinin toplamından daha fazla 
uyuşturucu yakalıyor.” dedi.

ADANA’DA UYUŞTURUCUYLA 
MÜCADELE EĞİTİM TOPLANTISI YAPILDI

UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞINI 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU, ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR
Uyuşturucu madde bağımlılığı 
ve yeni bağımlılık türlerinin 
araştırılarak bağımlılığın 
nedenlerinin ve alınacak tedbirlerin 
tespit edilmesi maksadıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, 
Başkanvekili AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Kerem Ali Sürekli 
başkanlığında toplandı. 

Toplantıda sunum yapan Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk 
Şube Bürosu Cumhuriyet 
Savcısı Bülent Yücetürk, gelir 
seviyesi düşük ailelerden gelen, 
gecekondularda yaşayan ve 
eğitimden uzak çocuklarda 
uyuşturucu kullanımının daha 
yaygın olduğunu vurguladı. 

Uyuşturucu madde kullanan 
çocukların bir süre sonra satıcı 
hâline geldiğini dile getiren 
Yücetürk, “Uyuşturucu maddeyi 
bulmak için maddi güç gerekiyor. 
Bunu sağlamak için 10 tane 
uyuşturucu madde alıyor; bir 
tanesini kendisi kullanıyor, 
diğerlerini satıyor.” diye konuştu. 

Madde bağımlılarının tedavisi 
noktasında sıkıntılar yaşandığına 
işaret eden Yücetürk, “En ciddi 
sorun tedavi merkezlerinin 
yetersizliği... Ailelerin doğrudan 
başvurabilecekleri sağlık 
hizmetlerinde sıkıntı var.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Ailenin çocuğunu tedavi ettirmek 

istediğinde işlemlerin daha da 
kolaylaştırılması gerektiğini 
vurgulayan Yücetürk, bu alanda 
çalışmalar yapılmasını istedi. 

Yücetürk, Alkol ve Madde 
Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim 
Merkezlerinin (AMATEM) yetersiz 
geldiğinin altını çizerek, çocuklar 
ile yetişkinlerin de asla aynı 
ortamda tedavi edilmemeleri 
gerektiğini belirtti. 

Uyuşturucu kullananlara yönelik 
cezai uygulamaların da yetersiz 
olduğunu ifade eden Yücetürk, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Cezalara baktığımızda caydırıcı 
olmadığını görüyoruz. Halk 
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arasında ‘uyuşturucu madde 
kullanımına ceza verilmiyor’ gibi 
bir algı var. Mükerrer bir şekilde 
uyuşturucu kullanıyorsa, cezaevine 
girmesi, toplumun da bunu bilmesi 
lazım. Polis, uyuşturucu kullanan 
bir çocuk getirdiğinde onu bir gün 
gözaltında tutuyorum. İlk defa 
uyuşturucu madde kullanan çocuk, 
uyuşturucu madde bağımlısı olan 
çocuklarla aynı ortamda kalıyor 
ve bağımlı çocuğun girdiği krizi 
görüyor, bu da ona büyük bir 
ders oluyor. Gördüğü manzaradan 
dolayı o çocuk asla uyuşturucu 
kullanmayacağını söylüyor.” 

Yücetürk, cezaevlerinde 
uyuşturucu kullanıldığına yönelik 
söylemlerin de tamamen efsane 
olduğunu belirtti. 

Türk polisinin uyuşturucu madde 
kullanımına karşı etkin mücadele 
yürüttüğünü vurgulayan Yücetürk, 
“Önemli olan talebi ortadan 
kaldırmak. Talep ortadan kalkarsa, 
arz ve rant da ortadan kalkar.” 
dedi. 

Gazeteci Meltem Yılmaz da 
yeni neslin internet üzerinden 
uyuşturucu madde temin 

edebildiğini söyledi. Yılmaz, 
“Yeni nesil için polis tarafından 
internet üzerinden satışların 
takip edilebilmesi gerekiyor.” diye 
konuştu. 

Toplantıda ayrıca bir sunum 
yapan Emniyet Genel Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanı İbrahim Seydioğulları, 11 
Aralık 2014 ile 31 Ocak 2018 tarihleri 
arasında uyuşturucu madde 
alanında yapılan operasyonlarda 
40 bin 539 olayda 71 bin 281 sokak 
satıcısı yakalandığını ve 22 bin 
669 kişinin tutuklandığını belirtti. 

Terör örgütlerinin uyuşturucu 
madde kaçakçılığında etkin 
rol oynadığını dile getiren 
Seydioğulları, “Yapılan çalışmalar 
ülkemizde, PKK/KCK/PYD-
YPG, FETÖ/PDY ve DHKP/C gibi 
terör örgütlerinin faaliyetlerini 
finanse etmek amacıyla 
uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını 
göstermektedir.” diye konuştu. 

FETÖ mensubu polisler tarafından 
uyuşturucu kaçakçılığı ile 
mücadelede alanın boş bırakıldığını 
söyleyen Seydioğulları, Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2013 

yılında esrar üretilip örgüte para 
aktarılması, örgüt üyesi polislerce 
de muhbir ikramiyelerinin yine 
örgüte aktarılmasına ilişkin 
soruşturma yürütüldüğünü ifade 
etti.

Seydioğulları, okullarda 
uyuşturucu ile mücadelede etkin 
çalışma yürütüldüğünü vurguladı. 
Okul önlerinde önemli tedbirler 
alındığını anlatan Seydioğulları, 
“Kamuoyunda ‘uyuşturucu 
ilkokullara kadar düştü’ gibi bir 
algı var. Böyle bir şey kesinlikle 
yok. Sosyal medyada abartılı, 
yanlış bilgilendirmeler var.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Komisyonda sunum yapan 
Jandarma Genel Komutanlığından 
Yarbay Erdoğan Söyliyen de 
bölücü terör örgütünün en önemli 
finans kaynaklarından birinin 
uyuşturucu olduğuna dikkati çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 
KOM Daire Başkanvekili Binbaşı 
Sadun Özdemir de uyuşturucu 
kaçakçılığıyla ilgili yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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AK PARTİ Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan başkanlığında 21 Şubat’ta 
toplanan Meclis Araştırma Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının ilgili 
kurumlarınca yapılan sunum, milletvekilleri tarafından eleştirildi.

Komisyonun altıncı toplantısını 
gerçekleştirdiğini anımsatan Tezcan, 
her hafta konunun paydaşlarından 
çeşitli konukları dinlediklerini söyledi. 
Madde bağımlılığının çok önemli bir 
sorun olduğunu dile getiren Tezcan, 
sorunun sadece bir bireyi ya da bir 
aileyi ilgilendirmediğini, topyekûn 
toplumu, devleti, dünyayı etkileyen 
bir sorun olduğunu vurguladı. 

Madde bağımlılığının çok küçük 
yaşlara kadar indiğine işaret eden 
Tezcan, “Neslimizi, vatandaşlarımızı 
bu bağımlılıkla ilgili sosyal sorundan 
ne kadar çok uzaklaştırabilirsek, 
ne kadar çok koruyabilirsek ve 
alınacak tedbirleri de maksimum 
düzeyde tutarsak, sağlıklı bir toplum 
yetiştirmiş olacağız.” dedi. 

İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, 
Antalya ve İzmir gibi kentlerin 

uyuşturucu madde kullanımı 
konusunda kırmızı renkte yer aldığını 
anlatan Tezcan, şöyle konuştu: 

“Bu illerimizde uyuşturucu 
madde ile ilgili yoğun bir kullanım 
var. İşin tedavi boyutu Sağlık 
Bakanlığını ilgilendiriyor. Arz ve 
talebin engellenmesi noktasında 
da yapılacak önemli işler var. 
Bu noktada İçişleri Bakanlığının, 
tüm güvenlik güçlerinin alacağı 
önemli tedbirler olacak. Adalet 
Bakanlığımızın da cezaların yeniden 
düzenlenmesiyle ilgili yapmış 
olduğu çalışmalar var. Torbacılardan 
tutun, bu işin en üst seviyede, 
ticaretiyle uğraşan kişilerle ya da 
kurumlarla ilgili alınacak tedbirleri 
de konuşacağız.” 

Komisyonda, Sağlık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 

Elif Güler Kazancı, uyuşturucu ile 
mücadele faaliyetleri ve Sağlık 
Bakanlığının süreç içindeki rolü 
hakkında sunum yaptı. Gençleri 
ve tüm nüfusu ilgilendiren 
uyuşturucu kullanım durumu ile 
ilgili istatistiki bilgilerin 2012 yılında 
gerçekleştirilen analizin sonucu 
olduğunu dile getiren Kazancı, 
yeni çalışma sonuçlarının ise nisan 
ayında açıklanacağını bildirdi. 

Kazancı’nın sunumunun ardından, 
komisyondaki milletvekilleri söz 
alarak, bilgilerin kendilerini tatmin 
etmediğini aktardı. 

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir 
ise bakanlıklardan daha somut 
sunumlar ve çözüm önerileri 
beklediklerini belirterek, “Bu tür 
sunumlarla sonuca ulaşamayız.” 
ifadesini kullandı. 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Araştırma 
Komisyonuna 18 Şubat 2018 Tarihinde Bir Çalışma Raporu Sundu.

Kaçakçılıkla etkin mücadele 
yürütüldüğü vurgulanan 
raporda, Kaçakçılık Bilgi Bankası 
Programı ile kişi, eşya, firma ve 
taşıt bazında kayıt tutulduğu, 
İstihbarat Bilgi Sistemi sayesinde 
de tutulan kayıtların analizinin 
gerçekleştirildiği ifade edildi. 

Raporda, günlük ihbar programıyla 
kişi, eşya, firma ve taşıtların ihbarlı 
olması durumunda ilgili memura 
ikazda bulunulduğu, ayrıca 
“Alo 136” ihbar hattı sayesinde 
olaylara rahatlıkla müdahale etme 
kabiliyetinin oluştuğu anlatıldı. 

Geçtiğimiz yıl uyuşturucu madde 
de dâhil 3 bin 196 ihbar kaydı 
alındığı belirtilen raporda, şu 
bilgilere yer verildi:

“Teknik altyapı ve özverili çalışmalar 
ile 2017 yılında bir önceki yıla göre, 
ele geçirilen uyuşturucuda değer 
bazında yüzde 277, olay sayısı 
bazında yüzde 139, miktar bazında 
ise yüzde 912’lik bir artış söz 
konusudur. Kullanılan son sistem 
teçhizatın yanı sıra çalışanların 
özverili gayretleri ile 2017 yılında 
birçok ilki gerçekleştirdik ve 
toplamda 26.4 ton uyuşturucu 
madde ele geçirdik. Müdahale 
edilen 242 olay ile bir rekora 
imza attık.” Türkiye’nin, dünya 
uyuşturucu trafiğinin transit 
noktasında bulunduğuna işaret 
edilen raporda, 2014 yılına 
kadar güzergâhı olmayan esrar 
maddesinin Türkiye’ye son 
dönemde Balkanlar ve Orta 
Amerika üzerinden girişinin 

sağlandığına yer verildi. 

Raporda, Güney ve Orta 
Amerika’da üretildiği bilinen 
kokain maddesinin de Türkiye’ye 
batı ve güney limanlarından 
girdiği, 2017’de deniz ve 
havalimanlarındaki faaliyetlerde 
756 kilogram kokain maddesine 
ulaşıldığı belirtildi. Sınır kapılarında 
ikinci kez yakalanan likit eroin 
maddesinin 210 kilogram olduğu 
bilgisinin verildiği raporda, 
geçen yıl kolluk kuvvetlerinin de 
desteği ile 5 milyon adet sentetik 
uyuşturucu yakalandığı vurgulandı. 
Raporda ayrıca, sentetik esrar 
maddesinin üretiminin ise Çin’de 
gerçekleştirildiği, Türkiye’ye 
girişinin de posta ya da kargo 
yoluyla sağlandığı kaydedildi.

AK PARTİ Kilis Milletvekili Hilmi 
Dülger, eski çalışmaları dile 
getirmek yerine, yeni çalışmalar 
için harekete geçilmesi gerektiğini 
söyledi. Sunumda eski bilgilerin 
yer aldığını ve bunların herkes 
tarafından bilindiğini belirtti. 

AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Gökcen Özdoğan Enç de 2014 
yılından bu yana bu sorunla 
ilgilendiğini dile getirdi. 
Komisyonda yapılan sunumların 
birbirlerine benzediğini, aynı 
ifadelerin deklare edildiğini ifade 
eden Enç, bakanlıkların hassas 
şekilde çalışmalarını yürüttüğünü 
ancak sorunların giderilmesi 
hususunda eksikliklerin tespit 
edilerek dile getirilmesi 
gerektiğinin altını çizdi.

MHP Antalya Milletvekili 
Ahmet Selim Yurdakul da 
kamu spotlarının çok önemli 
olduğunu, oradaki bir virgülün 
ya da kelimenin teşvik anlamı 
taşıyabileceğini vurguladı. 
Yurdakul, daha bilinçli bir çalışma 
yapılması gerektiğinin altını çizdi. 

Komisyon Başkanvekili AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli 
de komisyonun siyaset üstü 
çalıştığını anımsatarak, eleştirilerin 
kişisel olarak algılanmamasını 
istedi. Madde bağımlılığı ile 
mücadele konusunda en başarılı 
kurumun İçişleri Bakanlığı 
olduğunu ifade eden Sürekli, 
“İçişleri Bakanlığımızın asıl görevi 
arz ile mücadele ve bu konuda da 
oldukça başarılılar. Bunun dışında 
taleplere karşı da mücadele 
yürütüyorlar. Ama Sağlık ile Aile ve 
Sosyal Politikalar bakanlıklarından 
istediğimiz verileri alamıyoruz, 
buralarda bürokrasiye boğulmuş 
durumdayız.” açıklamasını yaptı. 

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin 
Adıyaman, yapılan sunumların 
değerli olduğunu ancak kendilerine 
hitap etmediğini söyledi. Sunumda 
daha çok somut önerilerin, 
sahada karşılaşılan sıkıntıların dile 
getirilmesi gerektiğine işaret eden 
Adıyaman, “Bize ‘hukuki açıdan 
şu düzenlemeler yapılmalı, şunlar 
yapılırsa daha rahat çalışır ve etkin 
sonuç alabiliriz’ demenizi istiyoruz.” 

değerlendirmesinde bulundu. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı Kazancı da bu 
toplantının ilk olduğunu, bir sonraki 
toplantıda çözüm önerilerinin 
daha etkin olacağı, bürokrasinin 
ön planda tutulmayacağı daha 
farklı bir bakış açısıyla hazırlanmış 
sunumlarla geleceklerini ifade etti. 

Sağlık Bakanlığı Tütün ve Diğer 
Bağımlılık Yapıcı Maddelerle 
Mücadele Daire Başkanı Sertaç 
Polat, sorunları yakından bildiklerini 
ancak en aza indirmek için yoğun 
bir gayret sarfettiklerini söyledi. 
Polat, “İçişleri Bakanlığı iyi çalışıyor, 
Sağlık Bakanlığı çalışmıyor.” gibi 
eleştirilere katılmadığını kaydetti. 

Sağlık Bakanlığının özellikle 
koruyucu önlem tedbirleri 
konusundaki çalışmalara 
ağırlık verdiğini anlatan Polat, 
“Eksikliklerimizi biliyoruz ama her 
şey bir günde olmuyor. Sizlerin 
desteğiyle daha hızlı çalışacağız.” 
dedi.
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Uyuşturucu madde 
bağımlılığı ve yeni 
bağımlılık türlerinin 

araştırılarak bağımlılığın 
nedenlerinin ve alınacak 

tedbirlerin tespit edilmesi 
gayesiyle kurulan Meclis 

Araştırma Komisyonu, 
AK PARTİ Mersin 

Milletvekili Yılmaz Tezcan 
başkanlığında toplandı. 

Toplantıda sunum yapan  Aile  ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin 
Güven, bağımlılıkla mücadele 
kapsamında 7 ilde pilot uygulama 
olarak 13 Çocuk Destek Merkezi 
(ÇODEM) kurulduğunu söyledi. 

Madde bağımlılığı ile mücadelenin 
özellikle sağlık yönünden çok 
önemli olduğunu anlatan 
Güven, “Risk grubunda yer 
alan çocuklarımız 21 günlük 
tedavilerinin ardından bizlere 
geliyor. Rehabilitasyon için bize 
gelen çocuklarla konuştuğumuzda 
gördüğümüz, çocuklar birbirini 
tanıyor. Sayı olarak 250 çocuğumuz 
var. Biz tedavi değil, rehabilitasyon 
sürecinin bir parçasıyız. Tedavi 
süreci sağlıklı olursa rehabilitasyon 
o derece olumlu sonuçlanıyor.” diye 
konuştu. 

Güven, madde kullanan çocukların 
çoğunun bu maddenin ticaretine 
de alet edildiğini belirtti. 

ÇODEM’lerde 6 aylık bir 
rehabilitasyon süreci geçiren 
çocukların, tedavi sürecinden sonra 
ailelerine teslim edilmesinin gayreti 
içerisinde olduklarını belirten 
Güven, ancak çocukların aile 
bağlarının zayıf olduğunu söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik 
Hizmetleri Daire Başkanı 
Seyfettin Toraman da bağımlılıkla 
mücadelenin müfredat temelli 
yürütüldüğünü, ilk ve ortaokul 
düzeyinde gerçekleştirilen eğitim 
faaliyetlerinin önleyici çalışmalarla 
desteklendiğini söyledi. 

Toraman, “Madde ile bir şekilde 
tanışan öğrencilerimize yönelik, 
Yeşilay ile birlikte okul temelli 
müdahaleye başladık. En son 
bağımlılık araştırması 2004 
yılında yapılmış. Bu konuda yeni 
bir çalışmayı bakanlık olarak biz 
üstlendik.” diye konuştu. 

Toraman, bağımlılıkla mücadelede 
strateji belirleme noktasında kanıt 
temelli bir çalışmayı önümüzdeki 
eğitim öğretim döneminde hayata 
geçirmeyi planladıklarını dile getirdi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim 
Kültür ve Araştırma Genel Müdürü 
Huzeyfe Yılmaz da bağımlılık 
konusunda bakanlık olarak bir yol 
haritası belirlediklerini söyledi. 

Gençlerin uyuşturucu batağına 
saplanmadan çeşitli aktivitelere 
yönlendirilmesinin önemine vurgu 
yapan Yılmaz, “Spor bizim en güçlü 
yönümüz. Yurt genelinde gençlik 
merkezi sayımız 313’tür. Buralara 
üye sayımız ise 1 milyon 798 
bindir. İllerdeki riskli bölgeler tespit 
edilerek spor aktivitelerini buralarda 
artırmamız önemli. 770 adet yurt, 
633 bin öğrenci kapasitesine 
sahibiz. Bakanlık olarak muazzam 
bir potansiyele sahibiz.” ifadelerini 
kullandı. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Gümrükler Muhafaza Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Akıllı ise hava, 

deniz, kara ve demir yolu ağında 
yürütülen kaçakçılık faaliyetlerine 
değindi. 

Söz konusu ağlar üzerinde son 
sistem cihazlarla kontrollerin 
yapıldığını, komuta kontrol merkezi 
vasıtasıyla şüpheli durumların 
takibinin yapıldığını belirten 
Akıllı, kullanılan akıllı sistemler 
sayesinde yurt genelinde önemli 
operasyonlar gerçekleştirildiğini ve 
çok miktarda uyuşturucu maddenin 
ele geçirildiğini kaydetti. Akıllı, 
uluslararası iş birliği konusunda 
birçok ülke ile birlikte çalışıldığını, 
burada da önemli başarılar elde 
edildiğini sözlerine ekledi. 

Maliye Bakanlığı Mali Suçları 
Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan 
Yardımcısı İnönü Akgün Alp ise 
Türkiye’nin, uyuşturucu maddenin 
yakalanması noktasında bir eksiğinin 
bulunmadığını ancak yapılan 
çalışmalarda finans kaynağına 
ulaşılma açısından eksik kalındığını 
söyledi. 

Mücadelede MASAK’a ulaşan 
talepleri yeterli görmediklerini 
dile getiren Alp, “Biz operasyonel 
noktada işin içinde olmak 
istiyoruz. Suça bulaşmış kişilerin 
yasal gelirleriyle mal varlıkları 
arasındaki orantısızlık araştırılmıyor.” 
açıklamasında bulundu.
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MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELEDE
YENİ KURUM ÖNERİSİ

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, Madde Bağımlılığı 
Araştırma Komisyonunda madde 
bağımlılığına ilişkin bir sunum 
gerçekleştirdiğini ve sorunlar ile 
çözüm önerilerine ilişkin rapor 
sunduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, madde 
bağımlılığına ilişkin böyle bir 
komisyonun kurulmasının çok 
yerinde olduğunu ifade ederek, 
madde bağımlılığıyla mücadele için 
bağımlılıkla ilgili tek elden politikaların 
yönetilebileceği bir kurum kurulmasını 
önerdi. 

Tarhan, madde kullanımının beyinde 
hasar oluşturduğunu ifade ederek, 
özellikle ergenlik döneminin bağımlılık 
için normal risk grubu olduğuna ve  
erken ergenlik dönemine yönelik 
çalışmaların artırılması gerektiğine 
dikkat çekti.

Emniyetin arzı azaltma noktasında 
önemli çalışmalar yürüttüğüne 
dikkati çeken Tarhan, talebi azaltmak 
için yapılan çalışmaların hep tedavi 
çalışması şeklinde yürütüldüğüne 
ve bu sürecin maliyetli olduğuna 

işaret etti. Gelişmiş ülkelerde, 
sağlık köyü gibi, kişilerin uzun süre 
yattığı rehabilitasyon merkezleri 
bulunduğunu söyleyen Tarhan, 
“Rehabilitasyon merkezi olmadan 
bağımlı olan hastaların tedavisi ve 
topluma kazandırılmasını yapamayız. 
Tedavi olan bağımlıların, sokağa 
çıktıktan belli müddet sonra 
tekrar yatışları oluyor. Bu nedenle 
yapılandırılmış bir rehabilitasyonun 
yapılması gerekiyor.” dedi.

Tarhan, raporda yer alan önerilerini 
şöyle sıraladı:

“Denetimli serbestlik sistemi etkin 
hâle getirilmeli, madde bağımlılığının 
tespiti için kullanılan testler 
için doğrulama laboratuvarları 
kurulmalı ve verimlilik ilkesine göre 
yaygınlaştırılmalı.

Rehabilitasyon merkezleri artırılmalı 
ve yapılandırılmış rehabilitasyon 
sistemi kurulmalı. 

Okullarda, ilkokul ve ortaokul 
seviyesinden başlanarak pozitif 
psikoloji ve iletişim becerileri ile medya 
okuryazarlığı dersleri okutulmalı.

Tüketim çılgınlığına karşı haz 
yönetimi bağlamında çocuklara, 
henüz ilkokuldayken psikolojik 
kaynak yönetimi öğretilmeli; 
çünkü, madde bağımlılığının öncesi 
tüketim bağımlılığıdır.

Kaynak yönetimi eğitimi, karakter 
gelişimi eğitimidir. Kendini yönetme 
becerileri sadece akademik başarıya 
değil, hayat başarısı yani iyi insan 
olma hedefine yönelik olmalıdır.

Yasa dışı uyuşturucu stratejisinin 
yanı sıra koruyucu stratejiler 
geliştirilmeli.

Yaş gruplarına yönelik uyuşturucu 
kullanımı konusunda hedeflenmiş 
programlar belirlenmeli. Avrupa’da 
ileri yaş için politikalar varken 
Türkiye’de daha çok gençlere 
yönelik politikalar geliştirilmiştir. 
İleri yaşa yönelik de politikalar 
geliştirilmeli.

Madde bağımlılığına ilişkin 
araştırmalar artırılmalı. 

STK’lerin bilinçlendirme 
çalışmalarına katkı sunması 
sağlanmalı.

Türkiye’de uyuşturucu sorunu 
konusunda Yeşilay dışında farklı 
kuruluşlar da olmalı. Bağımlılıkla 
ilgili tek elden politikaların 
yönetilebileceği , ABD’de bulunan 
NIDA (National Institute Drug 
Abuse) veya Türkiye’deki EPDK, 
TMSF gibi bir kurum kurulması 
gerekiyor.

‘Uyuşturucu’ kelimesi yerine ‘madde’ 
kelimesinin kullanılması sağlanmalı, 
çünkü ‘uyuşturucu’ kelimesi gençler 
açısından riskli ve cezbedebiliyor.

Aile ilişkileri güçlendirilmeli, aile 
içi iletişim zayıf ailelerde madde 
kullanım riski de artıyor.

Madde kullanımında özellikle esrar 
ve sentetik türevleri üzerinden 
bağımlılık politikaları yürütülmeli. 
Avrupa’daki gibi esrar kullanıcılarına 
yönelik tedavi programları 
geliştirilmeli.”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
2017 YILI RAPORU GÖRÜŞÜLDÜ
Dilekçe ile İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu üyelerinden 
kurulu Karma Komisyon, Dilekçe 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır başkanlığında toplandı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 
2017 Yılı Yıllık Raporunu komisyona 
sundu.

Malkoç, yeni teşkilat yapısı 
hakkında bilgi verdi. 

Kurumun tanıtımı için 50 civarında 
ulusal ve uluslararası organizasyon 
düzenlendiğini belirten Şeref 
Malkoç, başvuruların ilk 
incelemede kalma süresinin 2 güne 
indirilerek, dosyanın kısa sürede 
ilgili kamu denetçisine ulaşmasının 
sağlandığını bildirdi.

Malkoç, 2013 yılından bu yana 
kuruma toplam 41 bin 982 şikayet 
başvurusu yapıldığını kaydetti.

Başdenetçi Malkoç, düzenledikleri 
kurumsal tanıtım ve organizasyonlar 
hakkında da bilgi verdi. 

TSK’NİN ADEN KÖRFEZİ’NDEKİ GÖREV
SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz 
unsurlarının; korsanlık/deniz 
haydutluğu ve silahlı soygun 
eylemleriyle mücadele amacıyla 
yürütülen uluslararası çabalara 
destek vermek üzere; gereği, 
kapsamı, zamanı ve süresi 
hükûmetçe belirlenecek şekilde 

Aden Körfezi, Somali kara suları 
ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir 
bölgelerde görevlendirilmesi ve 
bununla ilgili gerekli düzenlemelerin 
hükûmet tarafından belirlenecek 
esaslara göre yapılması için Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 
tarihli ve 934 sayılı kararı ile 

hükûmete verilen ve son olarak 
8/2/2017 tarihli ve 1136 sayılı karar 
ile bir yıl uzatılan izin süresinin 
Anayasa’nın 92 nci maddesi uyarınca 
10/2/2018 tarihinden itibaren bir yıl 
daha uzatılmasına dair 1179 no’lu 
TBMM kararı, 13 Şubat 2018’de Resmî 
Gazete’de yayımlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) deniz unsurlarının, 

Aden Körfezi, Somali 
kara suları ve açıkları, 

Arap Denizi ve mücavir 
bölgelerde görev süresini 

bir yıl daha uzatan 
Başbakanlık Tezkeresi, 

TBMM Genel Kurulunda 
kabul edildi.
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanvekili 
ve AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Bennur Karaburun, TSK’nin Afrin 
Harekâtı’nın devam ettiği sınır 
bölgesindeki temaslarına ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 

Sınıra gitmek isteyen 15 Temmuz 
gazi ve şehit yakınlarının, bu 
yolculukta kendisinin de onlara 
eşlik etmesini istemesi üzerine 
bölgeye gitmeye karar verdiğini 
aktaran Karaburun, bölgeye doğru 
yola çıkmadan önce Ankara’da 
Hacı Bayram Veli Hazretlerini 
ziyaret ettiklerini, Bayırbucak 

Türkmenlerine yiyecek-giyecek, 
çocuklar için oyuncak ile diğer 
malzemeleri götüren yardım tırı, 
5 otobüs ve 5-6 araçlık heyetin 
oluşturduğu 210 kişiyle yola 
çıktıklarını söyledi. 

Bennur Karaburun, önce Hatay’ın 
Yayladağı ilçesine gittiklerini, 
orada temaslarda bulunduklarını 
ve yardım tırını Yayladağı 
Kaymakamına teslim ettiklerini  
kaydetti. 

Daha sonra 11 Mayıs 2013’teki 
Reyhanlı saldırısında şehit olanların 
yakınları, gaziler ile oradaki askerî 

birliği ziyaret ettiklerini söyleyen 
Karaburun, “Oradaki askerlerimizle 
oturduk, hasbihâl ettik.  Biz onlara 
moral vermek isterken, onlar bize 
daha çok moral verdi; ‘siz bizi merak 
etmeyin, bizim sadece duaya 
ihtiyacımız var’ dediler.” şeklinde 
konuştu. Karaburun, bölgede 
yaşananın savaş olmadığını, sınırları 
korumak amacıyla terör gruplarıyla 
mücadele edildiğini belirterek, 
Kırıkhan ilçesinde askerlere destek 
olmak ve moral vermek amacıyla 
düzenlenen “halkın konvoyuna” 
katıldıklarını da aktardı.

Karaburun; Yayladağı 
Kaymakamının, kamplarda 
kalanların çalışması için 250 
dönümlük araziyi 5’er dönüm 
paylaştırarak çilek ektirdiğini 
anlattı.

Sığınmacıların, “Türkiye’de çok iyi 
ağırlanıyoruz, bize en iyi şekilde 
bakıyorlar ama biz sizlere daha 
fazla yük olmadan vatanımıza 
dönmek istiyoruz.” dediklerini 
kaydeden Karaburun, “5’er dönüm 
arazileri kendileri ekip biçip, 
bize katkı vermek için mücadele 
ediyorlar. Ekip biçmenin dışında, 
bazıları da ayakkabı fabrikasında 
çalışıyor.” dedi.

KEFEK BAŞKANVEKİLİ AK PARTİ BURSA 
MİLLETVEKİLİ BENNUR KARABURUN: 
“ASKERE MORAL VERMEYE GİTTİK,
MORAL ALDIK”

HDP’Lİ İKİ İSMİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ
HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım 
ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim 
Ayhan’ın milletvekillikleri düşürüldü.

TBMM Genel Kurulunda, HDP Muş 
Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP 
Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan 
hakkında mahkemelerce verilen 
ve kesinleşmiş cezalara ilişkin 
Başbakanlık tezkereleri okunarak, 
bilgiye sunuldu. Anayasa gereğince, 
TBMM Genel Kurulunda okunan 

tezkerelerin ardından Yıldırım ve 
Ayhan’ın milletvekillikleri düştü.

Yıldırım’ın “Cumhurbaşkanına 
hakaret”, Ayhan’ın ise “terör örgütü 
propagandası yapmak” suçlarından 
haklarında kesinleşmiş mahkeme 
kararı bulunuyordu.

HDP Grup Başkanvekili Filiz 
Kerestecioğlu, tezkereler okunmadan 
önce yaptığı açıklamada, bu 

uygulamalarla halkın iradesine 
darbe vurulduğunu öne sürdü. 
Ülkede sivil bir darbe yaşandığını 
savunan Kerestecioğlu, “Bu Meclisin, 
noterlik görevinin dışında hiçbir işlevi 
kalmamıştır. Bu utançtır. Bu durumu 
protesto ediyoruz. Bu Meclis, ‘Son 
kişi kalana kadar burada olacağız’ 
dediğimiz için, halkımıza söz 
verdiğimiz için burada olduğumuz 
bir Meclistir.” dedi.

AK PARTİ Bursa Milletvekili Bennur Karaburun
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MİLLETVEKİLİ DANIŞMANLARINI
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

TBMM İdari Teşkilatı tarafından 
Mecliste çalışan milletvekili 
danışmanlarına yönelik 
düzenlenen bilgilendirme 
toplantısı TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun 
katılımıyla Konferans Salonu’nda 
gerçekleşti. 

TBMM Genel Sekreteri  
Kumbuzoğlu, Bilgi ve Bilişim 
Hizmetlerinden Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcısı Vekili İbrahim 
Hakkı Polat ile TBMM İdari 
Teşkilatı yöneticileri ve milletvekili 
danışmanlarının katıldığı 
toplantıda, milletvekillerine 
sunulan hizmetlerden daha 
etkin faydalanmaları ve yasama 
faaliyetlerinde daha kaliteli hizmet 
almalarını sağlamak amacıyla 
istişare ve bilgilendirme toplantısı 
yapıldı. 

Toplantının açış konuşmasını 
gerçekleştiren TBMM Genel 
Sekreteri Kumbuzoğlu, milletvekili 

danışmanlarının yasama sürecinde 
milletvekillerine büyük ölçüde 
yardımcı olduklarını söyledi. 

Kumbuzoğlu, danışmanları, 
milletvekillerinin ‘’gözü, kulağı ve 
sağ kolları’’ olarak nitelendirdi 
ve milletvekillerinin başarılı 
olmaları ve daha verimli çalışma 
yapmalarında danışmanların 
önemine değindi. 

Milletvekillerinin başarısında 
danışmanların da büyük katkısı 
bulunduğunu vurgulayan 
Kumbuzoğlu, TBMM birim 
yöneticilerinin milletvekili 
danışmanlarına her türlü desteği 
sunmaya hazır olduğunu belirtti ve 
bu şekilde milletvekillerine daha 
kaliteli hizmet verilebilmesinin 
önünün açılacağını ifade etti. 

Kumbuzoğlu, milletvekili 
danışmanlarının kamu görevi 
yaptığına işaret ederek, 
danışmanların, sözleşmelerindeki 

görev tanımları dışında, milletvekili 
adına birçok çalışmayı da yaptığını 
söyledi. 

İşin yoğunluğu, temposu ne 
kadar yüksek olursa olsun 
milletvekilleriyle çalışmanın, 
milletin Meclisinde görev 
yapmanın gurur verici bir unsur 
olduğunu kaydeden Kumbuzoğlu, 
milletvekillerine yasama 
faaliyetlerinde daha kaliteli hizmet 
verebilmenin danışmanları vesilesi 
ile olabileceğini kaydetti ve 
kendisinin de uzun yıllar bakan 
danışmanlığı yaptığını belirterek 
danışmanlık görevinin önemine 
değindi. 

Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden 
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili İbrahim Hakkı Polat ise 
Araştırma Hizmetleri, Tutanak 
Hizmetleri, Milletvekili Hizmetleri, 
Dış İlişkiler ve Protokol, Kütüphane 
ve Arşiv Hizmetleri Başkanlıkları 
ile Diplomatik Pasaport, 
Milletvekili Ziyaretçileri, Heyet 
Kabul Salonlarının Tahsisi, Nöbetçi 
Sekretarya, TBMM Giriş Kartları, 
TBMM Araç Giriş Kartı, Araç 
Park Tahsis Yerleri, Haberleşme 
Giderleri, Basın Toplantıları ve 
Fotograf Çekimi, Medya Takip 
Hizmetleri, Baskı Hizmetleri, Kart, 
Bloknot vb. Basımı, Yabancı Dil 
Eğitimi, Milletvekili Tedavi Yardım 
Hizmetleri, Bakım ve Onarım 
Hizmetleri, Sosyal Tesisler ve 
Destek Hizmetleri konu başlıkları 
ile ilgili, danışmanlara sunum 
gerçekleştirdi. 

Genel Sekreter Yardımcısı Vekili 
Polat, amaçlarının milletvekillerinin 
yasama faaliyetleri çalışmalarını 
daha kaliteli ve verimli hâle 
getirmek olduğunu belirterek, 
yasama faaliyetlerini etkin kılmak 
ve milletvekillerine daha iyi hizmet 
etmek amacıyla bu tür toplantıları 
düzenlediklerini ifade etti. 
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) ve Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimi (UN Women) 
iş birliğiyle bakanlıkların ve 
TBMM’nin uzman personeline 
Toplumsal Cinsiyete Duyarlı 
Bütçeleme (TCDB) hakkında 
Sakarya’da eğitim verildi.

Mecliste ve bakanlıklarda 
bütçelemenin eşitlik yaklaşımıyla 
ele alınması amacıyla düzenlenen 
TCDB eğitimine TBMM Strateji 
Geliştirme Başkanı Naim Çoban ile, 
ilgili birimlerin bütçe-performans 
bürolarında çalışan uzmanlar ve 
bakanlık uzmanları katıldı.

TCDB konusunda uzman Metehan 
Gültaş tarafından verilen eğitimde, 
TCDB ile ilgili temel kavramlar, 
bütçe okur yazarlığı, TCDB’nin 
planlama ve bütçeleme süreçlerine 
entegrasyonu, ulusal ve uluslararası 
iyi uygulamalar konusu aktarıldı.

UN Women “Türkiye’de Siyasi 
Liderlikte ve Siyasi Katılımda 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” 
Koordinatörü Neşe Çakır, yaptığı 

açıklamada, toplumsal cinsiyete 
duyarlı bütçeleme konusunda 
farkındalığı artırmak amacıyla 
eğitim programları düzenlediklerini 
ve bütçelemenin toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin önemli bir aracı 
olduğunu söyledi.

Çakır, “Bu çalışmaları ilk olarak 
2016’da başlattık. TBMM’deki 

ilgili personel, milletvekilleri, Plan 
Bütçe Komisyonu, Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu ve ilgili 
tüm tarafların katılımıyla eğitimler 
başlattık. Programda, 30’ar kişilik 
katılımlarla iki eğitim düzenlenecek 
ve 3 gün sürecek.” dedi.

Eğitimin, Strateji Geliştirme 
Başkanlığı ve Meclisteki diğer idari 
başkanlıklardan personel ve ilgili 
bütün bakanlıklardan uzmanların 
katılımıyla gerçekleştirildiğini 
aktaran Çakır, şunları kaydetti:

“Çalışmalarımızı genişleterek 
devam ettireceğiz. Maliye, 
Kalkınma, Aile ve Sosyal Politikalar, 
Millî Eğitim, Dışişleri gibi tüm ilgili 
bakanlıklardan uzmanlar var. Bu 
arkadaşlar kendi bakanlıklarındaki 
bütçe yapmadan sorumlu. 
Toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelemeyi aslında toplumsal 
cinsiyet eşitliği için bir araç 
olarak görüyoruz. Yani toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ulaşmak için 
kadının güçlenmesini her alanda 
destekliyoruz.”

BÜTÇE UZMANLARINA “TOPLUMSAL
CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇELEME”
EĞİTİMİ VERİLDİ
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MİLLî SARAYLARDAN “OSMANLI
MODERNLEŞMESİ VE TEKNOLOJİ’’ PANELİ
Milli Saraylardan Sorumlu Genel 
Sekreter Yardımcılığına  bağlı 
Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı 
tarafından Dolmabahçe saray 
konferansları kapsamında “Osmanlı 
Modernleşmesi ve Teknoloji” 
konulu  panel düzenlendi. 

Dolmabahçe Sarayı Meşkhane 
Salonu’nda  düzenlenen, oturum 
başkanlığını İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Karaca’nın yaptığı panelde 
konuşan İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi 
Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. 
Atilla Bir, “Osmanlı’da Saatçilik ve 
Saatçi Meyer “ konusunda yaptığı 
sunumda, Osmanlı döneminde 
saatlere ilginin oldukça fazla 
olduğunu söyledi.

Avrupa’dan Osmanlı pazarına çok 
sayıda saat girdiğini dile getiren Bir, 
saatçiliğin o dönemde de popüler 
bir meslek olduğunu vurgulayarak, 
“O dönemde saatçi Meyer ailesi 
Osmanlı için çok önemliydi. II. 
Abdülhamid’in isteğiyle Alman 
İmparatoru tarafından saatçi 
Meyer ailesi Osmanlı Devleti’ne 
gönderildi. Padişah ülkeye iyi 
bir saatçi getiriyor. Bu aile uzun 
dönem ülkede kalıyor. Saatçi 
Johann Meyer, sultanın baş saatçisi 
oluyor daha sonra. Bu aile daha 
sonra Karaköy’de saatçi dükkanı 
açıyor. Bu ailenin bütün mezarı 
İstanbul’dadır. Saatçi Meyer ailesi 
saatçi de yetiştirmiştir. Johan Meyer, 
ezani saati keşfetmiş ve sultana 
sunmuştur. Bu keşif, sultanın 
takdirini kazanmıştır. Sultan daha 
sonra kendisine madalya vermiştir.’’ 
diye konuştu. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Kaçar “Modern Haberleşme 
Teknolojilerinin Osmanlı’ya Girişi” 
konusunda yaptığı sunumda 
Osmanlı Devleti’nin her zaman 
modern bir devlet olduğunu ifade 
etti. 

Kaçar, telgrafın bulunmasının büyük 
bir icat olduğunu anımsatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

‘’Osmanlı Devleti’ne telgraf, Kırım 
Savaşı’ndan sonra geliyor. Telgraf bir 
yıl içerisinde saraya kadar ulaşıyor. 
Edirne’den İstanbul’a çok kısa 
sürede telgraf çekilmişti. Osmanlı 
da Avrupa’da kullanılan telgrafı 
ülkesinin bütün sınırlarına ulaştırdı. 
Bu çok ciddi bir yatırım da demekti. 
Telgraf Osmanlı Devleti’nde o 
kadar önemliydi ki Dünya Telgraf 
Konferansına üye olarak katılmıştı.’’ 

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İnsan 
ve Toplum Bilimleri Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu da 
“Osmanlı Deniz Teknolojilerinde 
Modernleşme” konusunda yaptığı 
sunumda , Osmanlı Devleti’nin 1682 
yılına kadar kadırga tarzı gemiler 
kullandığını vurguladı.

Bu gemilerin daha çok iç kara 
sularında hareket ettiğini dile 
getiren Zorlu, ‘’Kadırga tarzı 
gemilerle savaşları kazandılar. 1862 
yılından sonra kalyon tarzı gemilere 
geçildi. Kadırga tarzı gemiler yere 
yakın gemilerdi. Osmanlı’da dönüm 
noktası Çeşme bozgunudur. Burada 
Osmanlı donanması tamamen yok 
oluyor. Osmanlı’da Cezayirli Gazi 
Hasan Paşa döneminde deniz 
donanmasında yeni bir döneme 
giriliyor. Daha sonra III. Selim 
döneminde bir atılım yapılıyor. 
Gemiler bu dönemde bakırla 
kaplanmaya başlıyor, bu çok 
önemlidir. Buharlı makine siparişi 
veriliyor. Yeni dersler koyuluyor. 
Tersane içlerine yeni atölyeler 
yapılıyor. Gemilere mutfak ve 
iaşe sistemi kuruluyor. Bu da çok 
önemlidir. Gemiler daha düzenli 
hâle geliyor. ‘’  dedi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin  Suriye’nin 
Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekâtı’nda şehit düşen 
Uzman Çavuş Koray Karaca 
için Pendik 15 Temmuz Şehitler 

Camisi’nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ile TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı 

Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Orman 
ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcıları 
İstanbul milletvekilleri Mehmet 
Mehdi Eker, Hayati Yazıcı ile Erol 
Kaya, Dilekçe Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili İstanbul 
Milletvekili Mehmet Muş, AK PARTİ 
İstanbul milletvekilleri Ahmet Hamdi 
Çamlı, Hasan Sert ile Hasan Turan, 
CHP İstanbul milletvekilleri Mehmet 
Akif Hamzaçebi ile Mahmut Tanal, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü 
Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı 
Orgeneral Musa Avsever, Vatan 
Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 
askerî erkân ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca’nın 
cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze 
namazının ardından Kartal Kurfalı 
Mezarlığı’nda toprağa verildi.

AFRİN ŞEHİDİMİZ
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin 
Afrin bölgesinde yürüttüğü 
Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit 
düşen Piyade Uzman Çavuş Enes 
Sarıaslan, memleketi Adıyaman’da 
son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sarıaslan için Besni ilçesine 
bağlı Suvarlı beldesindeki Merkez 
İlkokulunda tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ile yakınlarının 
yanı sıra TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, AK PARTİ Adıyaman 
milletvekilleri Adnan Boynukara ile 
İbrahim Halil Fırat , Adıyaman Valisi 
Nurullah Naci Kalkancı, Gaziantep 
5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, 
İl Jandarma Komutanı Albay Ercan 
Atasoy, askerî erkân ve vatandaşlar 
katıldı.

Şehidin cenazesi, kılınan namazın 
ardından Adıyaman’ın Besni 
ilçesine bağlı  Suvarlı beldesindeki 
mezarlığa defnedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,  
şehidin evine taziye  ziyaretinde 
bulundu.

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ



94 ŞUBAT 2018

Hakkâri’nin Şemdinli 
ilçesinde bölücü terör 

örgütü mensuplarınca 
gerçekleştirilen saldırıda 
şehit olan Piyade Uzman 

Çavuş Mustafa Eker, 
memleketi Çorum’da son 

yolculuğuna uğurlandı.

Ankara’dan kara yoluyla Çorum’a 
getirilen şehit Eker’in cenazesi, 
silah arkadaşlarının omzunda 
Akşemseddin Camisi’ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze 
törenine şehidin ailesinin yanı sıra 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç,  
TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ 
Çorum Milletvekili Salim Uslu ile AK 
PARTİ Çorum Milletvekili Ahmet 
Sami Ceylan, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 

ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
Şehidin cenazesi, kılınan namazın 
ardından Çorum merkeze bağlı 
Kalehisar köyünde aile kabristanına 
defnedildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin  Suriye’nin 
Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin 
Dalı Harekâtı’nda şehit olan Piyade 
Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Isparta’da 
son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Yılmaz’ın  naaşı , merkeze bağlı 
Batıkent mahallesindeki baba evine 
getirilip helallik alındı. Şehit için dua 
edildi. 

Yılmaz için Isparta Valiliği önünde 
düzenlenen cenaze törenine, şehidin 
ailesi ve yakınları, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Isparta 
Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta 
Valisi Şehmus Günaydın, Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir 
Dağ Komando Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer 

Faruk Bozdemir, Burdur Valisi Şerif 
Yılmaz, askerî ve mülki  erkân, kent 
protokolü ile vatandaşlar katıldı. 

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına 
komando beresi konuldu. Askerî 
yetkililer, şehit Ali Yılmaz’ın öz 
geçmişini okudu. Şehidin cenaze 
namazını dedesi Ali Yılmaz kıldırdı.

Dede Yılmaz, namazı kıldırdıktan 
sonra, “Gökten ecdad inerek öpse o 
pak alnı değer/ Ne büyüksün ki kanın 
kurtarıyor tevhidi/ Bedr’in aslanları 
ancak bu kadar şanlı idi/ Sana dar 
gelmeyecek makberi kimler kazsın/ 
Gömelim gel seni tarihe desem, 
sığmazsın/ Ey şehit oğlu şehit/ 
İsteme bizden makber/ Âgûşunu 
açmış bekliyor seni yüce peygamber.” 
dizelerini okudu. 

Ekonomi Bakanı Zeybekci, törende 
yaptığı konuşmada, şehit yakınlarına 
ve Isparta halkına başsağlığı diledi. 
Şehidin mekânının cennet olmasını 
dileyen Zeybekci, şöyle devam etti:

“Rabbim tüm sevdikleriyle 
cennetinde kavuştursun. Cennetin 
en güzel yerinde Ali’mizi, yavrumuzu 
ağırlasın inşallah. Bayrakları bayrak 
yapan üstündeki kandır, toprak 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 
Yüreğimiz yandı ama biraz önce 
babası dedi ki ‘dimdik ayaktayım, 
vatan sağ olsun’ Dedesi de biraz 
önce namazını kıldırdı. Camiden 
gelirken, yolda, ‘Benim adımı aldı. Ne 
mutlu ki bana adım şehit oldu’ dedi. 
Bu millet  oldukça, bu millet ayakta 
oldukça bu al bayrak dalgalanacaktır. 
Vatan sağ olsun. Başımız sağolsun. 
Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet 
olsun. Ali, huzur içerisinde ailesini 
cennetin kapısında beklesin inşallah.” 
Cenaze aracına konulan şehidin naaşı 
Karaağaç Mezarlığı’ndaki şehitlikte 
toprağa verildi. 

Öte yandan, Isparta Belediye 
Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise 
yaptığı açıklamada, şehidin evinin 
bulunduğu caddeye şehidin isminin 
verildiğini bildirdi.

ŞEHİTLERİMİZİ UĞURLUYORUZ
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Hakkâri’nin Çukurca ilçesi 
Zer Tepe üs bölgesine 
bölücü terör örgütü 
mensupları tarafından 
gerçekleştirilen roketli 
saldırıda şehit olan Piyade 
Sözleşmeli Er İlker 
Ağçay, Kocaeli’nin Gebze 
ilçesinde son yolculuğuna 
uğurlandı.

 Suriye’nin Afrin bölgesinde 
terör örgütü PYD/PKK 

mensuplarınca düzenlenen 
saldırıda şehit olan Piyade 

Astsubay Kıdemli Çavuş 
Ömer Bilal Akpınar, memleketi 

Karabük’te son yolculuğuna 
uğurlandı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi 
morgundan alınan şehidin cenazesi, 
Güzeller mahallesindeki baba 
evine getirildi. Evin önünde helallik 
alınmasının ardından şehit Ağçay’ın 
cenazesi, Çoban Mustafa Paşa 
Camisi’ne getirildi. 

Öğle vakti düzenlenen cenaze 
törenine, şehidin ailesi ve yakınlarıyla 
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu,  AK PARTİ 

Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, 
Mehmet Akif Yılmaz, İlyas Şeker ve 
Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili 
Tahsin Tarhan, Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
Donanma Komutanı Koramiral 
Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Hava 
Komutanı Tuğamiral Berker Emre 
Tok, Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Kazım Dalkıran, İl Jandarma 
Komutanı Kıdemli Albay Osman 
Aslan, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Haluk Görgün, Gebze 
Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze 
Belediye Başkanı Adnan Köşker, ilçe 
belediye başkanları, askerî erkân, 
siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri 
ile diğer ilgililer katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından 
şehidin naaşı  askerlerin omuzlarında 
taşınarak tekbirler eşliğinde top 
arabasına konuldu.  Şehidin cenazesi, 
Gebze Şehitliği’nde defnedildi.

Kent Meydanı’nda düzenlenen 
törene, şehidin ailesi ile Başbakan 
Yardımcısı Fikri Işık, TBMM Eski 
Başkanı ve AK PARTİ Karabük 
Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 
Karabük Valisi Kemal Çeber, 
Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, 
AK PARTİ Karabük Milletvekili 

Burhanettin Uysal, Çevre ve 
Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet 
Ceylan, Karabük Belediye Başkanı 
Rafet Vergili, Tuğgeneral Mustafa 
Üngör, askerî erkân ve diğer 
protokol üyeleri ile çok sayıda 

vatandaş katıldı.

Şehit Akpınar’ın cenazesi, kılınan 
cenaze namazının ardından 
Safranbolu İlçe Mezarlığı’nda 
bulunan şehitliğe defnedildi.



Arif Nihat ASYA ( Mehmet Arif 
ASYA ) 7 Şubat 1904’te İstanbul 
Çatalca’da doğdu, 5 Ocak 1975’te 
Ankara’da yaşamını yitirdi. 
İstanbul Üniversitesi Yüksek 
Öğretmen Okulu Edebiyat 
Bölümünü bitirdi.

Adana, Malatya, Edirne, Tarsus, 
Ankara ve Kıbrıs’taki liselerde 
edebiyat öğretmenliği yaptı.

1950-1954 arasında IX. Dönem 
Adana Seyhan Demokrat Parti 
Milletvekili olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulundu. 
Milletvekilliğinden sonra tekrar 
öğretmenliğe döndü. Ankara 
Gazi Lisesi edebiyat öğretmeni 
iken 1962’de emekliye ayrıldı. 
İstanbul’a döndü.

Yeni İstanbul ve Babıâli’de Sabah 
gazetelerinde yazılar yazdı. Aruzla 
başladığı şiirde rubailer, gazeller 
yazdı. Özellikle rubailere büyük 
önem verdi. Rubailerden oluşan 5 
ayrı kitap yayımladı. Daha sonra 
hece vezniyle ve serbest vezinli 
şiirler de yazdı.

Ulusçu şiirleriyle dikkat çekti. 
Yurdun güzelliklerini, doğasını 
anlatan, kimi zaman yergici ama 
Türklüğü yücelten şiirleriyle bilinir. 

Arif Nihat Asya’nın Eserleri

ŞİİR:
 
Heykeltıraş (1924)
Yastığımın Rüyası (1930)
Ayetler (1936)
Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946)
Kubbe-i Hadrâ (Mevlana üzerine, 1956)
Kökler ve Dallar (1964)
Emzikler (1964)
Dualar ve Aminler (1967)
Aynalarda Kalan (1969)
Bütün Eserleri (1975-1977)
Rubaiyyat-ı Ârif (Rubailer, 1956)
Kıbrıs Rubaileri (Rubailer, 1964, 1967)
Nisan (Rubailer, 1964)
Kova Burcu (Rubailer, 1967)
Avrupa’dan Rubailer (1969)
Şiirler (Ahmet Kabaklı derledi, 1971)
Bütün Eserleri (1975-1977, Ötüken Yayınları)

DÜZYAZI:

Kanatlar ve Gagalar (Özdeyişler, 1946)
Enikli Kapı (Makaleleri, 1964)
Milliyetçi şiirleriyle tanınan ve Adana’nın 
kurtuluş günü olan 5 Ocak günü yazdığı ünlü 
“Bayrak” şiirinden dolayı “Bayrak şairi” olarak 
da anılan Türk şairdir.

ARİF NİHAT ASYA
(MEHMET ARİF NİHAT ASYA) DP 
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Bayrak
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım!
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya
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Tutanak   Terimleri 

fezleke Özet, hülasa, netice, muhtasar; bir kararın kısaca yazılması;
mahkemelerde soruşturma evrakının altına yazılan özet, soruşturma
özeti. “Esasen memurini mülkiye usulü muhakematı hakkındaki
kanunun beşinci maddesinde diyor ki, âmirleri tarafından yapılacak
tetkikat lüzumu muhakemeyi mübeyyin fezlekesiyle meclisi idarelere
verilir.” TBMM 14 Ekim 1336 (1920) tarihli 83’üncü Birleşim Tutanak
Dergisi, C. 5, S. 67.

mazbata Tutanak; komisyon raporu; kararname. “Kastamonu ve
Bolu ormanları hakkında iki kıta istidanameye dair İstida Encümeni
mazbatasının teşkil edilecek bir encümeni mahsusa havalesi karargir
oldu.” Meclis-i Mebusan 25 Mart 1334 (1918) tarihli 75’inci Birleşim
Tutanak Dergisi, C. 1, S. 340 (bk. mazbata muharriri, encümen
mazbatası, mazbatayiintihabiye, mazabıtıintihabiye, tali encümen
mazbatası).

saylav Milletvekili, mebus. “Muğla Saylavı Yunus Nadinin teşriî
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen
mazbatası (3/131)” TBMM 15 Kasım 1935 tarihli 6’ncı Birleşim Tutanak
Dergisi, C. 6, S. 58.

tensip (tensîb) Uygun bulmak, uygun görmek, münasip görmek.
“Eğer Heyet-i Celile tensib ederse bu kararnamelerin ne suretle tasdik
edilmek lazım geleceği Kanun-u Encümeninde tetkik edilerek iktisap
edeceği şekle tatbik-ı muamele olunsun.” Meclis-i Mebusan 7 Şubat
1334 (1918) tarihli 46’ncı Birleşim Tutanak Dergisi, C. 2, S. 238.
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Tutanak   Terimleri 
Sözlüğü

ruzname (rûz-nâme) Gündem. “Vakıa Nizamname-i Dahili mucibince
ruzname Meclisin kararıyla tanzim olunur.” Meclis-i Mebusan 12 Mayıs
1328 (1912) tarihli 7’nci Birleşim Tutanak Dergisi, C. 1, S. 89 (bk.
ruznameyimüzakerat).

tadil (ta’dîl) Değişiklik. “İnhisarı Duhan Kanununun tadiline dair
kanun layihası Muvazenei Maliye Encümenine havale kılındı.” Meclis-i
Mebusan 14 Şubat 1334 (1918) tarihli 50’nci Birleşim Tutanak Dergisi,
C. 2, S. 314 (bk. tadil teklifi, tadilname, tadil takriri).

mümza (mümzâ) İmzalı, imzalanmış, imza edilmiş. “Maamafih ahvali
istisnaiye ilcaatiyle ve Maliye vekili tarafından mümza ayrı bir kararname
sâdır olmak şartiyle mezkûr alelhesap akçenin haddi âzamisi beş yüz
bin kuruştan fazla olarak tâyin edilebilir.” TBMM 28 Kasım 1336 (1920)
tarihli 104’üncü Birleşim Tutanak Dergisi, C. 1, S. 83 (bk. mümzi).

Reisivükela (Reîs-i vükelâ) Başbakan, vekillerin/bakanların reisi, başı.
“Reis-i Vükelâ hakkında âdemi itimat beyan olunduğu halde, Hey’et-i
Vükelâ hep birden istifaya mecburdur.” Meclis-i Mebusan 5 Mayıs 1328
(1912) tarihli 6’ncı Birleşim Tutanak Dergisi, C. 1, S. 49.

Şûra-yı Devlet (Osmanı Dönemi’nde) yasa, tüzük tasarılarını
hazırlayan danışma kurulu; Danıştay, idari davalara bakmak, hükûmetçe
hazırlanan tasarı ve imtiyaz sözleşmeleri üzerine düşüncelerini
bildirmek gibi görevleri bulunan idari yüksek mahkeme. “Efendim,
Şûrayı Devlet bütçesi müzakere edilirken, zannediyorum ki evvela
Şûrayı Devletin şekli hazırıyla ipkası caiz midir, değil midir meselesi
karşısında bulunuyoruz.” Meclis-i Mebusan 26 Ocak 1331 (1915) tarihli
25’inci Birleşim Tutanak Dergisi, C. 1, S. 531.
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VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

Timur DEMİR

19. Dönem İzmir Milletvekili Timur Demir’in cenazesi 3 Şubat’ta Alsancak Hocazade Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi. Demir, 1950’de Eskişehir’de doğdu. Ege Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi Mimarlık 
Mühendislik Yüksekokulundan mezun oldu. Serbest ticaret ile uğraştı.

Ömer KAHRAMAN

15 ve 16. Dönem Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman’ın cenazesi 12 Şubat’ta Tekirdağ Malkara Gazi Ömer Bey Çarşı 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kahraman, 1930’da Malkara’da doğdu. Kepirtepe Köy 
Enstitüsü Öğretmenlik Bölümünü bitirdi. Malkara Aksakal, Alaybey ve Balabancık; Çanakkale Lülüce ve Çokal köylerinde 
öğretmenlik yaptı.

Mehmet Emin SUNGUR

15. Dönem İstanbul Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi (14.10.1979 – 12.09.1980) Mehmet Emin Sungur’un 
cenazesi 11 Şubat’ta İstanbul Şişli Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sungur, 1936’da 
Hekimhan’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünden mezun oldu. Türkiye Şişecam Fabrikaları işçiliği, Kâğıthane 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gecekondu gazetesi sahipliği, İstanbul ve Marmara Bölgesi Köy Kalkınma Kooperatifi 
Birliği Başkanlığı, Kartal, Soğanlık-Tuzla Belediyeleri Danışmanlığı görevlerinde bulundu.
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