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Emsalsiz Bir Deniz Zaferi 
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!

Meclis Sohbetleri: 
Birinci Meclis, 

Gazilik ve Şehitlik Ruhu



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!

O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,

‘Medeniyyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâ!

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin ma’ bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli-

Ebedî, yurdumun üstünde benim, inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.

Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;

Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım!

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.

Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy
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18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti: 

“Millî tarihimizin dönüm noktalarından biri 103 yıl önce 
Çanakkale’de kazandığımız deniz zaferidir. İstiklal Marşı şairimiz 
Mehmet Âkif’in “Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer” 
diye tarif ettiği Çanakkale’de, ordumuz büyük bir muzafferiyete 
mazhar olmuştur. Muhteşem zaferin 103. seneyidevriyesini coşku 
ve gururla kutluyoruz.

Tarih sahnesinden silinmek tehdidiyle karşı karşıya kalan aziz 
milletimiz, Çanakkale’de kazanılan deniz zaferiyle tarih sahnesine 
yeniden dönmüş, dünya tarihinin de seyrini değiştirmiştir.

Düvelimuazzama denilen dönemin emperyalist devletleri, en 
güçlü silahlarıyla boğaza yığılıp, topyekûn saldırıya geçmişlerdir. 
On binlerce şehit ve gazimizin bayrağımıza rengini veren kanları 
sayesinde Anadolu ebedi vatanımız olarak kalmıştır. Merhum 
Mehmet Âkif, Çanakkale Savaşı’nı bu sebeple “Şu boğaz harbi 
nedir? Var mı ki dünyada eşi?” diye tarif etmiştir.

Eğer 1915 yılında İtilaf Devletleri’nin donanması Çanakkale 
Boğazı’nı geçseydi belki bugün dünyanın siyasi coğrafyası 
tamamen değişmiş ve aziz milletimiz de tarihin nesnesi durumuna 
düşmüş olacaktı. Biz her zaman millî birlik ve beraberliğimizi 
koruyup, barış, kardeşlik ve Çanakkale ruh ve şuuru ile birbirimize 
sarılmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Anadolu’nun ebedi vatanımız olarak kalmasını istiyorsak, millî 
duygularımız ve yüklendiğimiz sorumluluğun gereğini yerine 
getirerek kahraman ordumuzun Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtlarında yaptığı gibi milletimizi ve devletimizi hedef alan 
tehditleri ortadan kaldırıp, aziz milletimizin güven ve huzurunu 
temin ederek, vatanımızı mamur hâle ulaştırmak zorundayız.

Bu şerefli gün vesilesiyle Seyit Onbaşılar başta olmak üzere 
gösterdikleri kahramanlıklarla Çanakkale Deniz Zaferi’ni 
milletimize hediye eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve 
şükranla anıyorum.”

18 MART 
ŞEHİTLERİ 

ANMA GÜNÜ VE 
ÇANAKKALE 

DENİZ ZAFERİ’NİN 
103. YIL DÖNÜMÜ 

MESAJI
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Birinci Dünya Savaşı İçinde 
Çanakkale’de Emsalsiz Bir 
Deniz Zaferi: 18 Mart 1915
PROF. DR. REFİK TURAN
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI

XX. Yüzyılın Başında Savaşan Dünya
1914 Haziranında Balkanlar’ın Saraybosna kentinde 
bir Sırp suikastçısının patlattığı silah, Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu veliahdı Arşidük Ferdinand’ı 
öldürmüştü. Bu suikast bir anda Avrupalı devletleri 
geniş cephe organizasyonlarına sürükleyerek büyük 
bir savaşın içine düşürmüştü. Avusturya Sırbistan’a, 
Rusya Avusturya’ya, Almanya Rusya’ya, Fransa 
ve İngiltere Almanya’ya savaş ilan ederek 1. Dünya 
Savaşı’nı başlattılar.

Savaşın, başlangıcından itibaren seyri çok şiddetli ve 
yıkıcı oldu. Avrupalı büyük devletler, dünyanın çeşitli 
bölgelerinde bulunan sömürge ve dominyonlarını 
da peşlerinden sürüklediler. Avrupa dışındaki büyük 
devletlerden Amerika ve Japonya da ileriki yıllarda 
bu savaşa belli bir ölçekte dâhil oldular. I. Dünya 
Savaşı’na dünyanın yüzde sekseni iştirak etti. Pek 
çok milletin gençleri bu savaştan menfi olarak 
etkilendiler. Büyük devletler, yüzyıllardır elde ettikleri 
ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik birikimlerini 
savaş alanlarına akıttılar. Ancak zaman içinde bu 
birikimler erimeye ve tükenmeye başladı.

İngiltere, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, 
Japonya, İtalya, Belçika, Portekiz, Romanya, Sırbistan, 
Yunanistan, Karadağ’dan oluşan İtilaf Devletleri 
savaşa giren Osmanlı Devleti’ne yönelik erken bir 
müdahale planı geliştirdiler. 1915 sonbaharından 
itibaren denizden yapılacak bir hareket planıyla 
Boğazlar aşılacak, kısa zamanda İstanbul’a ulaşılacak 
ve Osmanlı Devleti devre dışı bırakılacaktı. Dolayısı 
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ile İtilaf Devletleri’nin lideri konumundaki İngiltere 
ve Fransa donanmasından gemilerle ortak bir deniz 
gücü vücuda getirildi. İngiltere donanması en az yüz 
elli yıldır denizlerde hiç yenilmemiş, hâkim bir güç 
konumundaydı.

Fransa Devleti de zaten büyük bir siyasi güçtü. 
Denizlerde İngiltere kadar olmasa bile, hatırı 
sayılır güçte bir donanmaya sahipti. 1915 kışında 
bu iki devletin vücuda getirdiği donanma Osmanlı 
boğazlarını ve ülkesini hedef almaktaydı.

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi
İtilaf Devletleri ordusu, gerekli karar ve hazırlıktan 
sonra 1915 başından itibaren harekete geçerek, 
Çanakkale Boğazı önlerine gelmişti. Bunun anlamı şu 
idi: Dünyanın en güçlü devletinin donanması, bir başka 
güçlü devletin donanmasını yanına alarak Osmanlı 
Devleti’nin bir bakıma “kalp ve aort” mevkiindeki 
bölgesine dayanmıştı. İngiltere ve müttefiklerinin 
hesabı tamdı. “Boğazın hasta adamı”nın siyasi varlığı 
kısa bir zamanda teslim olacak, yardım bekleyen Rus 
Çarı Nikola beklediğine kavuşacak, kabına sığmaz 
Kıta Avrupası güneyden kuşatılarak başlatılan büyük 
savaş bir anda bitirilecekti. Tarihin son asırlarındaki 
gelişmeler ve o andaki bileği bükülmez kabul edilen 
İngiliz gücü düşünüldüğünde böyle bir sonuç yüzde 
yüze yakın görünüyordu. Ayrıca çok değil, üç sene 
önce koca Osmanlı ordusu Balkanlar’da adlarına 
devlet dense de henüz devlet olamamış dört 
Balkan devletçiği tarafından yenilmemiş miydi? Bu 
güçlerden katbekat daha güçlü olan Fransız takviyeli 
İngiliz armadasının İstanbul’a ulaşmasını hangi güç 
engelleyebilirdi?

İngiliz Bahriye Nazırı Winston Churchill, “Türklerin 
gırtlağı bu boğazdadır. Onu demir bir el ile şöyle bir 
sıkmak yeter...” diyordu. Bazı İngiliz gazeteleri çok 
yakında İstanbul’a girileceğini haber veriyor, bazıları 
da daha ileri giderek “yakında İstanbul’un çöplüğe 
döneceğinden” bahsediyordu. İngilizlerin Akdeniz 
Filo Komutanı Amiral Carden, 2 Mart’ta çektiği bir 
telgrafta “Havalar müsait olursa iki hafta sonra 
İstanbul’da olacağız.” diyordu.

ABD’nin İstanbul Büyükelçisi Henry Morgenthau ise, 
“İki yüz yıldan beri zaferden zafere koşan, dünyanın 
tek yenilmez gücü olan İngiliz donanmasına karşı 
Çanakkale’deki üç beş topun galip gelmesi nasıl umut 
edilebilirdi?” şeklinde keskin bir yorum yapıyordu.

Nihayet 18 Mart 1915 Perşembe günü Boğaz’a 
giren müttefik donanması 18 büyük savaş gemisi 
ile Çanakkale-Gelibolu arasındaki sularda kendinden 
emin bir şekilde süzülmeye başladı. Dünya tarihinin 
kaydedeceği emsalsiz savaş sahnelerinin yaşanmasına 
dakikalar kalmıştı. Nitekim saat 11.30’a doğru sayısız 
gök gürlemesini  andıran bombardımanla, boğazın 
yeni savaş ejderhalarından ateş başladı. Bir anda 
kıyılar, kıyılardaki tabyalar, hatta denizin yüzeyi 
bile patlayan mermi ateşleri ve barut huzmeleriyle 
doldu. Bir süre sonra Boğaz’ın iki kıyısında müttefik 
donanmanın beklemediği, umulmadık bir karşı atış 
başladı. Bu beklenmedik savaş mukabelesi kendine 
son derece güveni olan savaş armadasını bir anda 
sarmaya başladı. Saat 12.00’de meşhur lnflexible 
gemisi ilk yarasını aldı. Arkasından Agamemnon ve 
Gaulais adlı gemiler yaralandılar.

Esas büyük sürpriz, saat 14.00 sularında yaşanmıştı. 
Topçu eri Seyit Mehmet Çavuş’un bizzat taşıyarak topa 
yerleştirdiği ve attığı 276 kiloluk top mermisi, Fransız 
zırhlılarından Bouvet’e isabet etmişti. Bu olağanüstü 
isabet, ihtişamlı donanma için sonun başlangıcı oldu. 
Arkasından suyun altında yer tutmuş olan mayınların 
arka arkaya patlayarak dünyaya meydan okuyan 
donanmanın muhteşem harp gemilerine âdeta daha 
öteye geçiş izni vermemesi, sadece o günün harp 
planı ve uygulamalarına değil, geleceğin tarihine 
de yeni bir istikamet veriyordu. Aslında Çanakkale 
Boğazı, o günün şartları içinde iyi tahkim edilmişti. 
Boğaz’ın Anadolu yakasında kuzeyden güneye doğru 
Nara, Mecidiye, Çimenlik, Hamidiye, Dardanos 1, 
Mesudiye, Dardanos 2, Orhaniye, Kumkale tabyaları 
mevcuttu. Rumeli yakasında ise kuzeyden güneye, 
Değirmen Burnu, Namazgâh, Hamidiye, Mecidiye, 
Yıldız, Seddülbahir ve Ertuğrul tabyaları vardı. 
Tabyalar Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılmış 
veya tahkim ettirilmişti. Çanakkale Deniz Savaşı 
başladığında, İttihat ve Terakki hükûmeti, İstanbul’daki 
hükûmet erkânını ve ilgili evrakı Anadolu’daki 
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Eskişehir’e taşımayı tasarlamıştı. Bunun için 
padişah ve hanedan üyelerine konu arz edilmişti. 
Dahiliye Nazırı Talat Paşa başkanlığındaki bir heyet 
de Sultan Abdülhamit’e gitmiş, konuyu arz etmişti. 
Sultan Abdülhamit, buna oldukça hayıflanmış, Sultan 
Mehmed Reşad,  biraderinin  endişelenmesine gerek 
olmadığını söylemiş, kendisinin de asla İstanbul’u 
terk etmeyeceğini, Fatih’in torununa böyle bir zilleti 
yakıştıramadığını ifade etmiştir. Ayrıca “Endişeye 
hiç mahal yoktur” diyerek, “zamanında Çanakkale 
Boğazını fevkalade tahkim ettiğini, oradan hiçbir 
donanmanın geçemeyeceğini.” kendinden emin 
bir kararlılıkla söylemiştir. Çanakkale’de bu tabya 
tahkimatlarının yanı sıra, denize döşenen mayınlar, 
yenilmez donanmaya yönelik, tarihî sürprizlerdir.

Zaferde Büyük Pay Sahibi: Mayın Gemisi Nusrat
7-8 Mart gecesi sayılı saatler içinde Tophaneli 
Yüzbaşı Hakkı Bey’in komutasındaki Nusrat mayın 
gemisinin denize attığı yirmi altı mayın koca 
donanmaya “dur” demiş, âdeta boğazın sularına 
kilit vurmuştu. 18 Mart’ta arka arkaya patlayan bu 
mayınlar Bouvet, Irresistible, Ocean’ı sulara gark 
etmiş; Gaulois, Agamemnon ve Souffren ise ağır 
yara almıştı. 7-8 Mart gecesi boğazın serin sularında 
olağanüstü bir dikkatle görev yapan Nusrat mayın 
gemisi kahramanları bir saatlik bir sürede düşmanın 
boş sandığı sulara mayınları atmıştır. Nusrat, görevi 
bitip dönerken, denizi tarassut eden İtilaf gemileri 
projektörlerini yaktığında, karşı kıyılardan yakılan 
bir Türk projektörü Nusrat’ın, saniyeler içinde 
görünmemesini sağlamıştır. Bu korunaklı birkaç 
saniye, on gün sonra muazzam donanmanın zırhlı 
gemilerine öldürücü darbeler olarak inmişti. Yıllar 

sonra, İngiliz Denizcilik Bakanı  Winston Churchill, 
verdiği bir mülakatta, 1. Dünya Savaşı’nda Nusrat 
mayın gemisinin verdiği zayiatı, hiçbir güç “hiçbir 
ordu verememiştir” demiştir. Bunlara, batırılan iki 
muhrip, yedi mayın gemisi ve doksan kayıp eklenirse 
Müttefik donanmasının üçte biri yok edilmişti.

Sonuçta İngiliz Amiral De Robek, saat 18.00’de 
“geri çekil emri” vermişti. Yaklaşık altı buçuk saat 
süren bu deniz muharebesinde görüldüğü gibi 
inanılmaz olaylar yaşanmıştı. Savaş için her türlü 
hazırlığı yapmış, modern teknolojiyle donatılmış 
İngiliz gemilerinin batması, hayal ettikleri İstanbul 
sularına geçememeleri, tarihin kaydettiği en büyük 
sürprizlerden biriydi. Denizdeki bu savaşın saatler 
içine sığan bu kısmı gerçekten de ne İngilizlerin, 
ne Fransızların, ne Rusların ve hatta ne dünyanın 
beklediği şeydi. Artık 1. Dünya Savaşı’ında İngiltere 
ve müttefiklerine yönelik ilk büyük darbe vurulmuş 
oluyordu. En az 150 yıldır yenilmeyen İngiliz Kraliyet 
donanması, ilk yenilgisini alıyordu. Bu akıl almaz olay, 
sadece İngilizleri değil, müttefiklerini, hatta bütün 
dünyayı sarsmıştı.

Bu büyük zaferde savaşı idare edenlere bir not 
düşmek gerekmektedir. En başta General Cevat 
Çobanlı, o tarihte Akdeniz (Çanakkale) Boğazı 
Müstahkem Mevki komutanıydı. Boğazı savunmanın 
her türlü inceliğini düşünmüştü. Zaten Harp okulunu 
birincilikle bitirmiş, kendisini göstermişti. Zaferden 
sonra “18 Mart Kahramanı” unvanını almıştı. 13. 
Erkân-ı Harbiye Reisi, Harbiye Nazırı gibi makamlara 
da gelmişti. Binbaşı Selahaddin Adihi, Yüzbaşı Hakkı 
Bey de Çanakkale Deniz Zaferi’nin unutulmaması 
gereken kahramanlarıydılar.

Nusrat 
Mayın Gemisi



12 MART!2018

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi

Çanakkale Cephesi’nde Savaşan Birlikler, 
Komutanlar ve Ordular
Ferik (Korgeneral) Enver Paşa (Başkomutan Vekili)
Ordu Komutanı Esat Paşa
Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa
Ordu Komutanı Otto Liman von Sanders

Kolordular (5)
Kolordu Komutanı Kurmay Albay Ahmet Fevzi
2. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Faik Paşa
3. Kolordu ve Kuzey Grubu Komutanı Tuğgeneral Esat Paşa
5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Fevzi Paşa
14. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Weber, Tuğgeneral Cevat Paşa
18. Kolordu Komutanı Kurmay Albay Cafer Tayyar Bey

Tümenler (19)
Arıburnu Mürettep Tümen Komutanı Albay Abdürrezak
1. Tümen Komutanı Albay Halil, Yarbay Cafer Tayyar
2. Tümen Komutanı Albay Nicolai, Albay Refet, 

Yarbay Hasan Askeri
4. Tümen Komutanı Kurmay Başkanı Binbaşı Alaattin, Kurmay Albay Hasan 

Basri, Yarbay Cemil
5. Tümen Komutanı Yarbay Hasan Basri
6. Tümen Komutanı Albay Nazif, Ali Remzi
7. Tümen Komutanı Albay Halil
8. Tümen Komutanı Albay Fahri
9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami, Albay Kannen Giesser, 

Yüzbaşı Refik
10. Tümen Komutanı Yarbay Selahattin
11. Tümen Komutanı Yarbay Sabri
12. Tümen Komutanı Yarbay Selahattin Adil
13. Tümen Komutanı Albay Havik
14. Tümen Komutanı Yarbay Kazım (Karabekir)
15. Tümen Komutanı Yarbay Hamdi (Mehmet Şükrü. Alb.)
16. Tümen Komutanı Albay Rüştü
19. Tümen Komutanı Albay Mustafa Kemal
20. Tümen Komutanı Albay Şevki
24. Tümen Komutanı Albay Ali Remzi
25. Tümen Komutanı Yarbay Fuat
26. Tümen Komutanı Albay Remzi
42. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Asım

Alaylar (26)
2. Alay Komutanı Yarbay İzzet
4. Alay Komutanı Yarbay Hamdi
5. Alay Komutanı Yarbay Nazif Kayacık
6. Alay Komutanı Binbaşı Rıfat
7. Alay Komutanı Binbaşı İsmail Hakkı
10. Alay Komutanı Yarbay Kemalettin
11. Alay Komutanı Binbaşı Mehmet Emin
12. Alay Komutanı Binbaşı Bayatlı Arif
13. Alay Komutanı Yarbay Ali Rıfat, Yarbay Ali Rıza
14. Alay Komutanı Yarbay İbrahim Şükrü, Yarbay Ali Rıfat
15. Alay Komutanı Yarbay İbrahim Şükrü
16. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin, Yarbay Hakkı
17. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Hilmi

18. Alay Komutanı Yarbay Abdülkadir
19. Alay Komutanı Yarbay Sabri, Yüzbaşı İrfan
20. Alay Komutanı Yarbay Mehmet Halit
21. Alay Komutanı Yarbay Yusuf Ziya
23. Alay Komutanı Yarbay Recai
24. Alay Komutanı Yarbay İrfan, Binbaşı Nuri
25. Alay Komutanı Yarbay Ali Nail, Binbaşı Kadri
26. Alay Komutanı Binbaşı Kadri
27. Alay Komutanı Yarbay Mehmet Şefik
28. Alay Komutanı Binbaşı Hunker
31. Alay Komutanı Yarbay İsmail Hakkı, Yüzbaşı M. Şevki
32. Alay Komutanı Yarbay Hasan Basri, Binbaşı Kazım
33. Alay Komutanı Ahmet Şevki, Yarbay Mehmet Ali
34. Alay Komutanı Yarbay Mehmet Ali
35. Alay Komutanı Yarbay Abbas
36. Alay Komutanı Yarbay Münip Özsoy
39. Alay Komutanı Yarbay Nurettin
41. Alay Komutanı Yarbay Fuad
45. Alay Komutanı Yarbay Refik
47. Alay Komutanı Binbaşı Ahmet Tevfik
48. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin İlhami
55. Alay Komutanı Binbaşı Hasan Tahsin
56. Alay Komutanı Albay M. Şükrü
57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni
64. Alay Komutanı Yarbay Servet
70. Alay Komutanı Yarbay Saip
72. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Hüsnü
77. Alay Komutanı Yarbay Saib
125. Alay Komutanı Yarbay Abdürrezak
126. Alay Komutanı Yarbay Şevki
127. Alay Komutanı Yarbay Hasan Lütfü

Taburlar (23)
4. Alay 2. Tb. K. Binbaşı Handan Tahsin
14. Alay 4. Tb. K. V. Yüzbaşı Mehmet Rıza
19. Alay 1. Tb. K. Yüzbaşı Hakkı; 2. Tb. K. Kd. Yüzbaşı Halil 
20. Alay 1. Tb. K. Binbaşı Recep
21. Alay 1. Tb. K. Binbaşı Ali Şevki Bey; 2. Tb. K. Binbaşı Ali Faik
25. Alay 1. Tb. K. Kurmay Yarbay Mustafa Vasfi; 

2. Tb. K. Binbaşı Mehmet Ali; 3. Tb. K. Binbaşı Mehmet Sabri 
26. Alay 1. Tb. K. Yüzbaşı İbrahim; 2. Tb. K. Binbaşı Şerif
28. Alay 3. Tb. K. Binbaşı Numan
31. Alay 1. Tb. K. Yüzbaşı Mehmet Halil 
33. Alay 1. Tb. K. Binbaşı Ali Faik
36. Alay 2. Tb. K. Binbaşı Mehmet Himmet; 

4. Tb. K. Binbaşı Abdülkadir
46. Alay 1. Tb. K. Yüzbaşı İzzet, Binbaşı Recep
70. Alay 3. Tb. K. Binbaşı Reşat 
124. Alay 1. Tb. K. Mehmet Ziya, 3. Tb. Kom. Şerif
125. Alay 1. Tb. K. Binbaşı Cemal
127. Alay 2. Tb. K. Binbaşı Mehmet Rüştü
Çanakkale Savaşlarında;

9 Paşa
19 Albay
45 Yarbay
30 Binbaşı
9 Yüzbaşı 

komutanlık yapmıştır.
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Çanakkale Deniz Zaferi Kronolojisi

11 Ocak 1915 Amiral Carden’in, Bahriye Nezaretine 
Çanakkale Boğazı’na taarruz için hazırlattığı planı 
sunması.

15 Ocak 1915 Saphir adındaki Fransız denizaltı gemisinin 
Köseburnu önünde batırılması. Çanakkale Boğazı’na 
taarruz için hazırlanmış planın uygun olduğunun Amiral 
Carden’e bildirilmesi.

28 Ocak 1915 Savaş komitesinin toplantısında Çanakkale 
Boğazı’nın yalnız donanmayla zorlanmasına karar 
verilmesi, 19 Şubat 1915’in taarruz tarihi olarak 
saptanması.

17 Şubat 1915 Barbaros ve Turgut Reis muharebe 
gemilerinin, savunmaya katılmak üzere Nara’ya gelmesi.

18 Şubat 1915 Başkomutan Vekilinin denetleme için 
Çanakkale’ye gelmesi.

19 Şubat 1915 Birleşik Filo’nun Çanakkale Boğazı giriş 
tabyalarına taarruz ve muharebeleri.

 İtilaf Devletleri donanmasının Çanakkale Boğazı’na ikinci 
büyük saldırısı.

23 Şubat 1915 19. Tümen Kuruluşuna 6. Kolordu’dan 
verilen 72. Piyade Alayı’nın Eceabat’a gelmesi.

25 Şubat 1915 19. Tümen Komutanı, Karargâhı, 57. Piyade 
Alayı, Dağ Bataryası, Sıhhiye Bölüğü, Seyyar Hastane 
Ekmekçi Müfrezesi’nin, Tekirdağ’dan Eceabat’a gelmesi.

 Çanakkale Müstahkem Mevkii Karargâhının Hacıpaşa 
Çiftliği’ne yer değiştirmesi.

 Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanının, 19. Tümen 
Komutanını Eceabat Bölgesi Komutanlığına, Kurmay 
Yarbay Mustafa Kemal’in 19. Tümen Komutanlığına 
atanması. 

 Birleşik Filo’nun, giriş tabyalarındaki topları tahrip etmesi 
ve Boğaz’a girmeye başlaması.

26 Şubat 1915 Değirmenburnu-Çanakkale Feneri arasında 
10. Mayın Hattının kurulması.

 Seddülbahir ve Kumkale’ye yapılan çıkarma.

01 Mart 1915 Venizelos’un, Gelibolu Yarımadası’na 3 
tümen çıkarılmasını önermesi.

02 Mart 1915 General Liman von Sanders’in Çanakkale’deki 
Osmanlı Kara Kuvvetleri Başkomutanlığına atanması.

04 Mart 1915 İngiltere, Fransa ve Rusya arasında 
Boğazlar’ın taksimini öngören ‘İstanbul Antlaşması’ 
nın imzalanması. 3. Avustralya Tugayı’nın, Mondros 
Limanı’na gelmesi.

05-06 Mart 1915 Çamkoyu batısından Queen Elizabeth 
muharebe gemisinin Merkez tahkimatını aşırma 
biçiminde bombardımanı.

07-08 Mart 1915 Nusrat mayın gemisinin, elde kalan son 
26 mayınla Boğaz girişindeki Karanlık Koy’a mayın 
döşemesi.

11 Mart 1915 Sir Ian Hamilton’un, Akdeniz Seferî Kuvvetleri 
Komutanlığı’na atanması.

12 Mart 1915 11. Tümen’in Ezine, Bayramiç bölgesine 
gelmesi.

 İngiliz, Deniz Piyade Tümeni’nin artanının Limni Adasına 
gelmesi.

13 Mart 1915 Kitchener’in, Sir Hamilton’a Kara Kuvvetlerinin 
kullanılması konusunda yönerge vermesi.

15 Mart 1915 General d’Amade emrindeki Fransız Doğu 
Sefer Kuvveti’nin Mondros Limanı’na gelmesi.

16 Mart 1915 Amerika Büyükelçisi, Adliye Nazırı, Avusturya 
Askerî Ateşesinin Çanakkale’ye gelmesi.

 Amiral Carden’in sağlık nedeniyle görevinden ayrılması.

17 Mart 1915 Amiral de Robeck’in, Birleşik Filo Komutanlığı 
görevine başlaması.

18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi’nde, İtilaf 
Devletleri donanması, yaklaşık 30 savaş gemisiyle 
savaşın en geniş kapsamlı saldırısını başlatması. Altı 
büyük gemiden Bouvet, Irresistible ve Ocean zırhlılarının 
batırılması, üçünün ise kullanılamaz duruma gemesi. 
Çanakkale Boğazı’nı denizden geçme girişiminin 
Türk deniz ve kara savunması karşısında başarısızlığa 
uğraması.

23 Mart 1915 Alman General Liman von Sanders’ın 5. 
Ordu Komutanlığına getirilmesi. Bu ordunun ihtiyatını 
oluşturacak 19. Tümen’in komutanlığına ise Kurmay 
Yarbay Mustafa Kemal’in getirilmesi.
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Çanakkale Savaşında İllere Göre Şehit Sayısı

1 Adana 842 36 İzmir 1720
2 Adıyaman 11 37 Kahramanmaraş 213
3 Afyonkarahisar 95 38 Karaman 455
4 Aksaray 285 39 Kars 1
5 Amasya 32 40 Kastamonu 2527
6 Ankara 1772 41 Kayseri 771
7 Antalya 183 42 Kırıkkale 232
8 Artvin 10 43 Kırklareli 366
9 Aydın 1746 44 Kırşehir 448
10 Balıkesir 3003 45 Kocaeli 583
11 Bartın 254 46 Konya 2683 

12 Bayburt 21 47 Kütahya 1487 

13 Bilecik 854 48 Malatya 141
14 Bingöl 8 49 Manisa 2174 
15 Bitlis 59 50 Mardin 7
16 Bolu 1405 51 Muğla 671
17 Burdur 606 52 Muş 7
18 Bursa 3737 53 Nevşehir 525

19 Çanakkale 1876 54 Niğde 509
20 Çankırı 972 55 Ordu 56
21 Çorum 1333 56 Rize 71
22 Denizli 2258 57 Sakarya 526
23 Diyarbakır 49 58 Samsun 44
24 Edirne 858 59 Siirt 40
25 Elaziz 159 60 Sinop 1488
26 Erzincan 282 61 Sivas 25
27 Erzurum 109 62 Tekirdağ 646
28 Eskişehir 843 63 Tokat 47
29 Gaziantep 502 64 Trabzon 155
30 Giresun 114 65 Tunceli 30
31 Gümüşhane 39 66 Urfa 383
32 Hatay 283 67 Uşak 818
33 Isparta 55 68 Van 36
34 İçel 1218 69 Yozgat 661
35 İstanbul 1908 70 Zonguldak 753

TOPLAM 49.080

Selahattin Çetiner’in tespitlerine göre şehit sayısı 57.084’tür.

• En fazla şehit veren şehir: Bursa (3737 şehit) • En fazla şehit veren köy: Kastamonu Güzlük Köyü (25 şehit)
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5’inci Ordunun 25 Nisan 1915’ten 9 Ocak 1916’ya Kadar 
Çanakkale Savaşında Verdiği Zayiat

(Korgeneral (E), Eski İçiçşleri Bakanı Selahattin Çetiner(*)’in araştırmalarına göre)

Raporun
Kapsadığı 
Dönem

Belge No Subay– Er–
Genel 

Toplam

Kıs. H.C Fihrist Şehit Yaralı
Esir/
Kayıp

Toplam
(a)*

Şehit Yaralı
Esir/
Kayıp

Hava
Değ.

Hast.
Ölen

Hast.
Gön

Top.(b) (a+b)

25 Nisan 
1915’ten 
18 Kasım 
1915’e 
Kadar

3474 H- 24 10-2 562 949 27 1538 53.535 86.209 10.710 7.084 18.746 - 176.285 177.823

18-24 
Kasım 
1915

3474 H- 24 10-2 4 8 - 12 606 2.630 3 - - - 3.349 3.361

Kasım 
1915’ten
Aralık 
1915’e
Kadar

3474 H- 25 11-6 15 42 - 57 1.150 3.468 419 - - - 5.442 5.499

09 Aralık 
1915’ten 
19 Aralık 
1915’e 
Kadar

3474 H- 25 11-10 3 11 - 14 583 2.737 18 - - - 3.338
3.352

19-30 
Aralık 
1915

3474 H-26 12-17 2 7 - 9 502 1.532 - - 1.022 11.735 14.791
14.800

Aralık 
1915’ten 
Ocak 
1916’ya 
Kadar

3474 H- 55 14-32 3 - - 3 119 271 - - 529 2.265 3.184
3.187

Genel 
Toplam

- - - 589 1.017 27 1.633 56.495 96.847 11.151 7.084 20.297 14.000 206.389 208.022

Genel Şehit Toplamı: 589 + 56.495 = 57.084
Diğer Sayiat Toplamı: (Yaralı + Kayıp, Esir + Hava Değişimi + Hastalıktan Ölen + Hastaneye Giden) = 150.936

(*) Selahattin Çetiner: General-İçişleri Bakanı (21 Eylül 1980-13 Aralık 1983)

1922 yılında Lapseki’de doğdu. 1941 yılında mezun olduğu Harp Okulundan sonra, Topçu Okulunu 1942 yılında bitirdi. 1960-
1962 yıllarında İspanya’da Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşesi olarak görev yaptı. Karargâh Subaylı Alay ve Zırhlı Tümen 9. Kolordu 
Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1980 Askerî Darbesinden sonra görevlendirilen 
Başbakan Bülent Ulusu hükûmetinde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.



16 MART 2018

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi

Çanakkale Savaşı’nda 57 Bin 84 
Askerimiz Şehit Düştü
Genelkurmay Başkanlığının uzun devreli 
gelişme planı olarak bilinen Gelibolu Tarihî 
Millî Parkını Barış Parkına dönüştüren 
proje Prof. Dr. Raci Bademli başkanlığında 
yürütüldü.

“Uzun devreli gelişme planı” hazırlanırken 
yapılan araştırmalarda, tarih kitaplarında 
verilen “250 bin şehit” sayısının tarihî yanlış 
olduğunu ve savaşta 57 bin 84 kişinin şehit 
düştüğünü ortaya çıkardı. Şehitlerin isimlerinin 
savaştıkları cephelere yerleştirilecek anıt ve 
dikilitaşlara kazınmasını öngören proje için 
Genelkurmay Başkanlığından bilgi istendi. 
Başbakanlığa Genelkurmay Başkanlığından 
verilen bilgide, Çanakkale şehitlerinin 
sayısının tarih kitaplarında öğretildiği gibi 253 
bin değil, 57 bin 84 olduğu belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı Askerî Tarih 
Araştırmaları Stratejik Etüdler Daire 
Başkanlığı (ATASE) tarafından yürütülen 
araştırmada, 253 bin şehit rakamının, 
askerî kayıtlardaki “kayıp” ifadesinin yanlış 
yorumlanmasından kaynaklandığı ortaya 
çıktı. Cephede şehit düşen 55 bin 801 
kişinin ismini tek tek belirleyen Genelkurmay 
Başkanlığı, “kayıp” ifadesinin hastalık, esirlik, 
kaybolan, kaçan, sakat kalan, yaralanan, 
sonradan savaşamayacak duruma düşenleri 
kapsadığına dikkat çekti. Buna göre, şehit 
olarak ifade edilen 253 bin kişiden 195 bini 
resmî kayıtlarda “kayıp” olarak görünüyor. 
Araştırmada, kayıp 195 bin askerin yaklaşık 
20 bininin hastalık sonucu kaybolduğu 
bilgisi kesinlik kazanırken, askerlerden 10 
bininin, savaş sırasında firar ettikleri ya 
da esir düştükleri sanılıyor. Kalanların ise, 
yaralı olduğu ve savaşamayacak duruma 
düştüğü için kayıtlara “kayıp” olarak geçildiği 
tahmin ediliyor. Yine araştırmada, düşman 
kuvvetlerinin de cephede 60 bine yakın ölü 
verdiği belirlendi.



12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü
20 Aralık 1873 

(İpek-Arnavutluk)
27 Aralık 1936 

(İstanbul)

bu ay
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 
97’nci yılı ve  Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir 
mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman mesajında şunları kaydetti:

“Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin ufuklarda yankılanan 
sesi İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
kabul edilişinin 97’nci yılındayız. Millî mefkûremizin en veciz 
ifadelerle dile getirildiği İstiklal Marşı’mızın bu anlamlı yıl 
dönümünü kutluyorum.

İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde 
bağımsızlık fikrini kültür coğrafyalarımıza taşıyan abidevi 
şahsiyetlerimizden biri de Mehmet Akif Ersoy olmuştur. O, 
yaşadığı dönemde dünyadaki bütün Müslümanların kalplerinin 
bir ve beraber atması için mücadele vermiştir. Mehmet Akif, 
Balkanlardan Kafkasya’ya Afrika’dan Ortadoğu’ya ve Hint alt 
kıtasına kadar bütün Müslümanların; kendine Mekke’yi kıble 
bilen bütün kardeşlerimizin ittihadını savunup, zalimlere karşı 
hep birlikte mücadele idealini taşımıştır. İstiklal Marşı’nı da 
coşkulu, heyecanlı ve daima umut dolu kişiliğiyle kaleme almıştır. 
Çıkardığı dergiler ve kürsü konuşmaları ile milletimizi İstiklal 
Marşı’na derç ettiği düşünce, inanç ve ideallerine çağırmıştır. 
Kendisini rahmet ve minnet duygu ve niyazımızla anıyoruz.

Müslümanların birliği ve kardeşliğine olan inancını ömrü boyunca 
muhafaza eden merhum Akif, İstiklal Marşı’nda da bu görevini 
en veciz ifadelerle dile getirmiştir. Merhum Akif’in;

“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.”

Mısraları ile başlayan İstiklal Marşı’nın manası, en doğru 
şekilde İstiklal Savaşını yöneten Birinci Meclisimiz tarafından 
anlaşılmıştır. 

Bu yıl İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin 97’nci yılını idrak 
ediyoruz. Gönderde dalgalanan al bayrağımızın sesli 
manifestosu olan İstiklal Marşı’mızın ebediyen dilimizden ve 
gönlümüzden düşmemesini temenni ediyorum. İstiklalimizin 
banisi, istikbalimizin teminatı, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sıhhat, afiyet ve 
hayırlı şifalar diliyorum. Mehmet Akif Ersoy’un sözlerini tekrar 
ifade ile Cenab-ı Allah’tan aziz milletimize bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmamasını niyaz ediyorum.”

İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABUL EDİLİŞİNİN 

97. YILI MESAJI
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İstiklal Marşı’nın Kabul 
Edilişinin 97. Yılı

12 Mart 2018 Pazartesi günkü Genel Kurul 
toplantısında “İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 97. 
Yılı ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü” nedeniyle 
konuşmalar yapıldı.

TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı yaptığı 
konuşmada; “Sayın milletvekilleri, ömrünü vatana 
ve millete hizmete adamış vatan şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un ölümsüz eseri İstiklal Marşı’nın 12 Mart 1921 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından millî 
marş olarak kabul edilmesinin 97’nci yıl dönümünü 
kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 

12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde kabul edilen İstiklal Marşı, aziz milletimizin 
diriliş destanıdır; istiklale giden zamanlarda maddi ve 
manevi zorluklarla mücadele eden milletimizin ortak 
duygusunun ve inancının sembolüdür.

Görev yapmaktan onur duyduğum bu çatı altında 
defaten okunarak alkışlarla onaylanan, aynı zamanda 
bir kanun metni olarak İstiklal Marşı’nda ortaya konan 
inanç ve güven, bugün de ihtiyacımız olan atmosferi 
yansıttığı gibi bir yol gösterici olmuştur. Dünyada 
hiçbir milletin millî marşının olmadığı şekilde, istiklal 
ve bağımsızlık mücadelesi sonrasında değil öncesinde 
yazılıp kabul edilmesiyle de kurucu, yön gösterici, 
ümit verici bir metin olarak İstiklal Marşı’mız eşsizdir. 

İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy “Allah bu 
millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” derken, 
verilen mücadelenin büyüklüğünü, milletimizin zor 
şartlar altında gösterdiği kahramanlığı ifade etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, İstiklal Marşı’mızın kabulünün 
97’nci yıl dönümünü tekrar kutluyor, başta 
cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere millî şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u ve tüm kahraman şehitlerimizi, 
gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.” 
dedi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Naci Bostancı İstiklal 
Marşı’nın, devletin bir varlık ve yokluk savaşına 
girmesinin ardından, toplumsal ve politik şartları 
ince bir duyarlılık ve güçlü bir sesle dile getirdiğini, 
geleceğe de mesaj veren bir anlatımla bunu ortaya 
koyduğunu söyledi. Bostancı, İstiklal Marşı’nın, 
milletin kader ortaklığını geleceğe de ileten bir marş 
olduğunu belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, milletin 
bağımsızlık destanı olan İstiklal Marşı’nın, TBMM’de 
defalarca okunarak coşku ve gözyaşlarıyla kabul 
edildiği tarihin yıl dönümünün kutlandığını dile getirdi.

İstiklal Marşı’nın, cephedeki Türk ordusunu ve Türk 
milletini ayağa kaldırdığını dile getiren Akçay, İstiklal 
Marşı’nın, aziz Türk milletinin yokluklar içerisinde 
gösterdiği büyük kahramanlığın belgesi, harap ve 
bitap düşmüş bir ülkenin küllerinden doğuşunun 
muştusu olduğunu ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstiklal Marşı’nın 
kabulünün 97. yıl dönümünde Mehmet Âkif Ersoy’u 
saygı ve sevgiyle andığını ifade etti.

1873–1936
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İstiklâl Marşı’na Giden Yol
Millî Mücadele’de vatanın dört bir yanını gönüllü 
olarak adım adım gezen, vaazlarıyla, hutbeleriyle 
bir milletin tarih sahnesine yeniden çıkması için var 
gücüyle gayret gösteren, halkımıza azim ve kararlılık 
ruhu aşılayan şair, edebiyatçı, muharrir, eğitimci, 
mütercim, mütefekkir ve iman timsali Mehmet Âkif 
Bey, 24 Nisan 1920’de Ankara’ya geldi.

O tarihe kadar Anadolu’yu şehir şehir gezerek 
mücadeleci, münevver ve aynı zamanda mütevazı 
kişiliğiyle herkesi etkileyen Âkif, art arda gelen 
savaşlar ve kayıplarla boğuşan halka moral vermek 
gayesiyle yayımlamakta olduğu Sebilürreşad 
dergisini Ankara’da çıkarmaya başladı. Âkif, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Birinci Döneminde Burdur 
Milletvekili olarak görev yaptı. 

Mehmet Âkif Bey’in seçim mazbatası
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Millî şairimize oturması için Tâceddin Dergâhı tahsis 
edildi. Hem lafzı, hem ruhu itibarıyla gerçek bir istiklal 
ve hürriyet beyannamesi olarak kabul edilen İstiklal 
Marşımızı da bu dergâhta yazdı.

Millî bir marşa duyulan ihtiyaç, 1920 yılında ordu 
tarafından Maarif Vekâletine millî azim ve imanı 
besleyecek bir marşın yazılması gayesiyle yapılan 
teklifle ortaya çıkmıştı. Maarif Vekâleti 7 Kasım 
1920’de, Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde bu konuda 
bir yarışma açtığını yurt çapında ilan etti. Birinciliği 
kazanan şaire 500 lira mükâfat verilecekti. İlanda 
belirtildiği üzere yarışmaya katılmak için Maarif 
Vekâletine gönderilecek şiirler 23 Aralık’tan 
itibaren Vekâlette kurulmuş bir komisyon tarafından 
incelenecekti. 

Komisyona çok sayıda şiir gönderildi. Hatta, Birinci 
Mecliste milletvekili olarak görev yapan devrin önemli 
şairlerinden de yarışmaya girenler vardı. Ancak bu 
şiirlerden hiçbiri Komisyon tarafından millî bir marşın 
güftesi olmaya layık görülmedi. Bu esnada Âkif’in de 
bir manzume üzerinde çalıştığı, Tâceddin Dergâhı’nda 
geçirdiği uykusuz gecelerde kâğıt parçalarına şiirinin 
ilk mısralarını yazdığı, ancak yarışmaya konan ödül 
nedeniyle şiirini yarışmaya göndermediği Ankara’da 
duyulmuştu. Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey 
(Tanrıöver), millî marşımızın güftesi olabilecek bir 
şiirin ancak Mehmet Âkif’ten beklenebileceğini ifade 
ederek bu konuda Karesi (Balıkesir) Mebusu Hasan 
Basri Bey’den (Çantay) aracı olmasını istedi. Millî 
şairimizin bu konuda dostlarına verdiği cevap ise 
hafızalarda şöyle yer alacaktı: “Milletimin kurtuluş 
müjdesini verecek, imanını terennüm edecek bir 
eseri parayla yazacak karakterde bir adam değilim.”

Karesi Mebusu Maarif Vekili, Antalya Vekili 
Hasan Basri (Çantay) Bey Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey

Durumu öğrenen Maarif Vekili Hamdullah Suphi 500 
lira ödüllü yarışmaya katılmayı reddeden Âkif’e bir 
mektup yazmaya karar verdi. Hamdullah Suphi, 5 
Şubat 1921 tarihli mektubunda “asıl endişenizin icap 
ettiği ne varsa hepsini yaparız” sözleriyle mükâfat 
konusunu kaldırmayı vaat ederek şairin yarışmaya 
katılmasını sağlamaya çalıştı. Âkif bu söz üzerine ve 
başta Karesi (Balıkesir) Mebusu Hasan Basri Bey 
olmak üzere dostlarının da ısrarıyla şiirini yarışmaya 
göndermeyi kabul etti.

17 Şubat 1921 tarihli Sebilürreşad Dergisi’nde ve 
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde, 21 Şubat 1921 
tarihli, Kastamonu’da çıkan Açıksöz Gazetesi’nde 
yayımlanan şiir, 26 Şubat 1921’de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi oturumunda ele alındı. Şiirleri incelemek 
üzere kurulan komisyon 724 şiir arasında 7 şiiri Meclis 
kürsüsünden okumaya karar verdiğini bildirmişti.

Mehmet Âkif Bey’in kimlik bilgilerini gösterir cetvel
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1 Mart 1921 tarihinde, Mustafa Kemal Paşa’nın 
başkanlık ettiği oturumda, Karesi (Balıkesir) Mebusu 
Hasan Basri Bey’in bir takriri üzerine şiirlerin 
okunmasına Âkif’in şiiri ile başlandı. Hamdullah 
Suphi tarafından okunan ve her mısraı yoğun bir 
alkış tufanıyla karşılanan şiir, o gün, Nafiâ Vekili 
Yozgat Milletvekili İsmail Fazıl Paşa’nın (Cebesoy) 

isteği kabul edilerek tam dört defa üst üste, aynı 
heyecan ve alkışlar arasında okundu. Diğer altı şiirin 
okunmasından ise Meclis kararıyla vazgeçildi; zira 
aranan şiir bulunmuştu.

12 Mart 1921 tarihinde yapılan oturumda bu muazzam 
şiirin İstiklal Marşı olarak kabulüne, oylanarak karar 
verildi. Eserin, heyecanla ve tezahüratla bir kez daha 
ayakta dinlenildiği bu oturumda millî marşımızın şairi, 
tevazu timsali Mehmet Âkif, oylamaya da katılmayarak 
dışarı çıkmıştı. 500 liralık mükâfat ise şairin arzusu 
üzerine Dârü’l Mesâî hayır derneğine bağışlandı.

İstiklal Marşı’nın kaleme alınışıyla ilgili en anlamı 
sözler daha sonra yine millî şairimiz tarafından sarf 
edilmiştir: “O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi; 
o şiir, milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin 
bir facia karşısında bunalan ruhların ıstıraplar içinde 
halâs (kurtuluş) dakikalarını beklediği bir zamanda 
yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O 
şiir bir daha yazılamaz, onu ben de yazamam; onu 
yazmak için, o günleri görmek, o günleri yaşamak 
lazım; o şiir artık benim değil, milletin malıdır; benim 
millete en kıymetli hediyem budur, Allah bir daha bu 
millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın.”

İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. Yıl dönümünde millî 
şairimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Mehmet Âkif Bey’in Ankara’da ikâmet ettiği 
Taceddin Camii imam evi



31 Mart 1909 Vakası 
(13 Nisan 1909)

bu ay



24 MART!2018

1 Mart akası

31 Mart Vakası’nın Bir Yorumu
PROF. DR. ALİ BİRİNCİ
TÜRK TARİH KURUMU ESKİ BAŞKANI 
TÜRK TARİH KURUMU ŞEREF ÜYESİ
31 Mart Vakası sadece II. Meşrutiyet’in değil, bütün 
Osmanlı tarihinin en çok tartışılan hadiselerinden biri 
ve belki de birincisidir. Bazı taraflarıyla hâlâ tam bir 
açıklığa ve aydınlığa kavuşturulamamış olması bir 
müddet daha bir araştırma mevzuu olarak cazibesini 
koruyacağını göstermektedir. Ancak, durum ne 
olursa olsun, yapılan her yeni araştırma biraz daha 
aydınlık getirmektedir.

31 Mart Vakası’nı daha iyi anlayabilmek için sadece II. 
Meşrutiyet’in ilanıyla ortaya çıkan gelişmelere bakmak 
bile asgari bir fikir verebilir. Hadisenin daha iyi bir 
izahı ise ancak bu dev re dair kaynakların ve bilgilerin, 

tarih usulünün ışığında, daha dikkatli ve zahmetli bir 
çalışma ile değerlendirilmesi sayesinde mümkün 
olacaktır.

Vaka, şeriatçı bir ayaklanma veya dinci bir hareket 
midir? Askerî bir isyan mıdır? Önce den inceden inceye 
tek merkezden planlanmış mıdır? Yoksa ilk harekete 
farklı niyetlerle ka tılmak mı bahis mevzuudur? Daha 
mühimi, bu hareket ittihatçıların ifade ettiği kadar bü-
yük müdür? Yoksa siyasi bakımdan istimal ve hatta 
istismar mı edilmektedir? Daha da mühimi, hareketin 
neticelerinin kendisinden daha büyük olduğunu 
söylemek mümkün müdür?

31 Mart Vakası’na bu suallerin cevaplarını araştırmak 
maksadıyla bakılırsa hareketi biraz daha vuzuha 
kavuşturmak mümkün olacaktır. Diğer taraftan ifade 
etmek gerekir ki 31 Mart Vakası bir tarih bilmecesi 
olarak bundan sonra da cazibesini koruyacağa 
benzemektedir. 
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II. Meşrutiyetin İlanından (24 Temmuz 1908) 
31 Mart Vakası’na (13 Nisan 1909)
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra ortaya çıkan ilk büyük 
ve temel gelişme yı ğınların siyasete girmesi ve bu 
manada da ilk defa çağdaş siyasi hayatın kurulmasıdır1. 
Meclis-i Mebusan dışında, esas itibarıyla, I. ve II. 
Meşrutiyet arasında pek bir benzerlik olmamasına 
rağmen büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır. Devlet 
otori tesi tamamen denebilecek derecede çökmüş, 
her türlü kayıttan azade bir mat buat ortaya çıkmış, 
her alanda her türden yüzlerce cemiyet kurulmuş, 
siyaset idadilere kadar bütün mekteplere girmişti2. 
Daha da mühimi hemen herkes si yasetle meşgul 
olmak imkânına kavuşmuştur. Aşırı siyasileşmenin 
itici gücünü ise İttihat-Terakki merkezinin isteği üzeri-
ne başlatılan Tensikat teşkil ediyordu. Eski idareye 
hafiyelik ve jurnalcilik ya panlar devlet dairelerinden 
ihraç edilecekti. Ayrıca bir sürü acezeden de kurtul-
mak mümkün olacaktı3 Bir kötü hâli, hırsızlığı ve 
rüşvetçiliği bahis mevzuu olan memurların tasfiyesi 
yolundaki arzu, o günlerin havası içinde hemen 
bütün dev let memurlarını alaka çemberi içine alıyor 
ve hemen herkesi huzursuz ve tedir gin ediyordu4.

Aşırı siyasileşmenin halkta huzursuzluğa sebep 
olan bir başka tarafı nezaretlerin ve makamların sık 
sık sahip değiştirmesiydi. Netice olarak Meşrutiyet 
gayrimemnunlarının çoğalmasında ve İttihat ve Terakki 
muhaliflerinin ortaya çıkışında Tensikat’ın tayin edici 
bir tesiri ve rolü olmuştur5. 

İttihat ve Terakki’nin Siyasî Tekelciliği
31 Mart Vakası’na kadar olan devrede İttihat ve 
Terakki’nin tekelci ve başka hiçbir siyasi cemiyete 
ve şahsiyete ha yat hakkı tanımayan tavrı, henüz 

1	 Geçmiş	bilgi	için	bkz.	Ali	Birinci,	“Siyasîleşmenin	İlk	Devresi	
(24	Temmuz	 1908-11	Haziran	 1913)”,	Tarih	Yolunda,	 İstanbul	
2001,	s.151-152.	Farklı	yerlerden	alınan	bilgilere	ayrıca	işaret	
olunmaktadır.

2	 Falih	Rıfkı	Atay,	Batış	Yılları,	İstanbul	1963,	s.33.
3	 İsmail	Hakkı,	“Tensikat	Meselesi”,	İkdam,	Nu.	5116	(9	Ağustos	

1324)	s.3-4;	Ali	Münif	Bey’in	Hatıraları,	Haz.	Taha	Toros,	 İs-
tanbul	1996,	s.43.

4	 Hilmi	Uran,	Hatıralarım,	Ankara	1959,	s.42.
5	 Asat	Tugay,	İbret,	İstanbul,	1962	C.	II,	s.	34;	Ali	Birinci,	Hürri-

yet	ve	İtilaf	Fırkası,	İstanbul,	1990,	s.	28-30.

paylaşmacı bir siya set geleneğinin teşekkül etmediği 
bir iklimde, pek de şaşırtıcı görülmemelidir. 
Meşrutiyetin ilanından son ra da ittihattan, ittihat-ı 
tammeden ve ittihat-ı anasırdan bahseden İttihat ve 
Terakki, artık bu mefhumdan kayıtsız şart sız kendisine 
itaati ve kendi etrafında bütün vatan daşların uslu ve 
uysal bir şekilde toplanmasını kaste diyordu. 

Meşrutiyet’in ilanından sonra en büyük ve en cazip 
siyasi güç olan İttihat ve Terakki, göl geden aydınlığa, 
vehim ve isim olmaktan cisim olmaya doğru gittikçe 
gücünü ve ca zibesini kaybetmiş; zaafını hissettikçe 
azamet ve tehdidini artırmıştı. Halkın ve sivil-
asker muhaliflerin asabiyeti de buna muvazi olarak 
yükselmişti6.

Matbuat Hayatı
II. Meşrutiyet, Türk cemiyetinde yeni bir unsurun 
ortaya çıkmasına şahit ol muştu. Bu gerçekten de 
matbuat ismiyle ifade edilen ve o zamandan beri 
siyasi hayatımızda büyük bir gücü temsil eden ve 
derece farkıyla her zaman tesirde bulunan yepyeni 
bir kurumdu. Daha önce gazeteden çok mecmuayı 
hatırlatan örneklerinin siyasi hayatta hemen 
hemen hiç sesleri ve yankıları yoktu. Bu ba kımdan 
Meşrutiyet’in ilanı, yeni ve çok güçlü bir matbuatın, 
hem de dizginsiz ve hudutsuz bir hürriyetle, ortaya 
düşmesine vesile olmuştu. 

24 Temmuz 1908’de Meşrutiyet ilan edildiği zaman 
önce bir şaşkınlık yaşat mış ve bunun yepyeni bir 
devrin başlangıcı olduğunu hemen hemen hiç 
kimse anlayamamıştı. Ancak ertesi gün gazetelerin 
kopardığı kıyametten sonra bu şaş kınlık ortadan 
kalkmıştı. Bu andan itibaren insanlar müthiş bir 
gazete ve dolayı sıyla söz sağanağı altında kaldılar. 
Artık eli kalem tutan herkes bir imtiyaz olarak gazete 
neşretmeye başlamış tı. Gazete sütunlarında ismini 
görmek insanlar için başlı başına kazançtı7. 

6	 Hatırat-ı	Sultan	Abdülhamid-i	Sânî	(Haz.	Vedat	Örfi-Bengü),	
İstanbul,	 1338-1340,	 s.	 43.Bu	hatıratın	 gerçek	 yazarı	Süley-
man	 Nazif’tir.	 Geniş	 bilgi	 için:	 Ali	 Birinci, -“Sultan	 Abdül-
hamid’in	 Hâtıra	 Defteri	 Meselesi”,	 Divan-İlmî	 Araştırmalar,	
Sayı.19	(2005-2)	s.177-194

7	 Fethi,	 Muhaliflerin	 Esrarı,	 İstanbul,	 1332,	 s.	 7,	 11;	 Çok	 yazı	
yazma	merakına	 düşenlerden	biri	 de	Rıza	Nur’du:	Hayat	ve	
Hatıratım.	İstanbul,	1968,	C.	2,	s.	295-296.
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Siyasi Cinayetler
II. Meşrutiyet’in Rumeli’de ilanı, bir bakıma Manastır 
telgrafhanesi merdivenlerinde, Sultan Abdülhamid’in 
sadık paşalarından Şemsi Paşa’ya atılan kur şunlarla 
olmuş (7 Temmuz 1908) ve bu, kanlı siyasi hayatın 
başlangıcını teşkil etmişti8. Gerçekten de İttihat ve 
Terakki’nin bundan sonra emrinde vatan uğrunda 
adam öl dürmeye hazır birtakım fedailer hep hazır 
olmuştu9. 

Meşrutiyet’in ilanıyla beraber başlayan bu cinayetlerin 
insanı şaşırtmaması mümkün görünmemekte ve 
her cinayet bir sonraki için ilham kaynağını teşkil 
etmektedir. İlandan hemen önceki günlerde, hafiyelikle 
suçlanan Giritli Yüzbaşı Bahaeddin, bir zabit tarafından 
katledilmişti. İlanı taki ben yine hürriyetçi zabitler 
Selanik İdadisi’nin arkasındaki mezarlıkta hafiye 
oldukları söylenen kanun yüzbaşıları İbrahim ve Ali 
ile sivillerden Şuayb’ı; Manastır’da da top çu alayı 
müftülerinden Mustafa Efendi’yi öldürmüşler di10. İşin 
dikkate değer bir tarafı ise bütün bu kan dökme lerin 
artık Meşrutiyet uğrunda değil, bir bakıma sayesin de 
olmasıydı. Her cinayette fiilî durum yaratılıyor, katil ler 
yakalanıp cezalandırılmıyordu.

31 Mart Vakası’ndan sadece altı gün önce İstanbul’da 
köprü üzerinde muhalif gazeteci lerden Serbesti 
başmuharriri Hasan Fehmi’nin vurulması, bir 
bakıma bütün İs tanbul halkına katil vakalarını telin 
etme fırsatı vermişti11. O zamanın yaygın kanaati bu 

8	 Paşa’yı	vuran	sonradan	Çanakkale	mebusu	olan	İttihatçı	Zabit	
Atıf	Kamçü	idi.	Bilgi	için:	Sü	leyman	Külçe,	Osmanlı	Tarihinde	
Arnavutluk,	İzmir,	1944,	s.	346-347;	A.	Saip	(a.g.e,	s.	61)	bu	
cinayet	için	idam	tespitinde	bulunmaktadır.

9	 Bunların	 bir	 listesi	 için:	 Süleyman	 Nazif	 Tepedelenlioğlu,	
Ordu	ve	Politika,	 İstanbul,	 1967,	s.	209-210;	Refik	Halit	 (Ka-
ray)	bu	takıma,	daha	çok	bulundukları	yere	telmihen	“Serez	
Ka	tilleri”	adını	vermiştir,	(Kirpinin	Dedikleri,	İstanbul	1952,	s.	
167.

10	 Musavver	Salnâme-i	Servet-i	Fünun,	 1326,	 s.	 88-89;	Kazım	
Nami	Duru,	İttihat	ve	Terakki	Hatıralarım,	İstanbul,	957,	s.	33;	
K.	 N.	 Duru,	 Arnavutluk	 ve	Makedonya	Hatıralarım,	 İstanbul,	
1959,	s.	32;	Ali	Canip	Yöntem,	“Selânikte	10	Tanımız	Subakı”,	
Yakın	Tarihimiz,	Sayı,	22	(26	Temmuz	1962),	s.	258.

11	 “Cinayet”,	 Volkan,	 Nu.	 98	 (26	 Mart	 1325),	 s.	 4;	 Bir	 za-
bitin	 telini	 ve	 buna	 Vahdetî’nin	 ce	vabı	 için:	 nu.	 103	 
(31	Mart	1325)	s.	1;	Serbesti,	Nu.	142	(26	Mart	1325),	s.	1;	Nu.	
143	(27	Mart	1325)	s.	2-3;	nu.	145	(29	Mart	1325)	s.	3.	Hasan	
Fehmi’nin	hayatı	için:	Mahir	Sait,	a.g.m.,	30,	31;	Hasan	Fehmi	
ve	daha	sonra	öldürülen	gazeteciler	Ahmet	Samim	(1910)	ve	
Zeki	Bey	(1911)	 için:	Mustafa	Baydar,	“Basınımızın	Şehitleri”	
Yıllık,	Sayı:	2	(İstanbul,	1961),	s.	65-77.

gibi katillerin hep zabitlerden olduğu, yine İttihat ve 
Terakki aleyhindeki mebusları da lisanen ve kalemen 
onların tehdit ettiği yolundaydı12. Cinayetler İttihat ve 
Terakki’yi halkın gözünden büsbütün düşür müş ve 
adetâ umumî bir nefret havası esmeye başlamıştı13. 

Askerlik Hayatı
31 Mart Vakası, daha sonraki farklı isimlendirmelere 
rağmen, esas itibarıy la askerî bir isyandır. Bu sebeple 
her şeyden önce askerleri böyle bir isyan için uygun 
hâle getiren, tahrik ve teşviklere teşne bir hâlet-i 
ruhiyeye yaklaştıran ge lişmelere ve hâdiselere bakmak 
gerekir. Aksi takdirde Şeriat isteriz avâzeleriyle, 
elde silah, sokaklara dökülen, hatta bu uğurda kan 
döken askerleri birer fıkıh veya şeriat mütehassısı 
olarak kabul etmek neticesi ortaya çıkar. Tabii bunun 
garipliği de ortadadır. 

Hemen ifade etmek gerekir ki II. Meşrutiyet, mektepli 
zabitlerin bir hareke tidir14. İttihat ve Terakki sayesinde 
imtiyazlı bir mevki kazanmışlardı. Bu arada ortaya 
İttihat ve Terakki’li zabit lerden teşekkül eden imtiyazlı 
ve askerî silsile-i meratib dışında ve üzerinde bir 
zümre çıkmıştı. Bunlar o sıralarda askerî rütbelerin 
en yükseğine sahip, yani kahraman-ı hürriyet idiler. 
Meşrutiyet Devri’nde bunlar Sultan Abdülhamid’in 
imtiyazlı Yıldız askerinin yerini almışlardı. İttihat ve 
Terakki kulüplerine (şube) kışladan daha çok bağlı 
olan bu zabitlerin terfi ve terakkilerinde de farklı 
muamele görmeleri huzursuzluğa sebep oluyordu15.

Meşrutiyet Devri’nde heyecanlı ve ateşli zabitlerin 
bir taraftan alaylı zabit lerle, diğer taraftan da 
rehavet içindeki askerlerle pek anlaşamadıkları 
anlaşılmaktadır. Bu anlaşmazlıkta askerlerle alaylı 

12	 Ahmet	Hamdi,	Osmanlı	Ordusunun	Esbab-ı	Mağlubiyeti,	Mısır	
1329,	s.	5.

13	 Şerif	Paşa,	Bir	Hasbıhâl,	İstanbul,	1330	S.	H.;	B.	Felek,	a.g.e.,	
s.	49,	51,	55.	K.	N.	Duru’ya	göre	(İttihat	ve	Terakki	Hatıralarım,	
s.	61)	Meşrutiyet’in	ilânından	önce	ve	sonraki	hiçbir	katil	hâ-
disesi	 İttihat	ve	Terakki’nin	kararı	ve	emriyle	olmamıştır.	Bu	
vaziyete	daha	da	vahim	bir	mahiyet	kazandırmaktadır.

14	 Orduda	binbaşıya	kadar	olan	rütbedeki	subaylara	zabit	denir.
15	 Askerin	durumu	hakkında	geniş	bilgi	için:	S.	Aksin,	a.g.e.,	s.	

225-232;	Ahmet	Turan	Alkan,	II.	Meşrutiyet	Devrinde	Ordu	ve	
Siyaset,	İstanbul,	2001,	s.	31-85.
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zabitlerin tek saf oldukları ve birbirleriy le iyi anlaşıp 
kaynaştıklarını düşünmek daha makul görünmektedir.

Meşrutiyet’in ilanı üzerinden bir ay bile geçmeden işe 
güce yaramayacak alil-i vücud ve ihtiyar zabitanın 
çif te etibba tarafından muayenesiyle tekaüdleri icra 
edil mek yolunda karar alınıyordu16. Diğer taraftan 
birçok su bayın herhangi bir iltimas neticesinde 
aldıkları rütbelerin geri alınması düşüncesi derhal 
tatbike koyuldu ve bir kısmı nın rütbesi indirilirken bir 
kısmı da tekaüde ayrıldı.

Bu arada bilhassa alaylılar ordudan uzaklaştırılmıştı. 
Bunlar bilhassa İstanbul’da toplanarak 
gayrimemnunlar zümresinin en kuvvetli takımını 
teşkil ediyorlardı17. Alaylıla rın büyük ölçüde ordudan 
ayrılmasıyla erlerle mektepli zabitler arasındaki an-
laşma ve sulh zemini, ister istemez çok daralıyor, 
büyük ölçüde ortadan kalkı yordu.

Medreselerin Islahı Çalışmaları
Medreselerin ıslahı çalışmaları ile 31 Mart Vakası 
arasında ya kın ve kuvvetli bir alâka, üzerinde 
durulması gereken bir noktadır. Meşrutiyet’in ilanını 
takip eden aylarda hatırlanan işlerden biri de, 
medreselerin yeniden ele alınması olmuştu. İfade 
edildiğine göre İstibdat devresinin medrese tahsiline 
darbelerinden biri ve belki en mühimi, 16 seneden 
beri kurra imtihanlarının yapılmaması, yani hiçbir 
talebenin mezun olmamasıydı. Medreseler askerlik 
ça ğını bulmuş delikanlıların bir mekânı hâline 
gelmişti. Bu itibarla Harbiye Nezareti tarafından bir 
imtihan cetveli tertip edilerek talebelerin imtihanlarına 
başlanılması Bâb-ı Meşihate bildirilmiş ve programın 
met ni de verilmişti18. Bu neviden haberler üzerine 
talebe-i ulûm kurra imtihanları hakkındaki gelişmelere 
ve haberlere saplanıp kalmıştı. İmtihanlarda talebe, 
kazanmakla kaybetmek arasında değil; kazanmakla 
askere gitmek arasında ter cih yapmak zorunda 
kalıyordu. Bu esnada Vahdeti ve Volkan, talebenin 

16	 Millet,	Nu.	10	(31	Temmuz	1324)	s.	3.
17	 Takib-i	 İstikbâl,	Nu.	 10	 (28	Şubat	 1324)	s.	2;	A.	Saip,	a.g.e.,	

s.	100-101;	Haşim,	Tezkir-i	inkılâp,	İstanbul,	1328,	s.	24;	S.	K.	
İrtem,	a.g.e.,	s.	116.

18	 “Talebe-i	 Ulûmun	 Kurra	 İmtihanları”	 Beyanülhak,	 Nu.	 9	 (17	
Teşrin-i	Sâni	1324),	s.	 198-200;	A.	Birinci,	Hürriyet	ve	 İtilaf	
Fırkası,	s.	22-23.

yanın da yerini almıştı. Volkan, kazanamayan 
talebenin askere alınmasına karşı çıkı yor, hele halkın 
1304 tevellütlüleri askere alınırken medreselilerin 
1299’lulardan itibaren alınmak istenmeleri tenkit 
ediliyordu19. Bu gibi tartışma lar daha sonra da devam 
etmiş ve talebe-i ulumun kurra imtihanlarından istis-
nası hakkında irade-i seniye de çıkmıştı, ancak İttihat 
ve Terakki ile medrese talebeleri arasına kan davası 
girmişti20.

31 Mart Vakası ve Tarafları: Öncü Askerî İsyanlar
Meşrutiyet’in ilanıyla 31 Mart Vakası arasında 
İstanbul’da bir dizi askerî is yan ve huzursuzluk 
hareketleri ortaya çıkmış, ancak bunlar üzerinde ciddî 
bir şekilde durulmamış ve sebepleri araştırılmamıştı. 
Hâlbuki farklılıklar ne olursa olsun, 31 Mart Vakası bu 
isyanlar zincirinin son halkasından başka bir şey de-
ğildi. Bunları 31 Mart’ın pişdarları olarak görmek bu 
bakımdan doğru bir yo rumdur21.

Bu öncü isyanlardan en vahim hâdise, Mecidiye’de 
bulunan Taşkışla’da vukua geldi, İstanbul’da kendini 
yalnız ve güçsüz hisseden İttihat ve Terakki’nin isteği 
üzerine 1901’de, eşkıya takibi için Rumeli’de kurulan, 
Avcı taburları getirtildi. Bunlar, padişaha bağlı ve 
Yıldız’ı koruyan 2. Fırka’ya karşı bir denge unsuru 
olarak düşünülmüş tü. Hassa Ordusu’nun gücünü 
kırmak için bazı taburlarının İstanbul’dan çıkarıl-
ması ve Hicaz’a gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Bu 
hengâmede Avcı taburlarında bir isyan hareketi 
başladı. Galeyan iki gün sürdü ve iki gece açıkta 
silâh çatıp beklediler. “Teslim ol” çağrılarına avcıların 
ateşle cevap vermesi neticesinde asilerden dördü 
ölmüş, üçü yaralanmıştı. M. Muhtar Paşa, askerle rin 
cesetlerini, bir ibret ve kuvvet gösterisi olarak ısrar 
ederek Harbiye Nezare ti meydanına astırmış, ancak 

19	 “Ders	Vekili-Harbiye	Nâzırı	ve	Talebe-i	Ulûm”	Volkan,	Nu.	40	
(27	Kânun-ı	Sâni	1324)	s.	3.	Kesriyeli	M.	S.	(Akozan),	“Meş-
rutiyet	 İçinde	Müsavatsızlık”,	Nu.	46	 (2	Şubat	 1324),	s.	2-3;	
“Talebe-i	Ulûm”,	Nu.	64	(20	Şubat	1324)	s.	3.

20	 Hüseyin	Hilmi	Paşa’nın	irade-i	seniyeye	atıfta	bulunan	tebliği	
için:	 “Telgraf	Maşrık-ı	 İrfan,	Nu.	5,	 (19	Mart	 1325),	 “Talebe-i	
Ulûm	imtihanları”,	Volkan,	Nu.	85	(13	Nisan	1325)	s.	4.

21	 Bu	 yorum	 için:	 M.	 Sait-54.	 Bu	 Vak’alara	 dair	 M.	 Sa-
it’in	 verdiği	 bilgileri	 S.	 K.	 İrtem	 de	 nakletmiştir	 (a.g.e.,	 
s.	117-118.)
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bu sahnelerden âdeta iğrenen İstanbul halkı üze rinde 
çok menfi tesirlere yol açmıştı. Askerlerin bu derece 
kolay katledilmeleri ise diğer askerler için bir ibret 
vesilesi değil, hiddet faturası olmuştu22. 

Bir başka isyan da 4. Alay’ın zabitleri istemeyiz 
feryadıyla kendini gös termişti. Akabinde Yıldız’da bir 
selamlık resminde teşrifat meselesinden huzursuzluk 
çıktı. Arnavut taburu ile 3. Avcı taburu arasında yer 
anlaşmazlığı olmuştu. Sonuncu olayda ise 3. Avcı 
taburunun bir bölüğünün Arap taburunu ikmal için 
gönderilmeleri üzerine anlaşmazlık çıkmış; Yıldız’dan 
uzaklaştırılmak istenen Arap taburu ve arkasın dan 
Arnavut taburu Taşkışla’ya,  oradan da Rumeli’ye 
sevk olunmuştu23.

31 Mart Vakası
31 Mart Vakası’nın dikkati çeken ilk büyük hususiyeti 
askerî bir hareket ol masıdır. Bir irtica olarak tavsif 
edilmesi, esas itibarıyla bir yorum meselesi olarak 
sonradan ortaya çıkmıştır. Ertesi günkü gazetelerdeki 
ilk isimlendirmeler bu ger çeğin doğru bir 
isimlendirmesinden başka bir şey değildir. Bazı 
örnekler şöyle sıralanabilir: Hâdise-i askeriye24, 
harekât-ı askeriye25, 31 Mart ihtilâli askerî26 hareket-i 
askeriye, askerî kıyam27, askerî bir iğtişaş28.

İlk anda verilen doğru isimler, hadisenin dinî bir 
yorumunun yapılmasından sonra ise yerini, günümüze 
kadar devam eden bir yanlışa, irtica isimlendirmesi-
ne terk etmiştir. Bu ve benzeri isimlendirmeler bu 

22	 Taşkışla	Vak’ası	hakkında	bilgi	 için:	Hüseyin	Cahit,	“Taşkışla	
Vak’ası”,	Tanin,	nu.	91	(19	Teşrin-i	evvel	1324)	s.	1;	Ceride,”	nu.	
6	(25	Şevval	1326),	s.	153:	A.	Saffet,	 İstanbul	Musa	habeleri,	
İstanbul,	1324.	s.	6.;	Halil	Sedes	“31	Mart	1325-13	Nisan	1909	
İhtilâlinin	 Mukad	deratı	 ve	 Canlı	 Bir	 Hatıra”	 Tarih	 Hazinesi,	
Sayı	 15	(Nisan	1952),	s.	762-766;	A.	T.	Alkan,	a.g.e.,	s.	 105-
107;	S.	K.	İ,	İrtem,	a.g.e.,	s.	51-56b	.

23	 “Yıldız	Hâdisesi”,	Maşrık-ı	irfan,	Nu.	6	(23	Mart	1325);	M.	Sait,	
54;	S.	K.	İrtem,	a.g.e.,	s.	119-120

24	 Ali	Kemal,	“Dünkü	Hâdise-i	Askeriye”,	İkdam	Nu.	5347	(1	Ni-
san	1325),	s.	1.

25	 Hâl-i	Hâzırımız”,	Servet-i	Fünun,	Nu.	933,	(3	Nisan	1325),	s.	
354-360.

26	 Ahmet	Refik,	 11.	Nisan	 İnkılâbı,	 İstanbul,	 1325,	 s.	 22:	Yunus	
Nadi	(Abalı),	İhtilâl	ve	İnkılâb-ı	Osmani,	İstanbul,	1325,	s.	35.

27	 Y.	Nadi,	a.g.e.,	s.	32.
28	 Hüseyin	Kâmi,	a.g.e.,	s.	3.

hadisenin üzerinde doğru bir şekilde düşünmeye ve 
isabetli yorumlar yapmaya da mani olmaktadır29.

İttihat ve Terakki’nin İstanbul’da hayat sigortası gibi 
gördüğü, Kâmil Paşa’nın Rumeli’ye dönmesini istediği 
ve daha iki hafta önce bile Cemiyet Beyannamesi’yle 
müda faa ettiği Avcı taburlarının isyanı ilk nazarda, 
herkese şaşırtıcı görünebilir30. An cak bu askerlerin, 
mektepli zabitler gibi İttihat ve Terakki’nin ateşli ve 
kararlı taraftarları olma dığını, dolayısıyla dinî hislerinin 
veya hemşehrilik bağlarının daha kolay hareke te 
geçirebileceğini gözden uzak tutmamak gerekir.

30 Mart’ta, akşam vakti, Avcı taburu çavuşlarından 
biri Mekteb-i Harbiye’nin süvari bölüğüne gelmiş ve 
çavuşlardan biriyle görüşerek Biz yarın sabah silah-
lı olarak Sultanahmet Meydanı’nda toplanıp şeriat 
isteyeceğiz, siz de geliniz, fa kat zabitlerinize hiçbir 
şey söylemeyiniz teklifinde bulunur. Zabitlerini kışlaya 
kapatan askerler sokaklara hâ kim olup güçlerinin 
farkına vardıktan sonra, herhalde içlerine katılan ve 
hareke te sıcaklık ve sertlik katmak isteyenlerin de 
tahrikiyle, silâh kullanmaya başlar lar. Kendine bir 
kısım medrese talebeleri de katılınca bütün ulemayı 
ve talebe leri zorla yanlarına almak isterler31.

Askerin Sultanahmet’te, Meclis-i Mebusan’ın önünde 
toplanıp Şeriat iste riz şeklinde ifade ettiği isteklerinin 
ne olduğu üzerinde söylenebilecek ilk şey, bu sözün 
yapılanları tasvip etmiyoruz manasıyla anlaşılması 
gerektiğidir. Bu, Osmanlı cemiyetinde Müslümanların 
içtimaî, siyasî ve hatta her türlü talepleri ni ifadeye 
kâfi gelen bir beyandır. İsteklerin en kısa, en veciz 
ve ihatalı bir ifadesi dir. Günün meseleleri ve dertleri 
muvacehesinde de muhtevasını kendiliğinden 
kazanmaktadır. 

29	 Fuat	 Talât,	 31	 Mart	 İrticai,	 İstanbul,	 1327,	 s.	 2;	 Dr.	 Meh-
met	 Cemil,	 Mahşerde	 Bir	 Hutbe,	 İstanbul,	 1330,	 
s.	22-23.

30	 İttihat	ve	Terakki	 gerekli	 gördüğü	 zaman	Kâmil	Paşa’nın	 bu	
niyetini	aleyhte	kullanmıştır.	H.	Cahit	“Tebdil-i	Vükelâ”	Tanin,	
Nu.	192	(30	Kânun-ı	sâni	1324),	s.	1;	İttihat	ve	Terakki	Beyan-
nâmesi	için:	Ceride	Nu.	27	(6	Mart	1325)	s.	494

31	 Hareket	hakkında	gün	be-gün	yazan	bir	tarih	 için:	S.	Akşin,	
a.g.e.,	s.	31-2222;	Zekeriya	Türkmen,	Osmanlı	Meşrutiyetinde	
Ordu-Siyaset	Çatışması,	İstanbul,	1993	s.	23-97;	A.	T.	Alkan,	
a.g.e.,	s.	124-138.
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Hasan Fehmi’nin katlinden altı, cenazesinden sadece 
beş gün sonra ortaya çıkan 31 Mart Vakası’nda (13 
Nisan 1909) dikkati çeken ilk hususun Avcı tabur-
ları içinde H. Fehmi’nin hemşehrilerinin, yani 
Arnavutların bulunmasıydı. Bun ların miktarını tayin 
mümkün ve esasen mühim de değildir. Avcı asker-
lerini Hasan Fehmi’nin intikamını isyana bahane 
ettiler ifadesiyle32 anlatmak, cemiyetimizde hâlâ 
kuvvetle cari olan hemşehrilik hissiyatı veya saplantısı 
(paranoya) göz önüne alınırsa, çok makul ve mantıkî 
görünmektedir. Bu, en azın dan, isyanın vesilesi ve en 
kuvvetli sebeplerinden biridir33. 

14 Nisan’da isyana karşı Rumeli’de gönüllü toplanmaya 
başlanmıştı. 15 Nisan’da Meclis-i Mebusan büyük bir 
ekseriyetle çalışmasına devam ederken, askerde 
isyan ateşi düşmeye başlamıştı34. 

31 Mart Vakası’nın en dikkate değer ve acıklı 
taraflarından birincisi, asker-sivil, sayısı yüze varan 
insanın katledilmiş olmasıdır. Bunlardan biri Adliye 
Nazı rı Nâzım Paşa’dır. Lazkiye Mebusu Emir Mehmet 
Arslan, öldürmek için peşinde iki yüze yakın Avcı 
askerinin koştuğu Hü seyin Cahit’e benzerliğinin 
sebep olduğu yanlışlıkla öldürülmüştü35. 

Sultan Abdülhamid ve 31 Mart Vakası
31 Mart Vakası’nı duyan hemen herkesin yaptığı 
ilk yorum Sultan Abdülhamid’in devr-i meş’um-u 
istibdadı iade etmek için, ikinci defa karşı taarruza 
geçtiğiydi36. 31 Mart’ı yaşayanlara seneler sonra 
yobazları ve zorbaları bizzat kışkırtanın Sultan 
olduğu nu yazmaları bu inancın derinliğini göstermesi 

32	 P.	tmbert,	a.g.e.,	s.	214
33	 Askerde	bu	hissin	yaygın	ve	derin	olduğu	hakkmda:	A.	Saip,	

a.g.e.,	s.	88.
34	 S.	Akşin,	a.g.e.,	s.	69	vd.
35	 M.	Sait-63-65,	72;	H.	Cahit,	a.g.m.,	Yedigün,	Nu.	160	(25	Mart	

1936)	 s.	 30;	 Feridun	 Kandemir,	 “İstanbul’a	 Kan	 Ağlatan	 31	
Mart	Hâdisesi”,	Dün-Bugün	Nu.	3	(18	Kasım	1955)	s.	33;	A.	H.	
Kalaç,	a.g.e.,	s.	38-39

36	 İttihat	ve	Terakki’nin	9	Nisan	1325	tarihli	telgrafı	için:	M.	Ziya-
eddin	Demircioğlu,	Kastamonu’da	Meşru	tiyet	Nasıl	İlân	Edildi,	
Kastamonu,	1968,	s.	46-49.

bakımından mühim dir37. Bu hüküm, üzerinde pek 
düşünülmeksizin bir mütearife ola rak kabul edilmişti38. 

Her şeyden önce yaşlılık çağında olan ve şiddetten 
iğrenen Padişah’ın böy le bir siyasî maceraya 
atılmasının mantıkî delili bulunmamaktadır. 31 Mart 
hâ disesinde benim katiyen medhalim yoktur diyen 
Sultan’ın evrakı arasından çı kan bazı jurnallerin, 
çevresinde olan biteni merak etmekten başka bir şeye 
yorulamayacağı açıktır. Gazetecilere ise, dehşete 
kapıldığı aleyhteki neşriyata cevap verilmesi için 
ihsanda bulunduğu anlaşılıyor39. Ali Kabûlî hâdisesinde 
ne kadar büyük bir üzüntü duyduğu bilinmektedir40.

Nitekim daha sonra, bu işte bir dahli olmadığı yolundaki 
yorumlar hâkim ol muştur. Günümüzde artık bu gibi 
yorumlar tartışılmaya değer bile görülmemek tedir41.

Talebe-i Ulûm ve Ulema
31 Mart Vakası’na, Avcı taburlarından sonra katılan 
ikinci kalabalık zümre nin talebe-i ulûm, yani 
medreseliler olduğu açık bir gerçektir. Askerlik 
mesele sinden dolayı bunlardan küçümsenemeyecek 
bir miktarın İttihat ve Terakki muhalifleri arası na 
katıldıkları anlaşılıyor. Ancak hepsinin topyekûn ve 
hadisenin içinde olduk larını söylemek de mümkün 
görünmemektedir. 

Netice itibarıyla medrese talebelerinin bir bütün 
hâlinde isyanda yer aldığı nı söylemek mümkün 
değildir. Ulema ise Meşrutiyet’ten yana yatıştırıcı 
tavır içinde olmuş ve Vahdeti etrafında olanlar istisna 
edilirse, isyanın karşısında yer almıştır.

37	 Nuri	Özkan,	“Abdühamid’in	Hal’i”,	Tarih	Dünyası,	Sayı	25	(15	
Eylül	1951),	s.	1123.

38	 “Abdülhamid’in	Tahrikatı”,	Tanin,	Nu.	253,	(4	Mayıs	1325),	s.	3;	
“Yıldız’da”,	Nu.	261	(12	Mayıs	1325_,	s.	1

39	 Hatırat-ı	 Sultan	 Abdülhamid-i	 Sard	 (Neşreden	 Vedat	 Örfi),	
İstanbul,	1338-1340	s.	38;	S.	K.	İrtem,	bu	jurnalleri	en	büyük	
delil	olarak	zikrediyor	a.g.e.,	s.	128-137.

40	 Ali	Cevat,	a.g.e.,	s.	60-61.
41	 A.	Refik	(Altınay)	önce	(a.g.e.,	s.	21)	Sultan	Abdülhamid’in	iki	

milyon	 lira	 harcadığını	 yaz	mıştı.	On	 sene	 sonra	 ise	 (İki	 Ko-
mite-Kıtal,	İstanbul,	1919,	s.	51)	“Sultan	Abdulhamit’in	ve	Yıl-
dız	 bendegânının	meselenin	 ihzarında	 katiyen	 dahil	 ü	 tesiri	
yoktur”	 diyen	A.	 Bederi	 Kuranla	 beraber	 olmuştu:	 “31	Mart	
Hâdisesi	Nasıl	Oldu”,	Tarih	Dünyası,	Sayı	13	(15	Ekim	1950),	
s.	557;	A.	B.	Kuran,	Harbiye	Mektebinde	Hürriyet	Mücadelesi,	
İstanbul,	1957,	s.	156.
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Sultan II. Abdülhamid Han’ın Cuma selamlığı
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Sabahattin Bey ve Ahrar Fırkası
Sultan Abdülhamid’in kız kardeşi Seniha Sultan ile 
Mahmut Celâlettin Pa şa’nın iki oğlundan birincisi olan 
Mehmet Sabahattin Bey, bazı taraflarıyla, hâlâ yakın 
tarihimizin gereği kadar tanınmayan şahsiyetlerinden 
biridir. 

Ancak siyasî makamlardan müstağni gibi görünen 
Sabahattin Bey’in, en azından 1906 senesinden beri 
siyasî makamlardan herhangi birine değil, doğru dan 
doğruya tahta talip olduğu ve bu arzusunu açıkça 
ifade ettiği söylenebilir. Çünkü imzasız olarak neşrettiği 
Usül-ü Veraset-i Saltanatın Tebdili Meselesi ve Millet 
başlıklı beyannamesini Paris’teki Milli Kütüphane’ye, 
usul gereği derleme nüshası olarak, imzasıyla vermiş 
(4 F, Piece 1304) olması bu yoruma imkân ve zemin 
hazırlamaktadır42. 

Müstakbel ve yıpranmamış bir veliaht gibi kenarda 
durmaya ve partilerden uzak kalmaya itina gösteren 
Sabahattin Bey’in isyanın hemen öncesinde, belki de 
bir ara fikir olarak, Reşat Efendi’yi tahta geçirmeyi 
düşündüğü veya bu plân la kendisinden yüz bin lira, 
yakında vuku bulacak kanlı ihtilâlin maliyeti için ta lep 
eylemesi de bu meyanda yeni delil olarak görülebilir43.

İsyan dolayısıyla tevkif edilen Sabahattin Bey, Mahmut 
Şevket Paşa’nın emri üzerine serbest bırakılınca 
Avrupa’ya gitmiş ise de bu tah liyesini, masumiyetine 
delil olarak kabul etmek mümkün değildir44.

42	 Sabahattin	 Bey’in	 tek	 yaprak	 ve	 iki	 sayfalık,	 dört	 sütunluk	
bu	mühim	 beyannamesi,	 bâzı	 okuma	 yanlışları	 ve	 İttihat	 ve	
Terakki’ye	atfedilerek,	Ömer	Türkoğlu	tarafından	basılmıştır.	
“Jön	Türkle	rin	Erken	Bir	Bildirisi”,	Tarih	ve	Toplum.	Sayı:	75	
(Mart	1990)	s.	42-44;	Sabahattin	Bey’in	akıllara	durgunluk	ve-
recek	kadar	çılgın	ve	şaşırtıcı	teşebbüsü	de,	Mondros	Müta-
rakesi’nden	(30.10.1018)	hemen	sonraki	günlerde,	İttihatçıların	
kaçmasına	mâni	olmak	mak	sadıyla,	İstinye’de	demirli	bulunan	
Yavuz’un	 batırılmasıydı.	 Teşebbüs	 akim	 kalmıştı.	 Bilgi	 için:	
Mahmut	 Baler,	 Baldan	 Damlalar-3	 ve	 Hatıralarım,	 İstanbul,	
1982,	s.	18-22.

43	 İlk	Emniyet-i	Umumiye	Müdürü	Miralay	Galip	(Pasiner	Paşa)	
Beyin	 hatıralarından	 yapı	lan	 nâkiller	 için:	 Ecvet	 Güresin,	 31	
Mart	İsyan,	İstanbul,	1969,	s.	88-94.

44	 E.	Güresin,	 a.g.e.,	 s.	 94;	S.	Aksin,	 a.g.e.,	 s.	 86-87,	 128-129;	
138-139.

Hareket Ordusu ve İsyanın Sonu
31 Mart Vakası Kabe-i Hürriyet Selanik’e ünlü 
İttihatçılardan İsmail Canbulat tarafından Meşrutiyet 
mahvoldu cümlesinden ibaret bir telgrafla bildiril-
mişti45. Haber büyük bir infial yarattı. Her dinden 
ve unsurdan gönüllü yazıl maya başlandı ve askerî 
depolardan silâh ve elbise dağıtıldı. Gönüllüler 
arasında Türklerden başka çok miktarda Bulgar, 
Rum, Yahudi, hatta ifade edildiğine göre Girit köylüleri 
de bulunu yordu. Bu arada Sandanski ve Paniçe 
gibi Bulgar komi tecileri de bunlara dâhil olmuştu46. 
Ancak kuvvetlerin teşekkül şekli ve hele İstanbul’daki 
davranışları hiçbir zaman kabul edilememiş tir47. 

45	 Celâl	Bayar,	Ben	de	Yazdım,	İstanbul,	1965,	C.	I,	s.	212.
46	 Musavver	Muhit,	Nu.	6-28	(14	Mayıs	1325)	s.	169;	Haşini	a.g.e..	

s.	16;	A.	Saip	a.g.e.,	s.	94;	K.	N.	Duru,	İttihat	ve	Terakki	Hatıra-
larım,	s.	40.

47	 Mehmet	Selahattin,	Bildiklerim,	Kahire,	1918,	1334,	s.	22;	N.	N.	
Tepedelenlioğlu,	a.g.e.,	s.	216-217.

Mahmud Şevket Paşa
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Hareket Ordusu’nun toplanması, daha doğrusu bütün 
Rumeli’nin karşı çıkmasını te min eden şahıs ise, 
isyan üzerine hemen İstanbul’u terk edip, karargâhını 
Ayastefanos’ta (Yeşilköy) kuran bir numaralı İttihatçı 
Talât Bey’di48. 

Hareket Ordusu’nun İstanbul üzerine yaptığı harekâtta 
bir başka mesele Ye şilköy’de kumandasının Hüseyin 
Hüsnü Paşa’dan Mahmut Şevket Paşa’nın eline 
geçmesidir. Bunu Alman siyasetinin başarısı olarak 
yorumlayan görüşler de var dır49. Ancak daha sade 
ve gerçekçi bir yorumla bu büyük hareketin şerefini 
ve kumandasını M. Şevket Paşa’nın başkalarına 
bırakmak istemediği söylenebi lir50.

48	 M.	Sait-97.
49	 H.	Amca,	a.g.e.,	s.	75-82.
50	 H.	Hüsnü	Paşa’nın	erkân-ı	harbi	Mustafa	Kemal,	ayni	zaman-

da,	ordunun	isim	babasıdır,	Kumandanlık	değişmesi	için:	Ziya	
Şakir,	Atatürk,	İstanbul,	1938,	s.	72-73..

İstanbul’da âdeta dâhilî bir harp oldu51. Mecmu telefat, 
A. Refik’e (a.g.e. s. 69) göre, birkaç yüze baliğ olmuştu. 
Yapılan, bir insan avından başka bir şey değildi. 
Camilere sığınan bazı medrese ta lebeleri Bulgar 
komitecileri tarafından boğazlanmıştı52. 25 Nisan’da 
İstanbul’a tamamen Hareket Ordusu hâkimdi. 1826 
Vaka-i Hay riye’den beri İstanbul’da ilk defa bu kadar 
çok kan dökülüyordu53. Bu meyanda Taşkışla’da toplu-
tüfekli çarpışmalar olmuş ve kışla büyük ölçüde tahrip 
edilmişti54.

51	 İbrahim	Hilmi	Çağıraçan,	Türkiye’de	İntikap	Usûlleri	ve	Parti	
Mücadeleleri,	İstanbul,	1946,	s.	7.

52	 Philip	P.	Graves,	Türkler	ve	İngilizler,	(Tercüme,	Yılmaz	Tez-
kan),	Ankara,	1999,	s.	86.

53	 Geniş	Bilgi	İçin:	M.	Selahattin,	a.g.e.,	s.	22.
54	 Buradaki	 katliam	 için:	 M.	 Turan,	 a.g.e.,	 s.	 72-78;	 A.	 İhsan,	

a.g.e.,	s.	77,	A.	H.	Kalaç,	a.g.e.,	s.	44.	A.	İhsan	(s.	77).	Babiâ-
li’ye	atılan	birkaç	top	mermisinin	kendi	matbaasında	da	“şe-
refli	tahripler”	yaptığım	yazıyor.

Hareket Ordusu Komuta Heyeti (Yeşilköy)
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İttihat ve Terakki’nin daha Meşrutiyet’in ilânından 
önceki günlerde başlattığı kanlı bir siya sî hayatı 
olmuştu. Bilhassa Selanik’te, hafiye ve Abdülhamid’in 
adamı olduğu ge rekçesiyle insanların katledildiği, 
bizzat mensupları tarafından ifade edilmişti. 
Edirne’deki askerî isyanın müsebbipleri asılmış 
ve İstanbul’da da, sokaklarda, gündüz veya gece 
karanlığında da benzer gerekçelerle cinayetler devam 
etmişti.

31 Mart Vakası’nın iktidara verdiği en büyük ve keskin 
siyaset vasıtası ise irtica mefhumu oldu. Vaka’ya 
kadar esas itibarıyla Meşrutiyet aleyhtarı hareket ler 
için bütün tarafların birbirlerine karşı kullandıkları bu 
suçlama bundan son ra muhaliflere karşı kullanılan 
en müessir silâh ve temyiz imkânı olmayan bir 
mahkûmiyet kararı oldu. 

Yıldız Yağması ve Sultan Abdülhamid’in Hâl’i
31 Mart Vakası’nın, Yıldız hazinelerine el koymak için 
bizzat İttihat ve Terakki tarafından tertip edildiğine 

dair görüşler de bulunmaktadır55. Ünlü Bulgar 
komitesi Sandanski’nin de yağmadan hissedar 
olduğuna inanılmakta dır56. Sultan’ın hal’ini takiben 
satışa çıkarılan Saray eşyaları çok nispetsiz fiyat larla 
satılmıştı. Bu, satıştan çok bir yağmaya benziyordu. 
Satışta yolsuzluk ya panlar Hurşit Paşa tarafından 
tespit edilmişti57. Ordunun zabitlerinden olan Rahmi 
Apak da bazı İttihat ve Terakki mensuplarının Yıldız’da 
yağmacılık yaptıklarını açıkça yazmaktadır58.

Sultan Abdülhamid’in tahtında kalması II. Meşrutiyet’in 
en büyük hatası ve eksikliği olarak görülmüştü. Ancak 
elden de bir şey gelmemişti. 31 Mart Vakası duyulur 

55	 M.	Turan,	a.g.e.,	s.	55-59;	M.	Raif	Oğan,	Sultan	II.	Abdülhamid	
ve	Bugünkü	Muarızları,	İstanbul,	1965,	s.	51.

56	 Osman	 Nuri	 Lermioğlu,	 Halkın	 İstemediği	 İnkılâp,	 İstanbul,	
1976,	s.	52-63.

57	 Hâtıralarının	 neşrinde	 bu	 isimler	 çıkarılmıştır:	 “Hurşit	 Pa-
şa’nm	 Saray	 Hatıraları”,	 Hayat	 Tarih	 Mecmuası,	 Sayı.	 4	 (1	
Nisan	1974),	s.	87;	A.	B.	Kuran	“Yağma	Hasan’m	Böreği”	teş-
hisinde	bulunmaktadır	(1959,	s.	521.

58	 H.	Rahmi	Apak,	a.g.e.,	s.	42,	Ayrıca	dikkate	değer	bilgiler	için:	
Mevhibe	Celâlettin,	Geçmiş	Zaman	Olur	ki,	(Yazarı:	Sara	Er-
tuğrul),	İstanbul,	1953,	s.	128,	MZ.	a.g.e.,	s.	8.

Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Dairesinde, Sultan II. Abdülhamid Han’a, 
tahttan indirildiğini bildiren hal heyeti: Soldan sağa: Arif Hikmet Paşa (Bahriye Feriki, Gürcü), 

Emanuel Karasso (Selanik Mebusu, Yahudi), Esad Toptani Paşa (Draç Mebusu, Arnavut), 
Aram Efendi (Âyan Meclisi Azası, Ermeni)
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duyulmaz siyasî hayata yeniden ağırlığı veya kendine 
karşı olanlar bakı mından bir kâbus çökmüştü. Hareket, 
Sultan’ın Meşrutiyet’e karşı bir darbesi şeklinde 
yorumlanmıştı. Çünkü harekette İttihat ve Terakki 
aleyhtarlığı açıktı, ama Sultan aley hinde herhangi bir 
tezahürat yoktu.

Sultanin hal’i için müsait hava daha Hareket 
Ordusu İstanbul’a girmeden doğmuştu. Sultan’ın 
ve adamlarının tarih sahne sinden çekilmeleri 27 
Nisan 1909’da vuku buldu59. Bu sadece Sultan’ın 
değil, saltanatın ve tahtın da siyaset meydanından ve 
devlet hayatından cismen çekil mesi ve sadece ismen 
kalmasıydı. 

İttihat ve Terakki’nin Hudutsuz ve Kayıtsız 
İktidarı
Vakadan sonra İttihat ve Terakki eski gücünü 
ve nüfuzunu ye niden kazanmıştı. Cemiyet eski 
ürkekliğini ve karar sızlığını tamamen terk etti ve daha 
kararlı hareket etmeye başladı. Her şeyden önce 
devr-i sabıkın he sabını tasfiye etmek için eski devrin 
adamlarını ve taraftarlarını Adalar ve Kuzey Afrika’ya 
ve Yemen’e sürmeye başladı60. İttihat ve Terakki, 30 
Ekim 1918’deki Mondros Mütarekesi’ne kadar, A. 
Muhtar Paşa ve Kâmil Paşa kabine leri hariç, iktidarı 
hiç elinden bırakmamıştır. 

59	 Hâilin	 iki	 şahidinin	 yazdıkarı	 için:	 “General	 Galip	 (Pasiner)	
Anlatıyor,	“Selâhaddin	Gün	gör”,	Kumandanlarımızın	Harp	Ha-
tıraları,	İstanbul,	1937,	s.	111-116;	Nuri	Özkan,	“Abdülhamid’in	
Hâl’i”,	 Tarih	 Dünyası,	 sayı	 25	 (15	 Eylül	 1951),	 s.	 1125-1126;	
Başkatip	Ali	Cevat’ın	yazdıkları	için	a.g.e.,	s.	79-87.

60	 S.	Nazif,	a.g.e.,	s.	10;	A.	E.	Yalman,	a.g.e.,	s.	103;	Eski	devrin	
adamlarının	bir	listesi	için:	Musavver	Salnâme-i	Servet-i	Fü-
nun,	1326,	s.	132-135

Netice itibarıyla 31 Mart Vakası, en geniş çerçevede II. 
Meşrutiyet’in bir tepkisi olarak görülmelidir. Harekette 
çok tarafın payı olması tam bir izahının yapılmasını 
zorlaştırmaktadır. Ancak hareketi başından itibaren 
hesaplı ve plan lı bir hareket olarak görmek de 
mümkün değildir. İttihat ve Terakki’nin, Sultan 
Abdülhamid’in veya İngilizlerin bir tertibi olmadığı 
şeklindeki yorumlar, her geçen gün biraz da ha, ağırlık 
kazanmaktadır. Burada olsa olsa Avcı taburundan 
bazı askerlerle bazı muhaliflerin münasebetinden 
bahsedilebilir.

31 Mart Vakası da, kendinden öncekiler gibi, bir 
askerî hareket olarak dik kati çekmektedir. Ancak 
hareketin kışla dışına taşması ve içlerine sivil ve 
asker diğer muhalif unsurların katılması hareketin 
şiddetini artırmıştır. Bu unsurlar dan bazıları, meselâ 
bozuk Türkçe ile konuşanlar hakkında tam bir bilgi 
bulun maması daha ileri yorumlar yapılmasına mâni 
olmaktadır.

31 Mart Vakası’nın mühim bir tarafı hâlâ çok mübalağalı 
bir şekilde ortaya konulması ve ancak Hareket 
Ordusuyla sürdürülebilmiş gibi büyük bir isyan ola rak 
takdim edilmesidir. Hâlbuki Hareket Ordusu İstanbul’a 
yürüdüğü zaman as ker çoktan kışlasına dönmüş ve  
Meclis-i Mebusan mesaisine başlamıştı. İttihat 
ve Terakki bu isyanı, iktidarını tam ve rakipsiz 
şekilde kurmak için kullanmıştır. Vakanın neticeleri 
kendisinden daha mühim ve köklü olmuştur. 

Ali Birinci, Tarihin Hududunda, İstanbul, 2012, s. 215-
264



12 Mart 1971
Askerî Muhtıra

bu ay
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12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

12 Mart 1971 Askerî Müdahalenin 
Öncesindeki Türkiye
1960’lı yılların sonları, askerlerin her an politikaya 
müdahale edebileceğine dair endişeler, görev yıllarını 
tamamlayamayan koalisyon hükûmetleri ve kötü 
ekonomik  koşulların belirlediği bir Türkiye manzarası 
ortaya çıkarmıştı. İç siyasetteki bu istikrarsızlık 
dış politikada da bilhassa Kıbrıs sorunu ile kendini 
gösterdi. Bu yıllarda Kıbrıs meselesi sebebiyle Türkiye 
ile Birleşik Devletler arasında yaşanan sorunlar 
Avrupa ile olan ilişkilerin gelişmesine de önayak oldu. 

12 Ekim 1969 genel seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, hükûmeti kurma 

görevini %46.6 oy ve 256 sandalye ile Mecliste 
temsil bulmuş Adalet Partisi lideri Süleyman 
Demirel’e vermişti. Demirel, 7 Kasım 1969’da 
hükûmet programını Meclise sundu ve 12 Kasım 
1969’da güvenoyu aldı. Ancak 14 Şubat 1970’te 
parti içerisinden 41 milletvekilinin bütçe aleyhine oy 
kullanması ile bütçe görüşmelerinin akim kalması 
hükûmetin istifasına sebep oldu. Yaklaşık 20 günlük 
hükûmetsiz geçen bir sürecin ardından 6 Mart 1970’te 
III. Demirel hükûmeti kuruldu. Ancak 32. Türkiye 
Cumhuriyeti hükûmeti (6.3.1970 - 26.3.1971) olan III. 
Demirel hükûmeti, 12 Mart Muhtırası ile askerlerin bir 
kez daha sivil siyasete müdahalesiyle istifa etti. 

Sivil Alanın Askerîleştirilmesi: 12 Mart 1971 Muhtırası

(Soldan Sağa) Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Faruk Gürler, Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Celal Eyiceoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur
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12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

Sivil Siyasete Yapılan Fren
Millî Güvenlik Kurulu üyeleri, Genelkurmay Başkanı 
Org. Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. 
Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Celal 
Eyicioğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin 
Batur’un imzalarının olduğu ve 12 Mart 1971 tarihinde 
Meclis Başkanvekili Fikret Turhangil başkanlığında 
toplanan 70. birleşimde okunan muhtıranın ana 
fikri, Anayasa’nın öngördüğü reformları tatbik 
edecek güçlü bir hükûmetin kurulması talebiydi. 
Bu yapılmadığında iktidarı doğrudan ele alacağını 
söyleyen Silahlı Kuvvetlere, ifade edildiği gibi, 
Başbakan Demirel başkanlığındaki hükûmet topyekûn 
istifa ederek cevap verdi. 

Nihat Erim Hükûmetleri
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay bu hadiselerin 
ertesinde hükûmet kurma görevini bağımsız Kocaeli 
Milletvekili Nihat Erim’e verdi. Erim, çoğunluğu 
TBMM dışından teknokratlarla oluşturduğu devletler 

üstü hüviyetteki 33. Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini 
(26.3.1971 – 11.12.1971) kurarak 26 Mart 1971’de göreve 
başladı. 2 Nisan 1971 tarihinde okunan hükûmet 
bildirisinde yürütmenin takip edeceği esaslar; 
Atatürk ilke ve devrimlerinin eksiksiz uygulanması, 
idari ve ekonomik yapının yeniden düzenlenmesi, 
sosyal adaletin tesisine yönelik adımların kararlılıkla 
atılması ve ülkedeki huzursuzluğun giderilmesi olarak 
açıklandı. Ancak Erim hükûmeti vaatlerinin çoğunu 
hayata geçiremeden 3 Aralık 1971’de kabinedeki 11 
bakanın istifası ile sona ermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Sunay tarafından hükûmet kurma 
görevi yeniden Nihat Erim’e verildi ve yine partiler 
üstü olarak kurulan 34. Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti 
(11.12.1971 - 22.5.1972) 22 Aralık 1971’de TBMM’de 
güvenoyu aldı. Ancak Erim, 17 Nisan 1972’de sağlık 
sorunları sebebiyle istifa edince hükûmet kurma 
görevi bu sefer Suat Hakkı Ürgüplü’ye verildi. 
Fakat Ürgüplü’nün hazırladığı hükûmet listesi 12 
Mart Muhtırası’na uygun olmadığı gerekçesiyle 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından reddedildi.
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(Önde) Genelkurmay Başkanı Org. Memduh Tağmaç, (Arkada-Soldan Sağa) 
Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Celal Eyiceoğlu, 

Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Muhsin Batur
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Nihat Erim’den sonra 35. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükûmeti Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Ferit 
Melen tarafından tesis edildi (22.5.1972- 15.04.1973). 
Melen; AP, CHP ve MGP’den oluşan bir koalisyon 
hükûmeti kurdu ancak 4 Kasım 1972’de CHP’nin 
hükûmete olan desteğini geri çekmesiyle bu hükûmet 
de uzun ömürlü olamadı.

12 Mart 1971 askerî müdahalesi daha öncekiler ve 
sonrakilerde olduğu gibi memlekette asayişsizlik ve 
Anayasa’nın ihlali gibi farazi bahaneler kullanılarak 
meşruiyet zemininin arandığı bir darbeydi. 
Sunay’dan sonraki Cumhurbaşkanının generaller 
arasından seçilmesinin zorlanması ise darbenin ilk 
tezahürüydü. Cevdet Sunay’ın Mart 1973’te görev 
süresinin dolmasıyla Orgeneral Faruk Gürler onun 
yerine aday olmayı düşünerek görevinden istifa 
etmiş, ancak dönemin siyasi partilerinin dayanışma 
içinde bu oldubittiye direnmesiyle devletin en yüksek 
makamına muhtırada imzası olan bir askerin geçmesi 
engellenerek Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk 
olmuştu. Askerî müdahalenin sivil siyaseti dizayn 
etme çabalarına karşı dönemin siyasilerinin birlikte 
hareket etme cesaretini göstermeleri, sivil aklın Türk 
parlamento tarihinde önemli bir başarısı olarak kayda 
değerdir.

6 Nisan 1973’te Fahri Korutürk’ün Cumhurbaşkanı 
olarak seçilmesinin ertesi günü Başbakan Melen 
istifa etti. Korutürk, Cumhuriyet Senatosu üyesi 
Naim Talu’yu hükûmeti kurmakla görevlendirdi. Talu; 
AP, Cumhuriyetçi Güven Partisi (CGP) ve bağımsız 
milletvekilleriyle bir koalisyon protokolü imzalayarak 
15 Nisan 1973’te 36. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini 
kurdu ve Nisan sonuna doğru (26.04.1973) hukûmet 
Meclisten güvenoyu alarak göreve başladı.

Ancak, siyasî istikrar bir türlü sağlanamadı. Ekim 1973 
Genel Seçimleri sonrasında hükûmet kurma çabaları 
Türkiye’nin esas gündem maddelerinden biriydi. Bu 
seçimlerde %33.3 oy alarak 185 milletvekili çıkaran 
birinci parti CHP oldu ve AP ile yapılan görüşmelerde 
bir uzlaşmaya varılamadı. Bu şekilde bir seçim 
hükûmetinin kurulamaması sonucu görevine devam 
eden Talu’ya hükûmeti kurma görevi yeniden verildi. 
Mehmet Naim Talu; CHP, AP ve CGP’yi biraraya 
getirmeye çalışsa da AP buna yanaşmayınca Talu 10 
Ocak 1974’te istifa etti. Yeni hükûmet CHP ve MSP 
koalisyonu olarak tesis etti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

37. Hükûmeti olan bu koalisyon da Ocak 1974 ile 
Kasım 1974 arasında sınırlı bir idare icra edebildi.

Askerî Müdahalenin Bıraktıkları 
12 Mart 1971 sonrası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
da yeniden düzenlendi. Hürriyetçi olarak görülen 
1961 Anayasası’nda toplamda 44 madde değiştirildi. 
Yapılan düzenlemelerin esasını MGK’nin yetkilerinin 
artırılması ile temel hak ve özgürlüklerle Anayasa 
Mahkemesinin yetkilerinin azaltılması oluşturuyordu. 
Ayrıca, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurularak, 
gençler arasında artan siyasi kutuplaşma ve şiddete 
başvuran yasa dışı örgütlerle mücadele gerekçesiyle 
devlet, birey ve toplum karşısında bir frenleyici 
mekanizma olarak kurgulanmaya başlandı. Bireyin 
karşısına devletin gücünü koyan bu anlayış, uzun 
süre Türk toplumsal hayatında etkisini gösterecekti. 
12 Mart Muhtırası ile kısıtlanan toplum ve bireylerin 
özgürlüğü ve sınırlı bir alanda icra edilen sivil siyaset, 
uzun yıllardan sonra daha demokratik bir duruma 
dönüşebildi.
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32. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (Adalet Partisi Hükûmeti) (06.03.1970-26.3.1971)  (1 sene 20 gün)

Başbakan Süleyman Demirel Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Özkan 

Devlet Bakanı Refet Sezgin Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu 

Devlet Bakanı S. Hüsamettin Atabeyli Tarım Bakanı Mehmet İlhami Ertem 

Devlet Bakanı Hasan Dinçer Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe 

Devlet Bakanı Mehmet Turan Bilgin Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk 

Adalet Bakanı Yusuf Ziya Önder Sanayi Bakanı Mehmet Selahattin Kılıç

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sabit Osman Avcı 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu Turizm ve Tanıtma Bakanı Necmettin Cevheri 

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil İmar ve İskan Bakanı M. Hayrettin Nakipoğlu 

Maliye Bakanı Ali Mesut Erez Köyişleri Bakanı Turhan Kapanlı 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz Orman Bakanı Hüseyin Özalp 

Bayındırlık Bakanı Turgut Yaşar Gülez Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin

Ticaret Bakanı Gürhan Titrek 

33. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (Geçici Koalisyon) (26.03.1971-11.12.1971) (8 ay 15 gün)
Başbakan Nihat Erim (Bağımsız) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkan Akyol (Dışarıdan)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. M. Sadi Koçaş (CHP) Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (AP)

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Atilla Karaosmanoğlu (Dışarıdan) Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen 
(Dışarıdan)

Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş 
(Cumhuriyet Senatosu Tabii Üye)

Ulaştırma Bakanı Haluk Arık (Dışarıdan)

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (AP) Çalışma Bakanı Atilla Sav (Dışarıdan)

Adalet Bakanı İsmail Hakkı Arar (CHP) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ayhan Çilingiroğlu 
(Dışarıdan)

Millî Savunma Bakanı Ferit Melen (MGP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu (CHP)

İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu (Dışarıdan) Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal (AP)

Dışişleri Bakanı Osman Olcay (Dışarıdan) İmar ve İskan Bakanı Selahattin Babüroğlu 
(Dışarıdan)

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin (Dışarıdan) Köyişleri Bakanı Cevdet Aykan (Dışarıdan)

Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel (Dışarıdan) Orman Bakanı Selahattin İnal (Dışarıdan)

Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş (AP) Gençlik ve Spor Bakanı Sezai Ergün (AP)

Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı İsmail Hamit Özer Derbil 
(Dışarıdan)

Kültür Bakanı Talat Sait Halman 
(Dışarıdan)

AP: Adalet Partisi • CHP: Cumhuriyet Halk Partisi • MGP: Millî Güven Partisi
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34 . Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (Geçici Koalisyon) (11.12.1971/ 22.05.1972) (5 ay 11 gün)
Başbakan Nihat Erim (Bağımsız) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Aykan (Dışarıdan)

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (AP) Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (AP)

Devlet Bakanı Ali İhsan Göğüş (CHP) Tarım Bakanı M. Orhan Dikmen (Dışarıdan)

Devlet Bakanı İlhan Öztrak (Dışarıdan) Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman (AP)

Devlet Bakanı İlyas Karagöz (AP) Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner (CHP)

Adalet Bakanı Suad Bilge (Dışarıdan) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ali Mesut Erez (AP)

Milli Savunma Bakanı Ferit Melen (MGP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nezih Devres (Dışarıdan)

İçişleri Bakanı Ferit Kubat (Dışarıdan) Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal (AP)

Dışişleri Bakanı Ü. Haluk Bayülken (Dışarıdan) İmar ve İskan Bakanı Serbülent Bingöl (Dışarıdan)

Maliye Bakanı Sait Naci Ergin (Dışarıdan) Köyişleri Bakanı Necmi Sönmez (Dışarıdan)

Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar (CHP) Orman Bakanı Selahattin İnal (Dışarıdan)

Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin (CHP) Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük (AP)

Ticaret Bakanı Mehmet Naim Talu (Dışarıdan)

35 . Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti (AP-CHP-MGP Koalisyonu) (22.05.1972/15.04.1973) (10 ay 23 gün)
Başbakan Ferit Melen (MGP) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir (CHP)

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı (AP) Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp (AP)

Devlet Bakanı İsmail Hakkı Arar (CHP) Tarım Bakanı İlyas Karagöz (AP)

Devlet Bakanı Zeyyat Baykara (Dışarıdan) Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman (AP)

Devlet Bakanı İlhan Öztrak (Dışarıdan) Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner (CHP)

Adalet Bakanı Hasan Fehmi Alpaslan (MGP) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ali Mesut Erez (AP)

Milli Savunma Bakanı 
Mehmet İzmen 
(Cumhuriyet Senatosu Üyesi)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Nuri Kodamanoğlu (CHP)

İçişleri Bakanı Ferit Kubat (Dışarıdan) Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal (AP)

Dışişleri Bakanı Ü. Haluk Bayülken (Dışarıdan) İmar ve İskan Bakanı H. Turgut Toker (AP)

Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu (Dışarıdan) Köyişleri Bakanı Necmi Sönmez (Dışarıdan)

Milli Eğitim Bakanı 
Sabahattin Özbek 
(Cumhuriyet Senatosu Üyesi)

Orman Bakanı Selahattin İnal (Dışarıdan)

Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin (CHP) Gençlik ve Spor Bakanı Ali Adnan Karaküçük (AP)

Ticaret Bakanı Mehmet Naim Talu (Dışarıdan)

AP: Adalet Partisi • CHP: Cumhuriyet Halk Partisi • MGP: Millî Güven Partisi
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MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK

12 Ocak 1876’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mustafa 
olup ‘Fevzi’ mahlasını tasavvufla ilgilenmesini 
sağlayan dedesinden aldı. Soğukçeşme Askerî 
Rüştiyesinde ve Kuleli Askerî İdadîsinde okuduktan 
sonra 1893’te Harbiye Mektebine girdi. Dedesinden 
Arapça, Farsça öğrendi. Dinî ilimlerden Fıkıh ilmine 
vukufiyet kesbetti.

Harbiye’de üstün zekâsı ve muhakeme gücü ile 
hocaların dikkatini çeken Mustafa Fevzi Efendi,  
erkân-ı harp sınıfına alındı ve 1898’de kurmay 
yüzbaşı olarak orduya dâhil oldu. Balkan Harbi’nde, 
kolordu ve ordu düzeyindeki birliklerin kurmay 
başkanlıklarıyla başlayıp, Birinci Dünya Harbi ve bunu 
takip eden İstiklâl Harbi’nin sonuna kadar on yıl çeşitli 
cephelerin muharebe meydanlarında savaşmış, bu 
sürede tümen, kolordu ve ordulara komuta etmiştir.

Mondros Mütarekesi’nin imzalandığı dönemde 
hükûmetin ısrarıyla Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiye 
Reisliğine tayin edildi (24 Aralık 1918). Mütareke 
şartlarını yerine getirmeyerek Anadolu’ya pek çok 
silah, mühimmat ve insan kaçırdı. Bazı önemli 
asker ve siyasetçilerin bu şekilde Millî Mücadele’ye 
katılımını sağladı. İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal 

edileceğine dair dedikodular üzerine “İzmir’e çıkanı 
vurun.” şeklinde emir vermesi, İngilizlerin İstanbul 
hükûmeti üzerindeki baskıyı artırmasıyla neticelendi 
ve görevden alındı. Kısa süre sonra tekrar Harbiye 
Nâzırı makamına getirilecekse de (3 Şubat 1920) 
İstanbul’un işgali sonrası bu görevi kısa sürecekti.

İstanbul’da görevi sona erdiğinde Ankara’ya gitti. 
Toplantı hâlindeki Büyük Millet Meclisine tezahüratlar 
eşliğinde katıldı. Kürsüde İstanbul’un son durumuyla 
ilgili mebuslara bilgi verdi. İngilizlerin hükûmeti 
sıkıştırdıklarını, Padişahın bu durumdan büyük üzüntü 
duyduğunu ve Büyük Millet Meclisine güven ve başarı 
dileklerini bildirdiğini iletti.

Kozan Mebusu olarak katıldığı Büyük Millet Meclisi 
tarafından kurulan İcra Vekilleri Heyetine Müdafaa-i 
Milliye Vekili seçildi. İcra Vekilleri Heyeti de onu başkan 
olarak seçince Ankara’daki Meclis hükûmetinin ilk 
başkanı sıfatını kazanmış oldu. Erkân-ı Harbiyye 
Reisliği görevine getirildikten sonra Vekillikten ayrıldı.

Sakarya Savaşı’nda büyük bir başarı gösterdi. Yunan 
ordusunu kesin mağlubiyete uğratan Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi’nin harp planlarını bizzat 
hazırladı ve savaşta gösterdiği önemli rol ve başarı 
üzerine, Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik 
rütbesi verildi (31 Ağustos 1922).

Erkan-ı Harbiyye-i Umumiye Reisliğinden 1944 
yılında yaş haddinden emekli oldu. 21 Temmuz 1946 
tarihinde Demokrat Parti listesinden bağımsız aday 
olarak İstanbul Milletvekili seçildi. Ancak bir süre 
sonra partiden ayrıldı ve Millet Partisinin kurucu 
üyeleri arasında yer aldı.

10 Nisan 1950’de Hakk’a yürüyen Mareşal Fevzi 
Çakmak’ın cenazesi, büyük bir kalabalık eşliğinde 
defnedildi.

Tarih, sosyoloji, felsefe ve bilhassa harp tarihi 
bilgisiyle entelektüel bir siyaset adamı ve asker olan 
Mareşal Fevzi Çakmak, 74 yıllık ömrünün 54 yılını 
vatan ve millet hizmetinde geçirmiş, Cumhuriyet 
ordusunun 22 yıl aralıksız Genelkurmay Başkanlığı 
görevini icra etmiştir.

ayın portresi
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MECLİSTEN HABERLER

bu ay
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu tarafından her ayın son çarşamba 
günü düzenlenmesi kararlaştırılan “Meclis 
Sohbetleri’nin” ikincisi 28 Mart 2018’de TBMM 
Tören Salonunda gerçekleştirildi.

“Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu” 
konusunun ele alındığı oturum öncesinde Devlet 
Tiyatroları sanatçıları tarafından “Çanakkale 
Türküsü” ve Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale 
Şehitlerine” şiiri seslendirildi.

Programın açılışında şehitlerimiz için dua edildi.

Oturum öncesinde bir konuşma yapan TBMM 
Başkanvekili ve Kültür, Sanat Yayın Kurulu 
Başkanı Ahmet Aydın, Mart ayının, hem İstiklal 

“MECLİS SOHBETLERİ”NİN 
İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28 Mart 2018

“BİRİNCİ MECLİS, GAZİLİK VE ŞEHİTLİK RUHU”

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
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“ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK , UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Marşı’nın kabulünün hem Çanakkale Zaferi’nin 
hem de Millî Mücadele içindeki birçok zaferin yıl 
dönümünün kutlandığı bir ay olduğuna işaret etti.

Aydın bu vesileyle, Meclis Sohbetleri’nin konusunun 
“Birinci Meclis, Gazilik  ve Şehitlik Ruhu” olarak 
belirlendiğini belirtti.

Oturum başkanlığını 23. Dönem TBMM Başkanı 
Mehmet Ali Şahin’in yaptığı programa,  Gazi 
Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Turan, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Budak ve Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal 
konuşmacı olarak katıldı.

Oturum başkanı 23. Dönem TBMM Başkanı 
Mehmet Ali Şahin “Meclis Sohbetleri”nin önemli bir 
ihtiyacı karşılayacağına olan inancını dile getirdi ve 
sohbetlerin geleneksel hâle gelmesi temennisinde 
bulundu. Çanakkale Savaşı’nda resmî kayıtlara göre 
211 bin şehit verildiğini hatırlatan Şahin “Siz bu 
oturumu düzenleyerek ‘unutmadık, unutmayacağız, 
unutturmayacağız’ mesajını verdiniz. Biz de diyoruz 
ki, bir gecede Çanakkale Boğazı’nın tamamına mayın 
döşeyen Nusrat Mayın Gemisinin Kaptanı Yüzbaşı 
İsmail Hakkı Bey’i de, Seyit Onbaşıyı da, Anafartalar’da 

kumandanlık yapmış Miralay Mustafa Kemal Paşa’yı da 
unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinin 
çok zor koşullarda  toplandığını belirten Şahin, 
Meclisin toplandığı binanın çatısının kiremitlerinin,  
Ankaralıların evlerinden getirdikleri kiremitlerle 
tamamlandığını hatırlattı. Birinci Mecliste görev alan 
milletvekillerinin toplumun farklı kesimlerinden, farklı 
etnik köken ve mesleklerden olduğuna işaret eden 
Şahin “Birinci Meclis, düşman işgali altındaki ülkeyi 
kurtarmak için bir araya gelmiş, çatısı gibi içi de farklı 
renklerden oluşan bir meclisti.” ifadesini kullandı.

Soldan sağa: 23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, Prof. Dr. Mustafa Turan, Prof. Dr. Mustafa Budak

23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin
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Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Turan konuşmasında 1. Dünya 
Savaşında Osmanlı İmparatorluğu’nun 
aralarında Çanakkale’nin de bulunduğu                          
9 cephede savaştığına işaret etti. Osmanlı 
ordusunun Kut’ul Amare, Sarıkamış, Yemen gibi 
birçok cephede müthiş bir mücadele verdiğinin 
altını çizen Turan “Bizim için fethedilen her 
toprak vatandır.” dedi.

Çanakkale Savaşlarında İngiliz Donanmasının 
başında bulunan Amiral Carden’in “Çanakkale 
Boğazını en fazla bir ayda geçeriz.” dediğini 
hatırlatan Turan “Orada Mehmetçiğin 
nasıl savaşacağını, nasıl bir ruhla direniş 
göstereceğini tahmin edemediler.” ifadesini 
kullandı.

Çanakkale’nin bir tek zafer değil, zaferler 
dizisi olduğunun altını çizen Turan, bölgedeki 
Conkbayırı, Seddülbahir, Alçıtepe, Kirte gibi 
yer adlarının her birinin aynı zamanda bir 
muharebenin ve bir zaferin adı olduğunu 
vurguladı. 

Çanakkale Savaşlarında, 57. Alayın tamamının 
şehit olduğunu, 70 bin Rüşdiyeli’nin gönüllü 
olarak Çanakkale Cephesine gittiğini, yine 
gönüllü olarak cepheye giden öğrenciler 

nedeniyle 1921 yılında İstanbul Tıp Fakültesinin 
mezun veremediğini belirten Turan, büyük 
fedakârlıklara rağmen,  Mondros Mütarekesi’nin 
imzalanmak zorunda kalındığını, İstanbul’un 
işgal edildiğini hatırlattı.

“Dinüdevlet, mülkümillet için gene savaşımız 
bu ama haysiyetimizle ayakta durmak için 
savaşıyoruz biz. “Sana güç verecek bir tek şey 
var, o da şehitlik duygusu. ‘Oğlum, ya şehit ol 
ya gazi ol.’ Bu anlayış, inanın, başka milletlerde 
yoktur.” diyen Turan millî şairimiz Mehmet 
Âkif’in;

“Ya Râb, bu uğursuz gecenin yok mu sabâhı?

Mahşerde mi biçârelerin, yoksa felâhı!

Nur istiyoruz, sen bize yangın veriyorsun!

“Yandık!” diyoruz, boğmaya kan gönderiyorsun!”

mısralarını okuyarak “Bu mütedeyyin insan bile 
isyan noktasına gelmiştir.” vurgusunu yaptı.

Erzurum Kongresi kararları arasında “Kuvâ-
yı Millîyeyi âmil ve iradeyi millîyeyi hâkim 
kılmak esastır” ifadesinin yer aldığını kaydeden                     
Prof. Dr. Turan bu ifadenin “Millî güçleri etken 
ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır” anlamına 
geldiğini belirtti.  Turan “Milletin elinde hiçbir 
güç yok. Silah üreten fabrika yok. Sakarya 
Muharebelerinden önce Tekâlif-i Milliye 
Kanunu çıkıyor, iki çift çorabınız varsa, birini 
orduya vereceksiniz deniliyor. Milletvekillerinin 
üzerinde palto yok, Taşhan’da kalıyorlar. 
Ankara Garı ile Taşhan arası bataklık, vekillerin 
çoğu ayağında lastik çizmeyle gidiyor. Burada 
belirtilen ‘millî kuvvet’ milletin kendisi. Bu ifade 
‘Biz bu milletin varlığının kabul edilmesini 
istiyoruz’ anlamını taşıyor.” dedi.   

Haysiyetini ve umudunu yitiren bir milletin 
yok olmaya mahkum olduğunun altını çizen 
Turan “Millet, ya zillet altında yaşamaya rıza 
gösterecek, ya da seçenek ölüm. Tarihine 
bakıyorsunuz, bu millet hiç bir zaman zilleti 
kabul etmez” değerlendirmesini yaptı.

“BU MİLLET HİÇBİR ZAMAN 
ZİLLET İÇİNDE YAŞAMAYA RIZA 
GÖSTERMEDİ”

Prof. Dr. Mustafa Turan
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“İMANINIZ, AZMİNİZ VE GAYRETİNİZ 
VARSA, ZAFER SİZİNDİR”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi                                   
Prof. Dr. Mustafa Budak da konuşmasına 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 15 Temmuz’da 
FETÖ’nün darbe girişimi karşısında gösterdiği 
direnişle gazilik unvanının bir kez daha tescil 
edildiğini belirterek başladı.

Tarihî değerlere saygı gösterilmesi, hoyratça 
tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Budak, 
Çanakkale’de onbinlerce şehidimizin yattığı 
toprakların bu bilinçle ziyaret edilmesi 
gerektiğini ifade etti. Budak, “Gençlerden iki 
beklentimiz var. Birincisi, kahramanlara vefa 
ve saygı göstermek. Saygı, onların vatanları ve 
imanları uğruna savaşıp şehit olduğunu idrak 
etmekle mümkün olur. İkincisi de, imanınız, 
azminiz ve gayretiniz varsa, zafer sizindir. 
Yeni nesiller bunları göz önünde bulundurarak, 
gayret göstererek bizi büyük, modern zaferlere 
taşıyacak.” dedi.

Tarihin bütüncül bir yaklaşım içinde ele 
alınması gerektiğini belirten Budak, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçişte 
kopuşların yanı sıra süreklilik unsurlarının da 
bulunduğuna işaret etti.

İstanbul’da toplanan son Osmanlı Meclis-i 
Mebusanı’nın aldığı son kararın Misâk-ı 
Millî’nin kabulü olduğunu, İstanbul’un 
işgalinden sonra baskına uğrayan Meclis-i 
Mebusan üyelerinden bir bölümünün 

Prof. Dr. Mustafa Budak

Malta’ya sürgüne gönderildiğini kaydeden                                                                                 
Prof. Dr. Mustafa Budak “Osmanlı Mebusan 
Meclisi de kanaatime göre, işgalden sonra 
maruz kaldığı muameleden dolayı Gazi Meclis 
unvanını hak etmiştir.” değerlendirmesini 
yaptı.

23 Nisan 1920 günü Büyük Millet Meclisinin 
açılışında da mevcut geleneklerin takip 
edildiğine dikkat çeken Budak, “Hacıbayram’da 
kılınan  Cuma namazı, arkasından yapılan  
dualar. Dualarla açılan bir meclis. Başka türlü 
olması da mümkün değildi.” dedi.

Meclis-i Mebusan’ın 87 üyesinin 23 Nisan 
1920’de Ankara’da açılan Büyük Millet 
Meclisine katıldığını da belirten Budak, ele 
alınan ilk kanunun da Meclis-i Mebusan’da 
görüşülmesi yarım kalan Ağnam Vergisi 
Kanunu olduğuna dikkat çekti. Budak                                                                            
“O dönemde Osmanlı’nın yaptığı tamamen 
kötü, Ankara’nın yaptığı tamamen iyi gibi 
siyah-beyaz bir tarih değerlendirmesinin 
doğru olmadığını; o dönemin Osmanlı 
hükûmetlerinin, Damat Ferit hükûmeti hariç, 
Anadolu’da devam eden Millî Mücadele’ye 
sözlü ve fiilî yardımlar yaptığını bugün artık 
bilmekteyiz. Bu insanlar vatan haini değildi.” 
değerlendirmesini yaptı.   

Sevr Antlaşması’nın taslağının İstanbul 
Hükûmetine iletilmesinin ardından Sadrazam 
Ahmet Vefik Paşa’nın “Bu metin Osmanlı 
Devleti’nin siyasal varlığını sona erdirecek bir 
metin ve kabul edilemez” değerlendirmesini 
yaptığını anlatan Budak, bu taslak konusunda 
yazılan cevap metninin de Baskın Oran’ın 
tanımıyla “Lozan’ın öncülü bir anıt belge” 
olduğunu söyledi. Budak “Sevr taslağına 
Ankara Hükûmeti de bir cevap veriyor. 
Temel konularda aynı şeyin düşünüldüğünü 
görüyoruz. İkisi de Türkiye’nin Sevr taslağına 
verdiği yanıtlardır.” dedi.

Birinci Meclisin en önemli özelliğinin çok farklı 
görüşlere sahip isimleri bir araya getirmesi 
olduğunu anlatan Budak, Birinci Mecliste her 
türlü konunun açık ve demokratik biçimde 
tartışıldığına işaret etti. Budak, Birinci Meclis 
ortak değerler üzerinde birleşen bir Meclisti. 
Ortak vatan ve ortak din diyerek harekete 
geçti, mücadeleyi yürüttü ve zaferlerini de bu 
suretle kazandı.” değerlendirmesini yaptı. 
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“ŞEHİTLİK, GAZİLİK GİBİ DEĞERLERE İNANMASAK, NE VATAN KALIR 
NE DİN KALIR NE DE MUKADDESAT KALIR”

Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal

Oturumun son konuşmacısı, Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, 
şehitlik ve gaziliğin Kur’an-ı Kerim ve hadislerdeki 
yerini anlattı. 

Gazi kelimesinin kökeni hakkında bilgi veren 
Ünal, İslamî literatürde Peygamberimiz Hazret-i 

Muhammed’in  (S.A.V.) katıldığı savaşların “gazve” 
olarak adlandırıldığını belirtti. Ünal “Müslüman 
askerlerimiz, sanki sevgili Peygamberimiz’in 
ordusunda savaşan askerler gibi düşünülmüş ve 
onlara ‘gazi’ denilmiş. O şerefi bihakkın elde ettikleri 
kabul edilmiş.” dedi.

İsmail Hakkı Ünal, Peygamberimiz Hazret-i 
Muhammed’in (S.A.V.) “Kim bir gaziyi donatırsa, 
âdeta savaş yapmış gibidir ve geride kalan ailesine 
de hayırla muamele ederse, gazâ yapmış gibi sevap 
alır.” şeklinde bir hadisi bulunduğuna işaret etti.

“Şehit” kelimesinin kökenleri hakkında da bilgi veren 
Ünal, Kur’an-ı Kerim’de “eş-şehid” kelimesinin 
Esma-ül Hüsna arasında yer aldığını anlattı.  

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in (S.A.V.)  
“Ölmüş ve Allah katında çok yüce mertebelere 
ulaşmış hiçbir kul yoktur ki, bu dünyaya dönmek 
istesin, şehitler müstesna.” şeklinde bir hadisin 
bulunduğunu belirten Ünal “Diyor ki hadis-i şerifte, 
o şehitler, bu dünyaya dönüp tekrar şehit olmak 
isteyecekler. Niçin? Çünkü ulaştıkları mertebe ve 
nimetlerden dolayı.” ifadesini kullandı. 

Ünal “Gazilik ve şehitlikle ilgili olarak, Kur’an’dan 
ve Hz. Peygamber Efendimiz’den aldığımız bu 
değerleri, asırlar boyunca yaşattık ve dinimizi, 
vatanımızı, değerlerimizi böyle ayakta tuttuk. Bu 
değerler, bu unvanlar, bu manevi ikramlar olmasa 
ve biz buna inanmasak ne vatan kalır ne din kalır 
ne de mukaddesat kalır. Dolayısıyla biz bu değerlere 
sonuna kadar sahip çıkmak ve nesillerimize 
bunları öğretmek, aşılamak mecburiyetindeyiz.”                                  
diye konuştu.



49

Oturumun tamamlanmasının ardından bir 
teşekkür konuşması yapan TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, konuşmasına şehitlere 
Allah’tan rahmet dileyerek başladı. 

Mehmet Akif Ersoy’un “Çanakkale 
Şehitlerine” şiirinden “Ey şehid oğlu şehid, 
isteme benden makber/Sana âgûşunu açmış 
duruyor Peygamber” dizelerini okuyan 
Kahraman “Onlar Peygamber Efendimiz’in 
komşusu. Şehitlik ruhu ayrı bir hadise. İçinde 
olacak.” dedi.

FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu                       
15 Temmuz akşamında Mecliste yaşadıklarını 
örneklerle anlatan Kahraman, AK PARTİ 
Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı’nın                                
19 yaşındaki oğluyla birlikte Meclise geldiğini 
belirtti. Kahraman “Sema Hanım diyor ki, 
televizyonda hadiseyi görünce ‘Oğlum abdest 
alıyoruz, iki rekat sefer namazı kılıyoruz ve 
şehit olmaya gidiyoruz.’ Evinden öyle geldi, 
şehitlik ruhu var.” ifadesini kullandı.

AK PARTİ Bursa Milletvekili Bennur 
Karaburun’un da tekerlekli sandalyede 

“TANKLARIN YÜRÜDÜĞÜ, BOMBALARIN ATILDIĞI ORTAMDA GELİP 
MECLİSİMİZE SAHİP ÇIKTIK”

olmasına rağmen 15 Temmuz akşamı Meclise 
gelen milletvekilleri arasında bulunduğunu 
anlatan Kahraman, Karaburun’un da kendisine 
“Şehit olmaya geldim.” dediğini belirtti. 

TBMM Başkanı Kahraman “Tankların 
yürüdüğü, savaş uçaklarının bombaladığı, 
helikopterlerin ateş açtığı ortam içerisinde 
Meclise geldik. Kaçmadık, Meclisimize sahip 
çıktık. Hepimiz inanıyoruz, ölüm bir saniye 
öteye, bir saniye beriye gelmez. Nasıl olsa 
öleceğiz. Ecelimiz gelmişse, gideceğiz. Ama 
şehit olarak gitmek, apayrı bir mazhariyet. 
Şehitlik ruhu bu. Bu ruh vardı da, biz ufacık 
bir söğütten koca bir çınar olduk. Cihat ruhu 
vardı da, üç kıtaya, yedi denize hükmettik.                 
O ruhu vermemiz lazım.” diye konuştu.

Dünyada Birinci Meclis gibi harp idare 
eden başka Meclis olmadığını vurgulayan 
Kahraman “O yüzden Gazi Meclis. Büyük 
yokluklarla büyük neticelere ulaştık. Cenâb-ı 
Hak bize sıkıntılı günler göstermesin. Harbe 
gitme mecburiyetinde kalmayalım ama 
gidersek fena yaparız.” dedi.
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“Bugün bazı basın yayın organlarında yer 
alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman'ın 28 Mart 2018 tarihinde 
TBMM'de düzenlediği 'Meclis Sohbetleri' 
toplantısında “Kadınlar Sahneye Çıkmasın” 
başlıklı asılsız haber üzerine açıklama 
yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

Meclis Sohbetleri programında 'Birinci 
Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu'nu ele alan 
toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle 
kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Devlet 
Tiyatroları Genel Müdürlüğünden destek 
talep edilmiştir. 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzden 
gelen kadın ve erkek sanatçılarımız, TBMM 
Tören Salonunun iki tarafında ve katılımcıların 
arasında yerlerini almış, toplantının başında 
10 dakikalık bir gösteri düzenleyerek 
'Çanakkale Türküsü'nü ve Mehmet Akif 
Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirini birlikte 
icra etmişlerdir.

Gösteride kadın ve erkek oyuncularımız 
birlikte sahneye çıkmış, tarihimize ve 
şehitlerimize saygıyı ifade eden bu gösteri 
izleyenler tarafından büyük beğeniyle 
seyredilmiş ve uzunca bir müddet ayakta 
alkışlanmıştır.

Kurumumuzu ve sanatçılarımızı yıpratmaya 
yönelik yapılan bu art niyetli haberleri 
kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.”

“Her ayın son Çarşamba günü gerçekleşen 
Meclis Sohbetleri’nin birincisi ‘Türkiye’de 
Demokrasinin Gelişimi’ konusunda olmuştur. 
TBMM eski başkanlarından Sayın Mehmet 
Ali Şahin’in yönettiği, Prof. Dr. İsmail Hakkı 
Ünal, Prof. Dr. Mustafa Turan ve Prof. Dr. 
Mustafa Budak’ın konuşmacı olarak yer aldığı 
Meclis Sohbetleri’nin ikincisi 28 Mart 2018 
tarihinde yapılmıştır. ‘Birinci Meclis, Gazilik 
ve Şehitlik Ruhu’ konusunun ele alındığı 
toplantının içeriğini zenginleştirmek gayesiyle 
kısa bir tiyatro gösterisi yapılması için Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğünden de destek alınmıştır.

Devlet Tiyatrolarından gelen ekip, toplantının 
başında 10 dakikalık bir gösteri yapmıştır.

Salonun iki tarafında ve katılımcıların arasında 
yerlerini alan kadın ve erkeklerden müteşekkil 
sanatçılar gösterilerini yaparak ışık oyunları 
ve müzik eşliğinde Çanakkale Türküsünü ve 
Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine 
şiirini birlikte seslendirip gösteriyi birlikte 
icra etmişlerdir. Gösteri, katılanlar tarafından 
büyük bir beğeniyle karşılanmış ve uzunca bir 
müddet alkışlanmıştır.

Akabinde üç değerli öğretim üyesinin 
konuşmacı olarak katıldığı ve TBMM eski 
Başkanlarından Mehmet Ali Şahin’in yönettiği 
sohbet toplantısına geçilmiştir.

Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından 
kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı 
gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı 
saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir 
dezenformasyondur.”

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

BASIN AÇIKLAMALARI
28 Mart 2018 tarihinde TBMM’de düzenlenen “Meclis Sohbetleri” programı 
dolayısıyla basında yer alan bazı haberler üzerine Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından                    
29 Mart 2018 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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TBMM!Başkanı!Faaliyetleri

ULUSLARARASI 4. İYİLİK ÖDÜLLERİ TÖRENİ YAPILDI

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde “Uluslararası 4. İyilik 
Ödülleri” töreni TDV'nin kuruluş yıl dönümü olan                 
13 Mart’ta düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve eşi 
Şule Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, 81 il müftüsü ve davetliler katıldı.

Törende ayrıca Avustralya, Bulgaristan, İran, Ukrayna, 
Afganistan, Cibuti, Filistin, Güney Afrika, Sudan, 
Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 
Arap Devletleri Temsilciliği Birliği, Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile çeşitli uluslararası 
kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Kur'an tilaveti ile başlayan programda, hazırlanan 
“İyilik” filmi de davetlilere sunuldu.

Programda “Dünyanın farklı ülkelerinden, kıtalarından 
Türkiye'ye teşrif eden bütün misafirlerimize 'hoş 
geldiniz' diyorum. Sizleri, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde, milletin evinde, bu gazi mekânda 
ağırlamaktan şahsım, milletim adına büyük bir 
bahtiyarlık duyuyorum. Bu yıl dördüncüsünü tevdi 
ettiğimiz iyilik ödüllerinin ve İyilik Haftası'nın ülkemiz, 
milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum.” diyerek bir konuşma 

yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreni için 
Diyanet teşkilatına da teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört sene önce “Dünyayı 
iyilik değiştirecek” sloganıyla bu çalışmaya öncülük 
eden Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez'e de gayretleri için şükranlarını sundu.

Bu yılki vefa ödülünün de çok anlamlı bir yere gittiğini 
gördüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Vefa ödülünün milletimizin göz bebeği, istiklalimizin 
ve istikbalimizin teminatı, bölgemizdeki mazlumların 
muhafızı kahraman Mehmetçiklerimize takdim 
edilmesinden de büyük bir memnuniyet duydum. 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gerçekleştirdiği başarılı 
operasyonlarla hem vatanımızın güvenliğini temin 
ediyor hem de terör örgütlerinin zulmüne maruz 
kalan kardeşlerimizin yardımına koşuyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfının 
ülkenin en köklü ve yaygın müesseselerinden 
biri olduğunu vurgulayarak, Vakfın 43. kuruluş yıl 
dönümünü kutladığını belirtti.

TDV tarafından iyiliğin yaygınlaşması ve bu konuda 
toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla 
başlatılan “Uluslararası İyilik Ödülleri Programı” 
kapsamında, 1500 iyilik hikayesi sahibi arasından                 
7 kişi ödül almaya hak kazandı. Törende, “İyilik 
Ödülü” almaya hak kazanan 7 iyilik öncüsüne ödülleri                     
takdim edildi.

13 Mart 2018

Uluslararası 4. İyilik Ödülleri Töreni katılımcıları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte
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Uluslararası 4. İyilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

* Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve ülkenin 

dört bir yanındaki engelli hayvanlar için 

ücretsiz protez ve yürüteç imal eden Hasan 

Kızıl.

* Tanzanya’da Masaili bir çiftçiyle evlenip 

daha sonra bölgedeki çocuklar ve kadınların 

eğitimine destek veren, okul bahçelerine ağaç 

diken ve meyve bahçeleri yapan Sevde Sevan 

Usak.

* İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bakkalının 

bir kısmını kütüphaneye çeviren, mahallenin 

çocuklarına kitap dağıtıp okudukları kitap 

karşılığında onlara hediyeler veren Kanber 

Bozan.

* Kanada’nın Montreal kentinde Müslüman 

lokantasında parası olmayan herkese ücretsiz 

yemek ikram eden Yahya Hashemi ve Ala 

Abdelrazaq Jabur.

* İstanbul’da kendi imkânlarıyla oluşturduğu 

‘Aşhane’ aracıyla her gün yüzlerce evsiz ve 

ihtiyaç sahibine sıcak çorba dağıtan Mahmut 

Karaman.

* ABD’de ölümcül hastalığa yakalanan çocukları 

evlat edinen 62 yaşındaki Libyalı Muhammed 

Bzeek.

* Sokak çocuklarına ve evsizlere rehabilitasyon 

çalışmalarında bulunarak destek olan Kadıköy 

Tarihî Hasanpaşa Camisi’nde din görevlisi 

Levent Uçkan.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ödül almaya hak 

kazanan iyilik öncüsüne ödülünü takdim ederken 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Vefa 

Ödülü”nü milletin birlik ve beraberliği, selameti için 

canını hiçe sayan kahraman Türk ordusu adına 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar’a Vefa Ödülü’nü verirken

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, 
Levent Uçkan’a ödülünü verirken
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YARGITAY 150 YAŞINDA
6  Mart 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman “150. Yılında Yargıtay 
Sempozyumu ve Yeni Yargıtay Binası Temel Atma 
Töreni”ne katıldı.

Törende Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay 
Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, 
Prof. Dr. Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Mehmet Özhaseki, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile 
yüksek yargı başkanları ve üyeleri de hazır bulundu.

Öte yandan Kosova, Katar, Kuveyt, Makedonya, 
Moğolistan, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna, 
Umman, Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, 
Filistin, Karadağ, Kırgızistan ve KKTC'den yargı 
mensupları da törene katıldı.

Tören öncesinde ise misafirlere Yargıtayın yapısını 
anlatan bir video gösterimi yapıldı.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen törende bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Yargıtayın 
150. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek başladı.

Yargıtayın Osmanlı döneminde 6 Mart 1868 yılında 
kurulan Divan-ı Ahkam-ı Adliye ile devlet hayatına 
girdiğini söyleyen Erdoğan, bu teşkilatın kurucusu 
ünlü hukukçu Ahmet Cevdet Paşa'dan beri 
adaletin tesisi için çalışan Yargıtayın özellikle son 
dönemdeki duruşuyla milletin gönlünde ayrı bir yer 
edindiğini belirterek, “Türkiye, tarihinde ilk defa yargı 
kurumlarının darbecilere karşı açık ve net duruşuyla 
karşılaşmıştır. Geçmişte rahmetli Adnan Menderes'in 
idamı başta olmak üzere, darbe dönemlerinde iyi 
sınavlar veremeyen yargı camiamızın, 15 Temmuz'da 
gösterdiği cesaret ve dirayet gerçekten takdire 
şayandır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın her alanı gibi 
yargının da dinamik olduğunu, gelişen ve değişen 
hadiseler karşısında adalet teşkilatının ortaya koyduğu 
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iradenin, milletin ülkesine ve devletine olan güvenini 
tahkim etmekte çok büyük önemi bulunduğunu 
vurguladı.

Yasama organının çıkardığı kanunları adeta ete 
kemiğe büründüren, gerçek hayattaki karşılıklarını 
gösteren yargı organlarının başarısının, ülkenin en 
önemli kazancı olduğunun altını çizen Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Adaletin tıkandığı, bu kuruma olan güvenin 
kaybolduğu bir yerde diğer erklerin sağlıklı bir şekilde 

çalışabilmesi mümkün değildir. Bugün, tüm mahkeme 
salonlarının, adliye binalarının duvarında yer alan 
‘Adalet mülkün temelidir.’ sözü, devletin ancak adalet 
üzerinde ayakta kalabileceğini ifade eder. 

Temeli atılacak yeni Yargıtay binasının hayırlı olması 
temennisinde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasının sonunda, başta İstanbul Çağlayan 
Adliyesi’nde şehit edilen Savcı Mehmet Selim 
Kiraz olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet, 
ailelerine sabır diledi.

 “GURBET KUŞLARI” BELGESELİNİN GALASI YAPILDI
12  Mart 2018

12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri nedeniyle yurt 
dışında yaşamak zorunda kalanların mücadelelerinin 
anlatıldığı “Gurbet Kuşları” belgeselinin galası 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı.

Belgeselin galasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi 
Semiha Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, AK PARTİ 

Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Ravza 
Kavakcı Kan, eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, 
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve belgeselde yer 
alan çok sayıda davetli katıldı. 

Konusu ve katılımcıları itibarıyla alanında ilk ve özel 
bir çalışma olma niteliği taşıyan “Gurbet Kuşları” 
belgeseli “Öz Vatanında Garip ve Parya Kılınanların 
Hikâyesi” temasıyla hazırlandı ve TRT'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gurbet Kuşları Belgeseli Galası’na katılanlar
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“MADDEDEN MANAYA” TEMALI SERGİ AÇILDI
13 Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Millî Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Olgunlaşma 
Enstitüsü tarafından düzenlenen Selçuklu Devletinin 
kültür ve sanat anlayışı ile dönemin manevi iklimini 
yönlendiren şahsiyetlerin mesajlarının figüratif 
ve simgesel öge ve desenlerle, doku ve yüzey 
çalışmalarıyla tasvirlendiği “Maddeden Manaya” 
temalı 90 eserden oluşan serginin açılışını yaptı.

TBMM Halkla İlişkiler Binasındaki açılışa 25. Dönem 
TBMM Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 
çok sayıda milletvekili ile davetliler katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan TBMM Başkanı Kahraman, 
burada bulunan bir grup gaziyi selamladı ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de yürütülen harekâta 
katılan askerlere başarılar temenni etti. 

Devletin, ebet müddet var olacağını vurgulayan 
Kahraman, “Bunda payı olanları selamlıyorum. Millî 
Eğitim Bakanlığının millî, bize has değerlere sahip 
olma noktasına gelmesi için sarf edilen gayretlerden 
dolayı sayın Bakanı huzurlarınızda selamlıyorum. 
Kökümüze, sanatımıza sahip çıkmalı, mukallit 
olmamalıyız. Kendi sanatımızla, ilmimizle, irfanımızla 
beraber olacağız.” dedi. 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da Türk kültürünün 
en temel değerinin insan olduğunu, bu anlayışın 
sonucunda  insanın ürettiği değerlerin korunup nesilden 
nesile aktarılmasının insana gösterilen değerin bir 

tezahürü olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Bu doğrultuda 
bütün birikimimizi evlatlarımıza eğitim yoluyla 
aktarmak istiyoruz. Kültürü korumak, geliştirmek 
ve nesilden nesile aktarmak eğitimin vazifesidir. Bu 
görev, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, okullar 
tarafından yerine getirilmektedir.” dedi.

Yılmaz: “Meclisin bugünkü hâli dünden çok                       
daha güzel.”

Millî Eğitim Bakan Yılmaz, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman'ın, kendisine Meclisteki çalışmalardan 
örnekler gösterdiğini, Meclisin bugünkü hâlinin 
dünden çok daha güzel olduğunu belirtti.

Sergideki eserleri gördükten sonra sahip olduğumuz 
medeniyetin bir bireyi olmaktan gurur duyduğunu 
belirten Yılmaz, “İnşallah biz de o kültürün bir 
parçası olan Selçuklu döneminden kalan eserlerin 
bir kısmını Olgunlaşma Enstitümüzün aracılığıyla 
vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. 
Marifet iltifata tabidir. Bu çalışmalar beğenildikçe 
Türkiye'nin dört bir tarafına da yaygınlaştıracağız.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen ve 
sergiyi gezen TBMM Başkanı Kahraman ile Millî 
Eğitim Bakanı Yılmaz, Olgunlaşma Enstitüsünce 
hazırlanan Türk bayrağı motifli kravatları gazilere 
takdim etti. TBMM Başkanı Kahraman ve Millî Eğitim 
Bakanı Yılmaz, açılıştan sonra, TBMM'yi ziyarete 
gelenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve milletvekilleriyle sergi açılışında
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman mesajında şunları kaydetti: 

“Doktorlarımız ve bütün sağlık camiamız için önemli 
ve anlamlı bir gün olan 14 Mart Tıp Bayramını tebrik 
ediyorum. 

Gelişmiş tıp eğitiminin ülkemizde de başladığı 14 Mart 
1827 tarihinden 92 yıl sonra ilk kutlaması yapılan Tıp 
Bayramı, bir gelenek şeklinde günümüzde de Sağlık 
Haftası adı altında kutlanmaktadır. 

Devletimizin öncelikli görevlerinden birisi de, 
sağlık hizmetlerinin kalitesini daha yükseltmek 
ve vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak alt 
yapı hizmetlerini iyileştirmektir. Bu noktada en 
vazgeçilmez unsur doktorlarımızdır. Bu hizmetin 
yerine getirilmesi, doktorlarımızın bilgi, tecrübe, ilgi 
ve özverisiyle mümkündür. Çünkü doktorlarımız, 
sağlık hizmetlerinin omurgasını teşkil etmektedirler. 

İnsanın sağlıklı bir şekilde yaşamasını kendilerine 
ilke edinen ve sağlıklarına vesile oldukları insanları, 
kendileri için mutluluk kaynağı olarak gören 
doktorlarımız ve sağlık çalışanları bizlerin de gurur 
kaynağıdır. 

Doktorlarımız ve diğer bütün sağlık çalışanlarımız, 
insanlarımızın dertlerine derman olmak için her türlü 
iklim şartında vazifelerini yerine getirmektedirler. 
Onların insanımızı sağlığına kavuşturmak için 
gösterdikleri gayrete karşılık doktor ve sağlık 
çalışanlarımızın bazen hakaret ve şiddet olgusuyla 
karşı karşıya kalmaları kabul edilebilir bir durum 
değildir. Zaman zaman hastanelerimizde cereyan 
eden çirkin saldırıların tekrar etmemesi için 
gerekenleri yapmak görevimizdir. 

Bu vesileyle, mesai mefhumu gözetmeden, büyük 
bir görev aşkıyla ve manevi hazla vatanımızın her 
karışında, büyük bir gayretle ve fedakârlıkla çalışmaya 
devam eden doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın 
14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve 
başarılarla dolu nice yıllara ulaşmalarını diliyorum.”

14 MART 
TIP BAYRAMI
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KAHRAMAN’DAN MECLİS HASTANESİNE ZİYARET
14  Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla Meclis Hastanesini ziyaret etti. Ziyarette 
Kahraman'a; AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail 
Tamer, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı 
Nevzat Pakdil ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ve İdari Teşkilat yöneticileri eşlik etti.

TBMM Başkanı Kahraman, şehitler için okunan 
duanın ardından, “Tıp Bayramı, sağlık camiamıza ve 
hepimize kutlu olsun.” dedi. 

Türkiye tarihine baktıkları zaman, tıpta çok ileride 
olunduğunu gördüklerini aktaran Kahraman, 14 Mart 
Tıp Bayramı'nın tarihçesini anlatarak, aynı zamanda 
millî bir bayram olduğunu bildirdi. Kahraman, 
“Dünyaya bakarak bir bayram ilan etme değil, kendi 
kendimize bunu yapmışız.” ifadesini kullandı. 

İsmail Kahraman, doktorluğun ulvi bir meslek 
olduğunu, kendisinin de doktor olmayı çok istediğini 
ama tıp bölümünü kazanamadığını belirterek,            
şunları kaydetti: 

“Hastalığım sırasında gördüm ki çok zor bir meslek. 
Doktorlarımızı, sağlık çalışanlarını tebrik ediyorum. 
Her meslek gibi zorlukları var. Diğer mesleklerin de 
zorlukları var tabii. Ülkemizin gelirleri, mali durumu 
geliştikçe imkânlarda inşallah çoğalacaktır. Verilen 
emeğin karşılığını acaba tıp camiamız alabiliyor mu? 
O ayrı ama manevi yönden çok alıyor. Dua her şey ve 
berekettir. Paranın miktarı değil bereketi mühimdir. 
Bütün camiayı tebrik ediyorum, nice hizmetler 
diliyorum. Meclis Hastanemiz de güzel hizmetler 
veriyor. Her seferinde gelişmeler oluyor.” 

Meclis Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ahmet 
Hakan Dinç de ziyaretten onur ve gurur duyduklarını 
belirterek, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihçesini anlattı. 

Konuşmaların ardından Kahraman; Meclis Hastanesi 
Başhekimi Dinç, hastane doktorları, sağlık personeli 
ve basın mensuplarına karanfil verdi.

TBMM!Başkanı!Faaliyetleri

Soldan sağa: TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Hastanesi 
Başhekimi Ahmet Hakan Dinç, Hastane Müdürü 
Zübeyir Dedeoğlu
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Basın mensuplarının, “seçim ittifakı” teklifinin 
görüşmeleri sırasında TBMM’de yaşanan kavgaya 
ilişkin sorusunu yanıtlayan Kahraman, demokrasi 
kültürü yerleştikçe istemedikleri bu olayların 
olmayacağını söyledi. 

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Meclis bir kavga yeri değil. Kavga yeri, o mikrofonda 
olan fikir kavgasıdır ama kaba kuvvet asla ve kat'a 
olmamalıdır. Kürsü dokunulmazlığı var. Milletvekilleri 
oradaki sözlerinden dolayı eğer Genel Kurul o 
sözleri, cümleleri çıkarmazsa hiçbir yerde suçlu 
olarak gösterilemez, tahkikata uğratılamaz. İnsanın 
kızgınlığını, öfkesini frenlemesi gerekir.” 

Dünyanın diğer parlamentolarında da bunların 
olduğuna değinen Kahraman, Yeni Zelanda'ya yaptığı 
bir ziyarette oranın parlamentosunda yaşananları 
aktardı. 

Kahraman: “Ben mikrofona, ‘fikrin Kırkpınar’ı 
derim’; burada peşrev, el ense çekilmez. Burada 
konuşulur.”

Kahraman, “Benim fikrim size ters gelebilir, sizinki ona 
ters gelebilir. Bu bir fikirdir. Fikirlerin çatışmasından 

hakikat ortaya çıkar. Bırak senin nasıl konuşma hakkın 
varsa onun da var. Konuşarak meseleyi çözün. Ben 
mikrofona, 'fikrin Kırkpınar'ı derim'; burada peşrev, 
el ense çekilmez. Burada konuşulur. Bu noktaya 
geleceğiz inşallah. Temennim odur. Üzücüdür ama 
geçicidir.” dedi. 

Bir gazetecinin, “Danışmanların kavgaya karışması 
kulislerdeki danışman varlığını tekrar sorgulattı” 
demesi üzerine Kahraman, danışmanların var olması 
gerektiğini belirtti. Kahraman, “Milletvekilisiniz ve 
danışmanınız var. O da sizin gibi bir insan, sinirlerine 
hakim olması lazım. Mikrofonda konuşan insanın çok 
dikkatli olması lazım. Orada millete hitap ediyorsunuz. 
Orası milletin bir çatısı, millî iradenin tecelli yeri.” 
ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman, muhalefet partilerinin 
teklifin geç saatlere kadar görüşülmesine ilişkin 
eleştirilerinin anımsatılması üzerine, anayasaya göre 
tarafsız olması gerektiğini, konuya ilişkin Anayasa 
Mahkemesine gidilebileceğini ve teklifin komisyonda 
uzun uzun müzakere edildiğine dikkati çekti. 
Kahraman, “Eğer bir hata varsa düzeltilmesi yolunda 
gereken müracaatlar yapılabilir.” dedi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeşilay’ın 
Kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle bir 
mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman mesajında şunları kaydetti: 

“Toplumumuzu alkol ve diğer zararlı alışkanlıklardan 
korumak gayesiyle 5 Mart 1920 tarihinde 
İstanbul’da kurulan Yeşilay Derneği bir asra yakın 
zamandır insanlarımıza hizmet etmektedir. Bugün 
kuruluşunun 98’inci yılını kutlayan bu güzide 
derneğimiz, günümüzde de faaliyetlerini aynı gayretle 
sürdürmektedir. 

Sarhoşluk ve vücuda zarar veren maddeler hakkında 
Türkiye genelinde yaptıkları uyarıcı, önleyici ve 
tanıtıcı çalışmalarla insanlarımızda farkındalık 
oluşturan Yeşilay Derneği, bugüne kadar yüzbinlerce 
gencimizin yeniden hayata tutunmasına destek olarak 
insanımızın ve ailelerimizin en yakın dostlarından biri 
olmuştur. 

İnsanların geleceğini tehdit eden alkol, uyuşturucu ve 
bağımlılık yapan zararlı maddelere karşı feragat ve 
fedakarlık duygularına sahip, adanmış insanlarımızla 
hizmetlerini sürdüren Yeşilay Derneğinin, hayırlı 
hizmetlerini daha nice yıllar devam ettirmesini niyaz 
ediyor, kuruluşunun 98’inci yılını kutluyorum.”

YEŞİLAY’IN
98. KURULUŞ
YIL DÖNÜMÜ

5  Mart 2018 

58 MART!2018
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MOĞOLİSTAN MECLİS BAŞKANI TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Moğolistan Meclis 
Başkanı Mieygombo Enkhbold ile görüştü. 

TBMM Başkanı Kahraman, Enkhbold ile önce baş başa 
daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu ile Türkiye-Moğolistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Mehmet Erdoğan da katıldı.

İsmail Kahraman, Enkhbold ve beraberindeki heyeti 
Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. 

Enkhbold'a, “Tarihî bağlarımız ve kök birliğimiz 
olan bir ülkeyi temsil ediyorsunuz.” diye seslenen 
Kahraman, konuk heyete, Meclis ve Türk milleti adına 
en iyi dileklerini sundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye ve Moğolistan 
arasındaki beraberlik ve dostluğun, bölgesel 
barışa ve dünya barışına katkı sağlayacağına 
inandığını vurguladı. 
Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold da sıcak 
karşılamadan dolayı Kahraman'a teşekkür etti. 

Bu görüşmeyi, iki ülke arasındaki ilişkilere ivme 
kazandıracak tarihî bir ziyaret olarak değerlendiren 
Enkhbold, 2018 yılında, iki ülke arasındaki 
diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü 
kutlayacaklarını kaydetti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile Moğolistan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Chinzori Sodnom tarafından Türkiye-Moğolistan Sosyal 
Güvenlik Anlaşması imzalandı. 

7 Mart 2018

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, her iki ülkenin 
vatandaşları ve çalışanlarının sosyal güvenlik 
haklarının mütekabiliyet esasları çerçevesinde 
korunması ve güvence altına alınması sağlanmış 
olacak. 

Anlaşma, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek 
hastalıklarıyla, hastalık ve analık sigortalarını kapsıyor. 
Bu çerçevede her iki akit taraf mevzuatına tabi olanlar, 
sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri bakımından eşit 
işlem görecek. Tarafların mevzuatlarında öngörülen 
sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanılması için, 
akit taraf devletlerde geçen hizmet sürelerinin 
birleştirilmesi mümkün olacak. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Moğolistan Meclis Başkanı 
Mieygombo Enkhbold ile başbaşa görüşmede
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Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold, 
Moğolistan Cumhurbaşkanlığının 
kararıyla, iki ülke arasındaki iş 
birliğine yaptığı katkılardan dolayı 
Türkiye-Moğolistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı  
AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Erdoğan'ı “Kutup Yıldızı Şeref 
Madalyası” ile ödüllendirdi. Enkhbold, 
Erdoğan'ın yakasına madalyayı taktı.

İsmail Kahraman ile Mieygombo 
Enkhbold daha sonra, Türkiye-Moğolistan 
Parlamentolar Arası İşbirliği Protokolü 
2018-2020 Eylem Planını imzaladı. 

Enkhbold, İsmail Kahraman'ın refakatinde, 
TBMM’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminde 
hasar gören bölümünü de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo 
Enkhbold'u 7 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde TBMM 

Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

AFRİN ZAFERİ
20  Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Afrin’in teröristlerden 
temizlenmesi dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

“Ülkemizin sınır güvenliğini, milletimizin ve 
devletimizin bekasını devamlı kılmak üzere başlatılan 
“Zeytin Dalı Harekâtı”nın zaferle taçlanmış olması 
hepimizi gururlandırmıştır. 

Devletimizin bağımsızlığını ve millî bütünlüğünü hedef 
alan, sınırımızda yuvalanmaya çalışan terör unsurları, 
gayrimillî çevrelerin ve dış mihrakların desteklerine 
rağmen hedeflerine ulaşamamış, gördükleri ham 
hayaller suya düşmüştür. Şanlı ordumuzun azim 

ve kararlılıkla yürüttüğü, yüksek oranda millî 
imkânlarla üretilmiş ve geliştirilmiş harp silah, araç ve 
mühimmatının kullanıldığı bu operasyonla sınırımız 
güvenli hâle getirilmiştir. 

Türkiye'mizin başka ülkelerin topraklarında gözü 
yoktur. Bu harekât, devletimizin sınırlarını terör 
unsurlarından temizleme operasyonudur. Kahraman 
Mehmetçiğimiz bu harekâtı, ülkelerinin güvenliği 
için savaşan Özgür Suriye Ordusu ile birlikte, 
terör unsurlarının günahsız ve masum insanları 
kalkan olarak kullanmasına rağmen, hiçbir sivile 
zarar vermemek için olağanüstü bir hassasiyetle 
yürütmüştür.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ile 
Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ve 
beraberindekiler TBMM Şeref Kapısı önünde
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IRAK TEMSİLCİLER MECLİSİ BAŞKANI ANKARA’DA
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Irak Temsilciler 
Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüştü. Görüşmede 
Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili Mehmet 
Galip Ensarioğlu da hazır bulundu. Daha sonra 
heyetler arası görüşmeye geçildi. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye ve Irak'ın tarihi 
köklerle bağlı iki devlet olduğunu, Irak'ın geçtiği 
zorluklar sonrasında düzlüğe doğru ilerlemesinden 
dolayı memnun olduklarını söyledi. 

Irak'ın bütünlüğünün ve huzurunun, hem bölgesel 
hem uluslararası barışın temelini oluşturduğunu 

ifade eden Kahraman, “Irak'ın teröre karşı verdiği 
mücadelede müspet derecede neticeye ulaşması 
bizi çok memnun etmiştir. Türkiye'deki terör 
faaliyetlerine karşı ortak hareketiniz de bizi memnun 
etmiştir.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, terörün, bir insanlık suçu 
olduğunu ve devletlerin samimi şekilde bir araya 
gelerek bunu çözmesi gerektiğine dikkati çekerek, 
Irak'ın yaralarını biran evvel sarması ve güzel günlere 
erişmesini temenni ettiklerini vurguladı. 

Irak ile her platformda beraberliği sürdüreceklerine 
değinen Kahraman, “Ümit ederim iki ay sonraki 
seçimlerde yine güçlü bir kadro ortaya çıkar. 

Türkiye olarak başarılar dileriz. İleride çok daha 
güçlü beraberliklerimiz olacaktır. Size ve şahsınızda 
Irak parlamentosu ile Irak halkına Türk halkının iyi 
dileklerini sunuyorum.” dedi. 

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ise 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Irak'ın yanında yer 
almasından dolayı teşekkür etti. 
Irak'ın, teröre özellikle DEAŞ ve diğer aşırı uçlara karşı 
savaşında Türkiye'nin desteğini önemli bulduklarını 
belirten Cuburi, “İki ülke arasındaki dostluğun ne 
denli önemli olduğunu ve köklerinin derinde olduğunu 
Türkiye bir kez daha göstermiştir.” dedi. 

Cuburi, Irak'ın yakın zaman içinde yeni bir dönemle 
karşı karşıya kalacağına işaret ederek, bunun yapı, 
istikrar ve ortak iş birliği ile kendini göstereceğini 
söyledi. 

Bu tür görüşmelerin de yeni ufuklar açılması 
açısından önemli olduğunun altını çizen Cuburi, 
“Bölgemiz aslında oldukça zorlu bir dönemden 
geçmektedir. Bölgeyi barışa ve istikrara götürecek 
ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu da ortak 
çalışmayı gerektirmektedir. Teröre ve aşırı uçlara 
karşı ortak çaba harcamalıyız ki bölgeyi tahribattan 
kurtarabilelim.” diye konuştu. 

15  Mart 2018

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın görüşmesi
(sağda) AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu
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BİRLEŞİK SIRBİSTAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 

13  Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birleşik Sırbistan 
Partisi Genel Başkanı Dragon Markoviç ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Kabule, Türkiye-Sırbistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Sakarya Milletvekili 
Mustafa İsen ve AK PARTİ Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin de katıldı.

TBMM BAŞKANININ ULUSLARARASI KABULLERİ

9  Mart 2018
RUSYA FEDERASYONU DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rusya Federasyonu 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Rusya 
Federasyonu Büyükelçisi Aleksey Yerhov da hazır 
bulundu.

Kabulde, heyet üyelerinin tanıtımının ardından 
Kahraman, sözü Slutskiy'e verdi. Leonid Slutskiy, iki 
ülke halkı arasındaki ilişkilerin sürekli yükseliş trendi 
gösterdiğini, temennilerinin gelecek 100 yıllık süre 
içerisinde bu konuda kesinlikle düşüş yaşanmaması 
olduğunu söyledi. 

Geçici pürüzlere rağmen stratejik ortaklığın iki 
ülke arasındaki ilişkileri daha da pekiştireceğini 
düşündüğünün altını çizen Slutskiy, şunları kaydetti: 

“Fazlasını söyleyeyim; önümüzdeki senelerde Rusya 
ve Türkiye, Avrasya coğrafyasının büyük bölümünde 
yeni bir model inşasına birlikte geçecekler. 21'inci 
yüzyılda büyük Rusya ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ortaklaşa atacağı adımlar, yeni dünyanın mimarisini, 
özellikle Avrasya bölgesindeki 10 ülkeden fazla bir 
alanı ilgilendiriyor. Tamamen barışa dayalı yeni bir 
sistemi oluşturma konusunda hem Rusya'nın, hem de 
Türkiye'nin büyük bir gururu yaşanacaktır.” 

Genç siyasetçiler olarak İsmail Kahraman'ın hayat 
ve siyasi tecrübesinden verimli bir eğitim aldıklarını 
söyleyen Leonid Slutskiy “Değerli ağabeyimiz 
İsmail Kahraman ile birlikte üçüncü Avrasya Meclis 
Başkanları Toplantısı'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi 
için görüş alışverişinde bulunacağız. Yapılacak bu 
toplantı önümüzdeki dönemlerde oluşacak yeni bir 
parlamenterler arası entegrasyon sisteminin önemli 
bir parçası olacak.” dedi.
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AKPM TÜRKİYE EŞ RAPORTÖRLERİ 

AKPM Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Samsun Milletvekili Akif Çağatay 
Kılıç, AKPM Denetim Komisyonu 
Türkiye Eş Raportörlerine bir 
çalışma yemeği verdi.

29  Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonu 
Türkiye Eş Raportörleri Marianne Mikko ile Nigel 
Evans'ı kabul etti.

Kabulde, AKPM Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile AKPM Türk 
Grubu Üyesi AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap 
Yaşar yer aldı.

LESOTHO DIŞİŞLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BAKANI
20  Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Lesotho Dışişleri 
ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Kahraman, konuk heyeti Türkiye'de ağırlamaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin Lesotho 
ile ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini 
belirten Kahraman, ilişkileri geliştirmek ve dostluğu 
pekiştirmek için gayretli olmak gerektiğini söyledi. 

Makgothi de Türkiye'ye ilk resmî ziyareti 
gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bundan büyük 
bir onur duyduklarını söyledi. İki ülkenin karşılıklı 
büyükelçilik açacağına vurgu yapan Makgothi 
“İlişkilerimizi daha da geliştirmek, dostluğumuzu 
güçlendirmek, iş birliğini artırmak açısından bu girişim 
çok önemli.” dedi.

Yemeğe, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, 
Anayasa Komisyonu Başkanvekili Abdurrahman 
Öz, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Ömer Serdar, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, NATO PA Türk 
Grubu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, İslam İş Birliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu 
Başkanı Orhan Atalay, AKPM Türk Grubu Danışmanı, 
Büyükelçi Fikret Oğuz Ateş, Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcısı 
Yonca Özçeri katıldı. 
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UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI 

BURKİNA FASO BÜYÜKELÇİSİ ALMANYA BÜYÜKELÇİSİ

30  Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ukrayna Dışişleri 
Bakanı Pavlo Klimkin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabule, Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hüseyin Şahin ile Kırım Tatar halkının lideri Mustafa 
Abdülcemil Kırımoğlu’da katıldı.

Kahraman, Ukrayna'nın Türkiye'nin dostu ve stratejik 
ortağı olduğunu söyledi. İki ülkenin tarihî bağları 
bulunduğuna dikkati çeken Kahraman, Klimkin ve 

beraberindekileri Mecliste ağırlamaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. 
Klimkin ise iki ülke arasında yüzyıllardan beri 
süregelen bir dostluğun bulunduğuna işaret ederek, 
iki ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunları da birlikte 
paylaştığını söyledi. 
Gelecekte iş birliği yapılacak birçok konunun 
bulunduğunu ifade eden Klimkin, şunları kaydetti: 
“Ukrayna ile Türkiye arasında iş birliği olmadan 
hem bölgemizde hem genel olarak Avrupa ve Orta 
Doğu bölgesinde güvenlik olmaz. Arasında dostluk 
bağları bulunan iki ülke her zaman hem kendi 
millî güvenliğini düşünüyor hem de diğerlerinin 
güvenliğini düşünüyor. Dolayısıyla dostlarımıza 
Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği 
konusunda ve Kırım'ın işgalinin tanınmaması 
konusunda gösterdikleri değişmeyen tutumundan 
dolayı teşekkür etmek istiyorum.” 
Klimkin, Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumunun 
Ukrayna için son derece önemli olduğuna dikkati 
çekti. Parlamenterler arasında oluşan dostluğun 
siyasete de olumlu yansıdığını belirten Klimkin, Türk 
parlamenterlere uluslararası çerçevede gösterdikleri 
aktif faaliyetlerden dolayı ayrıca teşekkür etti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, veda ziyaretinde 
bulunan Burkina Faso Büyükelçisi Amadou 
Dicko’yu kabul etti. Kabulde, Türkiye-Burkina 
Faso Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı                            
AK PARTİ Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de yer aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Almanya Federal 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdmann’ı kabul 
etti. Kabule, Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Şirin Ünal da katıldı.
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1. MURAD HÜDAVENDİGÂR KÜLLİYESİ İLE 
İMARETHANESİNİN AÇILIŞI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan 
Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu; Bursa'nın Osmangazi 
ilçesinde restorasyon çalışmaları ile aslına uygun 
şekilde yenilenen 1. Murad Hüdavendigâr Külliyesi 
ile İmarethanesi ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi Vakıf 
Merkezinin açılış törenini gerçekleştirdi.

Törene, Sağlık eski Bakanı ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, bazı milletvekilleri, 
Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, Birlik Vakfı üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, burada yaptığı konuşmada, 
tarihî bir mekânda, tarihle iç içe, Osmanlı'nın 
merkezinde bulunduklarını söyledi. Osmanlı'nın 
kuruluşundan bugüne bilgiler veren Kahraman, tarihe 
sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Birlik Vakfının hedeflerinden birinin tarihine, millî 
şuur ve ruhuna sahip gençlik yetiştirmek olduğunu 
dile getiren Kahraman, “Birlik Vakfı, Millî Türk Talebe 
Birliğinin devamı sadedinde kurulmuştur. Millî Türk 
Talebe Birliğinin kuruluş tarihi de Osmanlı'ya dayanır, 
1916'dır.” ifadelerini kullandı.

“Tarihe sahip çıkmak demek, 'Biz, ben, kendimiz 
olmak' demektir. Gerilik değil, ileriliktir. Tarihi 
seveceğiz, kendimizi seveceğiz.” diyen Kahraman, şu 
şekilde konuştu:

“Türkiye ne zaman yükselecekse önüne bir mani 
çıkardılar. O mani niye çıkar? ‘Tarihimize sahip 
çıkmayalım, biz olmayalım.’ diye çıkar. Sonuncusu 
15 Temmuz’du. 15 Temmuz’da maazallah harekât 
muvaffak olsaydı 16 Temmuz’da Türkiye yoktu; 
Türkiye yok olacaktı. Ortada birbirine giren bir halk 
ve perişanlık... Millet eskisi gibi habersiz değildi, 
haberliydi. Her hadiseyi takip eden bir şuura sahipler 
ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 
inanıyorlar. Hangi partiden olursa olsun meydanlar 
doldu. Çok şükür bir büyük tehlikeyi atlattık. Bir 
vatan hainliği hadisesini hâlletmiş ve çözmüş olduk.                       
15 Temmuz gecesi milletvekilimiz Bennur hanım                 
(AK PARTİ Bursa Milletvekili Bennur Karaburun) 
geldi Meclise. ‘Bennur hanım hayrola?’ dedim. O da 
bana ‘Şehit olmaya geldim.’ dedi. Bize Nene Hatunlar 
lazım. Helal süt emmiş anneler lazım. Huzur içinde 
kardeşlik içinde yürümeliyiz. Türkiye’de satılmış çok 
azdır; aldatılmışlar çoktur. Bu da konuşarak giderilir. 
Birbirini hasım görerek değil… 15 Temmuz gecesi 
Mecliste üç parti vardı. Grup başkanvekillerini 
çağırdım, sağ olsunlar geldiler. Herkes parti 

16  Mart 2018



66 MART!2018

TBMM!Başkanı!Faaliyetleri

Açılışı yapılan 1. Murad Hüdavendigâr Külliyesi

etiketini kaldırmıştı ve ay yıldızın altındaydı. Mecliste 
kavgalar oluyor üzülüyorum, kavga değil fikir 
beyanı mikrofondur. Fikrin Kırkpınarı burasıdır, 
diyalog konuşmaz sözler konuşur. Birbirimizi hor 
görmeyeceğiz, kavga etmeyeceğiz.”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da “Vakıf 
Medeniyeti” teriminin önemli olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, vakfın karşılık beklemeden yapılan hayrın 
kurumsallaşmış bir sembolü olduğunu ifade etti. 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu da 
burada bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 
vakıf binasının önünde açılış kurdelesi kesildi.
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KÜLTÜR VARLIKLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONUNUN
TBMM BAŞKANI KAHRAMAN TARAFINDAN KABULÜ

1  Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yurt dışına kaçırılan 
kültür varlıklarının iadelerinin sağlanmasına ilişkin 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyelerini 
makamında kabul etti. 

Komisyonun çok hassas bir konuyu hassasiyetle 
incelediğini belirten Kahraman “Dışarıda bir yağma 
ile karşılaştık. Çoğu eserler dışarıya çıkarıldı. Bu 
hususta iyi takip ederek esas sahibine iadeyi sağlayıcı 
gayretler gösterilmeli.” dedi.

Kültür Bakanlığı yaptığı dönemde aynı konuya 
kendisinin de çok önem verdiğini vurgulayan 
Kahraman, “Hep uğraşıyoruz. Bazı ülkeler anlayış 
gösteriyor, bazıları göstermiyorlar. Bu temaslar 
ve tespitler muhakkak ki çok işe yarayacaktır.” 
sözlerini kaydetti.

Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen de 
Kahraman'a komisyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İsen, komisyonun kurulduğu tarihten itibaren çalışma 
grubunun oluşturulduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığından 
alan uzmanlarıyla görüştüklerini söyledi. 

Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere'deki önemli 
müzeleri ziyaret ettiklerini anlatan İsen, komisyon 
raporunda sona yaklaştıklarını ve nihai şeklini 
vermeden önce de Kahraman'ın tecrübelerinden 
yararlanmak istediklerini belirtti. 

İsen ayrıca komisyonun çalışmalarına gösterdiği katkı 
ve kolaylık nedeniyle Kahraman'a teşekkür etti. 

Soldan sağa: MHP Osmaniye Milletvekili Doç. Dr. Ruhi Ersoy, AK PARTİ Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman, AK PARTİ Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan



68 MART!2018

TBMM!Başkanı!Faaliyetleri

KOMİSYON, RAPORUNU TAMAMLADI
Yurt Dışına Kaçırılan Kültür Varlıklarının İadelerinin 
Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarının Korunması 
Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu 
raporunu tamamladı. 

Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı                  
AK PARTİ Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, 
yaptığı açıklamada, komisyon üyelerinin dört aylık 
sürede uyumlu çalıştığına değinerek, yurt içinde 
ve yurt dışında muhatapları dinlediklerini, müzeleri 
ziyaret ettiklerini ifade etti.

İsen, kültür varlıkları açısından Türkiye, Mısır ve 
Orta Doğu ülkelerinin kaynak, Batı Avrupa, Almanya, 
İngiltere, Fransa, Avusturya, Hollanda ve Amerika 
gibi ülkelerin ise pazar ülke konumunda olduğuna 
işaret etti.

Faal olan bir caminin mihrabının, Topkapı Sarayı'ndaki 
bazı eserlerin sayfalarının kaçırıldığını ya da herhangi 
bir müzedeki bir heykelin başının yurt dışındaki bir 
müzede sergilendiğini gördüklerini anlatan İsen, bu 
eserlerin mutlaka ait oldukları topraklara dönmesi 
gerektiğini belirtti. 

Mustafa İsen, Türkiye'deki müzeler hakkında da öz 
eleştiri yaptı. Müzelerde mutlaka yeni bir yapılanmaya 
ihtiyaç olduğunu vurgulayan İsen, şunları ifade etti:

“Türkiye, kültürel potansiyel bakımından süper 
güç, fakat bu süper gücü üzülerek söyleyeyim ki 
iyi kullanamıyoruz. Müzeciliğimiz büyük oranda 
korumacılık esası üzerine kurulmuş. Arkadaşlarımız 
müzelerde ürünleri iyi koruyor ama iyi teşhir 
edemiyorlar. Tematik yaklaşımlarla müzelerin bir obje 
yığını olmaktan çıkarılması ve bu objelerin birbirlerini 
tamamlayacak şekilde yeni teşhir yapılandırmalarına 
büründürülmesi gerekir. Müzelerimizin milyonda 
bir potansiyeline sahip ülkeler çok güzel sergiler 
yapıyorlar. Bizim de kamuoyunun ilgisini müzelere 
yönlendirecek, eserlerin kıymetli nesneler olduğu 

bilincini yaygınlaştıracak bir yapılandırmaya 

ihtiyacımız var. İyi bir rehber eşliğinde iyi bir müzenin 

gezilmesi, insanın hayata ve olaylara bakışını 
değiştirebilir, çünkü orada gerçekten yaşanmış 
tecrübeyi görüyorsunuz.”

İsen, eser kaçakçılığının toplum nezdinde bir suç ya da 
yüz kızartıcı husus olarak algılanmadığını aktararak, bu 
açıdan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda 
düzenlemelere ihtiyaç olduğunu bildirdi. Cezaların 
artırılmasını isteyen İsen, ihbar faaliyetlerinde yeni 
birtakım düzenlemeler yapılabileceğini belirtti. Kaçak 
kazıların izlenmesi noktasında hukuki eksiklikler 
olduğunu dile getiren İsen, İnternetten dedektör 
satışları yapıldığını, bunların zapturapt altına alınması 
gerektiğini vurguladı.

İsen, mücavir alanlardaki höyük, tümülüs ve 
nekropollerde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
karakollarca yapılan denetimlerin sıklaştırılması, dış 
talebin kırılması için de gümrük kapılarındaki kontrollerin 
titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Komisyon Başkanı İsen, konservasyon ve restorasyon 
birimlerinin mutlaka çoğaltılması gerektiğini dile getirdi.

Tarihî mekânların kamulaştırılmasında sorunlar 
yaşandığına değinen İsen, buralara kaynak aktarımıyla 
sorunun çözüme kavuşabileceğini belirtti. 

Yurt içinde, “Türkiye'de bu eserler önemlidir, 
bunların korunması gerekir”, yurt dışında ise 
“Türkiye, parlamenter düzeyde bu işi ciddiye 
almış bir ülkedir; Türkiye'ye ait eserlere karşı daha 
duyarlı olunması gerekmektedir.” bilincinin oluşması 
için çaba sarf ettiklerini aktaran İsen, komisyon 
olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ve yaptıkları 
çalışmaların, bu bilincin oluşması noktasında önemli 
olduğunu kaydetti. 

Komisyon, raporunu TBMM Başkanlığına sunmak 
üzere çalışmalarını tamamladı.
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PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK (PAB) 
138. GENEL KURULU İSVİÇRE’DE DÜZENLENDİ 22-25 Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Parlamentolar 
Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kurulu'na katılmak üzere                                                                                           
22 – 25 Mart tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentine gitti.

TBMM Başkanı Kahraman’a; TBMM İdare Amiri MHP 
Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Kâtip Üyesi 
AK PARTİ Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, TBMM Kâtip 
Üyesi CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 

Adalet Komisyonu Başkanı AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet İyimaya, CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay ile AK PARTİ Bursa Milletvekili Muhammet 
Müfit Aydın’dan oluşan heyet eşlik etti.

PAB 138. Genel Kurulu’na PAB Türk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Akdeniz 
PA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Niğde Milletvekili 

Cenevre’deki toplantıda bulunan Türk heyeti  
Önde soldan sağa: PAB Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Tokat Milletvekili Prof. Dr. Coşkun Çakır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
İsmail Kahraman, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci Koru. 
Arkada soldan sağa: AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney, 
Akdeniz PA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen. 
En arkada ortada: TBMM Dış ilişkiler ve Protokol Başkanlığı görevlisi Derya Baykal
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Erdoğan Özegen, KEİPA Türk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile PAB Türk 
Grubu Üyeleri AK PARTİ Çorum Milletvekili Lütfiye 
İlksen Ceritoğlu Kurt, AK PARTİ Bayburt Milletvekili 
Şahap Kavcıoğlu, AK PARTİ Nevşehir Milletvekili 
Ebubekir Gizligider, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ 
Atıcı, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy ile TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman'ı Türkiye'nin Birleşmiş 
Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi 

Büyükelçi Naci Koru, Türkiye Cumhuriyeti Bern 
Büyükelçisi İlhan Saygılı ile Cenevre Başkonsolosu 
Mehmet Sait Uyanık karşıladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, dört günlük resmî 
ziyaret için geldiği İsviçre’de BM Cenevre Ofisini 
ziyaret etti. Kahraman’a, BM ziyaretinde, milletvekilleri 
ve büyükelçiler eşlik etti.

BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumunun 
yapıldığı salonu da ziyaret eden Kahraman, bir süre 
konsey toplantısını takip etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman başkanlığındaki TBMM heyeti Cenevre’de toplu halde
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Cenevre’de Pakistan Millî Günü Resepsiyonu

Resepsiyonda TBMM Başkanı Kahraman’a, 
beraberindeki parlamento heyeti ile Türkiye’nin BM 
Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi 
Naci Koru refakat etti.

Pakistan’ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi 
Temsilcisi Büyükelçi Faruk Amil, Kahraman ve 
beraberindeki parlamento heyetini kapıda karşıladı.

Amil, yaptığı kısa konuşmada, Kahraman’ın 
resepsiyona katılmasından duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, kendisini kürsüye davet etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, burada yaptığı konuşmada, 
“Bizlere olan nazik daveti için kariyerinde Türkiye’de 
önemli görevler üstlenmiş ve gerçek bir Türk 
dostu olan Büyükelçi Amil’e ayrıca şükranlarımı 
sunuyorum.” dedi. 

Türkiye’nin Pakistan ile olan ilişkilerinin, Pakistan’ın 
bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan itibaren yakın 
dostluk ve kardeşlik anlayışı temelinde şekillendiğini 
vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti: 

Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki tarihten gelen 
özel kardeşlik ilişkileri, zor zamanlarda ve ulusal 
davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle 
tezahür etmekte olup, her düzeyde ilişkilerimize de 
yansımaktadır. Bu bağlamda, ülkelerimiz ve halklarımız 
arasında var olan kardeşlik ilişkilerimizi gelecek 
nesillere aktarmak konusunda parlamentolarımıza da 
önemli görevler düşmektedir.”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre'de Pakistan Millî Günü 
Resepsiyonuna katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, Pakistan’a her türlü 
desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, 
“Zindabad Pakistan, Zindabad (Yaşasın) Türkiye.” 
ifadesini kullandı.

Resepsiyonun ardından Türkiye’nin BM Cenevre 
Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Naci 
Koru ve eşi tarafından, Kahraman ve beraberindeki 
milletvekillerinin onuruna Büyükelçilik rezidansında 
akşam yemeği verildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cenevre’de düzenlenen Asya Parlamenter 
Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısını dönem başkanı sıfatıyla yöneterek 
açılış ve kapanışta birer konuşma yaptı. 
Suriye'deki iç savaşın yedi yıldır sürdüğünü ve 
bundan en çok Suriye halkı ve komşu ülkelerin zarar 
gördüğünü vurgulayan Kahraman, Türkiye olarak, 
Suriye'de gerek sahada sükûnetin korunması gerek 

siyasi süreçte ilerleme sağlanabilmesi için çalışmaları 
sürdürdüklerini ifade etti. 

Kahraman, kimsenin Türkiye'nin yanı başında olup 
biten gelişmelere, ulusal güvenliğini doğrudan 

23  Mart 2018
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’ın başkanlık ettiği Cenevre’deki APA Koordinasyon Toplantısı

ilgilendiren meselelere kayıtsız kalmasını beklememesi 

gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Bu koşullarda kendimizi korumak bir zorunluluktur. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarımızın güvenliğini 

sağlamak, Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG 

teröristlerini etkisiz hâle getirmek ve bu suretle 

dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin zulmünden 

kurtarmak amacıyla 20 Ocak tarihinde Zeytin Dalı 

Harekâtı’nı başlatmıştır. Harekât, terör unsurları 

bölgeden temizlenene dek sürdürülecektir. Amacımız 

asla ve asla toprak elde etmek değildir. Türk ve Suriye 

halklarının huzur içinde yaşamasını ve teröristlerin 

hem Türkiye hem Suriye’ye yönelik saldırılarını 

engellemek temel maksadımızdır.” dedi.

Harekâtta sivil halkın zarar görmemesi için her türlü 
tedbirin alındığını vurgulayan Kahraman, “Bu zaten, 
dış politikamızın temelinde yatan insani yaklaşımın 
da gereğidir. Uluslararası medya organlarında 
maalesef çok yanıltıcı haberler yayımlanmaktadır. 
Bu operasyon, uluslararası hukuka uygun şekilde 
ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı temelinde 
gerçekleştirilmektedir. Burada saldırıya uğrayan 
Türkiye’dir, saldırgan olan teröristlerdir. Pek çok 
insanınız şehit olsa, tepkisiz mi kalırdınız? Bu, 
halkın sesi parlamenterler olarak halkınıza karşı 
sorumluluğunuzu unuttuğunuz anlamına gelmez 
miydi?” ifadelerini kullandı. 

Konuşmasında, Filistin meselesinin küresel insanlık 
sorunu olduğunu da dile getiren Kahraman, yegâne 
çözümün, 1967 sınırları dâhilinde, başkenti Doğu 
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Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık 
içerisinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulması 
olduğunun altını çizdi. 

“Türkiye, bugüne kadar Orta Doğu barış sürecine 
gereken her türlü desteği vermiştir ve vermeye 
devam edecektir.” diyen Kahraman, Türkiye’nin bu 
anlayışla, İslam İşbirliği Teşkilatının Zirve Dönem 
Başkanı olarak 13 Aralık’ta İstanbul’da Olağanüstü 
Kudüs Zirvesi’ni düzenlediğini ve ABD yönetiminin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Tel 
Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma konusundaki 
tek taraflı kararını kınadıklarını anımsattı. 

Kahraman, APA İstanbul Deklarasyonu ile Filistin 
davasına desteklerini tüm dünyaya duyurduklarına 
işaret ederek, “Kudüs’ün statüsüne ilişkin karar 
tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde 
(BMGK) sadece ABD’nin vetosu yüzünden kabul 
edilemedi. Bu durum, BMGK’nin artık adalet ve barış 
sağlayamadığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etti. 
Adil bir dünya düzeni için BMGK’nin reformu şarttır. 
Yoksa bu düzen, güçlü olanın mazlumun hakkını gasp 
ettiği adaletsiz bir düzen olma tehlikesi altındadır.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

ABD’nin vetosuna rağmen, Türkiye’nin öncüsü olduğu 
Kudüs kararının BM Genel Kurulunda 21 Aralık’ta ezici 
çoğunlukla kabul edilmesinin, haklı davalarında yalnız 
olmadıklarını ispat ettiğinin altını çizen Kahraman, 

Kudüs meselesinin, sadece Filistin ve Müslümanların 
değil; tüm insanlığın, hak ve adaletten yana olan tüm 
milletlerin ortak davası olduğunu kanıtladığını söyledi. 

Kahraman, “Kudüs konusunda küresel bir konsensüs 
sağlanmıştır. Bu karar, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
‘dünyanın beşten büyük olduğuna’ dair tespitinin 
tezahürüdür. ABD yönetimi, aldığı yanlış karardan 
geri dönmelidir.” dedi. 

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kuruluna 
Türkiye olarak, “İki devlet esasına dayalı adil ve 
kapsamlı bir barışın sağlanabilmesi için kutsal şehir 
Kudüs’ün statüsüne saygı” acil gündem maddesini 
sunduklarını açıklayan Kahraman, APA’ya üye 
ülkelerden destek istedi. 

Kahraman, PAB 138. Genel Kurulu vesilesiyle toplanan 
Asya Parlamenter Asamblesi grubu toplantısının 
kapanış konuşmasında da üye ülkeleri, Türkiye’nin 
ev sahipliğinde 15-16 Ekim tarihlerinde Antalya’da 
yapılacak 3. Avrasya Meclis Başkanları Konferansı’na 
davet etti. 

Asya Parlamenter Asamblesinin ardından Kahraman 
ve beraberindeki parlamento heyeti, İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği toplantısına katıldı. 
Toplantıda, bir sonraki gün PAB 138. Genel Kurulunda 
görüşülecek gündem maddeleri ele alındı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Bulgaristan heyeti ile

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, İsviçre'de 
Bulgaristan, Endonezya, 
Sudan, Kuveyt, Venezuela, 
Suudi Arabistan, Etiyopya, 
Burundi ve Makedonya 
Meclis Başkanlarıyla da bir 
araya geldi. 

Görüşmelerde ikili, bölgesel ve 

uluslararası ilişkiler ele alınırken, 

Kahraman, muhataplarına Zeytin 

Dalı Harekâtı’na ilişkin bilgi verdi.  
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, toplantıda 
yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik 
mesajları verdi. Kahraman, darbe girişimiyle 
ilgili  “Türkiye Cumhuriyeti'ne son verme 
girişimiydi.” ifadesini kullandı.

Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, 
Türk toplumuyla buluşmasından önce Montrö 
Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı İsviçre'nin 
Montrö kentindeki Montrö Sarayı'nı ve görüşmelerin 
yapıldığı odayı gezdi.

Kahraman ve beraberindeki heyet, Lozan Antlaşması 
sürecinde görüşmelerin yapıldığı Beau-Rivage 
Oteli'ni de gezdi. Kahraman, otelin arşivindeki 
1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'na ait gazete 
kupürlerini de inceledi.

Kahraman ve beraberindeki heyet, Lozan'daki 
Olimpiyat Müzesi'ni de ziyaret etti. Kahraman'ın 
ziyareti nedeniyle Olimpiyat Müzesi'ne Türk 
bayrağı asıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki parlamento heyeti, 
İsviçre'nin Lozan kentindeki Türklerle buluştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsviçre'deki temasları kapsamında Pakistan 
Millî Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık onuruna kahvaltı verdi.

TBMM Başkanı Kahraman ve Pakistanlı 
mevkidaşı Sadık’ın, ikili ilişkilerin yanı sıra 
uluslararası ve bölgesel konulara ilişkin 
görüş alışverişinde bulunduğu kahvaltıda 
her iki ülkenin parlamenter heyeti yer aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Suudi Arabistan heyeti ile

Pakistan heyeti onuruna verilen kahvaltı

TBMM Başkanı Kahraman, Suudi Arabistan 

Şura Meclisi Başkanı ile görüşmesinde iki 

ülkenin pek çok uluslararası organizasyonda 

aynı çatı altında olduğuna dikkati çekerek 

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri 

bozacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini 

vurguladı. Kahraman, “Bizi birbirimizden 

uzaklaştırmayı hedefleyen çevrelerin 

bulunduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz.” 

ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsviçre’deki resmî ziyaretinin son gününde 
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 138. Genel Kuruluna katılarak üye ülkelerin 
temsilcilerine hitap etti. 
Konuşmasında Zeytin Dalı Harekâtı hakkında bilgi 
veren Kahraman, Türkiye'nin, Suriye sorununun 
başından bu yana yaptığı gibi Suriye halkının çektiği 
acıların dindirilmesi için üzerine düşeni fazlasıyla 
yerine getirmeyi sürdürdüğüne işaret etti. 

Kahraman, “Türkiye, Suriye'deki çatışmaların 
taraflarından biri değildir. Zeytin Dalı Harekâtı bir 
terörle mücadele harekâtıdır. Bizim mücadelemiz 
terörledir. Suriye’de PYD/PKK terör örgütlerinin 
baskıları sebebiyle 300 bin Suriyeli Kürt kardeşimizin 
Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldığını bilmenizi 
isterim.” dedi. 

Suriye iç savaşının Türkiye’yi doğrudan etkilediğine 
dikkati çeken Kahraman, şöyle konuştu: 

“Bugün din ve etnik ayrım gözetmeksizin, insani 
mülahazalarla 3,5 milyondan fazla Suriyeliye ev 
sahipliği yapmaktayız. Ülkemizdeki Suriyelilere sağlık 
ve eğitim hizmetleri sağlıyoruz. Ocak 2016'dan 
bugüne kadar çalışma izni düzenlenen Suriyelilerin 
sayısı 30 bine ulaşmıştır. Türkiye’de doğan Suriyeli 
bebeklerin sayısı ise 300 bini geçmiştir.” 

Kahraman, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar 
konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini 
ve getirmeye de devam edeceğini anlatarak, Avrupa 

Birliği'ne de bu konuda verdiği sözlerini yerine 
getirme çağrısında bulundu. 

Türkiye'nin FETÖ’ye yönelik mücadelesini de 
kararlılıkla devam ettirdiğini vurgulayan Kahraman, 
15 Temmuz'daki darbe girişimi karşısında Türkiye'ye 
verdiği destekten dolayı PAB Genel Sekreteri Martin 
Chungong ile dönemin PAB Başkanına teşekkür etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Parlamentolar Arası Birlik 
(PAB)138. Genel Kurulu çercevesinde 
düzenlenen Dünya Parlamentoları 
Genel Sekreterler Birliği (ASGP) 
toplantısına katıldı.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
toplantıda “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde İdari Teşkilata 
Yansımaları” konulu bir sunum yaptı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman PAB 138.Genel Kuruluna
hitap ederken

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun sunumu
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman’ın mesajında şu ifadeler 
yer aldı:

“Sevgi ve şefkatleriyle insanlığın geleceğe dair 
umutlarını canlı tutan, fedakârlık ve feragat timsali 
kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik 
ediyorum. 

Barış ve huzur içinde bir arada yaşamanın şartı, 
haklar ve ödevler manzumesinde kadın ve erkeğin 
karşılıklı sorumluluklarının olduğunu kabul etmektir. 
Nitekim Yüce Kitabımızda “Onlar (kadınlar) sizin için 
elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz” buyrulmuştur. 
Sevgili Peygamberimiz de (S.A.V.) Veda Hutbesi’nde 
“… Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da 
sizin üzerinizde hakkı vardır.” diyerek karşılıklılık 
ilkesine dikkat çekmiştir. Bu yüce hakikatler ışığında 
denilebilir ki, kadının devre dışı bırakıldığı, bilgisinden 
ve tecrübesinden toplum adına faydalanılmadığı, 
hayata dair karar ve planlarda dikkate alınmadığı bir 
sosyal hayat nâkıstır, yaratılış kanununa aykırıdır. 

Kadınların hayatta elde ettikleri hakları ve statüleri, 
insanlığın tarihî gelişimiyle doğru orantılı olmuştur. 
Ülkemiz kadınları, başta siyaset olmak üzere pek çok 
alanda dünyadaki diğer kadınlara emsal olmuşlardır. 

Medeniyetin temelinde ve yükselmesinde kadının 
payı büyüktür. Bütün kadınlar saygıdeğerdir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de, bu çerçevede üzerine 
düşeni yapmış ve cinsiyet ayrımcılığını ortadan 
kaldırmak, kadınların toplum içinde erkeklerle eşit 
statüye kavuşturulmalarını sağlamak gayesiyle 
mevzuatımızda mühim değişiklikler yapmıştır. 

Şunu da ifade etmek gerekir ki, kadınlar ve hakları 
sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle değil, 
diğer günlerde de hatırlanmalı ve bu konudaki bilinç 
daima taze tutulmalıdır. 

Bu düşüncelerle, bir kadın olarak, bir anne olarak 
beşikten mezara kadar varlıklarına muhtaç olduğumuz 
kadınların, bu anlamlı gününü tekrar tebrik ediyor; 
hayırlı uzun ömürler ve saadetler diliyorum.”

D Ü N Y A
KADINLAR

GÜNÜMART
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TBMM BAŞKANI, KADIN MİLLETVEKİLLERİYLE 
BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla, önceki ve 26. Dönem kadın 
milletvekilleriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.
Yemeğe, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri AK PARTİ 
Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı                             
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili 
Öznur Çalık, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, KEFEK 
Kurucu Başkanı Güldal Akşit ile önceki ve 26. Dönem                                                                             
kadın milletvekilleri katıldı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman burada yaptığı 
konuşmada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve benzerî 
günlerin bir pazarlama olayı olarak görülebileceğini, 
bunun bir yönüyle de öyle olduğunu ifade etti. 
TBMM Başkanı Kahraman, “Anneler Günü, Kadınlar 
Günü bir gün müdür? 365 gündür ama dikkati çekmek 
için bir gün seçilmesi de uygun bir hadisedir.” dedi. 

8 Mart'ın “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak 
ihdas edildiğini, sonra Birleşmiş Milletler tarafından 
“Dünya Kadınlar Günü” olarak belirlendiğini 
anımsatan Kahraman, “Emekçi, emeksiz diye bir 
ayrımın yanlışlığını ifade ediyorum.” diye konuştu. 

Meclise ilk defa 1935'te 17 kadın milletvekilinin girdiği 
bilgisini veren İsmail Kahraman, bu dönemde ise                                                                                                                 
81 kadın milletvekilinin seçildiğini anımsattı. 
Kahraman, “Kadının her sahada olması kontenjana 
bağlı değil, kendiliğinden olması lazım.” 
değerlendirmesi yaptı. 

Türkiye'nin kadın hakları konusunda çok iyi 
çalışmalar yaptığını belirten Kahraman, ileriki 
dönemde bunların daha da iyi olacağını söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 21 kadın milletvekilinin 
15 Temmuz gecesi Mecliste olduğunu anımsatarak, 
“Ben sizlerin bu kadar cesur Nene Hatun olduğunuzu 
15 Temmuz gecesi gördüm.” dedi. 15 Temmuz 
gecesi Mecliste yaşananlarla ilgili kısa bilgiler de 
veren Kahraman, tüm şehitlerimizi rahmetle yâd 
ettiğini ifade etti.

D Ü N Y A
KADINLAR

GÜNÜMART

Soldan sağa: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı-İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri-Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül 
Sayan Kaya da bir konuşma yaparak 15 Temmuz 
gecesi kadın milletvekillerinin daha yüksek oranda 
TBMM'de bulunduklarını bildirdi. 

Kaya, “Kadın milletvekillerimizin, kadınlarımızın o 
geceki cesareti Nene Hatun’ların, Şerife Bacı’ların 
kahramanlıklarından daha az değildi. O gece bir 
destan yazıldı. Vatan mücadelesinde vatanı, birliği, 
beraberliği için şehit olanları rahmet ve minnetle 
anıyorum.” dedi. 

Zeytin Dalı Harekâtı’nda yer alan askerlere dua 
ettiklerini belirten Kaya, orada kadın subayları da 
gördüklerini ve bundan gurur duyduklarını anlattı. 

Bugün kadınlara yönelik bir 
eylem planı açıklayacaklarını 
aktaran Kaya, “Ülkemizin gücüne 
güç katan kadınların siyasette, 
yönetim kademelerinde daha fazla 
yer alması için çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz. Kız çocuklarının 
eğitiminde yakaladığımız başarı, tüm 
dünya tarafından takdire şayan bir 
şekilde izleniyor. Bu oranları daha 
da yukarıya taşıyacağız. İnanıyoruz 
ki kadın güçlenirse aile güçlenir; 
aile güçlenirse toplum güçlenir; 
toplum güçlenirse Türkiye daha da 
güçlenecektir.” değerlendirmesini 
yaptı. Kadın ve çocuk konusuna 
siyaset üstü bakılması gerektiğine 

D Ü N Y A
KADINLAR
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı-Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu

işaret eden Kaya, “Hiçbir 
çocuğumuzun istismara maruz 
kalmasını kabul edemeyiz. Bu 
konuda gayretli şekilde çalışıyoruz. 
Kadına yönelik şiddet ile ilgili 
de yoğun şekilde çalışıyoruz. 
2023’e hep birlikte güçlenerek 
yürüyeceğiz.” dedi. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide 
Sarıeroğlu da siyaset emekçisi 
kadınları bir araya getirdiği için 
TBMM Başkanı Kahraman’a 
teşekkür etti. 

“Kadın odaklı meselelerde aldığımız 
mesafe yüzümüzü ağartmaktadır.” 

diyen Sarıeroğlu, kadın konusunu siyaset üstü 
mesele olarak gördüklerini söyledi. Sarıeroğlu, bu 
konudaki sorunlarda yasal düzenlemelerin etkisinin 
bir yere kadar olduğunu; esasen uygulamada 
ilerleme sağlamak gerektiğini, bunun da “ortak akıl ve 
istişareyle” olabileceğini belirterek şunları ifade etti: 

“Kadınların, hayatın her alanında aktif, hale gelmesi 
için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlar güçlü olursa 
ülkemiz güçlü olur. Her zaman kadınlara umut ve 
mutluluk verecek çalışmaların takipçisi olduk. Kamu 
kurum ve kuruluşlarında, meslek örgütlerinde, 
siyasette ve yönetim kademelerinde kadınların 
sayılarının artması için çalışma ve çabalarımıza 
devam edeceğiz. Bunlar için de ortak bir çalışma, 
çaba ve dayanışma içinde olacağız. Yapacağımız çok 
iş var. Büyük hayallerimiz var; hem kadınlarımız hem 
de ülkemiz için.” 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı-İstanbul Milletvekili 
Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
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KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu ise 
yaptığı konuşmada Türkiye geliştikçe kadınların da 
güçlendiğini ifade etti. 

Kadını dışlayan, cinsiyetçi bakış açısını reddettiklerini 
ifade eden Katırcıoğlu, “Eğitimli, özgüvenli, cesur 
kadınlarımızın, eğitimden siyasete, her alanda 
sayılarının artması ülkemizi daha ileri seviyelere 
taşıyacaktır.” dedi. 

Şiddet vakalarının herkesi üzdüğünü belirten 
Katırcıoğlu, alınan önlemlere rağmen şiddet 
olaylarının yaşanmasının, bir zihniyet dönüşümüne 
ihtiyaç olduğunu gösterdiğini dile getirdi. 

Katırcıoğlu, KEFEK çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. 

Yemekte 46. ve 47. Hükûmet Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı, 48. ve 53. Hükûmet Devlet Bakanı  
ve 55. Hükûmet Çevre Bakanı İmren Aykut ile                       
21. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Oya Akgönenç 
Muğisuddin de kısa birer konuşma yaptı. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı-
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu

D Ü N Y A
KADINLAR

GÜNÜMART

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde TBMM Başkanı İsmail Kahraman önceki ve 26. Dönem kadın milletvekilleriyle
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)
Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

Katırcıoğlu'nun mesajı şöyle: 

“Kadın emektir, kadın hayattır, kadın fedakârlıktır, 
kadın annedir. Kadın, kadim geçmişimizden aydınlık 
geleceğimize uzanan köprüdür. 

Mücadelesiyle insanlığın umudunu yeşerten 
tüm kadınlarımız, güçlü ailenin ve güçlü milletin 
mimarlarıdır. İstiklal ve istikbal mücadelelerinde, 
15 Temmuz'da en ön safta yer alan kadınlarımız, 
geleceğimize rehberlik edecek bir miras bıraktılar. 

Gücümüzün farkındayız, potansiyelimizin farkındayız! 
Öz güvenleri yüksek, birikimli, eğitimli ve cesur 
kadınlarımızın, ekonomiden siyasete her alanda 
sayılarının artması, ülkemizi daha ileri seviyelere 
taşıyacaktır. 

Kadınlarımızın dinamizmine ve üretim gücüne 
duyduğumuz ihtiyaç ortadadır. Ekonomik veriler 
gösteriyor ki, kadının istihdam ya da girişimcilik 
yoluyla ekonomiye katılımı, ülkemizin global ekonomik 
hedefleri ve 2023 vizyonu adına elzemdir. 

Kadına yönelik ayrımcılığın ve engellerin 
ortadan kaldırılması, teşvik mekanizmalarının 
yaygınlaştırılması çalışmaları süratle hayata 
geçiriliyor. KEFEK olarak, kadının toplumsal hayattaki 
gelişimini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, daha iyisi 
için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. 

Kadınlarımıza ait meselelerin tüm topluma ait 
meseleler olduğunu unutmamalıyız. Toplumsal 
mutabakat ve anlayış, sorunların çözümünde yol 
gösterici olacaktır. 

Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız 
bugün kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelen şiddet 
ve cinsel istismarın ortadan kaldırılması amacıyla 
büyük gayret göstermektedir. KEFEK olarak da, 
kamuoyu vicdanını yaralayan meselelerde, milletimizin 
çağrısına kulak vereceğiz, üzerimize düşen görevleri 
yerine getireceğiz. 

Bu düşüncelerle, 15 Temmuz'da korkusuzca şehadete 
yürüyen kadınlarımız başta olmak üzere vatanı için 
şehit düşen tüm kadınlarımızı şükranla anıyor, şiddet 
kurbanı olan kadınlarımıza da Allah'tan rahmet 
diliyorum. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, barışa, dostluğa, 
kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum.”

D Ü N Y A
KADINLAR

GÜNÜMART
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YALOVA ATATÜRK KÖŞKÜ SOSYAL TESİSLERİNE 
İNCELEME ZİYARETİ

18 Mart 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yalova'nın Termal 
ilçesindeki Atatürk Arboretumu'nda yer alan Yalova 
Atatürk Köşkü Sosyal Tesislerindeki yenileme 
çalışmasını yerinde inceledi. TBMM Başkanı 
Kahraman’a Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız refakat etti. Tesislerin 
son durumunu görmek için geldiğini, çalışmadan 
memnun olduğunu belirten Kahraman, “Eskisiyle 
kıyas kabul etmeyecek mükemmel bir tesis meydana 
getirilmiş. Mayıs ayı içerisinde inşallah açılacak. Son 
rötuşlar yapılıyor. Fevkalade bir hâle gelmiş. İnşallah 
nice hizmetlere vesile olur.” dedi. 

Konuşmasında Zeytin Dalı Harekâtı’nda elde edilen 
başarıya dikkat çeken Kahraman, bir terör koridoru 
oluşturma niyetinin önlendiğini ifade etti. 

Kahraman, şu ifadeleri kaydetti: 

“Binlerce kilometre öteden Afrin'e gelenler var. 
Biz yanı başımızda Afrin'deki teröre seyirci 
kalacağız, bu mümkün değildi. Ordumuzun gücü, 

Türkiye'nin kararlılığı bir 
kez daha ispatlanmış oldu. 
Başta Başkomutanımız 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Genelkurmay 
Başkanımız Hulusi Akar 
olmak üzere bütün güvenlik 
güçlerimize, ordumuza 
tebriklerimizi sunuyorum. 
TBMM olarak iftihar ediyoruz. 

Etrafımızı çemberle kuşatmak, 
öyle koridorlar açmak gibi 
ham hayallerin olamayacağını 
göstermiş olduk. Çok dikkatli 
hareket edildi. Çok kısa zamanda 
alınabilecek bir neticeydi ama 
sivil halk meselesi, kimseye 
zarar vermeme meselesi 
hassas davranmamızı 
gerektirdi ve hassas davranıldı. 
Netice getirdi. Şehitlerimize 

Cenâb-ı Hak rahmetler ihsan eylesin. 4 bine yaklaşan 
bir terörist temizliği oldu. Bu bir terörizm önleme 
harekâtıydı. Muhterem Cumhurbaşkanımızın dediği 
gibi, toprak diye bir düşüncemiz yok ama hudutlarımızı 
sağlama almak bizim görevimiz ve görevimizi yerine 
getirmiş olduk.” 

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi'nin 103. yıl dönümüne de dikkat çeken 
Kahraman, Çanakkale Savaşlarının çok yönlü 
incelenmesi gereken bir hadise olduğunu ifade etti. 

“Muhteşem bir zaferin yıl dönümündeyiz. Muhteşem 
bir zafer, çünkü yedi düvel hücum etti ama Çanakkale 
geçilemedi. O bir destandır.” diyen Kahraman, 
Çanakkale Zaferi'nin kutlanması ve ondan dersler 
çıkarılması gerektiğini belirtti. 

Kahraman, “Bütün o şehitlerimizin, Afrin'deki 
şehitlerimizin, bu bayrak için toprağa düşmüş 
kanlarıyla bayrağımızı sulamış olanları hürmetle, 
minnetle yâd ediyoruz. Cenâb-ı Hak devletimize, 
milletimize zeval vermesin.” dedi.

Arka (solda) TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız, (sağda) Yalova Valisi Tuğba Yılmaz
Ön (solda) AK PARTİ Yalova Milletvekili Fikri Demirel, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 



21 MART
NEVRUZ

BAYRAMI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, 
Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman'ın mesajı şu şekilde: 

“İnsanların yaşama biçimini, üretim ve tüketim 
alışkanlıklarını etkileyen mevsim geçişlerinin en 
güzellerinden biri 21 Mart'tır. Nevruz Bayramı olarak 
kutlanan bugün, doğu toplumları tarafından hayata 
yeni bir başlangıç olarak kabul edilmektedir. 

Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu’da 
kutlanan ve bazı ülkelerde resmî bayram olarak kabul 
edilen ve tarihimizde 18. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 
yeni yılın ilk günü olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, 
ülkemizde de birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren 
önemli günler arasında yer almaktadır. 

Ortak kültür ve inanç değerleri etrafında asırlardır 
barış içinde yaşayan aziz milletimizi ayrıştırmak 
ve birbiriyle çatıştırmak isteyen bölücü örgüt 
mensupları, yıllarca Nevruz Bayramı’nı da kendi kirli 
emellerine alet etmek istemişlerdir. Ancak necip 
milletimiz, huzur ve güven ortamının bozulmasına 
izin vermeyip, emperyalistlerin iş birlikçisi hainlerin 
oyunlarını bozmuştur. 

Ülkemiz, sahip olduğumuz köklü kültürel değerler 
ve geleneklerimizin yanında, böylesi güzel günlerin 
ilham ettiği kardeşlik ve dayanışma duygularıyla 
kalkınmasını sürdürecek ve millî ideallerimize 
ulaşmak için gayretle çalışmaya devam edecektir. 

Dünya Manevi Kültür Mirası listesinde yer alan Nevruz 
Bayramı vesilesiyle başta Suriye olmak üzere gönül 
coğrafyamızda yaşanan bütün çatışmaların sona erip, 
güven ve huzur ortamının hâkim olduğu günlerin 
başlamasını niyaz ediyorum. 

Aziz milletimizin Nevruz Bayramı’nı kutluyor, iki 
cihanda saadetler dileğimle baharın müjdecisi bu 
güzel günün ve gelecek günlerin sağlıklı, mutlu ve 
huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.” 
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GÜNEY KORE ULUSAL MECLİSİ BAŞKANVEKİLİ TBMM’DE
16 Mart 2018

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Güney Kore Ulusal 
Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park ile bir araya geldi. 
Görüşmede, Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Zeki Aygün de yer aldı.

Kaynağını tarihten alan güçlü dostluk bağlarına sahip, 
kan kardeşi olarak gördükleri Güney Kore’nin Meclis 
Başkanvekili ve beraberindeki heyeti Türkiye’de 
ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirten Ahmet 
Aydın, “Asya’nın batı ve doğu uçlarında yer alan 
ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün 
artmaktadır. Bu ilişkilerin güçlenmesi, gerek Asya’nın 
gerekse dünyanın huzuru açısından önemlidir. 2012 
tarihinden bu yana ilişkilerimiz stratejik ortaklık 
seviyesindedir. Son dönemde artan ilişkiler bu 
seviyeyi de artırmaktadır.” dedi. 

Kore Cumhuriyeti’nin ekonomik kalkınmasını Türkiye 
olarak takdirle karşıladıklarını ifade eden Aydın, 2018 
önceliklerinden birisinin, dünyanın 11. büyük ekonomisi 
olan Kore Cumhuriyeti ile 17. büyük ekonomisi Türkiye 
arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu dile getirdi. 

Ahmet Aydın, Güney Kore 
ile ticaret hacminin yaklaşık                       
7 milyar dolar olduğuna, Güney 
Kore yatırımlarının da her geçen 
gün arttığına ve Türkiye’de 
önemli projelerin Kore firmaları 
ile birlikte üstlenildiğine dikkat 
çekti.

Türkiye ile Güney Kore’nin 
küresel barışa katkı sağlama 
hususunda da benzer görüşlere 
sahip olduğunu belirten 
Aydın, “Türkiye ile Güney Kore 
ilişkilerinin 60. yılını geçen 
sene kutladık. 60. yıl Güney 
Kore’de ayrıca bir anlam                                      
ifade etmektedir. İlişkilerimizin 
yeniden güçlenmesi adına                   
yeni bir tarih olmuştur.” dedi.

Ahmet Aydın, Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde bir 
darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını, demokrasiye 
karşı gerçekleştirilen bu ahlaksız darbe girişimine 
karşı Türk halkının yekvücut olduğunu ve darbeye izin 
vermediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: 

“Ama bedeli ağır oldu, 250 vatandaşımız şehit, 
çok sayıda vatandaşımız gazi oldu. Demokrasi 
bağlamında Türkiye’ye destek olan Güney Kore’ye de 
teşekkür ediyorum. Darbe girişiminin ardından kimi 
FETÖ mensuplarının Güney Kore’ye yerleştiklerini 
öğrendik. Orada mevcudiyetini sürdürmekte 
olan FETÖ mensuplarına ait bir kısım okul ve 
derneklerin varlığı bizleri üzmektedir. Bu anlamda 
dostlarımızdan, kardeşlerimizden bu terör örgütüne 
karşı tedbir almalarını ve bu kuruluşların faaliyetlerini 
sonlandırmalarını arzu etmekteyiz.” 

Bu anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 
Kuzey Kore’ye karşı aldığı yaptırım kararlarını 
desteklediklerini vurgulayan Aydın, “Bir an önce Kore 
Yarımadası’nda barışın sağlanması için elimizden 
gelen diplomatik desteği vereceğimizi de belirtmek 
istiyorum.” ifadelerini kullandı. 

Güney Kore Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun Park, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın,
Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün
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Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo 
Sun Park ise kan kardeşi olan Türkiye’nin 1950 
yılında, diplomatik ilişki olmamasına karşın 21 bin 
Türk askerinin kendi canını hiçe sayarak Kore’nin 
kurtulması için katkıda bulunduğunu hatırlattı. 

Park, Kuzey Kore’nin nükleer silah meselesinin yalnız 
Kore Yarımadası’nı değil, tüm dünyayı tehdit eden bir 
mesele hâline geldiğini söyledi. Park, BM’nin Kuzey 
Kore’ye ilişkin aldığı yaptırım kararına Türkiye’nin 
de destek vermesinden dolayı özellikle teşekkür 
ettiklerini aktardı.

Güney Kore’nin de darbe konusunda tecrübe 
yaşadığını ve her ne sebeple olursa olsun 
halk tarafından seçilmiş hükûmetlerin silahla 
düşürülmesini doğru bulmadığını vurgulayan Park, 
“Kore’deki FETÖ’nün açıkçası biz de farkındayız 
ama onların Kore iç hukukuna aykırı bir faaliyette 

bulunduğunu tespit edemedik. Ama kan kardeşimiz 
olan Türkiye’nin taleplerini göz önünde bulundurarak, 
devlet tarafından yapılan bir faaliyete onların 
girmesine engel oluyoruz. Kore’de bulunan örgütün 
yasaya aykırı faaliyette bulunup bulunmayacağını 
da dikkatle takip etmekteyiz. FETÖ’nün Kore ya da 
Türkiye hükûmetlerine karşı aykırı bir şey yaptığı tespit 
edilirse çok sert bir şekilde karşılığını vereceğiz. Ben 
de eski bir savcı olarak onların yaptığı o planlamayı, 
darbe girişimini bir savcı gözüyle değerlendireceğim. 
Kore’de de benzer faaliyette bulunmamaları için 
elimden geleni yapacağım.” dedi.

Görüşme sonunda Park ve beraberindeki heyet,        
FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi 
sırasında TBMM’nin bombalanan alanlarını gezdi. 

Heyet, daha sonra Genel Kurul Salonunu ziyaret etti.

Güney Kore heyeti, Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile  
bir araya geldi.

Türkiye-Güney Kore Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Zeki 
Aygün, Dostluk Grubu üyeleri ile birlikte Kore 
Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili Joo Sun 
Park ve beraberindeki heyetle görüştü. 

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili ve 
heyetini Türkiye'de, TBMM'de ağırlamaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ifade eden Aygün, “Bizler 

Anadolu topraklarına göç etmeden önce Orta 
Asya'dan Kore ile komşuluk bağları olan bir milletiz.” dedi. 

Aygün, Kore'de yatan şehitlerimizin tarihten gelen 
dostluk bağlarının en büyük şahitleri olduğunu 
söyledi. Suwon kentinde “Ankara” adıyla Türk askeri 
tarafından açılan yetimhane tarzındaki okuldan 
mezun olanların bugün 70 yaşında olduğunu 
sözlerine ekleyen Aygün, şu ifadeleri kullandı:

“Bizlere düşen, atalarımızın ve büyüklerimizin 
sağladığı bu bağları manevi ve iktisadi açıdan 
kuvvetlendirerek arttırmaktır. İki ülke arasında ticari 
ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde öncelikli 
olan unsur Türkiye - Güney Kore yatırımlarının 
desteklenmesidir.”

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanvekili 
Park ise Ulus'taki Kore Anıtı'nı ziyaret ettiklerini, 
Kore gazileriyle tanıştıklarını söyledi. Kore'nin 
bugün bu kadar gelişebilmesinin Türk askerlerinin 
fedakârlığı sayesinde olduğuna dikkat çeken 
Park, Kore ve Türkiye'nin kan kardeşi olduğunu, 
Kore'deki Türk askerinin döktüğü kanın boşa 
gitmemesi için her iki ülkeye de görevler 
düştüğünü ve bu görevlerden birinin de iki ülke 
ilişkilerinin geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Dostluk Grubumuzun Güney Kore heyetiyle toplantısı
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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Fransa Ulusal 
Meclisi Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Stephane Teste ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. Kabule Türkiye-Fransa Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Serap Yaşar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa 
ziyaretinin son derece verimli geçtiğini, bölgesel ve 
uluslararası konular ile ikili ilişkilerin ele alındığını, bu 
arada üç önemli anlaşma imzalandığını anımsatan 
Aydın, “Güçlü temellere dayanan, tarihî geçmişi olan, 
stratejik mahiyet kazanan ikili ilişkilerimizin, aynı 
zamanda parlamentolar arası ilişkilere yansıması da 
önemli. Parlamenter diplomasiyi ve Fransa ile ilişkileri 
önemsiyoruz.” dedi. 

Aydın, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap 
Yaşar'ın, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir değer 
olduğunu vurguladı.

Fransa'da yaşayan ciddi bir Türk toplumunun 
bulunduğuna işaret eden Aydın, “Fransa'nın ekonomik 
hayatında ve son dönemde de yerel parlamentolarında 
etkili ve ciddi görevler alıyorlar. Bu da ilişkilerimizi 
son derece zenginleştirmekte.” ifadelerini kullandı.

Fransa'nın, Türkiye'nin çok önemli bir ticari ortağı 
olduğunu ifade eden Aydın, “Türkiye'de de ciddi 

FRANSA-TÜRKİYE PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU TBMM’DE KABUL EDİLDİ

16 Mart 2018

sayıda Fransız yatırımcı var. 2017 yılında 600 bin 
Fransız turist ülkemizi ziyaret etmiş. Bütün bunlar ikili 
ilişkilerimizi her açıdan geliştiren unsurlar.” görüşünü 
dile getirdi.

Aydın, önemli gündem maddelerinden birinin de terörle 
mücadele olduğunun ve bütün terör örgütlerine karşı 
herkesin ortak ve samimi duruş sergilemesi gerektiğinin 
altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye Fransa'dan terörle mücadele konusunda iş 
birliği bekliyor. Geçtiğimiz yıllarda Paris'teki patlamayı 
üzülerek, kınayarak karşılamış, teröre karşı ortak 
duruş sergilemiştik. Buradaki samimiyet, duyarlılık 
gibi, terör nerede olursa olsun aynı hassasiyetle, 
duyarlılıkla, bütün dünyanın o teröre karşı samimi 
duruş sergilemesi lazım. Ancak o zaman dünyada 
teröre karşı başarı sergilemiş, sürdürülebilir barışı 
sağlamış oluruz.”

15 Temmuz FETÖ darbe girişimini de anımsatan 
Aydın, “FETÖ'nün hedefi sadece Türkiye değil. 
FETÖ, yaklaşık 160 ülkeyle irtibatı olan çok tehlikeli 
bir kuruluş, faaliyet sürdürdüğü bütün ülkeler için 
tehdit ve tehlikedir. FETÖ ile mücadelemizi de kararlı 
bir biçimde sürdürüyoruz ve FETÖ'nün Fransa'da da 
yapılanması vardır. Okullar, dershaneler, dernekler 
yoluyla faaliyet gösteriyorlar. Fransa makamlarının 
bunların faaliyetlerini yakından takip etmeleri ve 
FETÖ'ye ilişkin ciddi tedbir almaları gerekmektedir. 
Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

Fransa-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Teste de iki ülkenin tarihî bir ilişkisi olduğunu 
ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde 
imzalanan anlaşmaların çok önemli olduğunu 
belirten Teste, “İki ülkeyi birleştiren ortak noktalar 
var. Bakış açılarımız örtüşüyor. Türkiye, terörden 
kaynaklı Fransa'dan daha ağır bedel ödedi. Bütün 
bu saldırılarla 'hepimiz Parisiz, hepimiz Brükseliz' 
dediğimiz gibi 'hepimiz İstanbuluz' da diyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı. 

Türkiye'nin göçmenler konusunda çok önemli rol 
oynadığının altını çizen Teste, cumhurbaşkanlarının 
sürekli irtibat hâlinde olmalarının çok önemli 
olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Türkiye-Fransa Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı-İstanbul Milletvekili 
Serap Yaşar ve diğer katılımcılar
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Fransa heyeti, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile bir araya geldi.

Görüşmeye Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Serap Yaşar, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanı, Türkiye-Fransa Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanvekili, AK PARTİ Şanlıurfa                                                                             

İşler, kabulde, Türkiye-Fransa ilişkilerinin 500 yıllık 
bir maziye sahip olduğunu belirterek, bu ilişkilerin 
bugün de güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi. 
İşler, sözde Ermeni soykırımının  Fransa'da    
ortaöğretim okullarında ders kitaplarında 
okutulmasının ilişkilerde sorun yaratacağını 
belirterek, bunun Türk kökenli öğrenciler üzerinde 
olumsuz etkileri olacağına dikkat çekti.

Konuk heyet Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Emrullah İşler tarafından da kabul edildi.

Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Dostluk Grubu 

Üyeleri AK PARTİ Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen 

Ceritoğlu Kurt ve CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün 

Bilgehan katıldı.

İşler, Ekonomik ve ticari ilişkilere de değinerek 
Fransız yatırımcıların Türkiye’deki mevcudiyetinden 
memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Stephane Teste ise İşler'e kendilerini ağırladıkları için 
teşekkür ederek, iki ülke arasında yüzyıllara dayanan 
ilişkiler bulunduğunu ve bu ilişkilere yoğunlaşmak 
istediklerini kaydetti. 
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TBMM KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞININ 102. YILI
21 Mart 2018

TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının                                          
102. kuruluş yıl dönümü, Tören Salonunda düzenlenen 
etkinlikle kutlandı.

Törene TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM 
Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, 24. Dönem TBMM 
Başkanı AK PARTİ Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, 
TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ Balıkesir Milletvekili 
Sema Kırcı, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kamu Denetçisi Sadettin 
Kalkan ve İdari Teşkilat mensupları katıldı. 

Törende, başkanlığın tarihçesi ve yaptığı çalışmalara 
ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, etkinlikte yaptığı 
konuşmada Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 
tarihçesine değinerek, “Kanunlar ve Kararlar, 
geçmişe dayalı olan bir birimdir. Meclisimizin ana 
omurgasıdır.” dedi. 

Aydın, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı çalışanlarının, 
kendilerinin de en yakın çalışma arkadaşları olduğuna 
işaret ederek, TBMM Genel Kurulunda arkaya dönüp 
baktıklarında onları gördüklerini belirtti. 

Aydın, etkinlikten dolayı teşekkürlerini ileterek, Kanunlar 
ve Kararlar Başkanlığında çalışanları tebrik etti. 

TBMM Başkanvekili Aydın, “Yasama ve denetim 
konusunda elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız 

konumundalar. Allah kolaylık versin. Nice 141. yıllardan 
(Meclis-i Mebusan, 1877) diyelim. Benim kanaatim               
102 ile biraz haksızlık yapmış oluruz. 141'de karar kılsak 
daha iyi olur diye düşünüyorum. Geçmiş tecrübesi, 
parlamento geleneği olan bir birimdir.” dedi. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise 
TBMM  Başkanı ve Başkanvekillerine her zaman 
kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. 
Kumbuzoğlu ayrıca Kanunlar ve Kararlar Başkanı 
Korkut Türkyarar ve ekibini değerli çalışmaları 
dolayısıyla tebrik etti.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili, Kanunlar ve 
Kararlar Başkanı Korkut Türkyarar ise Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığının tarihçesini araştırırken birçok 
bilgi ve belgeye ulaştıklarını bildirdi. 

Araştırmaları sırasında “kuruluş yılı olarak hangi 
yılı esas alacakları” sorusunun akıllara geldiğini 
aktaran Türkyarar, “20 Mart 1877 tarihinde 
Meclis-i Mebusan'ın açılmasıyla Kavani Kalemi 
yani Kanunlar Kalemi kurulmuştur. Bu tarihi 
esas alırsak Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının                                                    
141. yılı olmaktadır. Fakat biz başlangıç tarihi olarak                                                                                  
23 Mart 1916'da İçtüzük'te başkanlığımızın ismen 
yer aldığı tarihi esas aldık. Bu tarihi esas aldığımızda 
ise Kanunlar ve Kararlar Başkanlığımızın 102. yılını 
kutlamaktayız.” ifadesini kullandı. 
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Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edilen Down 
sendromlu bireyler ve ailelerinin sorunlarının 
belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması 
kararının ardından İstanbul Down Sendromu Derneği 
“Dans+1” ekibi tarafından, milletvekillerine bir                 
gösteri sunuldu.

Gösteriyi TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik ve 
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı                                                        
Dr. Ahmet Demircan, TBMM İdare Amiri AK PARTİ 

Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Kâtip Üyeleri                                                               
AK PARTİ Burdur Milletvekili Bayram Özçelik,                         
AK PARTİ Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 
CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ile CHP 
Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ve çok sayıda                          
milletvekili izledi. 

TBMM Başkanvekili Tüzün, gösteri öncesinde, Genel 
Kurulda yaptığı konuşmada 4 siyasi partinin ortak 
önergesiyle Down sendromu, otizm, dikkat eksikliği, 
hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlüğü 
alanlarında çalışma yapmak üzere Mecliste bir 
araştırma komisyonu kurulmasına karar verildiğini 
belirtti. 

Kararı destekleyen tüm siyasi partilere ve 
milletvekillerine hassasiyetleri için teşekkür eden 
Tüzün, “Sorunlarına çözüm için heyecanla bekleyen 
binlerce bireyin ve ailenin beklentilerinin bir an evvel 
karşılanması için komisyonun hemen çalışmalarına 
başlaması ve hızlı bir şekilde tamamlaması yönünde 
dilek ve temennilerimi belirtirim. Bireylerimizin ve 
ailelerin çok sayıda sorunları var. Bu sorunlara hep 
birlikte çözüm üretmek de bizlerin görevi.” dedi. 

Down sendromlu bireylerin her alanda olduğu gibi 
sanatta ve dansta da çok yetenekli olduklarını dile getiren 
Tüzün, onların başarılarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Tüzün, birleşime ara 
vererek, milletvekilleri ve bakanları, İstanbul Down 
Sendromu Derneği “Dans+1” ekibinin düzenlediği dans 
gösterisini izlemek üzere davet etti.

DOWN SENDROMLU GENÇLERDEN GÖSTERİ
27 Mart 2018

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün açılış konuşmasını yaptı.
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54. KÜTÜPHANE HAFTASI, ETKİNLİKLERLE KUTLANDI
28  Mart 2018

54. Kütüphane Haftası dolayısıyla TBMM Kütüphane 
ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığınca “Kitap ve İnsan” 
konulu bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM İdare 
Amiri AK PARTİ Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, 
Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, 
milletvekilleri ile davetliler katıldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, burada yaptığı 
konuşmada, insan hayatının kalitesinin, düşünceleri 
ve aldığı kararların kalitesiyle ölçüldüğünü söyledi. 
Düşüncelerin hammaddesinin bilgi, bilginin 
kaynağının kitap olduğunu dile getiren Aydın, 
“Sağlıklı düşünebilmenin yolu sağlıklı bilgilerden 
geçiyor. Sağlıklı bilgiyi de kitaplardan alabiliyoruz. 
Kütüphaneler kitap ve insanı buluşturan bilgi 
merkezleridir. Okunmayan kitap yoktur ama 
okuyucusunu bekleyen nice kitaplar vardır. Her bir 
kitap mutlaka okuyucusunu hasretle bekliyor.” dedi. 

Kitap ile insan arasındaki bağın daha da 
kuvvetlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, 
çocuklar, gençler ve büyüklere kitabı daha da çok 
sevdirmek için uygun ortamların oluşturulması 
gerektiğini aktardı. 

TBMM Kütüphanesi'nin büyük bir arşiv ve bilgi 
kaynağına sahip olduğunu belirten Aydın, şunları 
söyledi: 

“400 bin üzerinde eserden bahsediyoruz. 1908'den 
bugüne kadar tüm tutanaklara ulaşabiliyorsunuz. 
Geçmişe dayanan bir mazisi var. Yakın tarihimize 
ışık tutacak, demokrasimizin gelişimlerini, safahatını 
adım adım izleyebileceğimiz bir kütüphaneye 
sahibiz. Elektronik ortamdan, oturduğumuz 
yerden tüm bilgilere ulaşabiliyoruz. Şimdi İstiklal 
Mahkemeleri’ni günümüz Türkçesiyle kamuoyuyla 
paylaşıyoruz, bastırıyoruz. Büyük oranda 
tamamlama noktasındayız. En son Ankara İstiklal 
Mahkemeleri’nin de son hâli veriliyor.”
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Kütüphanenin sadece milletvekillerine değil, tüm 
vatandaşlara hizmet verdiğini ifade eden Aydın, 
yasama ve denetim faaliyetlerini yürütürken 
faydalanılabilecek temel kaynağın kütüphane 
olduğunu anlattı. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Ankara Milletvekili Prof. Dr. 
Emrullah İşler de uygarlığın gelişiminde en önemli 
unsurun bilgi olduğunu belirterek tarihsel sürece 
bakıldığında bilgiyi üreten ve kullanan toplumların 
her zaman medeniyetler içerisinde lider konumda 
olduğunu vurguladı. 

Bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle kitapların tamamen 
biçim değiştirerek elektronik kitaplar hâline geldiğine 
dikkati çeken İşler, şu şekilde devam etti: 

“Bilgiye, kitaplara erişimin bu kadar kolay olduğu 
günümüzde, ülkemizdeki okuma alışkanlığının 
düşüklüğüne ilişkin tedbirler alınmalı, toplumumuza 
okuyan bireyler kazandırmak için çalışmalar 
yürütülmelidir. Nitekim, insani gelişme ve kültürel 
kalkınmanın anahtarı, okuyan ve araştıran bireylerin 
topluma kazandırılmasıdır.” 

Başta çocuklar olmak üzere toplumda okuma 
kültürünün kazandırılması gerektiğini dile getiren 
İşler, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Önümüzdeki yıllarda millî eğitim sisteminin tekli 
eğitim sistemine geçecek olması son derece 
önemli. Bu dönüşümü sağladıktan sonra da inşallah 
gençlerimizin daha çok okuyan, düşünen nesiller 

olmasını sağlamış olacağız. Artık sınav için çalışan, 
okuyan bir gençlik değil, düşünen ve bilgi edinmek için 
okuyan bir gençliğin yetiştirilmesi gerekmektedir.” 

TBMM Kütüphanesi’nin geçmişinin Meclis-i Ayan 
ve Meclis-i Mebusan'a dayandığını anlatan İşler, 
Osmanlı döneminde basılan dokümanlara sahip 
TBMM Kütüphanesi’nin hem Meclis üyelerine 
hem de araştırmacılara hizmet verdiğini söyledi. 
Yeni basılan eserlerin de çok hızlı bir şekilde 
kütüphaneye kazandırılması gerektiğini ifade eden 
İşler, milletvekillerinin bu yöndeki taleplerinin hızlı bir 
şekilde karşılanması gerektiğini kaydetti. 

Aydın, İşler ve İsen ile davetliler, önce kütüphaneyi 
gezdi ardından Meclis bahçesine çıkarak kitap okudu.

TBMM İdare Amiri Orhan Karasayar (solda), 
AK PARTİ Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen (sağda)

HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım (solda), 
AK PARTİ Tokat Milletvekili Prof. Dr. Celil Göçer (sağda)

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler (solda), 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın (sağda)
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TBMM İDARE AMİRİ AHMET GÜNDOĞDU, ÖĞRENCİLERİ 
KABUL ETTİ

“GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ÇİNİ” SERGİSİ

5  Mart 2018

20  Mart 2018

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Ahmet Gündoğdu, İstanbul Tuzla'da farklı liselerde 
okuyan öğrencileri Mecliste kabul etti. 
TBMM İdare Amiri Gündoğdu, öğrencilere yaptığı 
konuşmada kendilerini Mecliste görmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Gündoğdu, TBMM'nin millet iradesinin tecelligâhı 
olarak inşa edildiğini ama birçok kez darbelerle ve 
darbe girişimleri ile inkıtaaya uğradığını belirtti. 
Bu toprakların 1071 yılında vatan kılındığını ve 
1071 yılından beri vekâlet savaşlarının hep hedefi 
olduğunu ifade eden Gündoğdu, “Bazen vekâlet 
savaşlarında vekâlet sahipleri Çanakkale Savaşı’nda 
olduğu gibi doğrudan kendileri geldiler, bazen de               
15 Temmuz'da ve Afrin'de olduğu gibi FETÖ ve PKK 
terör örgütlerine vekâlet verdiler.” dedi.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Seramik ve 
Cam Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin 
seramik ve cam kullanarak hazırladığı “Geçmişten 
Günümüze Çini” sergisi TBMM'de açıldı.

Açılışa, AK PARTİ Kütahya milletvekilleri TBMM Kâtip 
Üyesi İshak Gazel, Vural Kavuncu, Mustafa Şükrü 
Nazlı, Ahmet Tan ve AK PARTİ Mersin Milletvekili                 
Ali Cumhur Taşkın ile Kütahya Valisi Ahmet Hamdi 
Nayir katıldı.

TBMM Halkla İlişkiler Binası'ndaki açılışta konuşan 
TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ Kütahya Milletvekili İshak 
Gazel, çini sanatının kadim medeniyet değerlerinden 
biri olduğunu söyledi. 

Türkiye'de çini denince akla ilk gelen şehrin Kütahya 
olduğunu vurgulayan Gazel, Kütahya'nın çini 
sanatıyla, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağına da dâhil 
olduğunu kaydetti. 

Gazel, öğrencilerin kendi eserlerini sundukları 
böyle bir çalışmanın Mecliste sergilenmesinin                                
kendilerini memnun etti.
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TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı 
başkanlığında 12 Mart’ta toplanan Genel Kurulda, 
siyasi partilerin seçimlerde ittifak yapmasına olanak 
sağlayan düzenlemeyi de içeren Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi kabul edildi.

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere usul 
tartışmasının ardından geçildi.

Kanun teklifinin tümü üzerinde MHP Grubu adına 
söz alan Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili 

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM İTTİFAKINA İLİŞKİN 
KANUN TEKLİFİ, GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

12 Mart 2018

Mustafa Kalaycı, millî dayanışma iradesinin siyasete 
de yansımasının, ülkenin geleceği için şart olduğunu 
belirtti. 

Çok partili siyaset hayatında, 16 Nisan referandumunun 
bir milat, hatta demokratik bir misak olduğunu belirten 
Kalaycı, yeni sistemde kutuplaşma ihtimalinin en aza 
indirildiğini savundu. 

Kalaycı, seçim barajının fiilen yüzde elli artı bire çıktığı 
göz önüne alındığında siyasi partilerin uzlaşmaktan 
ve ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneğinin de 
kalmadığını belirtti. 
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Bu kanun teklifinin Anayasa Komisyonunda 
görüşülmesi sırasında CHP ve HDP milletvekillerince 
maddelerin tekliften çıkarılması isteği dışında, 
teklife ilişkin hiçbir katkı sunulmadığını dile getiren 
Kalaycı, teklifle siyasi partilerin ittifak yapmalarını 
engelleyen hükümlerin kaldırılarak, siyaset alanının 
daha demokratik hâle getirildiğini ve siyasi partilerin 
özgürlük alanının genişletildiğini söyledi. 

Seçim ittifakının öteden beri yapıldığını ancak 
siyasi partilerin kanuna karşı hile yoluyla ittifaklar 
yaptıklarını söyleyen Kalaycı, geçmişten buna ilişkin 
örnekleri sıraladı. 

Kalaycı, “Bu kanun teklifi ile siyasi partilerin kanuna 
karşı hile yoluyla değil, bundan sonra hukuki ve meşru 
bir zeminde ittifak yapmaları amaçlanmaktadır. Yapılan 
düzenlemenin özü budur.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Düzenlemenin temsilde adalet ilkesine de uygunluk 
taşıdığını vurgulayan Kalaycı, siyasi partilere şeffaf 
bir ortamda ve hukuki zeminde ittifak yapması imkanı 
sağlandığını vurguladı. 

“MHP olarak Adalet ve Kalkınma Partisi ile 
kurduğumuz birliktelik millî hislerin tezahür ve 
tebliğidir.” diyen Kalaycı, MHP’nin huzur ve beka için 
güç birlikteliğinden yana olduğunu belirtti. 

Kalaycı, sözlerine şöyle devam etti: 

“Kendi partilerine güvenemeyenler, kurdukları örtülü 
ittifaklarla milletin huzuruna çıkmaktan ve seçmene 
güvenmediğini açıklamaktan korkanlar, seçim 

güvenliği bahanesiyle seçim ittifaklarına giden süreci 
sabote etmek için ortalığı velveleye vermektedir. 
Sandık kurulu mührü olmayan zarflar ve oy pusulaları 
konusunda kara propaganda yapılmakta, ikircikli tavır 
sergilenmekte, milletimize yanlış bilgiler verilerek 
kargaşa ve kaos ortamı oluşturmaktan medet 
umulmaktadır.” 

Teklifin tümü üzerinde HDP Grubu adına söz alan 
Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Meral Danış 
Beştaş, HDP olarak demokratik ittifaklara inanan ve 
bunu hayata geçiren bir parti olduklarını kaydetti. 

Söz konusu teklifin “Anayasa Komisyonundan âdeta 
yangından mal kaçırır gibi geçirildiğini” savunan Beştaş, 
baskın seçim için hazırlıkların yapıldığını iddia etti. 

Beştaş, teklifin içeriğinde yer verilen düzenlemelerin 
OHAL koşullarında yapılmasını da eleştirerek, teklifte 
halk iradesinin yer almadığını ileri sürdü. AK PARTİ ve 
MHP’nin ülkeyi adım adım kutuplaştırma sarmalına 
sürüklediğini savunan Beştaş, görüşülmekte olan 
yasa teklifinin aynı zamanda bir kutuplaştırma yasası 
olduğunu iddia etti. 

Türkiye’nin bu teklife ihtiyacı olmadığını dile getiren 
Beştaş, temsilde adaleti sağlayan bir düzenlemeye 
ihtiyaç bulunduğunu kaydetti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş
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CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, teklifin 
tümü üzerindeki konuşmasında, teklifin temelinde, 
16 Nisan 2017 referandumunda gerçekleşen 
anayasa değişikliklerinin olduğunu ileri sürerek, 
AK PARTİ’nin Türkiye’yi hızla demokrasiden 
uzaklaştırdığını savundu. 

Erkek, şu ifadeleri kullandı:

“Millete hep şunları söylediniz o referandum 
sürecinde; ‘Baraj kalkacak. Çünkü artık hükümet 
dışarıdan kurulacak.’ dediniz. Evet, cumhurbaşkanlığı 
hükümet sisteminde gerçekten hükümet artık Meclisin 
içinden çıkmayacak, bakanlar dışarıdan atanacak, 
Meclisin onayı gerekmeyecek, güvenoyu olmayacak. 
O zaman yüzde 10 barajı neden? Biri çıkıp lütfen 
yüzde 10 barajının halen neden devam ettiğini haklı 
gerekçelerle izah etmeli ama edemezsiniz çünkü bu 
sistemde baraj hiç olmamalı.”

AK PARTİ Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da teklifin 
tümü üzerindeki konuşmasında, getirilen düzenleme, 
değişiklik ve yeniliklerin tamamının seçmen iradesinin 
sandığa daha doğru ve daha fazla yansımasını 
amaçladığını söyledi. 

Sorgun, teklifte yer alan, yatağa bağlı seçmenler 
için seyyar sandık kurulmasına olanak sağlayan 
maddenin insani, medeni ve alkışlanması gereken bir 
düzenleme olduğunun altını çizdi.

Sorgun, sandık kurulu mührü bulunmayan zarf ve 
pusulaların geçerli sayılmasına ilişkin düzenlemeye 
de değinerek, şöyle konuştu:

“Resmiyeti her şeyi ile sabit olan bu materyaller 
üzerinden fırtına koparmak ülkemize ve seçmen 
iradesine haksızlıktır. Teklif, siyasi partiler ve seçmen 
açısından var olan hiçbir hak ve özgürlüğü sınırlama 
veya yasak getirmiyor. Aksine var olan birtakım yasak 
ve engeller kaldırılıyor. Elbette bütün düzenlemelerde 
olduğu gibi bunda da birtakım eksiklikler olabilir. 
Aslolan idari mükemmeli yakalamaya çalışmaktır.” 

Komisyon adına bir konuşma yapan Anayasa 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa Şentop ise teklifle, kılavuz 
mahiyetinde temel bir düzenleme yaptıklarını söyledi. 

Oy pusulasında ittifaka dâhil partilerin bulunduğu 
bölümün diğer partilere oranla daha büyük olacağı 
yönünde iddialar olduğunu aktaran Şentop, kürsüden 
örnek bir oy pusulası gösterdi. 

Şentop, “Böyle bir şey mümkün değil. Siyasi partilere 
ayrılan sütunların hepsi eşit, ittifak içindekiler de ittifak 
dışındakiler de. Farkılık sadece ittifak yapan partilerin 
üstünde ittifaka dair, ittifakın ismiyle beraber bir 
bölümün bulunmasıdır. Yani, ittifak içindeki partilerin 
sütunlarının diğerlerinden daha geniş olduğuna 
dair bir yaklaşım yanlıştır. Bunun hiçbir temeli yok. 
Kanunlara da aykırı bu.” diye konuştu. 

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek

AK PARTİ Konya Milletvekili Ahmet Sorgun
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Oy pusulasında bir siyasi partiye ayrılan alan içinde 
seçmenin istediği yere, istediği sayıda mühür 
basabileceğini ve geçerli olacağını aktaran Şentop, 
ancak bir başka siyasi partinin alanına taşması hâlinde 
geçersiz olduğunun altını çizdi. “Biz aynı mantığı 
ittifakla ilgili de sürdürüyoruz.” diyen Şentop, bu 
bakımdan ittifakın ortak oylarıyla ilgili bir tartışmaya 
da gerek olmadığını vurguladı. 

İttifak içindeki siyasi partilerin aldıkları oyların 
dağılımında da adil bir formül geliştirdiklerini dile 
getiren Şentop, bunun siyasi partilerin aldığı hazine 
yardımına etkisi olmadığına dikkati çekti. 

Sandık kurulu tarafından mühürlenmemiş oy 
pusulaları ve zarfların geçerli sayılması hükmüne 
ilişkin de bilgi veren Şentop, şunları kaydetti:

“Zarflar da oy pusulaları da filigranlı olarak imal 
ediliyor. Filigran bir basım tekniği değil, kağıdın imalatı 
sırasında eklenen özel bir doku. Dolayısıyla taklidinde 
yüzde 100’e varan imkansızlık olduğunu ifade 
edeyim. Ayrıca ilçe seçim kurulu mührü de mevcut, 
arıyoruz. 84’ten bu yana bütün siyasi partilerimizin 
bunların geçerli sayılması yönünde talepleri var, 
Yüksek Seçim Kurulunun da istikrarlı kararları var. O 
kararları buraya dercetmiş oluyoruz.”

Görüşmelerde hükûmet adına söz alan Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Genel Kurulda görüşülen kanun 
teklifinin genel hatlarıyla mahalli idareler seçimi, 

ittifak ve seçim güvenliğine ilişkin düzenlemeleri 
içerdiğini aktardı.

Millet iradesinin en temel yansıması olan seçimlerin 
de güven, gizlilik ve dürüstlük içerisinde yapılmasının 
önemine işaret eden Gül, “İşte bu teklifle Türkiye’de 
seçimlerin gizlilik ve dürüstlük ilkesine uygun, daha 
demokratik ve şeffaf bir şekilde yapılmasına yönelik 
şartları tahkim ettiriyoruz.” dedi.

Seçimlerin güvenli ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini 
sağlayacak ilave tedbirler geldiğini vurgulayan Gül, bu 
şekilde vatandaşların seçme ve seçilme hakkının tam 
anlamıyla güvence altına alınmasının amaçlandığını 
dile getirdi.

Koalisyonlarla ittifak arasında fark olduğuna işaret 
eden Gül, “Koalisyonun, seçimlerden sonra sandıktan 
bir istikrarın çıkmaması üzerine farklı partilerin 
bir araya gelerek hükûmet etme anlamında bir 
zorunluluk olduğunu, oysa ittifakın cumhurun ittifakı 
olarak milletin kendi iradesiyle arzu edenlerin bir 
araya gelmesine yönelik bir tercih olduğunu elbette 
kabul etmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

“Cumhur koalisyonu” şeklindeki değerlendirmelere 
de değinen Gül, “Bizim ittifakımızın adı Cumhur 
İttifakı’dır. Cumhur, halk demektir. Bu ittifakın 
merkezinde halk vardır, millet iradesi vardır, milletin 
rızası vardır.” dedi.

Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
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Adalet Bakanı Gül, “Siz millîsiniz de niçin böyle bir 
sınırlandırma yapıyorsunuz, kategorize ediyorsunuz?” 
diye soranlara söylüyorum. Millîden anladığımız, 
millî dediğimiz Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, 
Sünni’siyle, 80 milyon İstiklal Marşı’na, 80 milyon 
ay yıldızlı bayrağa, 80 milyon bu vatana, istiklaline 
ve istikbaline aşık olan herkese yapılan bir çağrıdır. 
‘Millî’ ifadesinden neden rahatsız oluyorsunuz? Millî 
Mücadele gibi millî duruş, millî  mutabakat, milletin 
bizatihi kendisidir. Bir ırk, bir etnik, bir bölgesel ayrım 
ya da birtakım ayrıştırıcı dil değil, bütün millete yapılan 
bir çağrıdır.” ifadesini kullandı.

Milletin tercihinden hiçbir zaman korkmadıklarını 
ve kaçmadıklarını vurgulayan Gül, “İşte bu sistem 
de bürokratik vesayetlerin, sandıkta vesayete açık, 
millete kapalı olan sistemin, tarihin çöp tenekesine 
gitmesi, milletin bihakkın hâkim olduğu, egemenliğin 
kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir ittifakın imkânını 
sağlayan bir düzenlemedir.” şeklinde konuştu.

Gül, kanun teklifinin, AK PARTİ ve MHP’nin geleceği 
için değil, Türk demokrasisinin geleceğinin daha 
zenginleşmesi, demokratik katılımın ve sandığın 
gücünün daha da çok artırılması için hazırlandığına 
işaret etti.

Bakan Gül, teklifin, herkesin kendi tüzel kişiliğiyle 
genel başkanının ismini, amblemini, logosunu 
gördüğü, alıştığı kendi partisine oy vermeye imkan 
getirdiğini de ifade etti.

Sandığa gitme, demokrasiye sahip çıkma, seçimlere 
katılma oranının bu teklifle daha da artacağına 
işaret eden Gül, siyasi partilerin ittifak yaparak kendi 
varlıklarını ve mevcudiyetlerini söz konusu ittifak 
modeliyle sağlayabileceklerini dile getirdi.

Düzenleme ile hasta, yatağa bağımlı seçmenlerin oy 
kullanmasına da imkan tanındığını anlatan Gül, yerel 
yönetim ve mahalli idareler seçimlerinde seçilme 
yaşının 18 yaşa düşürülmesinin de önemine işaret etti.

Valilerin, seçim güvenliğini haleldar eden bir olay 
olması hâlinde bu konuyu belgeleyeceklerini, 
talepte bulunacaklarını aktaran Gül, sandıkların 
birleştirilmesine ise Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 
karar vereceğini söyledi.

Gül, teklifle getirilen bir başka düzenlemenin de 
sandık kurulu başkanlarının, kamu görevlilerinin 
arasından kura ile belirlenmesi olduğunu anlattı.

Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde 
milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Sandık kurulu başkanlığının mührünü taşımayan zarf 
ve pusulaların geçerli sayılmasına ilişkin düzenlemeyle 
ilgili soruları da yanıtlayan Gül, şunları aktardı:

“Oy pusulaları filigranlıdır. Yüksek Seçim Kurulunun 
filigranı vardır, ilçe seçim kurulunun mührü vardır. 
Dolayısıyla bütün partilerin temsilcilerinin de 
bulunduğu bir yerde eğer bir ihmal olursa, bu ihmalden 
dolayı pazar günü demokrasi için oy kullanmaya gelen 
vatandaşımızın bu oyunun heba olmaması adına bir 
düzenleme yapılmıştır. Dışarıdan herhangi bir oy 
pusulasının kabulü söz konusu değildir. Asla yolsuz 
bir işlem söz konusu değildir.”

Seyyar sandık görevlilerinin belirlenmesine ilişkin 
soruları yanıtlarken de Gül, her siyasi partinin 
sandıklarda görevlisi olduğu gibi, seyyar sandıkların 
da aynı mantık içinde oluşturulacağını, denetim ve 
gözetimin bu şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Adalet Bakan Gül, muhalefet partilerinin bazı 
ülkelerdeki seçim ittifaklarından örnekler vermesi ve 
teklifteki ittifak düzenlemesini eleştirmesi üzerine de 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına ve pratiğine göre bir yasal 
düzenleme hazırlandığını belirtti. 

Gül, Anayasa’da seçimlerin nasıl yapılacağının hüküm 
altına alındığını hatırlatarak, bu ilkeler çerçevesinde 
aynı binada oturan seçmenlerin hane bütünlüğü 
korunarak aynı seçim bölgesinde, mahalle ve köyde 
kalmaları şartıyla farklı sandıklarda oy kullanmalarına 
kanun teklifi ile imkan tanındığını söyledi.

Gül, özellikle belli meslek mensuplarının ikamet ettiği 
lojmanlarda, aynı aileye mensup kişilerin oturduğu 
sitelerde oy vermenin gizliliğinin sağlanması açısından 
da bu düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gül, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yine, 298 sayılı Kanunda muhtarlık bölgesi askı 
listeleri askıya çıkmakta, seçime katılan tüm partilere 
de elektronik ortamda bu bilgiler verilmektedir. Askıya 
çıkan o listeler muhtarlıktaki bütün seçmenlerin de 
kontrolüne sunulmaktadır. İtirazlar üzerine de yine 
liste güncellenmektedir. Askı sürecinde her türlü itiraz 
ilgililer tarafından yapılabilmektedir. Dolayısıyla bu 
sandıkların da yine Yüksek Seçim Kurulu tarafından 
bu şekilde bir değerlendirme imkanı vardır. Burada 
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seçim güvenliğini sağlamaya yönelik bir düzenleme 
söz konusudur. Asla bir partiye ya da farklı bir yere 
farklı bir netice doğmasına yönelik bir düzenleme 
değil, bu seçimlerin güvenliği hususunda görülen bir 
ihtiyaçtan dolayı yapılan bir düzenlemedir.”

Adalet Bakanı, siyasal ve demokratik katılımı çok 
artıracak ve birçok partinin ve siyasal kesimin de 
Mecliste temsiline imkan tanıyacak bir düzenlemenin 
Genel Kurulda görüşüldüğünü dile getirdi.

Kanun teklifinin, siyasi partiler arasında ittifakın 
yapılabilmesine imkan getiren bir düzenleme 
olduğunu aktaran Gül, kararın siyasi partiler 
tarafından verileceğini ve seçmenin de nihai kararı 
vereceğini sözlerine ekledi.

“Valilerin, seçimlere müdahil olması” hususundaki 
eleştiriye de yanıt veren Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Valilerin gözetiminde ve denetiminde bir seçim 
gerçekleşmeyecektir. Anayasa’nın 79. maddesinde 
de düzenlendiği gibi yine seçim işlemleri ve seçim 
hukuku yargı organlarının genel yönetim ve denetimi 
altında gerçekleşecektir. Burada asla valilerin 
seçim hukukuna ilişkin, seçim işlemlerine ilişkin bir 
denetimi, gözetimi, bir kararı söz konusu değildir. 
Seçim güvenliğine ilişkin, ola ki bir mahalde, bir 
sandık bölgesinde yaşanan bir güvenlik meselesinden 
dolayı seçime katılamama, sandık güvenliğinin 
sağlanamaması hususunda bir değerlendirme 
olduğunda bu hususla ilgili talebi Yüksek Seçim 
Kuruluna ifade edecektir, Yüksek Seçim Kurulu son 
tahlilde karar verecektir. Yüksek Seçim Kurulu da yine 
her partinin orada temsilcisinin bulunduğu yargısal bir 
organdır, anayasal bir organdır. Dolayısıyla valilerin 
bu konuda nihai karar verecek bir merci olmadığı, bu 
mercinin Yüksek Seçim Kurulu olduğu ve dolayısıyla 
da Anayasa’ya uygun bir düzenleme olduğu elbette 
ifade edilmektedir.”

İttifakların Türk siyasi parti geleneğinde görülen bir 
uygulama olduğunu anımsatan Gül, şimdiye kadar 
birçok seçimde bunun örneklerinin görüldüğünü 
ancak Siyasi Partiler Kanunu’nda, 298 sayılı 
Kanun’da ve Milletvekili Seçimi Kanunu’nda bulunan 
engellerden dolayı bu ittifakların yasal olmadığını 
ifade ederek, yapılan düzenleme ile siyasi partilerin 
ittifak yapabilmesini yasal hâle getirdiklerini ifade etti.

Düzenleme ile seçim kurulunun yetkisinin alınmasının 
söz konusu olmadığını vurgulayan Gül, bütün bu 

işlemlerin, sandıklara yönelik işlemlerin, seçmen 
kayıtlarının, sandık kurulu başkanlarının ve üyelerinin 
belirlenmesinin ilçe seçim kurulu huzurunda Yüksek 
Seçim Kurulu marifetiyle ve kararıyla gerçekleştirildiğini 
kaydetti.

Bakan Gül, teklifte sandık başkanlarının kamu 
görevlileri arasından kurayla seçilmesi hususuna 
yer verildiğini ve dolayısıyla objektif bir düzenleme 
getirildiğini de sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Gül, teklifin ikinci bölümü üzerindeki 
görüşmelerde kanun teklifine göre sandık kurulunun 
mühürlemediği, arkasında sandık kurulu mührü 
bulunmayan oy pusulalarının geçersiz olduğunu belirtti.

Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Yüksek 
Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının, 
arkası sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş 
olsa da geçerli hâle getirildiğini anlatan Gül, “Asıl olan 
mühürdür, yani mührün vurulmaması, sandık kurulu 
tarafından mühürlenmemesi yönünde herhangi bir 
düzenleme getirilmemektedir.” dedi.

Bakan Gül, şöyle devam etti:

“Bu konuda asıl olan, zaten milletin anasının ak 
sütü kadar helal oylarıyla iktidara gelinir, iktidardan 
ancak sandıkla gidilir ve bu iradeyle gelinir, bu 
iradeyle gidilir. Burada sandığa giden bir seçmenin 
oyunun sandık kurulundaki yedi kişinin ihmaliyle 
mühürlenmemesi hâlinde o oyun geçersiz 
kılınmaması hususunda, seçme hakkının yerine 
getirilmesi anlamında Anayasa’nın amir hükmünün 
kanuna dercedilmesidir. Bu konuda sandık kurulu 
eğer ihmal etmişse, bu hususta Yüksek Seçim Kurulu 
gerekli suç duyurularında bulunmaktadır. Sandık 
kurulunun ihmali bir suçtur.”

Farklı oy pusulalarının aynı zarfa konulması nedeniyle 
mahalli idareler seçiminde 1,5 milyon civarında oyun 
geçersiz olduğunu da hatırlatan Gül, bu kapsamda, 
demokratik katılım ve seçmenin oyunun yansıması 
adına bir karışıklığa mahal vermemek adına 
düzenleme yaptıklarını aktardı.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, AK PARTİ 
ve MHP’nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin 
düzenlemeyi de içeren 26 maddelik ortak kanun teklifi, 
Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
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İKİ YENİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

27  Mart 2018
TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında 
27 Mart’ta toplanan Genel Kurulda, siyasi parti 
gruplarının Down sendromunun Türkiye'de yaygınlığı, 
Down sendromlu bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları 
sorunların ve ihtiyaçlarının tespit edilerek alınacak 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin verdikleri önergeler birleştirilerek 
görüşüldü.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, hükûmet adına 
yaptığı konuşmada, Down sendromunun bir hastalık 
değil, kromozom fazlalığından ortaya çıkan mental bir 
sorun olduğunu belirtti. 

İnsan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken 
Down sendromlu bireylerde bu sayının 47 olduğunu 
belirten Demircan, Down sendromlu bireylerin fiziksel 
özellikleri ve karşılaşabilecekleri sağlık sorunları 
hakkında bilgi verdi. 

Down sendromu tanısının doğumdan kısa süre sonra 
konulabildiğini dile getiren Demircan, şöyle konuştu: 

“Down sendromluların yaşam kalitesi, sağlık 
hizmetleri ve ihtiyaçları karşılanarak sağlanabilir. 
Zihinsel ve fiziksel gelişmelerinin izlenmesi için sağlık 
çalışanları tarafından düzenli sağlık kontrollerinin 
yapılması, fizyoterapi desteği, danışmanlık, özel 

eğitim, tıbbi rehberlik gibi hizmetlerle yaşam kaliteleri 
önemli düzeyde artırılabilir. Down sendromlu bireyler 
üzerinde toplumun ve kamunun sorumlulukları vardır. 
Bu sorumluluklar yerine getirilirse Down sendromlu 
insanımız elbette ki hayatını daha uygun bir şekilde 
yaşama imkânına sahip olacaktır.” 

Sağlık Bakanı Demircan, Down sendromlu bireylere 
yönelik bilinçli bir yaklaşım sergilenmesi hâlinde 
ailenin üzerindeki yükün de hafifleyeceğini belirtti. 

Kurulacak komisyonun başarılı çalışmalar yapacağına 
inandığının altını çizen Demircan, kurulması 
konusunda izlenen iş birliğinin çalışmalarda da 
sürmesi temennisinde bulundu. 

MHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Selim 
Yurdakul da meselenin tüm partilerin ortak girişimi 
ile gündeme alınmasından son derece memnun 
olduklarını söyledi. 

Yurdakul, Down sendromundan dünyada 6 milyon, 
Türkiye’de ise 70 bin vatandaşın etkilendiğini bildirdi. 

Genel olarak 35 yaş ve üzeri yaşlardaki hamileliklerde 
bu sendromun ortaya çıktığına işaret eden 
Yurdakul, erken teşhisin önemini vurgulayarak, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan

MHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul

Down Sendromlu Bireyler ve Ailelerinin Sorunlarını 
Araştırma Komisyonu
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“Erken teşhis ile uygun bir eğitim ve sosyalleşme 
imkânına sahip olan Down sendromlu 
bireyler topluma uyumlu, kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, uygun iş imkânları ile kendi ayakları 
üzerinde durabilen bireyler olarak topluma 
kazandırılabilmektedir.” 

MHP’nin engelli vatandaşların sorunlarına da son 
derece duyarlı olduğunu ifade eden Yurdakul, 
bu alanda pek çok çalışma yürüterek, engelli 
vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini 
söyledi. 

Yurdakul, tüm partilerce Down sendromlu bireyler 
ile ailelerinin sorunlarına da çözüm bulunacağına 
inancının tam olduğunu kaydetti. 

Yurdakul, otizmli bireylerin sorunlarına da dikkati 
çekerek, komisyonun bu kişiler için de umut 
olabileceğini, sıkıntılarına çözüm üretebileceğini 
belirtti. 

HDP Grubu adına söz alan Van Milletvekili Lezgin 
Botan da Down sendromlu bireylerin karşılaştıkları 
en önemli sorunlardan birinin, rapor sürecindeki 
uzama olduğunu kaydetti. 

Down sendromlu bireylerin, doğumun hemen 
ardından bulundukları hastanede teşhislerinin 
konulması ve raporlarının verilmesi gerektiğini 

aktaran Botan, üç hafta içinde de tedavi ve uyum 
süreçlerinin başlatılmasının önemini vurguladı. 

Down sendromlu bireylerin toplum hayatına 
katılımının önemine de işaret eden Botan, ön yargıların 
kırılması için kamu spotlarının hazırlanabileceğini ve 
farkındalığı artırıcı yayınlar yapılabileceğini belirtti. 

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, grubu adına 
konuşmasında, bugünün Meclis için çok önemli bir 
gün olduğunu, dört partinin ortak çalışmasıyla Down 
sendromlu ve otizmli bireylerin sorunları için Mecliste 
bir çalışma başlatacaklarını dile getirdi.

Mecliste Down sendromlu bireyler için bir komisyon 
kurulması amacıyla İnternet ortamında başlattığı imza 
kampanyasının 100 bin imzaya yaklaştığını aktaran 
Engin, birlikten güç doğduğunu, kendisine imzasıyla 
destek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Ön yargıların yıkılmasının, farklı bireylerle sağlıklı 
bir iletişim kurulmasının ilk koşulu olduğunun 
altını çizen Engin, “Onların kimsenin merhametine 
ihtiyacı yok. Hayatlarını zorlaştırmayalım, yeter.” 
dedi. Down sendromlu bireylere güvendiğini 
vurgulayan Engin, onlara imkân tanınması hâlinde 
herkes gibi bir yaşam sürmelerinin önünde hiçbir 
engel olmadığını söyledi.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin
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AK PARTİ Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili 
Mehmet Ali Pulcu, sıradan bir insandan bir kromozom 
fazlalığı bulunan Down sendromlu bireylerin 
farkındalık oluşturduğunu, bunun da araştırılması 
gerektiğini söyledi. 

Down sendromlu bir yakını olan insanın “Hasta olan 
biz miyiz yoksa onlar mı?” diye düşündüğünü ifade 
eden Pulcu, bugün Meclisin Down sendromlular 
konusunda tüm iradesini ortaya koyduğunu belirtti.

Komisyon çalışmalarının Down sendromlulara 
layık olmasını temenni eden Pulcu, “Bu insanlara 
yönelik yapılacak çalışmalarla onlara layık olmak zor. 
Sorumluluğumuz çok fazla. Ümidim ve umudum bu 
gani gönüllü insanlara layık hizmetler ortaya çıksın.” 
diye konuştu. 

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım da Down 
sendromlu bireylerin geçmişe göre günümüzde daha 
becerikli ve donanımlı olduklarını kaydetti. 

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet 
Down sendromlu bireylerin, sıradan bir bebek ile 
kıyaslandığında hayata gözlerini daha riskli açtığını 
belirterek doğru bir yaklaşımla ve nitelikli eğitimle bu 
çocukların etraflarına ışık saçabileceklerini ifade etti.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar ise araştırma komisyonlarının, yapılan 
işlerin eksik kalan yerlerini belirleyen çalışmalar 
yürüttüğünü, bunun hayırlı bir iş olduğunu söyledi.

Down sendromunun yıllardır yakından ilgilendiği bir 
alan olduğunu vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

“Engellilerle ilgili 2002’den önce daha dışlayıcı bir 
yapı hâkimken bugün daha benimseyici bir bakış açısı 
var. Bunda Cumhurbaşkanımızın, hükûmetimizin, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın, Millî Eğitim 
Bakanlığımızın büyük rolü var. Çok şey yaptık ama 
daha fazlasını yapmamız lazım.”

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının Down 
sendromunun Türkiye'de yaygınlığı, Down sendromlu 
bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların ve 
ihtiyaçlarının tespit edilerek alınacak önlemlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu 
kurulması, oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, siyasi partilerce tıbbi ve aromatik 
bitkilerin ekolojik denge gözetilerek üretiminin 
artırılması, satılması, sağlığa uygun olarak kullanılması 
ve ihracatının geliştirilmesine yönelik sorunların ve 
çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla verilen 
Meclis araştırması önergeleri birlikte görüşüldü.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
hükûmet adına yaptığı konuşmada, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin Türkiye için önemine işaret ederek, araştırma 
önergesinin verilmesi için siyasi partilerin gösterdiği 
iş birliğine teşekkür etti. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretiminin Arttırılması, 
Kullanımı ve İhracatı Araştırma Komisyonu

Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik, flora ve faunanın 
Avrupa’dan daha zengin olduğunu vurgulayan                   
Prof. Dr. Eroğlu, şöyle devam etti:

“Bizde yaklaşık 12 bin 500 adet bitki türü var; bunun 
3 bin 650’si endemik yani sadece Türkiye’de olup 
başka yerde olmayan bitkiler. Bunların pek çoğu 
da şifalı bitki dediğimiz tıbbi bitkiler. Dünyada tıbbi 
aromatik bitkiler konusunda 115 milyar dolarlık bir 
pazar var. Türkiye nasıl ki özellikle pek çok bölgenin 
kavşak noktası; aynı zamanda iklimlerin de, dört 
iklimin kavşak noktasıdır. Dolayısıyla Türkiye’de 
biyolojik çeşitlilik çok daha fazladır.”
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MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit, grubu adına 
konuşmasında, dünyada tıbbi ve aromatik bitkilere 
olan talebin her geçen gün arttığına işaret ederek bu 
bitkilerin düzenli olarak kültür ve ıslah çalışmalarıyla 
istenilen niteliklere ulaştırılması gerektiğini ifade etti. 

HDP Grubu adına konuşan Diyarbakır Milletvekili Sibel 
Yiğitalp, aromatik bitki üretiminin yapıldığı yerleşim 
birimlerinde bölge halkının bu gelirden yararlanıp 
yararlanamayacağını merak ettiklerini belirtti. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 
grubu adına konuşmasında, Türkiye'de tıbbi ve 
aromatik bitkiler açısından bir irade konulmasının 
önemine işaret ederek, kurulacak komisyonun bu 
iradenin ortaya konması ve bu alandaki çalışmaların 
hızlanması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Özel, gerek gıda takviyeleri gerek tedavinin ana 
unsuru olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin 
hastalara ya da sağlıklılara ulaştırılma yerinin 
eczaneler olması gerektiğinin altını çizdi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin pek çoğunun ormanlarda 
bulunduğunu aktaran Eroğlu, bu alanda Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlık ve kurumların 
girişimiyle gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.  

Bakan Eroğlu, bu alanda ulusal ve uluslararası iş 
birliğinin ve projelendirmenin önemine değinerek, 
ilaç üretimi, kozmetik sanayiinde ithalat yerine yerli 
üretim yapılması, özel sektörün teşvik edilmesi 
kararları alındığını söyledi.

Eroğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatının 600 
milyon dolar olduğunu, 2023 yılına kadar 5 milyar 
dolarlık bir ihracat hedefi ortaya koyduklarını belirtti.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit
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CHP’DEN AK PARTİ’YE ZİYARET 8  Mart 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin Genel 
Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 
İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve Artvin 
Milletvekili Uğur Bayraktutan ile AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret etti. 
Anayasa Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ Aydın 
Milletvekili Abdurrahman Öz ile AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Tülay Kaynarca'nın da katıldığı görüşmede 
Özel, Elitaş'a CHP olarak siyasi partilerle yaptıkları 
görüşmeler sonucu hazırladıkları seçim güvenliği 
raporunu sundu. 
Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası, Elitaş ve 
Özel, gazetecilere ortak açıklama yaptı. 
CHP Grup Başkanvekili Özel, Anayasa Komisyonunda 
görüşmeleri süren, kamuoyunda ittifak yasa teklifi 
olarak bilinen düzenlemenin siyasi tercih ve seçim 
güvenliği olmak üzere iki kısımdan oluştuğunu 

belirterek, seçim güvenliği ile ilgili bölümlerin tüm 
siyasi partileri ilgilendirdiğini söyledi. 
Seçimlerin yapılması planlanan tarihlerde seçime 
girmesi muhtemel 11 parti bulunduğuna işaret eden 
Özel, bu 11 siyasi partiden; CHP olarak teklifi hazırlayan 
iki parti dışındaki 8 partiyi ziyaret ettiklerini aktardı. 
Bu ziyaretler sonrasında bir rapor hazırladıklarını 
aktaran Özel, raporu Elitaş başkanlığındaki AK PARTİ 
heyetine teslim ettiklerini, bilgi verip değerlendirme 
aldıklarını vurguladı. 
Siyasette diyaloğun önemine işaret eden Özel,                       
AK PARTİ heyetine görüşme nedeniyle teşekkür etti.
Mustafa Elitaş da Türkiye’nin 2016 yılından itibaren 
önemli değişimlere, birlikte uzlaşarak imza atan 
bir sürece girdiğini belirterek, “2016 yılı sonundan 
itibaren 15 Temmuz hain darbe girişimi, 7 Ağustos 
Yenikapı ruhuyla birlikte Türkiye’nin bir ve beraber 
olmasının zorunlu olduğu, beka meselesinin her 
şeyden üstün olduğu konusunda adım atılması 
gerektiği ortaya çıktı.” dedi. 
2017 yılında yaptıkları çalışmalarla, 2019 yılının 
yeniden inşasına yönelik Anayasa değişikliği 
yaptıklarını anımsatan Elitaş, “Onun arkasından iç 
tüzük değişikliği gerçekleştirdik. O süreçte biz tüm 
muhalefet partilerine çağrıda bulunmuştuk. Fakat 
muhalefet partilerinden çağrılarımıza olumsuz cevap 
gelmişti. Hatta ‘bacadan girseler almayız, kapıdan 
gelseler çay ikram etmeyiz’ diye ifade etmişlerdi. 
Bugün önemli bir gelişme ile karşı karşıyayız.” diye 
konuştu. 
Mustafa Elitaş, muhalefet partisinin, seçim ittifakı ile 
ilgili teklif hakkındaki görüşlerini ifade etmek üzere 
kendilerinden talepte bulunduğunu aktardı. 

AK PARTİ Antalya Milletvekili Hüseyin Samani ise 
bilinen 250 bin bitkinin yüzde 15’inden fazlasının tıbbi 
amaçla kullanıldığını, gelişmekte olan ülkelerde halkın 
yüzde 80’inin sağlık için geleneksel yöntemlerle şifalı 
bitkileri kullanmaya devam ettiğini ifade etti. 

Samani, Türkiye’de 628 bin 806 dekar alanda tıbbi ve 
aromatik bitki ekimi yapıldığını, 253 bin 269 ton ürün 
elde edildiğini kaydetti. 

Genel Kurulda, tıbbi ve aromatik bitkilerin ekolojik 
denge gözetilerek üretiminin artırılması, satılması, 
sağlığa uygun olarak kullanılması ve ihracatının 
geliştirilmesine yönelik sorunların ve çözüm 
önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma 
komisyonu kurulması kabul edildi.AK PARTİ Antalya Milletvekili Hüseyin Samani
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Kanun Önerisi İstatistiği                                            
Kanun 

Tasarıları
Kanun Teklifleri

Gelen 5 10
Kanunlaşan - 1
Geri Alınan - 1
Komisyonlarca 
Raporlanan

8 1

Komisyonlarda 
Bulunan¹

149 2171

Genel Kurulda  
Bulunan¹

69 3

1 03/01/2015- 31/03/2018 itibarıyla bulunan

Kanun İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar

-

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3
Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Gönderilen 
Kanunlar

-

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan
Dilekçe 10526 164
İHİK 254 149
KEFEK 6 1

6 Yüzsekseniki dilekçe beş grup şeklinde birleştirilerek 
işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 34
İstem üzerine 
Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi 
Nedeniyle Başbakanlığa 
İade Edilen

-

Karma Komisyonda 
Bulunan2 521

Genel Kurulda Bulunan -
2 31/03/2018 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Sözlü Soru 
Başkanlıktan 

Soru
Meclis 

Araştırması 
Genel 

Görüşme 
Gensoru 

Meclis 
Soruşturması 

Gelen 2057 228 16 123 - - -

Cevaplanan/
Görüşülen

1029 - 9 180 - - -

Çalışma Süresi İstatistiği

Genel Kurul / Komisyonlar 

(Altkomisyon Dâhil)
Toplantı Sayısı Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa 4 29

Adalet - -

Milli Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 1,17

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor
1 2,10

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm
1 1,30

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler
1 1,30

Tarım, Orman ve Köyişleri 4 18

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
2 6

Dilekçe3 2 1

Plan ve Bütçe 2 12,02

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 7 19

İnsan Haklarını İnceleme 6 17,54

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 3,20

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 0,39

Kültür Varlıkları Araştırma - -

Uyuşturucu Araştırma4 9 34,30

Bağcılık Üzüm Araştırma5 24 26

Komisyonlar Toplam 67 176,22

TBMM Genel Kurulu 14 101,31

3 İkisi Başkanlık Divanı Toplantısı
4 Beşi Yerinde İnceleme     5 Yirmiikisi Yerinde İnceleme

Mart Ayı Yasama İstatistikleri
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21 MART DÜNYA DOWN SENDROMU 
FARKINDALIK GÜNÜ

21 Mart 2018

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü 
dolayısıyla AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar başkanlığında, Down sendromlu 
bireylerin katılımıyla toplandı. 

Toplantıya Down sendromlu torunu Hiranur Melek 
Solmazgül ile katılan Ünüvar, 35 yıllık doktor 
olduğunu, Down sendromuyla 5 yıl önce torunu 
sayesinde tanıştıklarını söyledi. 

Türkiye'de 80 bin civarında Down sendromlu birey 
bulunduğunu ifade eden Ünüvar, “Down sendromlu 
insanlar bir melektir, temiz kalplidirler, bulundukları 
her ortama güzellik, sevgi katarlar.” diye konuştu. 

Down sendromlu insanların toplumda daha çok yer 
edinmeye başladığını söyleyen Ünüvar, AK PARTİ 
hükûmetinin de bu alanda önemli çalışmalar yaptığını 
kaydetti. Ünüvar, toplantıda, masa tenisinde, yüzmede 
dünya şampiyonu olmuş sporcuların bulunduğunu 

belirterek, onların her alanda daha ileriye 
gitmelerini arzuladıklarını kaydetti. 

Komisyon Başkanı Ünüvar, Down 
sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarının 
araştırılması ve çözüm önerilerinin 
belirlenmesi amacıyla bir araştırma 
komisyonu kurulacağını ifade etti.

Ünüvar, komisyonda da yaklaşık 3 aydır 
her partiden milletvekilinin katılımıyla 
Down sendromlu ve otistik bireylerin 
sorunlarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını 
anlattı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
Başkanı Birol Aydın, son yıllarda engellilere 
verilen değerin arttığını belirterek, “Altın 
çağımızı yaşıyoruz. Bugün en iyi şartlarda 

dünya şampiyonluklarına koşuyoruz. Hayatın her alanında 
'varız' diyebiliyoruz.” dedi.

Aydın, Down sendromlu, otistik, engelli çocukların 
sporda desteklenmesini istedi. 

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, CHP olarak Down 
sendromlu bireyler için yapılacak her çalışmanın 
yanında olacaklarını söyledi. 

AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de 
Down sendromlu bireylerin yardım etmeyi seven, 
kin tutmayan, dürüst insanlar olduğunu belirtti. Bu 
özellikleri ile topluma değer kattıklarını dile getiren 
Tamer, Down sendromlu insanların üstün yetenekli 
olduklarını ifade etti. 

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, engelli 
bireylerin sağlıkta, eğitimde, istihdamda önemli 
sorunlar yaşadığını vurgulayarak, kalıcı çözümler 
bulunmasını istedi. 

Toplantıda Down sendromlu gençler ve sporcular da 
sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. 
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CİNSEL İSTİSMAR VE CİNSEL SALDIRI SUÇLARININ 
ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK),                     
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu 
başkanlığında toplandı. Komisyon, “Cinsel İstismar ve 
Cinsel Saldırı Suçlarının Önlenmesi Çalışmaları”na 
ilişkin değerlendirmeleri dinledi. 

Komisyona; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Adana Milletvekili 
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Başta Cinsel İstismar 
Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar 
Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli, 24. Dönemde kurulan Kadına Yönelik 
Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken 
Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonuna başkanlık eden 23 ve 24. 
Dönem AK PARTİ İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, 

23. Dönem AK PARTİ Ankara Milletvekili ve İstanbul 
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Prof. Dr. Aşkın Asan katıldı. 

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, açılışta yaptığı 
konuşmada, son günlerde çocuk ve kadınlara yönelik 
çok sayıda elim olayla karşılaşıldığını belirterek, bu 
olayların tüm ülkeyi derinden yaraladığını ifade etti. 

Alınan tüm önlemlere ve kamu kurumlarının tüm 
çabalarına rağmen çocuklara karşı cinsel istismar 
vakaları, cinsel saldırı suçları ve kadın cinayetlerinin 
ülkeyi acıya ve öfkeye sürüklemeye devam ettiğini 
anlatan Katırcıoğlu, bu olayların dünyanın her yerinde 
yaşanan ortak bir sorun olduğunu kaydetti. 

Katırcıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
cinsel istismar ve saldırı suçlarının önlenmesine 
yönelik ilgili bakanlıklardan kurulu bir komisyon 
oluşturuldu. Kanuni düzenlemeler Meclise sunulunca 

1 Mart 2018

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) toplantı halinde
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komisyon olarak gerekli katkıyı sağlayacağımızı 
belirtmek istiyorum.” dedi. 

Alev Dedegil ise konuşmasında, önceki dönemlerde 
hazırlanan ve içinde cinsel suçlarda kimyasal 
kastrasyonun da bulunduğu hukuki düzenlemenin 
geçirdiği süreçler hakkında bilgi verdi. Dedegil, yurt 
dışında çocuk istismarı suçlarına yönelik cezalardan 
ve önleyici çalışmalardan örnekler verdi. 

Dedegil, başkanlığını Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ’ın yaptığı, çocuklara yönelik cinsel istismarın 
önlenmesiyle ilgili düzenlemelerin ele alındığı 
bakanlardan oluşan komisyonun çok önemli 
çalışmalar yapacağına inandığını vurguladı.

Dedegil, şu şekilde konuştu:

“Çocuğa cinsel saldırı, şahsa karşı mı yoksa topluma 
karşı mı işlenmiş bir suçtur diye de tartışmalar 
yapılmıştı. Kişisel olarak kanaatim hem şahsa hem 
topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nokta göz 
önüne alınarak ve yıkıcı etkileri değerlendirilerek 
bundan sonraki sürecin mücadele yöntemleri yeniden 
belirlenebilir.” 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı Necdet Ünüvar da cinsel istismarın aynı 
zamanda hayata karşı işlenen bir suç olduğunu 
belirterek, “Bu suçu önlemek için sadece failleri 
lanetlemek, faillere sesimizi yükseltmek yetmez. 
Kanun koyucuların da tedbirler alması zorunludur. 
Bu çerçevede hükûmetimizin öteden beri bu konulara 
duyarlı olduğunu biliyoruz.” değerlendirmesini yaptı. 

Ünüvar, “Hadım ile kastrasyon birbirine karıştırılan 
iki ayrı kavram. Hadım, tamamıyla cinsel 
işlevsizleştirme... Kastrasyon ise medikal olarak 
fonksiyonların azaltılması anlamına geliyor.” şeklinde 
konuştu. 

Çeşitli ülkelerdeki cinsel suçlara yönelik kimyasal 
kastrasyon uygulamaları hakkında da bilgi veren 
ve kimyasal kastrasyon uygulamasıyla kişinin 
cezalandırılmasından öte suçu tekrarlaması 
olasılığının ortadan kaldırılmasının amaçlandığını 
belirten Ünüvar, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Bir yandan mağdurların mağduriyetinin azaltılması, 
bir yandan da faillerin gereken ceza ile karşı karşıya 
kalması ama öte yandan da bu faillerin yeni suç 
işlemesinin önlenmesiyle ilgili birtakım adımların 
atılması gerekiyor.” 

Prof. Dr. Aşkın Asan da çocuk ve kadınlara yönelik 
suçların önlenmesi konusunda görüşlerini aktardı.

23 ve 24. Dönem AK PARTİ Gümüşhane Milletvekili 
Kemalettin Aydın da konuya ilişkin duyarlılıkların 
devam etmesinin ve sorunun çözümü için gösterilen 
çabanın değerli olduğunu belirterek, partilerin iş 
birliği için en doğru yaklaşımların sergileneceğine 
inandığını bildirdi. 

Çocuklara yönelik cinsel istismarın geçmişte de 
yaşandığını ancak örtülü kaldığını aktaran Aydın, 
görünür olmasının suçluların cezalandırılması 
açısından önemine vurgu yaptı. 

Cinsel İstismar Olaylarını Araştırma Komisyonu 
Başkanvekili AK PARTİ İstanbul Milletvekili Fatma 
Benli ise komisyonlarının çalışması ve hazırlanan 
rapor hakkında bilgi verdi. 

Benli, cinsel istismarın her yönüyle incelenmesi ve 
ceza verilmesinden önce cinsel istismara giden 
yolların kapatılması için eş zamanlı çalışmaların 
yapılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu. 

Toplantıda komisyon üyeleri de söz alarak 
görüşlerini aktardı. 

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, kanunların 
doğru uygulanmasının, ceza indirimlerine 
gidilmemesinin mücadelede önemli bir adım olduğunu 
ifade ederek, asıl çalışma alanının yeni istismarların 
önlenmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan ise 
özellikle çocuklara yönelik cinsel suçlarda faillerin 
hak ettikleri en ağır cezayı almaları gerektiğini ve 
kimyasal kastrasyon konusunun insan haklarına 
bağlanmasını doğru bulmadığını bildirdi. 

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu ise sosyal 
destek ağları zayıfladıkça çocukların risklere açık 
hâle geldiğini belirterek, özellikle İnternet konusu 
ortamlarında istismarcıların çocuklara ulaşmasının 
kolaylaştığını aktardı. 

Çocuk istismarı ele alınırken çocuk ihmalinin 
gözden kaçırılmaması gerektiğini bildiren Depboylu, 
erken evliliklerin de istismar konusundan ayrı 
düşünülemeyeceğini anlattı.
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Adalet Komisyonu Başkanı AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet İyimaya, çocuğun cinsel istismarını 
önlenmeye yönelik Başbakan Yardımcısı Recep 
Akdağ başkanlığındaki heyet tarafından hazırlanan 
yasal düzenlemenin TBMM'ye sunulduğunda, Adalet 
Komisyonunda değerlendirileceğini belirtti.

Çocuk istismarı konusunun tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye'nin de önemli bir sorunu olduğunu aktaran 
İyimaya, “Bu sorun sadece hukuki düzenlemelerle 
çözülebilecek, sıfırlanabilecek bir sorun değildir.” dedi.

İyimaya, söz konusu sorunun, eğitimin geliştirilmesiyle 
aşılabileceğini vurgulayarak, bir anda çözülebilecek 
bir sorun olmadığını belirtti.

Aykırı, aşırı ve ağır örneklerin yaşanması neticesinde 
insanın ve vicdanların isyan ettiğini ve bu durumda 
da yürürlükteki hukuk düzeninin sorgulanmaya 
başlandığını ifade eden İyimaya, heyetin çocuklara 

yönelik cinsel istismar ile ilgili yasal düzenleme 
çalışmalarının tasarıya dönüştürülmesinden sonra 
Adalet Komisyonuna geleceğini, bu konuda gereken 
araştırmayı yaparak, olabildiğince talepleri karşılayan, 
hukuki kaliteyi yükselten, önleyicilik kapasitesi hayli 
gelişmiş bir norm veya normlar silsilesi oluşturmayı 
hedeflediklerini belirtti.

İyimaya, çocukların lehine en iyi olanı komisyonda 
geliştirerek Türk hukuk dünyasına sunacaklarına 
işaret etti. “Komisyonumuz, muhalefetiyle, iktidarıyla 
ve bilimsel desteklerle doğru olanı takviye ederek en 
güzel çözümü oluşturacaktır, kuşkum yok.” ifadelerini 
kullanan İyimaya, sürecin hızlı bir şekilde sonuca 
ulaşması temennisinde bulundu.

İyimaya, çocuk istismarının medyada görüntüye 
taşınmasının travmayı büyütme noktasında etki 
yaptığını kaydetti.

5 Mart 2018

Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya
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PROF. DR. VEYSEL EROĞLU VE DR. AHMET EŞREF 
FAKIBABA, KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDI

AK PARTİ Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu 

başkanlığında toplanan Tarım, Orman ve 

Köyişleri Komisyonunda, Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ile Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref 

Fakıbaba katıldı.

15 Mart 2018

Bakan Eroğlu, tasarı ile ilgili bir sunum yaptı. Arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine 
ilişkin görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere 
DSİ bünyesinde yeni hizmet birimleri kurulacağını 
söyleyen Eroğlu, Genel Müdür Yardımcısı sayısının 
dörtten beşe çıkarılacağına dikkati çekti. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet 
Eşref Fakıbaba ise DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda 
değişiklik yapan tasarı ile yapılan değişiklikleri 
doğru bulduğunu ifade etti.
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SPORDA HAK İHLALLERİ VE DENETİM ÇALIŞTAYI
2 Mart 2018 

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından 
düzenlenen “Sporda Hak İhlalleri ve Denetim 
Çalıştayı”nın “Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta 
Ulusal Spor Yapılanması” başlıklı ilk oturumu Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler 
başkanlığında yapıldı.

“Türkiye’de Spor Tahkimi” ve “Karşılaştırmalı Hukukta 
Spor Tahkimi ve İnsan Hakları Sorunları” adlı iki 
oturumla devam eden çalıştaya, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Emrullah 
İşler, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan ile Spor Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Kocakaya, bazı federasyon başkanları, teşkilat 
çalışanları ve spor camiasından isimler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalıştayda 
yaptığı konuşmada, sporun dünyanın ilk 10 endüstrisi 
arasında yer aldığını, bundan dolayı hak ihlallerinden 
denetime kadar pek çok konunun gözden geçirilmesi 
gerektiğini belirtti. 

Bakan Bak, sporun tüm taraflarının haklarını en iyi 
şekilde bilmesiyle ihtilafların azalacağına dikkat çekti. 

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise başta 
Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere spor 
federasyonları hakkında yapılan başvurularda 
artış gözlenmesi üzerine, konunun taraflarını 
dinlemek, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 
tarafından verilecek kararlara esas teşkil etmek, 
mevcut spor teşkilatlanması ve yargılamalara ilişkin 
değerlendirmelerde bulunmak amacıyla “Sporda 
Hak İhlalleri ve Denetim Çalıştayı”nın KDK tarafından 
düzenlendiğini ifade etti. 

Katılımlarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Bak’a ve 
ilgililere teşekkür eden Malkoç, “Esas olan, toplumda 
ihtilaf oluşmadan işlerin yürümesidir.” dedi.

Çalıştaya katılan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da 
Sayıştay’ın bir denetim kurumu olduğunu hatırlatarak, 
KDK’nin geçmişinin de Osmanlı dönemine dayandığını 
anlattı. Ombudsmanlığın her ne kadar “tavsiye kararı” 
denilse de yaptırımı olan kararlar gönderebildiğini 
aktaran Baş, hak ihlallerinin mahkemeye gitmeden 
çözülmesinin önemini vurguladı. 
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TEKNOLOJİ BANKASI KURULUYOR

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU 
BAŞKANI PROF. DR. EMRULLAH İŞLER’İN KABULÜ

Türkiye ile BM Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler için 
Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,             
Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda tali olarak görüşüldü. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
komisyonda, tasarının içeriği hakkında bilgi verdi. 
Faruk Özlü, İstanbul’da 2011 yılında, BM En Az                                                                                      
Gelişmiş Ülkeler Konferansı’nda, ülkelerin kritik 

teknolojilere erişimine katkıda 
bulunulması amacıyla Teknoloji 
Bankası kurulmasının teklif edildiğini 
anımsattı. Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Özlü, söz konusu teklifte 
Teknoloji Bankasının Türkiye’de 
kurulmasının önerildiğini belirtti ve 
bu yıl içinde faaliyete geçirilmesinin 
planlandığını bilirtti.
Teknoloji Bankasının kurulması 
amacıyla TÜBİTAK’ın yürüttüğü 
çalışmalara da değinen Bakan 
Özlü, şöyle konuştu: 
“2011 yılında en az gelişmiş ülkelere 
yönelik kurulacak uluslararası 
bir birim ve teknoloji merkezine 
ülkemizin ev sahipliği yapmasına 
ilişkin taahhüt verilmiştir.                                                   
2015 yılında BM tarafından 

Teknoloji Bankasının görev, amaç, bütçe ve insan 
kaynağı gibi detaylara ilişkin bir fizibilite çalışması 
hazırlandı. 2016 yılında fizibilite çalışması Genel 
Kurulda onaylanmıştır. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı 
Orkun Hasekioğlu, 31 Aralık 2019 tarihine kadar 
ülkemizi temsilen Teknoloji Bankası Yönetim 
Kuruluna atanmıştır. 2017 yılında TÜBİTAK Gebze 
Yerleşkesinde Bulunan Marmara Tetnokent’in, 
Teknoloji Bankasına ev sahipliği yapmasına                         
karar verilmiştir.”
Görüşmelerin ardından, tasarı benimsendi.

6 Mart 2018 

23 Mart 2018 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, 
Türkiye Maarif Vakfı temsilcileri ile vakıf bünyesinde yurt 
dışında faaliyette bulunan okul müdürlerini kabul etti. 
İşler, kabulde yaptığı konuşmada, merkezi 
Türkiye'de bulunan Maarif Vakfının kuruluş 
amacının insanları ortak değerler çerçevesinde 
birleştirmek olduğunu söyledi. 
Vakfın yurt dışındaki temsilcilerini TBMM'de 
ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Emrullah 
İşler, “Bulunduğunuz görev son derece önemli. İnsanı 

yetiştirmek en önemli hizmettir ve sizler de bunu 
yapıyorsunuz.” dedi. 
Dünyanın büyük bir kriz ve sıkıntılı dönemden geçtiğini, 
bu krizlerin temelinde adaletsizlik ve hoşgörüsüzlüğün 
bulunduğunu, bu krizlerden kurtulabilmenin yolunun 
eğitimden geçtiğini belirten İşler, “Yaptığınız iş 
bu noktada oldukça önemli. Bu ziyaret esnasında 
edindiğiniz gözlemlerinizle, görev yerinize 
döndüğünüzde daha bir heyecanla çalışacağınızı ümit 
ediyorum. Yaptığınız işten dolayı da sizleri bir kez daha 
tebrik ediyorum.” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
Komisyon toplantısında
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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, TBMM HEYETİYLE 
AZERBAYCAN’DA 14 Mart 2018

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’den bir heyet ile 
birlikte temaslarda bulunmak ve 6. Küresel Bakü 
Forumuna katılmak üzere Azerbaycan'a resmî 
ziyarette bulundu.

Başbakan Yıldırım’a, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
İstanbul Milletvekili Mehmet Mehdi Eker; Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Adana Milletvekili                                            
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu ile                                     
20. Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti 
Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud 
Memmedguliyev ile Türkiye Cumhuriyeti Bakü 
Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'daki temasları 
kapsamında, Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay 
Asadov ile Millî Meclis Binası'nda heyetler arası bir 
görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Mehdi Eker; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı, Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı                      
AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin 
Mehmet İhsanoğlu, TBMM eski Başkanı Hikmet 
Çetin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet 
Yıldız, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özoral ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı 
Kerim Uras yer aldı.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye ve Azerbaycan'ın iki kardeş ülke olduğunu, 
Azerbaycan'a geldiklerinde kendilerini hiçbir zaman 
yabancı hissetmediklerini belirtti.

Başbakan Yıldırım, yakın zanan önce Hocalı 
Katliamı'nın yıl dönümünü geride bıraktıklarını 
anımsattı.

Hocalı Katliamı'na ilişkin TBMM'de bir sergi açıldığını 
hatırlatan Yıldırım, “Açılan sergi, esasında Hocalı'da 
yaşanan vahşeti, insanlık dışı katliamı en açık şekilde 
gösteriyor. Tabii ki Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ 
meselesi hâlâ kanayan bir yaradır. Mutlaka bu yanlış, 
günün birinde düzelecektir. Biz buna inanıyoruz. 
Türkiye, her zaman Azerbaycan'ın bu haklı davasında 
yanında olmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye - Azerbaycan - Gürcistan 
Parlamentoları Dış İlişkiler Komisyonu toplantısının 
şubat ayında TBMM’de gerçekleştirildiğini anımsattı.

Büyükelçilerin katılımıyla güzel, verimli bir toplantı 
gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, Tercihli Ticaret 
Anlaşması ile iki ülke arasındaki ürün çeşitliliğinde 
artışlar meydana geldiğini aktardı.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev tarafından Zagulba Sarayı'nda kabul 
edildi. Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha sonra 
Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından onurlarına verilen 
yemeğe katıldı. 

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
Azerbaycan temaslarının ikinci gününde 6. Küresel 
Bakü Forumuna katıldı. Yıldırım, foruma katılan 
ülkelerin liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki heyetin, 
Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov ve 
beraberindeki heyetle görüşmesi
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5 Mart 2018

14 Mart 2018

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN ULUSLARARASI 
TEMASLARI

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, İran’a gerçekleştirdiği resmî 
ziyaret kapsamında, Tahran'da İran Meclis Başkanı Ali 
Laricani ve Dışişleri Başkanı Cevad Zarif tarafından 
kabul edildi.

Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve 
bölgesel konular ele alındı.

Bozkır, Tahran'daki temasları kapsamında İran Meclisi 
Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı 
Alaaddin Burucerdi ve İran-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Ali Rıza Beygi'yle de 
görüştü.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve 
beraberindeki heyet, İsviçre’nin başkenti Bern’de 
çeşitli temaslarda bulundu.

Volkan Bozkır başkanlığında Dışişleri Komisyonu 
üyeleri AK PARTİ Adana Milletvekili Fatma Güldemet 
Sarı, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ve MHP 
Antalya Milletvekili Mehmet Günal'dan oluşan 
heyet, İsviçre Parlamentosu Dışişleri Komisyonu ile 
resmî görüşmeler gerçekleştirdi. Heyete, Türkiye 
Cumhuriyeti Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı da eşlik etti.

Görüşmeler, İsviçre Senatosu Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Flippo Lombardi'nin Türk heyeti onuruna 
verdiği çalışma yemeğinde de devam etti. Volkan 
Bozkır başkanlığındaki Türk heyeti, daha sonra 
İsviçre Parlamentosu Başkanı Dominique de Buman 
ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis tarafından 
kabul edildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler, Zeytin Dalı Harekâtı ve 
bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu.

TBMM heyeti İsviçre'deki Türk sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) başkanları ve yöneticileriyle 
de Türkiye’nin Bern Büyükelçiliği ikametgâhında bir                  
araya geldi.
Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ve Cenevre 
Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık’ın da katıldığı 
buluşmada TBMM heyeti, STK temsilcilerinin 
sorunlarını dinledi. 
Toplantıda, İsviçre’deki Türklerin eğitim, emeklilik, 
askerlik, çalışma hayatı ve diğer alanlarda karşılaştığı 
sorunlar ele alındı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır (solda),
İran Dışişleri Başkanı Cevad Zarif (sağda)

İRAN

İSVİÇRE
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Bern’de çeşitli temaslarda bulunan Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
son dönemde sıkıntılı bir süreç yaşayan iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında 
değerlendirmelerde bulundu.
Bozkır, Dışişleri Komisyonunun ilk defa İsviçre'yi 
ziyaret ettiğini belirterek, “Dünyada artık parlamenter 
diplomasi çok önem kazandığı için Türkiye ve İsviçre 
arasında da parlamentolar arası ilişkileri geliştirecek 
bir adım attık.” dedi.

Bozkır, İsviçre Parlamentosu Başkanı ve İsviçre 
Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanıyla yaptıkları 
görüşmelerde, Zeytin Dalı Harekâtı, İsviçre'deki 
Türklerin karşılaştığı sorunlar, Suriye ve Irak'taki 
son durum, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri 
ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması 
konusunda muhataplarını bilgilendirdiklerini ve 
görüşmelerin son derece verimli geçtiğini vurguladı.

Bozkır, ziyaretlerinin İsviçre kamuoyunda Türkiye 
hakkındaki yanlış algıların önüne geçilmesi açısından 
önem arz ettiğinin altını çizerek, PKK terör örgütü 
ve FETÖ yandaşlarının çok etkin şekilde İsviçre'de 
Türkiye aleyhtarı faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Bozkır, İsviçre'de bölücü terör örgütü PKK'nın 
reklamına panolarında yer veren İsviçre Federal 
Demiryollarının (SBB), İsviçre Türk Toplumunun (İTT) 
terörün kurbanlarına dikkati çeken ilan talebini ise 
reddetmesini de görüşmelerde masaya yatırdıklarını 
ifade ederek, bu uygulamanın bir çifte standart 
olduğunu muhataplarına ilettiklerini vurguladı.

İsviçre'nin birçok kentinde Zeytin Dalı Harekâtı’yla 
tırmanışa geçen terör örgütlerinin gösterilerinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde suç 
teşkil eden sloganlar atılmasına İsviçreli makamların 
izin vermesine de değinen Bozkır, şöyle konuştu:

“Bunu gerçekten kabul etmek mümkün değil. 
Cumhurbaşkanımıza hiçbir ülkenin, hiçbir ülkedeki 
grubun hakaret etmesini, ona ilişkin söylemler 
geliştirmesini hiçbir şekilde kabul edemeyiz. 
Temaslarımızda bunları da dile getirdik. Bir ülkenin 
demokratik olarak seçilmiş bir liderine bu şekilde bir 
davranış içine girilmesi kesinlikle ikili ilişkilerimizin 
olmaması gereken bir noktasını teşkil eder.”

Bozkır, DEAŞ ve El Kaide haricindeki terör örgütlerinin 
İsviçre'nin terör listesinde yer almamasının 
garipsenecek bir durum olduğuna işaret ederek, 
İsviçre'nin PKK ve FETÖ konusunda bu mazeretin 
arkasına sığındığına vurgu yaptı. 

Bozkır, İsviçre'ye, terör örgütleriyle ilgili tutumunu 
gözden geçirme çağrısında da bulundu.

Bozkır, görüşmelerde Türkiye'nin aleyhinde olan 
tabloyu sarstıklarını belirterek, ziyaretlerinin iki 
ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinde yapıcı rol 
oynayacağına olan inancını dile getirdi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
başkanlığındaki heyet, 19-23 Mart 2018 tarihlerinde, ABD Kongresi Temsilciler 
Meclisi üyeleri ve senatörleriyle görüşmek, bazı düşünce kuruluşlarının 
toplantılarına katılmak üzere Washington'a resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa 
Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Samsun Milletvekili Akif Çağatay 
Kılıç, NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) 
Türk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ahmet Berat Çonkar ile Dışişleri Komisyonu Üyesi 

ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, 
Washington'da görev yapan Türk basın mensuplarıyla 
bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi 
Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde Büyükelçiliğimizde 
gerçekleşen buluşmada, Dışişleri Komisyonu 

ABD
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heyetinin ABD Kongresindeki görüşmeleri ve                                                               
Türk-Amerikan ilişkileri ele alındı.

ABD Kongresinde Senato ve Temsilciler Meclisi 
ayağında 16 kongre üyesiyle çok verimli görüşmeler 
yaptıklarını anlatan Bozkır, parlamentolar arasında 
bu tür doğrudan temasların artmasının önemine 
işaret etti.

Bozkır, ziyaret kapsamında, ABD Temsilciler Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Edward Royce ile 
Temsilciler Meclisi ABD-Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu eş başkanları Pete Sessions ve Steve 
Chabot başta olmak üzere, senatörler Tom Cotton, 
Ron Johnson, Christopher Murphy, James Risch, 
Tim Kaine, Joni Ernst, Thom Tillis ve John Boozman 
ile Temsilciler Meclisi üyeleri Michael Conaway, 
John Garamendi, Brian Mast, Lee Zeldin ve Brian 
Fitzpatrick ile görüştü.

Temaslarında özellikle Suriye eksenli konuların 
öne çıktığını kaydeden Bozkır, “ABD'de Zeytin Dalı 
Harekâtı’nın çok da iyi anlaşılamadığını müşahede 
ettik. Bu noktada hem harekâtın amaçları hem 
de DEAŞ'la mücadele bağlamında anlattıklarımız, 
muhataplarımızda ciddi tesir meydana getirdi.” 
değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle 
ilgili Türkiye'nin şikayetlerini net ifadelerle Kongre 
üyelerine ilettiklerini bildiren Bozkır, “ABD'nin YPG 
tercihi tamamen yanlış bir tercihtir. ABD, (Afrin 
operasyonunun başarısının ardından) PYD'nin 
yanında 'DEAŞ'a karşı mücadele de veriyorum' 
görüntüsünü değiştirmek zorunda kalacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın bu denli hızlı ve başarılı 
gerçekleştirilmesinin birçok kesimde olduğu gibi 
ABD Kongresi üyelerinde de şaşkınlığa neden 
olduğunu gördüklerini belirten Bozkır, “Türkiye'nin 
Afrin operasyonunda gösterdiği net başarı, bölgedeki 
kartların yeniden dağıtılmasına neden olacaktır.” 
yorumunu yaptı.

Bozkır, görüşmelerinde ayrıca Türkiye'nin 
Rusya'dan almak istediği S-400 füzeleri, Patriot 
füzeleriyle ilgili güncel gelişmeler, Türkiye ile Rusya 
arasındaki ilişkiler gibi birçok bölgesel konunun ele 
alındığına değindi.

FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimi ve elebaşı 
Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili konuların 
da görüşmelerinde gündeme geldiğini anlatan Bozkır, 
özellikle FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasına ilişkin 
Kongre üyelerinin daha yakından inceleme yapması 
talebinde bulunduklarını kaydetti.

Volkan Bozkır, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli 
(charter) okullarında birçok finansal usulsüzlük 
yaptığının rapor edildiğini, Kongre üyelerinden bu 
usulsüzlükler konusuna da yakından bakmalarını 
istediklerini dile getirdi.

Heyet ayrıca, SETA'nın Washington temsilciliğince 
düzenlenen ve çok sayıda Amerikan sivil toplum 
kuruluşu üyesinin katıldığı bir yuvarlak masa 
toplantısına katıldı.

Bozkır başkanlığındaki heyet, Washington'da hâlen 
tutuklu olarak yargılanmalarına devam edilen iki Türk 
vatandaşı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'ı da kaldıkları 
cezaevinde ziyaret etti.

Dışişleri Komisyonu heyeti, Washington'daki önde 
gelen kanaat önderleriyle de görüştü.

AKPM Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç bu 
tür doğrudan temasların ikili ilişkilerde son derece 
önemli olduğunu ve karşılıklı sürecek bu ziyaretlerin 
ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı.

NATO PA Türk Grubu Başkanı Ahmet Berat Çonkar, 
özellikle S-400 füzelerinin alımıyla ilgili süreçler 
bağlamında Kongre üyeleriyle birinci elden bilgi 
paylaşımında bulunduklarını ve bu konudaki yanlış 
algıların düzeltilmesine katkı yaptıklarını aktardı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Oğuz Kaan Salıcı ise 
ana muhalefet milletvekili olarak, Türkiye'de hükûmet 
kanadından milletvekilleriyle farklı düşündükleri birçok 
konu olduğunu ancak millî menfaatleri ilgilendiren 
hususlarda, yurt dışında Türkiye'nin temsili noktasında 
komisyonla ortak hareket ettiklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliğinde toplantı
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, TBMM’de bazı kabuller gerçekleştirdi.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD’nin 
eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey’i 29 Mart’ta 
makamında kabul etti. 

Bozkır, Jeffrey’in çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Türkiye’yi ziyaret ettiğini bildirdi.

Önceki hafta ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosunda 
yaptığı temaslar dolayısıyla Jeffrey ile yuvarlak masa 
toplantısında bir araya geldiğini anımsatan Bozkır, 
“Büyükelçi Jeffrey Türkiye’deki görevi sırasında, 
Türkiye ile ABD ilişkilerine büyük katkıda katkıda 
bulunmuştur ve şu anda Amerika’daki yeni görevi 
sırasında bu ilişkilerin daha iyiye götürülmesi için 
önemli katkılar sağlamaktadır.” ifadesini kullandı. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, görüşmede, 
hem ABD’deki temasları hakkında Jeffrey ile 
görüş teatisinde bulanacaklarını, hem de bölgedeki 
gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkilerinin daha iyiye 
nasıl götürülebileceği konusundaki görüşlerini 
alacağını bildirdi. 

James Jeffrey de Türkiye ve Orta Doğu ile ilgili 
çalışmalar yaptığını ve bu sebeple ziyarette 
bulunduğunu ifade etti. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ayrıca Estonya 
Büyükelçisi Marin Mottus’u 27 Mart’ta, Endonezya 
Büyükelçisi Wardana’yı ise 28 Mart’ta kabul etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın
Estonya Büyükelçisi Marin Mottus’u kabulü

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu 
Başkanlık Divanı toplantısı

TÜRKİYE- AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 
BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI TBMM’DE YAPILDI

23 Mart 2018 
Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş 
Başkanı AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail Emrah 
Karayel, Komisyonun AP Kanadı Başkanlık Divanı 
Üyeleri ile TBMM'de görüştü.

Görüşmede KPK Eş Başkan Yardımcısı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Markar Eseyan ile Komisyon Üyesi 
CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel; Komisyon 
Eş Başkanı Manolis Kefalogiannis ile Eş Başkan 
Yardımcıları Miltiadis Kyrkos ve Takis Hadjigeorgiou 
yer aldı.

Türkiye - AB KPK Eş Başkanı Karayel, Komisyonun 
AP Kanadı Başkanlık Divanı Üyelerini TBMM'de 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Gerçekleştirdikleri Divan toplantısının önemine 
değinen Karayel, üç yıl aradan sonra TBMM'de 
düzenlenen toplantının Brüksel'de Avrupa 
Parlamentosu'nda gerçekleştirilecek KPK 77. Genel 
Kurulunun hazırlığı için önemli olduğunu belirtti. 

Konuk heyet toplantı sonrasında 15 Temmuz 
FETÖ darbe girişimi sırasında TBMM'nin zarar 
gören bölümlerini gezdi.
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KEFEK ÜYELERİ ABD’Yİ ZİYARET ETTİ

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, KEFEK Üyeleri AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu ve CHP Adana 
Milletvekili Elif Doğan Türkmen ile birlikte ABD’de 
temaslarda bulundu.
KEFEK Başkanı Katırcıoğlu ile KEFEK üyeleri, Amerika 
Diyanet Merkezinde (DCA) düzenlenen “Kadın Bakış 
Açısıyla Orta Doğu ve Avrupa Ekseninde Sığınmacı 
Kadınlar” başlıklı panele, konuşmacı olarak katıldı.

Katırcıoğlu, Türkiye’nin son yıllarda bölgesindeki 
birçok insani krizin çözümünde ve özellikle 
sığınmacılar konusunda çok önemli ve değerli adımlar 
attığını anlattı.

Türkiye’nin başta Suriye ve Irak olmak üzere çeşitli 
ülkelerden gelen yaklaşık 4,3 milyon sığınmacıya ev 
sahipliği yaptığını kaydeden Katırcıoğlu, “Açık kapı 
politikası, Türkiye’nin göçmen politikasını oluşturuyor. 
Türkiye’nin göç tecrübesi, dünyadaki mevcut göç ve 
iltica anlayışını sorgulanır hâle getirmiştir.” dedi.

Daha sonra söz alan Ayşe Sula Köseoğlu da 
Türkiye’deki kadın sığınmacılarla ilgili olarak atılan 
adımlar ve geliştirilen destekleyici politikalarla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Elif Doğan Türkmen ise Türkiye’nin göçmen politikası, 
sığınmacı kadınlar ve çocuklarla ilgili projeler ve 
bölgede yaşanan sorunlar karşısında atılan adımlarla 
ilgili değerlendirmeler yaptı.

Programa katılan konukların sorularını da yanıtlayan 
milletvekilleri, DCA yetkililerinden cami ve bölgede 
yaşayan Türklerin durumu hakkında bilgi aldı.

20 Mart 2018 

7 Mart 2018“VİCDAN KONVOYU” HEYETİ TBMM’DE

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Suriye'de Esed 
rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde 
tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini 
duyurmak için organize edilen, aralarında Ukrayna, 
Pakistan ile Afganistan milletvekillerinin de yer aldığı 
“Vicdan Konvoyu” heyeti ile bir araya geldi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) ve İnsani Yardım 
Vakfı Yurt Dışı Koordinatörü Nalan Dal öncülüğündeki 
heyette, Ukrayna Milletvekili Olga Bogomolets, 
Afganistan milletvekilleri Homaira Ayubi, Najia 
Babakerkhil, Pakistan milletvekilleri Shakila Khalid 
Chaudry, Munaza Hassan, Fauzia Hameed ile Fransa, 
Kuveyt, Malezya, Katar, Güney Afrika, İngiltere, Doğu 
Türkistan, Bosna ve Suriye'den temsilciler yer aldı. 

İnsan Hakları ve Adaleti Derneği (İHAK) ile                             
İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde oluşturulan, 
kadınlar için vicdan konvoyu hareketinin  Suriye'de 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hak ihlallerini 
dünya kamuoyuna duyurmak için önemli olduğuna 
işaret eden İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Ömer Serdar, “Türkiye'den yükselecek bu 
ses inanıyoruz ki kadın haklarının korunması alanında 
çalışan uluslararası mekanizmaları da harekete 
geçirecektir. 6 Mart tarihinde yola çıktınız ve 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye sınırından dünyaya 
sesleneceksiniz. Bu duyarlılığınızdan ötürü bir kez 
daha sizleri kutluyor, 'yolunuz açık olsun' diyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar’ın 
Vicdan Konvoyu heyetini kabulü
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NATO PA TÜRK GRUBU HEYETİ KATAR’DA
16 Mart 2018 

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat 
Çonkar başkanlığında NATO PA Başkan Yardımcısı 
CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, NATO PA 
Türk Grubu Üyeleri AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Ertan Aydın ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli ile HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe 
Ertan'dan oluşan heyet 13-15 Mart tarihlerinde 
Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen NATO PA 
Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ve Güvenliğin Sivil 
Boyutu Komisyonu Ortak Toplantısına katıldı.

NATO PA toplantısında Akdeniz ve Orta Doğu 
Özel Grubunun hazırladığı “Körfez'de değişiklik ve 
devamlılık” başlıklı rapor görüşüldü. Özel grubun 
Başkan Yardımcısı olan Ahmet Berat Çonkar burada 
yaptığı konuşmada rapora birtakım eleştiriler getirdi 
ve raporda yapılması gereken değişikliklere ilişkin 
raportöre önerilerde bulundu.

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler tarafından 
Katar’a uygulanan ambargonun derinlemesine ele 
alındığı görüşmelerde, Çonkar tarafından Türkiye ile 
Katar'ın uzun bir geçmişe dayanan oldukça iyi ilişkileri 
olduğu, Katar'daki Türk üssünün bölgenin istikrar ve 
huzuruna katkı sağlamak amacıyla kurulduğu, KİK 
üyesi ülkelerin Türk üssünün kapatılması talebinin 
ciddi bir tezat oluşturduğu belirtildi.

Görüşmeler kapsamında; Türkiye ve Katar arasındaki 
siyasi, askerî ve ekonomik ilişkiler ile Katar’ın NATO ile 
ilişkileri, Katar’ın ekonomik durumu, ticari faaliyetleri, 
bölgesel ve uluslararası yatırımları; Katar’ın hedef 
alınmasının sebepleri ele alındı.

NATO PA Türk Grubu heyeti ayrıca, Katar Foundation, 
Brookings Doha Center, Aljazeera English Medya 
Merkezi, İslam Sanatları Müzesi, Al-Udeid Hava Üssü 
ve DIMDEX 2018 Doha Uluslararası Savunma Sanayii 
Fuarı’nı ziyaret etti.

NATO PA Türk Grubu ve Katar heyeti bir arada
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TÜRKİYE-KANADA PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANININ KANADA TEMASLARI 

Türkiye-Kanada Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 
inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Kanada'ya gitti.

Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Başer, Toronto'da 
Kanadalı milletvekili ve siyasetçilerle görüşmelerinin 
yanı sıra kentteki Müslüman toplulukların önde gelen 
liderleriyle buluştu. 

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda Türk 
toplumundan katılımcılarla sohbet eden Başer, 
vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Daha sonra Montreal'e geçen Başer, Montreal Türk 
Kültür Derneğinde Başkan Mehmet Örs ve vatandaşlarla 
buluştu, ardından Yunus Camisi'ndeki programa katıldı. 

Montreal'den başkent Ottawa'ya geçen Başer, Ottawa 
Turizm Fuarındaki Türk sergisini gezdi. Fuardaki Türk 
standında Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Turizm 
Ataşesi Derya Şerbetçi'den bilgi alan Başer, fuarı gezen 
Kanadalılara geleneksel Türk baklavası ikram etti.

Kanada Savaş Müzesi'nin Türkiye ile ilgili bölümlerini 
gezerek yetkililerden bilgi alan Başer, Ottawa'da Türkiye 
ile Kanada arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. 
yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen “Ayla” filminin özel 
gösterimine onur konuğu olarak katıldı.

Ottawa programının son gününde Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından Şehit Diplomatlar Anıtı'nda düzenlenen 
törene katılan Yusuf Başer, anıta çelenk bırakarak saygı 
duruşunda bulundu.

Kanada Diyanet Vakfı tarafından satın alınarak Kanada 
Türk Derneğine devredilen “Turkish Assembly 
Centre”ın açılışına da katılan Başer, mevkidaşı Kanada 
Parlamentosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Judy 
Sygro ile görüşmesinin ardından Kanada Vatandaşlık ve 
Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile bir araya geldi. 

Türkiye-Kanada Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı- 
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kanada Vatandaşlık ve
Göçmenlik Bakanı Ahmed Hussen ile



119

Temsil!Faaliyetleri

DOSTLUK GRUBU HEYETİ ÖZBEKİSTAN’DA
4 - 8  Mart 2018 

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Haydar 
Ali Yıldız başkanlığında Dostluk Grubu Üyeleri AK 
PARTİ Bursa Milletvekili İsmail Aydın, AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, CHP 
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve MHP Antalya 
Milletvekili Mehmet Günal’dan oluşan heyet, 4-8 Mart 
tarihlerinde Özbekistan’a resmî ziyarette bulundu.

TBMM heyeti ziyaret çerçevesinde Özbekistan 
Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan 
İsmailov tarafından kabul edildi.

İsmailov, son dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin 
giderek gelişmesinden duydukları memnuniyeti dile 
getirerek bunda iki ülke cumhurbaşkanlarının kişisel 
yakınlığı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik iradesinin etkili olduğunu belirtti. 

İsmailov, daha sonra Özbekistan Parlamentosunun 
alt kanadı olan Yasama Meclisinin faaliyeti hakkında 
heyete bilgi verdi.

Yıldız da Özbek tarafının daveti üzerine geldikleri 
Özbekistan'da bulunmaktan ve tarihî Taşkent şehrinde 
kardeşleri ve dostlarıyla bir arada olmaktan şeref 
duyduklarını kaydetti.

İki ülke parlamentoları dostluk grupları arasındaki 
karşılıklı ziyaretlerin ve iş birliğinin artarak devam 
edeceğine inandığını dile getiren Yıldız, “Buradan 

çıkaracağımız sonuç, daha hızlı yol almamız gerektiği 
ve katedeceğimiz daha çok mesafenin olduğudur. 
Tarih bize böyle bir sorumluluğu yüklüyor. Bizim 
için Özbekistan'ın tarihi Semerkant, Buhara, Hiva 
ve Taşkent şehirleri kadim Türkistan’ın medeniyet 
şehirleridir ve bizim ruh ve gönül dünyamızda ayrı bir 
yer tutuyor.” ifadesini kullandı.

İki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretlerde 
bulunduğunu ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat 
Mirziyoyev’in Türkiye’ye ziyaretinde iki ülke arasındaki 
ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını 
anımsatan Yıldız, bu ziyaret kapsamında TBMM ile 
Özbekistan Parlamentosu arasında iş birliği muhtırası 
imzalandığını ve bu belgelerin karşılıklı iş birliğini 
pekiştirdiğini ve geleceğe yönelik somut planlarını da 
şekillendirdiğini vurguladı.

Mirziyoyev’in dış politikada dostça ve karşılıklı 
yarar sağlayan iş birliğini geliştirme politikasını 
desteklediklerini vurgulayan Yıldız, bunun 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeler 
arasındaki “kazan-kazan” formülü ile benzeştiğini 
ifade etti. Yıldız, bundan sonra gerek ülkeler 
arasındaki gerek bölgesel konulardaki iş birliği ile 
büyük mesafeler kat edeceklerine inandığını belirtti.
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İki ülkenin parlamentolar arası dostluk gruplarının 
ilk defa bir araya geldiği toplantıda konuşma 
yapan Yıldız, gelecek aylarda Cumhurbaşkanı                                                                          
Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın Özbekistan’a ziyaretlerinin planlandığını 
belirterek bu çerçevede Türk tarafının Özbekistan ile 
ilişkilerin daha da geliştirilmesi için büyük bir şevkle 
çalıştığını söyledi.

Özbekistan’ın Türk vatandaşlarına vize muafiyeti 
sağlamasının iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da 

gelişmesine hizmet edeceğini dile getiren Yıldız, 
ayrıca bu ülkede en kısa zamanda Yunus Emre 
Enstitüsünün açılmasının planlandığını kaydetti. 
Yıldız, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin 
geliştirilmesi için Özbekistan’dan bir parlamento 
heyetini Türkiye'ye davet etti.

Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev de dost ve 
kardeş ülke parlamento üyelerini Özbekistan’da 
görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Türkiye’nin, ülkesinin reformlarını desteklemesinin 
kendilerini ayrıca sevindirdiğini ifade etti. Yoldaşev, 
Özbekistan’ın elde ettiği başarıların kardeş Türkiye 
tarafından takdirle karşılanmasının kendileri için 
memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Yoldaşev, iki ülke liderlerinin Özbekistan ile 
Türkiye arasındaki iş birliğinin parlak geleceğini 
belirlediklerini vurgulayarak günümüzde ikili 
ilişkilerin yeni bir düzeye çıktığını kaydetti.

Türkiye’yi dünyada itibarı artan dost ülke olarak 
nitelendiren Yoldaşev, Türkiye’nin Özbekistan’ı 
önemli stratejik ortaklarından biri olarak görmesinin 
kendileri için sevindirici olduğunu dile getirdi.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti Turizmi 
Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov ile bir araya geldi.

Görüşmede ülkedeki otel ve turizm işletmeciliğinde 
Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini 

vurgulayan Abduhakimov, Özbekistan'da turizm 
sektöründe yatırım yapmayı düşünen Türk yatırımcılar 
için tüm koşulları sağlamaya ve yardımcı olmaya hazır 
olduklarını belirtti. 

Yıldız ve beraberindeki heyet, Özbekistan temasları 
kapsamında Özbekistan Devlet Yatırımlar Komitesi 
Başkan Yardımcısı Laziz Kudratov ile de görüşerek, 
iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi                      
meselelerini ele aldı. 

TBMM heyeti “Özbekistan ile Türkiye arasında ticari-
ekonomik ve yatırım alanındaki iş birliğinin daha 
da geliştirilmesinin ufukları” konulu yuvarlak masa 
toplantısına da katıldı.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Haydar Ali 
Yıldız başkanlığındaki heyet, Özbekistan’daki temasları kapsamında Senato 
Başkanı Nigmatulla Yoldaşev tarafından kabul edildi.



121

Temsil!Faaliyetleri

Özbekistan Parlamentosu ile TBMM arasında 2018 yılı eylem planı imzalandı.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, Özbekistan ziyareti 
sonrasında TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu ile Özbekistan Parlamentosu'nun “TBMM ile 

Parlamentolar Arası İşbirliği Grubu” ortak toplantısı 

Taşkent'te gerçekleştirildi. 

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Özbekistan 

Parlamentosunun TBMM ile Parlamentolar 

Arası İşbirliği Grubu Başkanı Sadık Safayev’in 

başkanlıklarında düzenlenen toplantıda, iki ülke ve iki 

ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin durumu ve 

geleceğine ilişkin meseleler ele alındı.

Toplantıda konuşan Safayev, etkinliğin bağımsız 

Özbekistan tarihindeki ilk Özbekistan-Türkiye 

parlamentolar arası dostluk grubu toplantısı 

olduğunu vurgulayarak, bundan dolayı Özbek ve Türk 

parlamenterleri kutladı.

Toplantıda konuşan Yıldız da ilk defa yapılmakta 
olan bu toplantıyı “tarihî” olarak nitelendirdi. 
Toplantının ardından Özbekistan Parlamentosunun 
“TBMM ile Parlamentolar Arası İşbirliği Grubu” ile 
TBMM “Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu” arasında karşılıklı iş birliğinin daha da 
geliştirilmesine ilişkin 2018 yılı eylem planı imzalandı.

Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Haydar 
Ali Yıldız, Dostluk Grubu Üyeleri AK PARTİ Bursa 
Milletvekili İsmail Aydın, CHP Niğde Milletvekili Ömer 
Fethi Gürer ve iki Özbekistan milletvekili ile birlikte 
Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 4-8 Mart'ta 
dostluk grubu olarak Özbekistan'a gerçekleştirdikleri 
ziyaret hakkında bilgi verdi. 

İki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleri 
neticesinde, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi 
için bir dizi anlaşma imzalandığını anımsatan Yıldız, iki 
ülke dostluk gruplarının bundan sonraki toplantısının 
Türkiye'de yapılmasına karar verildiğini söyledi. 

Dostluk Grubu Başkanı Yıldız, İstanbul'dan 
Semerkant'a 16 Mart'tan itibaren THY'nin sefer 

başlatacağını belirterek, Özbekistan'ın Türkiye 
açısından tarihî öneme sahip kentlerinin, ülkedeki 
bazı şehirlerle “kardeş şehir” olmasına ilişkin 
başlatılan çalışmanın devam ettiğini, yakında buna 
ilişkin protokolleri imzalayacaklarını bildirdi.

14  Mart 2018 

5 Mart 2018 
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7  Mart 2018 

Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Tülay 
Kaynarca, Türkiye-Mali Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili Emine 
Yavuz Gözgeç, Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Şahin Tin ve Türkiye-Cezayir Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Elâzığ Milletvekili 
Tahir Öztürk ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi.

Kaynarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın                     
Afrika ziyaretinde heyette yer aldıklarını ve 
izlenimlerini paylaşmak istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle ilişkilerinin tarihî 
olduğunu belirten Kaynarca, iki ülkenin yaptığı 
tüm çalışmalar ve iş birliği anlaşmalarında, “kazan 
kazan” anlayışının esas alındığını ifade etti. 

Afrika'nın yıllarca “kara bir ülke” olarak tasvir 
edildiğini ancak çok bereketli topraklarının 
bulunduğuna dikkati çeken Kaynarca, Moritanya, 
Cezayir, Senegal ve Mali'nin 15 Temmuz FETÖ 
darbe girişimi sonrası Türkiye'ye destek verdiğini 

ve buralardaki FETÖ okullarının Maarif Vakfına 
devrolduğunu aktardı.

Moritanya'ya cumhurbaşkanılığı düzeyinde ilk kez 
ziyareti gerçekleştirildiğini vurgulayan Kaynarca, 
Türkiye'nin Afrika kıtasındaki sorumluluğunun 
büyük olduğunu dile getirdi.

Kaynarca, Türkiye ve Afrika ülkelerinin ortak tarihle, 
ortak geleceği yeniden kuracağını sözlerine ekledi.

Türkiye-Cezayir Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Elâzığ Milletvekili Tahir 
Öztürk ise Cezayir'deki ziyaretle, iki hükûmet 
arasındaki ilişkileri ve yatırımları artırmayı 
hedeflediklerini söyledi. 

Cezayir’deki Osmanlı eserlerinin TİKA tarafından 
ihya edilmesinden memnuniyet duyduklarını anlatan 
Öztürk, Türkiye ve Cezayir arasında enerji başta 
olmak üzere ikili anlaşmalar imzalandığını belirtti.

Cezayir'de Türkçe'ye karşı bir ilgi olduğunu aktaran 
Öztürk, Cezayir'de Türkoloji enstitüsü kurulacağını, 
iki ülkenin karşılıklı olarak kültür evi açması 
konusunda da görüşmeler yapıldığını vurguladı. 
Öztürk, Afrika ülkelerinde büyükelçilik sayılarını da 
artırmayı temenni ettiklerini dile getirdi.

Türkiye-Senegal Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Denizli Milletvekili Şahin Tin ise 
Senegal ile beş anlaşma imzalandığını kaydetti.

Afrika'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “kimsesizlerin 
sesi” olarak görüldüğünü belirten Tin, halkın büyük 
sevgi gösterisiyle karşılaştıklarını belirtti.

Türkiye-Mali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili Emine Yavuz 
Gözgeç de ziyaretin cumhurbaşkanlığı düzeyinde 
Mali'ye yapılan ilk ziyaret olduğunu ve ziyarette                   
sekiz anlaşma imzalandığını kaydetti.

Soldan sağa: AK PARTİ Elâzığ Milletvekili Tahir Öztürk, AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Tülay Kaynarca, AK PARTİ Denizli Milletvekili Şahin Tin, 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç

AFRİKA ÜLKELERİNİN PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU BAŞKANLARINDAN
BASIN TOPLANTISI
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29  Mart 2018 
Türkiye-Sudan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Akyürek, Dostluk Grubu üyeleriyle birlikte Sudan 
Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib el-Kordofani'yi 
kabul etti. 

Akyürek, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Sudan ile kardeş olduklarını ve Sudan’ın 
daima yanında olduklarını ifade etti.

Konuk Büyükelçi el-Kordofani ise, gelecek hafta 
Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 
Toplantısı'nın gerçekleştirileceğini anımsatarak, 
Türkiye ve Sudan arasındaki ticaret hacmini artırmayı 
hedeflediklerini, Türk şirketlerine ve iş adamlarına 
ülkede ciddi şekilde alan açma konusunda gayret 
gösterdiklerini ve iki ülkenin karşılıklı ekonomik 

menfaati için her türlü çabayı sarf edeceklerini 
ifade etti.

29 Mart 2018
KENYA HEYETİ, MECLİSİ ZİYARET ETTİ

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 
Kaçar, İçişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve 
Dostluk Grubu üyeleri ile birlikte Kenya Et Komisyonu 
üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Kaçar, yaptığı açıklamada, Doğu Afrika'nın merkez 
ülkesi olan Kenya ile ilişkileri ve ortak bir gelecek kurma 
konusundaki çalışmaları önemsediklerini belirtti. 
Türkiye'nin, Afrika'da açılan ilk büyükelçiliklerinden 
birinin Kenya Büyükelçiliği olduğunu anımsatan 
Kaçar, “Türkiye ile Kenya arasındaki siyasi ilişkilerin 
yarım asırı aşması, aramızdaki ilişkilerin derinliği 
açısından son derece önemli. Köklü ilişkilere sahip, 
kendi bölgelerinde önemli bir güç olan iki ülkenin 

ticari ilişkilerini geliştirerek, kendi insanlarının refahı 
noktasında mesafe almaları her iki ülke açısından da 
önem arz ediyor.” ifadesini kullandı. 
Kaçar, Türkiye'nin, 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişimine karşı milletin, liderine, demokrasisine 
sahip çıkarak bütün dünya ülkelerine örnek bir ülke 
olduğunu ifade ederek, “15 Temmuz sonrası Kenya 
hükûmeti ve halkının, Türkiye'ye olan desteği bizim 
için son derece anlamlıdır. Kenyalı dostlarımızdan, 
önümüzdeki süreçte FETÖ ile mücadele başlığında 
birçok konuda birlikte daha yakın çalışmayı arzu 
ederiz. Türkiye olarak gerek demokrasi tecrübemizi, 
gerek ekonomik tecrübe ve kazanımlarımızı dost ve 
kardeş ülke Kenya'yla, Kenya halkı ile paylaşmaktan 
büyük bir memnuniyet duymaktayız.” dedi.

SUDAN BÜYÜKELÇİSİ TBMM’DE
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, 
ENDONEZYA HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

20 Mart 2018 

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ 
Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Endonezya 
Temsilciler Meclisi Tütün Konuları Özel Komitesi 
Heyeti ile bir araya geldi. 

Erdinç, görüşmede, Türkiye ve Endonezya'nın iki 
stratejik ortak, İslam dünyasının iki büyük ekonomisine 
sahip ülkesi olduğunu belirtti. 

Kökleri tarihe dayanan iki ülke ilişkilerinin dostluk, iş 
birliği ve yardımlaşma temelinde gelişmeye devam 
ettiğini söyleyen Erdinç, Türkiye ve Endonezya'nın 
uluslararası platformlarda yakın iş birliği içinde 
bulunduğunu belirtti. 

Endonezya'nın hızlı gelişimini memnuniyetle 
izlediklerini ifade eden Erdinç, “Türkiye'nin dinamik 
Asya bölgesi ile ekonomik bağları da gün geçtikçe 
ivme kazanmaktadır.” dedi. 

Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ’nün darbe girişimiyle 
karşı karşıya kaldığını anımsatan Erdinç, söz 
konusu yapılanmanın ortadan kaldırılmasına dönük 
mücadelenin devam ettiğini kaydetti. 

FETÖ'nün Endonezya'daki faaliyetlerinin son                                                                                                     

bulmasını arzu ettiklerini vurgulayan Erdinç, 

“Ülkenizdeki FETÖ yapılanmasının ortadan 

kaldırılması için desteğinizi bekliyoruz. Türkiye 
FETÖ'nün yanı sıra DEAŞ, PKK, YPG, PYD gibi terör 
örgütleriyle de mücadele etmektedir. Suriye ve Irak'ta 
yenilgiye uğramakta olan DEAŞ'ın Endonezya dâhil, 
Güneydoğu Asya bölgelerinde zemin kazanmaması 
için yakın iş birliği içinde olmalıyız.” ifadelerini kullandı. 

Endonezya Temsilciler Meclisi Tütün Konuları Özel 
Komitesi Heyeti Başkanı Wilgo Zainar da Türkiye'nin 
15 Temmuz'da karşı karşıya kaldığı darbe girişiminin 
Endonezya halkını da üzdüğünü aktardı.

İki ülke arasındaki iş birliğinin güçlenmesi adına 
yapılacak tüm faaliyetleri desteklediğine işaret 
eden Zainar, heyet olarak ziyaretlerinin amacının, 
Türkiye'nin tütün konusunda yürüttüğü politikalar 
ve yasal faaliyetler kapsamında bilgi edinmek 
olduğunu vurguladı.
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30  Mart 2018

KIRIM TATARLARI LİDERİ KIRIMOĞLU, 
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili Hüseyin 
Şahin, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil 
Kırımoğlu ve beraberindeki heyet ile görüştü. 

Şahin, Kırım Tatar halkının efsanevi lideri Kırımoğlu, 
Ukrayna parlamentosu milletvekilleri ve Kırım Tatar 
Meclisi üyelerini TBMM'de ağırlamaktan büyük gurur 
duyduklarını söyledi.

Şahin; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle 
serbest bırakılan Kırım Tatar Millî Meclisi üyeleri 
Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un da ziyarette yer 
aldığını söyledi.

Kırımoğlu'nun verdiği mücadeleyi takdirle izlediklerini 
belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Kırım'daki soydaşlarımızın esenliklerine, hak ve 
menfaatlerinin korunmasına özel önem veriyoruz. 
Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı bir kere 
daha yinelemek istiyorum. Kırım Tatar Türklerinin 
güvenliğinin sağlanması, hak ve hürriyetlerinin güven 
altına alınması temel önceliğimizdir. 

Yarımadadaki durumu yakından izlemeye devam 
ediyoruz. Kırım'daki mağduriyetlerin giderilmesi için 
tüm taraflarla temas içinde olmayı sürdüreceğiz. 
Kırım meselesini uluslararası platformlarda işlemeye 
devam edeceğiz. Yarımadadaki durumun yerinde 
tespiti ve uluslararası örgütlerin bölgeye temsilci 
göndermeleri için girişimde bulunuyoruz.” 

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da Kırım'ın işgalinin 
üzerinden dört yıl geçtiğine işaret ederek, “Bu işgal 
her gün bizim halkımız için büyük eziyet, işkencedir. 
Aldığımız malumata göre, şimdiye kadar en azından 
50 bine yakın soydaşımız Kırım Yarımadası’nı terk 
etmeye mecbur oldu.” dedi. 

Yaşananların uluslararası kaidelere göre askerî suç 
sayıldığına dikkati çeken Kırımoğlu, bu suçun devam 
ettiğini ve Kırım Yarımadası'ndaki kültür varlıklarının 
yok edildiğini söyledi. 

Kırımoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
de görüşeceklerini belirterek Türkiye'den ümitlerinin 
büyük olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

“Kırım Tatar halkının Türkiye'den beklentileri büyük. 
Çünkü, Türkiye bizim için yalnız bir komşu değil, 
akraba ülkedir. Kırım'da yaşayanların belki yüzde 
90'ının Türkiye'de akrabaları var. İşgalden sonra 
Kırım Tatar halkına en çok destek veren Türkiye 
oldu. Türkiye, uluslararası kuruluşlarda daima bize 
destek veriyor.” 

Dostluk Grubu Başkanı Şahin, “Biz hem Kırım 
halkının haklarını, menfaatlerini, hem de Ukrayna'nın 
toprak bütünlüğü ile beraber egemenliğine halel 
getirecek hiçbir çalışmanın içinde olmayız, olmadık, 
bundan sonra da olmayacağız. Sizin en yakınınızda 
Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ın olduğunu da siz çok iyi biliyorsunuz.                                              
Bu böyle olmaya da devam edecek.” diye konuştu. 
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TBMM PARLAMENTERLER FUTBOL TAKIMI, 
AZERBAYCAN’DA TURNUVAYA KATILDI 9 - 11 Mart 2018 

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, 
Azerbaycan Millî Meclisinin 100. yıldönümü 
dolayısıyla Bakü’de düzenlenen uluslararası 
futbol turnuvasına katıldı. Turnuvada, 
ev sahibi Azerbaycan; Türkiye, Letonya, 
Polonya ve Ukrayna parlementerler futbol 
takımları yer aldı.
TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı merhum 
Haydar Aliyev’in Fahri Hiyaban’daki 
mezarını, Şehitler Hiyabanı’nı, Bakü Türk 
Şehitliği’ni ve Azerbaycan Millî Meclisini de 
ziyaret etti.
Turnuvada gerçekleştirilen kura çekiminde 
Azerbaycan Letonya ile Türkiye ise Polonya 
ile eşleşti. Ukrayna ise kura ile doğrudan 
yarı final oynadı.
Bakü İnter Arena Stadı'nda düzenlenen 
turnuvada TBMM Parlamenterler Futbol 

Takımı, ilk maçında Polonya Parlamenterler Futbol 
Takımı ile karşılaştı ve Polonya'yı 5-1 mağlup etti. 

Golleri, AK PARTİ Ordu Milletvekili Oktay Çanak, 
AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, 
23. Dönem Erzurum Milletvekili Saadettin Aydın ile 
Kazım Kırcı kaydetti. 

Diğer karşılaşmada ise Azerbaycan, Letonya'yı                   
3-0 mağlup etti. 

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, yarı final 
maçında Ukrayna Parlamenterler Futbol Takımı ile 
karşılaştı. Ukrayna takımı karşılaşmayı 4-2 kazanarak 
finale yükseldi. Türkiye’nin gollerini, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya ile Kazım 
Kırcı kaydetti. 

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak ve Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad 
Rahimov da izledi. Bakanlar, karşılaşma öncesinde 
sahaya çıkarak TBMM takımı ile fotoğraf çektirdi. 

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, temasları kapsamında 
mevkidaşı ile birlikte Azerbaycan Millî Spor Tıp ve 
Rehabilitasyon Enstitüsünü ziyaret ettikten sonra 
Rahimov'a Türkiye'nin EURO 2024 adaylığı logosunun 
bulunduğu tablo ve üzerinde Rahimov'un isminin 
yazıldığı Türk Millî Takımı forması hediye etti.

Bakü İnter Arena Stadı’nda  düzenlenen turnuvanın 
finalinde ise Azerbaycan ile Ukrayna Parlamenterler 
futbol takımları karşı karşıya geldi. 

Maçın başlama vuruşunu Gençlik ve Spor Bakanı 
Osman Aşkın Bak gerçekleştirdi. Azerbaycan 
Parlamenterler Futbol Takımı Ukrayna’yı 2-1 mağlup 
ederek organizasyonun şampiyonu oldu.

Soldan sağa ön sıra
Şahin Susam (Fizyoterapist)
24. Dönem Konya Milletvekili Harun Tüfekci
TBMM Kâtip Üyesi-Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz
Yahya Ünal (Teknik Direktör)
Tahir Ağdere (Teknik Direktör)
Soldan sağa arka sıra
Fahrettin İrkin (Antrenör)
Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk
24. Dönem Giresun Milletvekili Mehmet Geldi
Kazım Kırcı (Teknik Direktör)
24. Dönem Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz
Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz
Ordu Milletvekili Oktay Çanak
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8  Mart 2018 Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter 
Yardımcılığına bağlı Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı 
tarafından “Sultan Abdülaziz Döneminden 
Hareketle, 19. Yüzyılda Osmanlı Sarayında Müzik” 
konulu panel düzenlendi.

Dolmabahçe Saray Konferansları kapsamında 
Sultan II. Abdülhamid Han Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen panele katılan İstanbul Üniversitesi 
Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hikmet 
Toker burada yaptığı konuşmada, 19. yüzyıl öncesinde 
Osmanlı'da müzik, 19. yüzyıldaki müzik politikasının 
ülkenin müzik hayatına etkileri, Sultan Abdülaziz 
döneminde sarayda müzik, müzik kurumları, değişim, 
değişimin müzikal hayata ve saraya etkilerini anlattı.

Müziği moral değerler olarak gördükleri için 
Osmanlı'daki birçok sultan ve devlet adamının 
müzisyen olduğunun altını çizen Toker, şunları 
kaydetti:

“Bu yüzden de devletin yönetim erkinde müzik, 
sandığımızdan çok daha önemli bir yer tutuyor. 
Selçuklu'da bunu görüyoruz. Bu alışkanlık Osmanlı 
Devletine de geçiyor.” 

Hikmet Toker, Osmanlı'daki müzisyen padişahlara 
ilişkin de bilgi vererek şunları söyledi: 

“Sultan I. Abdülhamid ve I. Mahmud müzisyendiler 
ve çok önemli besteleri var. Burada tam zamanlı 
müzisyen, yarı zamanlı hükümdar ise III. Selim'dir. 
Gerçekten hiçbir hanedanda III. Selim gibi müzisyen 

bir hükümdar olmamıştır. Yaptığı bestelere, terkip 
ettiği makamlara baktığınız zaman, tam zamanlı 
müzisyen gibi yaşaması gerektiği görülür. III. Selim 
döneminin müzik teorisi çalışmalarına da etkisi var.” 

Toker, Osmanlı'da ilk kurumsal batı müziği yapısını               
III. Selim'in kurduğunu da sözlerine ekledi. 

Toker, Sultan Abdülmecid dönemini değişimlerin 
yaşandığı dönem olarak değerlendirerek, “Sarayda 
sistem değişti. Operalar icra edilmeye başlıyor. 
Abdülmecid'in Osmanlı arşivinde, önemli operaları 
tercüme ettirdiği küçük kitapçıklar var.” dedi.

Toker, Sultan Abdülaziz'in de adına birçok eser 
bestelendiğini belirtti. 

“SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNDEN HAREKETLE          
19.  YÜZYILDA OSMANLI SARAYINDA MÜZİK” PANELİ

Oturum başkanlığını Müzecilik ve Tanıtım 
Başkanvekili Fahrettin Gün’ün yaptığı panelde; 
gazeteci yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli 
“Parlamentoda Mehmet Akif” İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Turgay 
Anar “Mehmet Akif Ersoy ve Dost Çevresi” gazeteci 
yazar Muharrem Coşkun ise “Kod Adı: İrtica 906                                                      
Mehmet Akif” konulu sunumlar yaptı.

Millî Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı 
tarafından düzenlenen Dolmabahçe Sarayı Panelleri'nde 
bu ay “Millî Şair Mehmet Akif Ersoy” paneli yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Müzikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi 
Doç. Dr. Hikmet Toker
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KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ÜYE 
DEVLETLERİ PARLAMENTOLARI GENEL SEKRETERLERİ 
İKİNCİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA YAPILDI

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye 
Devletleri Parlamentoları Genel Sekreterleri İkinci 
Toplantısı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) gözlemci statüsünü haiz 
uluslararası teşkilatların genel sekreterlerinin 
katılımıyla İstanbul’da düzenlendi.

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, toplantının 
açılışındaki konuşmasında, KEİ üyesi ülkelerin çok 
önemli bir bölgede yer aldığını ve bölgede iş birliğinin 
günden güne daha fazla önem kazandığını dile getirdi.

KEİ Uluslararası Daimi Sekreteryası Genel Sekreteri 
Michael Christides, dünyada güncel konuların 
sürekli değiştiğini, bölgenin yeni tehditlerle karşı 
karşıya kaldığını belirterek, bölge ülkeleri arasındaki 
diyaloğu daha da derinleştirmek, buna yeni nitelikler 
kazandırmak ve ileriye götürmek istediklerini ifade etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da 
bölgesinde barış projesini gerçekleştirmek, ekonomik, 
ticari ve politik alanlarda iş birliğini sağlamak ve 
derinleştirmek amacıyla görevler üstlenen KEİPA'nın 
25. kuruluş yıl dönümü faaliyetlerini değerlendirirken, 

KEİPA'nın bölgede barış rolünü başarıyla 
gerçekleştirdiğini söyledi. 

Bölge halklarıyla bütünleşme ve halk tarafından 
bilinir hale gelme ile KEİ'nin başarısının 
somutlaşacağını belirten Kumbuzoğlu, “KEİ, 
projelerin uygulanması konusunda kamuoyu 
desteğini sağlama, bölgedeki ekonomik 
bütünleşmeyi hızlandıracak girişimlere destek 
verme gibi konularda anahtar rol oynamalıdır. 
Ayrıca parlamentolar ulusal düzeyde 
gerçekleştirecekleri faaliyetlerin yanı sıra 
KEİPA'da olduğu gibi bölgesel ve uluslararası 
düzeyde yürütecekleri iş birliği vasıtasıyla da 

farklı kültürler ve medeniyetler arasında hoşgörü ve 
uyum ortamının yaratılmasına hizmet edecek katkılar 
sunmaya devam edecektir.” dedi.

Kumbuzoğlu, gelişen teknolojiye karşı hazırlıklı 
olunması ve bu doğrultuda yeni vizyonlara ihtiyaç 
olduğunu ifade etti. 

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Türkiye'nin, bölgede                        
PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ, DHKP-C gibi terör 
örgütleri ile mücadelesinin devam ettiğini belirterek 
stratejik ortak olmasına rağmen ABD'nin terör örgütü 
PYD/YPG'ye silah yardımı yaptığına, bunun da Türk-
Amerikan ilişkilerine ciddi zarar verdiğine dikkat çekti. 

Türkiye’nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek, 
Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye halkının 
barış içinde yaşamasını sağlamak amacıyla Zeytin 
Dalı Harekâtını başlattığını ifade eden Kumbuzoğlu, 
“Harekâtın asıl amacı bölgenin terör örgütlerinden 
temizlenmesi ve bu toprakların asıl sahipleri olan 
Suriyelilere teslim edilmesidir. Bu konuda maalesef 
uluslararası kamuoyu tam anlamıyla yanımızda 
durmadı.” eleştirisinde bulundu.

6  Mart 2018 
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BİR GÜZEL DEVLET ADAMININ ARDINDAN

Eski bakanlardan kıymetli devlet adamı Hasan Celal 
Güzel, 19 Mart 2018’de Hakk’a yürüdü. 

Vefat eden Hasan Celal Güzel için TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi.

Törene, Güzel'in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı 
ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali 
Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. 
Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit,                                                                                                                        

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM eski 
Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek; 
çok sayıda bakan, eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu,  AK PARTİ, CHP ve MHP Genel Başkan 
Yardımcıları ile Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasetçiler, 
bürokratlar ile Meclis çalışanları katıldı. 

Törende, Güzel’in özgeçmişinin okunmasının 
ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. 

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Güzel’in eşi, 24. Dönem Ankara Milletvekili Ülker Güzel, 
oğlu Mustafa Veysi Güzel, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ile torunları katıldı.
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TBMM’de düzenlenen törenin ardından 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere 
değerlendirmede bulundu. 

Hasan Celal Güzel'in, bildiğini dosdoğru söylemeye 
gayret eden, vatansever, milliyetperver ve bu uğurda 
da her şeyini vermeye hazır bir insan olduğunu 
belirten Erdoğan, Güzel'in, Türkiye'deki değişim-
dönüşüm döneminin en önemli isimlerinden                                         
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile çıktığı yolda çok 
farklı yükler üstlendiğini söyledi. 

Erdoğan, “Görevlerini de başarıyla 
yerine getirdi. Gerek bakanlık 
dönemleri gerekse hizmet dönemi 
bunun bir ifadesiydi. Uzun yıllar 
dostluğumuz vardı. Biz onunla 
bir ağabey-kardeş mesabesinde 
değerlendirmelerimizi yapardık, 
zaman zaman istişarelerimiz de 
olurdu. Rabbim mekânını cennet 
kılsın, taksiratını hasenata tebdil 
etsin. Ailesinin ve milletimizin başı 
sağ olsun.” dedi.

Türkiye'nin, Hasan Celal Güzel'i, 
28 Şubat dönemindeki dik 
duruşuyla tanıdığının hatırlatılması 
üzerine Erdoğan, “Ne zaman 
bu ülkede mazlum, mağdur 
varsa Hasan Celal ağabeyimiz 

her zaman onların yanında yer aldı. Bu                                                                              
28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde 
de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde 
her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı,                                                                                         
15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu.” dedi.

Yetmiş üç yaşında Hakk’a yürüyen Hasan Celal 
Güzel’in cenazesi Hacı Bayram Camisi’nde kılınan 
cenaze namazını müteakip Gölbaşı Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Hacı Bayram Camisi’ndeki Cenaze Namazı

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cenazede
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HASAN CELAL GÜZEL

Hasan Celal Güzel, 1945 yılında Gaziantep’te doğdu. İlk ve 
orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1968 yılında Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye 
Bölümünden mezun oldu. Makroekonomi alanında ‘Türkiye’nin 
İktisadi Büyüme Modelleri’ adlı doktora tezini verdi. 

Güzel, Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) çeşitli ekonomik 
ve sosyal sektörlerde uzman yardımcısı, uzman ve sektör 
sorumlusu olarak çalıştı. 

Başbakanlık Müşaviri, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler 
Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müşaviri ve Müsteşar Yardımcısı,                    

DPT Genel Sekreteri ve Müsteşar Vekili, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ve 1983 yılında                     
38 yaşında Türkiye’nin en genç Başbakanlık Müsteşarı oldu.

Çeşitli üniversitelerde ve akademilerde, Kara Harp Okulunda ekonomi, maliye, 
hukuk, ekonomik ve sosyal tarih, ekonomik sistemler ve doktrinler ve kamu yönetimi 
konularında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Binlerce öğrenci yetiştirdi ve 
akademik çalışmalar yaptı. 

1986 yılında yapılan ara seçimlerde Anavatan Partisinden (ANAP) Gaziantep Milletvekili 
seçildi. 45. Turgut Özal Hükûmetinde Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü olarak görev aldı. 
1987 yılında yapılan  genel seçimlerde yeniden Gaziantep Milletvekili seçildi. 46. Turgut Özal 
Hükûmetinde Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı. 1989 yılında yapılan Anavatan 
Partisi Olağanüstü Kongresinde Genel Başkan adayı oldu.

23 Kasım 1992’de kurulan Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) Genel Başkanı oldu.

Hasan Celal Güzel, hayatı boyunca darbelere karşı hep demokrasiyi savundu ve hür 
düşünce için mücadele etti. Fikir ve düşünce hayatımızda çok önemli yere sahip olan Yeni 
Türkiye Stratejik Araştırma Merkezini 1994 yılında kurdu ve “Yeni Türkiye” isimli akademik 
dergiyi yayımlamaya başladı.

1998 yılında Cumhuriyetin 75’inci yıl dönümü münasebetiyle 5 ciltlik bir “Cumhuriyet” 
çalışması, Osmanlı’nın 700’üncü kuruluş yıl dönümü için 12 ciltlik “Osmanlı” araştırması ve 
2002 yılında 21 ciltlik uluslararası “Türkler” çalışması, gerçekleştirdiği önemli yol gösterici 
ve başvuru kaynakları olmuştur.

Güzel’in ekonomi doktorası yanında, Türk tarihi, kültürü ve eğitimi konularında üç ayrı dalda 
fahri doktora unvanı bulunmaktadır.

Hasan Celal Güzel’e, Türkler konusundaki uluslararası çalışmasıyla Türk Tarih Kurumu 
takdirnamesi verilmiştir. Ayrıca Türk Dünyası çalışmasıyla TÜRKSAV’ın hizmet ödülüne 
layık görülmüştür. Merkezi Kazakistan’da bulunan Uluslararası Türk Akademisi 
(TWESCO) tarafından, Türk dünyasına devlet adamı kimliğiyle sağladığı katkılar yanında, 
bilimsel çalışmalarla yaptığı hizmetler, ortak kültür ve medeniyet projelerinden dolayı                                           
“Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” almış ve altın madalya ile ödüllendirilmiştir.

Yürekli, yiğit ve cesur devlet adamı Hasan Celal Güzel, geçirdiği rahatsızlık sonucunda,                  
19 Mart 2018 Pazartesi günü Ankara’da ebediyete intikal etti. Cenâb-ı Hak ganî ganî 
rahmetler ihsan buyursun.

(1945 – 2018)
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Ahmet Deniz Bölükbaşı için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi. Törende Bölükbaşı’nın 
özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. 

Törene, Bölükbaşı’nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel 
Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, 20. Dönem TBMM 
Başkanı Hikmet Çetin, TBMM İdare Amirleri Erkan Haberal ve Salim Uslu, TBMM Kâtip 
Üyeleri Fehmi Küpçü ve Mücahit Durmuşoğlu, AK PARTİ Grup Başkanvekilleri Mustafa 
Elitaş ve Bülent Turan, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, MHP Genel Başkan 
Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Mevlüt Karakaya, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay 
ve Erhan Usta, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, önceki ve 26. Dönem milletvekilleri katıldı.

BÖLÜKBAŞI, EBEDİ YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
21 Mart 2018

Emekli Büyükelçi ve 23. Dönem Ankara Milletvekili Ahmet Deniz 
Bölükbaşı, 21 Mart 2018 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu.
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AHMET DENİZ BÖLÜKBAŞI

25 Ekim 1949’da Ankara’da doğdu. Aslen Kırşehirli 
olan Ahmet Deniz Bölükbaşı, “Anadolu Fırtınası” olarak 
anılan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkanı 
rahmetli Osman Bölükbaşı’nın oğludur.
Hayatının her anında devletine ve milletine hizmet 
etmeyi vazife bilen, ilkeli duruşundan asla taviz 
vermemiş olan Deniz Bölükbaşı hayatının son anına 
kadar da mücadelesinden vazgeçmemiştir.
Deniz Bölükbaşı, TED Ankara Koleji ve Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan 
sonra 1973 yılında Dışişleri Bakanlığında çalışma 
hayatına başladı. 

1975 - 1988 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatının çeşitli 
kademelerinde görev aldıktan sonra, ilk yurt dışı görevini T.C. NATO Daimi 
Temsilciliğinde (Brüksel) yaptı. Ardından sırası ile Stockholm, Madrid ve Moskova 
büyükelçiliklerinde görev aldı.
1988 - 2001 yıllarında T.C. Atina ve Bonn büyükelçilikleri Elçi-Müsteşarlığı 
görevinde bulundu.
Ahmet Deniz Bölükbaşı, 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı 
iken Atina’da 17 Kasım Terör Örgütünün hedefi oldu fakat sahip olduğu Türkiye 
aşkı onu ayakta tuttu.
1999 - 2001 yılları arasında T.C. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı.
Ocak 2001’de Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevine başlayan 
Ahmet Deniz Bölükbaşı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından                       
1 Mart Tezkeresi öncesi görüşmelerin diplomasi ayağına başkanlık yapmakla 
görevlendirildi.
Sürecin ardından, Ekim 2002’de Başbakan Yardımcısı Dr. Devlet Bahçeli’nin Dış 
Politika Başdanışmanlığına atandı.
2004 - 2007 yıllarında Dünya Ticaret Örgütü (Cenevre) nezdinde Türkiye Daimi 
Temsilcisi olarak görev yaptı.
Temmuz 2007 Genel Seçimlerinde, 23. Dönem Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde Dışişleri Komisyonu ve Parlamentolar Arası Birlik Türk 
Grubu üyeliğinde bulundu.
2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi 
ve Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı 
görevine getirildi.
Uluslararası Hukuk, Kara Suları Anlaşmazlıkları konuları ile Türk - Yunan ilişkileri 
ve Ege sorunları hakkında yabancı dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi 
vardır. Ege sorunları konusunda kaleme aldığı “Turkey and Greece, The Aegean 
Disputes; A Unique Case in International Law” (Cavendish Publishing) isimli kitabı 
İngiltere’de yayımlandı. “Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası; Osman Bölükbaşı’nın 
Hayat Hikâyesi”, “1 Mart Vakası: Irak Tezkeresi ve Sonrası”, “Dışişleri İskelesi: 
Dışişlerinde 34 Yıl”, “Siyaset İskelesi”, “Gönül Semaveri”, “Politikomik” isimli 
eserlerin sahibidir.
Ahmet Deniz Bölükbaşı, 21 Mart 2018 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuştu.                          
22 Mart’ta TBMM’de düzenlenen resmî tören sonrasında Kocatepe 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Cebeci Asrî Mezarlığı’nda 
defnedildi.

(1949 – 2018)



134 MART!2018

Vefat!Eden!Milletvekillerimiz

MEHMET FENNİ İSLİMYELİ

12. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili;                 
28. Hükûmet (İsmet İnönü, 25.12.1963 - 20.02.1965) Ticaret 
Bakanı. 13. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi, Bağımsız Balıkesir 
Milletvekili. Danışma Meclisi (15.10.1981-06.11.1983) Balıkesir 
Üyesi. 17. Dönem Milliyetçi Demokrasi Partisi, Bağımsız, 
Hür Demokrat Parti, Bağımsız, Anavatan Partisi Balıkesir 
Milletvekili; 18. Dönem Anavatan Partisi Balıkesir Milletvekili. 

Mehmet Fenni İslimyeli, 19 Mart 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. İslimyeli’nin cenazesi Kocatepe Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Cebeci Asrî Mezarlığı’nda defnedildi.

İslimyeli, 1921 yılında Bandırma’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun oldu. Maliye Bakanlığında memur, T.C. Ziraat Bankasında Müfettiş 
Muavini, Ziraat Bankası Zirai Krediler ve Kooperatifler Şubesinde Müdür, Genel Müdür 
Muavini, Ziraat Bankası Müdürler Kurulu Üyesi, Başak Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, 
GİMA ve İstanbul Bankası AŞ Genel Müdürü, ORAN İnşaat AŞ Genel Müdürü olarak görev 
yaptı. Bankacılık ve kooperatifçilik kurslarında öğretmenlik de yapan İslimyeli, Atatürk 
Kültür Merkezi Millî Komite üyesiydi. İslimyeli’nin, ekonomi, bankacılık ve kooperatifçilik 
alanlarında birçok makalesi bulunmaktadır.

Omuzlarda bir tabut
Albayrak üstünde
İçinde tüm sevablarım ve günahlarımla ben
Belki ağır, belki hafif
Bilinmeyen bir meçhule doğru
Makbere mi Yâ Rab!*

* Merhum milletvekilimizin ailesi tarafından verilen bilgiye göre, vefatından bir süre önce 
kendisi tarafından kaleme alınan notları arasında bulunan mısralardır.

(1921-2018)



135

Vefat!Eden!Milletvekillerimiz

MEHMET KILIÇ

14. Dönem Adalet Partisi, Bağımsız, Demokrat 
Parti Gaziantep Milletvekili. Cumhuriyet 
Senatosu (05.06.1977-12.09.1980) Gaziantep 
Üyesi; Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
Kâtip Üyesi ve İdare Amiri.

Mehmet Kılıç, 19 Mart 2018’de Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Kılıç’ın cenazesi TBMM’de 
düzenlenen törenden sonra Ahmet Hamdi 
Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

Kılıç, 1930 yılında Kilis’te doğdu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji 
Bölümünden mezun oldu. Mardin ve Gaziantep’te çeşitli okullarda 
öğretmenlik ve idarecilik; Hatay ve Ankara’da ilköğretim müfettişliği 
görevlerinde bulundu.

PROF. DR. AHMET HALUK ÜLMAN

15 ve 16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi 
İstanbul Milletvekili.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Ülman, 24 Mart 2018’de 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ülman’ın cenazesi 
Bodrum Ortakent Kerem Aydınlar Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Ortakent 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Ülman, 1931 yılında Üsküdar’da doğdu. 
1951 yılında Galatasaray Lisesinden,                                                  
1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Aynı üniversitede siyasi tarih 
alanında asistan olarak göreve başladı. 1961 yılında doktora sonrası 
çalışmalarını yapmak gayesiyle burslu olarak ABD’ye gitti. Columbia 
ve Stanford üniversitelerinde araştırmalar yaptı. 1965 yılında doçent;                                                                                                                                     
1972 yılında profesör oldu. 1967-1973 yılları arasında Ulus gazetesinin 
yöneticiliği ve baş yazarlığını yürüttü. İstanbul Yüksek Ticaret Akademisinde 
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler dersleri verdi. Marmara Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölümünü kurdu ve bölüm başkanlığını yürüttü. Yeditepe Üniversitesi 
İletişim Fakültesinin kurucu dekanı oldu. Hürriyet ve Dünya gazetelerinde 
dış politika yazıları yazdı. Ülman’ın siyasi tarih ve uluslararası ilişkiler 
alanında çok sayıda kitabı ve makalesi bulunmaktadır.

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

(1930-2018)

(1931-2018)



Çanakkale Şehitlerine
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? 
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,

 -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya- 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. 

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!  
Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı!” 

Dedirir: Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,  
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!

Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer, 
Kaynıyor kum gibi… Mahşer mi, hakikat mahşer.

Yedi iklimi cihânın duruyor karşında, 
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!

Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk; 
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ…  
Hani, tâ’ûna da zuldür bu rezil istilâ!

Ah, o yirminci asır yok mu, o mahlûk-i asil, 
Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyle sefil,

Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına; 
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.



Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz… 
Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.

Sonra mel’undaki tahribe müvekkel esbâb, 
Öyle müdhiş ki: Eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı; 
Beriden zelzeleler kaldırıyor a’mâkı;

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin; 
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lâğam, 
Atılan her lâğamın yaktığı yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer 
O ne müdhiş tipidir: Savrulur enkâz-ı beşer…

Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayak, 
Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.

Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller, 
Yıldırım yaylımı tûfanlar, alevden seller.

Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, 
Sürü halinde gezerken sayısız tayyâre.

Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler… 
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!

Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından; 
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?

Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? 
Çünkü te’sis-i İlâhî o metin istihkâm.

Sarılır, indirilir mevki’-i müstahkemler, 
Beşerin azmini tevkif edemez sun’-i beşer;

Bu göğüslerse Hudâ’nın ebedî serhaddi; 
“O benim sun’-i bedi’im, onu çiğnetme” dedi.

Âsım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek:  
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmeyecek. 

Şûhedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar… 
O, rükû olmasa, dünyâda eğilmez başlar…

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor, 
Bir hilâl uğruna, yâ Rab, ne güneşler batıyor!

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker! 
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid’i… 
Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın.

Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb… 
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb. 

“Bu, taşındır” diyerek Kâ’be’yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, 
Yedi kandilli Süreyyâ’yı uzatsam oradan;

Sen bu âvizenin altında, bürünmüş kanına; 
Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;

Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana… 
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana.

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini, 
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran… 
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,

O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;

Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın… Heyhât! 
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât…

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, 
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.

Mehmet Âkif Ersoy
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