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Meşrutiyet’in Yeniden İlanı, 31 Mart (13 Nisan 1909) Vakası ve 
Sultan II. Abdülhamid’in Hal’i

Sultan II. Abdülhamid’in kurduğu Tıbbiye, Harbiye ve 
Mülkiye gibi okullarda yetişen Batılı fikirlere açık genç 
subay ve bürokratların gizli siyasi toplantıları deşifre 
edilince bunlardan bazıları Paris, Cenevre ve Kahire 
gibi merkezlere kaçmış ve faaliyetlerine orada devam 
etmişti. Bu muhaliflerin büyük kısmı 1902’den sonra 
Ahmed Rıza Bey’in liderliği altındaki Terakki ve İttihat 
Cemiyeti bünyesine dâhil oldu. Bulgar ve Ermeni 
örgütlerini model alarak, hücreler ve çeteler şeklinde 
organize olan ve adını da bir süre sonra İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’ne dönüştüren bu hareketin askerî 
cephesini, merkezi Manastır’dan Selanik’e taşınmış 
III. Ordu’nun (Rumeli Ordusu) genç mektepli zabitleri 
oluşturuyordu.

Manastır’a bağlı Resne nahiyesi mevki kumandanı 
kolağası Ahmed Niyazi, Binbaşı Enver Bey ile Ohri 
Redif Taburu Kumandanı Kolağası Eyüb Sabri Bey’in 
çeteleri bunlar arasında en meşhurlarıydı. Rusya-
İngiltere yakınlaşması ile dış siyasi konjonktürün 
Osmanlı Devleti aleyhine dönmesi ve Sultan II. 
Abdülhamid’in artık denge oyununu sürdüremeyeceği 
kanaatinin hâkim olmasıyla bu çeteci subaylar, Osmanlı 
Rumeli’sinin önemli şehirlerinden Manastır’da bir 
ayaklanma başlattılar. Kendi komutanlarından Saray’a 
yakın olanları dağa kaldırırken bazılarını da katlettiler. 
Neticede, iç ve dış siyasi şartların ağır baskısından 
bezmiş II. Abdülhamid, ülkenin selameti için uzun süredir askıda tuttuğu Kanun-ı Esasi’yi 23 Temmuz 

1908’de yeniden yürürlüğe koydu ve Meclis-i 
Umumî’yi toplantıya çağırdı.

Meşrutiyet’in Yeniden İlanı 
Muhaliflerin “İnkılap” (Devrim) olarak adlandırdığı bu 
askerî darbe ile gelen naif hürriyet havası içinde çok 
geçmeden parlamento seçimleri yapıldı. Başta İttihat 
ve Terakki olmak üzere, dünün gizli örgütleri bu kez 
meşru partileşme sürecine girdi. Ayasofya’da bugün 
var olmayan binasında 17 Aralık 1908’de yeniden 

Kanun-ı Esasi ilk sayfası
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açılan Meclis-i Mebusân’ın ilk toplantısına Sultan II. 
Abdülhamid de katıldı. Kalabalık bir halk kitlesi de 
o gün Ayasofya Meydanı’nda toplanıp bu gelişmeyi 
kutladı.

Meşrutiyet’in ikinci kez uygulamaya konulduğu o 
günler ülke sathında kimi gruplarca bir bayram 
havasıyla kutlanırken, devlet idaresinde bir otorite 
boşluğunu da beraberinde getirmişti. İlk zamanlarda 
Meşrutiyet’in “kuralsızlık” olduğunda ittifak etmiş 
gözüken İttihatçı üyeler ve bilhassa halk, bu geçiş 
döneminde, anayasalı rejimi, vergilerin verilmediği ve 
bir kontrolün olmadığı anarşik düzenle karıştırmıştı. 
Yeni yönetim, en ufak muhalefeti dahi silahlı güç ile 
bastırınca eski günler çoğu kesim tarafından bir anda 
aranır olmuştu.

Darbenin Ayak Sesleri 
Kanun-ı Esasi’nin tekrar yürürlüğe girmesiyle siyasi 
partiler, sendikalar ve derneklere resmen faaliyet 
izni verilmesi, İstanbul’daki siyasi gerilimi her geçen 
gün artırdı. Sivil toplum içinde kazan kaynarken, ordu 
içinde de ipler her geçen gün gerginleşiyordu. İttihatçı 
genç subaylar ile Sultana yakın kıdemli paşalar 

arasında olduğu gibi, Harbiye mezunu olmayan 
subay ve astsubaylar arasında da bir güç kavgası 
yaşanıyordu. Batılı siyasi fikirler, dine sıcak bakmayan 
pozitivist dünya tasavvuru ve modern askerî disiplin 
anlayışının etkisinde kalmış İttihatçı genç subaylarla 
bunların alaylı astları arasında kışlalarda ortaya 
çıkan anlaşmazlıklar, 1909 baharına gelindiğinde 
artık İstanbul sokaklarına taşacak seviyeye gelmişti. 
İttihatçı olmayan alaylı subay ve astsubayların, bazen 
politik bazen de askerî sebeplerle ordudan tasfiye 
edilmesi bunun en önemli sebeplerindendi. Eratın 
ve çavuşların genç mektepli subaylarca daha sıkı bir 
disipline zorlanması ve bu esnada geleneksel dinî 
inançları yüzünden kimi üstlerince tahkir edilmeleri 
bardağı taşıran son damla oldu.

Bunun yanında Sultan II. Abdülhamid’in Yıldız 
Sarayı’nın muhafızlığıyla görevlendirdiği Arnavut ve 
Arap birliklerinin yeni rejime düşmanca baktıkları 
gerekçesiyle payitahttan uzaklaştırılmak istenmesi 
ve bunların bir kısmının Yemen’e gitmeyi reddederek 
gösteri yapmaya kalkışmaları ilk kıvılcım oldu. Bu 
olay üzerine Selanik’ten İstanbul’a Meşrutiyet’i 
desteklemek üzere getirilen IV. Avcı taburundan 

Meclis-i Mebusan heyeti
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birlikler bu protestoları zorla bastırınca kısa sürede 
asayiş sağlanmış gözükse de huzursuzluk bütünüyle 
giderilemedi. 1909 Mart ayında Arnavut saray 
muhafızları içinde ikinci bir isyan çıktı. Onların 
üzerine, makineli tüfeklerle teçhiz edilmiş avcı 
birlikleri sevk edildi ve bu küçük çaplı ayaklanma 
etkisiz hâle getirildi.

İttihat ve Terakki Cemiyetinin merkezi Selanik’ten 
İstanbul’a getirilmiş IV. Avcı Taburu, Meşrutiyet 
idaresini koruma ve kollamakla görevliydi. Bu taburlar 
kendilerini “nigehbân-ı hürriyet” (hürriyetin bekçisi) 
olarak adlandırmışlardı. Ancak İttihatçı kadronun 
bu birliklerden esas beklentisi; İstanbul siyasetinde 
kendilerine muhalif gördükleri farklı kişi ve grupları 
baskı altına almalarıydı. Yeni dönemin ilk sadrazamı 
olan Kâmil Paşa’nın İttihatçılarca istifaya zorlandığı 
günler, bu gizli niyeti açıkça ortaya koydu. İttihat ve 
Terakki’nin hükûmet üzerindeki tesirini kırmak için 
Şubat 1909’da Harbiye ve Bahriye nezaretlerine yeni 
tayinler yapan Kâmil Paşa, Mecliste verilen gensoru 
ile düşürülürken, şehirde İttihat ve Terakki’nin Avcı 
Taburlarını kullanarak Sultan II. Abdülhamid’in hal’ 
edileceğine dair dedikodular dolaşıyordu. Buna 
karşılık kimileri de, Kâmil Paşa’nın bu taburların 
Selanik’e geri yollanması talimatını verdiği sözlerini 
yayıyordu. Neticede baskılara dayanamayan Kamil 
Paşa istifa etti ve yerine 14 Şubat 1909’da eski Rumeli 
Genel Müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa sadrazam oldu.

31 Mart Vakası
Ancak ilerleyen günlerde işler İttihat ve Terakki’nin 
istediği gibi gitmedi ve “hürriyet bekçisi” Avcı 
Taburlarının Taşkışla’da bulunan askerleri, 13 Nisan 
1909 sabahı “şeriat isteriz” sloganıyla ayaklandı. 
Kendilerini teskin etmek isteyen komutanlarını 
dinlemeyen çoğu erat ve çavuş, daha da ileri giderek 
komutanlarından bazılarını hapsedip Ayasofya 
Meydanı’nda bulunan Meclis-i Mebusân’a doğru 
yürüyüşe geçti. Kısa zamanda diğer kışlalardaki 
askerler de kalabalığa katıldı. Meşrutiyet döneminde 
resmen kullanılmaya başlanan Rumi takvimde 31 
Mart tarihine (Miladi 13 Nisan 1909) tesadüf ettiği 
için sonradan “31 Mart Vakası” olarak anılacak 

bu ayaklanma, görünüşte “şeriat talebi” ile patlak 
vermişse de aslında üstlerinin davranışlarından 
bunalmış rütbesizlerin seslerini duyurma çabasıydı. 
Selanikli İttihatçı subayların kendilerinden daha 
kıdemli çavuşlara ve erata sergilediği sert davranışlar, 
İstanbul’daki siyasi dengeleri alt üst edecek bir asker 
ayaklanmasının fitilini ateşlemişti. Bir diğer etken de 
6/7 Nisan gecesi Galata Köprüsü üzerinde Muhalif 
Ahrar Fırkasına yakın Serbestî gazetesi başyazarı 
Hasan Fehmi Bey’in failimeçhul bir cinayete kurban 
gitmesiydi. Hasan Fehmi’nin cenaze töreni İttihat ve 
Terakki aleyhtarı bir mitinge dönüşmüş, bu vesileyle 
toplanan Darülfünûn öğrencileri, Babıâli ve Meclis-i 
Mebusân’a yürüyerek tepkilerini dile getirmişlerdi.

Ayaklanmanın İttihatçılar tarafından dinî bir isyanmış 
gibi gösterilmesini sağlayan diğer sebep de Derviş 
Vahdeti adlı şahsın liderliğine soyunduğu Cemiyet-i 
Muhammedî hareketi üyelerinin, sokaklar ve 
pazarlarda defterler açıp gelen geçeni “şeriat ister 
misiniz?” sorularıyla sıkıştırarak provokatif bir eyleme 
girişmeleriydi.

İstanbul merkezli I. Ordu’ya ve Selanik’ten getirilmiş 
III. Ordu’nun IV. Avcı taburuna bağlı askerlerin katıldığı 
ayaklanma, İttihat ve Terakki Cemiyetinin devlet ve 
ordu idaresine hâkim olmasından rahatsız farklı 
kesimlerin de katılımıyla büyüdü. Önce Ayasofya 
Meydanı’nda toplanıp Meclis-i Mebusân’ı kuşatan 
isyancılar, sonrasında Galata Köprüsü’ne hâkim 
olarak Galata-İstanbul geçişlerini kontrol altına aldı. 
Anadolu yakası ile İstanbul arasındaki sandal ve vapur 
trafiğini de büyük ölçüde ele geçiren isyancılar, telgraf 
tellerini keserek yöneticilerin olan bitenden haberdar 
olmasını ve müdahalede bulunmasını zorlaştırdılar. 

Bu kargaşa sırasında bazı mebus ve devlet görevlileri 
hayatını kaybetti. Bahriye Nazırı Rıza Paşa ile Adliye 
Nazırı Nâzım Paşa verilen ilk kurbanlardı. İsyancılar, 
Nazım Paşa’yı İttihatçı Meclis-i Mebusan Reisi Ahmed 
Rıza Bey’e benzeterek kalbinden vurmuşlardı. Nazım 
Paşa’nın bu saldırı sırasında yanında olan Bahriye 
Nazırı Rıza Paşa ise ayağından yaralanmıştı. İsyancılar, 
ölen kişinin Nazım Paşa olduğunu anlayınca Ahmed 
Rıza Bey’i hedef tahtasına koyarak bu sefer Babıâli’ye 
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yönelmişlerdi. Bina önünde toplanan kalabalığı gören 
Ahmed Rıza, vakit kaybetmeden istifanamesini 
kaleme almış ve bu metni Babıâli’nin binek taşında 
kalabalığa okutarak arka kapıdan savuşmuştu. 

Kısa sürede şehrin siyasi dengelerini alt üst eden 
ayaklanma, Meclis-i Mebusân Reisi Ahmed Rıza’dan 
sonra Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ve kabinesini 
de geceleyin istifaya zorladı. Aynı sıralarda Meclis-i 
Mebusân, bir beyanname yayımlayarak isyancıların 
taleplerinin kabul edildiğini duyurdu. Beyannameyle 
“şeriata uyulacağı” yönünde teminat verilirken, isyancı 
askerler için de Sultan II. Abdülhamid’e onaylatılan bir 
af çıkarıldı. Askerler o günün gecesinde kışlalarına 
çekildiler. 

Hareket Ordusu 
Tam sular durulacakken İstanbul’da olan biteni 
Meşrutiyet rejimine bir tehdit olarak değerlendiren 

Selanik’teki III. Ordu ve Edirne’deki II. Ordu komutanları, 
kendilerine bağlı birliklerden ve gönüllüden oluşan bir 
müfrezeyle yola çıkmışlardı. Erkan-ı Harp Yüzbaşısı 
Mustafa Kemal Bey’in (Atatürk) “Hareket Ordusu” 
adını verdiği bu grupta Kurmay Yüzbaşı Kâzım Bey 
(Karabekir) ve Enver Bey’in (Paşa) yanı sıra Resneli 
Niyazi Bey ile Rumeli’nin Bulgar ve Arnavut çete 
reisleri de “hürriyeti kurtarmak” için İstanbul’a 
yürüyenler arasındaydı. Rum, Makedon, Yahudi ve az 
sayıda Taşnak ve Hınçak mensubu Ermeni gönüllüler 
de harekâtın içindeydi. Bütün bu kadronun komutası 
Ferik Hilmi Paşa ile Mirliva Şevket Turgut Paşa’daydı. 
Harekâta daha sonradan Mahmud Şevket Paşa da 
katıldı. 

İstanbul’u işgal etmek üzere bir harekât planını tatbik 
eden Hareket Ordusu’na karşı Padişah ve hükûmetin 
ortak kararı İstanbul’daki birliklerin işgalci Rumeli 
müfrezesine karşı herhangi bir direnç göstermemesi 
yönündeydi. Buna rağmen iki taraf arasında 
çatışmalar yaşandı ve pek çok kayıp verildi. Neticede 
Hareket Ordusu ve bunun siyasi kanadı İttihat ve 
Terakki Cemiyeti sonunda İstanbul’a hâkim oldu. 
Üç yıl boyunca sürecek olan sıkıyönetim rejiminin 
hedefindeki ilk isim Sultan II. Abdülhamid idi. Bir 
anda Yıldız Sarayı’nda yapayalnız kalan ve muhafız 
birlikleri dağılıp Saray personeli kaçan Sultan, şehri 
saran çetelerin saldırısına açık hâle gelmişti.

Hareket Ordusu Komuta Heyeti

Sultan II. Abdülhamid Han’ın Cuma Selamlığı
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Meşrutiyet’in Yeniden İlanı, 31 Mart 
(13 Nisan 1909) Vakası ve 
Sultan II. Abdülhamid’in Hal’i

Darbeden Kalanlar
Neticede beklenen oldu ve 25 Nisan’da Hareket 
Ordusu’nun Yeşilköy’deki karargâhında Meclis-i 
Umumi-i Millî adı altında toplanan Meclis-i Mebusân 
ve Meclis-i Âyân üyelerinin ittifak ettikleri fikir 
uygulamaya kondu. Alınacak bir hal‘ fetvasıyla Sultanı 
tahttan indirmek planın esasıydı. Ancak şeyhülislam 
ve fetva emininin böyle bir fetvayı vermeye yanaşmak 
istememesi üzerine Hamdi Efendi (Elmalılı) bu işe 
talip oldu. Elmalılı’nın yazdığı fetvayı alan heyet, 27 
Nisan günü Yıldız Sarayı bünyesindeki Çit Köşkü’nde 
Sultan II. Abdülhamid tarafından kabul edildi. Heyetin 
sözcüsü Draç Mebusu Esad Paşa’nın Sultana “Millet 
seni fetva gereği tahttan indirdi.” sözlerine Sultan 
II. Abdülhamid büyük bir vakarla “Ne yapalım kader 
böyleymiş.” cevabını vermekle yetindi. Çatışmacı bir 
tavır içine girmemiş olan Sultan II. Abdülhamid’in 
tek isteği ömrünün geri kalanını Çırağan Sarayı’nda 
geçirmek olsa da isteği kabul görmeyerek apar topar 
Selanik’teki Alâtini Köşkü’ne nakline karar verildi.

Tahtın yeni sahibi, Sultan II. Abdülhamid’in biraderi 
Şehzade Reşad Efendi idi. Beyazıt’taki Harbiye 
Nezareti Meydanı’nda yapılan cülûs (tahta çıkma) 
töreni tam bir askerî darbe havası içinde gerçekleşti. 
Yapılan cülûs merasiminin ardından İstanbul’da 
bir “cadı avı” başlatılarak II. Abdülhamid dönemiyle 
hesaplaşılan bir tasfiye hamlesine girişildi. 31 Mart 
Vakası’nda başı çeken asker ve softalar, İttihat ve 
Terakki muhalifleri, II. Abdülhamid’e yakın olduğuna 
kanaat edilenler ya idam veya sürgün edildi ya da 
görevden el çektirildi. İttihatçıların 31 Mart Vakası’nı 
ve onun destekçilerini “23 Temmuz 1908 öncesine 
dönmek” ile itham etmek için icat ettiği “irtica” tabiri, 
İttihat ve Terakki’ye muhalif kim varsa ona yapıştırılan 
bir etikete dönüştü. Osmanlı saltanatının son bulup 
Cumhuriyet’e geçilmesinden sonra da uzun yıllar 
dindar halk ve mütefekkirler üzerinde Demokles’in 
kılıcı gibi sallanacak bu toptancı siyasi ithamlar, 31 
Mart Vakası’nın Türkiye siyasi lügatindeki kalıntısı 
oldu.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın tahttan indirildikten sonra zorunlu ikamete tabi tutulduğu Alâtini Köşkü, Selanik
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Meclisin Açılışı ve Yapısı
Ankara’daki Yeni Meclise Giden Yol 
İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i 
Mebusân’ın çalışmalarına ara vermesi, Mustafa Ke-
mal (Atatürk)’in Meclisi Ankara’da toplama planını 
uygulamasına fırsat verdi. İstanbul’un işgalinin 
ertesi günü 17 Mart 1920’de Mustafa Kemal Paşa, 
komutanlara gönderdiği telgrafta, acil çözüm yolu 
olarak Ankara’da bir “Meclis-i Müessisân” (Kurucu 
Meclis) toplanmasının gerekli olduğunu bildirdi.

18 Mart 1920’de Meclis-i Mebusân’ın son toplantısını 
yaparak görüşmelerini erteleme kararı alması ve 
Meclis Başkanı Celaleddin Arif Bey’in Ankara’ya doğru 
yola çıktığının öğrenilmesi üzerine, Mustafa Kemal 
Paşa 19 Mart’ta Heyet-i Temsiliye adına bir tamim 
yayımladı. Bu metinde, İstan bul’un işgaliyle Osmanlı 
hâkimiyetinin sona erdiği, Temsil Heyetinin ülke yö-
netimine resmen el koyduğu, İstanbul ile yapılacak 
telgraf konuşmalarının ya saklandığı duyuruldu. Ayrıca 
Ankara’da olağanüstü yetkilerle toplanacak Meclis için 
üye seçilmesi gerektiği de bildirildi. Böylece Mustafa 
Kemal Paşa’nın Kurucu Meclis toplanması düşüncesi, 
bir anda olağanüstü yetkilerle Ankara’da bir Meclis 
toplanması fikrine dönüştü.

Meclisin Ankara’da toplanması, İngilizlerin hükûmet 
üzerindeki baskısını arttırmasına da yol açtı ve baskılara 
daha fazla dayanamayan Salih Paşa sadaretten istifa 
ederek yerine Damat Ferit Paşa dördüncü defa 
olmak üzere hükûmeti kurdu. Ancak yeni hükûmet 
Ankara’daki Heyet-i Temsiliye tarafından tanınmadı. 
Buna karşın Sadrazam Ferit Paşa, yayımladığı 
beyanname ile Kuva-yı Milliye liderlerini asi ilan etti 
ve bunlara katılanların bir haf ta içinde pişmanlıklarını 
bildirmeleri hâlinde affedileceklerini duyurdu. Sultan 
Vahideddin ise yayımladığı bir irade ile son Osmanlı 
Meclis-i Mebusân’ını 11 Nisan 1920’de feshetti. 
Böylece 18 Mart’ta fiilî olarak sona eren Meclis, bu 
kez resmî olarak da kapatılmış oldu.  

İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgali, Ankara’daki 
harekete olan desteği artırdı. Bu arada Mustafa 
Kemal Paşa, “Heyet-i Temsiliye Namına” 6 

maddeden oluşan bir telgrafı 21 Nisan 1920’de ordu 
birlikleri ile vilayetlere gönderdi. Bildiride Meclisin 
toplanma gayesi; “Vatanın bağımsızlığını sağlamak, 
Hilafet ve Saltanat makamını düşmanların elinden 
kurtarmak” olarak tanımlanmaktaydı.  Neticede 
23 Nisan 1920 günü, Mustafa Kemal Paşa’nın 19 
Mart 1920’de yayımladığı talimata ve 21 Nisan’daki 
telgrafa dayanarak Büyük Millet Meclisi Ankara’da 
toplandı. Meclis-i Mebusân’ın feshedilmesinden 
sonra İstanbul’daki mebuslardan bir kısmı Ankara’ya 
geçerek yeni Meclise katıldılar. Böylece Millî 
Mücadele’de yeni bir süreç olarak Ankara ve “Meclis 
Hükûmeti” dönemine girilirken yönetici kadrolar da 
bu Meclis çatısı altında toplanmaya başlamış oldu. بويوك ملت مجلسنك ۲۳ نسان ۱۹۲۰ تاريخنده 

آچيليشنه دائر هيئت ثمثيليه نك مكتوبى

Tamim metninin orijinali
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20. Kolordu Erkan-ı Harbiye 
(Genelkurmay Başkanlığı)

Şube 1

Aded
607

Ankara
21 Nisan 1920

Mevkii Kumandanlığına

1. Çokça cömert olan (Allah’ın) lütfuyla 23 Nisan Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara’da Büyük Millet 
Meclisi açılacaktır.

2. Vatanın istiklali, yüce hilafet ve saltanat makamının kurtuluşu gibi en mühim ve hayatî görevleri yerine getirecek 
olan Büyük Millet Meclisinin açılış gününü Cuma gününe denk getirmekle Cuma gününün bereketliliğinden istifade 
ve açılıştan önce bütün Sayın Milletvekilleriyle Hacı Bayram Cami-i Şerif ’inde Cuma namazı kılınarak Kur’an 
ve namazın nurlarından feyizlenilecektir. Namazdan sonra camiden Sakal-ı Şerif  ve Sancak-ı Şerif  alınarak özel 
daireye gidilecek ve oraya girilmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. Bu merasimde cami-i şerifin 
başlangıcından özel daireye kadar Kolordu Kumandanlığınca askerî kıt’alar ile özel tertibat alınacaktır.

3. Açılış gününün kudsiyetini güçlendirmek için bugünden itibaren il merkezinde Vali Beyefendi’nin tertibiyle 
hatim ve Buhari-i Şerif  okunmasına başlanacak ve hatm-i şerifin son kısımları, teberrüken Cuma namazından sonra 
camideki özel daire önünde tamamlanacaktır.

4. Mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde bugünden itibaren aynı şekilde Buhari ve hatimler ile Cuma 
günü ezandan evvel minarelerde salavat-ı şerif  okunarak hutbe sırasında hilafet sahibi Padişahımız hazretlerinin 
yüce isimleri zikredilirken, Padişahın haşmetli zatının, memleketin ve bütün tebaasının bir an önce kurtuluş ve 
mutluluğa nail olmaları duası zikredilecek ve Cuma namazından sonra hatimler tamamlanarak yüce hilafet ve 
saltanat makamının ve bütün vatanın kurtuluşu maksadıyla vuku bulan millî mesainin önem ve kudsiyeti, milletin 
her ferdinin seçtiği vekillerinden oluşan Büyük Millet Meclisinin tevdi eyleyeceği vatanî hizmetlerini yerine getirme 
mecburiyeti hakkında öğütler verilecektir. Daha sonra Halife ve Padişahımızın, din ve devletimizin, vatan ve 
milletimizin kurtuluş, selamet ve istiklali için dua edilecektir. Bu dinî ve vatanî merasimin yerine getirilmesinden 
ve camilerden çıkıldıktan sonra, Osmanlı beldelerinin her tarafından hükümet makamına gelinerek Meclisin 
açılışından dolayı tebrikler resmen kabul edilecektir. Her tarafta Cuma namazından evvel münasip bir şekilde 
Mevlid-i Şerif  okunacaktır. 

5. Bu tebliğin hemen yayılması ve herkese bildirilmesi için her vasıtaya başvurulacak ve acilen en ücra köylere, 
en küçük askerî kıt’alara ve memleketin tüm teşkilat ve müesseselerine gönderilmesi temin edilecektir. Ayrıca büyük 
levhalar hâlinde her tarafa asılacak ve mümkün olan mahallerde basılacak, çoğaltılacak ve parasız dağılacaktır.

6. Cenab-ı Hak’tan tam muvaffakiyetler için yakarışta bulunulur.

Heyet-i Temsiliye adına
Mustafa Kemal

Heyet-i Temsiliye Başkanlığından bildirilen beyanname yukarıdadır. Bildirilen tebliğin dinî ve vatanî merasim ile 
icrası rica olunur.

20. Kolordu Kumandan Vekili
Alay Kumandanı İsmet

İstihkam, Nakliye Taburlarıyla, Telgraf  Bölüğü ve Hizmet Kıt’asına bildirilmesi rica olunur.

Sûreti alınmıştır. 
İstihkam Taburu Nöbetçi Çavuşu

Mülazım
(İmza)

Sûreti alınmıştır. 
132/1 Kaleminde

Kıdemli Küçük Zabit 
(İmza)

Bir sûreti alınmıştır. 
20. Kolordu Nakliye Taburu 

Yazıcı 
(İmza)

Hizmet Kıt’ası 
bir sûretini almıştır. 

Mülazım 
(İmza)

Telgraf  Bölüğü 
bir sûretini almıştır. 

(İmza)

BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 23 NİSAN 1920 TARİHİNDE AÇILIŞINA 
DAİR HEYET-İ TEMSİLİYENİN MEKTUBU

Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 tarihinde açılışına dair Heyet-i Temsiliye Başkanı Mustafa Kemal imzalı tamim.
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Millî Mücadele ve Gazi Meclis
Ankara’da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanma 
hazırlıkları Heyet-i Temsiliye tarafından 19 Mart 1920 
tarihinde mülki ve askerî makamlara gönderilen seçim 
talimatı ile başlamıştı. Bu talimat, daha önceki seçim 
mevzuatında yer alan seçmen oranı, seçmenler, 
seçim kurulları ve seçilme yaşı gibi hükümleri bir 
tarafa bırakmış, daha geniş tabanlı bir seçim hedefi 
güdülürek hazırlanmıştı. 

İstanbul ve Anadolu’nun bir kısmı düşman işgali 
altındayken, Heyet-i Temsiliye’nin seçim talimatına 
göre seçilen mebuslar Nisan ayının başından 
itibaren, yaklaşık 20.000 nüfuslu küçük bir şehir 
olan Ankara’ya gelmeye başladılar. Çalışma mekânı 
olarak günümüzde “Kurtuluş Savaşı Müzesi” olarak 
kullanılan Ankara’nın Ulus Meydanı’ndaki bina 
hazırlandı. Binanın eksiklerinin tamamlanması ve 
tefriş edilmesinde neredeyse bütün Ankaralıların 
katkısı oldu ve Meclis binası açılışa hazır hâle getirildi.

Büyük Millet Meclisinin (23 Nisan 1920 Cuma günü) dualarla açılışı
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Meclisin Açılışı ve Faaliyetleri 
23 Nisan 1920 Cuma günü, TBMM’nin açılış 
merasimi, Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazı 
kılındıktan sonra başladı. Mustafa Kemal Paşa’nın, 
Heyet-i Temsiliye adına yayımladığı ve en ücra 
köyden en küçük askerî kıtaya kadar her yere acilen 
ulaştırılmasını istediği TBMM’nin açılışıyla ilgili 
bildiride, hem Meclisin açılış programı hem de kuruluş 
gayesi açıkça ortaya konulmuştu. Burada; Hacı 

Bayram Camii’nde ve yurdun diğer mahallerindeki 
camilerde kılınacak Cuma namazlarından ve tilavet 
edilecek Kur’an-ı Kerim’den manevi olarak istifade 
edileceği ve bu vesileyle milletin istiklali ile vatanın 
kurtulmasına dua etmenin dinî olduğu kadar millî bir 
görev olduğu belirtilmekteydi. 

Hacı Bayram Camii’nde Cuma namazı kılındıktan 
sonra kalabalık bir halk topluluğu, resmî ve askerî 
erkân ile birlikte, önde Hz. Muhammed’in lihye-i şerif 

1. TBMM Binası
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(sakal-ı şerifi) ve sancak-ı şerifini tekbir ve tehlillerle 
taşıyan ulema ve meşâyih heyeti olduğu hâlde, Meclis 
olarak hazırlanan binanın önüne geldiler. Meclis kapısı 
önünde Karacabey (Bursa) mebusu Mustafa Fehmi 
(Gerçeker) açılış duasını yaptı. Daha sonra kurbanlar 
kesilerek içeri girildi. Lihye-i şerif ile sancak-ı şerif 
Meclis başkanlık kürsüsü yanına konulduktan sonra 
daha önce tilavetine başlanan Kur’an-ı Kerim ve 
Buhari-i Şerif’in son kısımlarının da okunmasıyla 
hatim tamamlanıp duası yapıldı. Açılış merasimi en 
yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in, Büyük 
Millet Meclisini resmen açmak için riyaset mevkiine 
çıkmasıyla tamamlandı.  

Meclis, yeni seçilen ve İstanbul Mebusân Meclisinden 
gelen 115 mebus ile 23 Nisan 1920 Cuma günü saat 
13.45’te açıldı ve ilk toplantısını yaptı. En yaşlı mebus 
olması sebebiyle, Meclis Başkanı olarak Sinop Mebusu 
Şerif (Avkan) Bey, açılış oturumunu yönetti ve bir 
açılış konuşması yaptı. Şerif Bey bu konuşmasında, 
İstanbul’un işgal edilmesi neticesinde saltanat ve 
hilafet merkezinin istiklalinin ortadan kalktığını, 
bunun ise kabul edilemez bir durum olduğundan, 
milletin derhâl harekete geçerek içerisinde bulunulan 
Meclis-i Âlî’yi teşekkül ettirdiğini ve reisi bulunduğu 
bu Meclisin, Müslümanların halifesi olan Sultan 
Vahideddin ile İstanbul’un ve bütün vilayetlerin 
kurtuluşunu Allah’ın izniyle sağlayacağını belirtti.

Meclisin 24 Nisan 1920 tarihli birleşiminde öncelikle 
mebusların mazbataları incelenip karara bağlandı. 
Daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mütareke’den 
Meclisin açılışına kadar geçen süredeki gelişmeleri 
anlatan bir konuşma yaptı ve konuşmasının sonunda 
bir hükûmet kurulmasına yönelik önergeyi Meclise 
sundu. Bu önergede; Heyet-i Temsiliye’nin görevinin 
sona ermesi, kuvvetler birliği esasına dayanan yasama 
ve yürütme yetkilerinin Meclisin elinde toplanması 
ve Meclisten seçilmiş bir heyetin hükûmet işlerini 
yürütmesi, Meclis Başkanının da aynı zamanda, bu 
heyetin başkanlığını üstlenmesi önerilmekteydi. 

Mustafa Kemal Paşa’nın önergesiyle, daha sonra 
Teşkilât-ı Esasiyye Kanunu ile resmiyet kazanacak 
olan Meclis Hükûmeti denilen sistem kurulurken, 
bunun için bir İcra (Yürütme) Heyeti oluşturuluyordu. 
Mecliste okunan bu önerge ittifakla kabul edilip 
onaylandı. Millete ait bütün işleri görmek, memleketin 
ve Halifeliğin kurtuluşunu sağlamak amacıyla kurulan 
Meclisin üstünde artık hiçbir kuvvet olmayacaktı. 
Hükûmet teşkilatı, esasta mesuliyetsiz bir hükûmet 
başkanı ile yasama yetkisine sahip denetleyici bir 
Meclis ve Meclisin güvenini taşıyan bir İcra Heyetinden 
oluşacaktı.

Yürütme gücünü üstlenecek üyelere “vekil (bakan)” 
denilmesi uygun görüldü. Meclis Başkanı, İcra 
Heyetinin de başkanı olarak Meclis adına imzaya 
ve kararları onaylama yetkisine sahipti. Padişah 
ve İslam Halifesi, her türlü zorlama ve baskıdan 
kurtulup tamamen hür ve bağımsız olarak kendini 
milletin sadık sinesinde gördüğü gün, yüce Meclisin 
tanzim edeceği kanuni esaslar dairesinde saygın 
yerini alacaktı. Geçici kaydıyla da olsa Anadolu’da bir 
hükûmet başkanı ya da saltanat kaymakamı (padişah 
vekili) görevlendirilmeyecekti.

Siyasi Gruplar ve Gruplaşmalar
TBMM’nin kurucu unsuru Sivas Kongresi’nde 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
(A-RMHC) çatısı altında Mustafa Kemal Paşa’nın 
önderliğinde birleştirilen taşradaki siyasi dernek ve 
cemiyetlerdi. 1923’te Cumhuriyet’in kurulmasına 
giden yolda önemli siyasi kararlar, 1919-1922 
döneminde A-RMCH tarafından alındı. 1920’de 
düzenlenen seçimler, ilk TBMM’nin toplanması, 1921 
tarihli Teşkilât-ı Esasiyye Kanunu’nun kabul edilmesi, 
Yunanlılarla yapılan savaş, dönemin ana ideolojik 
belgesi olan Halkçı Programı’nın hazırlanması ve 
1922’de Saltanatın kaldırılması gibi pek çok önemli 
olay ve gelişme A-RMHC’nin önderliğinde gerçekleşti.
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A-RMHC’nin başlangıç evresinde, İslamcılıktan 
halkçılığa, milliyetçilikten sosyalizme uzanan çeşitli 
ideolojiler kendilerine yer buldu. Ancak bir süre sonra 
mebuslar arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmaya 
başladı. Bu da beraberinde mebusların Mecliste iki 
ana gruba ayrılmasına yol açtı. A-RMHC içinden çıkan 
gruplardan biri, Mustafa Kemal Paşa’nın kendilerine 
öncülük ettiği Batı yanlılarından ve reformculardan 
oluşan ve kendilerine Birinci Grup/ Anadolu ve 
Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu adı verilenlerdi. Grup, 
10 Mayıs 1921’de kuruldu. Mustafa Kemal Paşa, 133 
mebusun katıldığı Birinci Grup/Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Grubu genel kurulunda grup 
başkanlığına seçildi. 

Mecliste Birinci Grup adı altında bir oluşum, muhalif 
söylem ve tartışmaları da tetiklemişti. 16 Mayıs 
1921’de Hüseyin Avni (Ulaş) Bey (Erzurum), bu 
durumu Meclise taşımış, tartışmalar olmuş ve böyle 
bir gruplaşmaya gidilmesi eleştirilmişti. Muhalif 
mebusların Meclis çatısı altında Birinci Gruba karşı 
daha organize bir savunma yapma ihtiyacı Temmuz 
1922’de İkinci Grup adıyla bir fırkanın teşekkülüne 
yol açtı. Grubun lideri Hüseyin Avni (Ulaş) Bey’di. 
Muhalif grubun kurucuları arasında Canik mebusu 
Emin (Gevelioğlu), Erzurum mebusu Süleyman 
Necati (Güneri), Kastamonu mebusu Mehmet Besim 
(Fazlıoğlu), Kayseri mebusu Rifat (Çalıka), Sivas 
mebusu Vasıf (Karakol) ve Mersin mebusu Salahattin 
(Köseoğlu) beyler vardı.

İkinci Grubun Yeni Türkiye’ye Katkısı
Gerek o dönemde parlamento tartışmalarına 
bakıldığında gerek İkinci Grubun tesis edildiği Temmuz 
1922’deki 7 maddelik ilk programda açıklanan konulara 
göz atıldığında, Grubun kurulmasındaki ana sebebin 
hep söylenilen ve artık bir klişe hâline gelmiş olan 
hilafet ve saltanat taraftarlığı olmadığı, tam tersine 
Millet Meclisinin egemenliğini korumak ve iktidarın 
tek bir şahısta toplanmasının engellenerek kuvvetler 
ayrılığının temin edilme isteği olduğu görülebilir. 

İkinci Grubun kurulmasından sonra muhalifler 
Mecliste uzun süredir karşı çıktıkları uygulamaları 
kendi görüşleri doğrultusunda çözmek amacıyla 
disiplinli bir çalışma tarzını benimsemişlerdi. Mecliste 
görüşülecek konuları önceden aralarında toplanarak 
değerlendirme ve alınan kararı Mecliste toplu 
olarak savunma yönteminin tercih edilmesi, grubun 
Meclisteki ağırlığını da artırmıştı. Kendisi de sonradan 
muhalif saflara katılacak olan Heyet-i Vekile Reisi Rauf 
Bey, İkinci Grubun bu çalışma tarzını “muntazam, 
dikkatli ve dokümanter” olarak ifade etmişti.

Bu çerçevede, İkinci Grubun katkılarından biri 
parlamentoda kuvvetler ayrılığına yönelik hukuki 
altyapıların oluşumunu sağlamasıydı. Heyet-i 
Vekile Reisinin doğrudan Meclis tarafından 
seçilmesi bunlardan biriydi. 20 Temmuz 1922’deki 
Başkumandanlık Kanunu süresiz uzatıldığında bu 
kanunun Başkomutana verdiği Meclis gücünü ferdi 
olarak kullanma yetkisi yürürlükten kaldırıldı. Bu 
düzenlemeyle Meclis denetimi dışında kalan İstiklal 
Mahkemeleri’nin görevleri de sona erdi. Ayrıca, 31 
Temmuz 1922’de İkinci Grubun çalışmalarıyla İstiklal 
Mehâkimi Kanunu kabul edildi ve yasa tarihinden 
sonra kurulacak İstiklal Mahkemeleri üzerine Meclis 
denetimi getirildi.

Mecliste bulunan bu iki grup zaman zaman birlikte 
hareket edebilme erdemini de göstermişti. 1 Kasım 
1922’de Saltanatın kaldırılmasına dair görüşmelerde 
iki grup âdeta birbiriyle yarışmış ve oy birliği ile 
saltanat ilga edilmişti. Saltanat kaldırılırken Hilafet 
makamının siyasi güçten mahrum olarak muhafazası 
yine iki grubun üzerinde ittifakla hareket ettiği bir 
konuydu. Buna karşın Lozan’a gönderilecek heyetin 
kim tarafından seçileceği meselesi gruplar arasında 
sert tartışmalara yol açmıştı. İkinci Grup, Lozan 
görüşmelerinin Meclisin idaresinde yapılmasını 
isterken Birinci Grup görüşmeleri Heyet-i Vekile’nin 
yürütmesini savunmuştu. Uzun tartışmalardan sonra 
karar, oy çokluğu ile Birinci Grubun lehinde oldu.
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İkinci Grubun Sonu ve Muhalefetsiz Kalan Meclis
İlk Mecliste İkinci Grubun demokrasinin tesisine 
dair bu sert muhalefeti ve yetkinin tek kişide 
merkezileşmesine karşı verdiği çetin mücadeleler 
1923 yılı seçimleriyle farklı bir boyuta taşındı. 
İkinci Grubun, hep birlikte seçimlere katılmama 
kararı almasıyla Birinci Grup adayları toplu olarak 
parlamentoya girdi. Hazırlanan listelerde muhalif 
herhangi bir sesin olmamasına büyük özen gösterilse 
de İkinci Meclis henüz uysal bir parlamento olmaktan 
uzaktı. Muhalefetin tamamen tasfiyesi ancak Takrir-i 
Sükun Kanunu (4 Mart 1925) ile gerçekleşecekti. 

Meclis dağıldıktan sonra Ankara’da Mustafa Kemal 
başkanlığında Müdafaa-i Hukuk Grubu yönetim 
kurulu üyelerinden bir seçim grubu tesis edildi. 
Mustafa Kemal Paşa bu kurulla birlikte çalışarak aday 
listelerini oluşturdu. Kâzım Karabekir Paşa anılarında 
“Mustafa Kemal’e en çok emniyet verenler listeye 
girdiler. İkinci Gruptan kimse namzet gösterilmedi. 
Hâlbuki bunların çoğu İstiklal Harbi’ne, ilk günden 
beri canla başla hizmet etmiş insanlardı. Bu hususta 
aramızda biraz da münakaşa oldu. Gazi; ‘ben muhalif 
istemiyorum’ diyerek kendine en fazla sadakat 
gösterenleri ve Birinci Mecliste fiiliyatıyla bu emniyeti 
kazananları aday gösteriyordu. Ben de bu duruma 
itiraz ediyordum.” demişti. Karabekir Paşa foto 

Bütün adaylar Mustafa Kemal Paşa’nın başkanlığında 
bulunduğu bu kurul tarafından belirlendi. Aday 
listeleri oluşturulurken çoğu kez seçilecek mebus 
sayısı kadar aday gösterildi ve bu kişilerin tamamının 
Meclise girmesi sağlandı. Bunun tek istisnası bağımsız 
olarak Meclise dâhil olan Gümüşhane mebusu Zeki 
Kadirbeyoğlu idi. Yapılan seçimlerde İkinci Gruba 
ait hiçbir mebus Meclise yeniden giremedi ve tarih 
sahnesine veda ettiler. Kadirbeyoğlu foto

Listeler tek bir merkezde hazırlanmış olsa da İkinci 
Meclisin ilk bir buçuk yılı tek sesli değildi ve mebuslar 
arasında sert tartışmalar yaşanmaktaydı. Halk Fırkası 
içinde kalan muhalifler mücadelelerini yeni bir parti 

altında yürütme kararı aldılar ve Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkasını kurarak Cumhuriyet döneminin 
ilk muhalefet partisini ortaya çıkarmış oldular (17 
Kasım 1924). Kâzım Karabekir başkanlığında kurulan 
partiye Adnan Adıvar ve Rauf Orbay gibi Birinci 
Grubun ateşli savunucularından kişiler de katıldı. 
İkinci Grubun lideri Hüseyin Avni Bey, fırkanın 
kurulmasından kısa süre sonra basına yaptığı bir 
açıklamada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının eski 
İkinci Grubu doğuran ortamın bir neticesi olduğunu 
söyleyerek partinin varlığını meşru ve lüzumlu olarak 
değerlendirmişti. Ancak, Cumhuriyet döneminin bu 
ilk muhalif partisi Şeyh Sait Ayaklanması sonrasında 
çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu (4 Mart 1925) ile 
tamamen bitti.

Muhalefetin Tamamen Tasfiyesi 
Takrir-i Sükûn Kanunu ile sadece siyasi arenada 
değil, tüm ülke sathında muhalefetin kesin olarak 
susturulmasından sonra Birinci Dönem Lazistan 
mebusu Ziya Hurşit Bey ve arkadaşlarının Mustafa 
Kemal Paşa’ya karşı düzenledikleri suikast girişimi, 
işin içinde olanlarla birlikte eski İttihat ve Terakki 
Cemiyeti, İkinci Grupçular ve eski Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası mensuplarıyla da son bir 
hesaplaşmanın yolunu açtı. 

17 Haziran 1926’da suikast tertipçilerinden birinin 
ihbarı üzerine Ankara İstiklal Mahkemesi 26 
Haziran’da İzmir’de çoğu milletvekili olan 49 tutuklu 
sanığı yargılamaya başladı. İkinci Grup önderleri 
Hüseyin Avni, Salahattin (Köseoğlu) ve Kara Vasıf 
(Karakol) beyler de tutuklandı. Yapılan yargılama 
neticesinde mahkeme bu kişileri suçsuz buldu ve 
beraat ettirdi. Ancak İkinci Gruba ait eski mebuslar 
tamamen tarih sahnesinden çekilmiş oldular. Bu 
tasfiye, aynı zamanda uzun yıllar sürecek olan 
tek parti rejiminin başlangıcını da temsil ediyordu. 
Muhalefetten mahrum bir ülke olarak Türkiye ancak 
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesinden sonra (1945) 
demokrasi kültüründe bir değişikliğe gidebildi.
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Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi: 
Kût’ül-Amâre Zaferi (29 Nisan 1916)

bu ay
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Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi: 
Kût’ül-Amâre Zaferi

Devletler arasında sömürge hâkimiyeti üzerinden 
süren ekonomik ve siyasi çıkar çatışmaları, 20. Yüzyılın 
başında başlayan Birinci Dünya Savaşı’nın adeta 
habercisiydi. Bu savaş,  büyük imparatorlukların son 
bulmasına ve savaşa katılan tüm ülkelerde siyasi, 
askerî, iktisadi ve sosyal pek çok köklü değişikliklerin 
gerçekleşmesine sebep olmuştu.

Kût’ül-Amâre Zaferi, Birinci Dünya Savaşı’nda, 
Osmanlıların Çanakkale Zaferi’nden sonra 
kazandıkları ikinci büyük zaferdi. Her iki zafer de 
nitelikleri ve sonuçları itibarıyla farklıydı: Çanakkale 
Zaferi, savaşın kaderini belirlemiş bir savunma 
zaferiyken, Kût’ül-Amâre kuşatma altında bulunan 
ve teslim olmamak için direnen düşman İngiliz 
kuvvetlerine karşı gösterilen sabır ve azimle 
kazanılmıştı. Ancak savaşın gidişatını Çanakkale 
Zaferi kadar etkilememişti.

Osmanlı İmparatorluğu idaresindeki topraklarda 
bulunan petrol kaynakları ve başka kaynaklar, başta 
İngiltere olmak üzere pek çok sömürgeci devletin 
bölgeye olan ilgisini çekmekteydi. Hatta İngiliz devlet 
adamı Winston Churchill “bir damla petrolün bir 
damla kandan daha değerli” olduğunu söyleyerek 
İngiltere’nin sömürgeci çıkarları için ne ölçüde 
saldırgan bir siyaset izleyebileceğinin ipuçlarını 
vermişti.

Birinci Dünya Savaşı’ndaki önemli cephelerden biri 
de Irak Cephesiydi. Irak Bölgesinde bulunan zengin 
petrol kaynakları 19. yüzyıldan itibaren Hindistan’ı 
sömüren İngiltere’nin hedefi hâline gelmişti. Bu bölge 
ayrıca İngiltere’nin Hindistan gibi diğer sömürgeleri 
ile bağlantı kurması açısından da jeopolitik ve stratejik 
önemi haizdi.

Çanakkale Savaşı’nda büyük bir hezimete uğrayan 
İngiltere hem petrol kaynaklarına ulaşmak hem de 

sömürgeleri nezdinde zedelenen itibarını düzeltmek 
için Bağdat’ı işgal etmek için harekete geçmişti. 
Bundan başka güneybatı İran’daki petrol yataklarını 
muhafaza etmek, güney Irak’taki Arap şeyh ve 
emirlerini etki altında tutmak, Hicaz, İran, Afganistan 
ve Hindistan’daki Müslümanların İngiltere’ye karşı 
cihat yapmasını engellemek ve Basra’nın Alman 
denizaltıları tarafından kullanılmasını engellemek gibi 
hedeflerle İngilizler 6 Kasım 1914 tarihinde Şattü’l 
Arap ağzındaki Fav mevkiine asker çıkartmıştı. Basra 
Körfezi’nden kuzeye doğru ilerlemiş, Irak’a yönelik 
işgal hareketini başlatmışlardı.

İngilizler, 22 Kasım 1914’te önce Basra’yı, bir süre 
sonra da Dicle ve Fırat’ın birleştiği bir mevkide 
bulunan Kurna’yı çok fazla bir direnişle karşılaşmadan 
işgal etti. Bu işgaller üzerine, Trablusgarp Harbi’ndeki 
başarıları ile bilinen Süleyman Askeri Bey ve bazı 
seçkin subaylar halkı işgallere karşı örgütlemek üzere 
Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından görevlendirildi. 
Ocak 1915’te Irak ve Havalisi Genel Komutanı olan 
Süleyman Askeri Bey’den Trablusgarp’ta halkı 
İtalyanlara karşı örgütlediği gibi, burada da yerel halkı 
örgütleyerek Basra’yı geri alması istendi.

Basra’yı geri almak için harekete geçen Süleyman 
Askeri Bey, yerel aşiretlerden 10 bin civarında 
gönüllü asker topladı. Kendisine takviye olarak da 
29 top, mevcutlu 9 tabur piyade, 2 bölük süvari 
birliği gönderildi. Kuvvetleriyle İngilizleri Kurna’da 
durdurmayı başaran Süleyman Askeri Bey, 11 Nisan 
1915’te Bercisiyye ve Şuaybiyye’deki İngiliz birliklerine 
karşı saldırıya geçti. Ormanlık bölgede üç gün süren 
muharebelerden sonra Osmanlı ordusunun verdiği 
ağır kayıplara çok üzülen Süleyman Askeri Bey 
canına kıydı. 20 Nisan 1915’te Süleyman Askeri 
Bey’in yerine Albay Nurettin Bey (Sakallı Nurettin 
Bey) atandı.
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Bağdat’ı ele geçirebilmek için İngilizlerin, Bağdat ve 
Basra şehirleri arasında bulunan, stratejik bir mevkii 
olan, Kût’ül-Amâre’yi ele geçirmesi gerekiyordu. 
Nurettin Bey de selefi gibi İngilizlere karşı halkı 
örgütlemeye ve bir savunma hattı oluşturmaya 
çalıştı. Ancak İngilizler Necef ve Kerbela’daki Şii yerel 
halka yüklü miktarda para dağıtarak isyanlar çıkarttı. 
İngilizlerin başlattığı bu psikolojik harbe karşı, taktik 
olarak, Nurettin Bey de Kurna’nın kuzeyinde başlayan 
harekâtta Osmanlı birliklerini Selman-ı Pak’a çekti. 
İngilizler 29 Eylül 1915’te Kût’ül-Amâre’yi işgal ettiler.

Selman-ı Pak, Osmanlı Devleti’nin Bağdat’ı savunmak 
için elinde kalan son kalesiydi. İngilizler bu kaleyi de 
ele geçirmek için, General Townshend komutasında, 
23 Kasım 1915’te, saldırıya geçti. Ancak saldırıdan 
evvel, Osmanlı Genelkurmayı’nın emriyle, Irak Umum 
Komutanlığına 4 piyade tümeni, 1 süvari tugayı 
ve 2 aşiret tugayı ile takviye yapılmıştı. Ayrıca 38. 
Tümende yeniden kurularak Bağdat’ın savunması için 
görevlendirilmişti. Albay Nurettin Bey’in oluşturduğu 

başarılı savunma hattı ve Osmanlı askerlerinin 
kahramanca mücadelesi sayesinde İngilizler Selman-ı 
Pak’ta başarısız oldu. Ağır kayıplar veren İngilizler, 
Kût Kalesi’ne güç bela sığındılar. 

Selman-ı Pak’ta zafer kazanan Osmanlı kuvvetleri 
Kût’un 60 km doğusundaki Şeyh Said mevkiine 
giderek Kût Kalesi’ndeki İngiliz birlikler ile diğer 
İngiliz birlikler arasındaki bağlantıyı kestiler. Albay 
Nurettin Bey komutasındaki Osmanlı ordusu 5 Aralık 
1915’te Kût’ül-Amâre’yi kuşattı. 8 Aralık 2015’te Albay 
Nurettin Bey, İngiliz General Townshend’e teslim 
olması için bir mesaj gönderdi:

“Zayıf kuvvetiniz, üstün ordumuz karşısında ve dar 
bir sahada mahsur kaldı. Ciddi bir hareketimizin 
mukavemetinizi kırması tabiidir. Bundan başka 
meskûn bir kasaba civarında muharebe etmek 
uygarlık koşullarına tamamen aykırıdır. Beyhude 
kan dökmekten sakınarak ve biçare masum halkı 
koruyarak sizi teslim olmaya davet ediyorum.”

İngilizler teslim olmayı reddetti. Kuşatma altındaki 
İngiliz birliklerini Kût’tan kurtarmak için General 
Aylmer komutasındaki kuvvetler Kût’ül-Amâre’ye 
saldırdı. Ancak İngilizler 6 Ocak 1916 tarihli Şeyh 
Saad Muharebesi’nde ölü ve yaralı toplam 4.262 
askerini kaybederek geri çekildi. 

Kût’ül-Amâre kuşatmasını güçlendirmek isteyen 
Osmanlı Genelkurmayı, Irak Cephesinin yönetimini 
değiştirdi. Bölgeye Kafkas Cephesinden yeni tümenler 
geldi ve Irak’ta 6. Ordu kurularak komutanlığına Alman 
General Colman der Goltz atandı. Yeni düzenlemeden 
hoşnutsuz kalan Albay Nurettin Bey görevinden 
ayrıldı ve yerine Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın 
amcası Albay Halil Bey atandı. 

Şeyh Saad Muharebesinden sonra, 13 Ocak 1916 
tarihinde düzenlenen Vadi Muharebesi’nde 19 
bin kişilik İngiliz Ordusu, ölü ve yaralı 1.600 kayıp 
verdirilerek geri püskürtüldü. Osmanlı ordusu Vadi’nin 
yukarısındaki Felahiye’de mevzilendi. 21 Ocak 
tarihinde düzenlenen Felahiye Muharebesi’ni İngiliz 
birlikleri ölü ve yaralı 2.741 kayıp vererek kaybetti. 

İngilizler, kuşatmayı sona erdirmek için Mart başında 
İngiliz General Fenton Aylmer komutasında yeniden 

Albay Nurettin Bey
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bir taarruz girişiminde bulundu. 8 Mart 1916 tarihinde 
Sâbis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 
13. Kolordu’ya hücum ettiler. Ancak bu taarruzda 
da 3.500 asker kaybederek geri çekildiler. İngilizler, 
yeniden, 5 Nisan tarihinde Felahiye, Beit Asia ve 
Sannaiyat bölgelerine doğru saldırıya geçti.

Çatışmalar sürerken 19 Nisan 1916 tarihinde 6. Ordu 
Komutanı Goltz Paşa, Bağdat’ta bulunan karargâhında 
tifüsten öldü ve  yerine Halil Bey atandı. 22 Nisan 
tarihine kadar geçen sürede İngiliz birlikleri, ölü ve 
yaralı 1.200 kayıp vererek yenildiler ve geri çekildiler.

Kuşatmanın başlarında, ellerindeki erzak ve 
cephaneye güvenen General Townshend, Nurettin 
Bey’in teslim ol çağrısına kulak asmamıştı. Ancak 
geçen zaman içerisinde İngiliz birliklerinde 
erzak sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Townshend, 

komutasındaki askerlerin koşum hayvanlarını, 
atları ve katırları kestirerek askerlerin et ihtiyacını 
karşılamaya çalıştı. İngiliz askerler açlıkla beraber 
hastalıklar nedeniyle de kırılmaya başlamıştı.

İngiliz General Townshend’in yaptığı diğer bir taktik 
hatası da Kût şehrinde muhkem Arapları şehir 
dışına çıkartmamasıydı. Kuvvetleri ile iaşesini temin 
etmek zorunda kaldığı bu Arap halk ise Osmanlı 
kuvvetlerine şehirden bilgi taşımıştı. Arap halk gibi 
İngiliz birliklerinde bulunan Müslüman Hintli askerler 
de din kardeşlerine karşı savaşmak istemiyordu. Tüm 
bu sebeplerden dolayı Kût’taki İngiliz birliğinde ciddi 
boyutlarda disiplin sorunu yaşanmakta ve askerler 
firar etmekteydi.

Kût şehrinde açlık ve yokluk çeken İngiliz birliklerine 
yiyecek ve mühimmat temin edebilmek için İngilizler 
tarihte ilk olarak havadan yiyecek ve mühimmat ikmal 
harekâtını da gerçekleştirdiler. Ancak havadan atılan 
yiyecek ve mühimmatın çoğu yerine ulaşamadığı gibi 
Osmanlı siperlerine veya Dicle Nehrine düştüğü de 
oldu.

Açlık, hastalık ve askerlerin firar etmesi gibi zorluklar 
İngilizlerin Kût kuşatmasını kaldırmak için yaptığı tüm 
saldırıların başarısızlığına eklenince İngiliz General 
Townshend, Osmanlı ordusu ile müzakere yapmak 
istedi. Meşhur İngiliz ajan Yüzbaşı Lawrence’ın da 
katıldığı müzakerelerde Townshend 1 milyon sterlin 
ve ellerindeki tüm mühimmat karşılığında serbest 
bırakılarak Hindistan’a gitmelerine izin verilmesini 
talep etti. Halil Paşa İngilizlerin para teklifini ve 
taleplerini reddetti. İngilizler para teklifini 2 milyon 
sterline yükseltince, Halil Bey cevaben Osmanlı 
Devleti’nin paraya ve silaha ihtiyacı olmadığını söyledi 
ve İngilizlerin teklif ve taleplerini reddetti. Ayrıca, 
teslim olmamaları hâlinde Osmanlı ordusunun 
yeniden taarruza geçeceğini söyledi. 

Müzakereden umduğunu bulamayan İngiliz General 
Townshend 28 Nisan gecesi Kût’ül-Amâre kalesindeki 
tüm cephaneyi infilak ettirdi. 29 Nisan 1916 günü 
Halil Bey 3. Piyade Alayı ile birlikte, bando marşları 
eşliğinde kaleye girerek, General Townshend’i diğer 
5 general, 481 subay ve 13.300 er ile birlikte kendi 
karargâhında esir aldı. Askerlerden 2864’ü İngiliz, 
7192’si Hint ve 3.248’i  muharip olmayan askerdi. 

6. Ordu Komutanı Halil Paşa
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General Townshend’in garnizonu o zamana kadar 
İngiliz Kraliyet Kuvvetleri arasında teslim olan en 
büyük kuvvetti. 29 Nisan 1916’da garnizonunun teslim 
olmasını takiben kuşatma esnasında sağ kalanlar esir 
olarak Halep’e götürüldü.

İngilizler Kût’ta 13 bin askerini kurtarmaya çalışırken 
22 bine yakın kayıp verdi. Kût’ül-Amâre Zaferi, 
hazırlıksız girilen bir savaşta, donanımlı bir düşmana 
karşı, hatta bu düşmanın halkı isyan ettirmek suretiyle 
yaptığı psikolojik harbe rağmen, Osmanlı subay 
ve askerlerinin sebat ve fedakârlığı ile kazanılmış 
büyük bir zaferdi. Bu zaferle İngilizler Çanakkale 
Zaferi’nden sonra yine büyük bir hüsrana uğramıştı. 
Britanya kamuoyunda büyük infial yaratan Kût’ül-
Amâre Zaferi’ni İngiliz tarihçi James Morris, ‘İngiliz 
askerî tarihinin en küçük düşürücü yenilgisi’ olarak 
nitelendirmişti.

Kût’ül-Amâre Zaferi’nden sonra mirlivalığa terfi 
ettirilen Halil Bey 29 Nisan 1916 tarihinde 6. Ordu’ya 
yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, 
İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın 
güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle 
gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından 
öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek 
Kût karşısında ve gerekse Kût’u kurtarmaya gelen 
ordular karşısında 350 subay ve 10 bin erini şehit 
vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kût’ta 13 
general, 481 subay ve 13 bin 300 er teslim alıyorum. 
Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz 
kuvvetleri de 30 bin zayiat vererek geri dönmüşlerdir. 
Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek 
kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak 
için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte 

General Townshend kılıcını  Halil Paşa’ya teslim ederken
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Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi 
Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.”

Kût Zaferi Osmanlı İmparatorluğu’nun hemen her 
yerinde büyük bir sevinçle karşılandı. Zafer İstanbul’da 
meydanlarda askerî bando eşliğinde halk ve askerler 
tarafından kutlandı. İkdam gazetesinin 1 Mayıs 1916 
tarihli sayısında Osmanlı Hükûmeti resmî bir tebliğ 
yayımladı ve kamuoyunu zafer hakkında bilgilendirdi:

“Takriben beş aydan beri kahraman kıta’amızın 
tazyiki altında Kût’ül-Amâre’de mahsur kalan 
İngiliz ordusu nihayet ordu-yı hümayunun kuvve-i 
kahresine teslim-i silaha mecbur olmuştur.”

Kût Zaferi müttefik devletlerce de büyük sevinçle 
karşılanmış ve kutlanmıştı. Özellikle Alman basını 
zafere büyük yer vermiş, Türk ordusunu öven 
yazılar yazmıştı. Alman basınında yayımlanan 
bir karikatürde İngiltere, Sakallı Nurettin Paşa 
tarafından terbiye edilen yaralı bir aslan olarak tasvir 
edilmişti. Zaferin ardından Almanya’da okullar tatil 
edilmiş, Berlin’de halk Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Berlin Büyükelçiliğine gelerek Türk bayrağını 
selamlamıştı. Benzer kutlamalar Viyana ve Sofya’da 
da yapılmış, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve 

Bulgaristan’da da Kût’ül-Amâre Zaferi büyük sevinçle 
karşılanmıştı. 

Kût’ül-Amâre Zaferi’yle her ne kadar İngilizlerin 
Bağdat’a girişi gecikmiş, İran-Irak cephelerindeki 
planları bozulmuşsa da Türk ordusunun Kût’ül-
Amâre’de kazandığı bu büyük zaferden maalesef 
istifade edilememiştir. Zaferin ardından Kût’taki 
birlikler diğer cephelere gönderilmiş, Irak cephesinde 
savunma gücü zayıflatılmıştır. Destek kuvvetlerinin 
gelmesiyle Kût şehrine ilerleyen İngiliz kuvvetleri 
23 Şubat 1917 tarihinde Kût şehrini geri almış, 
birbirini izleyen hücumlar neticesinde Bağdat’ı işgal 
etmişlerdir. 

Halil Bey’in zaferden sonra ordusuna yazdığı 
mektupta ‘Kût Bayramı’ olarak tanımladığı zafer Silahlı 
Kuvvetlerimizce 1946 senesine kadar kutlanmıştır. 
Ancak İkinci Dünya Savaşı esnasında İngilizlerle 
siyasi yakınlaşma ve sonrasındaki Sovyet tehdidi 
nedeniyle destek arayışları neticesinde Kût Bayramı 
gündemden çıkmaya başlamıştır. İngilizlerin yaptığı 
baskılar nedeniyle Kût Bayramı’nın kutlanmasına son 
verildiği düşünülmektedir. Türkiye’nin 1952 yılında 
NATO’ya üye olmasının ardından da kutlamalara son 
verilmiştir.
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Ülkemizde Anayasa Mahkemesi 1961 Anayasası ile 
kurulmuştur. 1924 Anayasası’nda da benzer şekilde 
Anayasa’nın üstünlüğü ilkesi bulunmasına karşın 
1961 Anayasası bu ilkeyi bir de kurumsal güvenceye 
bağlamıştır. Bu çerçevede, 1961 Anayasası’nın 
yargı alanında getirdiği en önemli yenilik kanunların 
Anayasa uygunluğunu denetlemekle görevli bir 
Anayasa Mahkemesini kurmasıdır. 1961 Anayasası ile 
ülkemiz de Kıta Avrupası uygulamasından etkilenerek 
Avrupa modelini seçmiştir. 1961 Anayasası ile 
merkezi bir yargı organı ihdas edilerek, kanunların 
Anayasa’ya uygunluğunun denetimi konusunda yetki 
bu mahkemeye verilmiştir. 1961 Anayasası’nın genel 
gerekçesinin ilgili bölümünde “Yasama organının 
faaliyetleri yeni kurulan Anayasa Mahkemesinin kazaî 
denetimi altındadır. Bu denetimin müessiriyetini 
sağlamak için ilgililere tanınan iptal davası yetkisi 
yanında, defi yoluyla murakabe imkânı da açık 
bırakılmıştır.” denilmektedir. Anayasa Mahkemesinin 
kuruluşu, görev ve yetkileri, yargılama ve çalışma 
usulü ile kararlarının niteliği 1961 Anayasası’nın 
145 ila 152. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna 
göre; 22.04.1962 tarih ve 44 sayılı “Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun” 25.04.1962 tarihli Resmî Gazete’de 
yayımlanmıştır. Anılan Yasanın 1. maddesine göre; 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri 
yapmak ve yetkileri kullanmak üzere başkentte 
bir Anayasa Mahkemesi kurulmuştur”. Anayasa 
Mahkemesinin kuruluş kanununda Mahkemenin, 
bu kanunun yürürlüğe girişinden en geç bir ay 
sonra faaliyete geçmesi hükme bağlanmıştır. Ancak 
hazırlıklar tamamlanamadığı için Mahkeme, kanunun 
öngördüğü 25.05.1962 tarihinde değil, 28.08.1962 
tarihinde faaliyete geçmiştir. 03.10.1962 tarihinden 
itibaren de Mahkemenin kararları Resmî Gazete’de 
yayımlanmaya başlamıştır. 

Anayasa Mahkemesinin ilk başkanı Sünuhi ARSAN, 
ilk başkanvekili Tevfik GERÇEKER’dir. İlk üyeleri ise 
şunlardır: Ömer Lütfi AKADLI, İhsan KEÇECİOĞLU, 
Yekta AYTAN, İsmail Hakkı ÜLKMEN, Rifat Orhan 
GÖKSU, Mustafa Ekrem TÜZEMEN, Osman YETEN; 
İsmail Hakkı KETENOĞLU, Ali Fazıl ULUOCAK, Ahmet 
AKAR, Ömer Lütfi ÖMERBAŞ, Mahmut Celâlettin 
KURALMEN, Salim BAŞOL, Muhittin GÜRÜN, İbrahim 
Hilmi SENİL, Avni GİVDA, Ekrem KORKUT ve M. 
Şemsettin AKÇOĞLU.

1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesine kanunların 
ve TBMM İçtüzüklerinin Anayasa’ya “şekil ve 
esas” bakımından uygunluğunu denetleme görevi 
verilmiştir. Bu görevin yanı sıra görevleriyle ilgili 
suçlardan dolayı Anayasa’da sayılan kişileri Yüce 
Divan sıfatıyla yargılamak, siyasi partilerin kapatılması 
hakkındaki davalara bakmak, siyasi partilerin gelir 
kaynakları ile giderlerine ilişkin hesapları incelemek ve 
Anayasa ile verilen diğer görevleri yerine getirmekle 
de yetkili kılınmıştır. 1961 Anayasası’nda 1971’de 
yapılan değişiklikle, kanun hükmünde kararnameleri 
şekil ve esas bakımından, Anayasa değişikliklerini 
ise Anayasa’da gösterilen şekil şartları bakımından 
denetleme görevi verilerek Anayasa Mahkemesinin 
görev alanı açıklığa kavuşturulmuştur.

1961 Anayasası’nın 145. maddesine göre 15 asıl ve 
beş yedek üyeden oluşan Anayasa Mahkemesinin 
üyelerinden dördü Yargıtay, üçü Danıştay, üçü 
Millet Meclisi, ikisi Cumhuriyet Senatosu, biri Askerî 
Yargıtay’dan olmak üzere ikisi Cumhurbaşkanı 
tarafından seçilmekteydi. Böylece Anayasa 
Mahkemesine üye seçme görevi yasama, yürütmenin 
başı olan Cumhurbaşkanı ve yargı arasında 
paylaştırılarak karma sistem benimsenmişti. 
Anayasa Mahkemesine yedek üyelerin ikisi Yargıtay, 
biri Danıştay ve diğer ikisi Millet Meclisi ve Senato 
tarafından -birer üye olmak üzere- seçilmekteydi. 

Anayasa Mahkemesinin Tarihsel Gelişimi
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Anayasa Mahkemesini 146 ila 153. maddelerinde 
düzenleyen 1982 Anayasası da genel hatlarıyla 
1961 Anayasası’nda var olan sistemi aynen 
devam ettirmiştir. 1982 Anayasası denetim alanı 
ve başvurabilenler açısından bazı sınırlamalar 
getirmekle birlikte, Mahkemenin görevleri 1961 
Anayasası ve 1971 değişikliklerini içerecek şekilde 
ve benzer bir kapsamda düzenlenmiştir. 1982 
Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinin görev 
ve yetkileri, normların Anayasa’ya uygunluğunu 
denetlemek, bireysel başvuruları incelemek, TBMM 
üyelerine ilişkin görevler, yüce divan olarak görev 
yapmak, siyasal partiler ile ilgili görevler, Uyuşmazlık 
Mahkemesi başkanını belirlemek, Anayasa ile verilen 
diğer görevleri yerine getirmek şeklinde sıralanabilir. 
1982 Anayasası döneminde Anayasa Mahkemesine 
ilişkin ilk kanuni düzenleme, 10.11.1983 tarih ve 2949 
sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile yapılmış, 13 Kasım 1983 tarihli 
Resmî Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe 
girmiştir. 

1982 Anayasası’nın 12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması 
ile onaylanan 5982 sayılı Anayasa Değişikliği 
Kanunu ile değiştirilmeden önceki 146. maddesine 
göre, Anayasa Mahkemesi 11 asıl 4 yedek üyeden 
oluşuyordu. Üyelerin tamamını Cumhurbaşkanı 
atıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı üyelerden sadece 
üç asıl bir yedek üyeyi doğrudan atamaktaydı. İki 
asıl iki yedek üyeyi Yargıtay, iki asıl ve bir yedek 
üyeyi Danıştay, birer asıl üyeyi Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdari Mahkemesi ve Sayıştay genel 
kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her 
boş yer için gösterilecek üç aday arasından, bir asıl 
üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan 
yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden 
göstereceği üç aday içinden atayabiliyordu. 

1982 Anayasası’nın 12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması 
sonucu değiştirilen 146. maddesine göre, Anayasa 

Mahkemesi 17 üyeden oluşmaktadır. Üç üye TBMM 
tarafından atanırken, on dört üye Cumhurbaşkanı 
tarafından atanmaktadır. TBMM’nin atadığı her üye 
için Sayıştay ve Baro başkanları tarafından üçer aday 
önerilmektedir. Cumhurbaşkanının atadığı 10 üyeden 
her biri için Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, 
AYİM ve YÖK tarafından üçer aday önerilmektedir. 
Dört üye ise Cumhurbaşkanı tarafından doğrudan 
seçilmektedir. Yeni düzenlemede yedek üyeliğe yer 
verilmemiştir. Önceki düzenlemelerde 40 yaş şartı 
varken yeni düzenlemede 45’e çıkarılmıştır. 

1982 Anayasası’nın 147. maddesinin 12 Eylül 2010 
tarihli referandumdan önceki halinde AYM üyeleri için 
bir görev süresi belirlenmemişti. Bu durumda üyeler 
zorunlu emeklilik yaşı olan 65 yaşına kadar görevde 
kalıyorlardı. Referandum ile yapılan değişiklikten 
sonra, üyelerin görev süresi 12 yılla sınırlandırılmış 
ve iki defa seçilememe kuralı getirilmiştir.

2010 tarihli referandumla yeniden yapılandırılan 
Anayasa Mahkemesinin işleyişi de önemli ölçüde 
değiştirilmiştir. Bu Anayasa değişikliğinin ardından 
kabul edilen 30.03.2011 tarih ve 6216 sayılı Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri 
Hakkında Kanun ile de Anayasa Mahkemesinin 
çalışma usul ve esasları yeniden belirlenmiştir. 
Anayasa’nın 2010 tarihli referandumla düzenlenen 
149. maddesinde Anayasa Mahkemesinin iki bölüm ve 
genel kurul hâlinde çalışacağı, bölümlerin başkanvekili 
başkanlığında dört üyenin katılımıyla toplanacağı, 
genel kurulun mahkeme başkanı veya başkanvekilinin 
başkanlığında en az on iki üye ile toplanacağı, bölümler 
ve genel kurulun kararlarını salt çoğunlukla alacağı, 
bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesi 
için komisyonlar oluşturulabileceği, siyasi partilere 
ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları 
ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara 
genel kurulca bakılacağı, bireysel başvuruların ise 
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bölümlerce karara bağlanacağı gibi düzenlemelere 
yer verilmiştir.1

Ayrıca 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa 
değişikliği ile Anayasa Mahkemesine, Yüce Divan 
sıfatıyla, “görevleriyle ilgili suçlardan” dolayı 
Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askerî 
Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve 
üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, 
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay 
Başkan ve üyelerini yargılama görevine ilave olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Genelkurmay 
Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları 
ve Jandarma Genel Komutanını yargılama görevi de 
verilmiştir. 

Anayasa’nın 148. maddesinde Anayasa’da güvence 
altına alınan temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi (AİHS) kapsamındaki herhangi 
birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla, 
olağan kanun yolları tüketilmiş olmak kaydıyla herkesin 
Anayasa Mahkemesine başvurabileceği hususu 
düzenlemiştir. Bireysel başvuru yolu diğer başvuru 
yollarından farklı olarak temel hak ve özgürlüklerin 
sahibi olan bireylerin doğrudan başvurabileceği bir 
yoldur. Bu başvuru yolundaki amaç anayasal düzeni 
korumak değildir. Amaç temel hak ve özgürlüklerin 
bizzat kendisini korumaktır. Bireysel başvuru ile ülke 
içinde olağan kanun yolları ile bireylerin temel hak ve 
özgürlüklerinin yeterince korunamadığı durumlarda, 
bu hak ve özgürlüklerin Anayasa Mahkemesince 
korunması sağlanmaktadır. Gerek Anayasa 
Mahkemesinin görevleri, gerekse de temel hak ve 
özgürlüklerin korunması açısından, 12 Eylül 2010 
tarihli halkoylaması ile daha önce düzenlenmeyen 
ve Anayasa Mahkemesi tarafından sistematik olarak 
reddedilen bireysel başvuru yolunun kabul edilmesi 
en önemli yenilik olarak değerlendirilmektedir.

1	 Bülent	Tanör	ve	Necmi	Yüzbaşıoğlu,	1982 Anayasasına Göre 
Türk Anayasa Hukuku,	İstanbul:	Beta	Basım,	2004,	6.	Bası.	s.	
482.

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan referandumla kabul 
edilen 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu ile 
Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
kaldırıldığından buna parelel olarak Anayasa’nın 
146’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş, 
üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, 
bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi 
ile dördüncü fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri madde 
metninden çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik ile Genel 
Kurulun en az on üye ile toplanması düzenlenmiştir. 
Anayasa Mahkemesinin Kanun Hükmünde 
Kararnameleri denetleme yetkisi, ‘Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerini’ olarak değiştirilmiştir. Anayasa 
Mahkemesinde doğrudan dava açma yetkisi iktidar 
ve ana muhalefet partisine aitken yapılan değişiklik 
ile en fazla üyeye sahip iki parti grubuna verilmiştir. 

Anayasa Mahkemesi iptal ve itiraz davalarına, siyasi 
parti kapatma davalarına, Yüce Divan olarak çeşitli 
görevlerde bulunanların yargılanmasına ilişkin 
davalara, siyasi partilerin denetimi dosyalarına ve 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
dosyalara bakmaktadır ve kurulduğu günden bugüne 
pek çok önemli karara imza atmıştır. Hilmi İşgüzar 
(1981), Tuncay Mataracı (1981), Şerafettin Elçi (1982) 
gibi eski bakanların mahkumiyetine ilişkin Yüce 
Divan kararları, Millî Nizam Partisi (1971), Türkiye 
İşçi Partisi (1971), Türkiye Birleşik Komünist Partisi 
(1991), Cumhuriyet Halk Partisi (1991), Halkın Emek 
Partisi (1993), Refah Partisi (1998), Fazilet Partisi 
(2001), Demokratik Toplum Partisi (2009) ve bazı 
başka partilerin kapatılmasına ilişkin kararlar, 
Cumhurbaşkanı seçimi için TBMM’nin 367 milletvekili 
ile toplanabileceğine ilişkin karar (2007) ve Adalet 
ve Kalkınma Partisinin kapatılmamasına ve 2008 
yılında aldığı devlet yardımı miktarının yarısından 
yoksun bırakılmasına ilişkin karar (2008) bunlardan 
bazılarıdır.
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Anayasa Mahkemesinin 
Tarihsel Gelişimi

İlim-İrfan ve Mânâ Adamı 

AHMET TEVFİK İLERİ

Gençliğin Tevfik Ağabeyi
Ahmet Tevfik Bey, Rize’nin Hemşin ilçesinde 1911 
senesinde dünyaya geldi. Babası Hafız Celal Bey, 
annesi Fatma Hanım’dır. İmamoğulları adıyla nam 
salmış bu aile geçim sıkıntısı sebebiyle İstanbul’a 
taşınarak I. Cihan Harbi’nin bittiği, hayatın oldukça 
zor ve pahalı olduğu yılları İstanbul Fatih’te dedesinin 
yanında geçirirler. Fatih’te emekli sivil kaymakam 
olan dedesinin yanında yetişen Tevfik Bey, o yıllarda 
zaruret içerisindeki ailesine tatillerde boynuna 
astığı kutu içerisinde sigara kağıdı satarak yardımcı 
olmaktadır.

Tevfik Bey, ilk ve ortaokulu okuduktan sonra henüz 
16 yaşında iken sonradan İstanbul Teknik Üniversitesi 
olacak olan Yüksek Mühendis Mektebi’ne girer 
(1927-28). O yıllarda ortaokulu bitirenleri imtihan ile 

Mühendis Mektebi’ne almaktadırlar ve Tevfik İleri de, 
imtihanla Gelenbevî Ortaokulu’nu bitirdikten sonra 
liseyi okumadan buraya kaydolur. Okulun senede 
bir verdiği ayakkabıyı bayram ve tatillerde kardeşi ile 
sırayla giymektedir.

Fikir ve eylem adamı bu büyük insan 1931’de Talebe 
Cemiyeti üyesi, 1932’de ise Yüksek Mühendis Mektebi 
Talebe Cemiyeti reisi olmuştur. Bu yıllarda üniversite 
gençliği arasında mümtaz bir sima olacak olan 
İleri, millî ve yerli öğrenci hareketlerinin oluşması 
ve gelişmesinde aktif rol oynayacaktır. Kısa sürede 
Türk gençliğinin “Tevfik Ağabeyi” olacak olan bu 
hatip, vasfını liderlik ettiği öğrenci hareketleri ile elde 
edecektir. Henüz talebe iken yerli malını teşvik için 
düzenlediği mitingler, Vagon-li hadisesi olarak bilinen 
ve İstanbul’da bir Belçika firmasının Türkçe konuşan 
birine yaptığı hakaret sonrası firma aleyhine organize 
edilen yürüyüş, Bulgaristan’ın Razgrat kasabasında 
Müslüman mezarlarının Bulgarlar tarafından 
tahrip edilmesine karşı “bizim geleneğimizde ölüye 
hürmet vardır” diyerek Pangaltı’da Bulgaristan 

ayın portresi
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konsoloshanesi önünde, -kendisinin de mensubu 
olduğu Millî Türk Talebe Birliği’nin düzenlediği- büyük 
bir kalabalıkla Bulgar mezarlığına çelenk koyma ile 
noktalanan Razgrat olayları bu kabildendir. Tevfik 
İleri’nin liderliğini üstlendiği bu sivil toplum hareketleri 
Türk üniversite gençliğinin millî ve manevi konulardaki 
hassasiyetinin canlanmasına katkı yapmıştır. Şunu 
da ilave etmek gerekir ki dönemin CHP hükûmeti 
bilhassa tüm dünyanın övgüsünü kazanan Razgrat 
olaylarından hoşnut olmamış ve MTTB’nin feshine 
karar vermişse de bu fesih işlemi kuvveden fiile 
geçememiştir.

Tevfik Bey, üniversite son sınıfta (1933) MTTB 
kongresinde reis seçilmiştir. 1930 yılında kapatılmış 
ve aynı yıl yeniden açılmış Millî Türk Talebe Birliği’nin 
ihyasında aktif rol alan İleri, MTTB bünyesindeki 
faaliyetleriyle uzun yıllar kahve köşelerinde atıl kalmış 
ve memleket meselelerine ilgisiz gençliği yeniden 
memlekete kazandıracaktır. MTTB, gençliğinin millî 
konularda sessiz kalamayacağını, öncülük ettiği ve 
İleri’nin en ön saflarda yer aldığı organizasyonlarla 
ispat etmiştir. Mesela Vagon-li hadisesinden sonra 
MTTB’ye yüzlerce tebrik telgrafı gelmişti. Bunun 
yanında Milli Marşımızı zihinlere kazıyacak kursların 
organize edilmesi, Türk gençliğine Anadolu’yu, millî 
günleri ve Türk büyüklerini tanıtacak etkinliklerin 
düzenlenmesi, coşkulu bir şekilde kutlanan 18 Mart 
şehitlerini anma törenleri gençliğin millî meselelere 
ve tarihe karşı farkındalığını artırmıştı.

Tevfik Bey, aynı zamanda dönemin suskun ve hassas 
meselelere değinilmeyen bir basın ortamında MTTB 
bünyesinde çıkarılan Birlik Mecmuası ile önemli 
konulara parmak basmıştı. İlk sayısı 2 Temmuz 
1933 yılında çıkan dergide Çanakkale’ye bir şehitler 
abidesinin yapılması konusunu gündeme getiren 
İleri, ihmal edilmiş bir konuyu gündeme taşımıştı. 
Gazetelerin ve basının tek sesli koro halinde bir şeyler 
söylediği bu dönemde gerçek memleket meselelerinin 
tartışıldığı bir mecra olan Birlik Mecmuası sadece 
Türk gençliği için değil, Türk matbuat tarihi için de 
önemli olmuştu. Tarih ile yeniden irtibat kurmaya 
dönük olarak atılan Çanakkale abidesi fikrine ne yazık 
ki dönemin hükûmeti teveccüh etmemiş, abide ancak 

1958 DP hükûmetinin bütçede kaynak ayırmasıyla 
inşa edilebilmişti.

1933’de Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun 
olan İleri, hocalarının Ankara’da hukuk okuma 
teklifini kabul etmeyerek bir an önce sevdalısı 
olduğu memleketine hizmet etmek istemiş, genç bir 
mühendis olarak Erzurum Nafia Mühendisliğinde 
kontrol mühendisi olarak göreve başlamıştı. Boş 
vakitlerini gönüllü öğretmenlik yaparak dolduran İleri, 
öğrencilerin matematik yanında Türk dili, tarihi ve 
geleneği hakkında bilgilenmesini sağlayacak dersler 
veriyordu. Vasfiye Hanım ile çok mutlu olacağı evliliği 
de bu döneme rastlamaktadır (20 Ekim 1933).

Erzurum’da 4 senelik bir görevden sonra 1937’de 
Çanakkale’ye Nafia Müdürü olarak tayin edilen Tevfik 
İleri’nin halk ile ilk defa ve büyük bir kitle halinde 
Çanakkale şehitliğini ziyareti Çanakkale’deki kültürel 
faaliyetlerinden sadece biridir. Buradaki görevinde 
beş sene kaldıktan sonra 1942-1946 yılları arası 
önce Samsun Nafia Müdürlüğü, ardından da 1946 
yılında Samsun 7. Bölge Müdürlüğü’ne tayin edilmiş, 
bu görevleri kısa süre sonra yapacağı Ulaştırma 
Bakanlığı’nın altyapısını hazırlaması ve elde ettiği 
bilgi birikimini sahaya tatbik etmesi açısından önemli 
olmuştur.

Mezun olduğu İTÜ’de 1949’da verdiği bir konferansta 
CHP tek parti zihniyetini eleştiren İleri, dönemin 
muhalif partisi DP’den milletvekili teklifi almıştır. 
Eşinin de desteğini aldıktan sonra, siyasete karşı 
mesafeli olsa da, memlekete faydalı olabilmek ve 
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gördüğü yanlışları düzeltebilmek adına politikaya 
katılmaya karar verir. 1950 seçimlerinde Samsun 
birinci sıra adayı olarak TBMM’ye dahil olur.

 İlk kabinede biraz tecrübe kazanmak için herhangi 
bir bakanlık görevini istemese de bizzat Adnan 
Menderes ve Celal Bayar’ın ricalarıyla Ulaştırma 
Bakanlığı görevini kabul eder. 39 yaşında kabul 
ettiği bu görevindeki ilk hedefini “milletin kesesine 
el uzatanları cezalandırmak” olarak açıkladıktan 
sonra geceli gündüzlü çalışıp millete faydalı olmanın 
çarelerini arar. Ancak kısa süre sonra mühendisliğin 
yanında bir ilim-irfan adamı olması hasebiyle Milli 
Eğitim Bakanlığı görevine atanarak (Ağustos 1950) 
Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili projeleri yarıda kesilir.

Kalbi Milleti İçin Atan Adam 
İlk Milli Eğitim Bakanlığı görevi (Ağustos 1950- Nisan 
1953) Tevfik İleri’nin zihnindekileri hayata geçirdiği 
bir dönemdir. 1930 yıllarda üniversite gençliği 
arasında millî bilincin teşekkülünde önemli katkısı 
olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milliyetçi öğrenci 
hareketlerinde ön saflarda yer alarak kısa zamanda 
Türk gençlerinin “Tevfik Ağabeyi” sıfatını kazanan, 
Demokrat Parti’nin milli eğitim politikalarına damga 
vuran Tevfik İleri’nin ilk dönem bakanlık icraatlarını 
“milli ve manevi” değerlere dayanan bir eğitim modeli 
inşa etmek olarak özetlemek mümkündür. Bilhassa 
ilköğretimin müfredatının yeniden düzenlemesine 
büyük hizmetleri olan İleri, millî bir gençliğin 
yetişmesini sağlayacak projeleri birer birer hayata 
geçirir. İlkokullara din derslerinin konulmasıyla 
manevi değerlerine vakıf dimağların yetişmesi, 
çocuk kütüphaneleri ve gezici öğretmenlik kurumu 
ile bu eğitim seferberliğinden bütün memleket 
çocuklarının istifadesi, anaokullarının kurulması, 
yatılı bölge okullarının tesisi, öğrenci yetersizliği ile 
kapanan İmam-hatiplerin yeniden açılmasıyla dinin 
hurafelerden kurtarılma gayreti, engellilere yönelik 
eğitim kurumlarının tesisiyle topyekûn bir eğitim 
kampanyası, bir ikilik meydana getiren Köy Enstitüleri 
ile Kent İlk Öğretmen okullarının tek program altında 
birleştirilerek Öğretmen okullarına dönüştürülmesi 
ilk dönem icraatlarındandır. Bir konuşmasında 

öğretmenin vazifesini “bir milleti yaratmak” olarak 
izah etmesi zihninde nasıl bir eğitim modelinin 
olduğunu göstermesi bakımından anlamlıdır.

Ancak bu önemli icraatlar her dönem de olduğu gibi 
o yılların statükocu güçleri ve bazı kalemşor yazarlar 
tarafından şiddetle eleştirilmiş, memlekete hizmet 
etmekten başka bir gayesi olmayan Tevfik İleri oldukça 
yıpratılmıştı. Kendisine gerici, Turancı ve ırkçı gibi 
sözlerle saldıranlar bu büyük eğitim seferberliğinin 
durdurulmasına muvaffak olabilmiş ve Tevfik Bey’in 
Nisan 1953’te Milli Eğitim Bakanlığı’ndan istifasına yol 
açmışlardı.

Tevfik İleri’nin II. Milli Eğitim Bakanlığı görevi ise daha 
kısa sürdü (Nisan 1957-Kasım 1957). I. Milli Eğitim 
Bakanlığı görevinde daha çok ilköğretimin yeniden 
yapılandırılmasına önem veren ve bilhassa nitelikli 
öğretmenlerin yetiştirilerek bunların ilkokullardaki 
genç zihinleri milli ve manevi değerlere uygun olarak 
eğitilmesine çalışan İleri, ikinci bakanlık döneminde 
daha çok orta ve yüksek öğretimin dönüştürülmesine 
öncelik vermişti. Türkiye’nin doğusunda bir üniversite 
kurma fikri ile Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin inşası 
ve ODTÜ’nün temellerinin atılması bu döneme rastlar. 
7 ay kadar süren bu ikinci bakanlık dönemi 1957 
seçimleri ile bitmiş ve kurulan Menderes hükûmetinde 
Başbakan yardımcılığı görevine atanmıştı. Ancak 
İleri, yeni görevinde de henüz 2 ayını doldurmadan 
Bayındırlık Bakanlığı görevine tayin edilecekti.

Ocak 1958 yılında başlayan Bayındırlık Bakanlığı 
görevini, askerin artık bir gelenek haline getirdiği 
siyasete müdahale etme teamülünün bir örneği olan 
27 Mayıs 1960 sabahına kadar sürdürecekti. Bu 
görevinde Eylül 1958’de Aydın Kemer Barajı, 19 Mayıs 
1960’da Manisa Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik 
Santrali’nin açılışları önemli icraatlarına misaldir. 
Hatta bu dönemde Türkiye’de ilk defa İstanbul Boğazı 
üzerine bir köprü kurmak için çalışmalar yapan Tevfik 
İleri, projelerinin dahi hazırlandığı bu hizmeti 27 
Mayıs darbesi sebebiyle tatbike imkan bulamamıştı.

Bayındırlık Bakanlığı görevini yürütürken Milli Eğitim 
Bakanı Celal Yardımcı’nın istifası üzerine aynı 
zamanda bu bakanlığı da vekalet eden İleri (Mayıs 
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1959-Aralık 1959), İmam-hatip okullarının ihtiyacını 
karşılayacak öğretmenleri yetiştirecek ve aynı 
zamanda umumi bilgilere sahip münevver din adamı 
ortaya çıkaracak İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nün 
açılışını da gerçekleştirmişti.

“Yeter söz Milletin” diyerek iktidara gelen meşru 
hükûmete karşı yapılan 27 Mayıs 1960 darbesinde 
tutuklanana kadar görevini layıkıyla yapacak olan 
Tevfik İleri, diğer DP’lilere yapıldığı gibi, aslı esası 
olmayan suçlar isnadıyla yargılanmıştı. Açılan dokuz 
dava; vatana ihanetten gericiliğe, basın özgürlüğünü 
kısıtlamaktan komünizm propagandası yapmaya 
kadar varan geniş bir yelpazede pek çok konuyu 
kapsıyordu. Tevfik İleri, Yassıada’daki bu sözde 
yargılamalar neticesinde önce idama mahkum 
edilmiş, daha sonra da cezası müebbet hapse 
çevrilerek cezaevine konulmuştu. Diğer DP’lilere 
olduğu gibi Tevfik İleri Bey’e de yapılan tahkir ve 
saygısızlıklara karşı itidalini ve inancını hiçbir zaman 
kaybetmeyen, kendisine hücrede nihai karar tebliğ 
edildikten sonra “zalim değil mazlum olduğu” için 
şükür namazı kılan bu büyük vatansever İmralı 
ve Kayseri cezaevi günlerinde basit bir rahatsızlık 
olarak başlayacak hastalığının doktorların ilgisizliği 
nedeniyle ciddi bir hal almasıyla sevk edildiği Ankara 
Hastanesi’nde hayata gözlerini yumdu.

Sırtına Hakkın Eli Değmiş Bir Memleket Sevdalısı
Memlekete hizmet etme sevdası ile yanıp tutuşan, 
kalbi milleti için atan ve geleneğine düşkün Tevfik İleri 
50 yaşında Hakka yürümüştü. Kendi benlik ve ruhuyla 
kurduğu ahenk ve dış alemle oluşturduğu nizam onu 
bir bürokrattan daha fazla bir derviş, bir mutasavvıf 
olarak yâd etmeyi gerektirir. Bir konuşmasındaki 
“kendini et ve kemikten mürekkep, fani ve boş 
bir makine sayan insan bu manayı hiçbir zaman 
bulamaz. Bu manayı bulmak için, fani varlığını aşıp, 
bir ebedi varlıkla anlaşması, onun ebedi nizam ve 
ahengi içinde birleşmesi lazımdır” sözleri, içindeki 
sonsuzluğun farkında ve kulluğun manasını idrak 
edebilmiş olmanın bir tezahürüdür.

Yassıada’da garazkâr hakimlerin dilinden “Tevfik 
İleri’nin hiçbir malına ve mülküne rastlanılmamıştır” 
sözlerinden sonra “Allah’a şükür, milletime hesabımı 
verdim” diyerek şükretmesi ahlaki hayatının ve derin 
şuurunun veciz bir ifadesidir. Uzun beyazlamış saçları, 
yuvarlak gözlükleri, pırıl pırıl alnı ve hep mütebessim 
çehresi ile Tevfik İleri her daim şükür ve tevekkül 
ile ömrünü tamamladı. Kuru bir mühendis olmaktan 
öte bir kültür adamı olan İleri, bu fâni hayatta insan 
olabilmenin ve o şekilde yaşayabilmenin mümkün 
olduğunu gösteren önemli bir emsal olarak her daim 
hatırlanacaktır.

Tevfik İleri Yassıada’da yargılanırken
Başbakan Adnan Menderes (önde-solda), 
Bayındırlık Bakanı Ahmet Tevfik İleri (sağ başta)
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MECLİSTEN HABERLER

bu ay

169Türkiye Büyük Millet Meclisi Binaları

Meclis binasının mimari özellikleri ve genel yapısı, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin gücünü ve ölümsüzlüğünü simgeleyecek 
şekilde, ağırbaşlı, sağlam ve dayanıklı nitelikte tasarlanmış-
tır. 475 bin 521 metrekarelik bir yerleşkenin içinde, anıtsal, 
dengeli ve üç boyutlu bir düzenlemeye göre ele alınan ya-
pılar grubunun tam ortasında, arazinin en yüksek noktasını 
oluşturan ana bina yer almaktadır. Güven Anıtı ile başlayarak 
Bakanlık binaları ile devam eden mimari planlama, en yük-
sek noktada, Türk milletini temsil eden Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ile sona ermektedir. Bu durum, Meclis Genel Kurul 
Salonu’nda yazılı bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ege-
menlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözüyle özdeşleşmekte ve 
millî iradeyi taçlandıran sembolik bir görüntü oluşturmakta-
dır. Ana binanın kuş bakışı görünümü de milleti kucaklayan 
bir yapıya sahiptir; Türkiye Büyük Millet Meclisi böylece ade-
ta millete kollarını açmaktadır. 

Ana binanın yerleşim alanı 19 bin 372 metrekaredir. Bodrum 
kat üzerine dört kat inşa edilen betonarme karkas bina-
nın toplam kullanım alanı 56 bin 775 metrekare, ön cephe 
uzunluğu 248 metredir. Bina dış duvarlarının üçte biri beyaz 
traverten ile kaplanmıştır. Yapının tam ortasında ve arazinin 
en yüksek noktasında, büyük toplantı salonlarının olduğu 
merdivenli ve sütunlu girişiyle ana kütle yer almaktadır. Ön 
cephede birbirine paralel iki sıra hâlinde yanlara uzanan ka-
natlar ve bu kanatları birleştiren köprüler bulunmaktadır. 
Ana binanın ön girişindeki orta alanda Şeref Girişi yer alır. 
Bronz olan bu kapının sütunları farklı tasarlanmış, en üst 
sağ ve sol köşelerde ay yıldız motifi kullanılmıştır. Birbirine 
geçmiş sağlı sollu ve altlı üstlü hasır motifi, çağdaş Türk 
devletinin bölünmez bütünlüğünün bir simgesidir. Bu kapı 
Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanı tarafından kullanılmakta-
dır. Girişteki köprülü kanatlar altında 1 ve 2 numaralı, arka 
cephede ise 3 ve 4 numaralı giriş kapıları yer almaktadır. 
Binanın önündeki bayrak hiçbir zaman indirilmez ve yarıya 
inmez.

Şeref Girişi’nden iç taraftaki Şeref Holü’ne geçilmektedir. 
Buradan iki iç bahçenin bulunduğu mermer salon ve sütunlu 
galerilere girilmektedir. Şeref Holü’nün sağına düşen kulis-
ten 1980 yılına kadar Cumhuriyet Senatosu Toplantı Salonu 

 Prof. Dr. Clemens Holzmeister’in TBMM Külliyesi kuşbakışı eskizi
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin 
açılışının 98. yıl dönümü ile 23 Nisan Millî 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir 
kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sivas Kongresi 
kararıyla oluşturulan Heyet-i Temsiliye'nin 
çağrısıyla toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin kabul 
edilmeyeceğini ilan ederek istiklal mücadelesini 
başlattığını, Meclisin ilk başkanı Mustafa Kemal 
Atatürk'ün önderlik ettiği Millî Mücadele’nin, 
zaferle taçlandırıldığını bildirdi. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türk milletinin hürriyet 
ve istiklaline kasteden emperyalist devletler 
ve onların lejyonerlerinin işgalinden kurtulmak 
gayesiyle Anadolu'da başlatılan Millî Mücadele’nin 
öncülüğünü yapan TBMM'nin açılışının 98. yıl 
dönümü olduğunu anımsattı. 

Millî kuvvetleri birleştiren Meclisin, işgal 
kuvvetlerini protesto etmek için kendini kapatan 
Meclis-i Mebusan üyelerinden 88 Mebus ve 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin üyelerinden 
çağrılanların katılımıyla 23 Nisan 1920 Cuma 
günü ilk toplantısını Ankara'da yaptığını belirten 
Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Sivas Kongresi kararıyla oluşturulan Heyet-i 
Temsiliye'nin çağrısıyla toplanan Büyük Millet 
Meclisi, tam bağımsızlıktan başka hiçbir teklifin 
kabul edilmeyeceğini ilan ederek istiklal 
mücadelesini başlatmış ve Meclisimizin ilk başkanı 
Mustafa Kemal'in önderlik ettiği Millî Mücadele, 
zaferle taçlanmıştır. Millî egemenlik yetkisini 
kullanarak istiklal mücadelemizi yöneten Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, her zaman milletimizin huzur, 
güven ve refahı için çalışmaya devam edecektir. 
Bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımızın hür 
bir şekilde dalgalanmasını sağlayan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 98 yıl önce sorumluluk üstlenen 
bütün üyelerini minnet ve şükranla anıyorum. 
Vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü sağlamak için 
şehitlik mertebesine erişen, gazilik payesi alan 
silahlı kuvvetlerimizin tüm mensuplarını rahmetle 
yâd ediyorum. Bu vesileyle kendilerine bir bayram 
armağan edilen sevgili çocuklarımızı muhabbetle 
kucaklıyor, aziz milletimizin bayramını hislerimle 
tebrik ediyorum.”

TBMM’NİN 
AÇILIŞININ  

98. YIL 
DÖNÜMÜ İLE  

23 NİSAN 
MİLLÎ 

EGEMENLİK 
VE ÇOCUK 
BAYRAMI
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DÜNYA ÇOCUKLARI TBMM’DE 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Uluslararası 
23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 39 ülkeden gelen 
çocukları ağırladı. Programa, TRT Genel Müdürü 
İbrahim Eren ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da katıldı.

Ahmet Aydın, TBMM Tören Salonunda gerçekleşen 
kabuldeki konuşmasında, 23 Nisan 1920'nin millî 
iradenin temsil edildiği TBMM'nin açıldığı ve halkın 
egemenliğinin ilan edildiği tarih olduğunu belirtti. 

Aydın, parlamento çatısı altında görev yapan tüm 
milletvekilleri adına, parlamentonun milletin özgürlük, 
huzur ve refahı doğrultusunda daha nice yıllar 
çalışmasını temenni etti. 

Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm çocuklara hediye ettiğini 
anımsatan Aydın, bu bayramı bütün dünya çocuklarıyla 
kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. 

Dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu 
bayramı tüm dünya çocuklarıyla kutlayan ilk ve tek 
ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Aydın, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Çocuklar, insanların en masum hâlidir. Çocuklar, 
mutlu olduğu sürece iyilikler ve güzellikler hiç 
bitmeyecektir. Einstein, 'Dünyada bir çocuk bile 
mutsuz olduğu sürece büyük icatlar ve ilerlemeler 
yoktur.' diyor. Biz biliyoruz ki çocuk gülerse dünya 
güler. 'İstismar edilen bir tek çocuk olmasın, savaşlar 
olmasın, savaş mağduru çocuklar olmasın.' diyoruz." 

Ahmet Aydın, TRT'ye bu organizasyona ev sahipliği 
yaptığı için teşekkür ederek, çocukların güzel vakit 
geçirmelerini ve burada kurdukları dostlukların daim 
olmasını diledi. 

Konuşmanın ardından çocuklar, Aydın'a, ülkelerinden 
getirdikleri hediyeleri takdim etti. Aydın da çocuklara 
çeşitli hediyeler verdi.

Gürcistan'dan gelen çocuk, hediye takdimi sırasında 
Sezai Karakoç'un "Sürgün Ülkeden Başkentler 
Başkentine" adlı şiirini okudu. 

TBMM Başkanvekili Aydın, programın sonunda 
çocuklarla fotoğraf çektirdi.

22 Nisan 2018
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TBMM’NİN AÇILIŞININ 98. YIL DÖNÜMÜ VE  
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
TÖRENLERLE KUTLANDI

23 Nisan 2018

TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclisteki 
Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. 

Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Atatürk 
Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk 
bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, 
İstiklal Marşı okundu. 

Törene, Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü 
Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Millî Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM İdare Amirleri AK 
PARTİ Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK PARTİ 
Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Adana 

Milletvekili İbrahim Özdiş ile MHP Ankara Milletvekili 
Erkan Haberal; TBMM Başkanlığı Kâtip Üyeleri AK 
PARTİ Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, AK PARTİ 
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, AK PARTİ Burdur 
Milletvekili Bayram Özçelik, AK PARTİ Nevşehir 
Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK PARTİ Osmaniye 
Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Çanakkale 
Milletvekili Bülent Öz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi 
Gündoğdu, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 
MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, 
İYİ Parti Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu; 
AK PARTİ Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili 
Bülent Turan, AK PARTİ Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, milletvekilleri ile TBMM İdari 
Teşkilatı yöneticileri ve çalışanları katıldı.
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TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve  
Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile 
Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, MHP Genel 
Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve milletvekilleri yer aldı. 

Arslanlı Yol'da yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen 
heyet, TBMM Başkanı Kahraman'ın mozoleye çelenk 
bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve 
İstiklal Marşı'nı okudu. 

Misak-ı Millî Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini 
imzalayan Kahraman, deftere şunları yazdı: 

"Ulu Atatürk; aziz milletimizle dayanışma içinde Millî 
Mücadele’mizin zaferle neticelenmesini sağlayan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98'inci 
yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, ülkemizin istikbal mücadelesinin 

merkezi olarak büyük bir inanç ve fedakârlık içinde 
görevini sürdürmektedir. 

Millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı üyeleri olarak, ülkemizi ve milletimizi 
geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek 
hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve 
gayretle çalışmaktayız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan 
ve tek devlet şuuruyla çalışan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. 
Türkiye daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. 
Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz."
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Mecliste  
tören düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
TBMM'nin açılışının 98'inci yıl dönümü dolayısıyla 
Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören 
düzenlendi. 

Törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu, kuvvet komutanları, TBMM Başkanlığı 
Divan Üyeleri, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreteri ve 
Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, 22. Dönem 
TBMM Başkanı Bülent Arınç, milletvekilleri ve Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç katıldı. 

Tören, Birinci Mecliste ilk konuşmayı yapan Sinop 
Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının seslendirilmesi, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı konuşmada, 26 
Ağustos 1071'de bir cuma günü kazanılan Malazgirt 

Zaferi ile Anadolu'ya akın eden ecdada karşı kin ve 
nefret besleyen Haçlıların yüzlerce yıllık planlarını, 
Türk milletinin her türlü yokluğa ve yoksulluğa göğüs 
gererek bozduğunu söyledi. 

Kahraman, "Bizler, ortak inanç, tarih ve medeniyet 
değerlerine sahip, aynı gaye etrafında kenetlenmiş bir 
milletiz. Bizleri aynı bayrak, vatan, inanç ve idealler 
etrafında toplayan bu manevi ve maddi unsurların 
hiçbirini terk edemeyiz, edilmesine de müsaade 
etmeyiz." diye konuştu. 

Üç kıtaya, denizlere hükmeden, tarihin kaydettiği 
en büyük devletlerden biri olan Osmanlı'nın, Birinci 
Dünya Savaşı'nın bitiminde tarih sahnesinden 
silinmek istendiğini kaydeden Kahraman, başkent 
İstanbul'un işgal edildiğini, millî iradenin temsil edildiği 
Meclis-i Mebusan'ın baskı, tehdit ve işgal karşısında 
çalışmalarına ara verdiğini hatırlattı. 

Kahraman, Millî Mücadele dönemini şu ifadelerle 
anlattı: 
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"İşgal kuvvetlerine karşı Anadolu şahlandı ve Millî 
Mücadele başlatıldı. Çeşitli illerde yerel ve millî 
kongreler toplandı. Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 
üyelerinden davet edilen delegelerin katılımıyla, 
Erzurum ve Sivas kongreleri gerçekleştirildi. 23 
Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'ne 
Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Van illerinden 
56 delege katıdı. Heyet-i Temsiliye üyeliğine 10 kişi 
seçildi. Heyet-i Temsiliye Başkanlığına Mustafa Kemal 
getirildi. 4 Eylül 1919'da 15 ilden 41 delegenin katılımıyla 
Sivas Kongresi toplandı. Erzurum'da seçilen 10 kişilik 
Heyet-i Temsiliye'ye Sivas Kongresi'ne seçilen 6 
kişilik bir eklenti yapıldı ve böylece 16 kişilik Heyet-i 
Temsiliye oluşturuldu. Bu heyet, Büyük Millet Meclisi 
açılıncaya kadar Millî Mücadele'nin öncülüğünü 
üstlendi." 

Büyük Millet Meclisinin Heyet-i Temsiliye'nin 
çağrısıyla 23 Nisan 1920 Cuma günü açıldığını belirten 
Kahraman, Mustafa Kemal'in Heyet-i Temsiliye Reisi 
olarak 21 Nisan 1920'de illere gönderdiği genelgeyi 
okudu. 

Kahraman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî irade ile 
millî egemenlik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Beşeri 
manada hâkimiyet ve egemenlik hakkı millet adına 
Meclisin iradesiyle teslim edilmiştir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Meclisi 
olması sebebiyle Birinci Meclis Millî Mücadele’yi 
zaferle sonuçlandırıp, Türkiye Cumhuriyeti'ni 
kurması sebebiyle 'Gazi Meclis' denilmiştir. Yasama 
yetkisinin yanında, yürütme yetkisini de üzerine alan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî hâkimiyet yetkisini 
tek başına kullanan bir Meclis olmuştur. Hedefinde 
Osmanlı Mebusan Meclisinin 28 Ocak 1920 tarihinde 
kabul ettiği Misak-ı Millî sınırlarını korumak vardır." 
şeklinde konuştu. 

Millî egemenliğin başlangıcı kabul edilen 23 Nisan'ın 
çocuklara bayram olarak hediye edildiğini anımsatan 
Kahraman, "Çocuklarımızın manevi ve millî 
hasletlerimize bağlı bir şekilde yetişmeleri gelecek 
adına güvencemizdir. Terbiyenin sınırının çocuğa 
saygıyla başladığını unutmamalıyız." dedi. 

Kahraman, Millî Egemenlik Haftası dolayısıyla 
Türkiye'de bugüne kadar 150'yi aşkın ülkeden gelen 
çocukların misafir edildiğini, bu yıl da 40 ülkeden 
gelen çocukların TRT tarafından misafir edildiğini 
hatırlattı. 

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ülkemiz, bu hafta çocukların coşkuyla eğlendiği 
bahçe gibidir. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen, 
birbirini tanıma fırsatı bulan çocukların daha yaşanılır 
bir dünya meydana getirmek için çalışacaklarına 
inanıyorum. Ülkemizi güçlendirmek, demokrasimizi 
geliştirmek temel gayemizdir. Hedefimiz, ülkemizi 
gelişmiş ülkelerin ilerisine de taşımaktır. Bu hedefe 
ulaşmak için bugüne kadar büyük gayret sarf ettik. 
Övünülecek bir seviyeye ulaştık. Daha da ileriye 
gideceğiz." 

Kahraman, "Perdenin ardı perde, perdenin ardı 
perde/ Her siper aşıldıkça hedef daha ilerde" 
dizelerini okuyarak, "98 yıl önce buradaki masa, 
sandalye gibi eşyalar dahi Ankara'daki evlerden, 
okullardan getirilip toplantı yapılan bir Türkiye'den, 
savunması ve ekonomisi güçlü, sanayisi ileri, nitelikli 
ve büyük bir genç nüfusu olan Türkiye'ye gelmiş 
bulunuyoruz. Uluslararası ilişkilerde sorumluluk 
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alabilen ve denge değiştirebilen bir devlet hâline 
geldik." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin bölgesindeki barış, huzur ve istikrarın 
teminatı olduğunu ifade eden Kahraman, büyük bir 
medeniyetin vârisi, zengin irfan ve bilgi birikimine 
sahip olduğunu söyledi. 

Kahraman, "Tarihî tecrübelerimiz ışığında yakın 
çevremizde yaşanan sıkıntıların çözümü için büyük 

gayret sarf ediyoruz. 98 yıl önce en zayıf olduğu 
dönemde müstevlilerin kirli emellerine geçit vermeyen 
aziz milletimiz, istikbalin parlayan güneşi olarak 
güçlü bir şekilde varlığını devam ettirecektir. Birlik 
ve beraberliğimizi pekiştirerek devam ettireceğiz. 
'Birlikte rahmet, aydınlıkta azap vardır' inancımızı 
sürekli diri tutacağız." diye konuştu. 

Sevinç ve heyecanla kutlanan 23 Nisan vesilesiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Mustafa 
Kemal başta olmak üzere, Büyük Millet Meclisinin 
kurucu üyelerine ve devletin kuruluşundan bugüne 
kadar emeğiyle, canıyla, malıyla görev üstlenen devlet 
ve siyaset büyüklerine ve Türk milletine şükranlarını 
sunan Kahraman, "Ülkemizin 'tek devlet, tek vatan, 
tek millet, tek vatan' ideali etrafında kıyamet gününe 
kadar payidar olmasını niyaz ediyorum." dedi. 

Konuşmasının ardından Kahraman, Meclis Özel 
Defterini imzalayarak, beraberindekilerle Birinci 
Meclisin bahçesinde Ankara Kulübü seğmenlerinin 

gösterisini izledi ve ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü 
ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları             
kabul etti.
TBMM Tören Salonunda gerçekleştirilen tören, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman'ın yerini almasının ardından 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. TBMM Başkanı 
Kahraman, daha sonra kutlamaları kabul etti. 

Kutlamalara, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, MHP Genel Başkanı 
Dr. Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK PARTİ, CHP ve 
MHP grup başkanvekilleri, 23. Dönem TBMM Başkanı 
ve AK PARTİ Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 
22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski ve yeni 
milletvekilleri, YSK Başkanı Sadi Güven, YÖK üyeleri, 
rektörler, meslek kuruluşlarının başkan ve üyeleri, 
askerî erkân, bürokratlar, dekanlar ve yabancı misyon 
temsilcileri katıldı.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör (solda), 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağda)

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan (solda),
TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağda)

Başbakan Binali Yıldırım (solda), 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağda)

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar (solda),
TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağda)
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, KOLTUĞUNU  
KÜÇÜK ARDA’YA DEVRETTİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, 
Mimar Kemal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Arda Kürşat 
Samaraz’a devretti.

TBMM Başkanı Kahraman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Millî 
Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem ve çeşitli 
okullardan gelen öğrenci ve öğretmenleri, Meclis 
Divan Salonunda kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman'ın, koltuğunu devrettiği 
Arda Kürşat Samaraz, konuşmasına 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı. 

23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına 
armağan edilen özel bir gün olduğunu belirten 
Samaraz, Meclis Başkanı Kahraman'a kendilerini 
kabul ettiği için teşekkür etti. 

Samaraz, "Bugünün çocukları olarak ülkemiz, 
milletimiz ve tüm dünya çocukları için çalışacağımıza 
söz veriyoruz." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, Samaraz'a, Meclis Başkanı 
seçilmesi dolayısıyla kutlama içeren, kendi imzasının 
bulunduğu belgeyi verdi. 

Kahraman'ın, "Arda, ne yapacağız şimdi? İki başkan 
oldu?" sözleri üzerine Samaraz, "Artık yüzde elli, 
yüzde elli." karşılığını verdi. Kahraman'ın "Şimdi, 
'Yüzde elli, yüzde elli' dedi Arda. Dolayısıyla yarı 
yarıya olunca, aramızda beraberlik olmayınca ne 
yapacağız?" sözleri üzerine ise Samaraz, "Bu işin 
ustası sizsiniz. Siz daha kıdemlisiniz benden." 
ifadelerini kullandı. 

Başkan Kahraman daha sonra kabule katılan çocuklara 
tek tek isimlerini, öğrenim gördükleri okulları ve 
gelecekte hangi mesleği yapmak istediklerini sordu. 

Soyadının Karaman olduğunu söyleyen öğrenciye, 
"Karaman mı, Kahraman mı?" diye soran İsmail 
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Kahraman, "Karaman" yanıtı üzerine, "Akraba değiliz 
ama aynı bayrağın altındayız, hep beraberiz, bir 
bütünüz." dedi. 

Meclis Başkanı Kahraman, çocukların Türkiye'nin 
yarınları olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

"Kanun bu; doğulur, büyünür, yaşlanılır ve yenisi 
gelir. Buralarda siz oturacaksınız, Türkiye'yi idare 
edeceksiniz. Çok da güzel bir Türkiye olacak inşallah. 
Durmak yok, hep çalışmak var. Çalışmak, çalışmak ve 
çalışmak... Bana bazen soruyor gençler; 'Bize hayat 
için ne tavsiye edersiniz?' diye. Ben derim ki yalnız 
bir tavsiyem var; yalan söylemeyin. Bütün işlerin başı. 
Alfabe onunla başlıyor." 

Tekrar söz alan Samaraz da gazetecilerin kendisine 
soruları olmaması üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı'nın önemine dair konuşmak 
istediğini söyledi. 

Dünya üzerinde çocuklara verilmiş tek bayramın 
23 Nisan olduğunun altını çizen Samaraz, "Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o dönemlerde 
savaşta ailesi ölmüş çocukları düşünerek, onların 
her yıl bir gün de olsa 
mutlu olmalarını istemiş 
ve onlar için bu bayramı 
vermiştir. Şükürler olsun 
ki biz, geleneğimizi hiçbir 
zaman bırakmayarak 98 yıl 
geçse de hâlâ buna devam 
etmekteyiz. Günden güne 
de umuyorum ki bu günün 
önemi kaybedilmez." diye 
konuştu. 

Türkiye'nin cumhuriyet 
ve demokrasiyle yoluna 
devam etmesi gerektiğini 
dile getiren Kahraman da 
"Cumhuriyet, demokrasiyle 
taçlanmalıdır. Herhangi 
bir zümrenin veya 
şahsın idaresinde 
değil, topyekûn milletin 
idaresinde olmalıdır. 

Cumhur dediğimiz, millettir, halktır. Cumhuriyet 

de halkın hâkimiyetidir. Demokrasi de halkın hâkim 

olmasıdır. Halkın hâkimiyeti altında ve cumhuriyet 

idaresinde Türkiye, çok ilerilere doğru gidecektir." 

değerlendirmesinde bulundu. 

Altı yüz çadırlık Kayı Aşiretinin zaman içinde 

büyüyerek, yedi deniz, üç kıtaya yayıldığını ve 

dünyanın en büyük devletlerinden biri hâline geldiğini 

kaydeden Kahraman, "Biz onların vârisiyiz. Biz birçok 

buluşların, âlimlerin olduğu bir milletiz. Batı, bizden 

aldı esasları, düsturları ve ona göre hareket etti. 

Örnek bir milletiz ve kendimize güvenmeliyiz. Biz 

kendimiz olmalıyız." şeklinde konuştu. 

Geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı törenleri için Meclise gelen öğrencilerden 

birinin futbolcu olmak istediğini söylediğini, kendisine 

"Arda Turan mı olacaksın, Messi mi olacaksın, Ronaldo 

mu olacaksın?" diye sorduğunda ise "Hayır, kendim 

olacağım." dediğini aktaran Kahraman, bu öz güvene 

ihtiyaç olduğunu, bunu korumak gerektiğini belirtti. 
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Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, Meclis 
Başkanı Kahraman'a kabulünden dolayı teşekkür etti. 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve tüm bakanlık 
mensupları adına da çocukların bayramını 
kutladıklarını ifade eden Erdem, 23 Nisan'ın Meclisin 
açıldığı, milletin yönetme yetkisini kullanmaya 
başladığı özel bir gün olduğunu hatırlattı. 

Erdem, Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı olarak tüm 
çocuklar için özveriyle çalışmaya söz verdiklerini 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı dönemine ilişkin 
eleştirilerde bulunduğunu, Osmanlı'nın "zulüm 
yaptığını" söylediğini ifade ederek, değerlendirmesini 
sorması üzerine Kahraman, "Sözlerinin belki önü 

arkası daha başkadır çünkü Kemal Bey de Osmanlı 
Devleti'ni ve tarihini seven bir insandır. Orada belki 
bazı istisnalardan bahsetmiştir." karşılığını verdi. 

Osmanlı'nın adalet timsali bir devlet olduğunu 
vurgulayan Kahraman, ABD kongre binasının 
giriş holünde 16 büyük kanun adamının rölyefinin 
bulunduğunu, bunlardan birinin de Kanuni Sultan 
Süleyman'a ait olduğunu vurguladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, Kılıçdaroğlu'nun söz 
konusu ifadeleri, aktarıldığı şekilde söylediğini 
zannetmediğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 15 CHP milletvekilinin                  
İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili soruya da "Bununla 
ilgili bir yorum yapsam; bir, 'Meclis Başkanı partiler 
üstüdür, ne karışıyor?'; iki, partilerin iç işidir; üç, 
Türkiye'de bugün herkes her olaydan haberdardır 
ve dolayısıyla yorumlamasını da kendisi yapacaktır. 
Hayırlısı diyorum." karşılığını verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü ile 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla özel gündemle 
toplanan Genel Kurul'daki görüşmeleri 
izlemek üzere Meclise geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel gündemli 
toplantıya katılmak üzere geldiği Mecliste, TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından resmî törenle 
karşılandı. 
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Şeref Kapısı 
önünde TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı. 
Erdoğan daha sonra, Genel Kurulda kendisi için 
ayrılan locaya geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TBMM’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de resmî 
törenle karşılanması
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TBMM GENEL KURULU 23 NİSAN DOLAYISIYLA  
ÖZEL GÜNDEMLE TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 98. yıl 
dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığında özel gündemle toplandı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından oturumun açılış konuşmasını 
yaptı. Kahraman, konuşmasına "İstiklalimizin 
kazanılmasında ve bayrağımızın gölgesi altında hür 
ve bağımsız olarak yaşamamızın sağlanmasında 
ellerinden gelen gayreti gösteren, emek veren 
fedakâr ve asil insanlarımızı rahmet, minnet ve 
şükranla anıyorum. 23 Nisan Millî Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun." sözleriyle başladı.

Meclis tecrübesinin, 1876 Kanun-i Esasi'ye dayalı 
olarak 18 Mart 1877 de toplanan Meclis-i Mebusan 
ile başladığını söyleyen Kahraman, savaş dolayısıyla 
çalışmalarına ara verilen Meclisin 14 Şubat 1878’de 
tatil edildiğini, Meclis-i Ayan'ın ise açık kaldığını 
anımsattı. 

"Uğradığımız yıkımları giderirken savaşlarla 
karşılaştık. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan 
emperyalist devletlerin hedefi; cihan devletimiz 
Osmanlı’yı yıkmak ve topraklarını paylaşmaktı." diyen 
Kahraman, şunları kaydetti: 

"Bu harbe girmemiz sosyal, siyasi, ekonomik 
sahalarda büyük kayıplarımıza sebep oldu.1910 
yılında dünyanın ilk altı devleti arasında olan, 9 milyon 
100 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip cihan 
devletimiz sekiz sene içinde Meriç Nehri ile Ağrı Dağı 
arasına sıkıştı. 

Savaşlarda büyük kayıplara uğradık. Birinci Dünya 
Savaşı'nda nüfusumuzun yüzde 10'u askere alındı. 
2 milyon 900 bin askerimiz dokuz cephede çarpıştı. 
Çanakkale’de 60 bin, Sarıkamış’ta 70 bin, toplamda 
400 bin şehit verdik. Kuruluş Savaşı'nda; Gediz, İnönü, 
Sakarya ve Büyük Taarruz’da 9 bin 200 şehidimiz 
var. Evlatlarımız milleti, vatanı, dini, imanı, namusu 
için kara toprağa girdiler, peygamber efendimize 
komşu oldular. 
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15 Temmuz’da, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı 
Harekâtı’nda şehadet şerbeti içenleri ve bütün 
şehitlerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Orhan 
Şaik Gökyay’ın 'Bu Vatan Kimin' şiirinden birkaç 
kıtayı hatırlatmak istiyorum: 'Bu vatan toprağın kara 
bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır/Bir tarih 
boyunca onun uğrunda/ Kendini tarihe verenlerindir. 
İleri atılıp sellercesine/Göğsünden vurulup tam 
ercesine/Bir gül bahçesine girercesine/Şu kara 
toprağa girenlerindir.' 

Parlamenter demokrasi yolunda ilerlerken de birçok 
engel ve zorluklarla karşılaştık. Onları aşmaya 
devam ediyoruz, edeceğiz. Engelleri aşa aşa yeniden 
büyük Türkiye yolunda daima ileriye yürüyeceğiz. 
Engelleri yeneceğiz. Engelleri aşamayanlar, onları 
aşılmaz görenlerdir. Cesareti olmayanın başarısı, 
gayesi olmayanın hedefi olmaz. En büyük zafer 
hiç düşmemek değil, her düşüşte yeniden ayağa 
kalkabilmektir." 

TBMM Başkanı Kahraman, 28 Ocak 1920’de 
Misakımillî’yi ilan eden Meclis-i Mebusan’ın son 
toplantısını 11 Nisan 1920 tarihinde yaptığını ve 
çalışmalarına ara verme kararı aldığını ifade ederek, 
iki hafta sonra Ankara’da Büyük Millet Meclisinin 
açıldığını hatırlattı. 

Anadolu’dan çağrılanların yanında, Meclis-i Mebusan 
üyesi 88 kişinin de çalışmalara katıldığını dile 
getiren Kahraman, "1921 Anayasası millî egemenliği 
temel ilke olarak benimsemiştir. Beşeri manada 
egemenliğin kaynağının millet olduğu açık bir şekilde 
ifade edilmiştir. Birinci Meclis, sonraki dönemlerde 
görev yapan meclislerden farklı olarak, olağanüstü 
yetkilerle görev yapmıştır. Yasama, yürütme ve yargı 
erklerini de kendisinde toplamış, kurucu meclis olarak 
çalışmıştır." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, Büyük Millet Meclisinin 
İstiklal Savaşı'nı bizzat yönettiğini, milletin her türlü 
işiyle doğrudan ilgilendiğini, Milli Mücadele’yi zaferle 
neticelendirdiğini söyleyerek, bu sebeple, Meclisin 
"Gazi"lik payesi kazandığını dile getirdi. 

"Doksan sekiz yıl önce ilk oturumunu gerçekleştiren 
Birinci Meclisin ruh ve heyecanı her zaman için 
ihtiyaç duyacağımız bir husustur." ifadesini kullanan 
İsmail Kahraman, "Aynı ruh ve heyecanla çalışmalara 
devam edilmelidir. Genç nesillerimiz ve çocuklarımız 
da aynı şuur ve hissiyatla yetiştirilmelidir." diye 
konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, millî iradeyi temsil eden 
Meclisin, zaman zaman saldırılara maruz kaldığını, 

vesayet altına alınmak istendiğini, bir tasdik makamı 
olarak kullanıldığını, sistemin işlemesini zorlaştıran 
müdahaleler yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: 

"Ne hazindir ki milletin Meclisi, yani millet, 15 Temmuz 
2016 tarihinde bombalandı, kurşun yağmuruna 
tutuldu. Bu lain ve hain saldırıyı yapan ihanet 
şebekeleri, kahraman ordumuza ait üniformalar giyen 
teröristler, vatan ve millet düşmanları bertaraf edildi. 
Kendilerinden hesap soruluyor, sorulmaya devam 
edilecek. 

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın çağrısı ve önderliğinde; milletimiz 
meydanları doldurdu, demokrasi nöbetine geçti. O 
gece milletin emanetinin sadakatli bekçisi olan Gazi 
Meclisimizi de açtık. Bombalar, kurşunlar ve saldırılar 
altında gece boyu üç parti mensubu milletvekili 
arkadaşlarımızla bir bütünlük içinde toplandık. Ertesi 
gün olağanüstü toplantı için yaptığım çağrıya Mecliste 
grubu bulunan dört parti de katıldı ve darbelere karşı 
ortak bir bildiri yayımladık. 

Tarih önünde, 15 Temmuz gecesi Mecliste sabahlayan 
değerli arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanımızın davetiyle 
parti farkı gözetmeksizin meydanları doldurup 
demokrasi nöbeti tutanlara, 7 Ağustos 2016’da 
milyonların sel gibi aktığı Yenikapı Meydanı'ndaki 
necip milletimize, tüm illerimizdeki insanlarımızı millî 
iradenin tecelligâhı olan bu kürsüden tebrik ediyorum. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman
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Vatan hainlerinin, satılmış kuklaların saldırısı; necip 
milletimiz, güvenlik güçleri, siyasi partiler ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın inançlı karşı koyuşuyla, 
akamete uğratıldı. İnanıyorum ki Türkiye’mizde 
darbeler dönemi sona ermiştir. Dış veya iç herhangi 
bir güç böylesi bir kalkışmaya cesaret edemeyecektir. 

Demokrasi, günümüzün en iyi yönetim biçimi olarak 
kabul görmektedir. Demokrasiyi özümsemiş bir 
ülke olarak geçmişten aldığımız ders ve aklımızın 
bize gösterdiği istikamet doğrultusunda ülkemizi, 
meclisimizi ve kurumlarımızı yaşatıp demokrasimizi 
güçlendirmeliyiz. Bizler ruh kökümüze bağlıyız. 
Osmanlı cihan devletinin varisiyiz. Cumhuriyetçiyiz, 
milletimizi ve devletimizi güçlü kılmak için hep birlikte 
özveriyle çalışacağız." 

Kahraman, 26. Dönem'in övgüye değer bir diğer 
başarısının da 1982 Anayasası’nda yapılan temel 
değişiklikler olduğunu kaydederek, 16 Nisan 2017'de 
milletin kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin 
âdeta makas değiştirdiğini, yeni anayasa ile belirlenen 
yetki ve sorumluluklar çerçevesinde ülkenin yeni bir 
döneme girdiğini söyledi. 

24 Haziran 2018'de cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
milletvekili seçimleri yapılacağını anımsatan 
Kahraman, "Milletimizin kararının ülkemize, 
devletimize, gönül coğrafyamıza ve tüm insanlığa 
hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." temennisini dile 
getirdi. 

23 Nisan 1920'nin millî egemenlik günü olsa da diğer 
yönüyle çocuk bayramı olduğunu aktaran Kahraman, 
"Dünyadaki 196 ülke içerisinde çocuk bayramı 
ihdas eden tek ülkeyiz. Çocuk milletin geleceğidir, 
yarınıdır. Üzerinde önemle durulması gereken 
bir varlıktır. Manevi ve millî değerlerle mücehhez 
kılınmalı, gereken ihtimam gösterilmelidir. TBMM'nin 
kuruluşunun 98. yıl dönümünde milletimizin sağlık, 
huzur ve daha büyük başarılar içinde nice bayramlara 
ulaşmasını diliyorum." dedi. 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Meclisin açılışının 
98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplanan 
TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk 
çocuklarının dünya çocuklarıyla birlikte kutladığı 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. 

Bugünün çocukların bayramı olduğunu ifade eden 
Yılmaz, şöyle konuştu: 

"Cumhuriyet kurulurken bedelini, evlatlarını 
yetim bırakarak ödeyen kahraman şehitlerimizin 

çocuklarının bayramı... Ordusu galip gelsin diye aç 
kalmayı göze alan, son lokmasını cepheye gönderen 
aziz milletimin çocuklarının bayramı... Yurdun dört 
bir yanında, yere düşen bayrağı öperek yükseklere 
kaldıran, kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük 
güzel çocuklarımın bayramı… Çanakkale'de, Kurtuluş 
Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da hayatının baharında şehit 
düşen kahraman çocukların bayramı... Türkiye'nin ve 
dünyanın bütün çocuklarına barış içinde umut dolu 
yarınlar diliyorum." 

Yılmaz, bugünü çocuklara armağan eden Meclisin 
ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah 
arkadaşlarını ve Millî Mücadele’yi yöneten bütün 
milletvekillerini saygı ve rahmetle andı. 

Doksan sekiz yıl boyunca Meclis çatısı altında 
millî iradeye vekalet eden bütün milletvekillerine 
şükranlarını sunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"TBMM, bundan 98 yıl önce de milli irade üstünlüğünü 
savundu. 'Kuvayımilliyeyi amil, iradeyimilliyeyi hâkim 
kılmak esastır.' diyerek yola çıktı. Halkın gücünün 
üstünde bir gücü o gün de tanımadı, bugün de 
tanımadı, yarın da tanımayacaktır. Tam bağımsızlığı, 
'Manda ve himaye kabul edilemez.' diyerek, 98 
yıl önce savundu, bugün de savunuyor, yarın da 
savunacaktır. TBMM, bu ülkenin ve milletin gururudur. 
Bu Meclis, istikbal ve istiklal mücadelemizin en önemli 
savunucusudur. 23 Nisan 1920'de, 98 yıl önce bugün 
dualarla açılan Gazi Meclis, Millî Mücadele’yi zaferle 
sonuçlandırdı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu 
süreçte Cumhuriyetimiz demokrasi ile de taçlandı. 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
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On altı yıldır bu ülkeyi idare eden siyasi kadro 
olarak, milletimizin bize çizdiği rotadan zerre kadar 
ayrılmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
hükûmet olarak milletimizin hayalini birer birer 
gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 
Demokrasinin olmazsa olmazlarından biri olan 
muhalefet partilerimize de eleştiri ve uyarılarıyla 
bu sürece verdikleri katkı için teşekkür ediyorum. 
Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine 
çıkarmak, güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla 
çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz."

Millî Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye'nin bugün, dünden 
daha güçlü olduğunu, çağdaş uygarlık seviyesinin 
üzerine çıkma hedefine her geçen gün daha çok 
yaklaştığını söyledi. 

Çalıştıkça ve gayret ettikçe milletin desteği ve hayır 
duasının arttığına işaret eden Yılmaz, "Hamdolsun, 
emekler ve gayretler zayi olmadı. Türkiye son 
200 yıllık Türk devlet tarihinin en güçlü dönemini 
yaşıyor. Yüz yıl önce olduğu gibi, bugün de mazlum 
milletlerin umudu olarak, emin adımlarla doğru yolda 
yürümektedir." dedi. 

Bakan Yılmaz, demokrasinin, birçok engeli aşarak 
hep birlikte bugünkü seviyesine geldiğini belirtti. 

1960, 1971, 1980 ve 1997 yıllarında milletin iradesi 
hedef alınarak gerçekleştirilen darbelerin Türkiye'ye 
büyük bedeller ödettiğini ifade eden Yılmaz, "Milletimiz 
koalisyon, kriz ve kaos sarmalından uzun seneler 
boyunca kurtulamadı. 1980 darbesini müteakiben 
ülkemize zorla giydirilen 1982 Anayasası vesayet 
kurumlarını güçlendirdi. Bu anayasa milletimizin 
bünyesine uymayan ve millî iradeyi hiçe sayan 
bir anayasa olarak yıllarca tartışıldı. Milletimiz her 
fırsatta demokratik ve özgürlükçü anayasa taleplerini 
dile getirdi. 1987'den itibaren yapılan anayasal 
değişikliklerle bu talepler karşılanmaya çalışıldı 
fakat tamamen sivil bir anayasa yapılması mümkün 
olamadı." değerlendirmesinde bulundu. 

2002 sonrası milletin çizdiği rotada ilerleyen 
hükûmetlerin, siyasi krizlerin yaralarını sardığı, 
ekonomik olarak güçlendiği ve yeni anayasa talebini 
karşılayacak noktaya geldiği dönemde, daha 
önce benzeri görülmemiş bir darbe girişimiyle 
karşılaşıldığını belirten Yılmaz, FETÖ ihanet çetesinin 
15 Temmuz darbe girişimi karşısında, milletin; 
hakkına, hukukuna ve evlatlarının geleceğine sahip 
çıktığını vurguladı. 

Yılmaz, bu hain girişimin, vesayet odaklarının 
müdahalesine bir daha fırsat vermeyecek bir 

anayasal düzenleme ihtiyacını ortaya çıkardığını 
dile getirerek, halkın değişim taleplerini dikkate alan 
hükûmetin, hazırlanan anayasa değişikliği paketini 
milletin onayına sunduğunu anlattı. 

Milletin, 16 Nisan'da tarihî bir kararla Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemine "evet" dediğini anımsatan Yılmaz, 
şunları kaydetti: 

"16 Nisan halk oylaması Türkiye'yi ayak bağlarından, 
ağırlıklarından, zincirlerinden kurtararak yeniden 
büyük Türkiye'nin yolunu açtı. İnanıyoruz ki 
cumhuriyetimizin en önemli kazanımlarından biri 
milletimizin, zaten sahip olduğu egemenliğin bir 
parçası olan, hükûmet kurma yetkisini 16 Nisan'da 
kendi uhdesine almış olmasıdır. Bu, ülkemizin 
demokrasi tarihinde önemli bir kilometre taşıdır. 
Demokratik istiklal yolunda son 15 yılda elde ettiğimiz 
kazanımlar 16 Nisan halk oylamasıyla perçinlenmiştir. 
Türkiye 24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sisteminin hayata geçmesiyle birlikte 
hızlı karar alma ve bu kararları etkin bir biçimde 
uygulayabilme kabiliyetini kazanacaktır. Bizim 
hedefimiz hukukun üstünlüğü ilkesine dayanan, 
demokratik büyük ve güçlü Türkiye'dir. Türkiye 
önündeki süreçte saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, siz milletvekillerimizin katkılarıyla çok 
daha güçlenecektir." 

AK PARTİ siyasetinin esasının barış, huzur ve 
kardeşlik olduğunu vurgulayan Yılmaz, seçimlere 
gidilen süreçte, gönüller kazanmak için seferber 
olacaklarını söyledi. Yılmaz, bundan sonra da el 
birliğiyle yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceklerini 
vurguladı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 
açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan 
Genel Kurulda konuşma yaptı. 

Kılıçdaroğlu, yüce Meclis çatısı altında yapılan ilk 
konuşmanın Sinop Mebusu Şerif Bey'e ait olduğunu 
anımsattı. Kılıçdaroğlu, 23 Nisan 1920 Cuma günü, 
Hacıbayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazının 
ardından, Anadolu'nun dört bir yanından gelen 
milletvekillerinin Birinci TBMM Binasında bir araya 
geldiğini, ilk toplantıya, en yaşlı üye sıfatıyla Şerif 
Bey'in başkanlık yaptığını anlattı. 

Şerif Bey'in İstanbul'un işgaline atıfla "Ezelden 
beridir hür ve bağımsız yaşayan milletimiz, bu 
esareti kesin ve kararlı bir biçimde reddetmiş, derhâl 
vekillerini toplamaya başlayarak yüce Meclisini 
vücuda getirmiştir. Bu yüce Meclisin reisi sıfatıyla 
ve Allah'ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam 
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bağımsızlığı dâhilinde geleceğini bizzat düzenleyerek 
ve bütün dünyaya ilan ederek Millet Meclisini 
açıyorum." dediğini belirten Kılıçdaroğlu, TBMM'nin 
bu konuşmayla sesini dünyaya duyurduğunu aktardı. 

Kılıçdaroğlu, "Milletin Meclisi artık onurlu yürüyüşünü 
başlatmıştır. En büyük güvencesi ise milletin 
kendisidir." dedi. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923'te, "Bütün cihan 
bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında 
hiçbir kuvvet, makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır 
o da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır o 
da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." sözüne 
işaret eden Kılıçdaroğlu, milletine bu kadar güvenen, 
milletini bu kadar yücelten devlet adamının tarihte 
çok az bulunduğunu vurguladı. 

Kılıçdaroğlu, halkını baş tacı yapıp, milletin 
egemenliğini millete emanet eden bir lidere tarihte 
çok az rastlandığını dile getirerek Atatürk'ün, daha 
millî Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında, 22 Haziran 
1919'da Amasya Tamimi ile halkına olan güvenini, 
"Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararlılığı 
kurtaracaktır." şeklinde ifade ettiğini söyledi. 

Devleti kuranların millete olan güvenlerinin sözde 
kalmadığını bildiren Kılıçdaroğlu, ilk anayasa olan 1921 
Anayasası'nda birinci maddenin, "Hâkimiyet bilâ kaydü 
şart milletindir." olduğunu, bunun 1924 Anayasası'nda 
üçüncü madde olarak yer aldığını anımsattı. 

Kılıçdaroğlu, bugünkü Anayasa'nın altıncı maddesinin 
ise "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk 
milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara 
göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin 
kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya 
sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını 
anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz." 
hükmünü içerdiğine işaret etti. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bu bağlamda 24 Haziran'da yapacağımız seçimlerle 
görev süresini dolduracak olan 26. Dönem 
milletvekillerinin, yani bizlerin, sizlerin, çocuklarımıza, 
torunlarımıza, sevdiklerimize bırakacağı en güzel 
miras, 15 Temmuz 2016 cuma akşamı FETÖ darbe 
girişimine karşı topyekûn direnmektir. Bu, bizim 
çocuklarımıza bırakacağımız en güzel mirastır. 
Milletvekili arkadaşlarım, bu kutsal çatının altında 
toplanarak sadece darbecilere karşı parlamenter 
demokrasiyi savunmakla kalmamış, darbe girişimini 
bastırmaya çalışan güvenlik güçlerimize ve direnme 
hakkını kullanarak darbecilerin karşısına çıkan 
vatandaşlarımıza da güç vermiştir. Bu vesileyle 15 
Temmuz gecesi şehit olan tüm vatandaşlarımızı, 
güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. O gece TBMM'de bulunan 
107 milletvekili arkadaşımı bir kez daha yürekten 
kutluyorum. 

Bir cuma günü açılan Gazi Meclisimizin, yine bir 
cuma günü gerçekleşen darbe girişimini başarısız 
kılan müdahalesine güç veren ruh, hiç şüphesiz 
arkamızda duvara nakşedilmiş Atatürk'ün sözleridir: 
'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' Bu söz sadece 
milletimizin egemenlik hakkını değil, o hakkın nasıl 
kulanılması gerektiğini anlatır."

Egemenliğin kullanılmasında hiçbir suretle, hiçbir 
kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılmaması için 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin getirildiğine dikkati çeken 
Kılıçdaroğlu, bütün demokrasilerin ana omurgasını 
kuvvetler ayrılığı ilkesinin oluşturduğunu kaydetti.

Kılıçdaroğlu; yasama, yürütme ve bağımsız yargının 
demokrasilerin olmazsa olmazları olduğunu ifade 
etti. Kuvvetler ayrılığının aynı zamanda gücün 
demokratik kurallar içinde denetlenmesi olduğunu 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, seçimlerin 4 veya 5 yıl içinde 
yapılmasının, o ülkede demokrasinin bulunduğunu 
göstermediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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Demokrasinin gücünün, varlığının, güçlü bir 
kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı olduğunu dile getiren 
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçler ayrılığının olmadığı bir ülkede seçimlerin 
sadece bir anlamı vardır; sandıktan çıkarım, istediğimi 
yaparım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu anlayışın 
egemen olduğu bir ülkede millî irade, bir kişinin iki 
dudağı arasına teslim edilmiş demektir.  Bu anlayışın 
egemen olduğu bir ülkede seçilenler halka hesap 
vermezler. Demokrasilerin özünde seçilmişlerin 
halka hesap vermesi temel kuraldır.

Bugün hükûmet edenler, bırakın millete hesap 
vermeyi, yasama organının asli unsuru olan 
milletvekillerinin soru önergelerine dahi cevap 
vermiyorlar. Bu; yürütme organının yasama organını 
tanımaması demektir. Böyle bir tablo, bu Meclisin 
saygınlığına gölge düşürür. Ben bundan rahatsızım. 
Bırakın 15 günü, 15 ay içinde cevap verilmiyor. 
Siz milletin, milletvekilinin, Gazi Meclisin hakkını 
sormayacak mısınız?"

Kılıçdaroğlu, yasama, yargı ve yürütme gücünün, 
egemenliğin bir kişiye teslim edilmesi hâlinde hukukun 
üstünlüğünün yok olduğunu, üstünlerin hukukunun 
geçerli olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu; egemenliğin, 
bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılmış olacağını 
vurgulayarak, bugün bu tabloyu yaşadıklarını, bütün 
dünyanın da bu tablonun tanığı olduğunu öne sürdü.

Bu bayram gününde bu gerçekleri bu çatı altında 
dile getirmenin, görevi ve sorumluluğu olduğunu 
vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çünkü bu Meclis, millî 
Kurtuluş Savaşı’nı yöneten Meclistir..." dedi.

Kılıçdaroğlu, Genel Kurulda 7 yıl önce 23 Nisan’da 
yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 
demokratikleşme tarihi, bu Meclisin yetkilerini 
savunma ve genişletme tarihidir. Bugün dâhil bu yüce 
Meclisin yetkilerine göz dikenler bu hususu hiçbir 
zaman akıllarından çıkarmasınlar." dediğini anımsattı.  

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevgili çocuklar, 23 Nisan aynı zamanda dünya 
çocuklarına armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. 
Özgürlüğe, eşitliğe ve bilime bağlı toplumlar Mustafa 
Kemal'in işaret ettiği gibi fikri, vicdanı, namusu, irfanı 
hür nesiller yetiştirebilirler. Biz çocuklarımızı bilime 

dayalı, sevgiyle dolu, yüzünü geleceğe dönmüş bir 
eğitim sistemiyle yetiştirmek istiyoruz. Çocuklarımızı 
küreselleşen dünya ile uyumlu, haberleşme ve iletişim 
olanaklarını etkin şekilde kullanan, yaşadıkları dünyayı 
sorgulayan bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bizim 
çocuklarımıza karşı borcumuz var; daha güçlü, daha 
özgür, daha zengin bir Türkiye'yi onlara bırakmalıyız. 
Çünkü özgür ve eşit bir gelecek, özgürce yetişen 
nesillerle mümkün olur. Biz bunu başarma azim ve 
kararlılığındayız.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM'nin 
açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan 
Genel Kurulda konuştu. 

Pervin Buldan, HDP'nin tutuklu milletvekillerinin de 
Genel Kurulda bulunması gerektiğinin icap ettiğini 
belirterek, "Ancak ne yazık ki halkın iradesi bir yılı 
aşkın bir süredir Mecliste değil, hapishanelerdedir." 
görüşünü dile getirdi.

"Bundan bir asır önce bu ülkenin asli unsurları 
ile kurulan bu Meclis, geçen bu 98 yıl içerisinde 
temsil krizini aşamamakla beraber yakın zamandaki 
uygulamalarla parlamenter sistem tamamen tasfiye 
edilmiştir." diyen Buldan, başlangıç aşamasında 
ortaya konulan demokratik hedeflerin, "otorite ve 
ideoloji merkezli düzen" tarafından rafa kaldırıldığını 
öne sürdü. 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
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Buldan, cumhuriyet tarihi boyunca değişen siyasi 
iktidarların, Meclisi, kendilerinin ve "belirli bir yandaş 
zümrenin çıkarları" doğrultusunda kullandığını ileri 
sürdü.

Buldan, bugün, halk egemenliği yerine "OHAL ve 
KHK düzeni egemenliğinin" kurumsallaştırıldığını 
iddia ederek, son iki yıldır hukukun tamamen devre 
dışı bırakıldığını, Türkiye'nin OHAL ortamında her 
türlü "Ben yaptım evladır." yöntemleri ile yönetilmeye 
çalışıldığını savundu. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla 
özel gündemle toplanan Genel Kurulda partisi adına 
konuşma yaptı.

İftihar edilecek bir adanmışlığa eşlik eden derin 
manevi hassasiyet içerisinde bir cuma günü Hacı 

Bayram Veli Camii'nde cuma namazı kılınarak 
dualarla, kurbanlarla, tekbirlerle, salavatlarla, Kuran-ı 
Kerim tilavetiyle TBMM'nin açıldığını belirten Kalaycı, 
bunun, Türk milletinin 20. yüzyıldaki en önemli adımı 
ve eseri olduğunu vurguladı.

TBMM'nin açılmasının, dönemin şartları dikkate 
alındığında destansı bir atılım ve kararlı bir adım 
olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Milletimiz kendi 
geleceğine bizatihi kendisinin yön vereceğini 23 
Nisan 1920 itibarıyla göstermiş, temsilcileri eliyle tüm 
dünyaya duyurmuştur." diye konuştu.

Mustafa Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle ifade 
edecek olursak, Büyük Millet Meclisi bizi yaşatmamak 
isteyenlere karşı, yaşamak hakkımızı müdafaa etmek 
üzere toplanmıştır. TBMM, her şeyden önce Türk 
milletine duyulan sevgi ve saygının eşsiz bir tezahürü, 
çok kıymetli bir ürünüdür. Millî iradeye sadakatin, millî 
egemenliğe bağlılığın, meşruiyete verilen önemin çok 
açık, çok net kanıtıdır. Millî varlığın mukaddes bir bütün 
olduğunun ispatı, parçalanamaz ve el uzatılamaz bir 
değer olarak bayraklaştığının teyit ve temini, çatısı 
altında bulunduğumuz kutlu Meclisimizin başarısıyla 
ve garantisiyle cihana duyurulmuştur.

Fedakârlık burada zirveye tırmanmış, vatan ve millet 
sevgisi buradan özgürlük kıvılcımını tutuşturmuştur. 
Anadolu'nun ortasında, o dönemin zor şartları altında 
hilalin cihana meydan okuması, milletimizin hayat 
ve varlık haklarına sahip çıkması şüphesiz Büyük 
Millet Meclisinin üstün kabiliyeti ve mücadele azmiyle 
gerçekleşmiştir."

İlk Meclisin kahraman mebuslarının dünya görüşleri, 
doğdukları yöreler, etnik kökenleri farklı farklı olsa da 
hepsinin birden büyük Türk milletinde kaynaştığını, 
davalarına inandığını, vatan ve bayrak ortak 
paydasında buluştuklarını belirten Kalaycı, Ankara'ya 
gelmenin ölüm demek olduğu bir dönemde, burada 
toplanan kahramanların, hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmadıklarını ve Türk milletinin sesi, nefesi ve 
demir yumruğu olduklarını dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nın önder kadrosu ile millet 
arasında bir düşünce ve inanç birliği oluşması 
sonucunda TBMM'nin kurulduğunu söyleyen Kalaycı, 
"Eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal'in 
önderliğinde Türk milletinin ortaya koyduğu bu güç, 
Kurtuluş Savaşı'nı kazanmıştır. Mücadeleyi kazanan 
ordular, hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
orduları, yani milletin kendisidir." dedi.

Millî Mücadele’nin, devleti henüz teşekkül etmemiş 
olan Büyük Millet Meclisinin komutasında ve 
önderliğinde kazanıldığını hatırlatan Kalaycı, 
"Meclisimiz, bağımsızlık savaşı kazanmış ve vatan 
kurtarmış ilk meclistir. Bunun için 'Gazi' meclis 
unvanını fazlasıyla hak etmiştir. Hamdolsun bugünkü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi de ilk Meclisin emanet 
ve şerefine korkusuzca sahip çıkarak, 15 Temmuz 
2016'da hain FETÖ işgalini durdurmuş, bu hâliyle 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı
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ikinci defa vatan kurtarıcılığı unvanına layık olmuştur. 

Gazi Meclis, 15 Temmuz'da bir kez daha Gazilik 

unvanını teyit etmiştir." diye konuştu.

TBMM'nin inanmışlığın eseri ve korkusuz yüreklerin 

mükâfatı olduğunu belirten Kalaycı, sözlerine şöyle 

devam etti:

"İmparatorluğumuzun yıkıntıları arasından yeni bir 

devlet doğmuşsa, Mondros'tan Sevr'e kadar yazılan 

imha belgeleri yırtılıp atılmışsa, Türk milleti aynı 

ülküler etrafında buluşmayı başarabilmişse bunun 

şeref payesi elbette TBMM'ye aittir. Büyük Millet 

Meclisi, Malazgirt’in emanetini yere düşürmemiş, 

binlerce yıllık haysiyet ve itibarımızı lekeletmemiş, 

milletimizin gidecek, sığınacak veya vazgeçecek bir 

yurdu olmadığını gerek irfanıyla gerek hamiyetiyle 

gerekse de tutkusuyla ortaya koymuştur. Tarih, Gazi 

Meclisimizin bu muhterem ve hayranlık uyandıran 

ulvi vasfını her fırsatta gösterecek ve millî yürekler 

her şart altında bunu hayırla yâd edecektir."

"Unutulmasın ki 23 Nisan 1920 hiçbir zaman ihmal ve 

inkâr edilemeyecektir. TBMM, gücünü ve meşruiyetini 

Türk milletinden alarak ve yine milletimizin onay 

verdiği Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle 

birlikte daha da etkin ve güçlü bir şekilde ebediyen 

var olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Kalaycı, 

Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu sürece 

daima muzaffer olduğunu ve kutlu mazisine altın 

sayfalar eklediğini vurguladı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 

tüm kurucu kahramanları ve vatanın selameti için 

canlarını seve seve ortaya koyan şehitleri rahmet 

ve minnetle anan Kalaycı, "Bu vesileyle gözümüzün 

nuru, hayatımızın en güzel meyvesi ve geleceğimizin 

teminatı olan bütün çocuklarımızın bayramını 

kutluyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, TBMM'nin 

açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan 

Genel Kurulda, partisi adına konuşma yaptı.

TBMM'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü ile Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Okutan, 
iki özel gündemi bir araya getiren müstesna günün 
ülkeye mutluluklar getirmesini diledi. 

Meclisin millet iradesinin taşındığı yer olduğuna 
işaret eden Okutan, muhalefetin eleştirilerini 
aktarabileceğini, hükûmetin de bu tutumu anlayışla 
karşılaması gerektiğini söyledi. 

23 Nisan'ın sadece çocuk bayramı olmadığını, aynı 
zamanda ulusal egemenlik bayramı olduğunu ifade 
eden Okutan, bugün ulusal egemenliğe bakıldığında 
Türkiye'nin bekasının tehlikede olduğunu savundu. 

İnsanlığın kutuplaştırıldığını, ordunun caydırıcılığına 
gölge düştüğünü, devlet kurumlarının içinin 
boşaltıldığını ileri süren Okutan, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin sembollerinin saldırı altında olduğunu 
söyledi. 

Hak ve özgürlüklerin askıda olduğunu öne süren 
Okutan, "Devlet görevlileri kıskaç altındadır. İş 
dünyası korku içindedir. Türkiye yönünü kaybetmiştir. 
Kontrolsüz Suriye göçü, ülkemiz ve milletimiz için 
büyük bir sorun hâline gelmiştir. Eğitim boşluktadır, 
kültür ve sanat ihmal edilmiştir." ifadelerini kullandı. 

Genel Kurulda konuşmaların tamamlanmasının 
ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman, birleşimi 
kapattı. 

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan
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TBMM’DE 23 NİSAN RESEPSİYONU
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ev sahipliğinde, 
TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
resepsiyon verildi.

Resepsiyona katılmak üzere Meclise gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım 
ile birlikte karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
TBMM Başkanı İsmail Kahraman

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli
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Resepsiyona; Başbakan Binali Yıldırım ile eşi Semiha 
Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü 
Arslan, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,  
Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Yaşar 
Tüzün, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 
TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK PARTİ Grup 
Başkanvekilleri İlknur İnceöz ve Mehmet Naci 
Bostancı, MHP Grup Başkanvekilleri Erhan Usta 
ile Erkan Akçay, CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 
Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, eski ve yeni 
milletvekilleri, YSK Başkanı Sadi Güven, BBP Genel 
Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder 
Aksakal, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı yöneticileri 
ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM Tören Salonunda 
düzenlenen resepsiyonda davetlileri karşıladı, teker 
teker tokalaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı 
Bahçeli ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve 
kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı ayak üstü sohbet etti. 

Soldan sağa: Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler,
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar
Arkada: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
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“MECLİS SOHBETLERİ”NİN
ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Nisan 2018

“MİLLÎ EGEMENLİK” 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve 
Yayın Kurulu tarafından her ayın son çarşambası 
düzenlenmesi kararlaştırılan  “Meclis Sohbetleri”nin 
üçüncüsü 25 Nisan Çarşamba günü Meclis Tören 
Salonunda gerçekleştirildi.

“Millî Egemenlik”  konusunun ele alındığı oturumun 
başkanlığın; 25. Dönem TBMM Başkanı ve Millî Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz yaptı. Oturuma konuşmacı olarak 
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma 
Acun ve Gazeteci-Yazar Rahim Er katıldı.

Oturum öncesinde bir konuşma yapan Kültür, Sanat 
ve Yayın Kurulu Başkanı, TBMM Başkanvekili Ahmet 
Aydın, “Meclis Sohbetleri”nin amacının Türkiye’nin ve 
bölgenin önemli meselelerinin Türkiye’nin gündemine 
getirilmesi ve fikrî derinliği olan katılımcılarla birlikte 
değerlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Aydın, “Bu fikrin öncüsü çok Değerli Meclis 
Başkanımız, Değerli Ağabeyimiz İsmail Kahraman 
Beyefendi’dir. Onun ısrarı, tavsiyesi ve tamamen 
bizatihi bütün noktalardaki katılımları, katkılarıyla 
bu hâle geldi. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulumuzun 
değerli üyelerinin destekleriyle oldu.” dedi. Nisan 
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ayının sohbet konusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı nedeniyle millî egemenlik olarak 
belirlendiğini ifade eden Aydın, Millî mücadeleyi 
yürüten Meclisin 15 Temmuz darbe girişiminde ikinci 
defa gazi olduğunu belirtti.

Aydın, “Birinci Meclis dahi düşmanla mücadele 
ederken bombalanmamıştı. Ama en son geçtiğimiz 
15 Temmuz’da maalesef bir hain darbe girişimiyle 
karşı karşıya kaldık, millî egemenliğe karşı çok 
ciddi bir kalkışma ve Meclisimizi bombalayacak 
kadar alçaldılar. Ama  hamdolsun çok Değerli 
Meclis Başkanımız o gece hiçbir yerle görüşmeden, 
danışmadan “Geminin kaptanı geminin başında olur.” 
hesabıyla, o bombalı eylemlerin altında bu Meclisi 
açtı ve Ankara’da bulunan bütün milletvekillerimiz 
demokrasi adına milletin iradesine sahip çıkmış 
oldu.” dedi.

“MİLLÎ EGEMENLİK MİLLETİN 
BÖLÜNMEZ İRADESİDİR”
Oturumu yöneten 25. Dönem TBMM Başkanı 
ve Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yürürlükteki 
Anayasa’nın 6. Maddesinde; egemenliğin kayıtsız 

şartsız milletin olduğu ve hiç kimse veya organın 
kaynağını anayasadan almayan hiçbir devlet yetkisini 
de kullanamayacağı ibaresinin yer aldığını hatırlattı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1985 yılından beri 
millî egemenlik sempozyumları düzenlendiğini 
belirten Yılmaz,  en son 2010 yılında düzenlenen 
sempozyumda küreselleşme sürecinde millî 
egemenlik ve demokrasi konusunun ele alındığını 
kaydetti. 

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: 

“Millî egemenlik milletin bölünmez iradesidir. İlk 
olarak millî egemenlik kavramıyla 18 Ocak 1920’de 
karşılaşıyoruz ve Meclis tutanaklarına baktığımızda 
Teşkilatı Esasiye Kanunu mazbata görüşmelerinde 
Burdur Milletvekili İsmail Suphi Bey bir konuşma 
yapıyor ve diyor ki ‘Efendiler hayatımın en kıymetli 
anı tam bu andır. Bu millet, bu vatan için çok büyük 
fedakârlıklar yaptı, çok kan döküldü ve çok gözyaşı 
döküldü’ Ama ‘Egemenlik kayıtsız ve şartsız 
milletindir.’ satırına değer olan başka bir satırı ve 
yazıyı hiçbir yerde görmedim. Bu satırın ruhuna 
denk böyle bir satıra tesadüf denk başka bir yazı 
göremezsiniz.” diyor. 

25. Dönem TBMM Başkanı ve 
Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın
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Prof. Dr. Refik Turan

“TÜRKİYE MİLLÎ HÂKİMİYET 
KONUSUNDA BÜYÜK MESAFE 
KATETTİ”

Oturumun ilk konuşmacısı Türk Tarih Kurumu Başkanı 
Prof. Dr. Refik Turan, konuşmasına, “İki kere gazi 
olmuş, dünyada da belki emsali olmayan bu Meclisin 
çatısı altında konuşmaktan büyük gurur duyuyorum.” 
diyerek başladı.

Tarih boyunca egemenlik ve devlet kavramlarının 
ortaya çıkışını ve gelişimini anlatan Turan, Türklerin 
iki bin üç yüz yıllık bir devlet geleneğinin içinden 
geldiğinin altını çizdi.

Modern hukukta devletin millet, insan ve hâkimiyet 
olmak üzere üç temel unsurdan oluştuğunu belirten 
Turan, “Devletin ilk doğduğu nokta, ilk hücre, yönetme 
hakkıdır. Bütün yeryüzündeki hanedanların, yönetme 
hakkını bulunduranların geneline baktığımızda da 
bunların haklarını ilahi kanaldan aldığını görüyoruz.” 
ifadesini kullandı. 

Türk hanedanlarının dünya tarihinin en kudretli, 
en vazgeçilmez hanedanları arasında yer aldığını 
vurgulayan Turan, tarihçilerin genellikle bir tek 
hanedandan söz ettiğini, “Oğuzhan Hanedanı” olarak 
adlandırılan bu  hanedanın tahttaki son üyesinin de 
Sultan  Mehmed Vahdeddin olduğunu belirtti.

1789 Fransız İhtilali’nin ardından tüm dünyaya yayılan 
milliyetçilik akımının bir çok hanedanın sonunu 

getirdiğini anlatan Prof. Dr. Refik Turan, Avusturya, 
Rusya gibi bir çok ülkede zorlu süreçler yaşandığını 
anlattı. Turan, “Görüyoruz ki Fransa’daki bu yayılan 
fikirler gerek Osmanlıcılarda gerek Türkçülerde 
gerek Batıcılarda öyle Osmanlı hanedanını ortadan 
kaldırmak gibi bir noktaya gelmedi. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin millî yazışmalarına baktığımızda hâlâ 
emare yok 1920’de. Yani buradaki millî hâkimiyet 
biraz daha farklıdır, hâlâ bu millî hâkimiyette sultana 
yer vardır 1920’de.” dedi.

“Millî hâkimiyet” anlayışına geçilmesinde Balkan 
Savaşları, Birinci Dünya Savaşı gibi art arda yaşanan 
büyük toplumsal sarsıntılara yol açan olayların 
da etkili olduğunu belirten Turan, “Bir bakıma 
Osmanlı sisteminin de  kendini koruyamayacak bir 
zaafa düşmesi de bu temel gerçeği hazırlamıştı.” 
değerlendirmesini yaptı.

Darbelere ve çeşitli müdahale girişimlerine rağmen, 
Türkiye’nin millî hâkimiyet konusunda önemli bir 
mesafe katettiği görüşünde olduğunu aktaran Turan, 
“En son 2016’daki mahûd darbe teşebbüsü hareketi 
son derece bedbaht, rezil bir hareketti ve ortam 
durduruldu, çok şükür. Onlara rağmen Meclisimiz 
kuvvetlendi. Bir bakıma, hâkimiyet-i milliyenin ben 
çok ötelerden, ama yüzyıllarca öteden beri varlığına 
inanıyorum. Bu dönemdeki hâkimiyet-i milliyenin 
bir tekâmül tacı olarak bu noktaya geldiğini ifade 
ediyorum.” dedi.

“MİLLÎ EGEMENLİK YOLUNDA 
İLERLEYEN MİLLETİN ATTIĞI EN 
BÜYÜK ADIM ASLINDA MİLLÎ 
MÜCADELEDİR”
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma  
Acun da, millî egemenliğin en sade biçimde, “devleti 
kuran ve yöneten gücün, en üstün gücün bir şahsa 
veya zümreye değil, millete ait olması” şeklinde 
tanımlanabileceğini belirtti ve 1921 tarihli Teşkilat-ı 
Esasiye Kanunu’nda, daha cumhuriyetin ilanından 
önce bu kavramın kullanıldığına dikkat çekti.

Ülkemizde millî egemenlik kavramının Sened-i İttifak 
ve Tanzimat Fermanıyla birlikte ortaya çıktığını anlatan 
Acun, Tanzimat Fermanı’nda, “İmparatorlukta hâkim 
olan ilahî kaynaklı egemenlik anlayışında değişim 
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yaşandığını, Osmanlı tebaasının padişah katında 
birbiriyle eşit vatandaş kitlesine, Osmanlı milletler 
topluluğunun da Osmanlı vatandaşlar topluluğuna 
dönüştüğünü” ifade etti. Acun, Kanun-i Esasi’nin 
kabulü ve Meşrutiyetin ilanıyla mutlak monarşiden 
meşruti monarşiye geçildiğini; İkinci Meşrutiyet 
döneminde anayasaya eklenen yeni maddelerle 
de padişahın yetkisinin kısıtlandığını ve hükûmetin 
padişaha değil, meclise karşı sorumlu olacağı ilkesinin 
benimsendiğini belirtti.

1908’de başlayan İkinci Meşrutiyet döneminin 
“Cumhuriyetin oluşumunu hazırlayan, adeta provasını 
yapan bir dönem.” olarak nitelenebileceğini kaydeden 
Acun, “ Millî mücadeleyle millî egemenliğin doğuşuna 
şahit oluyoruz. Millî egemenlik yolunda ilerleyen 
milletin attığı en büyük adım aslında millî mücadeledir. 
Türk Milleti’nin en zor zamanında, Mustafa Kemal’in 
önderliğinde verdiği bir varoluş mücadelesidir. Bu 
sebeple “millî mücadele” adını alır.” dedi.

Amasya Tamimi’nin millî iradenin ilk tezahürü olarak 
nitelenebileceğini anlatan Prof. Dr. Fatma Acun, Sivas 
Kongresi’yle birlikte de millî iradenin daha ön plana 
çıktığını söyledi. Acun, “Atatürk’ün kongreyi açmak 
üzere yaptığı on beş dakikalık bir konuşma var. Bu 
konuşmada tam 45 kere “millî” ve “millet” kelimesini 
kullanıyor Atatürk, dolayısıyla vurguyu hep millete 
yapıyor; bu önemli bir nokta.” dedi.

Prof. Dr. Fatma Acun

Heyet-i Temsiliye ve Atatürk’ün Ankara’ya 
gelişiyle millî egemenliğin doğuşuna bir adım daha 
yaklaşıldığını kaydeden Acun, dönemin şartları gereği 
yasama, yürütme ve yargı yetkilerini Büyük Millet 
Meclisinin elinde  tuttuğunu, vatanın kurtulmasıyla 
başarıya ulaşan millî mücadelenin, cumhuriyetin 
ilanıyla neticelendiğini hatırlattı.

Acun, “Böylece millî egemenliğin, devleti kuran 
ve yöneten en üstün gücün belli kişi ve zümreye 
değil millete ait olduğu bir rejim kurulur; bu da 
Cumhuriyet’tir.” değerlendirmesini yaptı.

“TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ GERÇEK 
ANLAMIYLA 1945’TEN SONRA 
HAYATA GEÇTİ”
Oturumun son konuşmacısı Gazeteci-Yazar Rahim Er de 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 1876’dan başlayarak önemli 
sarsıntıların yaşandığı bir döneme girdiğini belirtti.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk milletvekili seçiminin 
1877’de yapıldığını, bu seçimler sonucunda 
69 Müslim, 36 gayrimüslim mebus seçildiğini 
kaydeden Er,  Meclis-i Mebusan’daki tablonun 
kısa sürede imparatorluğu parçalanma noktasına 
getirdiğini anlattı.

Er, bu gidişat karşısında Sultan II. Abdülhamid’in 
Meclis-i Mebusan’ı feshettiğini, ancak Ayan Meclisi’nin 
feshedilmediğini, Kanun-i Esasi’nin de yürürlükte 
kalmaya devam ettiğini hatırlattı.

Rahim Er 
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1878’de imparatorluğun “93 Harbi” olarak adlandırılan 
Osmanlı-Rus Savaşı’nın acı sonuçlarıyla karşı karşıya 
kaldığını, milyonlarca insanın savaşta kaybedilen 
topraklardan İstanbul’a ve Anadolu’nun çeşitli 
yerlerine göç ettiğini aktaran Er, bu zor koşullar 
altında bir de Ali Suavi’nin başını çektiği darbe 
girişiminin yaşandığını belirtti.

1914’e gelindiğinde,  İttihat ve Terakki’nin yönetim 
kadrosunu oluşturan Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal 
Paşa üçlüsünün Sultan V. Mehmed Reşad’a ve Meclise 
haber vermeden imparatorluğu I. Dünya Savaşı’na 
soktuğunu söyleyen Er, Mondros Mütarekesi’nin 
ardından İstanbul’daki Meclis-i Mebusan’ın basıldığını, 
Anadolu’ya geçen Meclis-i Mebusan üyelerinin de 
katılımıyla Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açıldığını 
anlattı.

Önce, 1921 Anayasası’nın, cumhuriyetin ilanının 
ardından da 1924 Anayasası’nın yapıldığını hatırlatan 
Er, “Bizim yanlış bildiklerimizden bir tanesi de 
cumhuriyetin aynı zamanda demokrasi olduğu 
fikriydi. Hâlbuki cumhuriyet, devletin yönetim şekli; 
demokrasi, hükûmetin yönetim şekli. “Demokrasi” 
kavramı 1945’lerden sonra hayata geçti.” dedi.

Çok partili siyasi hayata geçiş denemelerinin 1946’da 
Demokrat Parti’nin kuruluşuna kadar başarısızlıkla 
sonuçlandığını, 14 Mayıs 1950 seçimleriyle Demokrat 
Parti’nin iktidara geldiğini kaydeden Er, “ Sonra, 27 
Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 
1997 ve e-muhtıra 27 Nisan 2007, bu tarih çok önemli, 
bu tarih, millî hâkimiyetin 

e-muhtıraya, meydanlara çıkıp karşı konulması 
üzerine millî hâkimiyetin hayat bulması 28 Nisan 
2007 tarihidir, bunun kalıcılığı da 15 Temmuz 2016 
tarihidir.” ifadesini kullandı.

Rahim Er  konuşmasını, “Bizim devlet-i ebed 
müddetimiz Osmanlı’dan ibaret değildir bize göre. 
Bizim tarih sahnesine devlet olarak çıktığımızdan 
kıyamete kadar devam edecek bütün devletlerimiz, 
devlet-i ebed müddettir. Biz sadece “Türkiye 
Cumhuriyeti” demiyoruz, “Büyük ve Kudretli Türkiye 
Cumhuriyeti” diye yazıyoruz artık. Osmanlı’dan önce 
Selçuklu vardı sultanlıktı, ondan önce hanlıklar vardı, 
bugün cumhuriyet. Devrin milleti, halkı uygun gördüğü 
şekilde kendisinin yönetilmesine karar vermektedir. 
Bunun adı da millî hâkimiyettir.” diyerek tamamladı.

“MİLLETE DAYANMAYAN HİÇBİR 
HAREKET MUVAFFAK OLAMAZ”
Oturumun tamamlanmasının ardından TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman bir konuşma yaptı. 

Egemenliğin devlet olmanın vazgeçilemez bir gereği 
olduğunu, ancak egemenliğin de sınırlarının çizilmesi 
gerektiğini ifade eden Kahraman, anayasaların bu 
konulardaki ilkelerin belirlendiği metinler olduğunu 
söyledi.

Ülkemizde ilk Meclis’in 1876 tarihli Kanun-i Esasi 
ile toplandığını ancak gerçek anlamda demokrasiye 
14 Mayıs 1950’de geçildiğini anlatan Kahraman, 
“Araya 60 girdi, 71 girdi, 80 girdi; kesintiler de var, 
tam demokrasiyi yaşayamadık, egemenlik halkın tam 
manasıyla olmadı. 1982 Anayasası -61 de öyle- birinci 
fıkrasında hürriyeti verir, ikinci fıkrasında “ancak”, “şu 
kadar ki” hemen tahdidi koyar; yok, gerçekte yok.” 
değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de 1960’tan 2016’ya kadar olan dönemde 
16 tane darbe, darbe teşebbüsü, açığa çıkmış veya 
çıkmamış hareket bulunduğunu kaydeden Kahraman, 
15 Temmuz’da 17. darbe teşebbüsünün yaşandığını 
ifade etti.

TBMM Başkanı Kahraman, “Türkiye’de darbeler 
dönemi 15 Temmuz 2016 tarihinde bitmiştir. Millete 
rağmen hiçbir hareket yapılamaz. Millete dayanmayan 
hiçbir hareket muvaffak olamaz, kendini sahneye 
koyamaz. Millet fevkalade uyanık bir hâldedir, şuurlu 
bir hâldedir ve millet asla yanlış propagandalara 
kapılmamaktadır.” dedi.

Birinci Dünya Savaşı’nın ülkenin bir çok alanda geride 
kalmasına neden olduğunun altını çizen Kahraman, 
tarihten ders alınmasının büyük önem taşıdığını 
söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, “Bizi yıkan, perişan eden 
Birinci Cihan Harbi’dir; kendimizi yeni toparladık 
elhamdülillah. Gene önümüzü kesmek istiyorlar, 
gene Abdülhamid’e yapılan propagandalar gibi 
propagandalarla karşılaşıyoruz. 1950’de hatırlayın, 
Menderes için tam uçuşa geçiyor Türkiye, 
durdurulduk ve 3 kişi idam edildi. Bir Başbakan, bir 
Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı asıldı. Oysa 1950’de 
millî gelir 435 liraydı, 1960’ta 1.690 liraydı. Tek bir 
baraj Çubuk’ta vardı, 19 baraja çıktı. Liman yoktu, 
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11 liman oldu. Niye geç kaldık, geri kaldık? Çünkü 
yıkım yedik, harpte bütün yetişmiş beyinlerimiz 
gitti. 29 milyon nüfusumuzun yüzde 10’unu Birinci 
Cihan Harbi’nde Almanların yanında harbe soktuk, 
29 milyonunun yüzde 10’unu, 2 milyon 900 binini. 
Ziraat durdu, çalışan güç kalktı. Hiçbir vatan evladı, 
hiçbir idareci bilerek vatanının satışına girmez, hain 
olamaz, geminin içinde çünkü. Ama yanlış yapma var. 
Tarihten ibret alacağız.” diye konuştu.

Türkiye’nin bütün engelleme çabalarına rağmen 
ileriye doğru yol almaya devam edeceğinin altını 
çizen Kahraman, bu ilerleyişi güçlendirecek en önemli 
unsurun birlik ve beraberlik ruhu olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kahraman,  “Halkın hâkimiyeti 
hep artacak, Türkiye hep ileriye doğru gidecek, 
menfi propagandalar, kötülemeler inşallah makes 
bulmayacak. Tenkidin müspeti elbette ki elzem, ama 
yıkıcı olanı iyi bir şey değil. Müspet tenkitlerle birbirini 
ikaz ederek kardeşane yürünecek. A partisi, B partisi, 
C partisi, D partisi, E partisi olabilir. Farklı ama, hepsi 
bilekte birleşirler. Biz bütünüz, bu şuur yerleşmeli 
bize. Biiznillah yerleşecek” dedi.
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DÜNYA MÜSLÜMAN AZINLIKLAR ZİRVESİ  
İSTANBUL’DA YAPILDI

16 Nisan 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Uluslararası Müslüman 
Topluluklarla Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen 
Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi, Dolmabahçe 
Sarayı Muayede Salonunda yapıldı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali 
Yıldırım, milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TBMM 
İdari Teşkilatı yöneticileri, , IRCICA Direktörü Halit 
Eren, YTB Başkanı Mehmet Köse, İslam ülkelerinden 
temsilciler ile davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, bugün 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 
250 Müslüman dinî lider, temsilci, alim, akademisyen 
ve yazara ev sahipliği yaptıklarını söyledi. 

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Dünya Azınlıklar 
Zirvesinin, İslam ümmetinin sorunlarının müzakere 
edilmesine, sıkıntılarının çözülmesine, geniş iş birliği 
potansiyelinin keşfine imkân sağlayacağına inandığını 
belirten Erdoğan, diğer hususlar yanında bu zirvenin, 
yeryüzünün farklı bölgelerinden gelen katılımcılar 
arasında dostluğun, dayanışmanın ve muhabbetin 
güçlenmesine vesile olacağını ifade etti.

Dolmabahçe Sarayı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dört gün boyunca yapılacak 
istişarelerin, tenkit ve tekliflerin, ülkeler ve İslam âlemi 
için hayırlara vesile olmasını diledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Dünya Müslüman 
Azınlıklar Zirvesinde yaptığı konuşmada, İslam 
ülkelerinin birlik ve beraberlik şuuruyla hareket etmesi 
durumunda çözülemeyecek sorun olamayacağını 
anlattı. 

Müslümanlar arasında bazı suni bölünmelere 
sebep olacak çalışmalar yapıldığını ifade eden 
Kahraman, "Dünya üzerinde 1,8 milyar Müslüman 
var. Bu büyük gücün bir araya gelmesini önlemek 
için hileler, desiseler netice veriyor. Bunun idrakinde 
olmalı, bu tip hareketlere mani olmalı, birlikteliğimizi 
güçlendirmeliyiz." dedi. 

İslam İşbirliği Teşkilatının Müslümanları bir çatı altında 
toplamak için kurulmuş bir teşkilat olduğunu dile 
getiren Kahraman, ABD Başkanı Trump'un geçtiğimiz 
aylarda Kudüs'le ilgili aldığı kararı hatırlatarak, şöyle 
devam etti: 

"İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olan 
Cumhurbaşkanımız bir hafta içerisinde İstanbul'da 
bir zirve tertip etti ve 48 ülke toplantıya katıldı. Bu 
birliktelik Birleşmiş Milletler'deki toplantıda 128 ülkenin 
hazırlanan tasarı lehinde oy vermesine vesile oldu. 
Birlikteliklerimizi her platformda devam ettirmeliyiz. 
Bilmeliyiz ki 1095'te başlayan Haçlı Seferleri hâlen 
devam ediyor. Çeşitli tezahürlerini görüyoruz. 
Bunlardan birisi de 15 Temmuz darbe girişimidir." 

İslam'da azınlık kelimesinin bulunmadığını vurgulayan 
Kahraman, "Dinimiz, 'yaratılanı yaratandan ötürü 
severiz' düsturu üzerindedir. Dinimizde ırkından, 
dininden, renginden dolayı öteleme yoktur. Bu husus 
İslam dışındaki devletlerde tersine olmuş ve azınlık 
kavramı ile hareket edilmiş, sömürülme noktasına 
gidilmiştir. Veda Hutbesi'nde 'Bir Arap'ın yabancıya, 
bir yabancının da Arap'a üstünlüğü yoktur. Bütün 
insanlar Ademoğullarıdır. Adem ise topraktandır. 
Sözlerimi dinleyin ve anlayın, her Müslüman diğer 
Müslümanın kardeşidir.' demiştir. Arakan'da, Filistin'de 
ve diğer bölgelerde azınlıklara yapılan eziyetler ve 
zulümler hepimizi üzüyor. Sorunların giderilmesinin 
çaresi yan yana, birlikte olmamızla mümkün." 

Esas meselenin İslam'ı yaşamak ve insanca yaşamak 
olduğunu ifade eden İsmail Kahraman, "İslam 
ülkelerinde kimse, aç, sefil ve çıplak kalmaz. Savaş, 
anarşi, kan ve gözyaşı olmaz. İnsanlık yeniden bir 
saadet asrına kavuşmak için inancını tam yaşamalıdır. 
Bir milletin diri ve ayakta kalması, dinine bağlı kalıp 
onu yaşamasıyla mümkündür." diye konuştu. 

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
öncesi Afrika'ya girmediğini dile getiren Kahraman, 
sözlerini, "Afrika bize yabancı bir bölgeydi. Oysa 
bugün Afrika'dan birçok heyet geliyor. İhtiyaçlarını, 
taleplerini iletiyorlar. Ulaşmadığınız, gitmediğiniz 
yer yok. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve kurulu diğer 
teşkilatlarımız çalışıyor. Her taraf bir ümit olarak 
bizim önderliğimizi bekliyor." diye tamamladı.

Başbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş da programda birer konuşma 
yaptılar.

Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, İslam 
karşıtlığıyla mücadelenin ancak her türlü çifte 
standarttan, maksatlı propagandalardan, ön 
yargılardan vazgeçilerek sağlıklı bir şekilde 
yürütülebileceğine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde Ali İmran 
suresinin 103. ayeti olan "Hep birlikte Allah’ın ipine 
sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin." yazılı hat 
tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman ile Başbakan Binali Yıldırım, 
program sonrasında katılımcılarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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BAŞKENTRAY HİZMETE AÇILDI
12 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım 
ile birlikte ‘Başkentray Açılış Töreni' ne katıldı.

Kayaş Tren Garı'nda düzenlenen törene Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu; Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili 
Hayati Yazıcı, AK PARTİ Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili Fatih Şahin, milletvekilleri, Başbakanlık 
Müsteşarı Dr. Fuat Oktay, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman 
ve Başbakan Yıldırım ile beraberindekiler, Ankara 
Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun yaptığı duanın 
ardından Başkentray'ın açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, 
Ankara'da metro konforunda banliyö hizmeti verecek 

Başkentray'ın Ankara'ya ve ülkeye hayırlı olmasını 
diledi.

Şehrin en uç iki noktasını birleştiren Kayaş-Sincan 
hattı üzerinde modern ulaşım ihtiyacına uygun bir 
şekilde yepyeni bir hat kurduklarını vurgulayan 
Erdoğan, hattın diğer ulaşım ağlarıyla entegrasyonunu 
temin ederek Ankara'ya iftiharla anlatılacak bir banliyö 
hattı kazandırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaş'ın şehrin en ucunda 
olması nedeniyle Ankara'nın yaşadığı değişimden geç 
faydalanmaya başladığına değindi.

"Kayaş'ın tepelerinde kurulmuş derme çatma 
gecekonduların dili olsa da eski Ankara'yı bir anlatsa... 
Hemen tren yolunun yanı başında akan Hatip Çayı'nın 
dili olsa da buraların nereden geldiğini bir ifade etse... 
Geliş gidiş her biri 4,5 şerit olan Samsun yolunun 
görüntü hafızası olsa da bize o eski günleri bir 
gösterse..." diyen Erdoğan, 1970'lerde yokluğun ve 
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yoksulluğun bir yandan, terörün bir yandan cendere 
gibi sıkıştırdığı Kayaş'ın, Türkiye'nin nereden nereye 
geldiğinin en somut ifadesi olduğunu aktardı.

TBMM Başkanı Kahraman ise burada yaptığı 
konuşmada, ülkeye bir güzel eserin daha 
kazandırıldığını söyledi. 

Eski Bayındırlık Bakanlarından Halil Rıfat Paşa'nın 
"Gidemediğin yer senin değildir." sözünü hatırlatan 
Kahraman, kara yollarında bu prensibi hayata 
geçiren ve son dönemde birçok eser kazandıranlara 
teşekkürlerini sundu. 

Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan 
tarihî Karaköy Tüneli'nin, Londra'dan 12 yıl sonra 
1875'te hizmete girdiğini hatırlatan Kahraman, şunları 
kaydetti: 

"Güzel bir yol seferberliğimiz olmuştu ve yine Hicaz 
Demir Yolu'nu yapmıştık. 8 senede koca çölü aştık, 
bin 400 kilometrelik Hicaz Demir Yolu inşa edildi. 21 
günlük mesafe 21 saate indi. Sultan Abdülhamid'in 
tahta çıkışının yıl dönümünde, 1908'de açıldı. Bir 
duraklama devri geçirdik ve derken şimdi muhteşem 
bir dönem yaşıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere bütün emek verenlerden Allah razı olsun 
diyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaş Tren İstasyonu'na 
geçerek, TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan 
Yıldırım ile trene bindi. Makinist koltuğuna oturan 
Erdoğan, treni Bağderesi İstasyonu'na kadar kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’DAN DENİZ BAYKAL’A ZİYARET

10 Nisan 2018

gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman, birlikte geldikleri hastanede Sağlık Bakanı 
Dr. Ahmet Demircan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Baykal’ın kızı Prof. Dr. 
Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından 
karşılandı.

Erdoğan ve Kahraman'ın, tedavisi süren Baykal'a 
yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal; ziyaret akabinde 
kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Kahraman'a duyarlılıkları ve babasının 
tedavisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, eski CHP Genel Başkanı 
ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi 
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25 Nisan 2018

Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun 56. yıl 
dönümü dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Prof. Dr. Zühtü Arslan’ın ev sahipliğinde Yüce 
Divan Salonunda bir tören düzenlendi. 

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve 
Fikri Işık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, 24. Dönem TBMM 
Başkanı ve AK PARTİ Ankara Milletvekili Cemil 
Çiçek, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, Adalet Komisyonu Başkanı AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet İyimaya, Anayasa Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa 
Şentop, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, 

ANAYASA MAHKEMESİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi 
Güven, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin 
Feyzioğlu HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç ile yargı mensupları, 
Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio, 
20 ülkeden Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri 
katıldı. 

Törende Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla hazırlanan tanıtım filminde, 
bireysel başvurunun 5 yılı anlatıldı. 

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü 
Arslan’ın yaptığı açış konuşmasında, bu yıl 
düzenlenen sempozyumun konusunu, bireysel 
başvurunun beşinci yılının değerlendirilmesi 
olarak belirlediklerini, bireysel başvuru 
uygulamasını bütün boyutlarıyla ele alarak  
5 yıllık tecrübenin muhasebesini yapacaklarını 
kaydetti.
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9 Nisan 2018

TÜRK POLİS 
TEŞKİLATININ 
KURULUŞUNUN 

173. YILI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Polis 
Teşkilatının kuruluşunun 173. yılı nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti: 

"Toplumumuzun barış, huzur ve güven ortamını 
korumak ve devam ettirmek görevini üstlenen Türk 
Polis Teşkilatının kuruluşunun 173'üncü yılını tebrik 
ediyorum. 

10 Nisan 1845 tarihinde kurulan ve dönemin 
ihtiyaçları doğrultusunda teşkilatlanıp günümüze 
kadar kurumsal varlığını geliştiren polis teşkilatımızın, 
kanunlarımızın verdiği yetki çerçevesinde aziz 
milletimize ve devletimize hizmet etmeye devam 
etmesini temenni ediyorum. 

Kapısı her vatandaşımıza açık olan polis teşkilatımız, 
mesai mefhumu gözetmeden 24 saat esasına göre 
büyük bir gayret ve fedakârlıkla hizmet vermektedir. 
Görevlerini yerine getirirken hiçbir zorluktan 
yılmayan polis kardeşlerimizin, gelecekte de feragat 
ve fedakârlık duygularıyla hizmet vermeye devam 
edeceklerine inanıyorum. 

Kamu düzenini korumak, vatandaşın can, mal 
emniyetini ve konut güvenliğini sağlayıp suçluları 
yakalamakla görevli olan polis teşkilatımızın, yardım 
isteyenlere, yardıma muhtaç olanlara, aciz ve düşkün 
insanlara yardım ederek önemli bir kamu hizmeti 
yaptığını da özellikle ifade etmek istiyorum. 

Bölücü ve yıkıcı eylemleriyle ülkemizi ve insanımızı 
tehdit eden PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C gibi terör 
örgütlerine ve uyuşturucu tacirlerine karşı yürüttüğü 
operasyonlarla adalet sistemimizin aktif ve dinamik 
bir şekilde işlemesine yardımcı olan Türk Polis 
Teşkilatımızın kuruluşunun 173'üncü yılını bir kez 
daha tebrik ediyor, hayırlı hizmetlerinde başarılar 
diliyorum. 

Masum insanlara karşı işlenen suçları önlemek için 
görev yaparken şehit edilen kahraman polislerimize 
Allah'tan rahmet diliyor, gazi polislerimize de sağlıklı 
uzun ömürler niyaz ediyorum."
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“REVNAKIN İZDÜŞÜMÜ” SERGİSİ DOLMABAHÇE’DE 
SANATSEVERLERLE BULUŞTU

1 Nisan 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Revnakın İzdüşümü” sergisinin açılışında

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Klasik Türk 
Sanatları Merkezince, Dolmabahçe Sanat Galerisinde 
sanatseverlerle buluşturulan “Revnakın İzdüşümü” 
sergisinin açılışına katıldı.

Sergiye TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Sema Kırcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
Dr. Yasin Yıldız ve TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri 
de katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada, 
sanatların yaşatılması, önem verilmesini gerektiğini 
söyledi. 

Sanatın hayat damarı, sanatkârların da kolay 
yetişmeyen büyük bir millî hazine olduğunu dile 

getiren Kahraman, sanatçıyı yüceltmenin, dünyevi 
endişeden, maddi imkânsızlıklardan arındırmak ve 
rahat eser vermesini sağlamanın herkesin görevi 
olması gerektiğini aktardı. 

Kahraman, tarihle bağın sürdürülmesi, değerlerin 
yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, TBMM’de Meclis 
Sohbetleri adıyla yeni bir çalışma başlattıklarını 
ve her ayın son çarşamba günü birer oturum 
düzenlediklerini söyledi. 

Alanında otorite üç profesör ile oturumu yönetmesi 
için daha önce TBMM Başkanlığı yapmış bir ismi 
davet ettiklerini söyleyen Kahraman, etkinliğe ilişkin 
bilgi verdi. 
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İsmail Kahraman, mart ayındaki konunun da Gazi 
Meclis, gazilik ve şehitlik ruhu olduğunu ifade ederek, 
şöyle devam etti: 

“Bizim Birinci Büyük Millet Meclisimiz gazidir. Zira 
Kurtuluş Savaşı’nı bizzat Meclis yürütmüştür. O 
yüzden adı Gazi Meclis’tir. Buna bir gazilik eklemek 
de bizim dönemimize nasip oldu. Bildiğiniz menfur 
darbe teşebbüsüne maruz kaldık. Sadece darbe 
teşebbüsü değil, aynı zamanda yok olmaktan, 
haritadan silinmekten kurtulduk. Hudutlarımızda 
kurulu üç tane devlet olacaktı. Küçük bir kara 
parçasında birbirine giren, boğuşan insanlarımız 
olacaktı. Dış müdahalelere açık olunacaktı. 
Milletimizin varlığı, yokluğuydu. 1960’a, 1980’e, daha 
öncekilere benzemeyen bir hadiseydi ama Cenab-ı 
Hak korudu bizi. Senaristler ve rejisörler milletimizin 
ruhunu, yapısını, dokusunu, Nene Hatunları hesaba 
katmadılar.”

Kahraman, o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı 
meydanlara çağırdığını, meydanlara inen halkın 
darbecilerin karşısında yer aldığını, kendilerinin 
TBMM’yi açarak, parti ayrımı yapmaksızın, AK 
PARTİ, CHP ve MHP ile birlikte Mecliste olduklarını 
hatırlatarak, “Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı 
aradım, ulaşamadım. Ne yapmam lazım? Kaptanlar 
gemilerini terk etmez, yalnız fareler terk eder. 
Milletin emaneti bizim üzerimizde. Abdestimi aldım, 
geldim Türkiye Büyük Millet Meclisini açtım. Parti 
diye bir hadise yok, partiler demokrasinin elzem, 
vazgeçilmez unsurlarıdır ama bizi bölmemesi 
gerekir. Ana konularda beraberiz, hangi parti 
olursa olsun. Cumhuriyet Halk Partisinin, Milliyetçi 
Hareket Partisinin ve AK PARTİ’nin Meclis Grup 
Başkanvekillerini Divan Kâtibi olarak rica ettim ve 

sabaha kadar bombalar altında Meclisimizi açık 
tuttuk.” diye konuştu. 

Türkiye’nin büyük bir devlet olduğunun altını çizen 
Kahraman, “Su uyur, düşman uyumaz. Ruhumuzu 
zinde tutmak durumundayız.” dedi. 

Konuşmasında, Mecliste kadın oyuncuların sahneye 
çıkarılmadığı iddialarına da değinen Kahraman, 
televizyonda bir programda Kastamonu’da 
öğrencilerin bir alışveriş merkezinde gösteri 
yaptıklarını gördüğünü, bunun üzerine öğrencileri 
aynı performansı sergilemeleri için TBMM’ye davet 
ettiklerini, Devlet Tiyatrosu Genel Müdüründen 
çalışma için destek istendiğini dile getirdi.

Kahraman, ancak Devlet Tiyatrosunun, “Oyuncular da 
profesyonel olsun, lise talebeleri beceremeyebilirler. 
Onun için oyuncular da Devlet Tiyatrosundan olsun.” 
dediğini anlatarak, şöyle devam etti: 

“Yapacak olduğunuz ne? Sahnede üç profesör, 
Mehmet Ali Şahin Bey oturumu yönetiyor, zaten sahne 
değil tören salonudur orası. Ön tarafa da dokuz asker 
Çanakkale’deki askerin kıyafetiyle, sembolik olarak o 
askerler bulunsun ve hanımlardan, beylerden oluşan 
koro Çanakkale’yi salonda terennüm etsinler. Açılışı 
TBMM Başkanvekili, Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
Başkanlığına bakan değerli arkadaşım Ahmet Aydın 
yapıyor. O, tam ‘hoş geldin’ diyecek, ışıklar sönecek. 
‘Ya ne oldu acaba, arıza mı var?’ diyecek herkes, 
bir de bakacaklar ki Çanakkale çalıyor ve o günün 
kıyafetiyle askerlerimiz içeri girecekler. Yapılacak 
iş ne? Sadece ve sadece Çanakkale Türküsü’nün 
söylenmesi. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var, 13 
erkek, 29 kişi salonda, 9 askerimiz orada. Muhteşem, 
herkesin alkışladığı ve memnun kaldığı bir program. 
Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayanlar, 
tarih duygusuna sahip olmayanlar, Çanakkale’nin 
manasını bilmeyenler, ‘Meclis Başkanı ne yaptı biliyor 
musunuz? Kadınları koymadı...’ Yahu nasıl koymadık. 
O 16 hanım ne o sahnede? Sahne yoktu, orası sahne 
değil, tiyatro eseri değil, sadece türkünün söylendiği 
bir hadise ve Devlet Tiyatrolarından da istediğimiz 
bu. Devlet Tiyatrosu bildiri yayımladı, anlattı. Meclis 
Başkanlığı anlattı fakat bizim çocuk bina okur, döner 
döner yine okur. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, 
haysiyet lazım. Müthiş bir faaliyet yaptık, hiç ondan 
bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclismiş 
hiç ondan bahsetmek yok. ‘Hanımlar konmadı’ dolu 
her taraf.” 
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TBMM Başkanı Kahraman, “Ya, her şeyi tutup da 
siyasi mülahazalarla bir taraflara çekiyoruz? Neden 
bütünlüğümüzü sağlayıcı konularda bir arada 
olmuyoruz. Bu bizim estetik eksikliğimizden de 
kaynaklanıyor olabilir, Türkiye’de satılmış yoktur, 
aldatılmış vardır. Mühim olan diyalogtur, birbirini 
anlamaktır. Sanata değer versek, sanatkâr olsa 
insanlarımız, böyle haşinlik ve kabalığa gitmezler. 15 
Temmuz gecesi, ben o akşam herkesin hangi partiden 
olursa olsun, üç parti de vardı, hepimizin yakasında 
ay yıldız vardı, öyle olmalıyız ve sanatı, sanatkârı 
sevmeliyiz, teşvik etmeliyiz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Bu konu gündem olduğu için açıklamak istediğini 
belirten Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Sanata değer veren bir insanım. Nene Hatunlarımıza 
gereken saygının verilmesi gerektiğine inanan 
bir insanım. Böyle ufak şeyleri, polemik mevzusu 
hâline getirerek toplumu bölmek yanlış, o kabahati 

işleyenler de gerçeğe gelirler inşallah. Diyaloğu ne 
sağlayacak, sanat... Karşılıklı konuşma, birbirine 
tahammül... Birbirimize tahammül edeceğiz. Herkes 
illa benim gibi konuşacak, olmaz. Bu faşizm. Herkes 
hürdür, hür olarak konuşacak, çalışacak. Türkiye’yi 
ötelere götüreceğiz. Önümüzü kesemeyecekler. Öyle 
dışarıda adam besleyip, Türkiye’nin içini karıştıran 
mikserlere imkân vermeyeceğiz. Kardeşliğimizi 
bozmayacağız. Ben bu tip televizyonda ya da 
gazete okuduğum zaman kızmıyorum. Acıdığım için 
kızmıyorum. Zavallı bir güruh. İnşallah düzelirler. Bir 
bütünüz biz. Etle tırnağız ve devam edeceğiz. Bu 
açılış vesilesiyle bu mevzuyu bir ifade edeyim dedim. 
Çünkü bir arkadaşım ‘Televizyonda yine senden 
bahsetti’ dedi. Ben yürürüm ileri, daha ötelere. 
Kalkınacağız, birbirimize girmeyeceğiz. İlla bir 15 
Temmuz olacak da mı kendimize geleceğiz. Bütünlük 
içinde olacağız, beraber olacağız. Hür, bağımsız, 
müstakil, kendi sanatına, değerine, tarihine saygılı 
olacağız, evvelallah. Doğru mu, kabul mü?...”
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI 
SOORONBAY CEENBEKOV TBMM’DE 10 Nisan 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile görüştü. 
Görüşmeye Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile Türkiye-Kırgızistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle de katıldı.
TBMM Başkanı Kahraman, görüşmede yaptığı 
konuşmada, dost ve kardeş Kırgızistan'ın 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u Türkiye'de görmekten 
mutluluk duyduğunu söyledi. 
TBMM Başkanı Kahraman, "Kırgızistan, ata 
yurdumuzdur. Türk ve Kırgız halkları kardeştir. Kardeş 
olarak bir aradayız. Sizi Türkiye’mizde görmekten 
duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum." diye 
konuştu. 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ise kendisine ve 
heyetine gösterilen sıcak ve yüksek misafirperverlikten 
dolayı en içten teşekkürlerini sunduğunu dile getirdi. 
TBMM Başkanı Kahraman'ın geçtiğimiz aylarda 
Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyarette güzel bir 
görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Ceenbekov, "O 
görüşme sırasında ağabey olarak nasihatlerinizi dile 

getirmiştiniz. O sırada, sanki 
uzun yıllardır sizi tanıyor 
gibiydim. O görüşmeyi hiçbir 
zaman unutmayacağım." 
ifadesini kullandı. 
Türkiye'ye gerçekleştirdiği 
bu ziyaretinde ise iki 
ülkenin gündemindeki 
önemli konular hakkında 
fikir teatisinde bulunma 
imkânına sahip olduklarını 
aktaran Ceenbekov, dün 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile yaptığı 
görüşmenin de çok yapıcı 
ve sıcak bir ortamda 
geçtiğini, Kırgızistan heyeti 
olarak görüşmeden büyük 
memnuniyet duyduklarını 
vurguladı. 
Başbakan Binali Yıldırım 

ile de aynı şekilde çok verimli ve yapıcı temaslarda 
bulunduklarını belirten Ceenbekov, şunları kaydetti: 
"İkili ilişkilerimize ilişkin çok taraflı temaslar hakkında da 
fikir teatisinde bulunarak, gündemimizdeki sıkıntıların 
giderilmesi konusunda belirli çalışmaları yapmamız 
gerektiği noktasında fikir birliğine varmış bulunuyoruz. 
Görüşme sırasında da kendi alanımızdaki diğer konuları 
ele alabileceğimizi ümit ve temenni ederim. 
Kırgızistan olarak, kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin 
parlamentosu ile yakın iş birliğine büyük önem 
atfediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin çok derin 
parlamenter tarihi var ve tecrübesini benimsemek 
arzusundayız. Parlamentolarımız arasındaki iş birliğine 
özel önem atfettiğimizi de vurgulamak istiyorum." 
Görüşmenin ardından Ceenbekov, İsmail Kahraman’ın 
refakatinde, TBMM’nin 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde hasar gören bölümlerini gezdi ve buraya 
çiçek bıraktı. Kahraman, bu sırada Ceenbekov'a, 15 
Temmuz gecesi Mecliste yaşananlara ilişkin bilgi verdi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, daha sonra 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Genel Kurul 
çalışmalarını bir süre izledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov 
ve beraberindeki heyet ile görüşmede
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AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV, 
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

25 Nisan 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve beraberindeki heyet ile görüşmede

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. 

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Fikri 
Işık, Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır; Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Adana 
Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar da yer 
aldı.

Görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan 
ile Türkiye arasındaki ilişkilerin en yüksek 
seviyede olduğunu söyledi. 

Dünyada birbirine bu denli yakın başka iki ülke 
olmadığını vurgulayan Aliyev, bu ilişkilerin 
tarihî köklere bağlı olduğunu dile getirdi. 

Türkiye ve Azerbaycan'ın bugün hem ikili 
ilişkilerde hem de çok yönlü ilişkilerde iş birliği 

yaptığının altını çizen Aliyev, bundan sonraki süreçte 
ilişkilerin daha sıkı olacağını kaydetti.
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TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’IN ULUSLARARASI 
KABULLERİ

11 Nisan 2018
BELARUS
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Valery Voronetsky ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. 

Kabulde, Dışişleri Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır, Türkiye-Belarus 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Düzce Milletvekili 
Fevai Arslan ve TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu da bulundu. 

Kabulde konuşan TBMM Başkanı 
Kahraman, heyeti ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Voronetsky ise iki ülkenin dost olduğunu belirterek, 
ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, Türkiye-Belarus Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Düzce Milletvekili Fevai Arslan 
ve komisyon üyeleriyle birlikte 
Belarus Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Valery Voronetsky ve 
beraberindeki heyetle bir araya 
geldi.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery 
Voronetsky ve beraberindeki heyeti TBMM'de 
görmekten ve ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

Belarus ile Türkiye'nin iki dost ülke olduğunu dile 
getiren Bozkır, Belarus'u ilk tanıyan ülkenin de Türkiye 
olduğunu anımsattı ve Belarus ile Türkiye arasındaki 
605 milyon dolar ticaret hacmini bir milyar dolara 
çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. 

Parlamentolar arası ilişkilerin de son derece önemli 
olduğuna değinen Bozkır, Dışişleri Komisyonları 
arasındaki ilişkilerin parlamenter ilişkilere katkıda 
bulunacağını ifade etti. 
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İki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeyi 
istediklerini vurgulayan Bozkır, "İki ülke arasında 605 
milyon dolar ticaret hacmimiz var. İnşallah bunu bir 
milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Her alanda da 
iyi ilişkiler kurmayı düşünüyoruz." dedi. 

Belarus Dışişleri Komisyonu Başkanı Valery 
Voronetsky ise gerçekleştirdiği konuşmasında 
Başbakan Binali Yıldırım'ın şubat ayında Belarus'u 
ziyaret ettiğini ve verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini 
hatırlattı ve yaklaşık 1,5 yıl önce de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi ülkelerini ziyaret 
ederek, cami açılışını gerçekleştirdiğini söyledi. 

Ülkelerini ilk tanıması sebebiyle Türkiye'ye ayrı bir 
önem verdiklerini söyleyen Voronetsky bu durumun 
iki ülke arasındaki ilişkilerin sıcak bir atmosferde 
gelişmesini sağladığını ifade etti. Voronetsky, 
"Ülkemiz, Türkiye'yi güvenilir bir dost, uluslar arası 

arenada gelecek vaadeden iyi bir partner olarak 
görmektedir. Özellikle üst düzeydeki yakın ilişkiden 
çok memnunuz. İlişkilerimizde hiçbir şeklide sorunlu 
bir husus yok." diye konuştu.

Daha sonra Belarus heyeti, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır ile Genel Kurul çalışmalarını 
bir süre izledi.

Belarus Parlamentosu Dış İlişkiler Daimi Komitesi 
Başkanı Valery Voronetsky ile beraberindeki heyet, 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın 
refakatinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir 
görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede, 
Türkiye-Belarus ilişkilerinin daha da geliştirilmesinde 
parlamenter diplomasinin önemi ele alındı, ikili 
işbirliğinin yoğunlaştırılması için ortak siyasi irade 
vurgulandı.

MOLDOVA 12 Nisan 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Moldova 

Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile Entegrasyon 

Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov ve beraberindeki 

heyeti kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve Türkiye-Moldova

Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Uşak Milletvekili 
Mehmet Altay da bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, heyeti ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Ivanov ise kendilerini ağırladığı için Kahraman'a 
teşekkür ederek, iki ülke ilişkilerinin daha fazla 
gelişmesini istedi.
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Moldova Parlamentosu Dış Politika 
ve Avrupa ile Entegrasyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov ve beraberindeki 
heyet ile bir araya geldi.
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır’ın Moldova heyeti 
ile yaptığı görüşmeye, Dışişleri 
Komisyonu Üyesi MHP Antalya 
Milletvekili Mehmet Günal da 
katıldı. Görüşmede konuşan 
Bozkır, Türkiye olarak Moldova'yı 
birçok konuda fikir birliği içinde 
olunan bir ülke olarak gördüklerini 
söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Moldova ziyaretinde 
stratejik ortaklık anlaşmasını 
imzalamayı planladıklarını ifade 
eden Bozkır, "Moldova ile son 
derece derin tarihî ve kültürel 
ilişkilerimiz var. Mutfağımız, 
kültürümüz, müziğimiz çok benzerlikler arz ediyor. 
Bu nedenle de Moldova'nın kalbimizde çok özel bir 
yeri var." dedi. 

Bozkır, ekonomik yönden de Moldova ile iyi yönde bir 
ilerleme kaydetmek istediklerini söyledi. İki ülkenin 
460 milyon dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu 
belirten Bozkır, "Türkiye'nin Moldova'da yatırımları 
var. Çok sayıda Moldova şirketi burada faaliyet 
gösteriyor. Önümüzdeki dönemde bu hacmi daha da 
artırmayı hedefliyoruz. Her yıl 170 bin Moldovalı turisti 
ağırlamaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz." 
ifadelerini kullandı. 

Bozkır, iki ülkenin dışişleri komisyonu üyeleri olarak 
uzun aradan sonra bir araya gelebildiklerini ve bu 
görüşme sıklığını artırma hedefinde olduklarını 
söyledi.

Türkiye olarak Gagavuz bölgesini önemsediklerinin 
altını çizen Bozkır, şöyle konuştu: 

"Biz, Gagavuz kardeşlerimizi, Moldova ile Türkiye 
arasında bir kardeşlik köprüsü olarak görüyoruz. 
Moldova'nın Gagavuz özerk bölgesine son derece 
yakın ve adil şekilde yaklaşıyor olmasından da 
büyük mutluluk duyuyoruz. Onların mutluluğu ve 
huzuru bizim de mutluluğumuzu ifade eder. Moldova 

hükûmetine de bu konudaki olumlu yaklaşımlarından 
dolayı teşekkür ediyoruz." 

Moldova Parlamentosu Dış Politika ve Avrupa ile 
Entegrasyon Komisyonu Başkanı Violeta Ivanov 
da ziyaret ile uzun zamandır iki tarafın da arzu 
ettiği ikili görüşme ve deneyim paylaşımının 
gerçekleştirileceğini söyledi. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin Moldova için her zaman 
öncelik sebebi olduğunu, bu önceliklerin ardı hiç 
kesilmeyen bir diyaloğa bağlı olacağına inandıklarını 
belirten Ivanov, "Bu diyalogları kültürel, ekonomik, 
sosyal ve stratejik alanlar olarak adlandırabiliriz. 
Türkiye ile Moldova arasındaki parlamentolar arası 
ilişkinin iyi işlediğini görmekten memnunuz. Özellikle 
de dostluk gruplarının faaliyetlerinin sık olduğunu 
farkettik." dedi. 

Ivanov, Türkiye ile mevcut ilişkilerin etkin ve sürekli 
hâle gelmesini istediklerini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın refakatinde 
Moldova Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Violeta Ivanov ve heyeti ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede, 
Türkiye ve Moldova’yı daha da yakınlaştırmaya yönelik 
çalışmalar ele alındı.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Finlandiya Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Matti Vanhanen ve beraberindeki 
heyeti kabul etti.

Kabule, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan 
Bozkır, Türkiye-Finlandiya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Nureddin 
Nebati ve MHP Antalya 
Milletvekili Mehmet Günal da 
katıldı.

Kahraman, kabulde yaptığı konuşmada, Finlandiya 
heyetini Mecliste ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirterek, “İnşallah heyetlerimiz ve 
parlamentolarımız arasındaki münasebetlerde ivme 
kazanacak çalışmalar yaparız.” dedi. 

Vanhanen ise Türkiye ile Finlandiya arasındaki 
ilişkilerin oldukça güçlü olduğunu vurgulayarak, 
Finlandiya hükûmetinin, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki 
darbe girişimini kınadığını hatırlattı. 

Matti Vanhanen, “Ziyaretimiz, Türkiye’deki 
zamanlama ve durum açısından oldukça manidar bir 
döneme denk geldi. Türkiye’deki politik alan hakkında 
biz sürekli bilgilendirme alıyoruz. Suriye konusunda 
da beraber çalışabileceğiz. Finlandiya bir AB ülkesi 

FİNLANDİYA 17 Nisan 2018

olarak, Türkiye’nin AB bakış açısını benimsemesi 
açısından oldukça çaba gösteriyor. İleride de bunu 
yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın refakatinde 
Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Matti Vanhanen ve beraberindeki heyeti ile 
bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede, 
Türkiye-Finlandiya ikili işbirliği konuları ve bu 
bağlamda 2 milyar Euro ticaret hacmi hedefine 
ulaşmaya, turizm ve enerji işbirliğini ilerletmeye 
yönelik ortak çalışmalar değerlendirildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Finlandiya Parlamentosu Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Matti Vanhanen ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın 
Finlandiya heyeti ile yaptığı görüşmeye, Dışişleri 
Komisyonu Üyesi MHP Antalya Milletvekili Mehmet 
Günal da katıldı.

Görüşmede konuşan Bozkır, Finlandiya Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve eski Başbakan 
Matti Vanhanen ile beraberindekileri Türkiye’de 
ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Finlandiya’nın iki dost ülke olduğunu, 
Finlandiya’nın Türkiye’nin siyasi hayatında her zaman 

yeri olan bir ülke olduğunu ifade eden Bozkır, şöyle 
konuştu:

“Suriye olsun, Kıbrıs olsun, AB ile ilişkilerimiz olsun, 
Finlandiya’yı her zaman yanımızda gördüğümüz için 
büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyadaki sorunlara 
çözüm bulma amacına yönelik Finlandiya ile 
yürüttüğümüz BM bünyesindeki arabuluculuk sistemi 
içinde birlikte çaba sarfediyoruz. Ziyaret vesilesiyle 
AB üyeliği müzakere süreci ve Suriye’deki son 
gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Ümit 
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MALİ 17 Nisan 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mali-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Mahamadou Lamine Dijgune ve beraberindeki heyeti 
kabul etti.

Kabulde, Türkiye-Mali Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili Emine 
Yavuz Gözgeç, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili Hatice Dudu Özkal, AK PARTİ Düzce 
Milletvekili Türkiye-Botsvana Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Düzce Milletvekili 
Ayşe Keşir, Türkiye-Moritanya Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Tülay Kaynarca da bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, kabulde yaptığı 
konuşmada, Mali heyetini Türkiye'de görmekten ve 
Mecliste ağırlamaktan dolayı memnuniyetini ifade etti. 

Dijgune ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok gururlu 
olduklarını ve memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Mali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkan Yardımcısı Abdoul Gallil Mansour Haidara 
da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 
Türkiye'ye ziyarette bulunduklarını söyledi.

ediyoruz ki Türkiye ile Finlandiya arasında parlamenter 
düzeyde başlattığımız bu yakın ilişkiyi devam ettirmek 
istiyoruz. Parlamenter demokrasi artık dünyada çok 
önemli bir mekanizma hâline gelmiştir. Konuklarımıza 
tekrar teşekkür ediyorum.”

Finlandiya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Vanhanen de Türkiye ile Finlandiya arasındaki ilişkinin 
şimdiye kadar güçlü bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Finlandiya’dan Türkiye’ye parlamenter düzeyde 
daha önce de ziyaretlerin gerçekleştiğini anımsatan 
Vanhanen, “Türkiye’de 2016 yılı Temmuz ayında 
gerçekleşen darbe teşebbüsünü Finlandiya kınamıştır. 
Biz Parlamento olarak bu durum karşısında gerçekten 
şok olduk. İki ülkenin ileride de birbirini anlaması 
için çaba göstereceğiz. Şu anda zorlu bir dünyada 
yaşamaktayız. Suriye krizi ve Türkiye’nin pozisyonu 
bu anlamda bizim için çok önemli.” ifadelerini kullandı.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı AK PARTİ Adana 
Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, komisyon üyeleri ile birlikte Mali-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Dijgune 
başkanlığındaki heyeti kabul etti. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet 

Ünüvar, ziyaretin iki ülke arasındaki ortak dostluğun 
daha da ileriye gitmesine aracı olması temennisinde 
bulundu.

Prof. Dr. Necdet Ünüvar, iki ülke arasında 2 Mart 
2018'te, sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğine dair 
anlaşma imzalandığını anımsattı.

TBMM'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki 
darbe girişiminde bombalandığını hatırlatan Ünüvar, 
"Mali'de, FETÖ ile ilişkili 2002'de kurulan 5 okul vardı. 
Ama sevinçle söylemek isterim ki 12 Ağustos 2017'de 
Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan anlaşma sonucu 
FETÖ ile iltisaklı okullar kapatıldı ve Maarif Vakfına 
devredildi." ifadesini kullandı. 

Ünüvar, Mali'nin, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye 
verdiği desteklerinin devamını beklediklerini söyledi. 

Türkiye-Mali Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Mali-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Dijgune ve beraberindeki heyet ile görüştü. 

Mali heyeti ile yapılan görüşmeye, Türkiye-Moritanya 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Türkiye-Botsvana 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ 
Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal da katıldı.

Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Mali 
heyetini TBMM'de görmekten ve ağırlamaktan dolayı 
memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da bir darbe girişimine 
maruz kaldığını ve FETÖ’nün seçilmiş hükûmete 
karşı darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan 
Gözgeç, FETÖ'nün bulunduğu ülkelerde büyük tehlike 
oluşturduğunu ve tüm ülkelerin teröre karşı birlikte 
mücadele etmesinin önemine değindi. 

Gözgeç, FETÖ okullarının devri yönünde Mali devlet 
yetkilileri ile Eylül 2017 senesinde görüşmeler 
yaptıklarını anımsatarak, okulların Maarif Vakfına 
devrinin yapıldığını ve eğitime de Maarif Vakfı okulları 
olarak başlandığını söyledi. 

Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, Mali 
ile her alanda iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini 
belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz, yeni dünya düzeni 
kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." 
diyerek sözlerini tamamladı. 
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KAZAKİSTAN 19 Nisan 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Kayrat Abdrahmanov ve beraberindeki heyeti 
kabul etti.

Kabule Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Amasya Milletvekili 

Haluk İpek ve TBMM Başkanlığı 
İdari Teşkilat yöneticileri de 
katıldı.

Kahraman, kabulde yaptığı 
konuşmada, Kazakistan ile 
Türkiye'nin derin tarihî bağlarla 
bağlı, dost ve kardeş ülke 
olduğunu söyledi. 

Abdrahmanov, iki ülke 
arasındaki iş birliğinin önemli 
bir boyutunun da parlamentolar 
arası iş birliği olduğunu söyledi. 

Astana sürecinin devam ettiğini 
dile getiren Abdrahmanov, 
"Astana süreci çerçevesinde 
Türkiye'nin garantör ülke olarak 
büyük bir rol oynadığına bir 

kez daha değinmek istiyorum. Suriye konusunda 
çok hassassınız, çok iyi çalışmalarınız var. Suriye 
halkına, mültecilere yardımlarınızı esirgemiyorsunuz. 
Bu yüzden Astana süreci kapsamındaki iş birliğimiz 
bundan sonra da gelişmeye devam edecektir." dedi.

YENİ ZELANDA 26 Nisan 2018
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda Genel 
Valisi Patsy Reddy ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Görüşmede TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da bulundu.

Görüşmede konuşan Kahraman, 
Reddy'yi Ankara'da görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Reddy de Anzak anma 
törenlerinde kendilerine ev 
sahipliği yaptığı için Kahraman'a 
teşekkür etti. 

Çanakkale Gelibolu'da, 103. 
yıl dönümünü andıkları bu 
etkinliklerde çok güzel vakit 
geçirdiklerini aktaran Reddy, 
Yeni Zelanda ve Avustralya'dan 
bu yıl bin 500'den fazla 
ziyaretçinin anma törenlerine 
katıldığını söyledi. 

Vali Reddy, Türkiye'nin bu anma törenlerine destek 
vermesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.



82 NİSAN 2018

TBMM Başkanı Faaliyetleri

TBMM BAŞKANI KAHRAMAN, MEVKİDAŞLARI İLE 
GÖRÜŞTÜ

19 Nisan 2018

MAKEDONYA MECLİS BAŞKANI 

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Meclis 
Başkanı Talat Caferi ve beraberindeki heyet ile bir 
araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Makedonya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Bürge de bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, görüşmede yaptığı 
konuşmada, Caferi ve beraberindeki heyeti Türkiye'de 
görmekten ve Mecliste ağırlamaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Caferi ise ziyaretinin iki ülke arasında iyi olan 
ilişkilerin bir teyidi niteliğini taşıdığını belirterek, 
Türkiye'ye, Makedonya'nın NATO üyeliği  
ve AB ile ilişkileri konusunda gösterdiği destekten 
dolayı teşekkür etti.

26 Nisan 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki 
heyet ile Mecliste bir araya geldi. 

Görüşmede, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanvekili AK PARTİ Yozgat 
Milletvekili Yusuf Başer de bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, görüşmede, heyeti 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

TBMM Başkanı Kahraman, iki ülkenin kardeş 
olduğunu belirterek, "Türkiye ve KKTC et ve tırnak 
gibi; birbirimizden ayrılamayız. Meselelerimiz de 
sevinçlerimiz de ortak. İnşallah güzel günlere doğru 
gideceğiz." dedi. 

Uluçay ise kendilerini ağırladığı için Kahraman'a 
teşekkür ederek, Türkiye ile KKTC arasındaki iş 
birliğinin devam etmesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,                                           
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 
Kabulde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman da bulundu.
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TRABZON'DAN GELEN ÖĞRENCİLER, TBMM BAŞKANI 
KAHRAMAN’I ZİYARET ETTİ

11 Nisan 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Trabzon Yahya Subaşı Ortaokulundan 
gelen öğrencileri kabul etti. 

Kabulde, AK PARTİ Trabzon Milletvekili 
Salih Cora ve TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu da bulundu.

Öğrencileri TBMM Tören Salonunda 
kabul eden TBMM Başkanı Kahraman, 
onları Mecliste görmekten duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. 

Öğrencilerle bir süre sohbet eden 
Kahraman, başarı dileklerinde bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman daha sonra 
öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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KÜLTÜR VARLIKLARINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU VE  
ÇÖLYAK HASTALIĞINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, 
RAPORLARINI, TBMM BAŞKANI KAHRAMAN’A SUNDU

19 Nisan 2018

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin 
sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması 
için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı 
raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu. 

Komisyon Başkanı AK PARTİ Sakarya Milletvekili 
Mustafa İsen ile bazı komisyon üyelerini kabul eden 
Kahraman, çok hassas davranılarak kapsamlı bir eser 
ortaya çıkarıldığını söyledi. Komisyonun raporunu, 
TBMM Başkanı olarak aldığını dile getiren Kahraman, 
"Çok güzel bir çalışma yapmışsınız. Tebrik ediyorum. 
Kültür varlıklarının iadesine ilişkin çalışmalar, koruma 
bilincinin geliştirilmesi, kaçakçılığın önlenmesi 
açısından fevkalade olmuş." dedi. 

Raporu inceleyen Kahraman, çalışmanın kaynak 
niteliği taşıdığını ifade etti. 

Komisyon Başkanı Mustafa İsen'in raporun bir kişi 
hariç oy birliğiyle tamamlandığını belirtmesi üzerine 
Kahraman, "Bir kişi karşı çıkabilir, kim bilir o da hangi 
maddedir, tümüne karşı çıkması mümkün değil." 
ifadesini kullandı. 

Raporu zamanında tamamladıklarını ancak bazı 
üyelerin imzaları beklendiği için geç sunduklarını 
söyleyen İsen, komisyonun görevini, belirlenen 
tarihler içerisinde yerine getirdiğini kaydetti. 

Raporda hem yurt içine hem de yurt dışına mesaj 
verdiklerini anlatan İsen, şunları söyledi: 
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"Yurt içine 'Eserler, Türkiye'nin değerli birikimidir, 
lütfen bu birikimin farkında olun', yurt dışına ise 'Artık, 
Türkiye'nin en üst düzeyindeki kurumu tarafından bu 
iş takip edilmektedir. Özellikle müzayedelerde ve satış 
merkezlerinde, illegal yollarla devam eden alım satım 
işlerine dikkat edilmeli.' yönünde mesajlar verdik. 
Mevzuata ve uygulamaya yönelik birtakım tekliflerimiz 

var, bunları raporumuzda dercettik. Umuyoruz, ilgili 
kurumlar nezdinde faydalı sonuçlar doğuracaktır." 

Tarihî eserler açısından bir kaynak bir de pazar 
ülkeler olduğunu dile getiren İsen, Türkiye, Mısır, İran 
gibi ülkelerin kaynak olduğunu ve buralardan ciddi 
şekilde yurt dışına eser kaçakçılığının gerçekleştiğini 
belirtti.

Çölyak hastalığının araştırılması ve bu hastalığa maruz kalanlara yönelik 
sağlanabilecek yardımların belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu. 

25 Nisan 2018 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Komisyon Başkanı AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer ile bazı 
komisyon üyelerini kabul etti. 
Tamer, kabulde yaptığı konuşmada, 13 
Haziran 2017'de kurulan komisyonun, 
tespit edilen eksikliklerin ve problemlerin 
ortadan kaldırılması için çalışmalar 
yürüttüğünü söyledi. 
"Bugünden sonra da yine aynı 
şekilde çölyak hastalarının yanında 
olacağız, onların hamisi olmaya devam 
edeceğiz." diyen Tamer, komisyon 
çalışmalarını aile ortamındaymışçasına 
gerçekleştirdiklerini belirtti.
Tamer, Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı 
kayıtlarına göre 70 bin çölyak hastasının 
bulunduğunu ama gerçek anlamda 
çölyaklı, gluten zehirlenmesiyle 
karşılaşan ve ona alerjisi olan kişi 
sayısının 10 kat daha fazla olduğunun tahmin 
edildiğini belirtti. 
Tamer, bu durumun, söz konusu hastalığın takip 
edilmesinde önemli bir etken olduğunu vurguladı. 
Komisyonun, dört partinin ortak önergesiyle kurularak 
çalıştığını ve güzel bir sinerji oluştuğunu dile getiren 
Tamer, "İnşallah bundan sonraki dönem içerisinde de 
takip edilecek bir konu varsa onu TBMM Başkanlığı 
olarak sizin takip edeceğinizden eminiz. Biz bu 
çalışmalarımızı Türkiye'deki çölyak hastalarının iyi 
olması temennisiyle size takdim edeceğiz." dedi. 
Komisyon üyesi AK PARTİ İstanbul Milletvekili Durmuş 
Ali Sarıkaya ise komisyon çalışmalarının çok tatmin 
edici olduğunu ve çalışmaları bir aile ortamı içerisinde 
gerçekleştirdiklerini belirterek, yaptıkları tespitler 
sonucunda hangi adımların atılması gerektiğine ilişkin 
çalışma yürüttüklerini aktardı. 

AK PARTİ Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt da komisyonun faaliyetleri kapsamında çölyaka 
ilişkin farkındalığın arttığını söyledi. 
AK PARTİ Bursa Milletvekili Bennur Karaburun 
ise komisyonun, Meclisin bu konuyu sahiplenmesi 
nedeniyle TBMM Başkanı Kahraman'a teşekkürlerini 
sundu. 
MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul da 
komisyonun büyük bir sorumlulukla vatandaşların 
sorunlarının çözülebileceğini gösterdiğini kaydederek, 
çölyak hastalarının sorunlarına çözüm üretilmesinin 
önemine değindi. 
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri 
ise bunun siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, 
önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
Komisyon Başkanı Tamer, daha sonra raporu 
Kahraman'a sundu.
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TBMM BAŞKANVEKİLİ TÜZÜN İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ'NİN 
97. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILDI 1 Nisan 2018

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, İkinci İnönü 
Zaferi'nin 97. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik ve 
Eskişehir'de düzenlenen törenlere katıldı. 

Törenlere, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
İstanbul Milletvekili Harun Karacan, AK PARTİ 
Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK PARTİ Eskişehir 
Milletvekili Emine Nur Günay, CHP Eskişehir 
milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer, Bilecik 
Valisi Tahir Büyükakın, Eskişehir Valisi Özdemir 
Çakacak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Abdülkadir Adar, İnönü Belediye Başkanı Kadir 
Bozkurt, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Muharip 
Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve çok 
sayıda vatandaş katıldı.

İlk olarak Bilecik'te düzenlenen törene, İnönü 
muharebelerinin yaşandığı Bozüyük ilçesindeki 
Metristepe Anıtı'nda saygı duruşunun ve İstiklal 
Marşı'nın okunmasının ardından, saygı atışı yapıldı. 

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, Bozüyük'e bağlı 
Akpınar köyündeki şehitlikte yaptığı konuşmada, 
İnönü Zaferi'nin önemini vurguladı. 

Tüzün, şunları kaydetti: 

"Bundan 97 yıl önce İzmir mazlumdu, Edirne yaslıydı, 
bir baştan bir başa herkesin ümidi bu topraktaydı. 
Haneler, kandiller kararmış, minareler minberler 
kırılmış, ezanlar susmuştu. Yedi düvel Anadolu'ya 
göz dikmişti. Bu topraklarda destanın tarifini yapan 
kahramanlarımız, sizler, topraklarımıza yangınlar, 
çocuklara zincirler getirenleri, yeşil ovalarımızı 
kemiklerle ağartanları, ırmakları kanla kızartanları 
97 yıl önce vurdunuz. Size sarılmak istenen esareti 
yüreklerinizle boğdunuz." 

İkinci İnönü Zaferi'nin 97. yıl dönümü için ikinci 
tören Eskişehir'de düzenlendi. İlçe meydanında 
Atatürk Anıtı'na çelenk konmasının ardından, saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 
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TBMM BAŞKANVEKİLİ BAHÇEKAPILI, AB PARLAMENTO 
BAŞKANLARI KONFERANSINA KATILDI

25 Nisan 2018

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı,  
23-24 Nisan 2018 tarihlerinde Estonya'nın başkenti 
Tallin'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Parlamento 
Başkanları Konferansına katıldı. 

TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, konferansta yaptığı 
konuşmada, Türkiye'nin AB üyeliğinin hâlen stratejik 
öncelikleri arasında olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine bağlı olduğu 
vurgusunu yapan Bahçekapılı, sözlerine şöyle devam 
etti: 

"Türkiye katılım sürecine bağlıdır. Ne yazık ki üyelik 
müzakerelerimiz suni ve siyasi blokajlara tabi 
tutulmaktadır. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. 
AB'nin tam anlamıyla küresel bir güç olabilmek için de 
Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Öte yandan AB'den terörle 
mücadelemizde haksız eleştiri ve çifte standart değil, 

destek ve iş birliği bekliyoruz. Zira bizim mücadelemiz 
AB'nin güvenliği için de hayati bir önem taşımaktadır. 
Diğer yandan AB'nin Şubat ayında yayımladığı Batı 
Balkan Strateji Belgesini genel itibarıyla memnuniyetle 
karşıladığımızı belirmek isterim. Zira Balkanlar’ın AB 
dâhil Avrupa ve Avro Atlantik Kurumlarına entegre 
olmalarını biz başından beri desteklemekteyiz. Ancak 
AB'nin aday ülkeleri gruplara ayırmasını doğru 
görmemekteyiz. Her bir ülke kendi durumuna ve 
liyakat esasına göre değerlendirilmelidir. AB'nin diğer 
adaylara odaklanarak Türkiye'nin adaylık sürecini bir 
kenara itmesi haksızlıktır." 

Bahçekapılı, Avrupa Güvenliği ve Savunma başlığını 
taşıyan oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 
güvenliği ve savunmasının Avrupa ile doğrudan 
bağlantılı olduğuna dikkati çekti. 
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TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN FİLİSTİN’DE
29-30 Nisan 2018

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birlikte Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile birlikte 
Filistin Ulusal Millî Meclisi açılış merasimine katılmak 
maksadıyla resmî ziyaret kapsamında Filistin'e gitti.

TBMM heyeti, ziyaretleri 
kapsamında, ilk olarak Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) 
tarafından, işgal altındaki 
Batı Şeria'nın Ramallah 
şehrinde yaptırılan El 
Bireh Türk Kız Lisesindeki 
tablet bilgisayar dağıtımı 
programına katıldı.

Programa, TBMM 
Başkanvekili Ahmet 
Aydın ile Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
Hasan Turan, Filistin 
Yüksek Öğretim ve Eğitim 
Bakan Yardımcısı Basri 

Salih, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosu 
Büyükelçi Hüsnü Gürcan Türkoğlu ve TİKA Filistin 
Program Koordinatörü Bülent Korkmaz katıldı.

Aydın ve beraberindekiler, TİKA tarafından sağlanan 
2 bin 500 tablet bilgisayarı öğrencilere hediye etti.

Bahçekapılı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Avrupa Birliği ortak güvenlik ve savunma politikasına 
en baştan beri verdiğimiz destek bu anlayışımızın 
bir göstergesidir. Öte yandan her ne kadar bazı 
AB üyesi ülkeler görmezden gelmeye çalışsa da 
hem jeostratejik konumu hem de giderek gelişen 
savunma yetenekleri ile Türkiye, Avrupa güvenliğinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu bir gerçektir ve öyle kabul 
ediyoruz. Terörün her türüne karşı yürüttüğümüz 
çok yönlü mücadele, mültecilerin Avrupa'ya yasa dışı 
geçişlerini engellemekteki rolümüz ile devlet ve devlet 
dışı aktörlerden kaynaklanan çok sayıda sınama 
karşısında cephe konumumuz itibarıyla ülkemizin 
Avrupa'nın güvenliği ve savunması bakımından 
önemli katkıları ortadadır." 

Oturumlarda bazı konuşmacıların kullandığı 'İslami 
terör' ifadesi konusunda da uyarılarda bulunan 

Bahçekapılı, "Terör örgütlerinin dini ve milleti 
olmamalıdır, olamaz da... Bu bağlamda 'İslami 
terör' gibi bir etiketleme yapmanın getireceği risk ve 
marjinalleştirmenin teröristleri tecrit etmenin aksine 
onların çıkarlarına hizmet edeceğini düşünmekteyiz. 
Türkiye, çoğunluğu Müslüman olan bir ülke olarak 
DAEŞ gibi terör örgütleri ile en fazla mücadele eden 
ülkedir. Türkiye, DAEŞ terör örgütünü İslami değerler 
ile asla bağdaştırmamaktadır. İslamin özünde insan 
vardır, barış vardır, kardeşlik ve hoşgörü vardır. 
DAEŞ ve El Kaide, asla ve asla İslamı temsil edemez. 
DAEŞ ve El Kaide, terör örgütüdür. Her nasıl dini 
Hristiyan olan kişi ya da kişiler bir terör eyleminde 
bulunduğunda onları Hristiyan terörist veya 
Hristiyan terör örgütü diye adlandırmıyor isek aynı 
hassasiyeti diğer dinler için de göstermek gerektiğine 
inanmaktayız. " diye konuştu. 
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Programın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan ve İstanbul'da 
bulunan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi (İHL) ile El Bireh Lisesi arasında kardeşlik 
protokolü imzalandı.

El Bireh Türk Kız Lisesi, TİKA 
tarafından inşa edilen binasında 
imzalanan protokolle Tenzile 
Erdoğan Kız Anadolu İHL ile 
kardeş okul oldu.

Filistin’de bulunan TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın ile 
beraberindeki Meclis heyeti, eski 
Filistin Devlet Başkanı ve Filistin 
Kurtuluş Örgütü lideri Yasir 
Arafat'ın kabrini ziyaret ederek 
çelenk koydu ve dua etti.

Türkiye-Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Hasan Turan ve Türkiye 

Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Hüsnü 
Gürcan Türkoğlu ile Yasir Arafat Müzesi’ni de gezen 
Ahmet Aydın, müze görevlilerinden Filistin’in tarihi, 
Arafat’ın mücadelesi ve Arafat’ın hayatı hakkında 
bilgi aldı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Ramallahta Filistin Millî Meclisi açılışı 
vesilesiyle düzenlenen uluslararası “Filistin Barış Süreci" konferansında konuştu.

Konferansta bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili 
Ahmet Aydın, ABD yönetiminin "İsrail yanlısı" 
olmasına rağmen Filistin yönetiminin sabırla barış 
isteyen taraf olduğunu belirterek ABD Başkanı 
Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak 
tanıma kararının hem uluslararası hukuku hem de 
küresel vicdanı zedelediğini ifade etti.

ABD'nin bu kararla tarafsız bir ara bulucu olmadığını 
ortaya koyduğunu dile getiren Aydın, "Filistin'de adil 
ve sürdürülebilir bir barış için tek geçerli yol olan 1967 
sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan hür ve egemen 
bir Filistin devletinin kurulmasında diretmeliyiz." dedi.

Türkiye'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu Orta 
Doğu barış süreci için çok taraflı bir uluslararası 
platform kurulması fikrini desteklediğini hatırlatan 
Aydın, "Biz Türkiye olarak üzerimize düşebilecek rolü 
oynamaya hazırız." diye konuştu. 

Aydın, 137 ülkenin Filistin'i tanıdığını ancak bu 
sayının yeterli olmadığını aktararak "Filistin devletini 

tanımamış olan başta Avrupa Birliği (AB) üyesi 
ülkelere sormak istiyorum: Şimdi değilse ne zaman? 
Zaman, Filistin devletini tanıma zamanıdır." ifadelerini 
kullandı.

ABD’nin Filistin’e yaptığı yardımları kesme kararına 
değinen Aydın, Türkiye’nin Filistinlilerin dirençlerini 
arttıracak yardımlarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere 
Yardım Kuruluşuna (UNRWA) 10 milyon dolarlık 
yardımda bulunma kararı aldığını açıklayan Aydın, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ileriki 
günlerde UNRWA Genel Komiserini kabul edeceğini 
ve Türkiye'nin Filistin halkı için daha fazla neler 
yapabileceği konusunun masaya yatırılacağını 
kaydetti.

Aydın ayrıca, İstanbul'daki İslam İşbirliği Teşkilatı 
Olağanüstü Zirvesinde Doğu Kudüs'ün Filistin'in 
başkenti olarak tanındığını hatırlattı ve bu kararın 
uluslararası aktörlere anlatılmasında Türkiye'nin 
önemli rol üstlendiğini vurguladı.
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TÜRK POLİS TEŞKİLATININ YIL DÖNÜMÜNDE,  
KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞINA ZİYARET 10 Nisan 2018

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Türk Polis Teşkilatının 
173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle TBMM Koruma 
Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında 
ziyaret etti. 

Salim Uslu, burada yaptığı konuşmada, canhıraş 
bir şekilde gece gündüz demeden çalışan polis 
teşkilatına ve mensuplarına başarılar dileyerek, "Çok 
zor şartlarda çalışan polis teşkilatının başarılı olması 
aynı zamanda yeni Türkiye için de son derece önem 
arz etmektedir." ifadesini kullandı. 

TBMM İdare Amiri Uslu, sözlerine şöyle devam etti: 

"Nitekim polis teşkilatının,15 Temmuz olaylarında 
ve 15 Temmuz gecesi Mecliste ne kadar canhıraş 
bir şekilde çalıştıklarını gördük. Bugün devletimizin, 
milletimizin bekası için, aynı zamanda devletimizin 
yücelmesi için en fedakârca çalışan kurumların 
başında şüphesiz polis teşkilatı gelmektedir. Eğer polis 
teşkilatı 15 Temmuz'da demokrasiden, sivil halktan, 
yeni Türkiye'den yana tavır koymamış olsaydı, 15 
Temmuz'u gerçekleştirmek isteyen illegal ya da legal 
yapılar elbette başarılı olabilirdi. Ama bugün çok şükür 
hem halkımızın direnişi, hem polis teşkilatının kararlı 
tavrı, anayasaya sadakati, devletimizin bekasına olan 
inancı, 15 Temmuz'la ilgili bütün senaryoları altüst 
etmiştir. Bundan dolayı da ayrıca polis teşkilatını 

tebrik ediyorum, kutluyorum. 
'Nice yıllara' diyorum." 

Kurumsal yapıların 
sürekliliğine çok büyük önem 
atfettiğini belirten Uslu, "Bu 
kurumsal yapıların kurumsal 
hafızası, eksikleri ve yanlışları 
önemli bir ders olarak görüp 
onları kısa zamanda telafi 
etmiş olması, bilgi, birikim son 
derece önem arz etmektedir. 
Özellikle ilkelerin, kuralların 
çok egemen olduğu bir kurum 
olarak polis teşkilatının daha 
uzun yıllar, dünya durdukça, 
Türkiye var oldukça var 
olması gerektiğine yürekten 
inananlardanım." diye 
konuştu. 

Meclisin güvenliği ve korunması konusunda polis 
teşkilatının üstün ve özverili çabalar gösterdiğini 
vurgulayan Uslu, bu vesileyle tebriklerini sundu. 

Uslu, "Bugün biz yurttaşlar olarak rahat uyuyorsak, 
aynı zamanda bayrağımız gönderde, yükseklerde 
dalgalanıyorsa, ezanımızın dinmeden sesini 
duyabiliyorsak bu, Türkiye'nin özgürlüğü sayesinde. 
Bu özgürlüğe de en büyük katkı sahibi halkımız, 
milletimiz ve polis teşkilatımızdır." ifadesini kullandı. 

TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol ise 
hizmet verirken bulunacakları fedakârlıkların bilincinde 
olduklarını aktararak Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi 
olan TBMM'yi koruma hizmetini gelecekte de çok 
daha iyi yerlere taşıyacaklarını vurguladı. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
Polis Haftası’nı ve Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş 
yıl dönümü dolayısıyla TBMM Koruma Daire Başkanı 
Ahmet Birtan Erol’u ziyaret ederek tebriklerini 
sundu. Ziyarette TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili İbrahim Hakkı Polat, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı Vekili Kanunlar ve Kararlar Başkanı Korkut 
Türkyarar ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan 
Vekili Dr. Necati Sungur da bulundu.
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AK PARTİ VE MHP’NİN ORTAK SEÇİM ÖNERGESİ  
TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

18 Nisan 2018

AK PARTİ ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde 
yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, Anayasa 
Komisyonunda görüşülerek kabul edilmesinin 
ardından AK PARTİ ve MHP'nin ortak imzasıyla 
TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önergeyi, AK PARTİ Grup başkanvekilleri Aksaray 
Milletvekili İlknur İnceöz, Amasya Milletvekili  
Mehmet Naci Bostancı, Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ve MHP Grup başkanvekilleri 

Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Samsun Milletvekili 
Erhan Usta, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a verdi.

Önergede, AK PARTİ Grup Başkanı ve Başbakan 
Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli'nin yanı sıra AK PARTİ Grup başkanvekilleri 
Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Amasya Milletvekili 
Mehmet Naci Bostancı, Çanakkale Milletvekili Bülent 
Turan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup başkanvekilleri 
Erkan Akçay ile Erhan Usta'nın imzası bulunuyor. 

Soldan sağa: AK PARTİ Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, MHP Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili 
Erhan Usta, AK PARTİ Grup Başkanvekilleri Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK PARTİ Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay,  
AK PARTİ Grup Başkanvekilleri Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Bülent Turan
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CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ GENEL 
SEÇİMİNİN 24 HAZİRAN’DA YAPILMASINA İLİŞKİN 
ORTAK SEÇİM ÖNERGESİ YASALAŞTI

Önergede, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan 
darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasının, birçok 
alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin 
miladı olduğu ifade edildi. 

Milletin darbe gecesi gösterdiği kahramanlığın asla 
unutulmayacağının vurgulandığı önergede, bu ihanete 
karşı 29 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinin, 
milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin 
bir ifadesi olduğu vurgulandı. 

İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos 2016'da yapılan ve 
milyonlarca vatandaşın katıldığı büyük mitingden 
bahsedilen önergede; milletin, kendilerine, 
siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya 
koyduğu kaydedildi. 

Önergede, şu ifadelere yer verildi: 

"Nitekim 16 Nisan 2017'de yapılan halkoylamasına 
giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu 
şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde 
yaşanan tarihî önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, 
küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında 
verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak 

bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine 
geçilmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu nedenle Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin 
yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak 
belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hâle 
getirmiştir. Bilindiği üzere Anayasa'nın geçici 21'inci 
maddesi uyarınca TBMM'nin seçimlerin yenilenmesi 
kararı alması hâlinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 
milletvekili genel seçimi birlikte yapılacaktır. Bu itibarla 
Anayasa’nın 77'nci, geçici 21'inci ve Milletvekili Seçim 
Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince seçimlerin 
yenilenmesi ve TBMM'nin 27'nci Yasama Dönemi 
Milletvekili Genel Seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar 
günü yapılması hususunda TBMM kararı alınması için 
gereğini arz ve teklif ederiz." 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, teklifin hayırlı 
olmasını dileyerek, "Seçimler demokrasinin 
olmazsa olmazıdır. Sandık, demokrasinin kendisidir. 
Memleketimize, milletimize hayırlı olmasını temenni 
ediyorum, her iki partiye ve diğer partilere başarılar 
diliyorum." dedi. 

20 Nisan 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda, AK PARTİ ve MHP'nin, 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin 
24 Haziran 2018'de Yapılmasına İlişkin Ortak Seçim 
Önergesi kabul edilerek, yasalaştı.

TBMM Başkanı Kahraman, İç Tüzük'ün 95'inci 
maddesinde seçimlerin yenilenmesine dair Anayasa 
Komisyonu raporunun Genel Kurulda gündemdeki 
bütün konulardan önce görüşüleceğine dair hükmü 
sebebiyle 1'inci sıraya alınan, Adalet ve Kalkınma 
Partisi Grup Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 
ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Osmaniye 
Milletvekili Dr. Devlet Bahçeli ile 7 Milletvekilinin 

Milletvekili Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 
24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki 
Önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporunun 
görüşmelerini başlattı.

Görüşmeleri AK PARTİ Grup Başkanı ve Başbakan 
Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli de Genel Kurula katılarak takip etti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK PARTİ ve 
MHP'nin ortak seçim önergesinin görüşmelerinde 
yaptığı konuşmada, "Önce ülkem ve milletim" 
diyerek hareket ettiklerini ve bugün de aynı ilkelerle 
24 Haziran'da kurulacak sandığın, Türkiye'nin önünü 
açacağına inandıklarını ifade etti. 
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MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay

Erken seçim kararının alınmasının altında, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini bir an önce 
hayata geçirmenin olduğunu vurgulayan Akçay, 
"Türkiye hedeftedir. İç ve dış güvenlik sorunları 
karmaşık bir hâl almakta, vatanımızı içine alan 
husumet çemberi daralmaktadır. Ülkemizin huzuruna, 
güvenliğine kastedenlere cevap vermek, ülkemizin 
geleceğini planlamak zorundayız. Geleceğe daha 
güçlü adımlarla yürümek zorundayız." diye konuştu. 

Türkiye'nin bekasının sarılmak istendiği bu dönemde 
gündemin sürekli seçim tartışmalarıyla meşgul 
edilemeyeceğini dile getiren Akçay, bu seçimin, 
ülkenin temel konularını demokrasi içinde çözme 
gayreti olduğunu belirtti. 

Yurt içi ve dışında terörle mücadelede önemli bir 
dönemin içinde bulunulduğuna dikkati çeken Akçay, 
terörle mücadelenin millî bir mesele olduğunu ve bu 
konuşulurken diğer konuların tali kaldığını söyledi. 

Erkan Akçay, "İşte bu nedenle seçim tartışmalarıyla 
geçirilecek 562 günümüz yoktur. 16 Nisan Anayasa 
referandumuyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemine, herhangi bir tavsama ve gecikme 
olmaksızın geçilmelidir. Milletimizin talep ve beklentisi 
de bu yöndedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin, Türkiye'nin 
demokrasi yolunda ilerleyişinin doğal bir neticesi 
olduğunu ifade eden Akçay, demokrasinin gereği 
olarak her siyasi partinin 16 Nisan Anayasa 
referandumuna saygı göstermesini istedi. 

Sistemin temel omurgasının "Güçlü devlet, güçlü 
yönetim ve demokratik istikrar" olduğunu hatırlatan 
Akçay, bu gerçek karşısında kriz ve kaos lobisinin, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi üzerinde faal 
olduğunu ve fitne odaklarına karşı harekete geçilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Akçay, "Siyasetimizin amacı milletin birliği, 
devletin dirliği, vatanın bütünlüğü içinde Türkiye 
Cumhuriyeti'nin ilelebet yükselmesi, muhafaza ve 
müdafaasıdır." dedi. 

15 Temmuz’daki hain darbe girişimi sonrasında siyasi 
kilitlenmeye ve krize sürüklenmek istenen ülkemizde, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle yönetim 
sorunlarına son verildiğini aktaran Akçay, "Bundan 
sonra esas olan Türk siyasetinin bu mecrada yol 
almasını sağlamaktır." ifadesini kullandı. 

Erkan Akçay, yaklaşık bir yıldır devam eden ve son iki 
ayda yoğunlaşan erken seçim tartışmaları hakkındaki 
görüşlerini şu şekilde ifade etti:

“Bugün itibarıyla 3 Kasım 2019'a 563 gün gibi uzun 
bir süre vardır. Fitne, dedikodu ve kriz mekanizması, 
kaosa kapı aralamak için faaliyetlerini hızlandırırken, 
emperyalizm, sınırlarımızın hemen ötesinde işgal 
ve savaş planları yaparken, ülkemiz aleyhine siyasi 
ve ekonomik operasyonlar derinlik kazanırken, 
Türkiye döviz, faiz, sıcak para sarmalında ekonomik 
ambargoya alınmak istenirken, Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi daha fiilen hayata geçmeden 
karalanmak istenirken, bütün bu olanları görüp de 
seyirci kalamazdık. Terörle mücadele, ekonomik 
canlanma, sosyal huzur ve topyekûn kalkınma hamlesi 
yapmak zorundayız. İç ve dış tehditlerin yoğunlaştığı 
bir dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine 
geçiş tamamlanarak, taşlar yerine oturtulmalıdır." 

Sorumlu siyasetin temsilcileri olarak bu işin daha 
fazla uzatılmaması gerektiğine ilişkin görüşlerini 
ortaya koyduklarını aktaran Erkan Akçay, seçime 
ilişkin polemiklerin ve tartışmaların sona erdirilmesi 
gerektiğini belirtti.
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Bir kısım zevatın yine memnun olmadığına, "Baskın 
seçim, acele seçim, yangından mal kaçırma" gibi 
birtakım ifadelerle eleştirilerde bulunduklarına dikkati 
çeken Akçay, "Kendi sanrılarını millete mal etmek için 
erken seçim kararı hakkında akla hayale gelmeyecek 
spekülasyonlar, komplo teorileri üretmekte yine çok 
mahirler." şeklinde konuştu. 

Seçimlerin tıkanan veya tehdit altında olan siyasi, 
sosyal, ekonomik ve dış politika meselelerine 
çözüm için atılacak bir adım ve nefes olduğunun 
altını çizen Akçay, "Demokrasiye bağlıysanız millete 
gitmekte sakınca görülmemelidir. Erken seçim 
çağrısı karşı karşıya bulunduğumuz durumlara 
karşı Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçiş 
suretiyle milletin hakemliğine başvurma çağrısıdır. 
Biz millî iradeye sadakatle bağlıyız. Milletimizin 
kararını duymaktan rahatsız olmayız. 16 Nisan’da 
milletimiz hukuki çerçeveyi çizmiştir, 24 Haziran’da 
da millî devlet-güçlü iktidar istikametinde yürütmeyi 
ve yasamayı belirleyecektir." dedi. 

Akçay, erken seçim kararının doğru ve zaruri bir 
karar olduğunu belirterek, "OHAL'de seçim mi olur?" 
bahanesine sığınanların bulunduğunu anımsattı. 
Türkiye'nin belli bölgelerinde bugüne kadar pek 
çok defa OHAL'le, hatta sıkıyönetim altında seçime 
gidildiğini aktaran. Erkan Akçay, şunları kaydetti: 

"Türkiye hepimizindir, hepimizin vatanıdır. Bir an önce 
ülkemizin temel konularına odaklanmalıyız. Yönümüzü, 
istikametimizi belirlemeli, ülkemizi bir an önce her 
türlü risk ve krizden uzak tutmalıyız. Sözü ve iradeyi 
asıl sahibi olan millete vermenin zamanı gelmiştir. 
İstikbal ve istiklal Türk milletinindir. Millî devlet, güçlü 
iktidar için istikametimiz millî iradedir. Milletimiz, bu 
seçimi demokratik olgunluk içinde gerçekleştirecek, 
demokrasi şölenine dönüştürecektir; milletimiz, 
ihanete göz açtırmayacak, iradesini cumhurun 
yükseltilmesi istikametinde ortaya koyacaktır. 
24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanışına sahne olacaktır. 
Millet iradesi 24 Haziran'da tecelli edecek, milletsiz 
siyaset yapanlar gereken dersi alacaklardır." 

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisi 
adına yaptığı konuşmada, 7 Haziran 2015 seçimlerinde 
AK PARTİ'nin büyük bir düşüş yaşadığını, HDP'nin 
ise önemli bir başarı sağladığını savundu ve bu 
tarihten sonra çok acı birçok olay yaşandığını belirtti. 

Seçimler sonrasında yaşanan gelişmeleri anlatan 
Kerestecioğlu, OHAL'in yedinci kez uzatıldığını, 
HDP'nin toplam 11 milletvekilinin tutuklandığını ve 
hâlen 9 milletvekilinin tutuklu olduğunu söyledi. 

Kerestecioğlu, şu şekilde devam etti:

Ülkeyi bir yıl daha yönetemeyecek duruma düşen 
hükûmet, 5 yıl, 10 yıl hatta bir kez başkan olduktan 
sonra gitmemecesine ülkeyi yönetmek istiyor. 
Panik seçime gidilmesinin nedeni ülkedeki bütün 
bu saydığımız gidişattır. Bu ekonomik tablo devam 
ederse Erdoğan'ın asla o koltuğa oturamayacağını da 
biliyor olmasıdır. Biz bu ülke için ne istiyoruz, nasıl bir 
ülke istiyoruz, bunun kararını verme zamanıdır. Biz 
seçime karşı değiliz, dayatmalara karşıyız ama 24 
Haziran şimdi bunun kararını da vermenin zamanıdır." 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK PARTİ ile 
MHP'nin, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağına dair 
seçim önergesi üzerinde partisi adına söz aldı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç hafta 
önce "Düşün bu milletin yakasından." açıklamasında 
bulunarak, "Ya istifa edin ya seçime gidin." 
dediğini belirten Altay, "Bu milletin sizi yakasından 
düşürmesine fırsat verdiğiniz için çok teşekkürler, 
Allah razı olsun." diye konuştu. 

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu
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Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin TSK 
içindeki 3 bin kripto FETÖ'cünün ihraç edileceği 
açıklamasını anımsatan Altay, milletin de siyasetteki 
kripto FETÖ'cüleri 24 Haziran'da tasfiye edeceğini 
öne sürdü. 

Engin Altay, OHAL şartları içinde seçime gitmenin 
etik olmadığını savunarak, dünyanın en katı, en 
sıkı yönetimi de ilan edilip seçime gidilse akıbetin 
kaçınılmaz olduğunu, etkinin tepki doğurduğunu 
söyledi.
Altay, "Milletin temel hak ve özgürlük aşkı, demokrasi 
sevdası sizi buradan indirmeye yeter. OHAL 
şartlarındaki bir seçimi etik, ahlaki bulmamakla 
birlikte, dünya milletler ailesine Türkiye için kara 
leke olarak geçmesine rağmen CHP bu seçimlerden 
çok şükür birinci parti olarak çıkacaktır. Bunu 
gönül rahatlığıyla Meclisten ilan etmekten mutluluk 
duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin 68 yıldır demokrasi mücadelesi verdiğini 
dile getiren Altay, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 
28 Şubat ve 15 Temmuz'un, milletin demokrasiye 
olan sadakat ve aşkını kıramadığını vurguladı. Altay, 
OHAL ile Türkiye'ye verilen zararın, beş darbeyle 
verilen zarardan fazla olduğunu savundu. 

CHP Grup Başkanvekili Altay, 24 Haziran'a giderken 
Türkiye'de beş temel sorunun can yakıcı hâle geldiğini, 
demokrasi, ekonomi, eğitim politikası, dış politika ve 
toplumsal barış, huzur ortamı konularında Türkiye'nin 
taşınabilir noktada olmadığını öne sürdü. Altay, 
ekonominin pert, demokrasinin komada, eğitimin 
kanser, dış politikanın felç olduğunu, toplumsal barış 
ve huzur ortamının yok edildiğini ileri sürdü.

Altay, daha şimdiden dünyada Türkiye'deki 
seçimlerle ilgili olumsuz demeçlerin seslendirilmeye 
başlandığına işaret ederek, ne ABD ne Rusya'nın 
kendilerine ayar veremeyeceğini belirtti. Altay, ancak 
Türkiye'yi itibarsızlaştırmaya, beşinci sınıf ülke gibi 
göstermeye de kimsenin hakkı olmadığını dile getirdi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün seçimlerle ilgili 
endişesini dile getirdiğine değinen Altay, "Ey sözcü; 
endişelenme CHP var, demokrasiye aşık 70 milyon 
insan var." dedi. 

"Keşke AK PARTİ 2002-2008 ayarlarına geri 
dönebileydi. O zaman belki bu seçimde bir şansınız 
vardı." görüşünü savunan Altay, AK PARTİ'nin bu 
dönem dişe dokunur şeyler yaptığını söyledi. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK PARTİ 
ve MHP'nin ortak seçim önergesinin görüşmelerinde 
AK PARTİ adına yaptığı konuşmada, Meclisin 
26. Dönemde büyük işler başardığını dile getirerek, 
Meclisin 15 Temmuz darbe girişimi karşısında dik bir 
duruş sergilediğini anımsattı.

Turan, bu dönemde Meclisin, dokunulmazlıkların 
kaldırılması, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine 
geçiş ve iç tüzük değişikliği gibi önemli konularda 
büyük işler yaptığını ifade etti.

Eskiden darbelerle kapanan meclisler ve bunu 
alkışlayan partiler bulunduğunu ifade eden Turan, 
bunlara rağmen her zaman sivil iradenin galip çıktığını 
kaydetti.

15 Temmuz'dan sonra siyaset kurumunun yaşadığı 
krizin, AK PARTİ ve MHP'ye bu siyasi tabloyu sağlıklı 
şekilde okuma imkânı verdiğine işaret eden Turan, 
bunun sonucunda da Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemine geçişin millete götürüldüğünü belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay
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7 Ağustos'ta Yenikapı'da bir destan yazıldığını 
kaydeden Turan, "Milletimiz orada biz siyasilere 
özel bir görev verdi. Bu özel görevin gereği olarak 
referandumdan sonra çıkan tablonun bir an önce 
hayata geçmesi için de bu seçimi erkene alma kararı 
almış olduk." diye konuştu. 

Zaman zaman "Türkiye'yi yönetemiyorlar." şeklinde 
söylemlerde bulunanlar olduğunu aktaran Turan, AK 
PARTİ kurulduğu günden bugüne kadar her zaman 
seçimleri zamanında yapmayı istediklerinin altını 
çizdi.

Yeni sisteme ilişkin uyum yasaları gibi ödevleri 
bulunduğunu belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördük ki bu önemli ödevlerin bir an önce hayata 
geçmesi Türkiye'nin daha güçlü demokrasisi için, daha 
güçlü güvenliği için, daha güçlü ekonomisi için bir 
gereklilikmiş. Yok efendim, daha düne kadar biz erken 
seçime 'Hayır' diyormuşuz; evet, yine söylüyorum, 
biz, erken seçimin olmamasını, hep zamanında 
olmasını 16 yıl boyunca istedik ancak önümüzde 
farklı tablo var. Bu tabloya göre hareket etmek, buna 
göre karar almak yani bir anlamda, okun mızraktan 

çıkmasından sonraki tavrımızı ortaya koymak bizim 
stratejimizin gereğidir. O yüzden, seçimin erkene 
alınması herkesin kabul edeceği bir gereklilikti. 
Gördüğünüz gibi, seçimin erkene alınması kararının 
hemen ardından ekonomi dengelerinin rahatlaması, 
toplumun tüm kesimlerinin, farklı kesimlerinin de 
bu konuya olumlu yaklaşması bu kararın isabetli 
olduğunu gösterdi."

"Türkiye yönetilemiyor." iddialarını anımsatan Turan, 
"Yönetilemeyen bir Türkiye olsaydı, nasıl olurdu da 
yüzde 52 oy almış Cumhurbaşkanı, yüzde 50 oy 
almış AK PARTİ bugüne kadar dünyanın en büyük 
ekonomik büyümesine sahip olabilirdi? " diye sordu. 

Türkiye'nin her alanda iddiasını ortaya koyduğunu 
kaydeden Turan, Türkiye'nin AB ülkelerinden 3 kat 
fazla büyüdüğünü anımsattı.

Turan, "AK PARTİ iktidara geldiğinde toplam bütçe 120 
milyar iken  2018'de sadece eğitime ayrılan bütçenin 
134 milyar  olduğuna" dikkati çekti. 

Türkiye'nin, AK PARTİ'li yıllarda sadece yatırım 
yapan bir ülke olmaktan öte evrensel vicdanın, 
mazlumların sesi olmanın da onurunu yaşadığını 
ifade eden Turan, "Dünyanın neresinde bir mazlum 
varsa Türkiye bize el uzatsın demeye başladı. Türkiye 
artık Edirne-Kars sınırlarının çok ötesinde. Gün geldi 
partimize kapatma davaları açıldı, gün geldi liderimiz 
cezaevine girdi, gün geldi muhtıra verildi, gün geldi 
darbe girişiminde bulunuldu ama umudumuz asla 
sarsılmadı, milletimize inancımız asla yitirilmedi. 
Bu kadar yönetilmezlik iddiası gerçek olsaydı Fırat 
Kalkanı olabilir miydi, Afrin olabilir miydi, yatırımlar 
bu seviyede olabilir miydi?" diye konuştu.

Turan, AK PARTİ olarak yönetilmezlikten dolayı değil, 
geçiş döneminin daha çabuk olması, ekonomide, 
siyasette, güvenlikte daha çabuk büyüyebilmek için 
erken seçim kararı adımını attıklarını söyledi.

Her seçimden sonra milleti aşağılayan anlayışın 
aynı ifadelerini sürdürdüğünü anlatan Turan, "Bu 
anlayış devam ettiği müddetçe bırakın 24 Haziran'ı 
2023 seçimlerini de kazanacağımızı şimdiden ilan 
etmek istiyorum. Televizyonlarda duyduğumuzda 
güldüğümüz adaylarınız bir tarafa, bu ülkenin 16 yıldır 
liderliğini yapan uluslararası toplumlarda 'acaba ne 
diyecek' diye bakılan mazlumun sesi, demokrasinin 
öncüsü Sayın Erdoğan'ın adaylığında göreceksiniz 
hem bu seçimi hem de sonrasındaki seçimi alacağız 
çünkü bu millet bizim ruhumuzu biliyor, yaklaşımımızı, 
niyetimizi biliyor." dedi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan
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Bülent Turan, CHP'nin çelişkilerini anlatmaktan 
yorulduklarını, CHP'nin çelişkili açıklamalarda 
bulunmaktan yorulmadığını dile getirdi. 

OHAL ortamında seçime gidilmesinin Türkiye'de 
ilk olmadığını belirten Turan, OHAL'in, FETÖ ile 
mücadelede bazı kurumlara ekstra olanak sağlayan 
anayasal bir kurum olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 12 defa OHAL şartları altında seçim 
yapıldığını anımsatan Turan, şöyle konuştu:

"Daha ötesine gidecek olursak OHAL sürecinde 
seçim kararı alan 1995 yılında CHP'nin kendisi 
olmuştur. CHP 1995'te seçim kararı alınca doğru, biz 
bugün bu kararı aldığımızda yanlış. Bu çifte standarda 
izin vermeyeceğiz. Millet OHAL'den rahatsız değildir. 
Esnafımız, emeklimiz, öğrencimiz... Kimse rahatsız 
değil. Kim rahatsız, birincisi FETÖ, ikincisi ise kimin 
olduğunu biliyorsunuz. Yerim dar diyen gelin misali 
şimdiden seçimlerden sonra yenilgisine mazeret 
üretmeye çalışanların bir oyunu olduğunu söylemek 
isterim. Yer dar değil, geniş. Önümüzde 66 gün var. 
CHP, 58 gün öncesinde seçim kararı alınca yanlış 
değil, AK PARTİ 66 gün kala bu kararı alınca yanlış. 
Bu çifte standardı milletimiz görüyor."

Turan, AK PARTİ'nin 16 yıldan bu yana hukukun 
dışına çıkmadığını, iki Anadolu partisinin, kökleri bu 
topraklarda olan iki partinin seçim kararı aldığını 
söyledi.

Şimdiye kadar "Hodri meydan", "Seçime gidelim.", 
"Sandık nerede?" diyenlerin bugün "Yok süre az, 48 saat 
yetmez." demeye başladığını vurgulayan Turan, "Biz 
tekrardan milletimizin yanına gideceğiz, yaptıklarımızı 
anlatmaya çalışacağız. Bunun karşılığında milletimiz 
ne derse 'başımızın tacı' diyeceğiz. Milletin sözünün 
üzerine söz söylemeyeceğiz. Ancak 24 Haziran 
akşamı millet tekrar size 8 defa gittiniz, 9'uncuya 
yeniden gönderirse buna da saygı duyacaksınız. Gelin 
Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine hep birlikte katkı 
sağlayalım. Ne olur bir defa farklı davranın, alkışlayın 
ki beraber yürümeye çalışalım." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP 
demokrat bir parti değildir. Ellerine imkân geçse 
hasbelkader ülkeyi yönetmeye kalksa, bütün seçimleri 
1946'daki gibi yaparlar." dedi.

AK PARTİ Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 
partisinin ve MHP'nin ortak seçim önergesinin 

görüşmelerinde hükûmet adına yaptığı konuşmada, 
bugünün, tarihî bir gün olduğuna işaret etti. 

Bir dönüm noktasında olduklarını ifade eden Yıldırım, 
cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için Meclisin 
karar alacağını anımsattı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye 
ve millet için hayırlı olmasını temenni etti. 

Yıldırım, milletin 16 Nisan halk oylamasıyla mevcut 
siyasal sistemde bir değişikliğe gittiğine işaret ederek, 
halkın doğrudan iradesiyle oluşan, demokratik 
ve hukuk devletine bağlı, denge, denetleme 
mekanizmasıyla donatılmış, daha güçlü bir Meclis ve 
istikrarlı bir yürütme için Cumhurbaşkanlığı sistemine 
16 Nisan’da "evet" dediklerini anımsattı. 

Başbakan Yıldırım, parlamenter sistemde geçen 
yıllara bakıldığında, vesayet odaklarının, sürekli 
olarak millî iradeyi baskı altına almaya gayret ettiğini, 
zaman zaman doğrudan, zaman zaman da dolaylı 
müdahalelerle, darbelerle demokratik işleyişin 
kesintiye uğradığını ifade etti. 

Ülke, millet olarak bu müdahalelerden çok çektiklerini, 
büyük bedeller ödediklerini söyleyen Başbakan 
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Milletimizin, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin 
alın teri dökerek oluşturduğu birikimler maalesef bu 

AK PARTİ Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım
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müdahalelerle yok olup gitti. Ülkemiz her seferinde 
ekonomik krize ve istikrarsızlığa sürüklendi. Vesayet 
odakları sürekli olarak siyaseti itibarsızlaştırma, 
devleti işlemez hâle getirmeye çalıştılar. Vatandaşlar 
arasına ayrılık tohumları atarak, birliğimizi, dirliğimizi, 
kardeşliğimizi bozmaya, milleti zayıf düşürerek mevzi 
kazanmaya, güç devşirmeye çalıştılar. Türkiye'nin 
itibarını, onurunu hiç düşünmediler. 15 Temmuz hain 
darbe girişimi ve arkasından yaşanan gelişmeler, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin hem üniter devlet yapısını 
hem de millî birlik ve kardeşliğini muhafaza 
edebileceği sağlam bir anayasal yapıyı mecburi hâle 
getirdi." 

Başbakan Yıldırım, milletin, 16 Nisan halk oylamasında 
Anayasa değişikliğine "evet" diyerek, vesayeti bertaraf 
ettiğini, demokrasiyi, ülkenin geleceğini güvence altına 
aldığını vurguladı. Yıldırım, kesintisiz bir demokrasi, 
millî iradenin mutlak iktidarı, güçlü ve istikrarlı siyasal 
yönetime geçiş sürecinin başladığını dile getirdi. 

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle 
bundan böyle daha hızlı karar alma, kararları etkin 
şekilde uygulama kabiliyetine sahip olacağına dikkati 
çeken Yıldırım, "Sistemin tam olarak uygulamaya 
geçmesi şüphesiz önümüzde yapılacak seçimlerle 
mümkün hâle gelecektir. 24 Haziran'da yapılacak bu 
seçim Türkiye'nin 100. yıl hedefleri açısından da son 
derece önemlidir. Bu seçimde Türkiye, geleceğini, 
istikrarını, istikbalini de onaylamış olacaktır." 
değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim sistemi değişikliğinin, bürokrasinin iş yapma 
şeklinden ticari hayatın döngüsüne, hayatın her 
alanında yüksek bir beklenti oluşturduğunu belirten 
Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 
bir an önce hayata geçmesi yönünde toplumdaki 
beklentilerin günden güne arttığını söyledi.

"Madem sistem değişti, o hâlde neden bekliyoruz?" 
sorusunun ciddi olarak sorulmaya başlandığını 
aktaran Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız 2019 
Kasımı’na kadar beklemeyi kayıp zaman olarak 
görmeye başlamıştır. Sadece vatandaşlarımız değil, 
siyasi partilerin bazıları da zaman zaman erken 
seçimin yapılması yönünde geçmişte beyanatlar 
vermiştir. Sürekli 'erken seçim olacak mı, olmayacak 
mı?' gibi değerlendirmeler, toplumda geleceğin 
planlanması, vatandaşlarımızın öngörüsünü de 
olumsuz etkilemeye başlamıştır." değerlendirmesini 
yaptı.

Yıldırım, jeopolitik riskler ve ortaya çıkan 
gelişmelerin, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 
bütün kurum ve yapılarıyla uygulamaya geçmesini 

zorunlu hâle getirdiğini ve bu risklerin görmezden 
gelinemeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"AK PARTİ, 3 Kasım 2002'den bu yana 5 genel seçim, 
3 yerel seçim, 3 halkoylaması, bir de Cumhurbaşkanlığı 
seçiminden milletimizin teveccühüyle açık ara birinci 
çıkmayı başarmıştır. Bütün milletimiz bilir ki her 
zaman ülkemizin, milletin menfaatlerini öne alarak 
hareket ettik, buna göre kararlar verdik.

Bu seçim kararı da yine ülkenin ve milletin yüksek 
menfaatleri gözetilerek alındı. Şunu samimi olarak 
ifade etmek istiyorum; Türkiye üzerine plan yapan 
odaklar, Cumhurbaşkanımızın seçim tarihini 
açıklamasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. 
Demokratik siyaset refleksimiz Türkiye'ye yönelik 
karanlık hesap ve söylemlerin önünü tıkamıştır.

Türkiye'nin son iki yılında demokrasimiz çok 
çetin sınavlardan geçti. Hamdolsun bu süreci 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başarıyla ve yüz 
akıyla yönetebildik. Millet iradesinin tecelli ettiği bu 
Gazi Meclis, tarihte görülmeyen bir saldırıya uğradı. 
15 Temmuz hain saldırısı karşısında, millete yakışır 
yiğitlikte ve cesaretle bu Meclis durmasını bilmiş, 
alçak FETÖ mensuplarına gereken dersi vermiştir. 
Bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, millî 
iradeye uzanan eller millet iradesiyle kırılmıştır. Bu 
Gazi Meclisi ve onun değerli milletvekillerini bu asil 
duruşları dolayısıyla bir kez daha tebrik ediyorum, 
kutluyorum. Ortaya koyduğunuz bu mücadele, 
demokrasi tarihine altın harflerle yazılacaktır.

Bazen insanlar yaşadığı tarihin önemini bilemezler. 
Olayları yaşarız, bize çok sıradan gelir ama gelecek 
kuşaklar bu olayları incelerken ne kadar anlamlı 
olduğunu, ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi 
fark edeceklerdir. Biz, tarihi yaşayanlardanız, tarihi 
yazacak olanlar bu yaşananları en güzel şekilde 
anlatacaklardır. Bu mücadeleye 65. Hükûmetin 
Başbakanı, katkı veren bir arkadaşınız olmaktan 
dolayı da büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek 
isterim."

Yıldırım'ın, "Bugün karşınızda, 65. Hükûmetin 
Başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti'nin 
son Başbakanı olarak da hitap etme onurunu 
yaşıyorum." dediği sırada, hükûmet üyeleri ve 
milletvekilleri ayağa kalkarak Yıldırım'ı alkışladı.



99

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

Yıldırım, alkışlara  "Sağ olun." karşılığını verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa ve sistem 
değişikliğinin, Türkiye'nin yakın tarihinde hep 
gündemde duran bir mesele olduğunu söyledi. 

1970'ten 1980'e kadar siyasette yaşanan bölünmüşlük 
ve boşluğun, hep sistem tartışmalarını ön plana 
çıkardığını belirten Yıldırım, "Hatta 1921 Teşkilat-ı 
Esasiye'den sonra yeni Anayasa yapılması da 
gündeme gelmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
Diyarbakır Mebusu Ziya Gökalp'e, Ağaoğlu Ahmet 
Bey'e görev vermiştir. Onların hazırladığı Anayasa 
çalışması hâlâ Cumhuriyet Müzesi'nde mevcuttur. 

Oraya baktığımızda şunu görüyoruz: Önerilen 
model başkanlık modelidir. Ancak Türkiye'nin İstiklal 
Harbi'nden çıkmış olması ve içinde bulunduğu 
şartların çetinliği dolayısıyla bu modelden vazgeçilmiş 
ve parlamenter sistemin devamında karar kılınmıştır." 
diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, ülkenin gündemini yıllarca işgal 
eden hükûmet sistemi değişikliğinin 15 Temmuz alçak 
darbe girişiminden sonra ülke ve millet için ne kadar 
hayati bir mesele olduğunun toplumda tam anlamıyla 
olgunlaştığını, algının yerleştiğini ve siyasetçiler 

olarak da kendilerine düşen görevin, ülke ve milletin 
beklentisini bir an önce hayata geçirmek olduğunu 
kaydetti.

15 Temmuz'dan sonra başlayan "Yenikapı ruhu"nun 
sonra da devam ettiğini söyleyen Yıldırım, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve MHP 
Grubu ile AK PARTİ Grubu, Yenikapı ruhunu esas 
alarak cumhur ittifakının ilk adımlarını aslında Anayasa 
değişikliği noktasında başlatmıştır. Anayasa'da 
yönetim sistemine yönelik değişiklikler gündeme 

gelmiş, 10 Kasım'da Sayın Bahçeli ile ilk görüşme 
yapılmış ve nihayet teklif, 10 Aralık'ta yüce Meclise iki 
partinin mutabakatıyla sunulmuştur. 21 Ocak tarihinde 
de yüce Meclis bu Anayasa değişikliğini kabul etmiş, 
halkoylaması kampanya süreci başlamıştır. 16 Nisan 
da teklifin halkımız tarafından onaylanma tarihidir. 
Türkiye, 16 Nisan'dan sonra artık yönetim sistemi 
açısından farklı bir noktaya gelmiştir. Bazı maddeler 
hemen yürürlüğe girmiş, bazı maddeler de yapılacak 
seçime ertelenmiştir.
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Bir kez erken seçim konuşulmaya başlandığı zaman, 

artık ısrar ederek bunu ertelemenin toplum, ülke ve 

gelecek için hiç ama hiç kimseye faydası yoktur. O 

yüzden de bu yönde Sayın Bahçeli'nin erken seçim 

ihtiyacını dile getirmesi ve ülkemizin baş başa 

kaldığı jeopolitik riskleri de dikkate alarak Sayın 

Cumhurbaşkanımız, 24 Haziran Pazar günü seçimin 

yapılması yönünde prensip kararımızı halkımıza 

bildirmiştir. Burada bize düşen, milletin önüne gitmek, 

millete hesabımızı vermektir. Biz zaten 2002'den bu 

tarafa hesap vere vere geliyoruz ve seçimlere de 

gidiyoruz."

Seçimin zamansız ve baskın olduğu gibi söylemlerin 
altyapısı ve gerekçesinin bulunmadığını ifade 
eden Yıldırım, ister muhalefet ister iktidar olsun, 
bütün siyasetçilerin her an seçime hazır olmak 
mecburiyetinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, 
"Gördüğümüz kadarıyla bir hazırlık var. Seçim tarihi 
açıklanır açıklanmaz CHP'de adaylıklarını açıklayanlar 
ardı ardına devam etti. Kemal Bey'e tavsiyem elini 
çabuk tutsun, sonra sıra kalmayacak." diye konuştu.

Geçmiş seçimlerde gizli saklı, kapalı kapılar arkasında 
yapılan ittifakları da sona erdirdiklerini, "artık isteyenin 
istediğiyle birlikte seçime kendi kurumsal kimliğini, 
amblemini, rozetini muhafaza ederek girebileceğini" 
söyleyen Yıldırım, "Bunun sonucu olarak da bizim 
ittifakımız millet, cumhur ittifakıdır. MHP ve AK 
PARTİ olarak ülkemizin geleceği ve bekası için, her 
türlü iç ve dış tehdidi bertaraf etmek için güçlerimizi 
birleştirerek sandığa gidiyoruz, hayırlı uğurlu olsun." 
ifadesini kullandı. 

Başbakan Yıldırım'ın, "65. Hükûmetin son Başbakanı 
olarak belki gidip gelmemek, gelip de görmemek var, 
birbirimize hakkımız geçmiştir, hakkınızı helal edin." 
sözlerine AK PARTİ milletvekilleri, "Helal olsun." 
yanıtını verdi.

Yıldırım, "Bizim adayımız, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'dır, milletin adamıdır." diyerek 
sözlerini tamamladı.

AK PARTİ ve MHP’nin 
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 
Genel Seçimlerinin Yenilenmesi ve 
Seçimin 24 Haziran 2018 Pazar 
Günü Yapılmasına İlişkin Ortak 
Seçim Önergesi üzerinde görüşmeler, 
konuşmaların ardından tamamlandı. 
Yapılan oylamada önerge, 386 evet 
oyuyla kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, oylama sonucunun 
açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, sonucun 
hayırlı olmasını diledi.

Seçimin çok önemli ve sandığın demokrasinin kalbi 
olduğuna dikkati çeken Kahraman, şunları söyledi:

“Sandık ne derse o ve demokratik hayatın devamı, 
ülkemizin gelişmesi için şarttır. Biz cumhuriyetten, 
demokrasiden yanayız. Cumhuriyetle inşallah 
ilelebet devam edeceğiz. Tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet, bizim, hepimizin iştirak ettiği 
topyekûn Anayasa’mız. Halkın hâkimiyeti devam 
edecek. Birbirimizi bazen kırıyoruz, bazen kırıcı 
durumlar oluyor ama nasıl 15 Temmuz’da burada 
ve hep beraber idiysek, hep beraberiz. Bunlar geçici 
hadiseler. Hepimizin hedefi ülkemizin gelişmesi ve 
ileri gitmesidir.

Sayın Başbakan ‘Burada parlamenter sistemin son 
Başbakanı olarak konuşuyorum.’ dedi. Olabilir ama 
demokrasi devam ediyor. 26. Dönemdeki büyük 
başarımızı tarih yazacak. İnanıyorum ki siyasi 
tarihimize bu altın harflerle geçecektir. Öncelikle 
biz emanetin müdafii olduk ve 15 Temmuz’da bütün 
partiler olarak burayı terk etmedik.

26. Dönem hepimizin iftihar edeceği bir dönemdir. 
Bunun ispatı kesindir. İnceleyince herkes bunu 
görecektir. Bir bütün hâline geldik. Buradan 7 Ağustos 
doğdu. O ruh hep devam etti ve devam edecek. Millî 
menfaatlerde hep bir aradayız.”
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TBMM Başkanı Kahraman, konuşmasının son 
kısmında Bestami Yazgan’ın “Gülü İncitme Gönül” 
şiirinden şu mısraları okudu:

“Çiçeklerle hoş geçin,

balı incitme gönül,

bir küçük meyve için, 

dalı incitme gönül.

Konuşmak bize mahsus,

olsa da bir güzel süs, 

ya hayır de, yahut sus, 

dili incitme gönül. 

Sevmekten geri kalma, 

yapan ol, yıkan olma, 

sevene diken olma,

gülü incitme gönül. 

Başın olsa da yüksek, 

gözün enginde gerek, 

kibirle yürüyerek, 

yolu incitme gönül. 

Mevla verince azma,

geri alınca kızma,

tüten ocağı bozma, 

külü incitme gönül. 

Dokunur gayretine, 

karışma hikmetine, 

sahibi hürmetine, 
kulu incitme gönül.”

TBMM Başkanı Kahraman, elinden geldiğince adil 
olarak davranmak istediğini belirterek, “Beşeriz, 
hepimizin hatası olur. Helallik istiyorum, ben 
topyekûn helal ediyorum. Yeni döneme başarılar 
diliyorum. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Oylamanın ardından milletvekilleri, Başbakan 
Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli ile tokalaşarak selamlaştı. Milletvekilleri 
ayrıca, Başbakan Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ile birlikte topluca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel 
seçimlerinin 24 Haziran 2018’de 
yapılmasına ilişkin 20 Nisan 2018 
tarihli 1183 no’lu TBMM kararı,  
Resmî Gazete’nin 20 Nisan 2018 
tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.
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BAŞBAKAN YARDIMCISI AKDAĞ, 
MHP VE CHP GRUPLARINI ZİYARET ETTİ 12 Nisan 2018

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, 
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapan Kanun Tasarısı hakkında görüş alışverişinde 
bulunmak üzere, sırasıyla, MHP Grup Başkanvekilleri 
Erkan Akçay ile Erhan Usta ve CHP Grup Başkanvekili 
Engin Özkoç'u ziyaret etti.

MHP Grubu ile yapılan görüşme basına kapalı olarak 
gerçekleşti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile TBMM'deki 
makamında 1 saat 45 dakika süren görüşmenin 
ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan 
Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla, çocuğa cinsel istismar konusunda 
kendisinin başkanlığında 7 bakan, konuyla ilgili 
uzmanlar, hukukçuların katılımıyla bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini anımsattı. 

Prof. Dr. Akdağ, belli bir noktaya 
geldiklerini ve bir eylem planı 
hazırladıklarını aktararak, bu eylem 
planının bir parçasının da Meclise sevk 
ettikleri tasarı olduğunu söyledi. 

MHP ve CHP gruplarıyla bugünkü 
görüşmeyle birlikte üçüncü kez bir araya 
geldiğini vurgulayan Akdağ, şunları 
kaydetti: 

"Konuyu baştan nasıl geliştirebiliriz diye 
konuşmuştuk. Sonra bir ara görüşme 
yaptık. Şimdi de Meclise tasarı geldikten 
sonra nihai görüşmemizi yaptık. 

Gördüğüm şudur: Büyük ölçüde parti 
gruplarımızla mutabık kaldık. Tabii 
her konuda yüzde 100 mutabakat 
sağlanamayabiliyor. Ancak 
ortaya koyduğumuz maddelerin, 
çocuk istismarıyla mücadeledeki 
eylem planımız için ciddi bir katkı 
vereceğine inanıyorum. Yaptığımız 
eylem planı 2018 yılına ait bir eylem 
planıdır. Bundan sonraki yıllar 
için de Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığımız önümüzdeki 5 yılı içine 

alacak bir eylem planı geliştiriyor. Bu çalışmalarımıza 
samimiyetle, ciddi katkılar veren MHP ve CHP 
Grubuna teşekkür ediyorum." 

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, konunun 
başlangıcından itibaren TBMM'de grubu bulunan 
partilerle görüşmelerin sürdürüldüğünü belirterek, 
medeni ölçü içinde görüş alışverişinde bulunduklarını 
ifade etti. 

Özkoç, "Milletvekili arkadaşlarımız ve bu konuda 
komisyonda olan arkadaşlarımızla birlikte çok uzun, 
her ayrıntıyı tartıştık. Birbirimize destek vererek 
bu eylem planının bir an önce hayata geçirilmesini 
sağlamaya çalışacağız. Bu konuda üzerimize düşeni 
yapacağız. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz." 
diye konuştu. 
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HDP’Lİ BAYDEMİR VE IRMAK’IN  
MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞTÜ

19 Nisan 2018

TBMM Genel Kurulunda, HDP 
Şanlıurfa Milletvekili Osman 
Baydemir ve HDP Hakkâri 
Milletvekili Selma Irmak 
hakkında mahkemelerce verilen 
ve kesinleşmiş cezalara ilişkin 
Başbakanlık tezkereleri okunarak, 
bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince TBMM Genel 
Kurulunda okunan tezkerelerin 
ardından Baydemir ve Irmak’ın 
milletvekilliği düştü.

AK PARTİ 
316

CHP 
116

HDP 
48

MHP 
35

BAĞIMSIZ 
1

TOPLAM
537

* 30/04/2018 itibarıyla 

İYİ PARTİ 
21

* Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
* TBMM’de temsil edilen partilerin sandalye dağılımı
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Kanun Önerisi İstatistiği                                            
Kanun 

Tasarıları
Kanun Teklifleri

Gelen 12 90
Kanunlaşan 35 1
Geri Alınan - -
Komisyonlarca 
Raporlanan

14 1

Komisyonlarda 
Bulunan¹

147 2261

Genel Kurulda  
Bulunan¹

47 3

1 03/01/2015- 27/04/2018 itibarıyla bulunan

Kanun İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar

34

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2
Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Gönderilen 
Kanunlar

-

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan
Dilekçe 11335 533
İHİK 148 64
KEFEK - 4

5 189 dilekçe üç grup şeklinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 8
İstem üzerine 
Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi 
Nedeniyle Başbakanlığa 
İade Edilen

21

Karma Komisyonda 
Bulunan2 508

Genel Kurulda Bulunan -
D o k u n u l m a z l ı ğ ı 
Kaldırılan

2

2 27/04/2018 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Sözlü Soru 
Başkanlıktan 

Soru
Meclis 

Araştırması 
Genel 

Görüşme 
Gensoru 

Meclis 
Soruşturması 

Gelen 1316 77 8 81 1 - -

Cevaplanan/
Görüşülen

417 - 5 76 - - -

Çalışma Süresi İstatistiği

Genel Kurul / Komisyonlar 

(Altkomisyon Dâhil)
Toplantı Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa 2 6,30

Adalet - -

Milli Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 2,32

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor
1 6,40

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm
- -

Çevre 1 3

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler
5 9

Tarım, Orman ve Köyişleri 1 6,44

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
2 5,20

Dilekçe³ 5 6,10

Plan ve Bütçe 1 4

Kamu İktisadi Teşebbüsleri4 6 24,30

İnsan Haklarını İnceleme 5 24,24

Avrupa Birliği Uyum 1 1,20

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 7,20

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kültür Varlıkları Araştırma - -

Uyuşturucu Araştırma 4 23,30

Bağcılık Üzüm Araştırma - -

Komisyonlar Toplam 37 145

TBMM Genel Kurulu 14 72,04

3 Üçü Başkanlık Divanı Toplantısı
4 Biri Yerinde İnceleme     

Nisan Ayı Yasama İstatistikleri
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CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELERİ İÇEREN TÜRK CEZA KANUNU 
TASARISI, KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

16 Nisan 2018

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 
cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 
Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını tali komisyon 
olarak görüşmek üzere, AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı. 

Katırcıoğlu, toplantının başında, 
tasarıdaki düzenlemeler hakkında 
bilgi verdi. 

Komisyonda hükûmeti temsil eden 
Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, 
tasarının Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Recep Akdağ başkanlığında, 
7 ayrı bakanlıktan oluşan bir 
komisyonun çalışmaları sonrasında 
hazırlandığını söyledi. 

Çocuklara karşı işlenen cinsel 
istismar suçlarında artırılan cezalar 
hakkında bilgi veren Uçar, hapis 
cezasının üst sınırının 20 yıldan 40 

yıla çıkarıldığını kaydetti. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, tali komisyon 
olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına ilişkin 
düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısını benimsedi. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tali komisyon olarak görüştüğü 
cinsel istismar suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını 17 Nisan’da yapılan 
toplantıda benimsedi.
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, 
tasarıyı tali komisyon olarak görüşmek üzere,                        
AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar 
başkanlığında toplandı. 

Ünüvar, toplantının başında yaptığı konuşmada, 
tasarının Adalet Komisyonunda değerlendirileceğini 
ancak bazı maddeleri kendi komisyonlarını 
ilgilendirdiği için tali komisyon olarak görüştüklerini 
söyledi. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GÜVENÇ, 
ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

İçişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş 
Pazarcık Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Aliye 
Göksel Çetin ve beraberindeki çocuk meclis üyelerini 
kabul etti.

Kabulde, Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi 
Bozdağ ile öğretmenler de yer aldı.

Komisyon Başkanı Güvenç, öğrencileri Mecliste 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 
"Sizler mutlaka bu gezide 
çok şey göreceksiniz. 
Kendinizi şanslı sayabilirsiniz 
çünkü Türkiye'nin 
yönetildiği başkenttesiniz, 
Meclistesiniz." dedi.

Mecliste kanunların 
çıkarıldığını anımsatan 
Güvenç, öğrencilere Meclisin 
nasıl çalıştığı hakkında bilgi 
verdi. Celalettin Güvenç, 
"Bulunduğumuz salon, 
komisyon toplantılarının 
yapıldığı yer. Gelen tasarı 
ya da teklifler önce burada 
görüşülüyor, daha sonra 
TBMM Genel Kurulunda 

ele alınarak yasalaşıyor. Kanun, Resmî Gazete'de 
yayımlandıktan sonra da yürürlüğe giriyor." diye 
konuştu.

Yeni yapılan değişiklikten sonra 18 yaşından itibaren 
isteyen herkesin milletvekili olarak Mecliste görev 
yapabileceğini ifade eden Güvenç, "Vilayetlerde valiler 
ve belediye başkanları, ilçelerde ise kaymakamlar 
ve belediye başkanları hizmet ediyor. Bu sistemle 
halkımızı yönetiyoruz, planlama ve yatırım yapıyoruz, 
sizleri geleceğe hazırlıyoruz." ifadesini kullandı.

27 Nisan 2018

Komisyonda hükûmeti temsil eden Adalet Bakanlığı 

Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ökmen, 

tasarıdaki düzenlemeler hakkında bilgi verdi. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri 

Genel Müdürü Selahattin Güven, sadece kanunlar 

üzerinde çalışma yapılmadığını, koruma ve önlemeye 

yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi. Ortaya çıkan 

ve çıkmayan istismar ile ilgili saha çalışmalarının, 

araştırmaların eksik olduğunu dile getiren Güven, 

bu yıl buna ilişkin bir araştırma yapılması gerektiğini 
kaydetti. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki Korkutata, 
Sağlık Bakanlığı kapsamında yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi verdi. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, tali 
komisyon olarak görüştüğü cinsel istismar suçlarına 
ilişkin düzenlemeleri içeren Türk Ceza Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısını kabul etti.



107

Komisyon Çalışmaları

ANAYASA KOMİSYONU, CUMHURBAŞKANLIĞI 
HÜKÛMET SİSTEMİ HAKKINDA PANEL DÜZENLEDİ

16 Nisan 2018

Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı ve Marmara 
Üniversitesi tarafından 
Marmara Üniversitesi 
Rektörlük binasında 
"Referandumdan Bir Yıl 
Sonra Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi" konulu 
bir panel düzenlendi.

Panele, Başbakan 
Binali Yıldırım, Anayasa 
Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Anayasa Komisyonu Kâtip 
Üyesi AK PARTİ Çankırı 
Milletvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Burhan Kuzu, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
bazı milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Özlem Zengin katıldı.

Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, panelin açılışında yaptığı konuşmada, 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi referandumuyla 
Türkiye'de çok önemli, çok tarihî gelişmelerin 
yaşandığını ifade ederek, "Aslında 100 yıllık 
tarihimizde geriye doğru baktığımızda 3 önemli 
dönüm noktası var. Bunlardan birincisi Birinci Cihan 
Harbi, arkasından İstiklal Harbi, saltanatın kaldırılması 
ve cumhuriyetin ilanıyla gelişen süreç... İkincisi 
olumsuz anlamda bir dönüm noktası; 27 Mayıs 1960 
darbesi ve bu darbe ile getirilen sistem... Muhtıra 
ve yeni bir darbeyle getirilen sistem aslında 1961'de 
kurulan anayasal sistemin devamı mahiyetindedir." 
dedi. 

Şentop, Türkiye'nin darbeler geçmişi olduğunu dile 
getirerek, son olarak da 15 Temmuz’da darbe girişimi 
olduğunu hatırlattı.

15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmelerin,                            
27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezin kapandığını 
gösterdiğini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"16 Nisan'da ortaya çıkan hükûmet sistemi 
değişikliğiyle Türkiye, bu darbeleri sürekli hâle getiren, 
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başka bir ifadeyle vesayetçi sistem dediğimiz sistemin 
anayasal olarak tasfiyesini gerçekleştirmiştir. Bu, 
100 yıl içinde yaşadığımız üçüncü gelişmedir. Yeni 
sistemde milletin hükûmeti doğrudan seçtiği ve belli 
bir süreyle hükûmeti seçtiği yeni sistem, artık, siyaset 
dışı aktörlerin siyasete müdahale alanı sınırlanmıştır."

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise 
konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin bundan bir yıl önce referanduma 
sunulduğunu hatırlatarak, MHP Genel Başkanı Dr. 
Devlet Bahçeli’nin de destek vermesiyle ortak bir 
çalışmanın ürünü olarak sistemin hazırlıklarına 
başlandığını söyledi.

Parlamenter modelin 1960’tan beri Türkiye’de 
uygulandığını anımsatan Kuzu, “Çalıştığını 
zannetmişiz ama bu modelin en büyük sıkıntısı 
koalisyonlar dediğimiz bir dönemi sürekli yaşatması... 
Bu modelin böyle olmasının sebebi parçalı bir yapıyı 
oluşturması... Küçük bir parti dediğimiz, 10 vekili varsa, 
onsuz hükûmet kuramıyorsun; ben de koalisyona 
gireyim diyor. 10 vekilin 8’ini bakan olarak istiyor. Bu 
sefer başbakan bakanlıkları bölüyor. Biz geldiğimizde 
40 bakan vardı Türkiye’de. Bu 8 bakanı oluşturmak 
için bir bakanlık kaça bölünüyordu. Koalisyonlar da 
çok sürmüyordu. Olmayan bir sistemi götürmeye 
çalışıyoruz.” değerlendirmesinde  bulundu.

Parlamenter modelin uygulanmasında kuvvetler 
ayrılığının olmadığına dikkati çeken Kuzu, "Getirdiğimiz 
bu yeni modelde artık bütçe dışında yürütmenin 
veya başkanın hiçbir yetkisi yok yasama faaliyetinde. 
Güçleri, yasama yürütme, yargı diye ayırmış olduk. 
Bu çok önem arz ediyor." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Kalaycı, artık, Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sisteminin tüm kurumlara 
kurallarıyla yerleştirilmesi için 
yapılması gereken işler için altyapının 
oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kalaycı, Türkiye’nin hedef ülke olduğunu 
vurgulayarak, 15 Temmuz darbe 
girişiminin bir dönüm noktası ve her 
bakımdan yeni bir başlangıç olduğunu 
söyledi.

Kalaycı, 1982 Anayasası'nda yürütme 
yetki ve görevinin Cumhurbaşkanı 
ve bakanlar kuruluna verildiğini 
hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı çok geniş yetkilerle 
donatılmıştır. Bu durum baştan beri 
sorunlu bir yapı olarak karşımıza çıkmış, 

zaman geçtikçe de daha karmaşık bir hâle girmiştir. 
2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hepimiz 
biliyoruz '367 krizi' adı altında bir hukuk garabeti 
yaşanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin başvurusu ve 
Anayasa Mahkemesinin kararıyla bu hukuk garabeti 
tescillenmiştir. Akabinde seçime gidildi ve seçimden 
sonra o krizin, o tıkanıklığın açılmasında Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak önemli bir görev üstlendik, 
Meclise giderek, Meclisin çalışmasını sağladık. Ekim 
ayında da yapılan referandum ile Cumhurbaşkanının 
halk tarafından seçilmesi kabul edildi. Bu durum 
çok geniş yetkilerine rağmen hiçbir sorumluluğu 
neredeyse olmayan Cumhurbaşkanının mesuliyetini 
orantısız olarak daha da güçlendirmiştir."

AK PARTİ ile MHP arasında hayırlı ve başarılı bir 
iş birliği sürecinin gerçekleştiğini anlatan Kalaycı, 
"Türkiye’nin yönetim sistemi yeni baştan ele alınmış 
ve 18 maddeden oluşan Anayasa değişiklikleri 339 
oyla TBMM’de kabul edilmiştir. 16 Nisan'da yapılan 
halkoylamasıyla da Türk milleti Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemini kabul etmiştir." ifadelerini kullandı.
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AB BAKANI ÖMER ÇELİK, DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRDİ

4 Nisan 2018

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
başkanlığında toplanan Dışişleri Komisyonunda, 
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer 
Çelik, komisyon üyelerini, Türkiye-AB ilişkileri ve son 
gelişmeler konusunda bilgilendirdi.

Bulgaristan'nın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-
AB Zirvesi öncesi Avusturya Başbakanı Sebastian 
Kurz'un, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin 
sonlandırılması yönündeki sözlerine ilişkin Çelik, 
Kurz'un aşırı sağ bir partiden gelmemesine karşın 
ırkçılardan daha ırkçı bir yaklaşım sergilediğinin altını 
çizdi.

Bakan Çelik, Kurz'un ifadelerine ilişkin, "Avusturya'nın 
tutumu Türkiye'ye karşı muhalif bir tutum olmaktan 
çıkmış, düşmanca bir yaklaşıma dönüşmüştür." dedi. 

Türkiye'ye yönelik bu ifadelerin, kötü niyetin estetik 
cümlelerle kamufle edilmiş şekli olduğunu belirten 
Çelik, "Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Türkiye 
açısından temel mesele tam üyelik perspektifidir. 
Tam üyelik dışında hiçbir projeyi, yaklaşımı kabul 
etmeyeceğimizi bir kez daha burada ifade etmek 
isterim." dedi. 

AB Bakanı Çelik, vize 
serbestisi konusunu Avrupa 
Birliği Komisyonu Birinci 
Başkan Yardımcısı Frans 
Timmermans ile görüştüğünü 
belirterek, "Onlar bizim 
verdiğimiz vize serbestisine 
ilişkin kâğıtla ilgili teknik bir 
heyeti bu ay içinde Türkiye'ye 
gönderecekler, kendi 
görüşlerini bize iletecekler." 
diye konuştu. 

Dışişleri Komisyonu üyelerini 
Türkiye-AB ilişkileri ve 
son gelişmeler konusunda 
bilgilendiren Çelik, AB'nin 
de bugün daha önce hiç 
yaşamadığı sınamalarla 

karşı karşıya olduğunu dile getirerek, söz konusu 
sınamaları, İngiltere'nin AB’den ayrılma süreci, 
sığınmacı krizi, aşırı sağın yükselişi ve transatlantik 
ilişkilerdeki belirsizlik şeklinde sıraladı.

Bakan Çelik, İngiltere'nin olmadığı bir AB içindeki yeni 
güç dengelerinin nasıl şekilleneceğinin de önemli bir 
soru olarak ortaya çıktığını belirtti. 

Sığınmacı krizinin "Avrupa’nın 11 Eylül’ü" olduğunu ve 
Avrupa'daki tüm siyasi haritayı şekillendirecek kadar 
büyük bir etki doğurduğunu kaydeden Çelik, düzensiz 
göçün engellenmesi konusunda mesafe katedilmiş 
olsa da düzensiz göçle ilgili doğal sorunların yanı sıra, 
üretilmiş sorunlar bulunduğuna dikkati çekti. 

Uluslararası konjonktürün AB’yi başta güvenlik 
olmak üzere uluslararası sistemdeki rolünü yeniden 
tanımlamaya zorladığını ifade eden Çelik, Birliğin 
Lizbon Antlaşması'ndan bu yana ilk defa kendisine 
siyasi bir yön belirleme çabasının içine girdiğini 
söyledi. 

AB'nin Batı Balkanlar’a yönelik politikasına da değinen 
Çelik, "Biz Türkiye olarak AB'nin Balkanlar’daki 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
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ülkeleri tam üyelik perspektifi içine almasını sonuna 
kadar destekliyoruz. Balkanlar’daki barışın korunması 
açısından bu entegrasyon sürecinin iyi işlemesi 
gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Çelik, sığınmacı krizinde Türkiye'nin oynadığı role 
işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Sığınmacı krizinde, Türkiye-AB iş birliğinin nasıl 
olumlu sonuçlara yol açtığının altı çizildiğinde aslında 
çok daha güçlü bir Türkiye-AB birlikteliğine ihtiyaç 
olduğu ortadadır. Fakat bu konuda bir ilerleme 
sağlandığını düşünmüyorum. AB'de ciddi bir liderlik 
sorunu var. Karar alma mekanizmaları çok iyi 
çalışmıyor." 

Bakan Çelik, Gümrük Birliğinin güncellenmesi 

konusu ilk olarak AB tarafından gündeme getirilse de 

sonradan teknik bir meseleden siyasi bir meseleye 

çevrildiğini söyledi. AB ile beraber ilerlemenin 

yolunun fasıllar olduğunu dile getiren Çelik, AB'nin, 

eleştirdiği konularda fasıl açması gerektiğini ve 

üzerinde beraber çalışılması gerektiğini kaydetti. 

Türkiye'nin 18 Mart mutabakatıyla Akdeniz'deki 

ölümleri durdurduğunu hatırlatan Çelik, mutabakata 

göre Avrupa'nın da gönüllü insani kabulle çok sayıda 

mülteci alması gerektiğini, ancak bunun yapılmadığını 

ifade etti.

KİT KOMİSYONU, TEŞEBBÜSLERE İLİŞKİN HESAPLARI 
ONAYLADI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 4, 5, 
11, 12 ve 18 Nisan tarihlerinde yapılan toplantılarda, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), Sümer 
Holding AŞ, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,  
Millî Piyango İdaresi (MPİ), Devlet Malzeme Ofisi 
(DMO) Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü ile PTT AŞ Genel Müdürlüğünün 2015 ve 
2016 yıllarına ilişkin hesaplarını görüştü.

Komisyon toplantılarında, MKEK Genel Müdürü Ahmet 
Taşkın, Sümer Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Genel Müdürü Mehmet Şükrü Doğan, Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Serkan Keleşer, MPİ Genel Müdürü Muammer Çolak, 
DMO Genel Müdürü Mücahit Civriz, Türkiye Denizcilik 
İşletmeleri (TDİ) Genel Müdürü Mehmet Ali Yığcı 
ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından 
sunumlar yapıldı.

AK PARTİ Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Komisyon Uzmanı Mustafa Biçer, KİT Komisyonu Başkanı AK PARTİ Manisa 
Milletvekili Uğur Aydemir, AK PARTİ Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç
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BAKANLAR, MADDE BAĞIMLILIĞINI ARAŞTIRMA 
KOMİSYONUNDA SUNUM YAPTI

Uyuşturucu madde bağımlılığı ve yeni bağımlılık 
türlerinin araştırılarak bağımlılığın nedenlerinin ve 
alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonunun 4 Nisan’da yapılan 
toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın 
Bak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ayrı ayrı 
sunum yaptı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, madde 
bağımlılığı ile mücadelenin terörle mücadeleyle eş 
değer olduğunu vurguladı. 

Madde, İnternet ve teknoloji bağımlılığı mücadelesinde 
sporun da etkin rolü olduğunu belirten Bak, spor 
yapan çocuğun, hem vücut gelişiminin hem de 
sosyal yapısının daha sağlıklı olduğunu dile getirdi. 
Spor yapan gencin kendisine daha fazla güvendiğini, 
görüşlerini daha rahat ifade edebildiğini ifade eden 

Bak, gencin yalnız kalmadığını, toplumla barışık 
olduğunu ve içinde bulunduğu ortamın pozitif 
desteğini gördüğünün altını çizdi. Spor ile hayatını 
bütünleştiren bireylerin toplum içinde de takdir 
edildiklerini vurgulayan Bak, böyle bir gencin de 
madde bağımlılığından ya da farklı suçlardan uzak 
durduğunu söyledi. 

Spora yönelmeyen, aile içinde de çatışmalar yaşayan 
gencin yalnız kalarak madde, İnternet ya da diğer 
bağımlılıklara yöneldiğine işaret eden Bak, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı olarak gençlerin spora yönlenmeleri 
için çok önemli adımlar attıklarını, amatör spor 
kulüplerine destekler verdiklerini, Millî Eğitim Bakanlığı 
iş birliğiyle okullarda sporu yaygınlaştırdıklarını, 
mahalli idareler ile her il ve ilçede spor tesisleri 
yaptıklarını dile getirdi. Bak, yerel yöneticilerden, 
amatör spor kulüplerinden, antrenörlerden gelen her 
projeyi desteklediklerini aktardı. 

Bak; sporu tabana yayma noktasında ciddi 
problemlerle karşılaştıklarını ifade ederek, sivil toplum 
kuruluşlarından bu alanda destek beklediklerini 
vurguladı. 

Terör örgütlerinin de gençleri önce madde 
bağımlılığına yönlendirdiklerini, ardından kendi 
emelleri için kullandıklarını söyleyen Bak, sporun 
bu açıdan da bir güç olduğunu ifade etti. Spora 
yönlenen gençlerin kendi hedefleri doğrultusunda 
ilerlediğini kaydeden Osman Aşkın Bak, "Terör 
örgütleri gençlerimizi uyuşturucu vasıtasıyla 
kendilerine militan olarak devşiriyor, daha sonra 
kendi eylemlerinde, hedeflerinde kullanıyor ama 
spor yapan genç, uyuşturucudan ve terörden uzak 
duruyor. Sporun gücü terörü de yenecektir." şeklinde 
konuştu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı sunumda, 
uyuşturucu ticaretinin özellikle geçen yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren organize suç örgütleri ve küresel 
terör için finans kaynağı, uluslararası ilişkilerde ise 
politik araç ve hedef hâline geldiğini ifade etti. 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Güvenlik güçlerimizce 2 yıl süreyle büyük bir gizlilik 
ve titizlikle yürütülen operasyonda yakalanan örgüt 
üyelerinin aynı zamanda PKK/KCK ve FETÖ/PDY 
terör örgütleriyle de derin bağlarının bulunduğu, her 
iki örgüt adına da faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir." 
diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: 

Ülkemizde faaliyet gösteren terör örgütlerinin 
uyuşturucudan ciddi bir finans sağladığına dikkat 
çeken Soylu, "Uyuşturucu hem insanımızı doğrudan 
tehdit ediyor hem de terör üzerinden tehdit ediyor. 
Bu noktada uyuşturucu satıcısını teröristle aynı 
düzlemde görüyoruz." dedi. 

Yapılan operasyonlar, ele geçirilen malzemeler, 
istatistik ve analiz gibi diğer çalışmalarla öncelikle 
15 ilde bulunan kritik önemi haiz 15 ilçe belirlendiğini 
aktaran Süleyman Soylu, kritik olarak tespit edilen 
illerde ilgili tüm kurum temsilcilerinin katılımıyla "genel 
güvenlik ile uyuşturucuyla mücadele toplantıları" 
yapıldığını kaydetti. 

Uyuşturucu ile mücadelenin çok boyutlu bir mesele 
olduğunu, mevzuat, teknik ve personel kapasitesi, 
uygulamalar ve projeler, narkoterör gibi başlıklarının 
bulunduğunu ifade eden Soylu, bu konuda 
yakın zamanda 694 sayılı KHK ile yapılan yasal 
düzenlemeleri hatırlattı. 

Uyuşturucu aramalarında en önemli yardımcılarının 
dedektör köpekler olduğunu kaydeden Soylu, ülke 
genelinde üretilip yetiştirilen uyuşturucu ve narkotik 
madde arama branşında toplam 286 dedektör köpek 
bulunduğunu ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadelede en önem verdikleri 
projelerden birisinin de Narkotim Projesi olduğunu 
ifade eden Soylu, TUYGUN Projesi, Zırhlı Sokak 
Aydınlatması Projesi, Narkomobil Projesi, farkındalığı 
ve uyuşturucu ile mücadele bilincini artırmak 
için Narkotır, Narkorehber, Narkolog, Narko Afiş-
Narko Slogan, Narkonet projelerinin de mücadele 
kapsamında yürüttükleri çalışmalar olduğunu 
anımsattı.

İçişleri Bakanı Soylu, ayrıca sivil toplumu da işin 
içine sokmak gerekliliğinden hareketle madde 
bağımlılığıyla mücadele eden derneklere destek 
olduklarını vurguladı.

Soylu, uyuşturucu ile mücadelenin birbirinden çok 
farklı kurumların iş birliğini gerektirdiği için bunu 
temin etmek üzere illerde '"Uyuşturucu ile Mücadele 
Koordinasyon Kurulu' ' oluşturulduğunu anımsattı. 

Uyuşturucu yakalamalarının en önemli faaliyetlerinden 
birisinin de yol kontrolleri olduğunu söyleyen Soylu, 
yol kontrol ve arama faaliyetlerine aralıksız devam 
edildiğini bildirdi. 

Soylu, uyuşturucu arzıyla mücadelede, kendi 
sınırlarımızdaki mücadele esas olmak üzere rota 
ülkelerle sıkı iş birliği sağlayabilmek amacıyla 
bu ülkelerle İstanbul'da mayıs ayında teknik ve 
siyasi açıdan 2 çalışma yapmak için hazırlıklarının 
sürdüğünü ifade etti. 

Türkiye'nin bir uyuşturucu sağanağı ile karşı karşıya 
olduğunu belirten Soylu, "Terör sadece eline kalaşnikof 
alıp evlatlarımızı şehit etmiyor. Terör aynı zamanda 
uyuşturucu üzerinden, gelecek nesillerimize yönelik 
çok önemli saldırılar gerçekleştiriyor." dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonunda, 
4 Nisan’da bir sunum yaptı.
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Madde Bağımlılığını Araştırma 
Komisyonunun 5 Nisan’da yapılan 
toplantısında, Millî Eğitim Bakanı 
İsmet Yılmaz ve Sağlık Bakanı  
Dr. Ahmet Demircan birer sunum 
yaptı. 

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Öğrencilerin her türlü zararlı alışkanlıklardan ve 
bağımlılıklardan kaçınmalarını sağlamanın da eğitim 
sisteminin temel görevlerinden olduğuna işaret 
eden Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son yıllarda 
Türkiye’de özellikle öğretim programlarında yapılan 
güncelleme çalışmaları ile değerler eğitiminin de ön 
plana çıkarıldığını vurguladı. 

Her seviyedeki öğretim programı için 10 kök değer 
belirlediklerini ve bu kök değerlerin tamamının 
öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmelerini önlemeyi 
ve bağımlılıktan korunmalarını sağlayıcı tutum ile 
davranışlar kazandırmayı amaçladığını söyledi. 

Bakan Yılmaz, öğretim programlarının konu ve 
kazanımları arasında her seviyesinde sigara, tütün, 

alkol ve zararlı alışkanlıklardan korunma, uyuşturucu 
ve uyarıcı maddelerden uzak kalmanın önemi, 
teknoloji bağımlılığının zararları, Kızılay ve Yeşilay 
gibi kamu yararına çalışan kurumların önemi gibi 
konulara da yer verildiğini kaydetti. 

Bağımlılık ve ilişkili konuların farklı boyutlarına 
yönelik bilgi, tutum ile davranış kazandırıcı şekilde 
ders programlarında yer verildiğini belirten Yılmaz, 
“Millî Eğitim Bakanlığının bu mücadelede üstlendiği 
sorumluluk; öğretim programlarında buna karşı bir 
bilinç oluşturmak, oluşan farkındalığın seviyesini 
arttırmak.” dedi. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında 
okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik 
koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin 
iş birliği protokolü imzalandığını hatırlatan Yılmaz, 
İçişleri Bakanlığının riskli okulları belirlediğini ve o 
okullara bakanlık tarafından Aselsan’dan alınarak 
kameralar takılmasına başlandığını söyledi. 

Yılmaz, bağımlılıkla mücadele kapsamında şu 
görüşleri dile getirdi: 

“Öncelikle bununla mücadelede toplumun mücadeleye 
katılması ve farkındalığın arttırılması önemlidir. Bu 
tür maddelere talebin azaltılması gerekli. Çocuk 
ve gençlerin bağımlılık yapıcı madde risklerinden 
korunması amacıyla rehberlik hizmetlerinde önleyici 
ve koruyucu yaklaşım esastır. Uyuşturucu ile mücadele 
kapsamında talebin azaltılması için bilgilendirme, 
farkındalık kazandırarak öğrenci eğitimleri, aile 
rehberliği, öğretmen eğitimleriyle koruyucu ve 
önleyici rehberlik hizmetleri sunulmaktadır.” 

Yılmaz, bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay 
ile iş birliği içerisinde “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim Programı”nın hazırlandığını ifade etti.

Bakan Yılmaz, bağımlılıkla mücadele kapsamında 
önümüzdeki dönemde neler yapmayı planladıklarını 
ise şöyle anlattı: 

“Toplumun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve 
mücadelede aktif rol alması için Yeşilay Cemiyeti iş 
birliğinde geliştirilen farkındalık ve önleme programı 
olan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı 
içeriklerini yeniden değerlendireceğiz. Etkililik 
analizleri yapılacak. Öğrenci, öğretmen, okul yardımcı 
personeli, velilere eğitim verilmesine, yeni eğitici 
ve uygulayıcıların yetiştirilmesine devam edilecek. 
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Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı 
içeriklerinin EBA’ya entegre edilmesi sağlanacak. 

Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde tütün, alkol, madde 
kullanımına yönelik okul temelli kısa müdahale 
programı yaygınlaştırılacak. Okulda bağımlılığa 
müdahale kapsamında uygulayıcıların eğitilmesini 
planlıyoruz. Okullarımızda Yeşilay kulüplerinin 
etkinliğinin arttırılmasına ilişkin kılavuzları 
kullanacağız. Bağımlılık ile mücadele kapsamında 
farkındalık yaratmak üzere tüm okullarda ödüllü 
yarışmalar düzenlenmesine devam edilecek. Yeşilay 
Cemiyeti iş birliğinde ortaokul ve lise öğrencileri 
için kumar bağımlılığı konusunda farkındalık arttırıcı 
eğitim içeriğinin hazırlanması planlanmaktadır.”

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ise komisyonda 
yaptığı sunumda, madde bağımlılığı içerisinde 
uyuşturucunun çok daha büyük tehdit içeren bir 
bağımlılık olduğunu, bunun giderek artarak, ciddi bir 
şekilde toplumu tehdit eder hâle geldiğini söyledi.

Demircan, bu konudaki mücadelenin, tek bir bakanlığın 
yapabileceği bir mücadele olmadığını vurgulayarak, 
bu nedenle Başbakan Yardımcılığı koordinasyonunda 

ilgili bakanlardan oluşan Bağımlılıkla Mücadele Üst 
Kurulu oluşturulduğunu hatırlattı.

Ulaşılabilirliğin engellenmesi görevinin tüm 
bakanlıkların öncelikli görevi olduğunu kaydeden 
Demircan, Sağlık Bakanlığı olarak ayrıca tedavi 
konusundaki sorumluluğu üstlendiklerini ifade etti.

Demircan, 2015’te hizmete giren ALO 191 
Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattının 
7 gün 24 saat boyunca hizmet verdiğini belirterek 
gelen taleplerin ise sırasına göre, tedavi, destek, 
alkol bağımlılığına ilişkin bilgi alma, zorunlu tedavi, 
AMATEM ve ÇAMATEM hakkında bilgi sorma gibi 
konular olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu bağımlılığının tedavi mekanizmasının 
güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalarının da devam 
ettiğini ifade eden Demircan,  ayakta ve yatarak 
tedavi hizmetlerinin yaygınlığını ve ulaşılabilirliğini 
artırmayı amaçladıklarını dile getirerek, bu kapsamda, 
14 AMATEM ve 11 ÇAMATEM’in daha hayata 
geçirileceğini ifade etti.

Madde bağımlılığıyla mücadelede iletişimin ve 
kamuoyunun bilgilendirilmesinin önemine de değinen 
Demircan, şöyle devam etti:

“Bu konuda bize en büyük desteği verecek olan 
medyamızdır. Medyanın kendi üzerine düşen görevi 
yapacağına ve yapmakta olduğuna inanıyorum. 
Bundan sonra da güçlü bir şekilde bu desteği 
vereceğine olan inancımı korumak istiyorum. 
Gerçekten bu, Türkiye için ciddi bir tehdit.”

Demircan, 2018-2023 Eylem Planı kapsamında, 
taleple mücadele çerçevesinde aile sağlığı 
merkezlerinin koruyucu hizmetler, tanı, tedavi 
ve takip aşamalarında daha etkin rol almalarının 
sağlanacağını aktardı.

112 Acil servislerinin uyuşturucu ile mücadele 
kapsamında daha da güçlendirileceğini dile getiren 
Demircan, Madde Kullanım Bozukluğunda Acil 
Yaklaşım Rehberi’ni hazırlayarak sağlık personelinin 
kullanımına sunacaklarını açıkladı.

Demircan, rehabilitasyon hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasını sağlayacaklarını ve bu kapsamda 
30 yataklı rehabilitasyon merkezinin yanı sıra ilave 
olarak Yeşilay tarafından da 10 yataklı rehabilitasyon 
merkezinin faaliyete geçirileceğini aktardı.
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Uyuşturucu ile Mücadelede Ortak Strateji ve İletişim 
Kılavuzu’nu da hazırlayacaklarını söyleyen Demircan, 
bu kılavuz kapsamında eğitimler verileceğini ve 
kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

“Uyuşturucu ile mücadelede iyi uygulama örnekleri 
tespit edilip ödüllendirilerek teşvik edilecek.” ifadesini 
kullanan Demircan, uyuşturucu ile mücadele eylem 
planı faaliyeti takip sisteminin de geliştirileceğini 
söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Madde Bağımlılığını Araştırma 
Komisyonunda, 6 Nisan’da bir sunum 
yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sunumunda, 
uyuşturucu ile mücadelenin sadece bu alanda 
faaliyet gösteren suç örgütleriyle de mücadele etmek 
olduğunu ifade ederek bütüncül bir anlam taşıdığına 
dikkati çekti. 

Adalet Bakanı Gül, ceza politikasında ve asayiş 
çalışmalarında temel önleyici tedbirin, suça ilişkin 

araç ve maddelerine erişimin engellenmesi olduğunu 
işaret etti.

Uluslararası terör örgütlerinin finansmanında 
uyuşturucu ticaretinin önemli bir yer tuttuğunu 
vurgulayan Gül, “Uluslararası terörle mücadelede 
gerektiği gibi, uyuşturucu suçları ile mücadelede 
de uluslararası alanda sıkı bir iş birliği zorunludur. 
Ülkemizde de PKK’nın ana finans kaynaklarının 
en önemlisi kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti 
olmuştur. Bugüne kadar terör örgütleriyle yapılan 
mücadele aynı zamanda bir yönüyle de uyuşturucu 
suçlarıyla mücadele sayılabilir. Bu mücadeleden 
netice aldığımızı, PKK ve diğer terör örgütleriyle 
mücadelemizin bu alanda da olumlu sonuçlarını 
görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Abdulhamit Gül, uyuşturucu suçlarına ilişkin cezai 
müeyyidelerin çok ciddi oranda artırıldığını söyleyerek, 
uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçunda para cezalarının alt sınırının yükseltildiğini, 
uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını 
kolaylaştırma suçunda ise hapis cezasına ilave adli 
para cezası getirildiğini belirtti.

Bakan Gül, cezaevlerinde bulunan sağlık ve psiko-
sosyal yardım servislerinin, bağımlılık tedavi 
hizmetlerini aralıksız yürüttüğünü bildirdi. 

Adalet Bakanı Gül, uyuşturucu suçundan cezaevlerine 
giren kişilerin cezaevinden çıktıktan sonra bu suçtan 
arınmış olarak topluma kazandırılmasının birinci 
öncelikleri olduğunu vurguladı. 

Gül, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Cezaların caydırıcı olabilmesi için, suçun cezasının 
muhakkak çekileceği inancının toplumda yerleşik 
olması gerekmektedir. Bu bağlamda suçların, 
özellikle de uyuşturucu ile ilgili suçların cezasız 
kaldığı yönündeki kara propagandanın toplumumuza 
zararlar verdiği aşikar. Oysa tam tersine tıpkı cinsel 
saldırı suçlarında olduğu gibi, uyuşturucu ile ilgili 
suçlarda da geçmiş dönemlerden bugüne cezalar 
ciddi oranda artırılmış ve ağırlaştırılmıştır.” 
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Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep 
Akdağ, uyuşturucuyla mücadelede 
2018-2023 yılı için hazırlanan strateji 
belgesi ve eylem planı hakkında 
komisyon üyelerine bir sunum yaptı.

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, dünyada 
250 milyonu aşkın kişinin uyuşturucu madde 
kullandığını ve Türkiye’nin az riskli ülkeler arasında 
yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Akdağ, Türkiye’de yapılan çalışmada 15-64 
yaş grubunda en az bir defa uyuşturucu kullanan 
kişi sayısının 1,3 milyon olduğunu söyleyerek, 15-16 
ve 19-25 yaş gruplarında da bir çalışma yaptıklarını 
ve bunların tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. 
Akdağ, tedbirlerin ne kadar etkili olduğunu anlamak 
açısından her yıl araştırma yapmayı planladıklarını 
vurguladı. 

Arzla mücadele konusunda yakalama oranlarının 
arttığını aktaran Akdağ, 2014’ten bu yana Narkotim 
ekipleri oluşturulduğunu ve 50 ilde görev yaptığını, bu 
yıl tüm illerde Narkotim ekibi oluşturulacağını bildirdi. 

Tedavi merkezlerinin sayısını da artırdıklarını ve 
AMATEM ile ÇAMATEM’lerin üzerindeki yoğunluğu 
azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen 
Akdağ, 4 sosyal uyum merkezi açıldığını hatırlattı. 

Uyuşturucu ile mücadele strateji belgesi ve eylem planı 
doğrultusunda, önce ellerindeki kaynakları, ardından 
ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini 
incelediklerini anlatan Akdağ, politika laboratuvarları 
oluşturduklarını, bu çalışmalar kapsamında amaçları 
belirlediklerini kaydetti. 

Akdağ, strateji belgesinin 132 kişinin 28 toplantı, 700 
saat çalışarak ortaya çıktığını dile getirerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Uyuşturucu kullanım oranlarının düzenli yapılacak 
saha çalışmaları ve atık su analizi gibi yöntemlerle 
sürekli takibi yapılacak. Arz ile mücadele alanında 
uluslararası iş birliklerine, organize uyuşturucu 
suç örgütlerine, gümrük kapılarının yakın takibine, 
ölüm sayılarındaki oranı giderek artan sentetik 
kannabinoidlere, özel stratejilere, İnternete ve kargo 
üzerinden satışlara odaklanılacak. Eğitim alanında 
oluşturulan standardize eğitimler, toplumun her 
kesimine yaygınlaştırılacak. Tedavi alanında uzun 
süreli rehabilitasyon ve sosyal uyumun dâhil olduğu 
bütüncül tedavi modeli oluşturulacak.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, 
12 Nisan’da, Madde Bağımlılığını 
Araştırma Komisyonunda, bağımlılıkla 
mücadele konusunda bir sunum yaptı.
Madde bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de ciddi bir tehdit olduğunu belirten Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan 
Kaya, madde bağımlılığının birey yanında aile ve 
toplum yapısını da tehdit eden en önemli sorunların 
başında geldiğini vurguladı. 

Kaya, “Gençlerimizi, ailelerimizi uyuşturucu ve madde 
bağımlılığına karşı korumak, önlemler almak hepimizin 
ortak sorumluluğudur. Hükûmetimiz bu konuya son 
derece önem vermekte ve bununla mücadele için 
gerekli adımları atmaktadır.” diye konuştu.
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Mücadelenin kamu kurumları ve ilgili bakanlıklarla 
koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ifade eden 
Kaya, çalışmaların 2016-2018 yıllarını kapsayan 
“Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve 
Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde 
yürütüldüğünü kaydetti. 

Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tedavi kadar, 
tedavi sonrasında kişinin sosyal hayata uyumunu 

sağlamanın ve yeniden uyuşturucuya başlamasını 
önlemenin de son derece önemli olduğunun altını 
çizen Kaya, bakanlık olarak bu konuda sosyal uyum 
çalışmalarına başladıklarını ifade etti. 

Kaya, Uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu 
kararıyla “Bağımlılık Tedavisi Hizmet Modelinin” 
(BAHAR) hayata geçirilmesinin planlandığını 
aktararak, ilgili yönetmeliğin yayımlanması sonrasında 
bu konudaki çalışmaların başlayacağını söyledi. 

Bu modele göre kişinin tıbbi tedavisinden sonra 6 
aya kadar devam eden ve sosyal uyum programına 
katılmadan önce tamamlaması gereken rehabilitasyon 
süreçlerinin Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda 
yürütüleceğini dile getiren Kaya, “Bu rehabilitasyon 
programını da tamamlayan kişi toplumla yeniden 
bütünleştirilme çalışmalarının yürütüleceği ve 
Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren sosyal uyum 
birimlerine yönlendirilecektir. Bu uygulama hayata 
geçirildiğinde, mevcut sosyal uyum birimlerimizin 
çok daha etkin ve aktif hizmet vermesini bekliyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Aile Eğitim Programı (AEP) içerisinde ebeveynlere 
ve ergenlere yönelik “Madde Kullanım Riski ve Madde 
Bağımlılığından Korunma” kitabı hazırladıklarını 
belirten Kaya, ayrıca 81 ilde AEP formatörleri ve 
eğiticileri yetiştirdiklerini söyledi. 

Bağımlılıkla mücadele konusunu eğitim ve farkındalık 
çalışmalarını artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini 
ifade eden Kaya, önemli olanın çocukları ve gençleri 
uyuşturucu maddelerin risklerinden korumak, onların 
bir kere de olsa bu maddelere bulaşmasının önüne 
geçmek olduğunu vurguladı.

MADDE BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA KOMİSYONU, 
ÇALIŞMALARINI TAMAMLIYOR 7 Nisan 2018

Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu; kurum 
yöneticileri, akademisyenler, sanatçılar, medya ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Yeşilay Genel 
Merkezi olarak kullanılan Sepetçiler Kasrı'nda yapılan 
istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya, AK PARTİ Kilis Milletvekili Hilmi Dülger, 
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Yeşilay Genel 
Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Fatih 

Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman Çağrıcı, Fatih Kaymakam Vekili 
Ali Balaban, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu; Hülya Koçyiğit'in 
de aralarında olduğu sanatçılar; akademisyenler, 
medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 

Komisyon Başkanı AK PARTİ Mersin Milletvekili 
Yılmaz Tezcan, komisyonun bugüne kadar 14 toplantı 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya
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gerçekleştirdiğini belirterek, bu kapsamda Başbakan 
Yardımcısı ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman 
Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Dr. 
Ahmet Demircan ile 21 akademisyen, bir kamu 
kurumu temsilcisi, 5 eski kullanıcı, 3 sivil toplum 
kuruluş temsilcisi, 3 gazeteci, bir belediye başkanı 
ve Cumhuriyet savcısı olmak üzere 91 kişinin, görüş 
almak amacıyla dinlenildiğini anlattı. 

Uyuşturucu madde bağımlılığının yeni nesiller ve 
gençliği tehdit eden bir hastalık ve toplumsal bir yara 
olduğunu vurgulayan Tezcan, sadece uyuşturucu 
madde bağımlılığı değil, İnternet ve teknoloji 
bağımlılığıyla ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğine 
dikkat çekti.

Madde Bağımlılığı Araştırma 
Komisyonu, İngiltere ve Almanya’da 
madde bağımlılığı ve bağımlılıkla 
mücadele konusunda yaptıkları 
incelemeye ilişkin raporunu hazırladı.
Komisyon Başkanı AK PARTİ Mersin Milletvekili 
Yılmaz Tezcan, Komisyon Başkanvekili AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK PARTİ Kilis 
Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, AK PARTİ Uşak 
Milletvekili Alim Tunç, CHP Ankara Milletvekili 
Murat Emir, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, 
HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve 
MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul’un 

bulunduğu heyetin, İngiltere temasları kapsamında 
iHear Partnership adlı madde bağımlılığı tedavi 
merkezi, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (Public 
Health England), Uyuşturucu ve Alkol Tedavisi 
Uygulayıcıları Federasyonu (Federation of Drug and 
Alcohol Practitioners) ve Londra Emniyet Teşkilatını 
ziyaret ederek, madde bağımlılarının tedavileri, 
rehabilitasyonları ve suç unsurlarına ilişkin bilgi aldığı 
belirtildi. 

İngiltere’de, madde bağımlılarının tedavilerinin 
ücretsiz olduğu, sivil toplum kuruluşlarının uyuşturucu 
madde ile mücadelede etkin rol üstlendiği anlatılan 
raporda, tedavi olanların da başkalarına yardım 
amacıyla gönüllü olarak tedavi merkezlerinde çalıştığı 
kaydedildi. 

Öte yandan, Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı 
operasyonlar sayesinde “eroin rotasının” artık 
tamamıyla Türkiye üzerinden geçmediği, kaçakçıların 
alternatif rotalar aradığı aktarıldı. 

Raporda, Almanya ziyaretine ilişkin olarak, Federal 
Sağlık Bakanlığının uyuşturucu ile mücadele 
sistemine yer verildi. 

Bakanlığın mücadelesinin, “önleme ve engelleme”, 
“danışma ve tedavi”, “yaşama isteği ve zarar azaltımı” 
ile “hukuki düzenleme ve cezai takibat” olmak üzere 
dört basamaktan oluştuğu belirtildi. 

Komisyon heyetinin bir uyuşturucu bağımlılığı 
rehabilitasyon kliniğini ziyaret ettiğinin ifade edildiği 
raporda, söz konusu ziyaretlerde, terör örgütü 
PKK mensuplarının uyuşturucu satan çetelerle 
bağlantısının tespit edildiği ve terör örgütlerinin 
uyuşturucu satımıyla ilgisinin kesin olduğu vurgulandı.
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU TOPLANDI
18 Nisan 2018

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

Ömer Serdar, komisyon bünyesinde kurulan 
Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme 
Alt Komisyonu olarak İslam düşmanlığına ilişkin 
Almanya’nın Berlin ve Köln kentlerini ziyaret ettiklerini, 
saha çalışmaları gerçekleştirdiklerini bildirdi. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı 
Süleyman Arslan, komisyona, kurumun görev, yetki 
ve faaliyetleri hakkında bir sunum yaptı. 

Kurumun; insan haklarının korunması, geliştirilmesi, 
bilinçlendirilme, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik, 
ulusal önleme mekanizması, görüş bildirme, tavsiyede 
bulunma ve izleme görevleri bulunduğunu söyleyen 
Arslan, “Ayrımcılık yasağı ihlali iddiasına ilişkin 102, 
ulusal önleme mekanizması kapsamında 153 ve genel 
insan hakları ile diğer konulara ilişkin 167 olmak üzere 
toplam 422 başvuru yapıldı.” dedi. 

Ayrımcılıkla mücadelede, toplumsal hayatın bütün 
alanlarında eşit bir katılımın sağlanması amacıyla 
eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü ifade 
eden Arslan, “Bu konuda bireysel başvuru ya da resen 
inceleme kararı üzerine yapılan değerlendirmelerde 

ayrımcı bir işlem ya 
da uygulamanın tespiti 
hâlinde bin liradan 15 
bin liraya kadar idari 
para cezası yaptırımı 
uygulanabilmektedir.” 
diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları 
ve Eşitlik Kurumunun 
görev, yetki ve 
faaliyetleri hakkında 
yapılan sunumun 
ardından, milletvekilleri 
eleştirilerini dile getirdi.

CHP İstanbul 
Milletvekili Mahmut 
Tanal, başvuru 
sayılarının az olduğunu 

belirterek, kurumun kendisini daha fazla tanıtması 
gerektiğini bildirdi. 

AK PARTİ Bursa Milletvekili İsmail Aydın, sunumda 
yapılan başvurulara karşı ne tür işlemler yapıldığına 
dair bilgilerin olmamasını eleştirdi. 

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da, kurumun 
kendisine gelen şikâyet ve başvurular doğrultusunda 
ilgili kurumları harekete geçirmesi ve bu konuda 
yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi sunulması 
gerektiğini kaydetti.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran da, 
kurumda kadın sayısının az olduğunu ifade ederek, 
eleştiride bulundu.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, 
kurumun sadece bürokratik olarak hizmet vermemesi 
gerektiğini kaydetti. 

Komisyon Başkanı Serdar, kurumun çalışmalarına 
önem verdiklerine değinerek, Türkiye İnsan Hakları ve 
Eşitlik Kurumu Başkanı Arslan’a “Çok daha donanımlı 
bir hazırlıkla sizi tekrar bekliyoruz.” dedi.

Kurum Başkanı Arslan, henüz yeni bir kurum 
olduklarını ancak eleştirilere açık olduklarını vurguladı.
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BAŞBAKAN YILDIRIM, TBMM HEYETİYLE MOĞOLİSTAN 
VE AFGANİSTAN'DA RESMÎ TEMASLARDA BULUNDU

6 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım, resmî temaslarda bulunmak 
üzere, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür 
ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Türkiye-Moğolistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye-Afganistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ve AK 
PARTİ Ankara Milletvekili Aydın Ünal’dan oluşan bir 
heyet ile Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a gitti.

Başbakan Yıldırım, Cengiz Han Uluslararası 
Havalimanı'nda, Moğolistan Dışişleri Bakanı 

Tsogtbaatar Damdin ve Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator 
Büyükelçisi Ahmet Yazal tarafından karşılandı.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga, 
Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ve Başbakan 
Khurelsukh Ukhnaa ile ayrı ayrı görüşmeler 
gerçekleştirdi.

Başbakan Yıldırım, beraberindeki heyet ile Devlet 
Ulusal Yönetim Akademisini ziyaret ederek, burada, 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının 
(TİKA) Moğolistan'daki projelerinin toplu açılış ve 
fahri doktora tevdi törenine katıldı.

8 Nisan 2018

Başbakan Binali 
Yıldırım ve 
beraberindeki heyet, 
Moğolistan Meclis 
Başkanı Mieygombo 
Enkhbold ile 
görüşmede

Başbakan Binali Yıldırım, beraberindeki heyet ile Moğolistan’daki temaslarını 
tamamlamasının ardından Afganistan’a resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

Afganistan’a gerçekleştirilen ziyarette Başbakan Binali 
Yıldırım’a, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Kültür ve Turizm 
Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Millî Savunma 
Bakanı Nurettin Canikli; Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye-Moğolistan 

Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, 
Türkiye-Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İzmir Milletvekili Hüseyin 
Kocabıyık ve AK PARTİ Ankara Milletvekili Aydın Ünal 
ile Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Türkiye 



121

Temsil Faaliyetleri

16 Nisan 2018

Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile heyetlerarası görüşmede 

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ, KATAR DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI İLE DOHA’DA

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir 
Bozdağ, Doha'daki resmî ziyaretleri kapsamında 
Katar’a gitti. Bozdağ'a, ziyaretinde, Türkiye-Katar 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile Türkiye'nin 
Doha Büyükelçisi Fikret Özer de eşlik etti. 

Bozdağ, beraberindeki heyet ile Katar Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) Kara Unsur Komutanlığını ziyaret 
ederek, incelemelerde bulundu. Komutanlığın 
faaliyetlerine ilişkin brifing alan Bozdağ, Katar TSK 
Kara Unsur Komutanlığı personeline hitap etti.

Bozdağ, Mehmetçiğin Türkiye'nin güvenliği, 
huzuru ve barışı için büyük görevleri yerine 
getirdiğini belirtti.

TSK'nin, başta PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ 
olmak üzere terör örgütleriyle mücadele 
ettiğini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'nin millî 
savunmasını sağlamak, sınır güvenliğini 
korumak, ülkenin bölünmesine yönelik 
bütün projeleri çökertmek amacıyla da yurt 
dışında başarılı operasyonlara imza atıldığını 
kaydetti.

TSK'nin, Zeytin Dalı Harekâtı ile tarihî 
eserlere, mabetlere, sivillere, masumlara, 

kadınlara ve çocuklara zarar vermeden terörle 
mücadelenin nasıl olacağını gösterdiğine işaret eden 
Bozdağ, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarını 
bütün dünyanın örnek alması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir 
Bozdağ, beraberindeki heyet ile Yunus Emre 
Enstitüsünü ziyaret etti.

Doha’da bulunan Yunus Emre Enstitüsü Müdürü 
Mehmet Aykaç'tan çalışmalar hakkında bilgi alan 
Bozdağ, burada eğitim gören öğrencilerle görüştü.

Cumhuriyeti Kabil 
Büyükelçisi Oğuzhan 
Ertuğrul, Türkiye 
Maarif Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Birol Akgün’den 
oluşan heyet eşlik etti.

Başbakan Binali 
Yıldırım ile Afganistan 
İcra Heyeti Başkanı 
Abdullah Abdullah, baş 
başa görüşmelerinin 
ardından heyetler 
arası görüşmelere 
başkanlık ettiler.
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SURİYE TÜRKMEN MECLİSİ HEYETİ, MHP GRUBUNU 
ZİYARET ETTİ

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Kâtip 

Üyesi MHP Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin 

Ahrazoğlu ile birlikte Suriye Türkmen Meclisi Başkanı 

Muhammed Vecih Cuma ve beraberindeki heyeti, 

MHP Grup Toplantı Salonunda kabul etti. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarının temelinde 

Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak, ülkeye 

huzur getirmek, bu ülkeden kaynaklı terörü kurutmak 

ve soydaşların haklarının korunması amacının 

bulunduğunu vurgulayan Usta, operasyonların 

amacına ulaşmasının ardından Türkiye’nin Suriye’den 

çekileceğini söyledi. 

Suriye’deki Türkmenlerin hak ve çıkarları ile 

statülerinin korunmasının gereğine işaret eden Usta, 

bu konuda Türkiye’nin hassas olacağının altını çizdi. 

TBMM Kâtip Üyesi Mehmet Necmettin Ahrazoğlu da 

Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını 

belirterek, ülkedeki Türk nüfusun haklarının da 

korunmasını istediklerini dile getirdi. 

13 Nisan 2018 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, emperyalist güçler 
gibi orada bir işgalci güç değildir.” ifadesini kullanan 
Ahrazoğlu, Türkiye’nin kendisine yönelik yıllardır 
devam eden terör saldırılarını önlemek, bölgeyi 
istikrara kavuşturmak ve sınır güvenliğini sağlamak 
amacıyla harekâtlar başlattığını hatırlattı. 

Ahrazoğlu, “Bundan sonraki süreçte Türkiye’siz 
Orta Doğu’da kimsenin bir söz söyleme hakkı 
olmayacaktır. Suriye’de de Türkmensiz bir gelecek 
düşünülemeyecektir.” diye konuştu. 

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed 
Vecih Cuma ise Türkmenlerin yaşadıkları sorunları 
anlatarak, “Bizim davamız büyük; bizim davamız 
vatan davasıdır. Özellikle son siyasi ve askerî 
gelişmelerden sonra herkes tek bir şeyi anladı. Bu 
bölge de Türkiye’siz olmaz ve Suriye de Türkmensiz 
olmaz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Suriyeli Türkmenlerin Türkiye’den yardım 
beklediklerini dile getiren Cuma, sığınacakları tek 
ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti.
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ENDONEZYA PARLAMENTO HEYETİ  
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

18 Nisan 2018

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Sivas 
Milletvekili Habib Soluk, 
komisyon üyeleriyle birlikte 
Endonezya Temsilciler 
Meclisi Turizm Konularından 
Sorumlu       10. Komitesi 
heyetiyle görüştü. 

Soluk, iki İslam ülkesinin 
bir arada bulunmasından 
memnuniyet duyduğunu 
dile getirerek, heyetin 
Türkiye'de güzel vakit 
geçirmesini diledi. 

Endonezya'nın nüfus bakımından dünyanın dördüncü, 
ekonomi olarak da 16. büyük ülkesi olduğunu 
anımsatan Soluk, Türkiye'nin de gerek ekonomi gerek 
nüfus yapısı itibarıyla büyük ülkeler arasında yer 
aldığını vurguladı. 

Soluk, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin 
geleceğe yönelik büyük umutlar taşıdığını ifade ederek, 
"Endonezya'yı bölgesinde ve bölgemizde güvenilir bir 
ülke olarak görmekteyiz. Gönül rahatlığıyla iki stratejik 
ortak ve İslam dünyasının iki büyük ekonomisine sahip 
ülkeler olarak tanımlayabiliriz. Küresel ekonomik 
sistemin geleceği, terörle mücadele, aşırılıklarla 
mücadele, medeniyetler arası diyaloglarda mevcut iş 
birliğimizi daha ileri noktalara taşımak en büyük arzu 
ve emelimizdir." dedi. 

Endonezya Temsilciler Meclisi Turizm Konularından 
Sorumlu 10. Komitesinin Heyet Başkanı Djoko 
Udjianto da “Endonezya 300 ırktan oluşmaktadır 
ve her ırkın kendi lehçesi vardır. Nüfusunun büyük 
çoğunluğu Müslümandır." dedi 

Heyet Başkanı Djoko Udjianto, komisyon olarak 
Endonezya'nın turizm politikası uygulamalarında bir 
arayış içinde olduklarını, diğer ülkeleri izlediklerini 
ve en iyi uygulamayı aradıklarını ve izlenen ülkeler 
arasında Türkiye'nin de yer aldığını dile getirdi. 

Endonezya turizminin rekabet gücünü artırmak 
için Türkiye'nin uyguladığı örneklemeleri incelemek 
istediklerini vurgulayan Udjianto, sözlerine şöyle 
devam etti: 

"Türkiye sadece karma bir Avrupa ve Asya kültürü 
mirası almamış, Orta Doğu kültür mirasını da almıştır. 
Mimari mirasın ve kentsel tasarımın güzelliğinden 
kültürel miras görülmektedir. Dolayısıyla dünyanın 
çeşitli yerlerinden turistlerin ziyaret etmesi noktasında 
zengin bir ülke olması şaşırtıcı değil. Türkiye, kültürel 
mirasın dünyaya tanıtımında amiral gemisi olmuştur. 
Türkiye'nin bu özelliklerini göz önüne aldığımızda 
Endonezya'nın kültür ve turizm destinasyonlarının 
yönetimi ve tanıtımı konusunda Türkiye'nin başarı 
hikayeleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi uygun 
gördük."
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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ HEYETİ TBMM’DE
5 Nisan 2018

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, komisyon üyeleri ile birlikte Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi Direktör 
Yardımcısı Nedret Emiroğlu ve beraberindeki DSÖ 
Avrupa Bölgesi Danışma (Daimi) Komitesi Üyesi ülke 
temsilcilerini TBMM'de kabul etti. 

Komisyon Başkanı Ünüvar, Dünya Sağlık Örgütü 
temsilcilerini TBMM'de görmekten ve ağırlamaktan 
büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Türkiye'de sağlık alanında yapılan çalışmalardan 
bahseden Ünüvar, uyuşturucu ve diğer bağımlılık 
türleri ile mücadele konusunda önemli adımlar 
atıldığını kaydetti. 

Türkiye'nin kendi halkı dışında, kendisine sığınan 
mültecilere de sağlık hizmeti verdiğini söyleyen 
Ünüvar, Suriyelileri örnek gösterdi. Ülkelerinden 
kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin bugün Türkiye'de 
misafir edildiğini ve başta sağlık olmak üzere 
her alanda hizmet aldıklarını dile getiren Ünüvar, 
"Ülkemizde 3 milyon 567 bin 130 Suriyeli var. Bunların 
barınma, eğitim, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını 
Türkiye karşılıyor. Dünya Sağlık Örgütünün sesini 

daha da yükseltmesini, 'Türkiye'yi görün' demesini 
istiyoruz." diye konuştu. 

Dünyada mültecileri kabul etmeyen ülkeleri 
bulunduğunu vurgulayan Ünüvar, "Avrupa Bölge Ofisi 
Direktöründen, 'Türkiye çok büyük bir risk alıyor, çok 
büyük bir yükün altında ve dünyanın bunu duyması, 
destek olması gerekir' ifadesini duymak istiyoruz. 
Maalesef bunu duyamıyoruz. Sadece sözde de 
kalmaması gerekiyor. Olay sadece para yardımı değil, 
Türkiye şu anda hamdolsun kendi kendine yetebilen 
bir ülke. Hatta dünyada en fazla yardım yapan ikinci 
ülke, millî gelirine ve nüfusuna göre ise birinci ülke; 
Türkiye cömert bir ülke. Dünyanın da bunu bilmesi, 
duyması ve elini taşın altına koyması gerekiyor."

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Danışma (Daimi) 
Komitesi Üyesi ülke temsilcileri olarak Türkiye'nin 
Suriyelilere yönelik yaptığı çalışmaları takdirle 
karşıladıklarını ifade eden Emiroğlu, "Mesajlarınızı 
bölge direktörüme ileteceğim. Kendileri de çeşitli 
platformlarda Türkiye'nin yaptıklarını anlatıyor, sesini 
Türkiye'nin yaptığı yardımlar ve çalışmalar konusunda 
biraz daha yükseltmesini söyleyeceğim." dedi.
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Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet 
Ünüvar, 24 Nisan’da, Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi Kristina Mauer Stender ve 
beraberindeki heyeti kabul etti.

Komisyon Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın Dünya 
Sağlık Örgütü heyeti ile yaptığı görüşmeye, AK PARTİ 
Konya Milletvekili Abdullah Ağralı ile AK PARTİ Uşak 
Milletvekili Alim Tunç  da katıldı.

Kabulde konuşan Prof. Dr. Ünüvar, Türkiye’de sigara 
içme oranının düştüğünü belirterek, bu başarının 
arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
tütünle mücadelede aldığı kararlar olduğunu dile 
getirdi.

Komisyon Başkanı Ünüvar, Dünya 
Sağlık Örgütünün de bu başarılara 
karşı duyarsız kalmadığını, Dünya 
Sağlık Örgütü Genel Direktörünün, 
2013 yılı Eylül ayında Türkiye'ye 
gelerek, Cumhurbaşkanı ve 
Başbakana, "mpower kriterlerinden" 
altısını tutturmaları dolayısıyla ödül 
takdim ettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Temsilcisi 
Kristina Mauer Stender de, 
Azerbaycan'ın tütün kontrol 

yasasını geçen yılın sonunda çıkardığını belirterek, 
"Bunu çıkarırken Türkiye'nin tütünle mücadeledeki 
başarı hikayesinden çok esinlendiklerini söylediler." 
diye konuştu. 

Stender, hazırlayacakları raporda hem mevcut 
durumu yansıtacaklarını hem de bazı önerilerde 
bulunacaklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı ile de 
görüştüklerini dile getiren Stender, komisyonun 
tavsiyelerini alarak bunları rapora yansıtmak 
istediklerini söyledi.

ÖZBEKİSTAN HEYETİ TBMM’DE 26 Nisan 2018

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Özbekistan Parlamentosu Yasama 
ve Hukuk Komitesi Başkanı Tulkin Abdussattarov ve 
beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu üyeleri AK PARTİ Karaman 
Milletvekili Recep Şeker, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer, AK PARTİ Konya 
Milletvekili Hüsnüye Erdoğan ile AK PARTİ 
Uşak Milletvekili Alim Tunç ve Türkiye-
Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Üyesi AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet İlker Çitil de yer aldı.

Kabulde konuşan Prof. Dr. Ünüvar, heyeti 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, "Özbekistan, Türkiye'nin hem dostu 
hem de kardeşidir. Biz sizi kendimizden ayrı 

görmüyoruz. Aynı din, dil, soy ve kültürden geliyoruz." 
dedi. 

Abdussattarov da Ünüvar'a, kendilerini ağırladığı için 
teşekkür etti ve iki ülkenin kardeş olduğunu belirtti.
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AB UYUM KOMİSYONU ÜYELERİ HIRVATİSTAN’DA
13 Nisan 2018

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar 
ile komisyon üyeleri AK PARTİ Bursa Milletvekili İsmail 
Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ve 
MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, Hırvatistan'da 
temaslarda bulundu.

Heyet üyeleri, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan 
Jandrokovic, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Marija 
Pejcinovic Buric, Hırvatistan Meclisi Avrupa İşleri 
Komisyonu Başkanı Domagoj İvan Milosevic ve Dış 
Politika Komisyonu Başkanı Miro Kovac ile ayrı ayrı 
görüştü.

Gülpınar, temaslarının ardından yaptığı açıklamada, 
Türkiye-Hırvatistan dostluğunu pekiştirmek, 
karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak, bölgesel 
ve iki ülkeyi ilgilendiren sorunları konuşmak için 

çeşitli görüşmelerde 
bulunduklarını, bu 
görüşmelerin iki ülke 
ilişkilerini daha da 
ilerletmek adına çok 
faydalı olduğunu söyledi.

Hırvatistan'ın özellikle 
mülteciler konusuyla 
ilgilendiğini belirten 
Gülpınar, Hırvatistan'dan 
bir heyeti mültecileri 
yerinde görmeleri ve 
incelemeler yapmaları 
için Şanlıurfa'ya davet 
edeceklerini söyledi.

Gülpınar, Türkiye ile 
Hırvatistan arasındaki 
ilişkilerin çok iyi bir 
düzeyde olduğunu ifade 
etti.

Hırvatistan'ın, FETÖ’nün 
15 Temmuz'daki darbe 
girişiminde Türkiye'ye 
destek veren ilk ülkelerden 
biri olduğuna işaret eden 

Gülpınar, "Türkiye'ye çok kuvvetli bir şekilde destek 
veren Hırvatistan'ın bu tutumunu unutmak mümkün 
değil." dedi. 

Gülpınar, Hırvatistan ile ticari ilişkilerin de iyi bir 
seviyede bulunduğunu, ancak iki ülke arasındaki 
ticaret hacminin daha da artmasını istediklerini 
söyledi.

Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerine Hırvatistan 
ile aynı zamanda başladığını anımsatan Gülpınar, dost 
ve kardeş ülke Hırvatistan'ın AB'ye kabul edilmesinin 
Türkiye adına sevindirici olduğunu belirtti.

Gülpınar, Türkiye'nin AB ile çoğu haksız sebeplerden 
ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, "Burada belki 
de en büyük destekçimiz, en genç üye ülke olmasına 
rağmen Hırvatistan'dır. Eminim ki önümüzdeki süreçte 
de bu destekleri devam edecek." diye konuştu.

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile komisyon üyelerinin, 
Hırvatistan Meclisi Dış Politika Komisyonu Başkanı Miro Kovac ile görüşmesi
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BELGRAD’TA IPARD FONLARI KONFERANSI

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BOZKIR’IN KABULLERİ

13 Nisan 2018

Soldan sağa: AK PARTİ Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Metin Akgün, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız

Avrupa Birliğinin (AB) aday ve 
potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu 
Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı 
(IPARD) Fonları Konferansı, Sırbistan'ın 
başkenti Belgrad'ta düzenlendi.

Sırbistan'ın ev sahipliğindeki konferansa 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Üyeleri AK PARTİ Çankırı Milletvekili 
Hüseyin Filiz, AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Metin Akgün ve CHP Sivas 
Milletvekili Ali Akyıldız katıldı.

Konferansta konuşan Sırbistan Avrupa 
Entegrasyonu Bakanı Jadranka 
Joksimovic, IPARD fonlarının 
kullanılmasına ilişkin anlaşmayı 2 ay 
içerisinde imzalayacaklarını belirterek, 
bu anlaşmayla 2020 yılına kadar 
toplam 230 milyon avroluk tarım 
desteği sağlanacağını söyledi.

4 Nisan 2018

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, ABD’nin Minnesota 
eyaletinden gelen Türk-Minnesota Ticaret Misyonu 
heyetini kabul etti.

Kanada Ankara Büyükelçisi Christopher John 
Cooter’ı da kabul eden Volkan Bozkır, görüşmede 
ülkelerin parlamentolar arası ilişkilerini ve dış politika 
gündemini değerlendirdi.
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AZERBAYCAN SANDIK BAŞINDA
11 Nisan 2018

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Adana 

Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar 
başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'daki 
cumhurbaşkanlığı seçiminde gözlemci 
sıfatıyla Bakü'de çeşitli bölgelerde 
kurulan sandıkları ziyaret ederek oy 
verme işlemini gözlemledi.

Heyette AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Nureddin Nebati, Türkiye-Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyesi 
AK PARTİ Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, 
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 
ve MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. 
Kamil Aydın da yer aldı.

Ünüvar, yaptığı açıklamada, hem bölge 
hem de Azerbaycan için çok önemli olan 
seçimi 15 kişilik milletvekili heyetiyle 
izlediklerini söyledi.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu, seçimin demokratik ve özgür bir ortamda 
yapıldığını belirtti.

TBMM Gözlemci Heyeti, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde

Yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına seçilen 
İlham Aliyev’i ilk kutlayan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan oldu.

59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı 
gözlemcinin izlediği seçimin “adil, demokratik, şeffaf 
ve uluslararası standartlara uygun bir ortamda 
geçtiği” bildirildi.

TBMM Gözlemci Heyeti Başkanı, AK PARTİ 
Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimin 
Azerbaycan’a hayırlı olmasını diledi. 

Ünüvar, “Seçim son derece şeffaf ve katılımın 
oldukça yüksek olduğu bir ortamda gerçekleştirildi. 

Gözlemlerimizde herhangi bir olumsuzluk görmedik.” 
ifadelerini kullandı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi 
(TÜRKPA) tarafından yayımlanan bildiride, 
Azerbaycan vatandaşlarının iradesinin seçimde tam 
şekilde temin edildiği kaydedildi.

TÜRKPA üyesi sıfatıyla referandumu izleyen                           
AK PARTİ Amasya Milletvekili Haluk İpek de seçimin, 
güvenliğin düzgün şekilde sağlandığı rahat bir 
ortamda gerçekleştirildiğini söyledi. İpek, seçimlerin 
uluslararası standartlar ve ülkenin iç mevzuatına 
uygun olarak huzur içinde yapıldığını belirtti.

Azerbaycan’da 11 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini İlham Aliyev, 
yüzde 86,09 oyla kazandı.
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TACİKİSTAN BÜYÜKELÇİSİ TBMM’DE

Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Tacikistan Ankara Büyükelçisi 
Mahad Ali Rajabian

25 Nisan 2018

Türkiye-Tacikistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali 
Cevheri, Tacikistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahad Ali 
Rajabian ile bir araya geldi. 

Görüşmede konuşan Cevheri, Tacikistan'ın Türkiye 
ile tarihî bağlara sahip olduğunu söyledi. Tacikistan'ın 
Türkiye için önemli bir ülke olduğunu vurgulayan 
Cevheri, "Gönül arzu ediyor ki Tacikistan'a dönük 
gönül bağımızla birlikte ticari ilişkilerimiz de artsın." 
dedi. 

Daha önce Tacikistan'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini 
anımsatan Cevheri, insanların sağlık hizmetini, daha 
ucuz olmasından dolayı Hindistan'dan aldığını fark 
ettiklerini ifade ederek, "Buradaki hizmet sektöründe 
ölüm oranları çok yüksek. Türkiye'deki sağlık 
sektörünün çok daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. 
Sağlık turizmi konusunda Türkiye parlayan yıldız 
konumunda. Sağlık Bakanımızla bu durumu görüştüm 
ve Tacikistanlı kardeşlerimize bu hizmeti vermemiz 
gerektiğini ifade ettim. Bu kardeşlerimizin de daha 
kaliteli sağlık hizmeti alma hakkı vardır." 

Cevheri, Türkiye'nin kültürel ilişkilerle beraber 
Tacikistan'ın kalkınmasına destek olmaya çalıştığını, 
ecdadın bıraktığı miras üzerinden kardeşlik bağını 
daha da artırmak istediklerini belirtti. 

Tacikistan'ın ekonomik yönden güçlenmesi gerektiğini 
vurgulayan Cevheri, ülkenin sahip olduğu potansiyelin 
farkında olduklarını ve bunun üretime dönüştürülmesi 
için harekete geçilmesi gerektiğini aktardı. 

Rajabian ise Türkiye'nin Tacikistan için önemli bir ülke 
olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geçen yıl 
25. yılını doldurduğunu belirterek iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesinin önemine işaret etti. 

AKPM HUKUK KOMİSYONU RAPORTÖRÜ TBMM’DE

AK PARTİ Ankara Milletvekili ve Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesi 
Yıldırım Tuğrul Türkeş, AKPM Hukuk Komisyonu 
Raportörü Yves Cruchten onuruna TBMM'de bir 
yemek verdi. 

Yemekte; AKPM Türk Delegasyonu üyeleri AK PARTİ 
Burdur Milletvekili Reşat Petek, AK PARTİ Osmaniye 
Milletvekili Suat Önal ve MHP Ankara Milletvekili 
Zühal Topcu da hazır bulundu. 

5 Nisan 2018
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“SAVAŞIN ÇOCUKLARI” FOTOĞRAF SERGİSİ 
TBMM’DE AÇILDI

24 Nisan 2018

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı 
Erciyeş Tosun tarafından Suriyeli sığınmacı ailelerin 
çocuklarının konu edildiği "Savaşın Çocukları" isimli 
fotoğraf sergisi TBMM'de açıldı.

Serginin açılışına Göç ve Uyum Alt Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu, Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami 
Battal ve davetliler katıldı.

Halkla İlişkiler Binasında gerçekleştirilen törende 
konuşan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay 
Uslu, dünyada savaşlardan en çok zarar görenlerin 
kadın ve çocuklar olduğunu vurguladı. 

Türkiye'nin yanı başında Suriye'deki iç savaşta en fazla 
çocukların etkilendiğine işaret eden Uslu, "Bugün 

Suriye'de 10 milyondan fazla kişi kendi evinden başka 
yerlere göçmek zorunda kaldı. Bunların 3.5 milyonu 
da Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de 18 yaşın 
altında bir milyondan fazla Suriyeli çocuk var. Türkiye 
olarak bu insanların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye 
çalışıyoruz." dedi. 

Uslu, çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla 
Türkiye'nin AB ile bir mutabakat anlaşması 
yaptığını, bu anlaşmayla birlikte Ege'den geçişlerin 
durdurulduğunu söyledi. 

Uslu, “Biz, çocuklar ölmesin diye medeniyetimiz 
içinde her türlü çabayı sarfediyoruz. Bu farkındalığın 
ortaya konulması amacıyla açılışı yapılan sergiyi 
önemsiyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.” 
ifadesini kullandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami 
Battal da Suriye'deki savaştan etkilenen ve mağdur 
olan kesimlere yönelik çalışmalar yürüterek toplumda 
bir farkındalık yaratmayı amaçladıklarını bildirdi. 

Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesildi. 
Sergide, İzmir Torbalı'da yaşayan mevsimlik Suriyeli 
işçi ailelerini çocuklarının günlük yaşamını yansıtan 
31 eser sergilendi. Sergi, 27 Nisan Cuma gününe 
kadar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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TBMM PARLAMENTERLER FUTBOL TAKIMI, KENYA’DA
16 Nisan 2018

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Türkiye ile 
Kenya arasındaki ikili ilişkilerin 50. yıl dönümü 
vesilesiyle, Kenya Meclis Futbol Takımı ile yapacağı 
"dostluk maçı" öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Nairobi 
Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu’nun ev sahipliğinde 
büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona 
katıldı.

TBMM Parlamenterler Spor Kulübü Başkan 
Yardımcısı ve 23. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili 
Zekeriya Aslan, TBMM Kâtip Üyeleri AK PARTİ Bolu 
Milletvekili Fehmi Küpçü, AK PARTİ Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik ile AK PARTİ Nevşehir Milletvekili 
Mustafa Açıkgöz, AK PARTİ Adana Milletvekili Tamer 
Dağlı, AK PARTİ Antalya Milletvekili Mustafa Köse, AK 
PARTİ Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya, AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK PARTİ 
Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, AK PARTİ Muğla 
Milletvekili Nihat Öztürk, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
İbrahim Halil Yıldız, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet 
Sancaklı; Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay 
ile Parlamenterler Spor Kulübü Derneği Başkanı ve 
25. Dönem Giresun Milletvekili Adem Tatlı, 23. Dönem 

Erzurum Milletvekili Saadettin 
Aydın, 23. Dönem Samsun 
Milletvekili Fatih Öztürk ve 24. 
Dönem Siirt Milletvekili Osman 
Ören’in yer aldığı heyet; Kenya-
Türkiye Parlamenter Dostluk 
Grubu Başkanı Milletvekili Adan 
Keynan, Kenyalı parlamenterler 
ve çok sayıda Türk vatandaşı ile 
resepsiyonda bir araya geldi.

Zekeriya Aslan, burada yaptığı 
açıklamada, “Amacımız iki 
ülke arasındaki ilişkileri her 
alanda daha da artırmak. 
Yirmi milletvekili arkadaşımızla 
beraber yüksek bir katılımla 
geldik. Kenyalılar da biz 
de ilişkilerimizi geliştirmek 
istiyoruz. Siyasetin yanında 

dostluğun da beraber yürümesi için böyle bir spor 
faaliyeti düzenlendi.” şeklinde konuştu.

Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı 
Milletvekili Adan Keynan da, iki ülke arasındaki 
dostluk grubunun 2009’da kurulduğunu anımsatarak, 
“Milletvekilleri halkın temsilcileridir. Bu nedenle Türk 
ve Kenyalı milletvekilleri dostluk maçı vesilesiyle  
bir araya gelerek ekonomiden siyasete birçok farklı 
konuda yüz yüze görüş alışverişinde bulunabilecekler, 
halkın isteklerine cevap verebilecekler.” dedi.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, 
başkent Nairobi’deki Parklands Spor 
Kulübünün sahasında düzenlenen 
dostluk maçında Kenya Meclis Futbol 
Takımı ile karşılaştı.

Türkiye ile Kenya parlamenterleri arasında yapılan 
dostluk karşılaşmasına iki ülkenin milletvekilleri, 
Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi Ahmet 

17 Nisan 2018
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Cemil Miroğlu, Kenya’daki TİKA 
temsilcileri ile çok sayıda ülke 
vatandaşı katıldı.

TBMM Parlamenterler Futbol 
Takımının 3-1 kazandığı maçın 
gollerini AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Durmuş Ali Sarıkaya 
ile AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili İbrahim Halil Yıldız; 
Kenya Meclis Futbol Takımının 
tek golünü ise Kakamega Eyalet 
Senatörü Cleophas Malala attı.

Müsabakayı kazanan TBMM 
Parlamenterler Futbol Takımı, 
Kenya-Türkiye Parlamenter 
Dostluk Grubu Başkanı 
Milletvekili Adan Keynan’ın 
elinden aldıkları kupayı 
şehitlerimize atfettiklerini 
açıkladılar.

Soldan sağa ön sıra : Fatih Öztürk-23. Dönem Samsun Milletvekili, Mustafa Köse-Antalya Milletvekili, Abdullah Ağralı- 
Konya Milletvekili, Saadettin Aydın-23. Dönem Erzurum Milletvekili, Osman Ören-24. Dönem Siirt Milletvekili,  
Mustafa Açıkgöz-TBMM Kâtip Üyesi Nevşehir Milletvekili, Fehmi Küpçü-TBMM Kâtip Üyesi Bolu Milletvekili
Soldan sağa arka sıra : Nihat Öztürk-Muğla Milletvekili, Abdurrahman Öz-Aydın Milletvekili, Şuay Alpay-Milli Savunma 
Bakan Yardımcısı, Tamer Dağlı-Adana Milletvekili, İbrahim Halil Yıldız-Şanlıurfa Milletvekili, Mehmet Akif Yılmaz-
Kocaeli Milletvekili, Durmuş Ali Sarıkaya-İstanbul Milletvekili, Kazım Kırcı-(Teknik Direktör), Zekeriya Aslan-23. Dönem 
Afyonkarahisar Milletvekili, Saffet Sancaklı-Kocaeli Milletvekili, Bayram Özçelik-TBMM Kâtip Üyesi Burdur Milletvekili,
Şahin Susam-(Fizyoterapist)
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TBMM Parlamenterler Futbol Takımı dostluk maçı sonrasında Kenya 
Parlamentosuna resmî ziyarette bulundu.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımında yer alan 
20 milletvekili, Kenya Parlamentosuna yaptıkları 
ziyarette ana oturuma katılarak, burada Kenya Meclis 
Başkanınca tek tek isimleri okunarak selamlandı.

TBMM heyeti, oturumun ardından Kenya-Türkiye 
Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan 
Keynan ve beraberindeki diğer milletvekilleri ile özel 
bir toplantı gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıda, 
heyete başkanlık eden TBMM Parlamenterler Spor 

Kulübü Başkan Yardımcısı ve                                                                                               
23. Dönem Afyonkarahisar 
Milletvekili Zekeriya Aslan, 
FETÖ’nün 15 Temmuz 
2016 tarihinde Türkiye’de 
gerçekleştirdiği darbe girişimi 
hakkında milletvekillerine bilgi 
verdi.

Aslan, Kenya’daki FETÖ okullarının 
kapatılmasını ve bu konuda 
Türkiye’ye destek olunmasını 
isteyerek, “Bize göre terör 
mensubu yetiştiren bu okulların 
ciddiyetle ele alınmasını istiyoruz. 
Kenya’daki dostlarımızın bu 
alanda bize gösterdikleri destek 

için teşekkür ediyoruz. Tahmin ediyor ve umuyoruz 
ki FETÖ en kısa zamanda Kenya’dan çıkarılır.” diye 
konuştu.

Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı 
Milletvekili Adan Keynan da toplantıda yaptığı 
konuşmada, “Türkiye’nin endişelerini dinledik ve 
anlayışla karşılıyoruz. Bize düşen şu aşamada 
bu endişeleri istihbarat ve güvenlik birimlerimizle 
paylaşmak; umuyorum ki Kenya hükûmeti, sonrasında 
konuyla alakalı net bir karar verecek.” dedi.

YABANCI GENÇ DİPLOMATLAR TBMM’DE
9 Nisan 2018 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı diplomatlara 
yönelik düzenlenen "24. Uluslararası Genç 
Diplomatlar Eğitim Programı" çerçevesinde                      
71 ülkeden birer genç diplomatın katılımıyla oluşan 
heyet, TBMM'yi ziyaret etti. 

Genç diplomatların Meclisi ziyareti çerçevesinde 
TBMM Küçük Grup Toplantı Salonunda bir program 
gerçekleştirildi. Programda, Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkanı Cemalettin Tüney diplomatlara sunum 
yaptı.
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Yahya Kemal Beyatlı, 2 Aralık 1884 tarihinde 
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde bulunan 
Üsküp’te doğdu. Asıl adı Ahmed Agâh 
olup babası, dönemin Üsküp Belediye Reisliği 
de yapan eski adliye memuru Nişli İbrahim Nâci 
Bey, annesi Leskofçalı İsmâil Paşazâde Dilâver 
Bey’in kızı Nakiye Hanım’dır. Ailece şeceresi 
hem anne hem baba tarafından III. Mustafa devri 
Rumeli sancak beylerinden Şehsüvar Paşa’ya 
kadar uzanmaktadır. Şairin sonradan alacağı 
Beyatlı soyadı da şehsüvar lakabının Türkçesidir.

Yahya Kemal, ilk tahsilini 1889‘da henüz beş 
yaşındayken mahalle okulu olan Yeni Mektep’te, 
ardından özel bir okul olan ve modern bir 
eğitim veren Mekteb-i Edep’te tamamladı 
(1892). Burada okurken bir yandan da İshak 
Bey Camii’nin medresesine devam ederek 
Arapça ve Farsça öğrendi. Üsküp İdâdîsi’nde 
başladığı orta öğrenimine (1895) ailece Selanik’e 
taşındıklarından itibaren Selanik İdâdîsi’nde 
devam etti.

Ailevi sebeplerden ötürü önce Üsküp’e, daha 
sonra da İstanbul’a yerleşti. Lise tahsili için 
Vefa Lisesi‘ne başlayan Beyatlı, İrtika ve Malumat 
isimli dergilerde, “Âgâh Kemal” mahlasıyla 
şiirler yazdı. Diğer muhalif arkadaşlarıyla birlikte, 
Sultan II. Abdülhamid Han’a yönelik eleştirel 
söylemlerde bulundu ve devrin siyasî akımlarına 

kapılarak Paris’e kaçtı (Temmuz 1903). Burada 
Meaux Koleji’nde Fransızca eğitimine başladı. 
Bir yıl süren bu eğitimin ardından 1904 yılında 
yükseköğrenimini yapmak için, Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ne girdi. Aynı zamanda Fransa’da 
kaldığı süre içerisinde, bazı ünlü Fransız 
şairlerin eserlerini inceleme fırsatı elde etti. 
Gidiş amacı siyasi olmasına rağmen, sanatsal 
faaliyetlere yöneldi. İki ayı Londra’da kaldı ve 
fırsat buldukça Avrupa’nın pek çok şehrini gezdi. 
Herhangi bir diploma sahibi olmadan, fakat 
zengin bir sanat ve tarih kültürüyle İstanbul’a 
döndü (1912). Darüşşafaka Mektebi’nde (1913), 
Medresetü’l Vâizîn’de (1914), Heybeliada Bahriye 
Mektebi’nde (1916 ve Darülfünun Edebiyat 
Şubesi’nde (1916-1919) tarih, medeniyet tarihi 
ve garp ve Türk edebiyatı ile ilgili dersler verdi. 
Cihan Harbi sonrasında teşekkül eden Lozan 
barış müzakerelerine söz söyleme sanatındaki 
ustalığı dolayısıyla müşavir delege sıfatıyla katıldı 
(1922). 

1923 yılında Ankara‘ya taşındı. Burada 
“Hâkimiyet-i Milliye” gazetesinde başyazarlık 
yapmaya başladı. Aynı yıl, yeni Türkiye devletinin 
kurulmasının ardından oluşturulan Meclis’te, 
Urfa milletvekili olarak görev yaptı (1923-
1927). Bu arada  Türkiye-Suriye sınır tespit 
komisyonunda önemli çalışmalar yaptı (1925). 

Yahya 
Kemal 
Beyatlı
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Milletvekilliğinin sona ermesinin ardından önce 
Varşova‘ya, ardından da Madrid’e ortaelçi 
olarak tayin edildi. Bürokratik görevlerinin 
ardından, yeniden yurda dönen Beyatlı, Yozgat 
mebusu olarak yeniden parlamentoya dahil oldu 
(1933). Sonrasında Tekirdağ (1935) ve İstanbul 
(1943-1946) mebusluğu da yaptı. Bu dönemde 
uzun bir süre Halkevleri Sanat Danışmanlığı 
görevini yürüttü. Mebusluğunun ardından yeni 
kurulmuş olan Pakistan Devleti nezdinde ilk 
büyükelçimiz olarak görev yaptı (1947). 1949’da 
emekliye ayrılarak tekrar yurda döndü. Bu 
dönemde hastalıklarından mustarip olan Yahya 
Kemal Beyatlı sık sık Paris’e tedavi için gitmek 
zorunda kaldı. Son aylarında yattığı Cerrahpaşa 
Hastanesi’nde 1 Kasım 1958’de vefat etti. Mezarı 
Rumelihisarı Kabristanı’nda bulunmaktadır. 

Yahya Kemal’in sanat, edebiyat ve tarih 
görüşlerinin teşekkülünde Paris’te geçirdiği 
dokuz yıl belirleyici olmuştur. Şiir ve nesirlerinin 
genel olarak muhtevası Türk milletini vücuda 
getiren kıymetlerin bin yıllık bir zaman içinde 
vatan toprağında kan, ter ve gözyaşı ile 
yoğrulmasından doğduğu görüşüdür. Beyatlı’nın 
bu kıymetlerden kastettiği ise şiir, musiki, hat 
ve tezhib gibi Osmanlı/Türk sanatları yanında 
tevekkül anlayışı, âlicenaplık, cihangirlikle 
fethedilen yerlere medeniyet götürme anlayışı 
gibi hasletlerdir. 

Sağlığında şiir ve yazıları dergi ve gazetelerde 
dağınık halde bulunan Yahya Kemal’in eserleri, 
ölümünden sonra Yahya Kemal Enstitüsü 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Sade Türkçe ile 
yeni tarz şiirlerinin bir araya geldiği Kendi Gök 
Kubbemiz (1961), klasik şiirlerinin toplandığı 
Eski Şiirin Rüzgârıyle (1962), rubâîye Türkçe’de 
yeni bir hayat kazandırmaya çalıştığı Rubâîler 
ve Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş (1963), 
İstanbul hakkında yazılarından meydana gelen 
Aziz İstanbul (1964), Millî Mücadele ile ilgili 
gazete yazılarından oluşan Eğil Dağlar (1966), 
tarihte olmuş bazı siyasî hadiseleri anlattığı 
Siyâsî Hikayeler (1968)i Tanzimat sonrasındaki 
bazı edebiyatçı ve politikacılar ile ilgili 
düşüncelerini yansıtan Siyâsî ve Edebî Portreler 
(1968), Edebiyata Dâir (1971), gençlik yıllarındaki 
çevresiyle ilgili yazılarının olduğu Çocukluğum, 
Gençliğim, Siyâsî ve Edebî Hatıralarım 
(1973), bir edebiyatçının Osmanlı tarihine nasıl 
bakması gerektiğinin güzel bir örneği olan Tarih 
Musâhabeleri (1975), tamamlanmamış şiirlerinin 
yer aldığı Bitmemiş Şiirler (1976), bazı sohbet 
yazıları ve konferanslarından oluşan Mektuplar-
Makaleler (1977) vefatından sonra yayınlanan 
eserleridir. 

Bilhassa “Topkapı Sarayı’nda”, “Ezan ve 
Kur’an”, ve “Ezansız Semtler” gibi milletimizin 
Müslümanlığa bağlılığını bin yıllık bir kültür 
birikiminin tezahürü olarak kaleme aldığı yazıları 
yanında “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”, 
“Itrî”, Atik Vâlide’den İnen Sokakta”, “Ufuklar”, 
“Selimnâme” ve “Ezân-ı Muhammedî” gibi dini 
duygularını derin ve samimi şekilde aksettirdiği 
şiirleri ölümsüz eserleri arasında zikredilmeye 
değerdir.



ATİK-VALDE’DEN İNEN SOKAKTA

Nihad Sami Banarlı’ya...

İftardan önce gittim Atik-Valde semtine,
Kaç def’a geçtiğim bu sokaklar, bugün yine,
Sessizdiler. Fakat Ramazan mâneviyyeti
Bir tatlı intizâra çevirmiş sükûneti;
Semtin oruçlu halkı, süzülmüş benizliler,
Sessizce çarşıdan dönüyorlar birer birer;
Bakkalda bekleşen fıkarâ kızcağızları
Az çok yakından sezdiriyor top ve iftarı.
Meydanda kimse kalmadı artık bütün bütün;
Bir top gürültüsüyle bu sâhilde bitti gün.
Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri,
Bir nurlu neş’e kapladı kerpiçten evleri.
Yâ Rab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!

Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz.
Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı
Hadsiz yaşattı rûhuma bir gurbet akşamı.
Bir tek düşünce oldu tesellî bu derdime;
Az çok ferahladım ve dedim kendi kendime:
“Onlardan ayrılış bana her an üzüntüdür;
Mademki böyle duygularım kaldı, çok şükür.”
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Ali Haydar ÖNER

24. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili.

Ali Haydar Öner, 9 Nisan’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Öner’in cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra 
Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 

Öner, 1948’de Kayseri Sarız’da doğdu. Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Kaymakamlık 
görevleri sırasında Gercüş, Hasankeyf ve Karasu’da Belediye 
Başkanlığı yaptı. Almanya’da 1 aylık seminer ve İngiltere’de 
8 aylık eğitim ve yabancı dil programına katıldı. Bayburt, 

Giresun, Çankırı, Isparta ve Kırklareli Valisi olarak görev yaptı. Doğu Anadolu Gazeteciler 
Cemiyeti “Yılın Başarılı Valisi”, TEMA; “Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma”, Siyaset ve 
Meclis Haber Dergileri “Yılın Valisi”, TÜRKSAV “Türk Dünyasına Hizmet”, Giresun Ticaret 
ve Sanayi Odası “Yılın Adamı”, Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği “Yılın Turizmcisi”, 
Atatürkçü Düşünce Derneğinin “Yılın Atatürkçü Valisi”, Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği “İpek Yolu Hizmet Kervanı Nişanı” ödüllerinin sahibidir. Habertürk Gazetesi 
Sıra Dışı Valiler listesinde 2. sırada bulunmaktadır. Çankırı Karatekin Üniversitesi “Fahri 
Doktora” unvanı sahibidir.

(1948-2018)

Abdülkadir KAYA

16. Dönem Millî Selamet Partisi, Bağımsız, Adalet Partisi Siirt 
Milletvekili.

Abdülkadir Kaya, 11 Nisan’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Kaya’nın cenazesi Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaya, 1935’te Midyat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinden mezun oldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Nusaybin İşletme Mühendisliği, Şefliği, Başmühendisliği ve 
Uzmanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzmanlığı, 
Ticaret Bakanlığı Yabancı Sermaye Proje Değerlendirme 

Uzmanlığı, Ticaret Bakanlığı Ticaret Planlama ve Koordinasyon Genel Müdür Muavinliği 
ve Genel Müdürlüğü, Yem Sanayii TAŞ Teknik Genel Müdür Muavinliği ve Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerinde bulundu.

(1935-2018)
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İsmail YETİŞ

Cumhuriyet Senatosu (05.06.1966 – 12.10.1975) Ankara Üyesi.

İsmail Yetiş, 20 Nisan’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Yetiş’in 
cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra Kocatepe 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka 
Mezarlığı’nda defnedildi. 

Yetiş, 1925’te Deveci’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Danıştay Memurluğu ve Üye 
Yardımcılığı, Millî Korunma Dairesi Kontrolörlüğü, Ticaret 
Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Büro Şefliği, serbest 
avukatlık ve Ankara Belediye Meclisi Üyeliği görevlerinde   

  bulundu.

(1925-2018)

Mehmet Ercan VURALHAN

18. Dönem Anavatan Partisi Ankara Milletvekili; 46. Hükûmet
(Turgut Özal, 21/12/1987 -  09/11/1989) Millî Savunma Bakanı. 

Mehmet Ercan Vuralhan, 20 Nisan’da Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Vuralhan’ın cenazesi Levent (Afet Yolal) Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Vuralhan, 1943’te Malatya’da doğdu. Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun oldu. Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı, 
Riyad Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

(1943-2018)

Mustafa Nihat DİLER

12 ve 13. Dönem Yeni Türkiye Partisi Erzurum Milletvekili. 

Mustafa Nihat Diler, 23 Nisan’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Diler’in cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Diler, 1926’da Hınıs’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Bingöl Hâkim Muavinliği, Terme 
ve Muş Ceza Hâkimliği, Solhan, Tekman, Karayazı Hâkimliği, 
Altındağ Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı 
Erzurum Basın Savcılığı görevlerinde bulundu.

(1926-2018)
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MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Ersin KOÇAK

18. Dönem Anavatan Partisi Adana Milletvekili; 48. Hükûmet 
(Mesut Yılmaz, 23/06/1991 - 20/11/1991) Devlet Bakanı.

Ersin Koçak, 25 Nisan’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Koçak’ın 
cenazesi Adana Asri Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Adana Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Koçak, 1945’te Kaşoba’da doğdu. İstanbul Eczacılık 
Yüksekokulundan mezun oldu. Serbest eczacı olarak çalıştı.

(1945-2018)

Musa ATEŞ

17. Dönem Halkçı Parti, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Tunceli 
Milletvekili.

Musa Ateş, 30 Nisan’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ateş’in 
cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra Karşıyaka 
Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 

Ateş, 1926’da Pülümür’de doğdu. Ege Madencilik AŞ Soma 
Baş puantörü ve Pavyonlar Şefi, Erzincan Şeker Fabrikası 
AŞ Pancar Tesellüm Memuru ve Pancar Muhasebesi Kontrol 
Amiri, Ankara Üniversitesi Muhasebe Memuru, Cumhuriyet 
Senatosu Kanunlar Müdürlüğü Memuru ve Komisyon 
Raportörü olarak görev yaptı.

(1926-2018)
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Milli Saraylar’a Bağlı Tarihî Mekânlar Sosyal Etkinlikler için 
Yoğun Talep Görüyor.
Milli Saraylar’a bağlı tarihî mekânların açık alanları çeşitli organizasyonlar için kiralanarak tahsis edilebiliyor. 
Denize sıfır konumuyla Küçüksu Kasrı, “Ihlamur Vadisi”nin en ihtişamlı yapısı Ihlamur Kasrı, set set bahçeleri 
ve boğaz manzarası ile Beykoz Mecidiye Kasrı, yemyeşil bahçeleriyle Maslak Kasrı, içerisinde aynı zamanda 
bir musiki müzesi barındıran Aynalıkavak Kasrı, Yıldız Parkı içerisinde yer alan Yıldız Şale ve Yıldız Porselen 
Teras Alanı geçen dönemlerde olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. Özellikle düğün organizasyonları 
için tercih edilen bu mekânlar, geçmişin ihtişamı ile misafirlerini ağırlamaya ve en değerli anlara ev sahipliği 
yapmaya devam ediyor.

Aynalıkavak Kasrı Beykoz Mecidiye Kasrı

Ihlamur Kasrı Küçüksu Kasrı

Maslak Kasrı Yıldız Şale



Beylerbeyi Sarayı Deniz Köşkü

Beylerbeyi Sarayı tavan süslemeleri

Beylerbeyi Sarayı set bahçeleri

Beylerbeyi Sarayı tünel

Beylerbeyi Sarayı SelamlıkBirinci Meclis Binası Birinci Meclis Genel Kurul Salonu

Birinci Meclis Genel Kurul Salonu Birinci Meclis Riyaset Divanı Odası

Birinci Meclis Binası 1922
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Beylerbeyi Sarayı Havuzlu Salon

Beylerbeyi Sarayı Mavi Salon Beylerbeyi Sarayı Sedefli Oda

Beylerbeyi Sarayı Mermer Köşk

23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Beylerbeyi Sarayı Sahilden Görünüm




