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(29 Mayıs) İstanbul’un Fethi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul’un Fethi’nin 
565. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Sahip olduğu manevi ve maddi değerlerle dünyanın 
en güzel ve en kadim şehirlerinden olan İstanbul'un 
Fethi’nin 565. yılının kutlandığını belirten Kahraman, 
"Atamız Fatih Sultan Mehmed Han henüz 21 
yaşında iken gerçekleştirdiği bu fetihle, Peygamber 
Efendimiz’in müjdesine ulaşmış, bir çağı kapatıp yeni 
bir çağı açmıştır." ifadelerini kullandı. 

Fetih hadisinde "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu 
fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden 
ordu ne güzel ordudur." buyrulduğunu hatırlatan 
Kahraman, 26 sefer-i hümayuna çıkan Fatih Sultan 
Mehmed Han'ın, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını üç 
kıtaya genişlettiğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, şöyle devam etti: 

"Bilecik-Söğüt’e yerleşen 400 çadırlık bir aşiretten, 
üç kıta, yedi denize hükmeden, sınırları 20 milyon 
kilometrekareye ulaşan ve bir cihan devleti doğuran 
ruh, cihat ruhudur. Fatih, üstün meziyetleri olan 
bir şair, çiçek ve mücevher konularında uzman 
padişahlarımızdandır. Küçüklüğünden itibaren 
matematik, geometri, hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve 

tarih ilimlerini de öğrendi. Arapça, Farsça'nın yanında, 
Latince ve Yunancayı da biliyordu. Soğukkanlı ve 
cesurdu. Aynı zamanda çok merhametli ve hoşgörülü 
idi. Askerî ve siyasi alanda eşsiz bir dehaya sahipti. 
Ayrıca çok başarılı bir diplomattı. İstanbul'un fethi ile 
tarihin seyrini değiştirdi." 

TBMM Başkanı Kahraman, İstanbul’un fethi ile doğu 
medeniyetinin askerî sahada olduğu gibi ilim, irfan, 
sanat, edebiyat ve mimaride de Batı medeniyetine 
karşı mutlak üstünlüğünü kabul ettirdiğinin altını 
çizerek, "İkinci Roma’nın kalbinin Müslümanlarca 
teslim alınmasının öfkesi, Batı’da medeniyet 
sahasında yeni arayışları başlatmıştır." görüşünü dile 
getirdi. 

Fetih ruhunu canlı tutmanın geleceğin teminatı 
olduğunu belirten Kahraman, "Bu ruh ve azimle 
Türkiye'miz çok ileri noktalara ulaşacak, tarihinin 
kendine yüklediği misyonu en iyi şekilde yerine 
getirecektir. Bu inançla; mübarek fethin 565. yılında 
Fatih’imizi, fetih şehitlerimizi, fethin manevi önderlerini 
rahmet, minnet ve şükranla anıyor, her sahada 
nice fetihler niyaz ediyorum." değerlendirmesinde 
bulundu.

İSTANBUL’UN 
FETHİ’NİN 
565. YIL DÖNÜMÜ
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Cihanşümul Bir Devlete Giden Yol: (29 Mayıs) İstanbul’un Fethi
Fethin Arka Planı
14. yüzyılın başlarında küçük bir beylik olarak Bizans 
sınır boylarında kurulan Osmanlı Devleti’nin İstanbul’a 
ilgisi kuruluşundan itibaren başlamıştı. Orhan Bey 
(1326-1359) ve I. Murad (1362-1389) devirlerinde 
İstanbul surları önünde Türk askerleri gözükmeye 
başladıysa da bunlar ciddi saldırılar değildi. İlk ciddi 
teşebbüsü Yıldırım Bayezid (1389-1402) 1395 yılında 
gerçekleştirdi, fakat Haçlı kuvvetlerinin Balkanlar’dan 
ilerlediği haber alınınca kuşatma kaldırıldı. Kuşatmadan 
bir sene sonra kazanılan Niğbolu Savaşı’ndan (1396) 
sonra Boğazın Anadolu yakasında müstahkem bir kale 
inşa edildi ve şehir buradan takip edildi. 

Sonraki kuşatma II. Mehmed’in babası II. Murad 
zamanında gerçekleşti. 1422 yılı kışında şehri 
ablukaya alan Osmanlı ordusu memleket dâhilinde 
ortaya çıkan isyanlar ve uygun olmayan dış konjonktür 
sebebiyle muhasarayı sona erdirmek zorunda kaldı. 

II. Mehmed tahta çıktığında (1451-1481) eski gücünü 
kaybetmiş Bizans’ın başşehri olan İstanbul’u alma 
sevdasıyla yanıp tutuşuyordu. Henüz şehzade iken 
kuşatma için gerekli planları yapmış ve üzerinde 
uzun süre çalışmıştı. İstanbul’u fethetmenin devletin 
geleceği açısından fevkalade önemli olduğunun 
bilincinde olan II. Mehmed, bu fethi, sonradan izleyeceği 
cihanşümul siyasetin vazgeçilmez bir unsuru olarak 
görüyordu. Bu siyasi ve coğrafi gereklilikler yanında 
fethin manevi unsurlarını da kavramış olan Sultan 
II. Mehmed, İslam Peygamberi’nin bu konudaki 
müjdesine nail olmak şeklinde düşünüyordu. 

Aslında coğrafi, stratejik ve siyasi getirilerinin 
yanında şehrin muhakkak alınacağına dair İslam 
Peygamberi’nden rivayet edilen hadis-i şerif, fetih, 
için en büyük manevi unsurdu. Fethe dair pek çok 
hadis rivayet edilse de en meşhuru Ahmed bin 
Hanbel tarafından zikredileni idi: “İstanbul elbette feth 
olunacaktır. Onu fetheden emir ne güzel emir ve onu 
fetheden asker ne güzel askerdir.” (Letuftahannel 
Konstantiniyyetu feleni’mel emîru emîruhâ ve leni’mel 
ceyşu zâlikel ceyş).

Muhasara Hazırlıkları
Tahta geçtikten sonra hazırlıklara başlayan Sultan 
II. Mehmed, ilk önce boğazın Avrupa yakasına 
boğazın kontrolünü ele alacak bir hisar yaptırarak 
Karadeniz’den İstanbul’a ve Bizans’a gelebilecek 
yardımların önünü kesmek istedi. Nisan 1452 yılında 
başlayan inşaat Ağustos’ta hızla bitirildi. Daha önceki 
kuşatmalardan ders alınarak hem kara ve deniz 
muhasarasının birlikte olması gerektiği sonucuna 
varıldı ve hem de surları yıkacak güçte bir topçu 
birliğinin şart olduğu düşünüldü.  Bu düşünce ile 
küçük ve sayıca çok bir donanma kısa sürede inşa 
edilmişse de yeterli personel mevcut olmadığından 
yeteri kadar istifade edilemedi. Kara saldırıları için ise 
ağır toplar tedarik edildi. Macaristan’dan gelen Orban 
isimli top dökücüsü, talep ettiği miktardan daha fazla 
ücretle ödüllendirilerek Osmanlı Devleti hizmetinde 
istihdam edildi. Sultan II. Mehmed, Orban’a surları 
yıkabilecek bir top inşa edip edemeyeceğini 
sorduğunda buna olumlu cevap aldı. Ancak Orban’ın 
sadece dökücü ustası olduğunu unutmamak gerekir. 
Çünkü topun imalat hesaplarını yapan, atış kaidelerini 
tatbik eden Türk mühendis ve mimarlar fethin 
gerçekleşmesinde daha büyük pay sahibi idiler. Şahi 
olarak adlandırılan büyük toplardan biri Orban’a 
aitken diğerleri Muslihiddin ile Saruca Sekban’ın imal 
ettiği büyük toplardı. 

Askerî tertibatı bizzat Sultan ve yakın adamları 
Zağanos, Sarıca ve Şehâbettin paşalar yürütmekteydi. 
Padişah üzerinde büyük bir manevi nüfuza sahip 
Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi 
âlimler ise dinî açıdan fethin gerekliliğine vurgu 
yaparak hem askerin moral motivasyonunu hem 
de Çandarlı gibi fethin ertelenmesi gerektiğini 
savunanlara karşı Sultanı destekliyorlardı. 

Askerî kuşatmanın hazırlıkları devam ederken 
Sultan II. Mehmed aynı zamanda İstanbul surlarının 
bir haritasını yaptırarak muhasaranın taktik ve 
stratejik hesaplamalarını yapmaktaydı. Kurmayları ile 
karargâhında çalışan, zaman zaman İstanbul surları 
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önüne gelerek mevziyi bizzat müşahede eden II. 
Mehmed, elindeki harita üzerinde hendek ve burçları 
işaretleyip; topların yeri, lağım açılacak mahaller ve 
seyyar kulelerin kullanılacağı mevkileri belirlemişti. 

Nisan 1453 yılının ortalarından itibaren başlayacak 
olan kuşatma harekâtında Osmanlı ordusunun 
muharebe tertibatı sağ kanatta Anadolu ordusu 
komutanı İshak Paşa’nın kuvvetleri, merkezde 
Sultan, Karamani Mehmed Paşa ve Sadrazam Halil 
Paşa kuvvetleri, ihtiyatta ise geriden gelebilecek 
tehlikeleri önleyecek birlikler şeklindeydi. Padişahın 
altın sırmalarla süslü kırmızı çadırı, Topkapı’dan 
Tekfur Sarayı’na kadar bütün bölgeyi görebilecek bir 
tepe üzerine kurulmuştu. Bu bölge Sultanın pederinin 
İstanbul kuşatması esnasında karargâhını kurduğu 
yer ile aynıydı. 

Padişahın Otağ-ı Hümayun’u da sıkı şekilde 
korunuyordu. Otağın etrafında kapıkulu birlikleri hale 
şeklinde yerlerini almıştı. Merkezde yeniçeri piyadesi, 
sağda sipahî ve sağ ulufeciler, solda silahdar ve 
sol ulufe ve garipler bulunmaktaydı. Merkez hattın 
önünde topçular mevzi almışlardı. Karargâhın etrafına 
bir hendek kazılmış ve burası şarampollerle tahkim 
edilmişti. Muhasara başlamadan önce II. Mehmed 
vezir Mahmud Paşa’yı göndererek, âdet olduğu 
üzere, İmparatordan kalenin teslimini istedi, kabul 
edilmeyince fetih kaçınılmaz hâle geldi. 

Kuşatma Başlıyor
Yapılan hazırlıklardan sonra 2 Nisan’da Osmanlı 
ordusu surlar önüne geldi. Ordunun savaş kapasitesini 
gören Bizans, açık alan harbine girildiğinde bunun 
kendi kuvvetlerine büyük zayiat vereceğini anlayarak 
müdafaaya çekildi. Şehrin muhtelif kapıları kapatıldı, 
hendekler üzerindeki köprüler yıkıldı. 

Nisan ayının ortalarından itibaren Türk topçusu 
karadan Bizans surlarını dövmeye başladı. 18 Nisan’da 
güneşin batışından iki saat sonra gerçekleştirilen 
taarruzların etkisi olduysa da bunlar sınırlı kaldı ve 
müdafaa hattı yarılamadı. Ancak sivil halk üzerinde 
bu saldırıların etkisi moral olarak yıkıcı idi. Ahali, bu 

taarruzlar esnasında kiliselere giderek ordularının 
galibiyeti için dua etmişlerdi. 

18 Nisan’da donanmanın zincirlerini zorlamak 
için de bir teşebbüs yapıldı ancak bunda da başarı 
sağlanamadı. Bu başarısızlığa 20 Nisan’da İstanbul’a 
gelen biri Bizans’a üçü de Venedik’e ait düşman 
filolarının Türk donanmasına zayiat vererek Haliç’e 
girmesi eklendi. Silah, mühimmatın ve yiyecek 
maddelerinin yüklü olduğu bu gemilerin Bizans’ın 
güvenli limanına Osmanlı donanmasını atlatarak 
ve hatta bazı kayıplar verdirmek suretiyle girmeyi 
başarması Türk ordusu üzerinde moralsizlik yarattı, 
Sultanı da oldukça üzdü. Başarısızlıkta başrol 
oynayan donanma komutanı Baltaoğlu Süleyman Bey 
hemen azledildi. Toplanan harp meclisinde savaşı 
sonlandırmak gerektiğine dair yükselen aykırı sesler 
bizzat Sultan, bazı ulema ve askerler tarafından 
reddedilerek harbe devam edilmesi kararı alındı. 

Kara savaşları ile birlikte donanmanın da savaşa 
dâhil edilmesi gerekiyordu. 21 Haziran’dan itibaren 
başlayan deniz cephesindeki hazırlıklar ertesi gün 
tamamlandı. Tophane’den Haliç’e indirilecek gemiler 
için büyük bir iş gücü tedarik edilmişti. Yollara birbirine 
sıkıca bağlanan ağaçlar konulmuş ve bunların üzeri 
sade, don ve zeytinyağı ile yağlanmıştı. Nakil için 
birçok koşum hayvanı da hazırlanmıştı. 

22 Nisan akşamı karanlık çökünce iki gemi Haliç’e 
nakledildi. Diğer gemilerin de inebileceği bu şekilde 
anlaşıldığından gerisi geldi ve toplamda 60 küsur 
gemi bu yolla Haliç’e indirildi. Hazırlıklar son derece 
gizli tutulduğundan kimse maksadın ne olduğunu 
anlamamıştı. 23 Nisan 1453 sabahı Türk donanması 
Haliç’te göründüğünde Bizans askerleri ve halkının 
olanları hayretler içerisinde seyrettiği kesindir. Haliç 
surlarının tek katlı, alçak olması savunmanın en zayıf 
yerinin burası olduğunu işaret ettiğinden Sultan II. 
Mehmed’in izlediği bu dâhiyane yolla Bizans asker 
ve sivillerinin moralleri büyük oranda kırıldı. Bizans 
imparatoru bu olanlardan sonra vergi vermek şartıyla 
muhasaranın kaldırılmasını istemişse de Ya İstanbul 
beni alır ya ben İstanbul’u diyen Sultan II. Mehmed, 
kalenin teslimini istemişti. 
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Fethe Çeyrek Kala: Umumi Hücum
Vur pençe-i Âlîdeki şimşir aşkına 
Gülbankı âsmâni tutan pîr aşkına 
Son savletinle vur ki açılsın bu surlar 
Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına 

  (Yahya Kemal)

26 Mayıs gecesi bütün ordu oruç tutmak için emir 
aldı. Fevkalade neşeli ve moralli olan Türk ordusu 
davul sesleri eşliğinde naralar atıyordu. Bizans halkı 
dâhil olmak üzere herkes birkaç gün içinde toplu 
hücumun olacağını öngörmekteydi. Nihayet 28 Mayıs 
Pazartesi gecesi, karanlık ortadan kalkmadan umumi 
hücumun olacağı müjdelendi. O gece, ordugâhlarında 
mum ve fener ışıkları altında tekbir getiren ve secdeye 
kapanan Türk askerleri birkaç saat sonra çalacak 
hücum borusunu bekliyorlardı. Geceleyin padişah da 
uyanmış, abdest alarak iki rekât nafile namazı kıldıktan 
sonra şehrin düşmesi için Allah’a dua etmişti. Bu 
yakarış seher vaktine kadar devam etti. Sultan, sabah 
namazını da kıldıktan sonra kılıcını kuşanarak atına 
bindi. İlk top atışları havadaki sessizliği bozdu ve hava 
birden çıkan barutların etkisiyle simsiyah oldu. Ok 
gibi hareket eden Türk askerleri surların kenarına 
kadar yaklaşma fırsatını elde ettiler. Türk bandosu 
harp havaları çalmaya başlamıştı. 

Pek korkunç şekilde başlayan Türk hücumu 
surların dibindeki hendekleri kolayca aşarak surlara 
merdivenleri dayayabildi. Göğüs göğüse yapılan 
harpte ölüme koşarak giden Türk askerleri surlara 
Türk bayrağını dikti. Güneş doğarken şehir düştü ve 
asker sel gibi şehre açılan gediklerden akın etti. 

Padişah şehrin güvenliği sağlandıktan sonra, öğleye 
doğru Topkapı’dan şehre girdi ve ilk iş olarak 
Ayasofya’ya gitti. Ayasofya’ya geldiğinde atından 
indi ve bu mabede sığınan halkı korku içinde gördü. 
Ağlayarak ve yerlere kapanarak af dileyen sivil halka ve 
papazlara sükut etmelerini söyledikten sonra patriğe 
ayağa kalkmasını bildirdi ve tarihe geçecek şu sözleri 
ifade etti: “Ben Sultan Mehmed, sana ve arkadaşlarına 
ve bütün halka söylüyorum ki bugünden itibaren artık 
ne hayatınız ve ne de hürriyetiniz hususunda benim 
gazabımdan korkmayınız.” 

Büyüklüğünü ve asilliğini gösteren bu cümlelerin 
akabinde Ayasofya’nın önünde sessizlikle durdu ve 
bu muhteşem mabedi hayretle inceledi. İmamlardan 
birine ezan okumasını emretti. Kendisi de büyük 
mihrabın önüne giderek ilk ikindi namazını kıldı. Fatih, 
mimari dokuya zarar verilmeden kilisenin camiye 
çevrilmesi için de gerekli emirleri verdi ve ilk cuma 
namazı burada eda edildi. 
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Fetih ve Fatih 
Fatih Sultan Mehmed, tarihin kaydettiği en büyük 
insanlardan biriydi. Büyük cesaret sahibi ve hakiki 
bir kahramandı. İstanbul’un muhasarasında Osmanlı 
donanmasının mağlup olduğunu gördüğünde 
şahlanan atını doludizgin denize sürmesinde dahi 
bu cesaret görülebilir. Henüz 22 yaşındaki bu 
büyük Sultan, askerleriyle birlikte surlara hücum 
ederek büyük bir kahramanlık göstermiş ve asker 
ve komutanları ile birlikte İslam Peygamberi’nin 
müjdesine nail olmuştu. Mükemmel askerî kişiliği 
yanında aynı zamanda üst düzey bir komutandı. Savaş 
öncesi planları bizzat hazırlamış, üstünde çalışmış, 
ihtimalleri değerlendirmiş ve gerekli tedbirleri almıştı. 
Kuşatma öncesi surları birkaç defa dolaşması, 
planlarını çizmesi, zayıf noktaları tespit etmesi ve 
hatta topların nerelere yerleştirilmesi gerektiğini 
zihninde belirlemesi, büyük komutan vasıflarının 
bir tezahürüdür. Henüz 22 yaşında bu büyük Türk 
sultanının Bizans elçisine söylediği şu sözler de 
bu özelliğini teyit eder: “Şimdiki Osmanlı padişahı 
eslafına asla benzemez. Şimdi benim iktidarımın vasıl 
olduğu yerlere onların âmâli bile yetişememiştir”.

Bunların yanında âlim ve şair kişiliği de Sultanın 
derinliğine işaret etmektedir. En büyük vezirler 
huzuruna titreyerek geldikleri vakit bir âlimin onunla 
rahat bir şekilde yanyana oturduğunu görmeleri 
ilim sahibi insanların ulemaya gösterdikleri bir 
saygının delilidir. Akşemseddin, Molla Gürani, Molla 
Hüsrev ve diğerleri onun iltifatına nâil olan üst düzey 
ulemadandır. 

Merhameti de büyüklüğüne yakışır cinstendir. 
Kendisine elli gün mukavemet eden ve birçok 
Müslümanın şehit edilmesine sebep olan İstanbul 
şehri ve ahalisine karşı gösterdiği merhamet takdire 
şayandır. Kılıç gücüyle fethedilen şehrin İslami 
teamüllere göre yağmasının caiz olması ve askerlere 
3 gün yağma hakkı verilmesine rağmen herhangi 
bir tahribat olmamış, kısa sürede şehrin güvenliği 
sağlanmıştı. Ne halk kılıçtan geçirilmiş ne Bizanslı 
komutanlara hakaretâmiz davranılmıştı. Sultan, 
alınan esirler arasında yer alan önde gelen aileler, 
kumandanlar ve yüksek devlet memurları huzuruna 
getirildiğinde onlara iltifat etmiş ve çoğunun fidyesini 
bizzat ödemek suretiyle serbest bıraktırmıştı. 

Büyük komutan, şehrin imarı için de hemen emirler 
vermiş, mevcut bina ve abidelere hiçbir zarar 
verilmemişti. Ayasofya’daki bir taşı tahrip eden 
askeri Fatih Sultan Mehmed’in tedip ettirmesi tarihî 
kayıtlarla sabittir. Yine patriği huzuruna davet ettikten 
sonra ona iltifat etmesi, ayin ve mezheplerinde 
serbest olduklarını ifade etmesi cihanşümul bir 
imparatorluğun bütün mezhep ve dinlere karşı bugün 
dahi aranılan bir hürriyeti temin ve tesis ettiğinin 
işaretidir.

Sonuç olarak İstanbul’un Fethi’ni dünyada çığır 
açan bir hadise olarak değerlendirmek mümkündür. 
Osmanlı Devleti bu fetihle iki kıtadaki topraklarını 
birleştirmiş, stratejik önemi haiz bu yeri alarak 
İslamın gücünü tüm dünyaya göstermişti. Yapılan 
imar faaliyetleri ile şehre kısa sürede İslamın 
damgası vuruldu. Sanat eserleri, abideler inşa edildi 
ve İstanbul eskisinden daha fazla şöhret ve haşmete 
kavuştu. Süleymaniye Camii bu eserlerden sadece 
biri olarak zikredilebilir.
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Mimar Sinan ve Süleymaniye Külliyesi
Mimar Koca Sinan

16. asrın büyük Türk mimarı Sinan, Mayıs 1490’da 

Kayseri’nin Ağırnas köyünde Osmanlı tebaası olarak 

dünyaya gelmiş, çocukluk ve gençlik yıllarını burada 

geçirmişti. 1512’de ilk kez Anadolu’dan “devşirme” 

asker toplanmaya başlanması üzerine Sinan’ın babası 

Abdülmennan İstanbul’a gidecek kafileye kâtiplik 
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etmek üzere vazifelendirilmiş ve bu gelişme Sinan’ın 
hayatında bir dönüm noktası oluşturmuştu. Babasının 
Sinan’ı da yolculuğa almaya karar vermesi, sadece 
Sinan’ın hayatını değil, Osmanlı ve dünya mimarisini 
de değiştirecek bir karardı. 

İlerleyen yıllarda muhteşem eserlere imza atacak olan 
Sinan, 1512’den sonra İstanbul’da devlet hizmetine 
girdi. Atmeydanı’nda bulunan Enderun’da tahsil gören 

büyük deha, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan 
Süleyman devirlerinde önemli seferlere mimar/
mühendis asker olarak iştirak ederek vazife gördü. 
İşe, mesleğinin en basit seviyesi olan dülgerlikle 
(marangozluk) başlayan Sinan, daha sonra mahir 
ustaların yanında cami, han, hamam ve çeşme 
inşaatlarında amelelik ederek mesleğinin inceliklerini 
öğrenme fırsatına kavuştu. 
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Sultan Yavuz Selim’in ordusunda İran (1514) ve Mısır 
seferlerine (1516-17) katılarak muhteşem abide ve 
yapıları görme imkânı bulan Mimar Sinan, bu sayede 
bilgi ve tecrübesini artırdı. 1520’de tahta geçen 
Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Belgrad Seferi’ne 
iştirak etti. Viyana Muhasarası (1529), Bağdat Seferi 
(1534) ve İtalya seferleri (1537) farklı coğrafyalardaki 
gözlemlerine yenilerini eklemesi için önemli fırsatlar 
yarattı. Genel olarak bakıldığında dört büyük Osmanlı 
padişahı ile birlikte çalışma imkânına kavuştu. 
1520’ye kadar Yavuz Sultan Selim’e, 1566’ya kadar 
Kanuni Sultan Süleyman’a, 1574’e kadar II. Selim’e, 
vefatına kadar da III. Murad’a hizmet eden koca Sinan, 
ömrünün son elli senesini (1538-1588) “sermimar-ı 
hassa” unvanı ile geçirdi. Bu tarihten sonraki imzası 

belgelerde “el-fakir Sinan sermi’mârân-ı hâssa” 
olarak sabittir. 

1538’de baş mimar olduktan sonra kendisine duyulan 
güveni muhteşem eserler vücuda getirerek boşa 
çıkarmadı. Bu tarihten itibaren de ara sıra seferlere 
katılmakla birlikte asıl vazifesi devletin Nafia Nazırı 
olarak görev almasıydı. Payitahtın her nevi imar 
işleri ile meşgul oldu ve şehrin mimari dokusunun 
oluşmasına önemli hizmetlerde bulundu. İstanbul’da 
vefat ettiğinde 98 yaşındaydı. (9 Nisan 1588) Kabri, 
Süleymaniye’nin yakınındaki evinin bahçesindedir. 
Mezar taşında yakın dostu Sâî Mustafa Çelebi 
tarafından kaleme alınan kitabenin son satırı “Geçti 
bu demde cihandan/ pîr-i mi’mârân Sinân.” cümlesi 
kayıtlıdır. 
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Süleymaniye Külliyesi ve Camii 
Otobiyografisi olarak kabul edilen Tezkiretü’l-
Bünyan’da “kalfalık eserim” şeklinde nitelendirdiği 
Süleymaniye Camii tam anlamıyla bir şaheserdi. 
Külliyenin içinde bu muhteşem eser yanında 
medreseler, tâbhane, imaret, bimarhane, darüşşifa, 
darüttıb gibi sosyal hayatın ihtiyaçlarını karşılayan 
tamamlayıcı yapılar da vardı. İbadete açıldığı günlerde 
Süleymaniye Külliyesi, çevresinde enlemesine 
uzanmış binaları, üç katı aşmayan kiremit çatılı evlerle 
selviler arasında yükselmekteydi. Görüntüsü Mısır 
piramitleri, Tac Mahal ve Eiffel Kulesi kadar muhteşem 
iken işlevi ile onlardan daha üst bir noktadaydı: Bir 
“külliye” olarak insan hayatına katılma biçimi, insan ve 
şehirle yoğun alışverişi, tekil anıt fikrinden çok şehir 
kavramına vurgu yapması, diğer önemli yapılardan 
ayrıldığı noktaları ve eşsizliğini göstermektedir. 

İnşasına 1550 yılında başlanan ve toplamda 7 senede 
tamamlanan cami ise külliyenin merkezini teşkil 
etmekteydi. Evliya Çelebi, Süleymaniye’nin temelinin 
kazılmasının 3 sene sürdüğünü, devlet sınırları 
içerisinde ne kadar mimar, yapı ustası, taş yontucu 
ve mermer ustası varsa hepsinin bir araya gelerek 
temelin kurulacağı yekpare zemini bu süre zarfında 
ortaya çıkardıklarını söyler. Sultan Süleyman’ın 
cihanşümul devlet anlayışının bu muhteşem caminin 
inşasına yansıdığını da hemen belirtmek gerekir. 
Sultan, emrindeki mimarları külliye için devletin dört 
bir yanındaki antik kalıntılardan mermer ve sütun 
toplamaya göndermiş, bu minvalde Midilli, Milet, 
Selanik, İskenderiye, Baalbek, Anadolu, Alanya, 
Mersin ve İznik gibi tarihî mekânlardan gerekli olan 
malzemeler toparlanmıştı. 

Ünlü seyyah Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde, 
Süleymaniye’nin sembolik özellikleri üzerinde de 
durur: “Bu camiin dört adet minareleri vardır ki, her 
biri birer ezan makamıdır. Sultan Süleyman Han, 
Osmanoğulları’nın onuncu padişahı olduğundan 
ona alameten dört minare, on şerefe yapmışlardır.” 
Mimar Sinan’ın bir bütünlük içinde maddeye nasıl 
şekil ve ruh kazandırdığını Süleymaniye’de tek başına 
görmek mümkündür. 

Külliye bünyesinde inşa edilen caminin ilk temel 
taşını dönemin ünlü alimi Şeyhülislam Ebussuud 
Efendi koymuştu. Cami yapımının uzun sürmesi 
çeşitli dedikodulara da sebep olmuş, Mimar Sinan 
yapının oturup sağlamlaşması için bir sene inşaata 
ara vermişti. Rivayet odur ki İran Şahı Tahmasb, 
caminin yarım kaldığını düşünerek elçileriyle birlikte 
bir sandık dolusu mücevher ve parayı Saraya 
göndermiş, bu mektubu ve sandığı gören Kanuni 
Sultan Süleyman öfkelenerek elçilerin gözü önünde 
elmasların ve taşların kırılarak harca karıştırılması 
emrini vermişti. Evliya Çelebi bu hadiseye: “Şahın 
mektubuna münasip cevap yazıldı. Mimar Sinan bu 
mücevherleri minarenin her altı köşe zırhları arasına 
konulan mermer gülleri içine koyarak süslemişti. 
Bunun için o minareye hâlâ Cevahir Minaresi veya 
Güneş Minaresi de denilir. Güneş ışığı mücevherlere 
vurduğu zaman parıldar ve ışıldar.” şeklinde kayıt 
düşmüştür. 

Yine rivayete göre caminin inşası sırasında Mimar 
Sinan’ın mihrapta nargile içtiğini haber alan padişah 
derhâl camiye giderek işin aslını baş mimar Sinan’a 

Kanuni Sultan Süleyman



18 MAYIS-HAZİRAN 2018

Mimar Sinan ve  
Süleymaniye Külliyesi

sorar, aldığı cevapta: “Padişahım, bu nargileyi 
bulundurmamın sebebi fokurtusu içindir. Dikkat 
ederseniz tömbekisi yoktur. Bu şekilde camide 
okunacak Kuran-ı Kerim seslerinin her tarafa 
yayılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyorum.” 
şeklindedir. Bugün bile caminin içindeki akustiğin 
nasıl meydana getirildiği, yerli ve yabancı araştırmacı 
ve mimarların anlamaya çalıştıkları ve hayret ettikleri 
bir konudur. 

Yedi senede Türk mimarlık tarihinin en büyük ismi 
Mimar Sinan’ın maiyetinde pek çok usta ve işçinin 
katılımıyla tamamlanan caminin açılışı ise ibretliktir. 
Tezkiretü’l- Bünyan adlı eserinde Mimar Koca Sinan 
kendi ağzından caminin açılını şöyle anlatmaktadır: 
“Anahtarını padişahın dest-i mübareklerine verdim 

ve dua eyleyip el kavuşturup durdum. Padişah da 
Odabaşı’na teveccüh ederek: cami açmaya kim 
elyaktır? dediklerinde o da, padişahım ağa bendeniz 
bir pîr-i azizdir. Bu bâbda elyak ol emektar kulunuzdur, 
deyince padişah da: bu bina eylediğin beyt-üllâhı, 
yine sen açmak evladır, deyu duâ ve senâ edip, 
miftahı cân u dilden verince ya Fettah deyub açtım.”

Süleymaniye Camii’nin Mânâsı
Kanuni Sultan Süleyman fetihlerle ülkeyi genişletirken 
Mimar Koca Sinan yaptığı abidelerle topraklara Türk 
mührünü vurmaktaydı. Pek çok eseri bulunmakla 
birlikte Süleymaniye Camii bunlar arasında apayrı 
bir yerde durmaktadır. Nasıl inşa edildiğinden çok 

Süleymaniye’de Bayram Sabahı

Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede 
Bir mehâbetli sabah oldu Süleymâniye`de 
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi 
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, 
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. 
Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, 
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. 
Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garîb âlem bu!.. 
Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu... 
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir; 
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. 
Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık 
Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık; 
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, 
Giriyor, birbiri ardınca, ilâhî yapıya. 
Tanrının mâbedi her bir tarafından doluyor, 
Bu saatlerde Süleymâniye târih oluyor.

Ordu-milletlerin en çok döğüşen, en sarpı 
Adamış sevdiği Allah`ına bir böyle yapı. 
En güzel mâbedi olsun diye en son dînin 

Budur öz şekli hayâl ettiği mîmârînin. 
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, 
Seçmiş İstanbul`un ufkunda bu kudsî tepeyi; 
Taşımış harcını gâzîleri, serdârıyle, 
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmâriyle. 
Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne, 
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne, 
Taa ki geçsin ezelî rahmete ruh orduları.. 
Bir neferdir, bu zafer mâbedinin mîmârı.

Ulu mâbed! Seni ancak bu sabah anlıyorum; 
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrûrum; 
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi; 
Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi, 
Senelerden beri rüyâda görüp özlediğim 
Cedlerin mağfiret iklîmine girmiş gibiyim. 
Dili bir, gönlü bir, îmânı bir insan yığını 
Görüyor varlığının bir yere toplandığını; 
Büyük Allah`ı anarken bir ağızdan herkes 
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses; 
Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, 
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!
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ne anlama geldiği üzerine kafa yoran Yahya Kemal, 
bu muhteşem mabedi konu edindiği Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı adlı eserinde Süleymaniye’yi 
dehanın “kemal merhalesi”nin eseri ve “milliyetimizin 
en büyük abidesi” olarak görmektedir. Ayrıca Yahya 
Kemal’e göre külliyeye bir bütün olarak bakıldığında 
hayatla ölümün bir aradalığını rahatlıkla görmek 
mümkündür. Cami ihtişam ve ölümsüzlüğün, türbe 
ise faniliğin birer sembolüdür. 

Öğrencisi Ahmet Hamdi Tanpınar da Beş Şehir adlı 
eserinde Sinan’ın yaşadığı devre dikkat çeker. Bu 
devir kendi ifadesiyle: “Çekiç seslerinin gazâ tekbirleri 
ve zafer nâralarıyla kılıç, nal şakırtılarıyla yarıştığı 
muzaffer, mesut” bir devirdir.

Samiha Ayverdi de bir eserinde Süleymaniye’yi: 
“İslâm imanı ile Türk ruhunu müşterek bir plan 
üstünde tefsir edip şahikalaştırdığı Süleymaniye 
mucizesi” şeklinde tarif ederken fevkalade bir yoruma 
imza atar. Ayverdi’nin ifadesiyle Mimar Koca Sinan 
“Türk sanatına Hakk’ın bir tebessümü”dür.  Evliya 
Çelebi’nin “bütün Frengistan’da dahi böyle bir ibret 
verici hendese ilmi üzere yetkin ve mükemmel bina 
görmedik.” şeklinde ifade ettiği bu muhteşem mabed, 
uzun yıllar İslam’ın kılıçtarlığını yapmış Osmanlı 
Devleti’nin payitahtına atılmış kazınmayacak bir 
imza olarak varlığını devam ettirmekte ve yerli ve 
yabancıların İstanbul’u ziyaretlerinde ilk uğradıkları 
mekânlardan biri olmaktadır.

Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri 
Dinliyor vecd ile tekrar alınan Tekbîr`i 
Ne kadar saf idi sîmâsı bu mü`min neferin! 
Kimdi? Bânisi mi, mîmârı mı ulvî eserin? 
Taa Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu 
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu, 
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli, 
Çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli; 
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz 
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz; 
Vatanın hem yaşayan vârisi hem sâhibi o, 
Görünür halka bu günlerde teselli gibi o, 
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, 
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.
Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, 
Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. 
Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; 
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. 
Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 
Üsküdar`dan mı? Hisar`dan mı? Kavaklar`dan mı? 
Bursa`dan, Konya`dan, İzmir`den, uzaktan uzağa, 
Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa; 
Şimdi her merhaleden, taa Bâyezîd`den, Van`dan, 
Aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. 

Ne kadar duygulu, engin ve mübârek bu seher! 
Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer, 
Dinliyor hepsi büyük hâtırâlar rüzgârını, 
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını.
Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor? 
Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor: 
Kosova`dan, Niğbolu`dan, Varna`dan, 
İstanbul`dan.. 
Anıyor her biri bir vak`ayı heybetle bu an; 
Belgrad`dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar`dan mı? 
Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı?
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor? 
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.. 
Adalar`dan mı? Tunus`dan m, Cezayir`den mi? 
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi 
Yeni doğmus aya baktıkları yerden geliyor; 
O mübârek gemiler hangi seherden geliyor?
Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine. 
Çok şükür Allaha, gördüm, bu saatlerde yine 
Yaşayanlarla beraber bulunan ervâhı.
Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.

Yahya Kemal Beyatlı



20

Anayasa Mahkemesinin 
Tarihsel Gelişimi

MAYIS-HAZİRAN 2018

Ali Fuat Başgil

ayın portresi



21

Ayın Portresi: ALİ FUAT BAŞGİL

ALİ FUAT BAŞGİL

Samsun ili Çarşamba ilçesi Sarıcalı mahallesinde 
doğan Ali Fuat Başgil, Bölükbaşıoğullarından 
Hafız İbrahim Efendi’nin torunudur. Ali Fuat 
Bey’in Çarşamba ilçesinde başlayan ilk tahsili, orta 
öğrenimden itibaren İstanbul’da devam etmiş ancak 
I. Cihan Harbi’nin patlak vermesiyle birlikte 1914 
yılında eğitim-öğretimini yarıda bırakarak yedek 
subay olarak Kafkas Cephesi’nde dört yıl kadar 
savaşmıştır. Savaşın bitişinden sonra orta tahsilini 
Paris Buffone Lisesinde tamamlamış (1921), ardından 
yüksek öğrenimine Grenoble Hukuk Fakültesinde 
devam etmiştir. Paris Hukuk Fakültesinde “Boğazlar 
Meselesi” (La Question des Detroits) adlı konuyla 
doktor unvanı almasının yanında ayrıca Paris 
Siyasi İlimler Okulu ile Edebiyat Fakültesinden de 
diplomaları vardır. Uzun süren eğitiminin ardından 
Başgil, 1929 yılında yurda dönerek ilmi faaliyetlerine 
burada devam etmiştir.

Ali Fuat Bey, 1930 senesinde Ankara Hukuk 
Fakültesinde açılan doçentlik imtihanına “Hukukta 
Mesuliyet” adını taşıyan teziyle başvurmuş ve doçent 
unvanını kazanmıştı. Bir sene sonra aynı fakültenin 
Roma hukuku profesörlüğüne tayin edildi. İstanbul 
Üniversitesinin kurulması üzerine teşkilat-ı esasiyye 
hukuku dersini vermek üzere bu üniversiteye 
geçti. Hatay Anayasası’nın hazırlanmasında büyük 
hizmetleri olduğu gibi, 1937’de Hatay’ın bağımsızlığı 
konusunda Cenevre’de toplanan Milletler Cemiyeti 
Komisyonunda Türk heyetinin hukuk müşavirliğini 
yaptı. 1939 yılında ordinaryüs profesör oldu. 
Türkiye’de ilk kez iş hukuku dersini ihdas etti ve 
okuttu. Hür Fikirleri Yayma Cemiyetinin kuruculuğunu 
da (1947) üstlenen Ali Fuat Bey, 27 Mayıs 1960 
ihtilalinde Birlik Komitesi tarafından 147’likler diye 
anılan grubun içerisinde yer alarak üniversiteden 
uzaklaştırıldı. Sonrasında özel bir kanunla öğretim 
üyeleri, mesleklerine iade edilseler de Başgil bunu 
kabul etmeyerek 18 Nisan 1961’de emekliye ayrıldı.

Ali Fuat Bey, emekliye ayrıldıktan sonra ilmi 
faaliyetlerine devam etmiş, “Kurucu Meclis” aleyhine 
yazdığı makalesinden dolayı Ocak 1961’de tevkif 

edilerek Balmumcu Askerî Cezaevinde 3 ay kadar 
tutuklu kalmıştı. 29 Mart 1961’de tahliye olan Başgil, 
cezaevinden çıktıktan kısa süre sonra politikaya atıldı 
ve parlamentoya girdi.

15 Ekim 1961 seçimlerinde parlamentoda hiçbir 
parti tek başına hükûmet olacak çoğunluğu elde 
edemediğinden Ali Fuat Bey’e milletvekili adaylığı 
için teklif götürüldü, o ise Adalet Partisinin Samsun 
listesinden bağımsız aday olarak seçimlere dâhil 
oldu ve senatör seçildi. Ayrıca seçimlerden sonra Ali 
Fuat Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi de 
gündeme geldi ve yapılan yoğun ısrarlar neticesinde 
aday olmayı kabul etti. Ancak Millî Birlik Komitesi 
bu adaylığı kabul etmedi ve tehditlerle adaylıktan 
çekilmesini sağladıktan sonra kendi adayları olan 
Cemal Gürsel’i Türkiye’nin cumhurbaşkanı seçtirdi.

Ali Fuat Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığından 
27 Mayısçıların baskıları ile vazgeçirilmesi Türk 
demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. 
Muhtelif kaynaklardan ve kendi hatıratından sürecin 
nasıl şekillendiğini öğrendiğimiz kadarıyla Ali Fuat 
Bey, 23 Ekim 1961’de adaylığını koyduktan sonra 
aynı gün Ankara’da Başvekalete çağrılmış, MBK 
üyelerinden Fahri Özdilek ve Sıtkı Ulay ile bir 
görüşme yaptıktan sonra adaylıktan çekilmişti. 
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Başgil, daha sonradan kaleme aldığı anılarında bunu 
şöyle izah etmişti. Buna göre; kendisi, adaylığını 
açıkladıktan sonra Başvekalete çağrılmış, 27 Mayıs 
darbesinin komutanlarından MBK üyesi Fahri 
Özdilek ve Sıtkı Ulay ile biraz sohbet ettikten sonra 
Sıtkı Paşa, “Müşkül bir durumdayız. Son günlerde 
bizim hükûmet olarak kuvvetimiz yoktur. Orduda 
yeni bir cunta kurulmuştur. Bize bu cunta talimat 
vermektedir. Biz bugün devlet radyosuna bile hâkim 
değiliz. Adaylığınızı geri almanız hususunda bize 
talimat veren de bu cuntadır. Biz size bu talimatı 
tebliğ ediyoruz. Kabul edip etmemek size aittir. Fakat 
kabul etmediğiniz takdirde sizin hayatınızı garanti 
edemeyiz. Bunu açıkça söyleyeyim. Netice yalnız 
bundan ibaret kalmayacaktır. Meclis açılmadan 
dağıtılacak, seçimler iptal edilecek, partiler 
kapatılacak ve askerî idare devam ettirilecektir. Siz, 
bir hukuk profesörü olarak memleketin böyle bir 
akıbete düşmesine elbette razı olmazsınız.” şeklinde 
tehditlerle Ali Fuat Bey’i adaylıktan geri çekilmeye 
ikna etmeye çalışmıştır.

Ali Fuat Bey, o andaki düşüncelerini “Kalan üç 
beş senenin nazarımda kuymeti yoktu... Bütün 
bu felaketlerin benim yüzünden olmasına razı 
olamazdım...” şeklinde hatıralarında sonradan dile 
getirmişti. O an Sıtkı Ulay’a nasıl cevap verdiğini de 
otobiyografisinde “Ben Cumhurreisliğe adaylığımı, 
hodbehot koymuş değilim. Halkın arzusu ve 
milletvekillerinin talebi üzerine koydum. Buna 
söz verdim ve yazılı bir beyanname imza ettim. 
Ben verdiğim sözden dönen ve imzasını yalayan 
namertlerden değilim. Adaylığı geri almama 
imkân yoktur. Fakat benim yüzümden memleketin, 
söylediğiniz akıbetlere sürüklenmesine de gönlüm 
razı olmaz... Bana düşen iş, yarın alessabah 
senatörlükten de istifa ederek evime dönmektir.” 
şeklinde ifade etmişti. Sıtkı Ulay bunun üzerine, 
Başgil’in istifasını kendi rızasıyla olmuş gibi göstermek 
istediğinden senatörlükten istifa etmesine karşı gelmiş, 
ancak Ali Fuat Bey “İstifa etmek benim hakkımdır. 

Hakkımı kullanmak için kimseden müsaade almaya 
ihtiyacım yoktur. Kararım verilmiştir.” şeklinde sert 
bir cevapla darbeci paşalara karşı gelmişti.

Zorbalık ve tehditlerle adaylıktan geri çekilmesi 
sağlanan Ali Fuat Bey aynı zamanda senatörlükten 
de istifa ettikten sonra 1962 yılında İsviçre’ye gitti 
ve Cenevre Üniversitesinde Türk Tarihi ve Dili 
Kürsüsünde görev yaptı. 1965 seçimlerinde Adalet 
Partisinden milletvekili seçilerek tekrar Meclise girdi. 
17 Nisan 1967 yılına kadar eğitim ve öğretim ile geçen 
bir hayatı geride bırakarak İstanbul Kadıköy’deki 
evinde vefat etti. Kabri, Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

Ali Fuat Bey, ilmi meselelerle yakından temas 
etmiş, anayasa hukukçusu olarak fikirlerini yayın 
organlarında korkusuzca yayımlamış ve fikirlerinden 
dolayı cezaevinde dahi kalmış önemli bir hukukçu 
ve bilim adamıdır. Aynı zamanda eserleri, niteliği 
itibariyle ilmi çevrelerce kıymetli addedilmiştir. Şahsi 
tecrübelerini gençlere rehberlik etmek amacıyla 
hazırladığı ve başarıya ulaşmanın ana hatlarını çizdiği 
Gençlerle Başbaşa (İstanbul 1949), konferanslarından 
oluşan ve din hürriyetinin vatandaşların bu konudaki 
haklarını serbestçe ve korkusuz bir şekilde 
kullanabilmelerinin gerekli olduğunu bildirdiği Din 
ve Laiklik (İstanbul 1954), Anayasa düzenini ihlal 
etmek ve yabancı ülkelerde memleketin itibarını 
zedelemek suçlarından yargılandığı 27 Mayıs İhtilali 
ve Sebepleri (İstanbul 1966) adlı eserleri doyurucu 
bilgiler ihtiva eden ve alanında uzmanlar tarafından 
hayranlıkla karşılanan çalışmalarıdır. Demokrasi 
ve Hürriyet (İstanbul 1949), Seçim Sistemimizin 
Kıymeti ve Eksiklikleri (İstanbul 1948), Hukukun 
Ana Mesele ve Müesseseleri (İstanbul 1947), Türkiye 
İş Hukuku (İstanbul 1940), İlmin Işığında Günün 
Meseleleri (İstanbul 1960) ve 1962 yılında İsviçre’de 
kaleme aldığı ve Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in 
Hatıraları (İstanbul 1990) adıyla neşredilen hatıraları 
da Türk siyaseti ve demokrasi tarihi açısından oldukça 
kıymetli eserler olarak zikredilmelidir.



MECLİSTEN HABERLER
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin 26. 
Dönem çalışmaları ile ilgili Mecliste bir basın toplantısı 
düzenleyerek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tören Salonunda yapılan değerlendirme toplantısına 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
ile Genel Sekreter Yardımcıları, birim başkan ve 
yardımcılarıyla gazete, ajans ve televizyonların 
Ankara temsilcileri ve parlamento muhabirleri katıldı.

"Bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açmaya 
hazırlanıyoruz. 40 gün sonra milletçe sandığa gidip, 
ülkemiz ve milletimiz için yeni bir dönem başlatacağız." 
ifadesini kullanan Kahraman, seçimlerin hayırlı 
olmasını diledi. 

Meclis-i Mebusan’dan günümüze kadar -arada 
kesintiler de dâhil edilirse- 1876’da başlayan 142 yıllık 
Meclis geleneği bulunduğunu belirten Kahraman, 
şöyle devam etti: 

"TBMM, millî iradenin tecelli ettiği yerdir. Açıldığı 
günden bu yana milletimizin istikbalini ilgilendiren 
kanun ve kararlara imza atıp, ülkemizin karşılaştığı 
meselelerin çare ve çözüm merkezi olmuştur. 
Kuruluş ve kurtuluş mücadelesi verdiğimiz yıllardan 
günümüze kadar millet ve devlet düşmanları boş 
durmamışlardır. Önceki darbe teşebbüslerinden 
daha vahim bir şekilde ülkemiz, emperyalist güçlerin 
kuklası olan hain ve lain FETÖ terör örgütünün 
eliyle 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi bir darbe 
teşebbüsüne maruz kalmıştır. Darbe teşebbüsünde 
bulunanların saldırı gerçekleştirdikleri hedeflerinden 
biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur." 

TBMM Başkanı Kahraman, menfur darbe girişimine 
karşı Meclisin kararlı bir duruş sergilediğini ve 
hainlere karşı korkusuzca, örnek direnişiyle ikinci kez 
'Gazi' unvanını almayı hak ettiğini vurguladı. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN,  
26. DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ

14 Mayıs 2018 
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Türkiye’yi kaosa sürüklemek, bölmek ve parçalamak 
isteyen darbenin önlenmesinin halkın bir bütün olarak 
demokrasiye sahip çıkması, darbeyi reddetmesi 
sayesinde olduğuna işaret eden Kahraman, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
halkımızı meydanlara inip direnişe çağırması ve 
milletimizin bu çağrıya birlik, bütünlük içinde uymasıyla 
darbe girişimi 16 saat içinde önlenmiştir. 16 saat gibi 
kısa bir zamanda da hayat normale dönmüştür. Parti 
farkı gözetmeksizin bütün milletimizin gösterdiği 
duruş, Türkiye tarihimizdeki darbeler dönemini 
sona erdirmiştir. İstiklal ve hürriyetimizi, birlik ve 
bütünlüğümüzü korumak için sokaklara çıkarak 
şanlı direnişin bir neferi olan herkese, Büyük Millet 
Meclisimiz adına şükranlarımı sunuyorum. 

O gece kendi kararımla saat 23.38’de Meclise 
geldim ve açtım. İçtüzüğün verdiği yetkiye dayanarak 
16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 14.00’te 
Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdım. Davet ve 
ilan metinlerini hazırladık ve Çankaya’ya Başbakanlığa 
gittim. Meclisimizde bulunan dört siyasi parti grubu bu 
toplantıya katıldı ve gece hazırladığımız ortak bildiri 
Mecliste grubu bulunan dört siyasi partinin imzasıyla 
kamuoyuna açıklandı. 16 Temmuz 2016 Cumartesi 
günü de örnek bir olağanüstü toplantı yaptık. Gece üç 
partinin hazırladığı bildiriyi, Mecliste görüşmelerde 
bulunan dört partinin imzası ile kamuoyuna açıkladık." 

O gece 18’i kadın olmak üzere 81’i AK PARTİ'den, 16’sı 
CHP'den, 10’u da MHP'den Genel Kurul Salonunda 
bulunan 107 milletvekili ile önceki dönemlerde 
milletvekilliği yapanlar, milletvekili yakınları, Meclis 
çalışanları ve basın mensuplarına "silah arkadaşım" 
dediğini belirten Kahraman, "AK PARTİ'den 18 kadın 
milletvekilimiz birer Nene Hatun’dular, kahramanlık 
timsaliydiler. Onlara tekraren tebrik ve teşekkürlerimi 
sunuyorum. Partisinin adı ne olursa olsun, ay 
yıldızlı bayrağımızın altında birleşen, darbeye karşı 
demokrasinin yanında yer alan necip milletimize, 
sivil toplum kuruluşlarımıza, ordumuzun gerçek 
mensuplarına, güvenlik güçlerimize ve özellikle 
basınımıza TBMM adına şükranlarımı sunuyorum. 
251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 
Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler niyaz ediyorum." 
ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman, 22 ay önce gerçekleştirilen 
hain darbe girişiminde TBMM'nin ölçülemeyecek 

ölçüde manevi zararın yanında, maddi olarak da 
büyük hasar gördüğünü aktararak, emperyalistlerin 
iş birlikçisi teröristlerin uçaklardan attıkları bombalar, 
helikopterle açtıkları ateş sebebiyle Meclis ana 
binasının kullanılamaz hâle geldiğini hatırlattı. 

Halkla İlişkiler Binasında da büyük tahribat olduğunu, 
Meclis genelinde büyük bir tamirat ve tadilat çalışması 
başlatıldığını belirten Kahraman, Gayri Menkul Yatırım 
Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından “Milletin 
Meclisini Millet Yapar.” sloganı ile Meclisteki tamirat ve 
tadilat işlerinin üstlenildiğini belirterek, desteklerinden 
dolayı GYODER üyelerine teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 27 Mayıs Darbesi’ni 
gerçekleştiren cuntacıların 1961 yılında açılışını 
yaptıkları TBMM binasının ilk defa böylesine kapsamlı 
bir bakıma alındığını belirterek, Genel Kurul Salonunun 
altında sığınak diye bilinen yerler başta olmak üzere 
TBMM Külliyesinin tümüyle elden geçirilip kullanılabilir 
hâle getirildiğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 26. Yasama Dönemi’nin 
siyasi tarihte apayrı ve saygın bir yer edindiğini 
bildirdi. Kahraman, "Türkiye’nin bir daha darbelere 
maruz kalmaması, ekonomik ve sosyal istikrarımızı 
bozmak isteyenlere meydan verilmemesi için bu 
dönemde köklü değişikliklere imza atılmıştır. Ülkemizin 
istikbalinin daha parlak olmasını temin etmek ve darbe 
girişiminin yaralarını sarmak gayesiyle bu dönem 
yoğun bir mesai sarf edildi. Bu süreçte yaptığımız 
Anayasa’nın 70 maddesindeki değişiklik en mühim 
çalışmadır." dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle, TBMM’nin 
görev ve yetkilerinin yeniden tanımlandığını ve 
güçlendirildiğini belirten Kahraman, böylece 
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TBMM'nin yasamaya odaklanacağını ve denetleme 
görevini daha güçlü bir şekilde yapacağını vurguladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, "Kuvvetler ayrılığı ilkesi 
gereği, kanun teklifleri milletvekilleri tarafından 
verilecek ve milletvekillerinin yasama faaliyetlerine 
daha etkin bir şekilde katılımı sağlanacaktır. Sistemin 
en önemli gayelerinden biri de yasama-yürütme-
yargı erklerinin yetki ve sorumluluklarını netleştirerek, 
yönetimde istikrarı tesis etmektir. 24 Haziran 
2018 tarihinde yapılacak seçimlerle uygulanmaya 
başlanacak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile 
ümit ediyor ve inanıyorum ki ülkemizde belirsizliklerin, 
pazarlıkların ortadan kalktığı istikrarlı bir dönem 
başlayacaktır." ifadesini kullandı. 

Yakın tarihe bakıldığında, TBMM'nin açılışından 
bugüne kadar geçen 98 yıllık sürede 65 hükûmet 
kurulduğuna ve bir hükûmetin ömrünün ortalama 1,5 
yıl olduğuna değinen Kahraman, "Siyasi tarihimizde 
2 aylık, hatta 28 günlük hükûmetler de gördük." dedi. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın "siyasi 
istikrara" dayandığını; Türkiye'nin ekonomik ve sosyal 
atılımlarının demokrasinin rahatça işlediği uzun soluklu 
hükûmetler döneminde gerçekleştirildiğini aktaran 
Kahraman, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle, 
koalisyon pazarlıklarının yapılmadığı, bakanlıkların 
paylaşılmadığı istikrarlı bir döneme gireceğiz. Yapılan 
çalışmaların hayırlı neticeleri önümüzdeki aylardan 
itibaren görülecektir." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, şu görüşlere yer verdi: 

"Bildiğiniz üzere dönem başında bütün partilerin 
seçim beyannamelerine koydukları 'yeni bir anayasa 

yapma' taahhüdünü yerine getirmek için Mecliste 
grubu bulunan dört partiden üçer üyenin yer aldığı 
bir komisyon oluşturmuştuk. Komisyon ilk toplantısını 
4 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirmişti. 15 gün 
içinde üç toplantı gerçekleştiren Anayasa Mutabakat 
Komisyonunda, takip edilecek usul ve komisyonun 
ismi hususunda mutabakata varılamadı. Böylelikle 
bütün partilerin müşterek bir Anayasa önerisi ortaya 
koyamayacağı anlaşılınca 16 Şubat 2016 tarihinde 
çalışmalar sona erdirildi. Komisyonun çalışmalarına 
devam etmesi durumunda, üzerinde mutabık 
kalınacak bir metin oluşturma ihtimali de yoktu. 
Komisyonun devam etmesi, Türkiye’yi oyalamaktan 
başka bir mânâ ifade etmeyecekti. 

26. Dönemde yaptığımız 
çalışmalardan biri de TBMM 
İçtüzüğü’nde değişiklik yapmak 
olmuştur. 27 Temmuz 2017 
tarihinde yaptığımız değişiklik 
ile Genel Kurulun çalışma usul 
ve esasları yeniden belirlenerek 
yasama faaliyetlerine hız ve 
nitelik kazandırılmıştır." 

TBMM Başkanı Kahraman, 
yapılan diğer bir değişikliğin de 
yıllardır tartışılan fakat bir türlü 
gerçekleştirilemeyen Seçim 
Kanunu’ndaki düzenlemeler 
olduğunu bildirdi. Kahraman, 

partilerin birbirleriyle ittifak yaparak seçimlere 
girmesine izin verildiğini anımsatarak, "Kararlar 
ve kanunlar, demokratik gereklere ve ihtiyaçlara 
göre yeniden düzenlenebilir. Atılan adımların 
neticelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 27. 
Dönem, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk 
Meclisi olacak ve siyasi tarihimizde yeni bir dönem 
başlayacaktır. 27. Dönemde daha başarılı çalışmalara 
imza atılmasını temenni ediyorum. Kaba, yaralayıcı 
sözlerden ve kavga görüntülerinden arınmış bir 
dönem olmasını ümit ediyorum. Millî birlik, beraberlik 
ve barış içinde daha ötelere yürümek hedefimizdir. 
Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet sloganı 
daima ilkemiz olmalı. TBMM, inşallah bu ana 
istikamette yürüyüşünü sürdürecektir." ifadelerini 
kullandı. 

Misakımillî'yi kabul eden Meclis-i Mebusan’ın devamı 
bir Meclisin var olduğunu belirten Kahraman, 
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Misakımillî ile belirlenen sınırların güvenliği ve milletin 
huzurunun en öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. 

İsmail Kahraman, "Bu yasama döneminde devletimize 
yönelik dışardan gelecek tehditleri önlemek gayesiyle 
Meclisimizce hükûmete verilen yetkiye dayalı olarak şanlı 
ordumuz sınırlarımız dışında da faaliyet yürütmektedir. 
Bu faaliyetlerin en kapsamlısı Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı operasyonları olmuştur. Ülkemize güney 
sınırlarımızdan yönelik tehditleri ortadan kaldırmak 
için yapılan her iki harekâtta da büyük başarı elde 
edilmiştir. Buradan sınırlarımızın güvenliğini sağlayan 
kahraman Mehmetçiğimize ve güvenlik güçlerimize bir 
kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ruhu 
şad olsun. Gazilerimizden Allah razı olsun." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 26. Yasama Dönemi’nde 
görev alan milletvekillerine, siyasi partilerin genel 
başkanlarına, mensuplarına, partilerin grup 
yöneticilerine, komisyon ve kurullarda görev almış 
başkan ve üyelerine teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, ahirete irtihal eden AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel’e de 
rahmet diledi.

1982 Anayasası'nın 16 Nisan 2017 tarihinde 70 
maddede yapılan değişiklikle birlikte 19. defa 
değişikliğe uğradığını belirten Kahraman, 35 yılda 184 
maddede değişiklik yapıldığını, Anayasa'da yapılan bu 
köklü değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemine geçileceğini anımsattı.

Seçilme yaşının 25'ten 18'e indirildiğini, milletvekili 
sayısının 600'e ve milletvekili seçim süresinin 5 yıla 
çıkarıldığını hatırlatan Kahraman, İçtüzük'te yapılan 
değişiklikle, Genel Kurul çalışmalarına etkinlik ve hız 
kazandırıldığını söyledi.

Kürsüde frak giyme zorunluluğunun kaldırıldığını, 
644 kanun tasarısı ve 2 bin 327 kanun teklifinden, 
93 kanun ve 396 uluslararası antlaşma olmak 
üzere toplam 489 kanunun kabul edildiğini aktaran 
Kahraman, 83 TBMM kararı alındığını, 31 OHAL 
KHK'sinin kanunlaştığını bildirdi.

Komisyonlara gelen 25 bin 428 dilekçeden 23 bin 
406'sının (yüzde 92’si) sonuçlandırıldığını, bin 51 
yasama dokunulmazlığı tezkeresinden 743'ünün 
gerekli işlemler yapılmak üzere Başbakanlığa 
gönderildiğini belirten Kahraman, 508 tezkerenin 
komisyonda beklediğini söyledi.

20 Mayıs 2016 tarihinde Anayasa'ya eklenen 
geçici maddeyle 154 milletvekilinin 682 dosyadaki 
dokunulmazlığının kaldırıldığını belirten Kahraman, 
1924 Anayasası'ndan bugüne kadar  toplam 197 
milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırıldığını 
dile getirdi.

TBMM Başkanı Kahraman, 12 milletvekilinin 8'inin 
kesinleşmiş mahkûmiyet kararı, 3'ünün devamsızlıktan 
dolayı, birinin istifa sonucu Genel Kurul kararıyla 
milletvekilliğinin düşürüldüğünü hatırlattı.

26. Dönemde, TBMM Genel Kurulunun 340 toplantıda 
2 bin 850 saat, komisyonların 663 toplantıda 3 bin 51 
saat olmak üzere toplam 5 bin 901 saat çalıştığına 
dikkati çeken Kahraman, bu dönemde TBMM 
çalışmalarında 214 bin 615 sayfa tutanak tutulduğunu 
söyledi. Kahraman, şu bilgileri verdi:

"Anayasa'nın 138. maddesi ile İçtüzük'ün 67, 96 ve 
97. maddeleri gereğince, görülmekte olan bir davaya 
ilişkin, kaba ve yaralayıcı söz ihtiva eden, kişilik ve özel 
yaşama ilişkin konuları içeren, başka bir kaynaktan 
kolayca öğrenilmesi mümkün olan 2 bin 643 soru 
önergesi iade edildi.

30 bin 496 yazılı soru önergesinden 12 bin 396'sı, 
bin 699 sözlü soru önergesinden 568'i yanıtlandı. 
Başkanlığa sorulan 231 sorudan 198'i yanıtlandı. 3 bin 
Meclis araştırma önergesinden 66'sı, 22 gensorudan 
16'sı görüşüldü. 2 Meclis soruşturması ve 34 Genel 
Görüşme önergesinden ise görüşülen olmadı. 
5’i kitap, 23’ü rapor ve 91’i bilgi notu olmak üzere 
milletvekillerimize bin 10 adet araştırma hizmeti 
sunuldu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
değerlendirme toplantısında TBMM 
Milli Saraylar ve Meclisteki diğer idari 
birimlerin çalışmaları hakkında da 
bilgi verdi.
Kütüphane koleksiyonuna 14 bin 840 yayın ilave 
edildi. Yayın sayısı 411 bin 23’e ulaştı. Kullanıcı sayısı 
83 bin 425 artarak 355 bin 874’e ulaştı. 2 İstiklal 
Mahkemesine ait 5 bin 182 sayfa Osmanlıca metin, 
günümüz Türkçesine çevrildi. İlk 5 mahkemeye ait 
belgeler 10 cilt hâlinde bastırılıp İnternet üzerinden 
kullanıcıların hizmetine sunuldu."
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A ve B Blokların yıkılması sonrası 
oluşan inşaat sürecinde caminin 
geçici olarak kapatıldığını 
anımsatan Kahraman, bu süreçte 
yoğun talep ve ihtiyaç dolayısıyla 
iki mescit açıldığını, 18 Mayıs 
Cuma günü TBMM Camisi'nin 
yeniden ibadete açılacağını 
bildirdi.

15 Temmuz menfur darbe 
girişimi sonrası güvenlik 
konseptinin değişmesi sebebiyle 
yeni güvenlik önlemleri ve 
tedbirleri alınarak, teknoloji 
destekli üst düzey güvenlik 
önlemleri alındığını aktaran 
İsmail Kahraman, "Günümüz 
sivil savunma şartlarına uygun, 
her türlü afete ve saldırıya karşı 
mevcut sığınaklar donanımlı ve 
fonksiyonel hâle getirildi. 360 
derece dönebilen Anti Dron 
Sistemi kuruldu. Siber saldırılara karşı en üst düzeyde 
tedbirler alındı. Acil müdahale gerektiren durumlarda 
stratejik personelden oluşan 7/24 hizmet verecek 
Acil Durum Merkezi kuruldu." açıklamasını yaptı.

Meclise emanet edilen tarihî ve kültürel varlıkların 
gelecek nesillere aktarılması gayesiyle başlatılan 
restorasyon çalışmalarının yasama dönemi boyunca 
aslına uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen 
Kahraman, 1 milyon 635 bin 840 yerli, 844 bin 
160 yabancı olmak üzere toplam 2 milyon 480 bin 
kişinin müze, saray, köşk ve kasırları ziyaret ettiğini 
vurguladı.

Beykoz’da kurulacak cam müzesiyle ilgili de bilgi 
veren Kahraman, Beykoz'un Osmanlı’dan bu yana 
tarihî süreç içerisinde cam işçiliği ve üretimi ile 
gündeme gelen önemli bir yerleşim merkezi olduğunu, 
bu yörede Osmanlı’dan bu yana devam eden cam 
üretim sanatının yaşatılması ve tanıtılması gayesiyle 
TBMM bünyesinde cam müzesi oluşturulmasının 
hedeflendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Kahraman, ilk etapta saraylarda 
yer alan 15 bin cam eserinin sergilenmesinin 
düşünüldüğünü, ayrıca, müze içerisinde cam üretim 

aşamalarını gösteren ustaların ve atölyelerin de yer 
alacağını bildirdi.

Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikasının 
kapasitesinin artırıldığını söyleyen TBMM Başkanı 
Kahraman, 25 halı dokuma ustası, 10 ipekli dokuma 
ustası olmak üzere 35 yeni personelin işe alındığını 
dile getirdi. Kahraman, "Böylece Hereke'nin tarihî, 
kültürel ve sanatsal zenginliklerinin yaşatılması teşvik 
edilmiştir." dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, Sivas Atatürk Kongre 
Müzesi restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, 
Konya Kubad Abad Sarayı'nın, Birinci Ordu 
Komutanlığı Selimiye Kışlası 3 Nolu Kulesi'nin, Sivas 
Buruciye Medresesi'nin restorasyon çalışmalarının 
da devam ettiğini aktardı.

Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında 17 dilde, diğer 
mekânlarda ise 3 dilde ücretsiz elektronik rehberlik 
hizmeti sunulduğunu, Milli Saraylar'da Dolmabahçe 
Sarayı Konferansları kapsamında 33 konferans ve 
2 panel gerçekleştirildiğini, konferans ve panellere 
yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığını anlattı.

TBMM Başkanı Kahraman, "Sultan II. Abdülhamid Han 
ve Dönemi" ile "Sultan V. Mehmed Reşad ve Dönemi" 
konulu iki uluslararası sempozyum gerçekleştirildiğini 
söyledi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 
değerlendirme toplantısında, Meclisin 
26. Dönemine ilişkin verdiği bilgiler 
özetle şöyle: 

* TBMM Başkanı Kahraman, ilki KKTC, ikincisi 
Azerbaycan olmak üzere 13 ülkeyi ziyaret etti, 
ayrıca 12 uluslararası toplantıya katıldı.

* NATOPA, MIKTA ve APA’nın İstanbul’da yapılan 
Genel Kurullarına ev sahipliği yapıldı. 

* Ayrıca, KEİPA Meclis Başkanları Zirvesine, 
Avrupa Konseyi Parlamento Başkanları (AKPM) 
Toplantısına, Avrasya Ülkeleri Parlamento 
Başkanları Zirvesine, APA ve TÜRKPA genel 
kurullarına ev sahipliği yapılacak.

* 2017’de KEİPA ve MIKTA’nın Dönem Başkanlığı 
yapıldı. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 
Dönem Başkanlığı devam ediyor.

* 2019’da Akdeniz Parlamenter Asamblesi 
(AKDENİZ-PA) Dönem Başkanlığı Türkiye’ye 
geçecek. 

* TBMM’yi bu dönemde 20 cumhurbaşkanı, 25 
meclis başkanı, 1 devlet başkanı yardımcısı, 12 
başbakan, 4 başbakan yardımcısı, 32 bakan, 
91 büyükelçi, 68 farklı düzeyde yabancı heyet 
ziyaret etti.

* 26. Dönemde üç "Meclis Sohbetleri" toplantısı 
yapıldı.

* Genel Kuruldan 2 bin 850 saat canlı yayın, 249 
saat haber yayını, 242 saat siyasi parti grup 
toplantısı yayını gerçekleştirildi.

* Meclis Bülteni 229. sayısından itibaren içerik, 
haber ve tasarım değişikliği ile "Meclis Haber 
Dergisi" adını aldı. 26. Dönemde 24 sayı 
yayımlandı. Türkiye’de öncü nitelikte ilk kez 
"Canlı Dergi" uygulamasıyla interaktif bir 
çalışma gerçekleştirildi.

* 1 milyon 64 bin vatandaş Meclisi ziyaret etti. 
Çoğunluğu öğrenci olmak üzere 275 bin 825 
kişiye rehberlik ve tanıtım hizmeti verildi. 

* 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında birçok 
kamu kurum, kuruluş ve STK temsilcileri 
TBMM’yi ziyaret etti. Bu süreçte, başta ABD 
olmak üzere 23 yabancı heyet de TBMM’yi 
ziyaret etti. 

* TBMM Başkanının uluslararası alanda yaptığı 
etkin parlamenter diplomasi neticesinde 
Demokrasi ve Dayanışma Zirvesinde, 

TÜRKPA Genel Kurulunda, Barış, Kalkınma ve 
Bağlantılılık Terörle Mücadele Zirvesi ile İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nde FETÖ 
darbe girişimi kınandı.

* 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM 
Külliyesinin bombalanmasıyla meydana gelen 
milyonlarca liralık maddi hasarın tazimini için 
FETÖ terör örgütü mensubu 125 kişi aleyhine 
alacak davası açıldı. Davalıların tüm mal 
varlıklarına ihtiyati haciz konuldu.

* Meclisin bombalanmasıyla ilgili olarak açılan 
Akıncı Üssü davası ile Çatı davası başta olmak 
üzere toplam 105 ceza dosyasına müdâhil 
olundu.

* Birinci Meclisten başlayıp TBMM Tören 
Alanında son bulan "Millî Birlik Yürüyüşü" 
gerçekleştirildi.

* "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü" 
törenleri çerçevesinde Devlet protokolü, 
şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların yoğun 
katılımıyla TBMM’nin ev sahipliğinde program 
gerçekleştirildi.

* 251 şehidi temsilen 81 ilden gelen gençlerin 
getirdiği 251 bayrak Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildi.

* Darbe girişimi sırasında tahribata maruz kalan 
alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

* Yasama faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 
yürütülmesi için yasama dönemi boyunca 
modern ve teknolojik imkânlar çerçevesinde 
bilgi, bilişim ve fiziki alt yapı çalışmaları ile 
bakım, onarım ve tefriş çalışmaları yürütüldü.

* Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) 
geçildi.

* Santral sistemi kurularak sabit telefonlar daha 
teknolojik hâle getirildi.

* Başkanlık Divanı Toplantı Salonu ve TBMM 
Başkanlık Makam Odası günün şartlarına 
uygun hâle getirildi.

* Kulisler, milletvekillerinin talep ve ihtiyaçları 
dikkate alınarak daha uygun hâle getirildi.

* Milletvekillerine tanınan diplomatik pasaport 
hakkı önceki dönem milletvekillerine de verildi.

* SGK ile anlaşmalı tüm eczanelerden 
milletvekillerinin de faydalanması sağlandı. 
Meclis hastanesinde ilk defa hizmete giren 
tam kapasiteli fizik tedavi merkezi ünitesi 
oluşturuldu. Ultrason, raporlama, hasta 
bekleme odaları yapıldı.
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KEİPA 25. YIL DÖNÜMÜ: MECLİS BAŞKANLARI ZİRVESİ 
16 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 
25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"ne katıldı.

Programa, KEİPA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, KEİPA Türk Grubu 
Üyeleri AK PARTİ İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, 
AK PARTİ Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ve AK 
PARTİ Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar da 
katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, "Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 25. 
Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"ndeki 
konuşmasında, Türkiye'nin, kuruluşuna öncülük ettiği 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü ve KEİPA'ya 
özel önem atfettiğini ifade ederek, geçen yılın ilk 
yarısında Türkiye'nin üstlendiği dönem başkanlığının 
ana temasını "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ortaklığın 
Geliştirilmesi"nin oluşturduğunu hatırlattı. 

Türkiye'nin, kuruluşundan bu yana KEİ'nin bölgede ve 
uluslararası alanda etkinlik ve öneminin artılması, üye 

ülkeler arasında iş birliği imkânlarının geliştirilmesi ve 
ekonomik iş birliği aracığıyla üye ülkeler arasındaki 
bağların güçlendirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini 
anlatan Kahraman, "Karadeniz Havzası ülkeleri olarak 
bir araya gelsek de aslen çok daha geniş bir coğrafyayla 
bağlantılı gelişmelerden etkilenmekteyiz. Bölgemizi 
Akdeniz, Orta Doğu, Körfez ve Balkanlar'dan bağımsız 
düşünemeyiz. Küresel boyuttaki terörizm, aşırıcılık, 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı, yasa dışı göç, ekonomik 
kriz, insani trajediler, çevre sorunları gibi meseleler 
hepimizi ilgilendirmektedir. Bölgemiz, hatta tüm 
dünya olarak bugün zor bir dönemden geçmekteyiz. 
Barışa, hoşgörüye, istikrar ve güvenliğe, ekonomik ve 
insani kalkınmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyuyoruz. Küreselleşme çağından birçok bölgesel 
sorun, aslında potansiyel küresel bir sorun olarak 
karşımızda duruyor." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, Karadeniz coğrafyasının 
son derece kritik bölgelere komşu olduğuna 
değinerek, "Hemen yanımızda vuku bulan kriz ve 
çatışmaların çözümü, bölgemizin ve ülkelerimizin 
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güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. 
Filistin ve Kudüs, uluslararası toplumun vicdan ve 
adalet meselesidir." dedi. 

Meclisteki olağanüstü Kudüs toplantısı nedeniyle dün 
KEİPA 25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesine 
ev sahipliği yapamadığını dile getiren Kahraman, 
şöyle devam etti: 

"Bir trajedi oldu ve bir kara pazartesi yaşadık. 128 
ülkenin reyiyle, 9 ülkenin karşı koyması ve 35 ülkenin 
çekimser kalmasıyla BM'de alınan karara muhalif 
olarak maalesef ABD, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e 
taşıdı. Buna karşı halk Gazze'de bir gösteride bulundu, 
karara tepkisini ortaya koymak istedi, demokratik bir 
karşı görüş ifade etti. Buna karşı terör estirildi ve 
maalesef şu andaki rakama göre 62 kişi öldü ve 2 
bin 770'in üzerinde insan yaralandı, aralarında ağır 
yaralılar var. Bir trajedi meydana geldi. Tabii bu 
sadece bölgeyi ya da bir devleti ilgilendirmiyor, aynı 
zamanda dünya barışına da bir araya geldiğimiz 
topluluğumuza da zarar meydana getiriyor. Bu ve 
benzeri olaylara karşı biz, duygumuzu, düşüncemizi 
ifade etmek durumundayız. Özlemimiz barış içinde, 
huzur içinde bir dünya oluşturmada elimizden geleni 
yapmak. Kudüs'teki gelişmelere sessiz kalınmaması 
gerektiği tabiidir. Filistin devletinin vücut bulması ve 
Filistin halkının gözyaşlarının dindirilmesi için Orta 
Doğu barış sürecinin sağlıklı bir zeminde yeniden 
canlandırılması gerekir. ABD büyükelçiliğinin Tel 
Aviv'den Kudüs'e taşınarak, uluslararası hukukun en 
temel ilkelerini, uluslararası toplumun iradesini, tarihî 
ve sosyal gerçekleri hiçe sayma tutumu yanlıştır. Bu 

sürdürülmemelidir. ABD hak, adalet ve hakkaniyet 
şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM 
kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, 
uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar 
vermiştir. İsrail'in, Amerika'nın bu hukuk dışı karar ve 
uygulamasına karşı haklı, meşru tepkilerini gösteren 
savunmasız sivil Filistinlilere saldırısı insanlık dışıdır 
ve utanç vericidir. Masum Filistinlilerin katliamı, 
tarihe kara leke olarak geçmiştir. Artık bu, bir kara 
pazartesidir. Bu katliam karşısında uluslararası 
toplumun tepkisini en sert şekilde ortaya koyması 
ve ABD'nin kararına karşı verdiği 21 Aralık 2017 
tarihli cevabının arkasında durduğunu göstermesi 
gerekmektedir." 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin, İslam İşbirliği 
Teşkilatı dönem başkanı olarak, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 18 Mayıs 
2018 Cuma günü İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı 
Olağanüstü Zirvesi düzenlemek üzere çağrıda 
bulunduğunu hatırlatarak, "Konunun başta BM olmak 
üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde de takipçisi 
olacağız. Filistin'e başta BM olmak üzere uluslararası 
platformlarda desteğin devam etmesi elzemdir. Haklı 
davalarında Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz. Filistin sorunu çözüme 
kavuşmadan Orta Doğu'da adaletin ve barışın tesis 
edilmesi mümkün değildir." diye konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Irak'ın toprak 
bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasının, yeniden 
imarının önem arz ettiğini dile getirerek, Irak'ın 
yeniden imarı konusundaki en yüksek meblağı içeren 
bir taahhütte bulunulduğunu kaydetti. 

Suriye ihtilafının 8. yılına girdiğine değinen Kahraman, 
"Suriye rejimi hâlâ kimyasal silah kullanımı da 
dâhil insanlık dışı saldırıları sürdürüyor. Bu krizin 
kalıcı çözümünün tüm uluslararası topluluğun 
sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, terörle mücadelenin 
tavizsiz sürdürülmesi gerektiğinin altını çizerek, 
şunları söyledi: 

"PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ ve diğerlerine karşı aynı 
anda mücadele ediyoruz. Harekâtlarımızla Suriye'de 
4 bin kilometrekarelik alanı teröristlerden kurtardık, 
sivilleri kesinlikle hedef almadık ve Suriye'de ilelebet 
kalmak ve işgal etmek gibi bir niyetimiz olmadığını da 
vurgulamak isterim. Terör örgütleri arasında ayrım 
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yapılmasını kesinlikle kabul etmiyorum. Terörün 
dini ve milliyeti olmaz, terör bir insanlık suçudur. 
Devletler birlikte el ele bu belayı, derdi bertaraf 
etmek durumundadır. PKK'nın Suriye uzantısı PYD 
ve YPG'ye destek veren tüm ülkeleri bu yanlıştan 
bir an önce dönmeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki 
tüm terör örgütleri gerektiğinde birbirleriyle iş birliği 
yapmaktan da çekinmezler." 

FETÖ'nün yeni nesil bir terör örgütü olduğunu 
anlatan Kahraman, FETÖ tehdidinin Türkiye 
dışında diğer ülkeleri, BM ve AGİT gibi uluslararası 
örgütleri kapsayan geniş bir alanda geçerli olduğunu 
ve teröristlerin kökünü kazımak için iş birliği 
mekanizmaları geliştirmek gerektiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Montrö Boğazlar 
Sözleşmesi'nin Karadeniz'de barış, güvenlik ve 
istikrarın sağlanmasında asli bir unsur olduğunu dile 
getirerek, Türkiye'nin sözleşme hükümlerinin ruhuna 
sadık kalarak, titizlikle uygulamaya devam edeceğini, 
böylece Karadeniz'in güvenli bir istikrar havzası 
olarak kalacağını vurguladı. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler 
Asamblesi (KEİPA) Dönem Başkanı ve Arnavutluk 

Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Gramoz Ruçi, 
KEİPA 25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesindeki 
konuşmasında, İstanbul'da bir araya gelmekten son 
derece memnun olduklarını dile getirdi. 

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür 
eden Ruçi, "Daha geniş iş birliğine açığız. Bu süreç 
bir hükûmet girişimi olarak başladı ve bugüne kadar 
geldi. Tedricen de bir iş birliği hâlini aldı. Teşkilatımız 
dünyanın bu bölgesinde barış ve iş birliği isteklerine 
cevap verdi. Örgütümüzün değerini artıranlar oldu. 
Teşkilatın mevcudiyeti sürecinde vuku bulan sorunlar, 
bizim gibi yakın tarihi bulunan bölgeler için ortak 
sorunlardır." diye konuştu. 

Kuvvetli ekonomiler ve kalkınma sayesinde 
ilerleyebileceklerine vurgu yapan Ruçi, şunları söyledi: 

"Teşkilata üye ülkeler arasındaki iş birliğinin daha 
da kuvvetlendirilmesini diliyoruz. Diyaloğu teşvik 
etmeliyiz. Aramızdaki uyum ve entegrasyon, 
küreselleşme sürecinde itici gücümüz olacak. 
Bölgesel bir örgütüz ama küresel sorumluluklarımız 
da var. Hükûmetlerimiz ve vatandaşlarımız arasındaki 
dostluğu kuvvetlendirmeliyiz. Bunu başaracak 
gücümüz var. Vatandaşlarımızın geleceği için önemli 

Soldan sağa: KEİPA Dönem Başkanı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı Gramoz Ruçi, TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev
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olan sektörlerde iş birliğini yoğunlaştırmalıyız. 
Vatandaşlarımızın daha fazla özgürlükten istifade 
etmelerini sağlamalıyız. Vatandaşlarımız etkin ve 
erişilebilir sağlık, eğitim gibi hizmetleri alabilmeli." 

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev ise TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman'a misafirperverliğinden 
dolayı teşekkür ederek "Hepimiz Karadeniz bölgesinde 
yaşıyoruz. Bu bölge dünya siyasetinde her zaman 
önemli bir rol oynadı. Asya ve Avrupa arasında köprü 
olarak görülmesinin yanı sıra ana ulaştırma yollarının 
da kavşağıdır." diye konuştu. 

Karadeniz bölgesinin öneminin sadece enerji 
kaynakları ve coğrafi konumdan kaynaklanmadığını 
dile getiren Hajiyev, şöyle devam etti: 

"Bu bölgenin asıl değeri insanlardır. Farklı uluslar, 
farklı gelenekleri ve dinleriyle yaşayan uluslar... Bu 
kültür iş birliği açısından önemli bir unsurdur. Bu çok 
kültürlülükle iftihar ediyoruz. Yapmamız gereken ise 
bu kültürleri kullanarak barış, uzlaşma, istikrar ve 
refahın sağlanması için çalışmaktır." 

Asaf Hajiyev, konuşmasının devamında KEİPA'nın 
yapısı ve etkinliği hakkında bilgi vererek, bu etkinliğin 
nasıl artırılabileceği konusunda değerlendirmelerde 
bulundu. 

KEİPA üyesi ülkelerin bir aile olduğunu aktaran 
Hajiyev, "Bizim birliğimizden doğacak güçle bölgeye 
barış ve uzlaşma getirmeliyiz. Bu bağlamda Karadeniz 
bizi bölmemeli, bir araya getirmelidir." diye konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
KEİPA 25. Yıl Dönümü:  
Meclis Başkanları Zirvesinin  
kapanışında bir konuşma yaptı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenterler Asamblesinin (KEİPA), 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü’nün 
canlandırılması ve güçlendirilmesi, böylece ortaya 
somut kazanımlar koyan çok daha dinamik, etkin 
ve yararlı bir bölgesel örgüt olması yolunda destek 
vermeyi ve Karadeniz'in bir iş birliği denizi hâline 
getirilmesine katkı vermeyi hedeflediğini dile getirdi. 

Türkiye'nin, KEİ'nin de özünü oluşturan ekonomik iş 
birliğinin bölgesel istikrar ve barışa son derece olumlu 

yansımalarda bulunabilecek bir alan oluşturduğuna 
inandığını ifade eden Kahraman, "İkili ve çok taraflı 
düzlemde ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi 
önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Türkiye, 
bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 
üçüncü, Avrupa'nın en büyük beşinci ekonomisidir 
ve en büyük ekonomileri bir araya getiren G20 
içinde yer almaktadır. Dünyadaki 10 devasa projeden 
6'sı ülkemizde... 2017'de 7,4 oranında bir büyüme 
kaydettik. G20 ülkeleri içinde birinci, OECD ülkeleri 
arasında ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olduk. 
Son 10 yılda 200 milyar dolarlık altyapı yatırımını 
tamamladık. 2023 yılında 50 milyon turistin ülkemize 
gelmesini hedefliyoruz. Sahip olduğumuz bu güçlü 
potansiyel ile Karadeniz havzasında ekonomik iş 
birliğinin ilerletilmesi için komşularımız, dostlarımız 
ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya hazırız." 

TBMM Başkanı Kahraman, dünya ekonomisinde 
dijitalleşmenin, inovasyonun ve otomasyonun hâkim 
olduğu yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Biz 
Türkiye'de yüksek teknolojiye dayalı bir ekonomiye 
geçmeyi hedefliyoruz. KEİ'deki bölgesel iş birliğimiz 
çerçevesinde bu yönde de birbirimize destek 
olabileceğimizi, yeni ufukları birlikte keşfedebileceğimizi 
düşünüyorum. Enerji ve ulaştırma alanlarında bölgesel 
bağlantının geliştirilmesine yönelik her türlü girişimi 
destekliyoruz ve bu gayeyle birçok projeyi yürütüyoruz. 
Bu bağlamda dünyanın en önemli enerji ve ulaştırma 
yollarının kavşağı konumundaki Karadeniz bölgesinde 
de önemli iş birliği potansiyelinin bulunduğuna 
inanıyoruz." diye konuştu. 

Karadeniz havzasının mücadele etmesi gereken 
güncel tehditlerle karşı karşıya kaldığını kaydeden 
Kahraman, uluslararası gündemin en üst sıralarında 
yer alan terör ve aşırı akımlara kararlılıkla karşı 
koyabilme kapasitesini geliştirmek gerektiğini söyledi. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, kendine özgü 
ekosistemi nedeniyle son derece hassas bir yapıya 
sahip Karadeniz'de kirliliğin engellenmesini öncelikler 
arasına almak gerektiğine işaret etti.

KEİ'nin somut ve sonuç alıcı projeler geliştirmesinin 
örgütün halklar nezdinde görünürlüğü ve 
benimsenmesi açısından yarar sağlayacağını belirten 
Kahraman, "Bölgesel ve uluslararası barışa katkıda 
bulunmak ve buna yönelik çalışmaları dikkatle 
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yürütmek, takip etmek, her türlü terörist hareketin 
karşısında olmak, insanlığın sulhu ve huzuru 
için gerekli çalışmaları yapmak da görevlerimiz 
arasındadır." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 
25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesi"nde, İsrail 
askerlerinin Filistinlileri katletmesinin kınanacağı 
bir maddenin ortak bildiri metnine girmesi önerisini 
getirdi. 

Büyük bir dramla karşı karşıya olduklarını dile getiren 
Kahraman, "Kara pazartesi yaşadı dünya... Daha önce 
11 Mayıs'ta kaleme alınmış ve mutabakat metni olarak 
ortaya çıkan bildiriye bir eklenti yapma zaruriyeti 
doğduğuna inanıyorum. Ayın 11'indeki metne girmeyen 

ama bugün kulağımızı tıkamamamız gereken bir 
durumla karşı karşıyayız." şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, ortak bildiriye eklenmesi 
gereken maddeye ilişkin ise şunları söyledi: 

"Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler 
Asamblesi üyesi ülkeler olarak Orta Doğu'da 
sürdürülebilir, kalıcı ve adil tesisine yönelik 
taahhüdümüzü vurguluyoruz. Barışın ancak Doğu 
Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacak şekilde 1967 
sınırları temelinde, uluslararası meşru kararlara 
bağlı, iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle 
sağlanabileceğine inanıyoruz. Ayrıca uluslararası 
hukuka ve yerleşik parametreler hilafına Filistin 
topraklarına atılan bu tek taraflı adımların barış 
zeminini derinden tahrip edeceğini düşünüyoruz. 

İsrail'in barışçıl protesto 
gösterilerine katılan masum 
Filistinli sivillere yönelik orantısız 
güç kullanımı sonucunda 
gerçekleştirdiği katliamı 
şiddetle kınıyor ve bölgede itidal 
çağrısında bulunuyoruz." 

TBMM Başkanı Kahraman'ın 
teklifi Romanya, Sırbistan ve 
Bulgaristan'ın da aralarında 
bulunduğu bazı ülkelerce 
konunun siyasi olduğu, kendi 
parlamentolarına danışmaları 
gerektiği gerekçeleriyle kabul 
görmedi. Yapılan müzakereler 
sonrasında 11 Mayıs'ta mutabık 
kalınan metnin kabulüne, söz 
konusu ek madde için ülkelere 
istişare süresi tanınmasına karar 
verildi. 

Zirvede, üye ülkeler meclis 
başkanları ve temsilcilerinin 
konuşmalarının ardından meclis 
başkanlarına KEİPA Onur 
Madalyası takdim edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan için hazırlanan madalya, 
TBMM Başkanı Kahraman'a 
verildi. 

Soldan sağa: KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
KEİPA Dönem Başkanı ve  Arnavutluk Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı  
Gramoz Ruçi
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gürcistan Parlamentosu Başkanı  
Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi. 

Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) 25. 
Yıl Dönümü: Meclis 
Başkanları Zirvesi 
sonrasında TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, 
Gürcistan Parlamentosu 
Başkanı Irakli Kobakhidze 
ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede 
iki ülke ilişkilerinin mevcut 
durumu değerlendirilerek, 
iş birliğinin artırılmasına 
vurgu yapıldı.

Öte yandan KEİPA'nın 25. yıl dönümüne adanan 

KEİPA Hatıra Pulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 

KEİPA Dönem Başkanı ve Arnavutluk Cumhuriyeti 

Parlamentosu Başkanı Gramoz Ruçi ve KEİPA Genel 
Sekreteri Asaf Hajiyev tarafından imzalandı.

Zirve, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) 25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesinde gazetecilerin 
gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 

KEİPA toplantısının önemine dikkati çeken TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, "Güçlü bir teşkilatın 25. 
yıl dönümündeyiz. Bölgeye ve dünya barışına gerekli 
katkıları yapmak, bölge ülkeleri arasındaki barışı, 
münasebetleri, her türlü ilişkileri düzenlemek için 
kuruldu, giderek güçlendi. Güzel bir toplantı, güçlü bir 
katılım... Bütün meseleleri beraber inceliyoruz. Ortak 
bir deklarasyonda da görüşlerimizi izah edeceğiz." 
şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, ABD'nin İsrail 
Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek 
için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen 
gösterilerde İsrail askerlerince 50'den fazla 
Filistinlinin şehit edilmesini de değerlendirdi. 

Saldırıları "kara pazartesi" olarak niteleyen 
Kahraman, "Bir deklarasyon var ama ona eklenti 
yapmak durumundayız. Zira kara pazartesi günü 
yaşanan gelişmeler, yapılan katliam, bizi ve bölgeyi 
sıkıntıya sokacak, dünya barışını sıkıntıya sokacak 
olaylar; dolayısıyla da görüşümüzü ifade edeceğiz. 
Bu beraberliklerimizin barışı sağlamada, bölgenin 
gelişmesini sağlamada fayda sağlamasını temenni 
ediyorum." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ABD 
Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in 
kendini korumaya hakkı var." şeklindeki 
sözlerinin sorulması üzerine, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

"İsrail bir saldırıya maruz değil. 
Birleşmiş Milletler kararında, öteden 
beri devam eden bir statüyü çiğneme 
ve yanlış yapma durumunda bir 
devletin kendini savunması diye 
bir hadise yok. Tersine terörize bir 
faaliyet mevzubahis. BM kararına göre 
Kudüs üç semavi dinin kutsal şehri 
ve orada herhangi bir büyükelçilik 
açılamaz. Onu çiğneyerek yapılan 
hareket yanlıştır. Bu evrensel hukuk 
değerlerine de BM esaslarına da 
aykırı bir harekettir. O beyan yanlış. 
Bu mevzuda en büyük kabahat 

Trump'a aittir. Bizzat Amerika'nın kendi içerisinde 
olsun, İsrail'de olsun kararın yanlışlığını ifade eden 
birçok kesim var. Müslümanlığın, Hristiyanlığın, 
Museviliğin ortak değerlerinin bulunduğu bir şehir 
bu. Orada herhangi bir başkentin açılamayacağına 
dair kararlar var. Bir büyük yanlış var ve bu yanlışın 
sonucunun kötü neticeler doğurması muhtemel 
olduğu için önleneceğine, giderileceğine inanıyorum." 

TBMM Başkanı Kahraman, "Orta Doğu'daki diğer 
ülkelerin Kudüs konusundaki tavırlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Çok yanlış 
ediyorlar. Bugün bana dokunmuyor dediğin hadise, 
yarın gelir size dokunur. Bu bumerang hadisesidir. 
Evrensel değerlerden, hukuk değerlerinden, insani 
duygu ve düşüncelerden uzaklaştığınızda, siz de o 
sıkıntının içine girmiş olursunuz. Bu tutum yanlış, 
düzeltilmesi lazım." cevabını verdi. 

Kudüs özelinde yaşanan sıkıntının bölgeye yayılması 
hususunda devletlerin müzakere etmesi ve 
asamblelerde ortak görüşlerin oluşması gerektiğini 
dile getiren Kahraman; NATO, KEİPA, BM Güvenlik 
Konseyi gibi kurumların da bu amaçla kurulduğunu 
söyledi.

KEİPA Türk Grubu Başkanı Ramazan Can (solda), TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
(sağda), TBMM Genel Sekreteri  Mehmet Ali Kumbuzoğlu (arkada) 
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KEİPA 25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesi 
kapsamında üye ülkelerin meclis başkanları 
onuruna verdiği akşam yemeğinde konuşan TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, bir barış projesi olan 
KEİPA’nın, kurulduğu günden bugüne kadar vazifesini 
layıkıyla yerine getirmeye çalıştığını vurgulayarak, 
hızla değişen dünyada karşı karşıya bulunulan 
sorunların ağırlığı dikkate alındığında, parlamentoların 
küresel barış ve güvenliği ilgilendiren konulara da ilgi 
göstermesinin kaçınılmaz hâle geldiğini söyledi. 

TBMM Başkanvekili Aydın, parlamentoların, halkların 
temsilcileri olarak dünya barışına ve güvenliğine 
önemli katkılarının olduğunu ifade etti. 

KEİPA’nın, bölgesel ve uluslararası iş birliğine katkıda 
bulunması açısından güzel bir fırsat teşkil edeceğine 
inandığını aktaran Aydın, şöyle konuştu: 

“Ramazan ayının arifesindeyiz. Bu mübarek ayda 
Kudüs’te yaşanan insanlık dışı olaylara değinmek 
istiyorum. ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e 
taşıyarak, uluslararası hukukun en temel ilkelerini, 

uluslararası toplumun iradesini, tarihî ve sosyal 
gerçekleri hiçe sayan tutumunu sürdürmüştür. 
ABD’nin uluslararası toplumu hiçe sayan bu kararı 
Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ ifadesinin ne 
kadar doğru ve yerinde olduğunun göstergesidir. BM 
Güvenlik Konseyindeki 5 daimi üyenin, istediği her 
kararı geçirdiği ve diğer tüm devletleri yok saydığı bu 
yapı, anlayış bir an önce değişmelidir. 

ABD; hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla 
bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını 
hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası 
toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiştir. 
İsrail’in, ABD’nin hukuk dışı karar ve uygulamasına 
karşı haklı ve meşru tepkilerini gösteren savunmasız 
ve sivil Filistinlilere saldırısı insanlık dışı ve utanç 
vericidir. Masum Filistinlilerin katliamı tarihe kara leke 
olarak geçmiştir. Bu katliam karşısında uluslararası 
toplumun tepkisini en sert şekilde ortaya koyması 
ve ABD’nin kararına verdiği 21 Aralık 2017 tarihli 
cevabın arkasında durduğunu göstermesi gerekir. “ 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesinin (KEİPA) 25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesi dolayısıyla 
Türkiye’ye gelen üye ülkelerin meclis başkanları onuruna akşam yemeği verdi. 

15 Mayıs 2018
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Ahmet Aydın, bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında 18 Mayıs’ta 
İstanbul’da İİT Olağanüstü 
Zirvesini düzenlemek üzere 
çağrıda bulunduklarını söyledi. 

Ayrıca konunun başta BM 
olmak üzere uluslararası 
kuruluşlar nezdinde de takipçisi 
olacaklarını dile getiren Aydın, 
“Filistin’e, başta BM olmak 
üzere uluslararası desteğin 
devam etmesi elzemdir. 
Haklı davalarında Filistinli 
kardeşlerimize her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz. Filistin 
sorunu çözüme kavuşmadan 
Orta Doğu’da adaletin ve barışın 
tesisi mümkün değildir.” şeklinde 
konuştu. 

TBMM Başkanvekili Aydın, çağın 
en büyük belası olan terörizmle mücadelede birçok 
ülkenin samimi olmadığının üzülerek görüldüğünü 
aktararak, “Terörün her türlüsüyle ve her türlü terör 
örgütüyle istisnasız bir mücadelenin şart olduğu 
bilinmelidir. Türkiye olarak çok uzun yıllar bütün 
terör örgütleriyle amansız bir mücadele vermekteyiz. 

Değerli dostlarımızı da bu mücadelede daha etkin bir 

şekilde yanımızda görmeyi arzu ediyoruz.” dedi. 

KEİPA Dönem Başkanı ve Arnavutluk Parlamentosu 

Başkanı Gramoz Ruçi de KEİPA’nın kuruluş sebebinin 

üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak, aynı 

zamanda bölgeyi, huzurun, barışın ve güvenin hüküm 

sürdüğü bir bölge hâline getirmek olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, her iki ülke 
heyetlerinin de yer aldığı ikili görüşmede yaptığı 
konuşmada, KEİPA Dönem Başkanı ve Arnavutluk 
Parlamentosu Başkanı Gramoz Ruçi’yi, Türkiye’de 
ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile 
getirdi. 

Türkiye ile Arnavutluk’un, tarihi, kültürel, siyasi, 
ekonomik bağları bulunan iki ülke olduğunu belirten 
Aydın, Türkiye’de de sayıları milyonlarla ifade edilen 
Arnavut kökenli vatandaşın yaşadığını söyledi.

Köklü ve ortak geçmişteki önemli şahsiyetlerin, iki 
ülkenin gelişmesinde önemli rol aldığını dile getiren 

Aydın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın mart ayında 
Türkiye’ye yaptığı çalışma ziyaretinin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinin, 
ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğunu vurguladı.

Avrupa entegrasyonu kapsamında, gerek Arnavutluk 
gerekse Türkiye’nin AB yolunda süreçlerinin devam 
ettiğini hatırlatan Aydın, Arnavutluk’un da bu sürece 
bir an evvel dahil olmasını istediklerini belirtti.

Bu süreçte, Arnavutluk’un başta adalet reformu 
olmak üzere pek çok alanda yaptığı reformları 
desteklediklerini anlatan Aydın, bu bağlamda 
Avrasya ülkeleri parlamento başkanları toplantılarının 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesinin (KEİPA) 25. Yıl Dönümü: Meclis Başkanları Zirvesi dolayısıyla 
İstanbul’da bulunan KEİPA Dönem Başkanı ve Arnavutluk Parlamentosu 
Başkanı Gramoz Ruçi ile bir araya geldi.
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üçüncüsünü 8-11 Ekim tarihinde Antalya’da 
yapacaklarını söyledi.

Hem bölge ülkelerinin ortak refahı hem de 
parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi anlamında 
bu toplantıyı son derece önemsediklerini ifade eden 
Aydın, bu toplantıda Ruçi’yi de ağırlamak istediklerini 
belirtti.

Türkiye ve Arnavutluk’un ekonomik anlamda ciddi 
ilişkileri olan iki ülke olduğunu belirten Aydın, “Türkiye, 
Arnavutluk’taki 3. büyük yatırımcı.” dedi.

Türkiye’nin, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci 
Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Sekretaryası’na 
ev sahibi olma talebi olduğunu hatırlatan Aydın, aynı 
zamanda Sofya’nın da böyle bir talebi olduğunu, 
Arnavutluk’tan destek istediklerini ifade etti.

Aydın, nisan ayında Slovenya’da yapılan genel kurulda 
Makedonya’nın bir önerisi olduğunu, bu sekretaryanın 
5 yıl içinde İstanbul’da bir Bulgar genel sekreter 
tarafından, geriye kalan 5 yıl içinde de Sofya’da bir 
Türk genel sekreter tarafından yürütülmesini teklif 
ettiğini ancak Sofya’nın buna karşı olduğunu söyledi.

Dost ve kardeş Arnavutluk’tan, FETÖ ile mücadele 
noktasında çok daha ciddi bir destek beklediklerini 
dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

“Türkiye, FETÖ ile çok ciddi bir mücadele veriyor. 
Sadece Türkiye değil, dünyada yaklaşık 150 ülkede 
yardım kuruluşları, okulları, dernekleri olan bir terör 

örgütü. Sadece Türkiye için değil, FETÖ 
mensupları faaliyet sürdürmüş oldukları bütün 
ülkeler için ciddi bir tehlikedir ve tehdittir. 

Parlamentomuzun bombalanmasına kadar 
varan çok alçak bir darbe girişimi ile karşı 
karşıya kaldık. Bunlar, küresel bir iktidar ve 
hakimiyet arzusu olan bir terör örgütü. Çok 
sayıda şehidimiz, yaralımız oldu. Dolayısıyla 
bu kadar tehlike oluşturan, tehdit boyutu 
yüksek olan kuruluşların Arnavutluk’ta 
da kapatılması, oradaki okulların Maarif 
Vakfı’mıza devredilmesini arzu ediyoruz. Bu 
konuda size bir teminat da verebiliriz. Devir 
sürecinde gerek okullarda okuyan öğrencilere 
gerekse FETÖ ile bağlantısı bulunmayan 
öğretmenlere ilişkin en ufak bir mağduriyetin 
yaşanmayacağını da ifade etmek isteriz.”

İsrail Hükûmetinin Kudüs’ü tek taraflı başkent 
ilan etmesi girişimi sonrasında Filistin’de 

yaşanan olaylara da değinen Aydın, “Hukuk dışı, 
insanlık vicdanını kanatan, ABD’nin aldığı başkenti 
Kudüs’e taşıma kararı ve bunun hayata geçirilmesi 
noktasında Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı zulmü, 
bugün TBMM’de özel oturumda konuşmak adına Meclis 
Başkanımız kaldı. Türkiye olarak bu anlamda Filistin 
haklı davasının sonuna kadar yanında olduğumuzu her 
platformda göstermeye çalışıyoruz.” dedi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
dönem başkanı olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 
toplantıya davet ettiğini ve toplantıdan sonra cuma 
günü Yenikapı’da İsrail’in Filistin’e zulmünü kınayacak 
bir miting düzenleyeceklerini söyledi.

Filistin’de yapılan İsrail işgalinin, haksız ve hukuka 
aykırı yapılan eylemlerin, tüm dünya tarafından 
görülmesi ve buna karşı çok ciddi bir ses çıkarılması 
gerektiğini vurgulayan Aydın, “Kudüs, bütün dinlerin 
ortak mekanıdır, insanlığın vicdanıdır aynı zamanda. 
Bu vicdanı sızlatmamak lazım.” değerlendirmesinde 
bulundu.

KEİPA Dönem Başkanı ve Arnavutluk Parlamentosu 
Başkanı Ruçi de KEİPA’nın 25. yıl dönümü olduğunu 
hatırlatarak Türkiye’nin KEİPA’ya çok emeği geçtiğini 
ve Türkiye’nin desteği olmadan KEİPA’nın var 
olamayacağını söyledi.

Arnavutluk ve Türkiye’nin hem kardeş hem de 
arkadaş iki ülke olduğunu ifade eden Ruçi, “Türkiye ile 

KEİPA Dönem Başkanı ve Arnavutluk Parlamentosu Başkanı  
Gramoz Ruçi (solda), TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın (sağda)
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Arnavutluk arasındaki ikili ilişkiler her zaman en üst 
safhadaydı. Türkiye ve Arnavutluk arasında stratejik 
anlamda görüşmeler var. Ekonomik iş birliğinden çok 

memnunuz. Türk yatırımcılar bizim için çok önemli. 
Daha çok Türk yatırımcının Arnavutluk’a gelmesini 
istiyoruz.”

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, KEİPA 25. Yıl Dönümü Meclis Başkanları 
Zirvesi çerçevesinde Rusya Duması Başkan Yardımcısı Peter Oligovic ile  
bir araya geldi. 
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Rusya Duması 
Başkan Yardımcısı Peter Oligovic ile yapılan görüşmeye 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Ankara'da Filistin 
meselesinden dolayı Mecliste düzenlenen özel bir 
oturuma başkanlık yapması nedeniyle görüşmeye 
katılamadığını söyledi. 

Parlamenter diplomasinin ülkeler arasındaki ilişkiler 
açısından son derece önemli olduğunu dile getiren 
Aydın, şöyle konuştu: 

"Parlamenter diplomasiyi çok önemsiyoruz. Rusya ile 
ilişkilerin geliştirilmesine son derece değer veriyoruz. 
Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve 
Sayın Putin'in yaklaşımları iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini ve halklar arasındaki diyaloğu da son derece 
iyi bir noktaya getirdi. Bu da iki ülke arasındaki ticareti 
artıracaktır. Uluslararası meselelerde terörizm 
başta olmak üzere iki ülkenin ortak hareket etmesi 
dünyanın barışı anlamında son derece önemlidir. 
Türkiye ve Rusya birçok sorunu bertaraf edebilecek 
iki güçlü ülkedir. Rusya ile 22 milyar doların üzerinde 
bir ticaret hacmimiz var. Geçen yıl, 4,7 
milyon turist ağırladık, bu yıl 6 milyon 
turisti ağırlayacağımızı düşünüyoruz. 
Enerji başta olmak üzere pek çok alanda 
gelişen ilişkilerimiz var. Vizelerin serbest 
bırakılmasıyla ilişkilerin daha da iyi bir 
noktaya geleceğini düşünüyoruz." 

Ahmet Aydın, İsrail'in Gazze'deki 
katliamına değinerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Kudüs bizlerin kırmızı çizgisidir, 
insanlığın bir silüetidir ve aynı zamanda 
Filistin'in de başkentidir. Mazlum ve 
mağdur halklarla ilgili yapılacak ne varsa 
Türkiye yapmaya çalışıyor. Türkiye, 
dünyada en çok mülteci barındıran 
ülkedir; 3,5 milyon Suriyeli kardeşimize 
ev sahipliği yapıyoruz. 30 milyar doların 

üzerinde yardımda bulunduk. Amerika'nın almış olduğu 
karar, BM kararına aykırı, hukuksuz ve vicdansız 
bir karardır. Amerika'nın bu kararını reddediyor ve 
kınıyoruz. Gazzeli ve Filistinlilerin öldürülmesini bir 
vahşet olarak görüyoruz. Dünyanın bu anlamda somut 
bir adım atması gerektiğine inanıyoruz. Amerika, Orta 
Doğu'daki ateşe körükle gitmiştir. Kudüs meselesi 
çözülmeden, Filistin tam bağımsız bir devlet olarak 
kabul edilmeden Orta Doğu'da barışın sağlanmasının 
imkânsız olduğunu düşünüyoruz." 

Oligovic de KEİPA'nın 25. yıl dönümü nedeniyle 
Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduğunu ifade 
ederek, devletler arasındaki iyi ilişkilerin halklara da 
olumlu yansıdığını söyledi. 

İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin Meclis bazında 
da gerçekleşmesinin büyük önem taşıdığını aktaran 
Oligovic, "İki ülkenin parlamentoları arasında çok 
sıcak ilişkiler olduğunu görüyoruz. Bu da sorunların 
çözümü açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Rusya Duması Başkan Yardımcısı Peter Oligovic (solda),  
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın (sağda)



41

TBMM Başkanı Faaliyetleri

İstanbul’un Fethi’nin 565. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla 
düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı.

İstanbul’un Fethi’nin 565. yıl dönümü nedeniyle 
düzenlenen özel programa, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’ın yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Millî 
Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva, 
İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani 
Lideri ve Patrik Vekili Mor Filüksinos Yusuf Çetin, 
İstanbul’daki konsoloslar, iş, spor, sanat ve siyaset 
dünyasından davetliler katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda gerçekleştirdiği 
konuşmasında, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan 
Mehmed’den, manevi rehberleri olan âlimlerden, 
fethe katılan askerlerden ve bu şehrin bu millette 
kalması için mücadele edenlerden Allah’ın razı olması 
temennisinde bulundu.

İstanbul’un kendilerine ecdadın en kıymetli emaneti 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
şehirle bağımızı ne kadar muhkem tutarsak, ülkemize 

verdiğimiz hizmetleri de o denli büyütebiliriz. 
Kalp durursa diğer organlar da görevlerini yerine 
getiremez. İstanbul, Türkiye’nin kalbidir. Bunun için 
İstanbul’un üzerine âdeta titrememiz gerekiyor.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Fatih Sultan 
Mehmed’in restorasyonu tamamlanan türbesinin 
açılışını yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, 
“Sözlerimi, Aşık Veysel gibi, ‘Seversen olayım yârin 
İstanbul’ diyerek tamamlamak istiyorum. Bir kez daha 
Fethin 565. yıl dönümünde İstanbul’un askerî ve 
manevî fatihlerini rahmetle, hürmetle, kemal-i edeple 
yâd ediyorum.” dedi.

İftar programıyla başlayan gecede, Kültür Bakanlığı 
Tarihî Türk Müziği Topluluğunca tasavvuf musikisi 
dinletisi sunuldu. 

“Özel Fetih Gösterisi” ile başlayan kutlamalar 
kapsamında TSK Askerî Mehteran Birliği sahne aldı 
ve kutlamalar için hazırlanan ışık, su ve lazerin birlikte 
kullanıldığı özel bir video mapping ile görkemli bir 
Fetih Gösterisi gerçekleştirildi.

Dünya tarihini değiştiren, bir çağ kapatıp başka bir 
çağ açan büyük deha Fatih Sultan Mehmed Han ile 
muzaffer, yiğit ve kutlu askerlerinin gerçekleştirdiği 
İstanbul’un Fethi’nin yeniden canlandırıldığı tören, 
beğeniyle seyredildi.

İSTANBUL’UN 
FETHİ’NİN 
565. YILI 
GÖRKEMLİ BİR 
TÖRENLE 
KUTLANDI

29 Mayıs 2018
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KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ TÖRENLE HİZMETE AÇILDI 
5 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım 
ile birlikte Kayseri Şehir Hastanesinin açılışını 
gerçekleştirdi.

Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni’ne Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Millî Eğitim Bakanı 

İsmet Yılmaz, Millî Savunma Bakanı Nurettin 
Canikli, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, 
AK PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş,  
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi 
Eker, AK PARTİ Kayseri Milletvekilleri Türkiye-Avrupa 
Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 
İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız ile İsmail Tamer, 
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa Çelik katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, Kayseri Şehir Hastanesinde 3 
bin 200 araçlık kapalı, 200 araçlık açık otoparkın 
yanı sıra helikopter pisti de bulunduğunu, acil 
durumlarda helikopterle getirilen hastaların doğrudan 
ameliyathaneye veya yoğun bakım odalarına 
alınabildiğini anlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her açıdan göz dolduran 
bu tesis Kayseri’nin yanı sıra sağlık alanında bölgenin 
de ihtiyacını karşılayacak. Sivas, Nevşehir, Kırşehir, 

Niğde gibi çevre illerden kardeşlerimiz hastane 
hastane dolaşmadan tüm sağlık sorunlarını burada 
giderebilecekler.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehir hastanesinin tüm 
Kayserililere ve bölge halkına şifa kaynağı olmasını 
diledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman daha sonra beraberindekilerle hastanede 
incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Kayseri’de Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesinin açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, kentte hayırsever iş adamı 
Osman Ulubaş tarafından yaptırılan fen lisesinin 
açılışına katıldı.

Açılış töreninde Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, bakanlar, 
milletvekilleri ve Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, 

belediye başkanları ile hayırsever iş adamı Osman 
Ulubaş ve yakınları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, 
hayırsever iş adamı Ulubaş’a, Kayseri’ye kazandırdığı 
dördüncü okul için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman 
ve beraberindekiler, açılışın ardından okulda 
incelemelerde bulundu.
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Danıştay’ın kuruluşunun 150. yılı ve “Danıştay ve 
İdari Yargı Günü” dolayısıyla Danıştay Konferans 
Salonunda bir tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali 
Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. 
Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, yüksek yargı üyeleri ve 
çok sayıda davetli katıldı. 

Törenden önce Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman, 
Danıştay Konferans Salonu Binasının 
yeni yapılan protokol kapısının açılışını 
yaptı. 

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı 
duruşunda bulunulmasının ardından 

misafirlere ‘Geçmişten Günümüze Danıştay’ tanıtım 
filmi sunuldu.

Törende Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, bir 
konuşma gerçekleştirdi. 

Törenin ardından TBMM Başkanı Kahraman, 
Danıştay’ın anı defterini imzaladı.

DANIŞTAY’IN KURULUŞUNUN 150. YILI VE  
“DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ” TÖRENİ

10 Mayıs 2018
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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, OYUNU KULLANDI

25 Mayıs 2018

24 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesinin (İBB) Saraçhane’deki binasını ziyaret 
etti.

Cuma namazını Süleymaniye Camii’nde kılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman daha sonra İBB’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal’a gerçekleştirdiği ziyarette Şeref 
Defteri’ni imzaladı.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı 
Kahraman’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Mehdi Eker, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet 
Hamdi Çamlı ile İstanbul Valisi Vasip Şahin eşlik etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı 
ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimleri için oyunu 
Çankaya İlkokulunda kullandı.

1146 numaralı sandıkta oyunu 
kullanan TBMM Başkanı 
Kahraman, sandık görevlileriyle 
ve vatandaşlarla tokalaştı.

TBMM Başkanı Kahraman 
Kahraman, oyunu 
kullanmasının ardından 
gazetecilere yaptığı açıklamada 
şunları kaydetti:

“Mühim bir seçim, tarihî bir 
seçim. Her seçim önemli ve 
sandık ne derse o olacak. 

Türkiye, demokrat bir ülke 
olarak, cumhuriyet devleti 
olarak ilelebet devam edecek, 
yola devam edecek. 

Neticenin iyi olacağına 
inanıyorum. Herkes için hayırlı 

olsun, ülkemiz için hayırlı olsun. Allah devletimize, 
milletimize zeval vermesin.”
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ramazan ayına girmemiz nedeniyle 
bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti: 

"Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan bir Ramazan-ı Şerif’e daha 
erişmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı ibadet ayıdır. Oruç, Kur'an tilaveti, 
teravih namazı, münacat, zekat, fitre ve itikâf gibi çeşitli ibadetlerle 
dolu dolu geçireceğimiz manevi bir atmosfer yaşayacağız. 

Bütün Müslümanların birlik, barış, kardeşlik ve diğergamlığı hatırlatan 
Ramazan ayını, ruhlarını arındırmak için fırsata çevireceklerine 
inanıyorum. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuyla 
yaşayanlar için bu müstesna, mübarek günlerin tefekkür etmeye ve 
kendimizi muhasebe etmeye bir vesile olduğunu düşünüyorum. Aziz 
milletimizin ve dünyadaki bütün Müslümanların huzurlu, sükûnet ve 
güven içinde bir ay geçirmelerini diliyorum. 

İsrail Devletinin Filistinlilere yaptığı katliam sebebiyle yüreğimiz buruk 
bir şekilde Ramazan ayına giriyoruz. Dünya önünde gerçekleştirilen 
bu vahşetin, insanlığın yüz karası tutumun karşısında gerekenleri 
yapacağımız muhakkaktır. Şehitlerimize rahmet niyaz ediyoruz. 
Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

Bu ay vesilesiyle tutulacak oruçların, yapılacak ibadetlerin ve edilecek 
duaların makbul olmasını temenni ediyor, bu mübarek günlerin İslam 
âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

RAMAZAN AYI
15 Mayıs 2018
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
DEVLET PROTOKOLÜ İLE İFTARDA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet 
protokolü ile iftar programında bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen iftar 
yemeğine TBMM Başkanı İsmail Kahraman da iştirak 
etti.

İftar programına ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi 
Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. 
Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü 

Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay 
Başkanı Seyit Ahmet Baş, Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga ve Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş ile konuklar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası yaptığı 
konuşmada,  Türkiye’nin yeni bir seçimle birlikte 
yeni bir yönetim sistemine geçmenin de arifesinde 
olduğuna işaret ederek hedeflerinin önümüzdeki 
dönemde Türkiye’yi yasama, yürütme, yargı başta 
olmak üzere her alanda daha ileriye götürmek 
olduğunu söyledi.

30 Mayıs 2018
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TÜM DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ İLE İFTAR YEMEĞİ
6 Haziran 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Şeref 
Holü'nde tüm dönem milletvekillerine iftar verdi. 

İftara; Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha 
Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi 
Akar, kuvvet komutanları, Başbakan Yardımcısı Prof. 
Dr. Recep Akdağ, bakanlar, eski meclis başkanları, 
eski ve yeni milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş ile Türk Parlamenterler Birliği Başkanı 
Nevzat Pakdil katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yemek 
duası okundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, Mecliste verdiği iftarda 
yaptığı konuşmada, konuklara katılımlarından dolayı 
teşekkür etti. 

Bütün inançlarda oruç ibadetinin olduğunu dile 
getiren Kahraman, "Biz Müslümanlar için farz bir 

ibadettir. Bu ay rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. 
Bu ay barış, kardeşlik, huzur ayıdır. Bizler ebedi 
hayata kavuşacağımıza ve bir hesap günü olduğuna 
inanırız. 'Birlikte rahmet vardır, ayrılıkta ise azap' 
buyuruluyor." dedi. 

Milletin temsilcileri olarak sergiledikleri bu birlik 
tablosunun ülkenin her köşesine örnek olması 
temennisinde bulunan Kahraman, "Farklılıklarımız 
zenginliğimizdir. Kardeşliğimizi hiçbir zaman 
unutmamalıyız. Farklı siyasi fikirlere mensup olsak 
da bir bileğe bağlı parmaklar misali ülkemize hizmet 
etme noktasında her zaman bir araya geliriz, birliğimiz 
ve beraberliğimizi daim ettiririz. Daim olsun inşallah." 
diye konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin 1920'de 
açılan Türkiye Büyük Millet Meclisine dayandığını 
söyleyen Kahraman, şöyle devam etti: 
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"Hacı Bayram Camii'nde binlerce kişiyle kılınan cuma 
namazının ardından resmî ve askerî erkânla birlikte 
Büyük Millet Meclisini 23 Nisan 1920'de açmış olduk. 
Büyük bir coşku, heyecan ve tekbirlerle maneviyatı 
yüksek bir törenle açılış yapıldı. Meclis açılırken 
Anadolu’da da hatimler indirildi, Buhari-i Şerifler 
okundu. Bizler ruh kökümüze, tarihimize bağlıyız ve 
severiz. Kökümüzü inkar etmeyiz. Bu topraklarda 
Selçuklu ile başlayan, Osmanlı ile devam eden 
yürüyüşümüz, demokrat ve hür Türkiye Cumhuriyeti 
olarak inşallah ilelebet devam edecektir." 

İrfanda ve gelenekte çok eskilerden beri toplu iftarların 
olduğunu aktaran Kahraman, iftar sofralarının 
kardeşliği pekiştirdiğini ve birliği güçlendirdiğini 
vurguladı. 

Milletin iradesinin TBMM'de tecelli ettiğini ve milletin 
kalbinin burada attığını dile getiren Kahraman, 
kendilerinin millete hizmet etme sorumluluğunu 
üstlenmiş kişiler olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, "(Sizin en hayırlınız, 
insanlara hizmet edeninizdir) buyurmuşlardır. Milletin 
vekilliği görevini üstlenip, bu istikamette çalışan, gayret 
eden bütün arkadaşlarıma tebriklerimi sunuyorum. 

Bir milletin büyüklüğü nüfusunun çokluğuyla değil, 
akıl ve fazilet sahibi insanlarının sayısıyla belli olur. 
Devlet adamı dürüsttür, irfan sahibidir, diklenmeden 
dik duran kişidir. Demokrat, cumhuriyetçi, hür, inançlı 
bir şekilde istikamet üzere yürür." ifadesini kullandı. 

Meclis-i Mebusan’dan bugüne arada kesintiler olsa 
da 142 yıllık bir parlamento geçmişinin bulunduğunu 
anlatan Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran 
TBMM'nin 98 yıllık bir Meclis olduğunu ve İstiklal 
Harbi'ni bizzat yönetmesi sebebiyle Gazi Meclis 
payesiyle anıldığını aktardı. 

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Hayırlı gayelerde buluşup kaynaşmamız, 
milletimizin, ülkemizin geleceğine duyduğu güven ve 
ümidi artırır. Biz bu tabloyu 15 Temmuz’da FETÖ’cü 
teröristlere karşı sergiledik. Siyasi partiler bir araya 
gelip demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıktı. O 
gece herhangi bir teklif olmadan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin açılışını yaptık ve ben olağanüstü toplantı 
davetinde bulundum. İnanç celladı FETÖ’cü hainlerin 
menfur darbe girişimine, Genel Kurulda bomba ve 
mermiler altında hazır bulunan arkadaşlarımızla 
birlikte karşı koyduk. 
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Eli silahlı FETÖ’cü hainler, darbe ötesi meşum 
bir girişimde bulundular. Türkiye’yi kaosa sokup, 
parçalanmanın eşiğine getirmek istediler. O gecenin 
gayesi çok ötelere gider, çok büyük hazırlıklar vardı. 
O gece Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve 
TBMM Başkanı olarak ben, birbirimizden habersiz 
olmamıza rağmen gemimizi terk etmedik, korkuyu 
korkuttuk. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, 
milletimizi harekete geçirdi, bizler harekete geçtik 
ve demokrasiye sahip çıkmak için meydanlar 
doldu. Sayın Başbakanımız hükûmetin başında 
kurumlarımızı çalıştırdı, Meclisi açarak, millî iradenin 
dimdik ayakta olduğunu gösterdik. Siyasi partilerimizin 
sayın genel başkanları ve milletvekillerimiz Mecliste 
ve bulundukları yerlerde demokrasiye sahip çıkarak 
vazifelerini yaptılar." 

Darbe karşıtı askerler ve polislerin de desteğiyle 
emperyalistlerin maşası FETÖ’cü teröristleri bertaraf 
ettiklerini belirten Kahraman, "O gece, devlet 
millet bütünleşmesiyle bağımsızlığımızı koruyup, 
bayrağımıza, hürriyetimize sahip çıktık. Allah 
devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle menfur 
bir geceyi daha Türkiye'mize yaşatmasın." dedi. 

Bu beraberlik ve bütünlüğün bundan böyle yeni 
darbelere teşebbüs düşüncesini akıllardan kaldırdığını, 
Türkiye'nin bir daha böylesine menfur hareketlere 
muhatap olmayacağını söyleyen Kahraman, "Birlikte 
olma prensibimizi devam ettireceğiz. Tek millet, tek 
vatan, tek bayrak, tek devlet diyerek meydanlara çıkan 
milletimizden 251 kardeşimiz şehit oldu. Yüzlerce 
kardeşimiz teröristlerin attıkları bombalar ve sıktıkları 
kurşunlarla gazi oldular. Şehitlerimizin ruhu şad 
olsun. Allah gazilerimize sağlıklı uzun ömürler nasip 
etsin." diye konuştu. 

Bombalara ve kurşunlara maruz kalan Meclisin 
büyük hasara uğradığını anımsatan Kahraman, 
darbeci hainlerin meydana getirdiği tahribatı ortadan 
kaldırmak ve Meclisi onarmak için büyük bir çalışma 
yaptıklarını anlattı. 

Mecliste Başbakanın makam odasının bulunduğu 
yerde F16 savaş uçağının attığı bir bomba sonucu 
tahribat söz konusu olduğunu belirten Kahraman, 
bu bölümün "Demokrasi Sergisi" olacağını ve 
duvarlarda resimlerin bulunacağını belirtti. Meclis 

yerleşkesi içinde de bir anıtın inşa edileceğini bildiren 
Kahraman, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve 
unutturmayacaklarını vurguladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, inancımızdan aldığımız 
emir, tarihimizden kaynaklı sorumluluk ve 
irfanımızdan gelen terbiye ile bugüne kadar nerede 
bir mazlum, Müslüman kardeşimizin burnu kanasa 
önce biz koştuk. Dün ve bugün aynı oldu. Yarın 
da değişmeyecek. Nerede bir Müslüman zulme 
ve haksızlığa uğrarsa yine koşacağız. Bu bizim 
millî hasletimizdir. Devletimize, milletimize zeval 
gelmedikçe - ve inşallah gelmeyecek - bu hasletimizi 
yaşamaya devam edeceğiz." dedi. 

24 Haziran'da yeni bir seçim gerçekleştirileceğine 
ve cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin seçileceğine 
işaret eden Kahraman, seçimlerin hayırlı ve uğurlu 
olmasını diledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, şunları kaydetti: 

"(Bu seçim tarihimizin en önemli, büyük seçimidir) 
diye bir söz vardır. Zannediyorum aynı kanaatteyiz. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman
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Bu seçim hepsinden öte, mühim, önemli bir seçimdir. 
Çünkü, Türkiye bir kavşak noktasına gidiyor. Anayasa 
değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. 
İstikrarlı bir Türkiye için bir temel atmış oluyoruz. 
26. Dönemin bir büyük muvaffakiyeti de Anayasa’da 
yapılan değişikliktir. Bu değişiklikle koalisyonlardan, 
değişik pazarlıklardan, hesaplamalardan ve 
planlamalardan kurtulacağız inşallah. Bendeniz, 
kuvvetler ayrılığı prensibine inanan bir insanım. 
Kuvvetler ayrılığı prensibi gerçekleşecek ve kuvvetler 
birbirlerine müdahale etmeden, birlikte memleketimizi 
kalkındıracaktır." 

Başbakan Binali Yıldırım ise yaptığı konuşmada, 
iftarda beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. 

Başbakan Yıldırım, TBMM'nin cumhuriyeti 
kurduğunu, bugünlere getirdiğini ve Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler 
seviyesine ulaşmak için çok önemli görevler ifa 
ettiğini belirtti. 

25. ve 26. Dönem Meclislerinin kısa dönem görev 
yaptığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: 

"26. Dönem Meclisimiz yaklaşık 2,5 yıl görevde kaldı 
ama 26. Dönem Meclis herhâlde tarihte adından çok 
fazla söz edilecek bir Meclisimiz olacak. 

15 Temmuz hain darbe girişiminde, değerli Meclis 
Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, milli 
egemenliğin tecelli ettiği bu çatı altında, o gece 
milletvekillerimiz bir araya gelmiş ve Meclise atılan 
bombalar altında, millî egemenliğin kayıtsız şartsız 
millete ait olduğunu gür sesiyle haykırmıştır. O 
gece egemenliğe sahip çıkılmış, devlet teröre teslim 
edilmemiştir. Bu yüzden kuruluşunda gazi olan 

Başbakan Binali Yıldırım
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Meclis, ikinci gazilik unvanını da 15 Temmuz'da hak 
ederek almıştır." 

26. Dönemde Meclis tarafından onay verilen Fırat 
Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının da akılda 
kalacak icraatlardan olduğunu ifade eden Yıldırım, 
Türkiye'nin yıllardır başını ağrıtan bölücü terör 
örgütünün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da 
etkisiz hâle getirilmesi için hükûmetin aldığı kararı 
destekleyerek onaylayan ve operasyonların başarılı 
şekilde tamamlanmasına vesile olan Meclis üyelerine 
şükranlarını sundu. 

Başbakan olarak, ülke ve millet için alınan önemli 
kararlarda bu Meclis üyeleriyle birlikte yer almaktan 
mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldırım, Meclisin çok 
konuşulacak ve üzerinde yazı yazılacak kararlarından 
birinin de 94 yıllık yönetim sisteminde yapılan 
değişiklik olduğunu belirtti. 

Anayasa değişikliğiyle beraber parlamenter 
sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğini 
hatırlatan Yıldırım, Meclisin kabul ettiği Anayasa 
değişikliğinin millet tarafından da tasdik edildiğini 
ve Türkiye'de yönetim sisteminde yeni dönemin 
başladığını vurguladı. 

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin, esasen 16 Nisan 
halkoylaması ve TBMM'nin kabul ettiği Anayasa 
değişikliğinin bir kez daha uygulaması niteliğinde 
olacağını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Türkiye siyasi tarihinde ilk defa TBMM seçimleri ile 
cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün gerçekleştirilmiş 
olacaktır. Böylece millî irade aracısız, vasıtasız, 
doğrudan sandıkta tecelli edecek, gelecek 5 yıl 
için ülkeyi yönetecek kadrolarla, yasama Meclisini 
oluşturacak milletvekillerini milletimiz seçmiş olacak. 
Yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah sağlanacak güçlü 
iktidarla, sürekli istikrarla, ülkemiz 100. yıl hedeflerini 
daha kararlı şekilde gerçekleştirecektir." 

Meclis çatısı altında hizmet eden tüm milletvekilleri, 
meclis başkanları ve yönetim kadrosundakilere 
hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yıldırım, 16 yıl 
boyunca milletin AK PARTİ'ye vekalet verdiğini, bu 
sorumluluğu milletin beklentilerine uygun olarak 
yerine getirmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan liderliğinde çalıştıklarını ve bugünlere 
geldiklerini söyledi. 

Birçok yeniliği ülkeye kazandırdıklarını anlatan 
Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Yapamadıklarımız da mutlaka olmuştur. Ancak şu 
bilinmelidir ki 16 yıl boyunca milletimizin beklediği 
hizmetleri birer birer yerine getirirken diğer yandan 
da millî iradeye, egemenliğimize karşı yönelen her 
türlü tehdidin, zerre kadar gözümüzü kırpmadan, 
endişe etmeden karşısında olduk. Bütün bunları 
yaparken biliyorduk ki aziz milletimiz bizim 
arkamızda. Geldiğimiz bu noktada, elhamdülillah 
ülkemiz, demokrasisiyle, hukuk devletiyle, terörle 
mücadelesiyle önemli başarıları sağlamış durumdadır. 
Yeni oluşacak Meclisteki arkadaşlarımıza şimdiden 
başarılar dilerken, ülkemizin gelecek yılları için daha 
güzel günleri yaşayacağını ifade etmek isterim. " 

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil

Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı 
Nevzat Pakdil de yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı 
Kahraman'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı 
Meclisi toplantıya çağırdığını ve milletvekilleriyle 
birlikte millet iradesini en güzel şekilde temsil ettiğini 
belirterek, "Milletvekili arkadaşlarımızın katılımıyla 
o saldırıya bu Meclis kürsüsünden en güzel cevabı 
verdiniz." dedi.
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN;  
DEVLET PROTOKOLÜ, MECLİS PERSONELİ VE  
ŞEHİT YAKINLARINA İFTAR VERDİ

31 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Devlet Protokolü ile Mecliste  
iftar yemeğinde bir araya geldi. 

TBMM Tören Salonunda gerçekleşen iftar yemeği 
programına, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. 
Dr. Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 
Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Cumhuriyet 
Başsavcıvekili Halil Adıgüzel ile yüksek yargı 
temsilcileri, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve davetliler katıldı.

İftar yemeğinde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yemek 
duası okudu. 

TBMM Başkanı Kahraman; iftar programında yaptığı 
konuşmada, rahmet, mağfiret, bereket ve af ayı olan 
Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

İftar programına katılan Müslüman ülkelerin 
büyükelçilerine hitaben birliktelik vurgusu yapan 
TBMM Başkanı Kahraman, birlikten kuvvet doğacağını 
ve dünyada yayılmak istenen İslamofobi akımına karşı 
ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Halkla 
İlişkiler Binası Personel Lokantasında 
Meclis personeline iftar yemeği verdi. 

21 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, iftar yemeği 
programında yaptığı konuşmada, davete gelen tüm 
personele teşekkür ederek, personelin Ramazan 
ayını kutladı.

Türkiye'nin çok güzel günler göreceğini söyleyen 
Kahraman, demokrasinin kalbinin sandık olduğunu 
belirtti. 

Günümüzün en muteber sisteminin demokrasi 
olduğunu vurgulayan Kahraman, "Biz demokratız, 
cumhuriyetçiyiz, sandığa hürmetkârız, saltanatçı 
değiliz. Bir şaşaalı Osmanlı devrimiz var. Onları 
hürmetle anıyoruz. Saygımızı hep birlikte göstereceğiz. 
Ama bir de şimdi girdiğimiz yoldaki sistemimiz 
içerisinde ileriye doğru gideceğiz." şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis 
personelinden helallik isteyerek, "Beraberliğimiz 
içerisinde birbirimize eksiklerimiz olabilir. Kuluz, hata 
ve yanlışlarımız olabilir ama kötü niyetle yaptığımız 
herhangi bir işlemimiz yok. Hepimizin niyeti iyi, eğer 

hata etmiş isek birbirimizi bağışlamak da bir fazilettir. 
Helalleşelim. Benim naçiz şahıs olarak hakkım helal 
olsun. Sizlerden de helallik beklerim." diye konuştu. 

15 Temmuz darbe girişimine de değinen Kahraman, 
şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönemde - bir darbe de değil - Türkiye'yi yokluğa 
sürükleyecek, bayrağımızı indirecek bir felaketle 
karşılaştık. Bunu birlikte aştık ve iyi bir imtihan 
da verdik. 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin 
yok edilmesiydi. Hudutlarımızda üç tane devlet 
kurulacaktı. Dar bir arazide birbirine girmiş halk, 
derken dışarıdan ‘Müttefikiz’ deyip dış müdahale, 
bütün bir siyasi coğrafya değişsin diye yapılan bir 
hareketti. Gürcistan Başbakanı geldi, 'Siz kendinizi 
değil bizi kurtardınız' dedi. Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel 
Sekreteri Asaf Hajiyev geldi, bayrağı üç defa öptü ve 
'Siz bizi kurtardınız' dedi. Aynı sözleri Bosna Hersek 
Cumhurbaşkanı da söyledi. Hakikaten çok büyük bir 
badire atlattık. Allah milletimizden razı olsun. Parti 
farkı gözetmeden meydanlar dolduruldu ve o direniş 
üzerine güçlü bir darbe teşebbüsüydü. Ciddi bir 
hadiseydi ama millet durdurdu. Milletin gücü suya 
benzer, suyu sıkamazsınız. Milletimiz o gücü ortaya 
koydu. O gece biz de gereğini yaptık. Kaptanlar 
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gemilerini terk etmez, fareler terk eder. Biz terk 
etmedik elhamdülillah." 

15 Temmuz gecesinde uçaklardan atılan bombaların 
TBMM'yi tahrip ettiğini anımsatan Kahraman, binanın 
yapılışından itibaren en geniş inşaat faaliyetlerini 
gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Yeni dönemde Meclis binasının yetersiz kalmasından 
dolayı yeni mekânlar için projeler hazırladıklarını dile 
getiren Kahraman, eski tabur binasının önündeki 
garajın üstüne yeni bina yapacaklarını söyledi. 

15 Temmuz şehitleri için İçişleri Bakanlığı ve Meclis 
binası arasındaki orta alana anıt yapılacağını ifade 
eden Kahraman, 6 Haziran günü eski ve yeni 
milletvekillerine verilecek iftar yemeğinde anıtın 
temelini atacaklarını kaydetti. Kahraman, "Hadise 
unutulmamalı, devamlı taze tutulmalı ki yenilerine 
teşebbüs edemesinler." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı: 

"Biz büyük bir devletiz, bunun şuurunda olacağız. 
Biz necip bir milletiz. Damarlarımızdaki kan  

15 Temmuz’da kendini gösterdi. Şehitlerimiz, tanka 
karşı yürüyen milletimiz... Biz mayası sağlam bir 
milletiz. Üç kıtaya, yedi denize hükmettik. 20 milyon 
kilometrekaredeydik. 300 sene dünyanın en büyük 
devletiydik. Bugün topraklarımızda 53 tane devlet 
var ve herkes bizden önderlik bekliyor. Bunun şuuru 
içinde olacağız." 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise 
personelin Ramazan ayını kutladı. 

Kumbuzoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile 
çalışmaktan onur duyduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman sayesinde Mecliste ilkleri 
yaşadıklarını vurgulayan Kumbuzoğlu, "Kültürel 
faaliyetlere verdiğiniz değer ve her türlü etkinliklerle 
bizi tarihî ve edebî zenginliklerle buluşturdunuz." dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman'ın görev süresinin 
bitmesine az bir zaman kaldığını ifade eden 
Kumbuzoğlu, "Sizler ayrılacaksınız ama şunu bilin ki 
bizim yüreğimizde bir irfan ve kültür abidesi olarak 
her zaman yaşayacaksınız." diye konuştu.

TBMM personel iftarından bir görüntü
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Tören Salonunda şehit yakınlarıyla iftar 
yemeğinde bir araya geldi. 

23 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, yemeğe 
katılan şehit yakınlarıyla 
yakından ilgilendi. 

TBMM Başkanı 
Kahraman, iftar 
yemeğinde şehit 
yakınlarına bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

İftar yemeğine TBMM 
Kâtip Üyesi AK PARTİ 
Balıkesir Milletvekili 
Sema Kırcı,  Türkiye - 
Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu 
Eş Başkanı AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail 
Emrah Karayel ile TBMM 
İdari Teşkilat yöneticileri 
de katıldı. 
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN,  
TÜRKİYE GÖNÜLLÜ TEŞEKKÜLLER VAKFI 
İFTARINA KATILDI 18 Mayıs 2018 

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) geleneksel 
iftarı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

İftar programına TBMM Başkanı Kahraman’ın yanı 
sıra TBMM İdare Amiri AK PARTİ Çorum Milletvekili 
Salim Uslu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TGTV Yönetim ve 
İcra Kurulu Başkanı Av. Hamza Akbulut, TGTV eski 
başkanları Necmi Sadıkoğlu, Necati Ceylan, Birlik 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı, 
ASKON Başkanı Hasan Ali Cesur, KADEM Başkanı 
Sare Aydın Yılmaz ile çok sayıda vakıf ve derneğin 
temsilcisi katıldı.

Sultanahmet’te Birlik Vakfında gerçekleştirilen 
programda konuşan TBMM Başkanı Kahraman, 

TGTV’nin çalışmalarına değinerek, geçmişten bugüne 
gelinen süreci anlattı. 

TBMM İdare Amiri Salim Uslu ise vakfın zor günlerin 
kuruluşu olduğunu söyledi. 

TGTV’nin 28 Şubat döneminde çok önemli çalışmalar 
yaptığını aktaran Uslu, bugünkü “Zulme Lanet Kudüs’e 
Destek” mitingine de değinerek, “Cenab-ı Allah bu 
acı günleri bir daha yaşatmasın. Zor günlerde her 
an ihtiyaç duyulan zamanlarda ortaya çıkan TGTV 
önümüze düşüp bize istikamet vermekte. TGTV’nin 
birliğine, dirliğine halel getirmemek durumundayız. 
Farklı siyasal görüşlerimiz olabilir ama bu birliktelikle 
birçok sorunun üstesinden gelebiliriz.” şeklinde 
konuştu.
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19 Mayıs 2018 
BİRLİK VAKFI 38. GELENEKSEL İFTARI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfının 
Sultanahmet’teki merkezinde gerçekleştirilen 38. 
geleneksel iftarına katıldı.

İftar programına TBMM Başkanı Kahraman’ın yanı sıra 
NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat 
Çonkar, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Emrah Karayel, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Feyzullah Kıyıklık, 23, 24 ve 25. Dönem Milletvekili 
Yaşar Karayel, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TGTV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Av. 
Hamza Akbulut, Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Mehmet Alacacı, bazı rektör ve akademisyenler, 
bürokratlar, siyasiler ile vakıf ve dernek temsilcileri ile 
üyeleri katıldı.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı da olan TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, geçmişte zor zamanlar 
yaşadıklarını dile getirerek, bugün gelinen noktanın 
değerli olduğunu söyledi.

Geçmişte baskı dolu zamanlar geçirdiklerini anlatan 
Kahraman, “Pozitivist düşüncenin hâkim olduğu 
zamanlar oldu. Oysa karanlıklar geçicidir. Aydınlığa 
kavuştuk. Mânâ olmadan maddenin hiçbir mânâsı yok. 
Mânâ olmadan kalkınmanın imkânı yok. Bakın geçmiş 
devletlere, hep manevi yönden güçlü devletlerdir. 
Manevi yönden güçlü olmayan kişiler de dipsiz bir 
kuyuya düşer. Bizi üç kıtaya hâkim kılan, 400 çadırlık 
bir aşiretten koca bir cihan devleti doğuran da mânâdır, 
ilay-i kelimetullâhtır. Bizim topraklarımızda bugün 53 
devlet var. Dünyaya adaleti getirmiş insanlarız.” diye 
konuştu.

Yaşı itibarıyla çok seçim dönemi yaşadığını dile 
getiren Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin önemine 
işaret etti.

Türkiye’nin gelişmesini önlemek isteyen çevrelerin 
olduğuna dikkati çeken Kahraman, “Bu seçim çok 
yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 
Haziran bu bakımdan çok mühimdir. Bu seçimler 
dışarıdan çok yakından takip edilir. Onlar için “Türkiye 
istikrarını kaybetsin.” hedefi vardır. Ne zaman gelişsek 
bir darbe ile karşılaşırız.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, 27 Mayıs Darbesi’nden 
bahsederek, o dönem yaşananlar ve merhum 
Başbakan Adnan Menderes’in ülkeye kazandırdıkları 
hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz’un ne darbe 
ne de ihtilal olmadığını vurgulayarak, “15 Temmuz 
topyekün Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etme hareketiydi. 
Cenabıhak müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımız halkı 
meydanlara çağırdı ve büyük bir tehlikeyi atlattık.” 
şeklinde konuştu.

24 Haziran’da yapılacak seçimlere değinen Kahraman, 
“24 Haziran’da sandığın sağlam çıkması lazım. 
Oyun devam ediyor. Senaryo aynı, şahıslar değişti. 
Her devirde ‘baskı’, ‘diktatör’ gibi ifadeler kullanılıp 
propaganda yapılmıştır. Buna kati surette prim 
verilmemesi lazım. Bölünülmemesi lazım. Sandığa 
hürmet etmek lazım. Sandığa bölük pörçük gitmek 
yok.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan 
Binali Yıldırım da programa mesaj gönderdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman; 
Konya, Adana, Mersin ve Osmaniye 
ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak 
Konya’yı ziyaret etti. 

27 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kılıçarslan Şehir 
Meydanı yanındaki Birlik Vakfı Konya Şubesinin 
açılışına katılmak üzere Konya’ya bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

Açılışa AK PARTİ Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, 
Konya Valisi Yakup Canbolat, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı 
tarafından karşılanan TBMM Başkanı Kahraman, 
yaptığı konuşmada, Konya’nın kadim bir dünya şehri 
olduğunu söyledi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN,  
KONYA, ADANA, MERSİN VE OSMANİYE ZİYARETLERİ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı Konya  Şubesinin açılışında
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Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Kahraman, 
şu şekilde konuştu:

“Türkiye uzunca bir süre sanki apayrı hedeflere 
yönelmiş insanlar topluluğu gibi bölünmüşlüğe uğradı. 
Oysa istikametimiz aynı. Bizim birliğe ihtiyacımız var. 
Biz 15 Temmuz gecesi bütün partiler Mecliste tek 
yumruk olduk. Parti, hizmet etmek için bir vesiledir 
ama esas değildir. Asıl olan bayrağımızın yere 
indirilmemesi ve ezanımızın dinmemesidir.” 

TBMM Başkanı Kahraman, “Türkiye’ye çelme takmak 
isteyenler ve haçlılar muvaffak olamayacaklar. Bu 
yürüyüşü durduramayacaklar. Aldatılmışlar da bugün 
için destek olabilir ama onlar da uyanacaklar. Haçlı 
seferleri de devam ediyor. Bush, Irak’ta ‘Bu bir 9. 
Haçlı seferidir.’ demişti. Bunu bileceğiz ve uyanacağız. 
Gelişmemizin önüne geçmek isteyenlere fırsat 
vermeyeceğiz. İnşallah yürüyüşümüz devam edecek. 
Vakfımız da bu hususta üzerine düşeni yapacaktır.” 
diye konuştu. 

Herkesin aynı gemide olduğunu aktaran Kahraman, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birlik ve bütünlük şuuru olsun diye 29 Mayıs 1985 
yılında Birlik Vakfını kurduk. Neden? Çünkü biz 
21 yaşındaki Fatih’in nesliyiz de ondan. O bizim 
atamızdır. İsimlere ve tarihlere dikkat edeceğiz. 
Tarihimizi de hiçbir zaman unutmayacağız. Ne zaman 
ki birlik ve bütünlüğümüz zedenlenmiştir işte o zaman 
ülke sıkıntıya düşmüştür. Hedefimiz, geleceğimiz 
olan gençlerimizin birlik ruhu ve şuuru içerisinde 
yetişmesidir. Konya şubemizin de bu istikamette 
hizmet vereceğine inanıyorum.” 

Konuşmaların ardından Kahraman, Birlik Vakfı 
Konya Şubesinin yanında bulunan Tarihî Bedesten 
Ayakkabıcılar Derneği ve Konya Sivil Toplum 
Kuruluşları Platformunu ziyaret ederek vatandaşlarla 
bir süre sohbet etti. 

TBMM Başkanı Kahraman daha sonra özel bir 
hastanede tedavi gören 22. Dönem Konya Milletvekili 
Mustafa Ünaldı’yı ziyaret ederek, geçmiş olsun 
dileklerini iletti.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı 
ziyaretler kapsamında geldiği Konya’da 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) tarafından düzenlenen iftar 
programına katıldı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) tarafından Ahmet Keleşoğlu 
Eğitim Fakültesinde düzenlenen iftar programında bir 
konuşma yaptı.

Programa, AK PARTİ Konya Milletvekili Hüsnüye 
Erdoğan, Konya Valisi Yakup Canbolat, NEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı  Kahraman, burada yaptığı 
konuşmada, Millî Türk Talebe Birliği Genel Başkanı 
olarak 1969 yılında Necmettin Erbakan’ın mitingini 
organize etmek için Konya’ya geldiğini anımsatarak, 
“Daha sonra meydanda bir miting oldu. Konya üç 
milletvekili çıkaracak kadar oy verdi. Çok değerli bir 
devlet adamını, kendisini temsilen Meclise göndermiş 
oldu. Erbakan Hoca ile 1963 yılında başlayan 
bir dostluğum oldu. İnsanların kıymeti maalesef 

öldüğünde anlaşılıyor. Kişiler sağ iken 
kıymetini neden bilmiyoruz da öldükten 
sonra biliyoruz. Kendisi çok değerli bir 
başbakandı, vatanperverdi ve milliyetçiydi 
ama vefat etti. Ne mutlu kendisine. Onun 
fikriyatının peşinden gitmek Türkiye’nin 
esenliği için önemlidir.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman, “Türkiye 
bugün satın alma gücüne göre dünyanın 
en büyük 13, Avrupa’nın da en büyük 5. 
ekonomisidir. En hızlı büyüyen ekonomi 
olduk. Son 10 yılda 200 milyar dolarlık 
yatırım gerçekleştirdik. Türkiye ileriye 
doğru gidiyor. Dünyada da itibarı olan bir 
ülkeyiz. Güzel günlerdeyiz ve bu güzel 
günler daha da ileriye gitmeli. Türkiye 
artık makas değiştiriyor. İnşallah daha 
iyiye gidecek. Bunun gerçekleşmesi 
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Soldan sağa: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adana Valisi Mahmut Demirtaş,  
AK PARTİ Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı

için de 24 Haziran seçimleri çok önemlidir.” ifadesini 
kullandı. 

Türkiye’nin istediği ve özlediği hedefe doğru 
yürüdüğünü aktaran Kahraman, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Türkiye siyasi tarihinde belli yanlışlar var. 1960 
darbesi bunların en başındadır. Rahmetli Menderes de 
çok değerli ve inançlı bir insandı. İmanlıydı ve manevi 
gelişmeye kendisini adayanlardan biriydi. Celal Bayar 
ile zıttı. Millîydi ama ne yazık ki darbe sonucunda idam 

edildi. Menderes Türkiye’yi dörde katladı. 1950’de 
iktidara geldiğinde millî gelir 435 lira iken 10 yıl sonra 
bin 690 liraya çıkardı. Yine nüfusumuz 20 milyon iken 
bu süre zarfında 28 milyona çıktı. Hiçbir limanımız 
yok iken 11 limanımız oldu. Çubuk’ta bir barajımız 
vardı. 19 barajımız oldu. 25 kilometre yolumuz varken 
bu 105 kilometreye çıktı. 3 üniversitemiz varken 
bunu 7’ye çıkardı. Bugün de -Allah Tayyip Bey’den 
razı olsun- şehirlerde bir değil birkaç üniversite 
mevcut. İnanıyorum ki bir gün Yassıada mahkemeleri 
muhakeme edilecektir.” 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi temas ve açılış için Adana, Mersin ve 
Osmaniye ziyaretleri çercevesinde ilk olarak Adana’yı ziyaret etti.

3 Haziran 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adana Valiliğini 
ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş ile görüştü. 

Ziyarette, 64. Hükûmet Çevre ve Şehircilik Bakanı ve 
AK PARTİ Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı da 
yer aldı.

Daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine geçen 
Kahraman, Başkan Hüseyin Sözlü ile bir araya 
geldi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın da yer aldığı 

ziyarette konuşan TBMM Başkanı Kahraman, güçlü 
belediyelerin güçlü Türkiye demek olduğunu söyledi. 

Belediyelerin çok güzel hizmetler yaptığını vurgulayan 
Kahraman, "Eskiden belediyelerimiz somurtkan, 
ulaşılmaz devlet memuru hüviyetindeydi. Bu yıkıldı, 
halkla bütünleşti. Devlet-millet kaynaşması meydana 
geldi. Türkiye'nin gelişmesinde belediyelerin çok 
büyük rolü var. Eski anlayış değişti, bütünleşme oldu." 
şeklinde konuştu. 
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TBMM Başkanı Kahraman, geçmiş yıllarda 
belediyelerin açtığı iftar çadırlarının bazı kesimler 
tarafından eleştirildiğini anımsatarak "Bazıları 
iftar çadırıyla alay ettiler, 'Olmaz, sadaka mı 
dağıtıyorsunuz?' diyenler oldu ama sonra elzem 
olduğu anlaşıldı. Bütün belediyeler, hangi partiden 
olursa olsun bu görevi yerine getiriyor. Belediyeler 
bütünleşmeyi sağlayan kurumlar, nice hizmetler 
diliyorum." ifadesini kullandı. 

Siyasi partileri bir elin parmaklarına benzeten 
Kahraman, isimlerinin farklı ancak millî menfaatlerinin 
ortak olduğunu anlatarak şunları kaydetti: 

"İşte bu 15 Temmuz'da oldu. O gece 3 siyasi parti 
Meclisteydi. AK PARTİ, CHP ve MHP... Ertesi gün 
olağanüstü toplantıya çağırmıştım, olağanüstü 
toplantılar Meclis Başkanının doğrudan daveti veya 
yüzde 10 milletvekilinin imzasıyla oluyor. Orada da 
4 parti vardı ve ortak bir deklarasyon yayımlandı. 
Gelişmemizi dünya istemiyor, zıplıyoruz. Her gün 
gelişen bir Türkiye var ve bunun önünü kesmek 
isteyen bir Batı, hatta bir 'Haçlı duvarı' var. Bunu 
beraber aşacağız. Hizmetlerimizi daha iyi yapacağız." 

Birlik Vakfı Adana Şubesini de ziyaret eden Kahraman, 
burada yaptığı konuşma sırasında yağmur başlaması 
üzerine, Adana'ya rahmetle geldiklerini söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, vakfın yöneticilerine 
başarılı çalışmalar dileyerek vatandaşların Kadir 
Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik 
ettiğini belirtti. 

24 Haziran seçimlerinin de yaklaştığını anımsatan 
Kahraman, "Önümüzü kesmek isteyen şer güçlerin 
hevesi inşallah kursaklarında kalsın. Birlik, bütünlük 
kardeşlik içerisinde Türkiye çok daha iyi yerlere gelsin 
inşallah.” dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı Adana Şubesinde vakıf üyeleri ve gençlerle sohbet etti.
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Mersin Valisi Ali İhsan Su ve kent protokolü tarafından 
valilik girişinde karşılanan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, polis tören mangasını selamladı. 

Daha sonra Valilik Şeref 
Defteri’ni imzalayan 
Kahraman, Vali Su ile bir süre 
basına kapalı görüştü. 
Yaklaşık yarım saat süren 
görüşmenin ardından 
Kahraman, Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Burhanettin Kocamaz’ı da 
makamında ziyaret ederek 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, daha sonra, Birlik 
Vakfı Mersin Şubesini ziyaret 
ederek burada Şube Başkanı 
Murat Harun Baştürk ve 
üyelerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen 
görüşmenin ardından 
Kahraman, Kurucular Kurulu 

Başkanı olduğu Birlik Vakfının Mersin’deki iftar 
programına katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Adana temaslarının ardından  
Mersin’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su (solda), TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağda)
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  
bir dizi ziyaret ve açılış için 
Osmaniye’ye geldi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Osmaniye’de ilk 
olarak Vali Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret 
etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, valilik girişinde polis tören 
mangasını selamladı. 

TBMM Başkanı Kahraman daha sonra Osmaniye 
Belediyesine geçerek burada Belediye Başkanı Kadir 
Kara’dan kentteki hizmetler hakkında bilgi aldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, belediye ziyaretinin 
ardından Birlik Vakfı Osmaniye Şubesinin açılış 

törenine katıldı. 

Törene; AK PARTİ 
Osmaniye Milletvekilleri 
TBMM Kâtip Üyesi 
Mücahit Durmuşoğlu 
ile Suat Önal, MHP 
Osmaniye Milletvekili 
Ruhi Ersoy, Osmaniye 
Valisi Ömer Faruk 
Coşkun ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu da katıldı.

TBMM Başkanı 
Kahraman, törende 
yaptığı konuşmada, 
vakfın kuruluş amacını 
anlatarak vakfın millî 
birlik ve bütünlüğü 
sağlama ve gençlerin Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun (solda), TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağda)

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Mersin’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.
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yetişmesi noktasında elinden geleni yapma gayesiyle 
kurulduğunu belirtti. 

TBMM Başkanı Kahraman, şu şekilde devam etti: 

“Temeli Millî Türk Talebe Birliğine dayanır. Bu, Osmanlı 
dönemine ait bir teşkilattır. Cumhuriyetten eskidir. 
Çeşitli dönemlerde çok hizmetler yapan teşkilat, 
1980 darbesiyle kapatıldıktan sonra Birlik Vakfı adı 
altında tekrar kuruldu. Millî Türk Talebe Birliğinde 
hizmet etmiş 40 isim seçildi. Bunlar arasında Sayın 
Cumhurbaşkanımız, eski bakanlar, yeni bakanlar, 
yazarlar var. Türkiye’nin bütünlüğünü bozmak için 
şucular, filan hoca efendiler diye bir ayırım vardı. 
Onu giderme noktasında Birlik Vakfı büyük hizmetler 
yaptı.”  

Türkiye’nin her sahada ilerleme kaydettiğinin altını 
çizen Kahraman, şunları söyledi:

“İlerleyişimizi durdurmak ve bizi bölmek için 
dış mihraklar gayret içindeler. Uyanık olmak 
durumundayız. Bayrağımıza, sancağımıza, 
minarelerimize dokundurtmamak zorundayız. 
Gelişmemizi durduramayacaklar. Tuzaklar kuruldu, 
kurulmaya devam edecek. Büyük devletin dertleri 
de büyük olur. Asıl büyüklük, o dertleri alt etmekle 
olur. 24 Haziran, ülkemiz için kritik günlerden 
birisidir. Birlik ve beraberliğin ispat edilmesi gereken 
bir gündür. Genel seçimlere gidiyoruz. 24 Haziran, 
Ramazan Bayramı’ndan sonra gelen bir gün. Bütün 

günleri bayram yapacak bir neticeye Türkiye ulaşsın 
inşallah.” 

Kahraman, 24 Haziran’da yapılacak seçimin önemine 
vurgu yaparak, “Bu seçimler mahalli bir seçim değil, 
dünya ölçeğinde bir hadise. Gündelik düşüncelerle, 
menfaat ve çıkar duygularımıza yenik düşerek 
bütünlüğümüzü bozucu faaliyetlere izin vermeyelim. 
Biz, kimin nesli olduğumuzu bilelim. Selçuklu’dan 
başlayan Osmanlı ile devam eden ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile yürüyen bir kervanın içindeyiz. 
Demokratik bir cumhuriyet olarak inançlı, imanlı, 
tarihine ve kültürüne sahip bir devlet olarak yaşamaya 
devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin 15 Temmuz gibi önemli bir sınavdan 
başarıyla çıktığını dile getiren Kahraman, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“15 Temmuz’da Türkiye, devlet olarak yaşama 
imkânına kavuştu. Bu, darbe ve ihtilal ötesi bir şeydi 
ama Cenab-ı Hak izin vermedi. Dimdik ayakta durduk 
ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hudutlarımızda 
devletçikler oluşturacaklardı. Bu küçücük toprak 
parçasında da iç savaş çıkarıp güya müttefiklerimiz 
olaya müdahale edecekti. Allah korudu. Eğer 
Genelkurmay Başkanımız ‘Hiçbir vasıta garnizonları 
terk edemez, havalanamaz’ demeseydi, bu emri 
20.30’da vermeseydi ve haber alındı diye önceden 
harekete geçmeselerdi, sabah kalktığımızda Türkiye’yi 
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büyük bir uçurumda bulurduk. Su uyur, düşman 
uyumaz. Haçlı zihniyeti hiçbir zaman bitmez.” 

Konuşmaların ardından 
Birlik Vakfı Osmaniye Şubesi 
binası, Kahraman ve protokol 
üyelerinin kurdele kesimiyle 
hizmete açıldı. 

Açılış töreninin ardından 
TBMM Başkanı Kahraman, 4 
Şubat’ta Zeytin Dalı Harekâtı 
kapsamında Afrin’de şehit olan 
Piyade Komando Uzman Çavuş 
Bekir Evren’in babaevine 
giderek, ailesine taziyede 
bulundu. 

Bir süre şehidin babası Hasan 
Hüseyin Evren ile sohbet 
eden Kahraman, Kur’an-ı 
Kerim okunup dua edilmesinin 
ardından şehidin babası ile 

eşi Zehra ve annesi Emine Evren’e Türk bayrağı ve 
Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Soldan sağa: AK PARTİ Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman, TBMM Kâtip Üyesi Mücahit Durmuşoğlu, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu
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RAMAZAN  
BAYRAMI

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında rahmet, 
mağfiret ve bereket ayı Ramazanın tamamlandığını ve 
bayrama ulaşıldığını belirtti. 

Ramazan ayının manevi ikliminde ruhunu arındırmak 
için gayret eden tüm insanların eş, dost ve akrabalarıyla 
mutlu, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni 
eden Kahraman, “Allah’a kulluk borcumuzu eda edip, 
aramızdaki sevgi ve kardeşliği yaygınlaştırmaya fırsat 
bulduğumuz bu mübarek ay, dargınların barışmasına, 
dostlukların pekişmesine vesile oldu. Yüce Yaradan’ın 
rahmet ve mağfiretine sığındığımız sevinç ve mutluluk 
dolu günlerin, bütün Müslümanların ebedî kurtuluş 
ve selamete erişmelerine vesile olmasını niyaz 
ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu. 

Yaptıkları hayırlar, verdikleri zekat, fitre ve sadakalar 
ile yoksulları sevindirmeyi gelenek hâline getiren 

Müslümanların, Ramazan Bayramı’nda da aralarındaki 
sevgi ve saygı bağlarını güçlendirdiklerini ifade eden 
Kahraman, şunları kaydetti: 

“Bizi üstün kılan bu hasletlerimizi geliştirmeli, 
yaşatmalıyız. Bizler, dosdoğru yaşamakla 
emrolunmuş insanlarız. Hakk’ın yanında olup, adaleti 
üstün tutmakla mükellefiz. Birbirimizle yardımlaşıp 
dayanıştığımız takdirde güçlü oluruz. Manevi ve millî 
değerlerimize sarılıp, aramızda adaleti ve yüksek 
ahlakı yaygınlaştırırsak yaratılış gayemize layık olur 
ve şer odaklarının aramıza fitne, fesat sokmalarına 
fırsat vermeyiz. Bizleri bir arada tutan değerlerimizi 
yaşatıp, yaygınlaştırmak için bir fırsat olan; sevinç, 
heyecan ve mutluluğumuzu paylaşmamıza vesile olan 
Ramazan Bayramı’nı hakkıyla değerlendirmeliyiz.” 

TBMM Başkanı Kahraman, dünyadaki tüm 
Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, 
İslam âleminin birlik ve beraberlik içinde yaşayacağı 
huzur dolu günlere ulaşması temennisinde bulundu.
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MECLİS PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞMA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis personeli ile 
bayramlaştı. 

TBMM Başkanı Kahraman, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla makamında kabul ettiği personel ile tek tek 
tokalaşarak bayramlarını kutladı. 

Bayramlaşmada, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ile Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim 
Hakkı Polat da hazır bulundu. 

Bayramlaşmaya personelin yanı sıra, TBMM Koruma 
Daire Başkanlığında görevli polisler de katıldı.

12 Haziran 2018
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE TBMM 
BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, BAYRAM NAMAZINI 
İSTANBUL’DA KILDI 15 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, bayram namazını Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı,  AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mustafa 
Ataş, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Samsun Milletvekili 
Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal 
da eşlik ederek bayram namazını burada kıldılar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazının 
kılınmasının ardından basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. 

Bu bayrama da tüm İslam dünyasının sıkıntılar 
içerisinde girdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şunları kaydetti: 

“Özellikle terörle bu noktada ayrışarak değil, terörün 
içerisinde girdi. Bu süreç içerisinde biz umutlarımızı 
kaybetmiş değiliz. Umutlarımızı tazeleyerek giriyoruz. 
Biz biliyoruz ki bizim için her bayram bir umuttur.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin Ramazan 
Bayramı’nı tebrik ederek, nice bayramlara kavuşmayı 
diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman, cami çıkışında vatandaşlar ile bayramlaştı.



TBMM Başkanı Faaliyetleri

OVİT TÜNELİ AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Ovit Tüneli’nin açılışına 
katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Kahraman’a, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep 
Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Sağanak ve dolu dolayısıyla vatandaşlara tünelin 
içinde otobüsten seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ovit Tüneli’nin açılışında yaptığı konuşmada, Allah’ın 
yardımı, milletin desteği ile bugün bir eseri daha 
hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Bu tünelin 
uzunluğu ne kadar? 14 kilometre bu tünelin uzunluğu. 
Ovit geçidi herhangi bir tünel değil, aynı zamanda bu 
geçit Avrupa ve Orta Asya’ya açılan Kafkasya koridoru 

üzerinde bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip.” 
diye konuştu.

Ovit Tüneli’nin Türkiye’nin kuzey güney ulaşım 
hattının da başlangıç yerinde bulunduğunu belirten  
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu şekilde devam etti:

“2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli’ni işte bugün 
sizlerin emrine sunuyoruz. Tünelin hizmete girmesiyle 
bu yıl inşallah nasıl ki hiçbir sıkıntı yaşamadıysak, 
yol da 4 kilometre ne oluyor; kısalıyor. Karadeniz 
limanlarına ulaşım kolaylaşacağı için bölgenin ticaret 
trafiğinde gözle görülür bir artış olacak. Bu açılışı 
Türkiye’nin seçim arifesinde olduğu bir zamanda 
yapıyoruz. 24 Haziran’da seçim var mı? Var. Ovit 
Tünelinin inşa hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi 
aynıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından tünelin 
içinde makam aracını kullandı.

13 Haziran 2018
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TBMM’DE “15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE DEMOKRASİ 
ANITI”NIN TEMELİ ATILDI 20 Haziran 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclisin ön 
bahçesine yapılacak “15 Temmuz Şehitler ve 
Demokrasi Anıtı”nın temel atma törenine katıldı. 

Törene, TBMM İdare Amiri AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Ahmet Gündoğdu, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, Milli Saraylardan 
Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız, 
TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Korkut 
Türkyarar, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilat yöneticileri 
ile “15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Anıtı”nın 
tasarımcısı Melike Battal katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, törende yaptığı 
konuşmada, anıtın, 15 Temmuz 2016’daki darbe 

girişimini unutmamak ve unutturmamak gayesiyle 
yaptırılacağını belirterek kâbus gecesinin öncesi ve 
sonrasından gerekli dersleri çıkarmak ve hatırdan 
uzak tutmamak gerektiğini ifade etti. O meşum 
gecede, milletin bir ihanetle karşılaştığını dile getiren 
Kahraman, hainliğin düşük ahlaklı alçakların özelliği 
olduğunu söyledi.

FETÖ’nün iki yıl önce gerçekleştirmeye çalıştığı 
15 Temmuz ihanetinin, tarihin mühim dönüm 
noktalarından olduğunu vurgulayan Kahraman, o 
gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti 
meydanlara çağırdığını, Başbakan Binali Yıldırım’ın, 
hükümetinin başında olduğunu, kendisinin de TBMM 
Başkanı olarak Meclisi açtığını anlattı.
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Görevlerinin gereğini yaptıklarını ve gemilerini terk 
etmediklerini dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

“Plan büyüktü, meşumdu. Darbeler hükûmetlerin 
değişimini sağlar, ihtilaller bütün bir sistemi değiştirir. 
Bu, ikisi de değildi, doğrudan doğruya Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, şanlı bayrağımızın yere indirilmesi, 
sona erdirilmesi hadisesiydi. Cenab-ı Hak müsaade 
etmedi, millet, parti farkı gözetmeden hep bir 
araya geldi. Ertesi gün yaptığım Meclisin toplantı 
davetinde 4 partinin 4’ü de ortak bir deklarasyonla 
demokrasinin yanında olduklarını ve darbeye karşı 
olduklarını ilan ettiler. Evet, gemileri fareler terk eder, 
kaptanlar değil. Hiçbirimiz gemiyi terk etmedik. Bütün 
o arkadaşlarıma, o silah arkadaşlarıma, bu direnişte 
bulunan bütün arkadaşlarıma demokrasi yolunda, 
darbeye karşı olma yolunda gayret edenlere tekrar 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

Görevlerinin gereğini yaptıklarını ve gemilerini 
terk etmediklerini dile getiren Kahraman, o gece 
Meclisin, siyasi partilerin, milletvekillerinin, ordunun, 
güvenlik güçlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, din 

görevlilerinin, meydanları dolduran topyekûn milletin 
büyük bir imtihan verdiğine işaret etti.

O gece millet ve devletin omuz omuza vererek 
FETÖ’cü hainlerin ihanetini bertaraf ettiğini söyleyen 
Kahraman, “O meşum gece, sıradan bir gece değildi. 
Semalarımızda silahlı kuvvetlerimizin üniformalarını 
giymiş sinsi şebeke mensupları tarafından kullanılan 
bomba yüklü uçaklar ve helikopterler kendi milletinin 
bağrına ateş açtı. Caddelerimizde tanklar ve zırhlı 
araçlar yürüdü.” diye konuştu.

Milletin vergileriyle alınan uçaklardan atılan bombalar 
ve helikopterlerden sıkılan mermilerle 251 kişinin 
şehit olduğunu, 2 bin 193 kişinin yaralandığını 
anımsatan Kahraman, bu kişilerin hepsinin birer 
destan kahramanı olduğunu ifade etti.

“Millet, vatan, devlet, bayrak” diyerek meydanları 
doldurup hürriyet ve demokrasiye sahip çıkanları 
şehit eden hainlerin, hesap verdiğini ve vermeye 
devam edeceğini vurgulayan Kahraman, “Kalpleri 
ve gönülleriyle Pensilvanya’daki ihanet karargâhıyla 
birlikte plan yapan millet ve devlet düşmanları ile 
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emperyalist güçler ve onlarla birlikte hareket edenler, 
suçlarının cezasını mutlaka çekeceklerdir.” dedi.

“15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Anıtı”nda 251 
şehidimizin eli ve kolunun ay yıldızla birleştiğini ve 
bütünleştiğini ifade eden TBMM Başkanı Kahraman, 
anıtın yapımında emeği geçenleri tekrar teşekkürle ve 
tebrikle andı.

Din istismarcısı, topluma nifak sokan, pek çok ailenin 
perişan olmasına sebep olan, hedefine ulaşmak 
için her türlü yalana, iftiraya başvuran proje örgütü 
FETÖ’nün örümcek ağı gibi olduğunu söyleyen 
Kahraman, şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde yıllar içinde her sahada, demokraside, 
ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, 
haberleşmede, sanayileşmede meydana gelen 
pozitif gelişmelerin ve bunun oluşturduğu her 
alandaki büyümenin ürküttüğü çevreler, bu örgütü 

ve diğerlerini kullanmaktadır. Burada meydana 
getireceğimiz abidevi eser ile şehitlerimizi her zaman 
hatırlayacağız, hürriyet ve bağımsızlığımıza uzanan 
ellere lanet okuyacağız. Bu eser, bir yönüyle bizlere 
uğradığımız ihaneti hatırlatırken, diğer yönüyle 
geleceğin muhasebesini yapmamıza imkân sunacaktır. 
Ömer Halisdemirleri, Erol Olçokları, Ahmet Özsoyları, 
251 şehidimizi temsilen göğe yükselip ayyıldızımızda 
birleşen elleri temsil eden bu anıt, bizlere birlik ve 
beraberlik içinde olduğumuzu hatırlatacaktır.”

TBMM’nin 15 Temmuz gecesi alçaklar tarafından 
bombalanan kısımlarının bir bölümünü de Meclis 
alanı içinde müzeye dönüştürdüklerini ifade eden 
Kahraman, bu kısmın bir daimî müze hâlinde devam 
edeceğini ve açık kalacağını kaydetti.

Ortak gayeler etrafında kenetlenmiş, ortak hedeflere 
yürüyen, manevi ve millî değerlere sahip, büyük ve 
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necip bir millet olduklarını ifade eden Kahraman, 
şunları kaydetti:

“Bizi gayemizden uzaklaştırmak isteyen hainler 15 
Temmuzda birliğimizi bozup ülkemizin istikrar içinde 
kalkınmasını engellemek istediler, başaramadılar ve 
başaramayacaklar. Millî birliğimizi bozmak istediler, 
bozamadılar, bozamayacaklar. Vatanımızı bölmek 
istediler, bölemediler, bölemeyecekler. Bayrağımızı, 
sancağımızı indirmek istediler, indiremediler, 
indiremeyecekler. Ülkemizi işgal etmek istediler, 
işgal edemediler, edemeyecekler. Hürriyet ve 
demokrasimizi gasbetmek isteyen hainler ihanetlerinin 
girdabında boğuldular. Kurdukları tuzağa milletimizin 
feraset ve cesareti sonucu kendileri düştüler. 

Türkiye’nin büyümesi, her sahada yücelmesi, daha 
ötelere gitmesi ana hedefimizdir. Bunu, kendi ruh 
kökümüze bağlı kalarak çalışırsak başarırız. Korku 
vardır, beşerî bir zaaftır ama mühim olan, korkuyu 
korkutmaktır. Korkuyu korkutacağız, inancımıza sahip 
çıkacağız, daha daha ötelere gideceğiz inşallah. 
Başarıya kendi gücümüzle ulaşacağız. Biz üç kıtada 
kırk kavmi bir düğünde oynatan bir milletin ahfadıyız. 
Tarihimizin, güçlü tarihimizin gölgesinde yolumuza 
devam edeceğiz. “

15 Temmuz’da millî birliğin bozulmak istenildiğini 
ancak bunun başarılamadığını ifade eden Kahraman, 

“İsmi değişik, FETÖ, PKK, DEAŞ ama hedefi aynı 
olan diğer hainler, katiller, bizi hedeflerimizden 
uzaklaştıramayacaklardır. Kolayları zor kılacak olsalar 
da hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyeceklerdir. 
Güçlü Türkiye, büyük Türkiye hedefimize mutlaka 
ulaşacağız.” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuzda şehit 
düşenler başta olmak üzere, bugüne kadar şehitlik 
mertebesine erişenleri, milletimizin birlik, bütünlüğünü 
ve daimîliğini sağlamakta elinden geleni yapan bütün 
devlet büyüklerini dualarla, fatihalarla yâd etti.

TBMM’nin 26’ncı Dönemi’nin sona erdiğini ifade eden 
Kahraman, 27’nci Dönem’in hayırlı olmasını dileyerek 
şunları ifade etti:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26’ncı Dönemi 
sona ererken 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak 
yeni seçim sonucunda 27’nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi çalışmaya başlayacak. Aynı inançtayım 
ki ve muhakkak ki 15 Temmuz gecesi gösterilen 
millî şuur ve celadet ve aynı zamanda Yenikapı’da 
kendini gösteren o beraberlik şuur ve ruhu, millî birlik 
ve bütünlük düşüncesi yolunda görevlerini yerine 
getireceklerdir. Şimdiden başarılar diliyorum ve nice 
seneler hizmetlerinin de daim olmasını diliyorum.”
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TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu ise şunları 
kaydetti: 

“Son elli yılın en uzun gecesini unutulmaz bir anıtla 
gelecek nesillere armağan etme girişimi dolayısıyla 
Sayın Başkanımızı ve ekibini yürekten kutluyorum.”

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise 
törende yaptığı konuşmasına “15 Temmuz ihanetinde 
bombalar ve mermi yağmuruna maruz kalmasına 
rağmen hürriyet ve demokrasi tutkusundan taviz 
vermeyen Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel 
Sekreterliği görevini yapmanın gurur ve övüncüyle 
sizleri saygı ile selamlıyorum.” şeklinde başladı.

Meclis-i Mebusan’dan günümüze kadar 142 yıllık 
bir Meclis geleneğine sahip olunduğunu ve Meclisin 
milletimizin iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu 
kaydeden Kumbuzoğlu, “Millî irade burada temsil 
edilir. Meclis, milletin çare kapısıdır, çözüm kapısıdır. 
Burada meseleler münafıklıkla değil, müşavere 
ile çözülür. Meclis hepimizin itibar kapısıdır. İşte 
bizlere bu anıtı diktiren 15 Temmuz 2016 tarihinde 
kapımız taşlandı. Müşavere salonumuza saldırıldı. 
Aziz milletimizin iradesini temsil eden değerli 
milletvekillerimiz bombalandı.” ifadelerini kullandı.

FETÖ terör örgütü tarafından iki yıl önce 
gerçekleştirilen darbe girişiminde, İstiklal Savaşı’nı 
bizzat yönetmesi sebebiyle “Gazilik payesi” alan 
Meclisimizin, ilk defa içimizden hainlerin doğrudan 
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saldırısına maruz kaldığını ifade eden Kumbuzoğlu 
şunları kaydetti:

“O gecenin en canlı şahidi Başkanımız İsmail 
Kahraman’dır. O bizim nazarımızda millî 
kahramanımızdır. Alçaklar tarafından darbe yapıldığı 
haberini alır almaz, can güvenliği endişesi taşımadan 
evinden yola çıkıp Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
açarak hürriyet ve demokrasimize sahip çıkan cesur 
insandır.”

Bugüne kadar yapılan hiçbir darbenin ve darbe 
girişiminin anıtı olmadığını kaydeden Kumbuzoğlu, 
Mecliste inşa edilecek 15 Temmuz Şehitler ve 
Demokrasi Anıtı ile ilgili şu şekilde konuştu:

“Bu anıt, Cumhurbaşkanımız muhterem Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Darbeye hayır, 
demokrasiye evet.” diyerek meydanları dolduran 
aziz milletimizin anıtıdır. Bu anıt, Başkanımız İsmail 
Kahraman’ın liderliğinde darbecilere “alçaklar” diye 
haykıran millî iradenin anıtıdır. Bu anıt, üzerlerinde 
sürü hâlinde uçaklar gezerken, göğüslerini siper 
eden kahramanların anıtıdır. Bu anıt, düşmana karşı 
göğsünü siper eden iman dolu yüreklerin anıtıdır. 
Bu anıt, namusunu hainlere çiğnetmeyen, Asım’ın 
neslinin anıtıdır. Bu anıt, vurulup tertemiz alnından 
yatan şühedanın anıtıdır. Bu anıt, bir hilal uğruna 

batan güneşlerin anıtıdır. Evet; bu anıt, 251 yiğit vatan 
evladının anıtıdır. Bizlere şerefli, haysiyetli bir gelecek 
bırakmak için toprağa düşen vatan evlatlarının 
anıtıdır.”

Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Kut’ül Amare’de, 
Yemen’de, Kanal’da, Dumlupınar’da, Sakarya’da ve  
15 Temmuz darbe girişiminde şehadet şerbetini 
içen tüm şehitlere rahmet dileyen Kumbuzoğlu, 
konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“15 Temmuz ihaneti karşısında demokrasi adına 
cesur ve kararlı duruşuyla hepimize örnek olan 
Sayın Başkanımız İsmail Kahraman’a buradan bir kez 
daha şükranlarımı arz ediyorum. 15 Temmuz gecesi 
Sayın Başkanımıza silah arkadaşlığı yapan Sayın 
Milletvekillerimize de teşekkür ediyorum.

O gece, sivil idarenin yanında duran siyasi partilerimizin 
genel başkanlarına, partilerimizin yöneticilerine, 
sivil toplum kuruluşlarımıza, minarelerimizden 
salalar okuyan imamlarımıza, güvenlik güçlerimize, 
darbe girişimini kışlalarında bastırmaya çalışan 
askerlerimize ve meydanları dolduran kadirşinas 
milletimize teşekkür ediyorum. İnşaallah, böyle bir 
fecaat ile bir daha karşılaşmayız. İnşaallah, böyle bir 
anıtı bir daha dikmek zorunda kalmayız.” 
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1 5  T E M M U Z  MİLLET
DARBEYE  DEDİ

MÜZESİ

Törenin ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindekiler, 
15 Temmuz’da bombalardan zarar gören alanda açılan ve o geceye ait 
fotoğraflarla, zarar gören eşyaların yer aldığı “15 Temmuz Millet Darbeye Dur 
Dedi” adlı müzenin de açılışını yaparak burada bulunan fotoğraf ve kalıntıları 
inceledi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
TBMM Şeref Holü’nde açılan “15 
Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” 
adlı müzeyi gezdikten sonra basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı.
TBMM Başkanı Kahraman, 24 Haziran’da yapılacak 
seçimlere ilişkin değerlendirmesinin sorulması 
üzerine, 24 Haziran’ın çok önemli bir tarih olduğunu, 
değişen Anayasa’nın yürürlüğe girmesi için karar 
verileceğini söyledi. 

Bu seçimin şimdiye kadarki seçimlerin çok ötesinde 
bir mânâ taşıdığına dikkati çeken Kahraman, şunları 
kaydetti: 

“Ben, biliyorsunuz TBMM Başkanı olarak siyasi 
faaliyetlere katılmıyordum ama Meclisin tatil edilmesi 
ve benim de serbest olmam doğdu. Meclis Başkanı 
olmak demek bir siyasi parti mensubiyetinin ötesinde 
adil karar vermek demek ama bir partiyle alakası 

kesiliyor demek değil. İstiyorum ki Türkiye bu seçimi 
birlik, beraberlik içinde örnek olarak tamamlar. 
Öyle tamamlayacağına inanıyorum. Birinci turda 
cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağına 
inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın daha önce aldığı 
oyun ötesinde bir oy alacağına inanıyorum ama 
cumhurbaşkanlığı bir kubbe... Kubbenin havada 
kalması için Meclisin de yani sütunların da güçlü 
olması lazım. O noktada da güzel netice olacağına 
yine inanıyorum. Mühim olan Türkiye, demokratik 
sistem içinde, cumhuriyet rejimi içinde, hür inançlı, 
hür fikirli, fikrini ifade edebilen insanların olduğu, 
hürriyetler bahçesinde oturan insanların ülkesi olsun. 
İnsanlar hem hür olsunlar, hem tok olsunlar. Ne tok 
esirler, ne hür açlar ülkesi olmasın. Gelişmeler gayet 
güzel, siyasi çalışmalar yapılıyor. Siyasetin icabı 
bazı kırılmalar olabilir ama sonunda herkes kardeş 
olduğunun, aynı çatı altında olduğunun şuuru içinde 
olur. Sandık demokrasi demektir, sandığın sonucuna 
herkes uymak zorundadır. Güzel bir netice çıkacağına 
inanıyorum.” 
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YENİKAPI’DA “ZULME LANET, KUDÜS’E DESTEK” 
MİTİNGİ YAPILDI

18 Mayıs 2018

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde 
Yenikapı Miting Alanında "Zulme Lanet, Kudüs'e 
Destek" mitingi gerçekleştirildi.

Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen mitinge, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, 
Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah, bakanlar 
kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İslam İşbirliği 
Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'a gelen 
üye ülkelerin temsilcileri ve diğer katılımcılar ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Filistin’e destek 
mitinginde yaptığı konuşmada, barış ve huzur içinde 
geçirmeyi ümit ettikleri Ramazan ayını hüzne ve kana 
boğanlara duydukları öfke ve nefreti göstermek ve 
Kudüs'ün statüsünü değiştirmek isteyenlere "hayır" 
demek için burada olduklarını söyledi. 

Mehmet Akif İnan'ın Mescid-i Aksa şiirinden bir kıta 
okuyan Kahraman, "Milletimizin ve bizlerin haykırışını 
işitmeyen kulaklar duyacak, görmeyen gözler 
görecek, kalpleri mühürlü olanlar da anlayacak. 

İnsanlıktan nasibini almayanların, insanlığından 
utanması gerekenlerin hain ve zalimce Filistinli 
mazlum kardeşlerimizi şehit ettikleri elem dolu 
günleri yaşıyoruz." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, üzüntülü günlerden 
geçtiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Hafta başında silahsız 62 Filistinli kardeşimizi 
katledip 3 bine yakın insanımızı yaraladılar. Bu 
katliamı gerçekleştiren terörist İsrail'i en sert 
şekilde lanetliyoruz. Böylesi insanlık dışı katliamların 
yapılmasına sebebiyet veren ve bölgede anlaşmazlığın 
fitilini ateşleyen ABD'yi idare edenleri, Başkanı 
sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Müslüman kanı 
akıtmayı alışkanlık hâline getirip mübarek günlerde 
canımızı acıtarak kirli emellerine ulaşacaklarını 
zannedenler yanılıyor. Başaramayacaklar. Tek yürek 
hâlinde çarpan şu meydanın sesine kulak verirlerse 
ne dediğimizi daha iyi anlarlar. Bilindiği gibi Kudüs 3 
semavi dinin kutsal şehridir. Kutsal ve Müslümanların 
ilk Kâbe'si olan şehirdir. Peygamberimiz ve önderimiz 
Hz. Muhammed, Mescid-i Aksa'dan Miraca çıkmıştır. 
15 asırdır İslam şehri olan Kudüs bizim sevdamızdır, 
kırmızı çizgimizdir, ruhumuzun bir parçasıdır." 

80 MAYIS 2018



81



82

TBMM Başkanı Faaliyetleri

MAYIS - HAZİRAN 2018

Burada bütün İslam âleminin, 81 milyonluk Türkiye'nin 
ve Filistin'in yüreğinin attığını dile getiren Kahraman, 
bütün mazlum ve masumların kendileriyle beraber 
ellerini semaya kaldırıp dualar ettiğini vurguladı. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün İslam İşbirliği 
Teşkilatı üyelerini İstanbul'da toplantıya çağırdığını 
hatırlatarak, "Buradan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 
57 ülkeye sesleniyoruz. Müslüman ülkeler artık 
icraata geçmeli ve icraat yapmalıdırlar. Ülkelerimizde 
en önemli petrol rezervleri ve doğal gaz kaynakları 

var. Stratejik geçiş noktalarına sahibiz. Zengin su 
kaynaklarımız, bereketli topraklarımız var. Dünya 
nüfusunun yüzde 23'ü, en genç ve en dinamik nüfus 
Müslüman ülkelerde yaşamaktadır. Gücümüzü etkili 
bir şekilde birleştirmeliyiz. Vicdanlar sahte, hani 
nerede insan hakları?.. Akan kanlara kim dur diyecek, 
bu soykırımı kim önleyecek? Mazlumların ahı inlerken 
göklerden haktan, hukuktan bahsedenler nerede?" 
ifadelerini kullandı. 

Filistinlilerin onlarca yıldır bu inanç ve iradeyle 
mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Kahraman, 
şöyle konuştu: 

"İmkânsızlıkları bahane etmeden onlarca yıldır İsrail 
zulmüne direnen Filistin halkını selamlıyoruz. Onların 
mücadele azmi ve cesaretiyle iftihar ediyoruz. 70 yıldır 
teslim alınamayan Filistin, İslam ümmetinin son ferdi 
kalana kadar teslim olmayacaktır. Kudüs'ün Birleşmiş 
Milletler'ce tanınan statüsü değiştirilemeyecektir. 
1947'de Birleşmiş Milletler Filistin'i ikiye böldü, yüzde 
57'sini Yahudilere yüzde 43'ünü Filistinlilere bıraktı. 
Filistin'de metrekareye düşen insan sayısı 5... Bu 
yaraya seyirci kalamayız. Filistin'i yok edemeyecekler, 
Kudüs'ü baş şehir yapamayacaklardır. Filistin hürriyet 
ve bağımsızlığını elde edene kadar milyonlarla 
karşılarına dikileceğiz. Filistin'in haklı mücadelesinde 
bugüne kadar şehit olmuşlara rahmet, gazilere şifa 
diliyorum. Yaşasın Filistin, Yaşasın Kudüs!.."
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, ABD’nin Tel Aviv 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ilişkin yazılı bir 
açıklama yaptı.

ABD’nin bu uygulamasına tepki gösteren Kahraman, 
“ABD uluslararası hukuku ve kararları hiçe sayarak 
büyükelçiliğini Kudüs’e taşımıştır. Bununla dünya 
ve bölge barışına, önüne geçilemez şekilde büyük 
bir darbe vurmuştur. Bu durumu kabul etmemiz 
mümkün değildir. Bunu takbih ve telin ediyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, Kudüs’ün üç semavi dinin 
kutsal kabul ettiği bir şehir olduğuna dikkati çekti.

Kudüs’ün, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre 
uluslararası statüye sahip olduğunu vurgulayan 
Kahraman, şunları kaydetti:

“Kudüs’te bir insanlık dramı yaşanmaktadır. 
Dünyanın gözü önünde insanlık ve manevi değerler 
katledilmektedir. İnanç dünyası ve tüm insanlık, 
bir bütün hâlinde, kabul edilemez bu duruma karşı 
gerekeni yapmalıdır. İsrail’in yaptığı bu devlet terörüne 
ve insanlık dramına karşı sessiz kalınmamalıdır. 
Türkiye gereken tavrını göstermekte ve göstermeye 
devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak 
İslam âlemini, inanç dünyasını ve bütün insanlığı bu 
zulme, bu drama ve devlet terörüne karşı sessiz 
kalmamaya, karşı durmaya davet ediyoruz.”

ABD’NİN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 
KUDÜS’E TAŞIMASINA TEPKİ

15 Mayıs 2018
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN,  
SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ

7 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve beraberindeki 
heyet ile Mecliste bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kahraman ile Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Vucic’in görüşmesinde, Başbakan Yardımcısı Fikri 
Işık, TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ Balıkesir Milletvekili 
Sema Kırcı, AB Uyum Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile 
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, görüşmede yaptığı 
konuşmada, Vucic ve beraberindekileri Türkiye'de 
görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, iyilik, 
sağlık ve başarı dileğinde bulundu. 

İsmail Kahraman, "Aramızda gerçek bir dostluk var. 
Sizler, zatıaliniz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, aradaki coğrafi mesafeyi kapattılar, kalbî bir 
bütünlük meydana getirdiler." ifadesini kullandı. 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Türkiye ve 
TBMM'ye başarı dileyerek, "Ülkelerimiz arasındaki 
ilişkide, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla ve 
gösterdiği uzlaşma politikasıyla mesafeleri kapattık, 
aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirdik, dostluk 
köprüleri inşa ettik. Artık köprü yıkmak yok. Köprüleri 
inşa ediyoruz. Kendisinin, vizyonuyla Balkanlar’da ve 
aynı zamanda bizim bölgelerimizde inşa ettiği dostluk 
var olacak ve ebedi kalacaktır." diye konuştu. 

Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin çok 
iyi bir seviyede olduğunu, bunu daha da ileriye 
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taşıyacaklarını ve aradaki dostluğu pekiştireceklerini 
vurgulayan Vucic, iki ülkenin iş birliği yapacağı 
alanların çok olduğunu söyledi. 

Vucic, ilişkilerde siyaset, 
ekonomi, kültür başta 
olmak üzere her alanda 
hızlı, efektif ve güçlü 
hareket etmek durumunda 
olduklarını ifade ederek, 
"Çünkü iş birliği alanları 
ve kapasitemiz çok." 
d e ğ e r l e n d i r m e s i n d e 
bulundu. 

Görüşmenin ardından 
Vucic, TBMM Başkanı 
Kahraman ile birlikte 
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki 
darbe girişimi sırasında 
zarar gören alana çiçek 
bıraktı. Kahraman, 
bu sırada Vucic'e, 15 
Temmuz gecesi Mecliste 
yaşananlara ilişkin bilgi 
verdi. 

Daha sonra birlikte Genel Kurul Salonunu gezen 
Vucic ve Kahraman, buradan Vucic onuruna verilen 
öğle yemeğine geçti. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sırbistan Cumhuriyeti Ombudsmanı 
Zoran Pasalic ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u kabul etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
kabulde yaptığı konuşmada, 
Türkiye ve Sırbistan'ın kalpleri 
bir, iki dost ülke olduğunu 
söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, dün 
de Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ile bir araya 
geldiğini anımsatarak, "Çok güzel 
bir görüşme trafiği oluştu." dedi. 

Sırbistan Cumhuriyeti 
Ombudsmanı Zoran Pasalic ise 
kabulden dolayı teşekkürlerini 
iletti. 

Kabule kamu denetçileri Arif 
Dülger, Sadettin Kalkan ve Yahya 
Akman da katıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman (solda), Sırbistan Cumhurbaşkanı  
Aleksandar Vucic (sağda) ile Genel Kurulda

8 Mayıs 2018
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN,  
ULUSLARARASI KABULLERDE BULUNDU

JAPONYA 3 Mayıs 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Japonya-Türkiye 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı 
Ichiro Aisawa ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Türkiye - Japonya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu 
da hazır bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
kabulde yaptığı konuşmada, heyeti 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Japonya ile Türkiye'nin 
köklü dostluk ilişkileri bulunduğunu 
söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, mesafeler 
uzak olsa bile iki ülkenin yakın 
temasları olduğunu vurguladı. 

Aisawa da Kahraman'a kendilerini 
ağırladığı için teşekkür ederek, iki 

ülke arasında derin tarihî ilişkiler bulunduğunu, dünya 
barışı ve istikrarı için Türkiye ile birlikte çalışmak 
istediklerini dile getirdi. 
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CEZAYİR 3 Mayıs 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cezayir Ulusal Halk 
Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu 
Başkanı Abdelhamid Si Afif ve beraberindeki heyeti 
kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve Türkiye-Cezayir 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Azmi Ekinci de hazır 
bulundu.

Kabulde konuşan Kahraman, Afif ve beraberindeki 
heyeti Türkiye'de görmekten mutluluk duyduğunu 
belirterek, "Dostlukları pekiştirerek bölge barışına 
katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi 

Afif ise Türkiye ile Cezayir'in müşterek bir tarihe 
sahip olduğunu, ziyaret ile bu ilişkileri daha ileriye 
götürme arzusunda olduklarını vurguladı. 

Türkiye'nin, içinde bulunduğu seçim sürecinden 
olumlu sonuçlarla ayrılmasını temenni eden Afif, 
"Geçtiğimiz dönemde Türkiye ile Cezayirli yetkililer 
arasında gerçekleşen görüşmeleri geliştirmek 

amacıyla buradayız. İki ülke arasındaki ilişkilere önem 
veriyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerden oldukça 
memnunuz." diye konuştu. 

Afif, Cezayir'de gerçekleşen terör saldırılarında 
kendilerinin yanında duran Türkiye'ye minnettar 
olduklarını, o süreçte kimin dost, kimin dost olmadığını 
çok iyi gördüklerini sözlerine ekledi.
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, komisyon üyeleri ile birlikte  
Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği ve Göç Komisyonu heyeti 
ile Mecliste görüştü. 

2 Mayıs 2018 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye ve Cezayir'in 
derin tarih ve güçlü akrabalık ilişkileri bulunan dost 
ve kardeş ülkeler olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin 
bölgesel ve uluslararası pek çok konuda benzer 
görüşleri savunduğunu anlattı. Bozkır, "Başta siyasi 
ve ekonomik olmak üzere her alandaki ilişkilerimizi 
daha ileri boyutlara taşımayı planlıyoruz. Cezayir'i 
istikrarı sağlam temellere dayanan, müreffeh, 
güvenilir bir ortak olarak görüyoruz. Bu çerçevede 
de karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkiyi daha üst düzeye 
çıkartmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu. 

Cezayir'de bine yakın Türk şirketinin olduğunu ve 
20 bin Cezayirli vatandaşa istihdam sağlandığını 
belirten Bozkır, “Bütün bu mevcudiyetle birlikte 
Türk-Cezayir dostluğu en ileri noktalara ulaşacaktır. 
Cezayir'deki ortak tarihî varlıklarımızın restorasyonu 
için Cezayir hükûmetinin gösterdiği çok büyük katkıya 
müteşekkiriz. Gelecekte inşallah Cezayir'i Türkiye'de 
daha fazla görmek istiyoruz. Biz Türkiye olarak da her 
zaman dostumuz, kardeşimiz Cezayir'in yanında yer 
almaya, iş birliği yapmaya, müşterek güçlüklerimizi 
birlikte göğüslemeye hazırız." şeklinde konuştu.

Cezayir Ulusal Halk Meclisi (APN) Dışişleri, İşbirliği 
ve Göç Komisyonu Başkanı Abdelhamid Si Afif ise 
Türkiye ve Cezayir'in başta tarih ve din alanında 
olmak üzere çok büyük ilişkilere sahip olduğunu ifade 
ederek, ilişkilerin ileride daha da iyi olması dileğinde 
bulundu. 

Ziyaretin kendileri açısından çok önemli olduğunu 
dile getiren Afif, Türkiye'de yapılacak olan 24 Haziran 
seçimlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini 
beklediklerini söyledi. 

Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkilerin önemine 
değinen Afif, bu kapsamda iki ülke parlamentoları 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini istediklerini, 
bunun diğer alanlara da olumlu katkı sağlayacağına 
inandıklarını vurguladı. 

Afif, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için iki 
ülke arasındaki ziyaretlerin artırılması gerektiğini ve 
gelecekte ekonomik ilişkilerin daha da büyüyeceğini 
umduklarını belirtti. 

Bozkır daha sonra, konuk heyet onuruna öğle yemeği 
verdi.
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IRAK

RUSYA

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 
Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi 
ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Türkiye-Irak Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Diyarbakır Milletvekili Mehmet 
Galip Ensarioğlu da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Kahraman, Caferi 
ve beraberindeki heyet ile bir arada 
olmaktan mutluluk duyduğunu 
belirtti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye 
ve Irak’ın iki kardeş, dost ve komşu 
ülke olduğunu vurgulayarak, “İnşallah 
ileride daha güzel günlerde hep 
beraber olacağız.” dedi. 

İbrahim Caferi de Türkiye ve Irak arasındaki karşılıklı 
ziyaretlerin, iki ülke arasındaki derin dostluğun işareti 
olduğunu ve Irak-Türkiye dostluğunun güçlenerek 
devam edeceğini vurguladı. 

3 Mayıs 2018 

4 Mayıs 2018 

Türkiye’nin seçim atmosferine girdiğini kaydeden 
Caferi, “Bu da Türkiye’nin özgürlük ve demokrasiye 
sahip olduğunu göstermektedir. Bir ülkede özgür 
seçim olursa, kesinlikle askerî darbeler de olamaz.” 
dedi.

TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Rusya Devlet 
Duması Dış İlişkiler Komitesi 
Başkanı Leonid Slutski ve 
beraberindeki heyeti kabul 
etti. 

Kabulde konuşan TBMM 
Başkanı Kahraman, Slutski'nin 
"dost bir ülkenin kardeş bir 
kişisi" olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, 
Antalya'da 8-11 Ekim 2018 
tarihlerinde gerçekleştirilecek 
3. Avrasya Parlamento 
Başkanları Toplantısına ilişkin, 
"Bu, tarihe sizin gayretiniz ve 
çalışmanız sonucunda olmuş 
olarak geçecektir. Çünkü, 
idareyi siz yürütüyorsunuz, 
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teşvik ediyorsunuz. Üç meclis başkanı olarak 
imzaladığımız kâğıtları siz hazırladınız. Onları, 
Türkiye, Rusya ve Güney Kore Meclis Başkanları 
olarak imzaladık. Avrasya, Avrupa ve Asya arasında 
bir iş birliğinin çok güzel temelleri atılacak." dedi. 

Antalya'da yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını dile 
getiren Kahraman, "Ümit ederim ki Sayın Putin 
de şereflendirirler. Dünya barışına büyük katkısı 
olacağına inanıyorum. Meseleler konuşularak 
çözülür. Meselelerin reçetesi, konuşmaktır. Sizleri 
misafir etmekten şeref duyacağız. Güzel bir toplantıyı 
inşallah yapacağız." diye konuştu. 

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı 
Slutski, yeniden Kahraman'ın misafiri olmaktan 
mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye ile Rusya'nın bağlarının güçlü olduğu bir 
dönemi yaşadıklarını vurgulayan Slutski, "İçinde 
bulunduğumuz ortam, 21. yüzyılın yeni dünya 

mimarisinin oluşturulduğu bir dönemdir. Yeni dünya 
mimarisinin içerisinde Rusya ve Türkiye olarak 
stratejik bir rol oynamaya devam edeceğiz." dedi.

Slutski, Türkiye’nin ev sahipliğinde 3. Avrasya 
Parlamento Başkanları Toplantısının gerçekleştirilecek 
olmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Avrasya 
kıtasında Türkiye'nin her zaman Avrupa ile Asya 
arasındaki köprü rolünü üstlendiğini dile getirdi. 

Slutski, bu etkinlikle birbirinden binlerce kilometre 
uzakta olan ülkelerin meclis başkanlarının bir 
araya gelerek birçok konuyu görüşme fırsatı 
yakalayacaklarını söyledi.

Avrasya kıtasının tüm ülkelerinin meclis başkanlarına 
toplam 95 davetiye gönderildiğini ve davetiyelerde 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanı sıra Rusya 
Devlet Duması Başkanı ve Güney Kore Millî Meclisi 
Başkanının imzalarının da bulunduğunu aktaran 
Slutski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
toplantıya başkanlık edeceğini kaydetti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Zambiya 
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bwalya Lyapa Nondo 

31 Mayıs 2018

ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede ikili 
ilişkiler ele alındı.
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VENEZUELA

AZERBAYCAN

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Venezuela Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno Perez'i kabul etti. 

Kabulde, Türkiye-Venezuela 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Kerem Ali Sürekli de 
hazır bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM 
Başkanlık Divan Salonundaki 
kabulde yaptığı konuşmada, Perez 
ve beraberindekileri Türkiye'de 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

Hukukçular olarak bir arada 
bulunduklarını vurgulayan TBMM 
Başkanı Kahraman, İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu 
hatırlattı.

11 Mayıs 2018 

23 Mayıs 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan 
Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad 
Muradov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Türkiye-
A z e r b a y c a n 
P a r l a m e n t o l a r 
Arası Dostluk 
Grubu Başkanı 
AK PARTİ Adana 
Milletvekili Prof. 
Dr. Necdet Ünüvar 
da hazır bulundu.

TBMM Başkanı 
Kahraman, kabulde 
yaptığı konuşmada 
Karabağ'ın işgal 
altında olduğuna 
işaret ederek, 
"Karabağ bizim 
millî meselemizdir. 
Ne yazık ki 
dünyanın gözü 
önünde büyük 

haksızlık işlenmektedir. Dünya, bu ve benzeri 
haksızlıklara karşı seyirci kalmamalıdır." ifadesini 
kullandı. 



TBMM Başkanı Faaliyetleri

BM'nin işlevini yerine getiremediğini vurgulayan 
Kahraman, sürüncemede kalmış ve dünya barışını 
bölgesel ve uluslararası boyutta tehdit eden konulara 
daha ciddi bir şekilde eğilmek gerektiğini belirtti. 

BM Güvenlik Konseyinin daimi üyelerinden birinin 
bir kararı veto etmesi nedeniyle 196 ülkenin verdiği 
kararın bir kenara itildiğine işaret eden Kahraman, 
meselelerin sürüncemede kaldığını, toplumların 
karmaşa ve çekişme içinde olduğunu ve barışın 
sağlanamadığını kaydetti. 

Kahraman, "Karabağ meselesi, bizim de meselemiz. 
Nasıl Kıbrıs meselesi Azerbaycan'ın meselesiyse, 
nasıl Keşmir İslam âleminin meselesiyse buna benzer 
meselelerimizin çözümünde daha atak hamleler 
yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi. 

Türkiye'de herhangi bir görev değişikliğinde ilk olarak 
KKTC'nin ve ardından Azerbaycan'ın ziyaret edildiğini 
hatırlatan Kahraman, şunları söyledi: 

"Diğerleri sonrakilerdir ama bu ikisi ilk baştır, 
besmeledir, başlangıçtır. Biz tek milletiz, iki devletimiz 
var ama tek milletiz. Bu beraberliğimiz, birlikteliğimiz 
bölgeye de barış getiriyor, dünya barışına da büyük 
katkı sağlıyor. Devlet Başkanlarımız Sayın İlham Aliyev 
ve Recep Tayyip Erdoğan, kardeş mesafesindedirler. 
Milletimiz de halklarımız da böyledir. Meselelerimizi 
beraber çözeceğiz." 

Fuad Muradov ise her bir Azerbaycanlının kalbinin 
Türkiye için çarptığını belirterek, "İnanıyorum ki 
bu yürekler birleşerek büyük işler görecektir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Muradov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 
hayata geçirilen işlerin, her iki milletin geleceği için 
olduğunu vurguladı. 

Azerbaycan'ın bir bölümünün bugün işgal altında 
olduğunu hatırlatan Muradov, TBMM Başkanı 
Kahraman'a Karabağ ile ilgili iki kitap hediye etti.

30 Mayıs 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi Seçim Öncesi Gözlem Heyetini 
kabul etti.

TBMM Başkanı Kahraman, kabulde yaptığı 

konuşmada, 24 Haziran’daki seçimin iyi geçeceği 
ümidi içinde olduğunu belirterek, 

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyeti tarafından 
da bu seçimin izleneceğini aktardı.

Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad 
Muradov (solda), TBMM Başkanı İsmail Kahraman (sağda)

AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER MECLİSİ
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ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI, RAPORLARINI  
TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN'A SUNDU

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni 
Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak 
Bağımlılığın Nedenlerinin ve 
Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’a sundu. 
TBMM Başkanı Kahraman, Komisyon Başkanı AK 
PARTİ Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile bazı 
komisyon üyelerini kabul etti. 

Raporu inceleyen Kahraman, toplum için çok önemli 
bir konunun ele alındığını söyledi. Raporda, dünyada 
ve Türkiye’de uyuşturucu, İnternet ve teknoloji 
bağımlılığının nedenleri, tedavi aşamaları ve sonuçları 

8 Mayıs 2018

hakkında bilgi verildiğini 
anlatan Kahraman, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Ciddi bir rapor; böyle 
bir sıkıntıdan ülkemizin 
uzaklaşmasını, madde ve 
diğer bağımlılık türlerinden 
kurtulmasını temenni 
ediyoruz. Herkes, her 
kurum elinden geleni 
yapmalıdır. Kullanım 
durumu giderek daha aşağı 
yaşlara kadar inebiliyor. Çok 
tehlikeli bir durum. Gençlik 
geleceğimiz, gençlerin 
arasında yayılmasının 
önlenmesi lazım. Ülkemiz 
geliştikçe, ilmi yönden de 

beslendikçe, tehlikelerden 
haberdar edildikçe büyük 
mesafeler katedeceğimize 
inanıyorum.” 

Komisyonun, Mecliste grubu 
bulunan partiler tarafından 

desteklenerek kurulduğunu anımsatan Kahraman, 
çalışmanın iyi neticeler doğurmasını temenni etti. 
Kahraman, raporu hazırlayan komisyon üyelerini 
tebrik etti. 

Komisyon Başkanı Tezcan, 12 milletvekilinin katkısıyla 
3 aylık çalışmayı 18 Nisan itibarıyla tamamladıklarını 
söyledi. 

Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler ile yeni 
bağımlılık türlerinin hem Türkiye’de hem de dünyada 
çok önemli bir sorun olmaya devam ettiğini dile getiren 
Tezcan, uyuşturucu, alkol, tütün, afyon ve benzeri 
maddelerin insanlığın sağlığını bozduğunu kaydetti. 

Uyuşturucu madde bağımlılığının insan sağlığını 
doğrudan etkileyen, kişinin bedenini, ruhunu ve 
toplumun sosyal yapısını bozan bir hastalık olarak 
nitelendirildiğini anlatan Tezcan, “Uyuşturucu 

Soldan sağa: AK PARTİ İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, AK PARTİ Uşak Milletvekili  
Alim Tunç, Araştırma Komisyonu Başkanı AK PARTİ Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK PARTİ Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger,  
MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, CHP Gaziantep Milletvekili  
Akif Ekici
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maddeler sadece bireyi değil, aynı zamanda aileyi, 
toplumu, milleti, devletleri ve bütün insanlığı olumsuz 
yönde etkilemektedir. Ülkemiz de kavşak noktasında. 
Doğu’dan doğal uyuşturucuların Türkiye üzerinden 
Batı’ya geçtiği, Batı’dan da özellikle Hollanda, Belçika 
gibi ülkelerin sentetik maddeleri ülkemiz üzerinden 
Doğu’ya aktardığı bilinmekte. Ülkemiz çok ciddi bir 
risk altında.” diye konuştu. 

2007 ila 2016 yılları arasında yapılan çalışmaya 
göre, 2 bin 148 kişinin uyuşturucu madde kullanımı 
nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Tezcan, bu 
rakamın hafife alınmaması gerektiğini ifade etti. 

Sağlıklı nesillerin, toplumları ve sağlıklı devletleri 
oluşturacağını söyleyen Tezcan, 7’si bakan, bir 
komisyon başkanı olmak üzere 100’e yakın kişiyi 
dinlediklerini, 30’a yakın kurumdan bilgi talep ettiklerini 
kaydetti. Çalışma kapsamında Almanya, İngiltere, 

Ankara, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Antalya, İzmir’de 
incelemelerde bulunduklarını aktaran Tezcan, hem 
uyuşturucu madde hem de teknoloji ve İnternet 
bağımlılığı üzerinde çalışma yaptıklarını bildirdi. 

Madde bağımlılığı ile mücadele konusunun 
seferberlik olarak ele alınması gerektiğini dile getiren 
Tezcan, “Dünyada petrol, silah ve uyuşturucu madde 
konusunda üç önemli rant meselesi var. Özellikle PKK 
ve diğer terör örgütlerinin, insanlığımızı, neslimizi 
ve ülkemizi tehdit etme noktasında uyuşturucu ile 
ilgilendiğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Raporun uyuşturucu madde ve İnternet bağımlılığı 
noktasında önemli bilgileri içinde barındırdığını 
söyleyen Tezcan, önerilerin dikkate alınması 
temennisinde bulundu. 

Tezcan ve komisyon üyeleri, raporu, TBMM Başkanı 
Kahraman’a teslim etti.

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak 
Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, 
hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sundu.

Bağcılık Sektörü ve Üzüm Araştırma Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Manisa Milletvekili İsmail Bilen 
ve komisyon üyelerini kabul eden Kahraman, raporu 
inceledi ve çalışmanın kapsamlı ve muhtevasının 
zengin olduğunu belirtti.

9 Mayıs 2018
TBMM Başkanı Kahraman, 
rapordan çok sayıda kurumun 
faydalanacağını vurgulayarak, 
katkı sunanlara teşekkür etti. 

Bilen de komisyon 
çalışmalarına değinerek, 
tüm paydaşların görüş ve 
önerilerini dinlediklerini 
aktardı. 

Bağcılıkla geçinenlerin daha 
yüksek kazanç elde etmesi 
ve piyasada oluşabilecek 
olumsuzlukların önlenmesi 
için alınabilecek tedbirlere 
raporda yer verdiklerini 
anlatan Bilen, raporun tüm 
kesimlere hayırlı olmasını 
diledi. 

Hasat mevsiminin yoğun 
yaşandığı dönemde küçük üretici ve yetiştiricilerin 
bazı sorunlar yaşadığını kaydeden Bilen, bu 
mağduriyetlerin giderilmesi ve fiyat istikrarının 
sağlanması için müdahale mekanizması oluşturulması 
gerektiğini bildirdi. 

Soldan sağa: AK PARTİ Tokat Milletvekili Celil Göçer, AK PARTİ Denizli Milletvekili Şahin Tin,  
AK PARTİ İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Araştırma Komisyonu Başkanı AK PARTİ Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK PARTİ Gaziantep  
Milletvekili Canan  Candemir Çelik, AK PARTİ Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil  
Fırat, AK PARTİ Kütahya Milletvekili Ahmet Tan
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Üreticilerin desteklenmesi ve lisanslı depoculuğun 
bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan 

Bilen, stratejik önemi bulunan üzüme sahip çıkılmasını 
talep etti.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Yurt 
Dışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış 
Kadınların ve Ailelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Alt Komisyonu,  
hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sundu.

Soldan sağa: AK PARTİ Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, AK PARTİ Trabzon Milletvekili  
Ayşe Sula Köseoğlu, Alt Komisyon Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, KEFEK Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili  
Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK PARTİ Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal

Raporun, muhalefet şerhi 
konulmadan yazıldığına da 
dikkati çeken Kaynarca, 
“(Kadın) başlığında özel 
tüm problemlerin çözüm 
önerilerinde ortak akılla ve 
imza ile muhalefet şerhi 
olmadan raporu çıkartabildik.” 
diye konuştu. 

Komisyon çalışması devam 
ederken kanunlaşan 
düzenlemeler olduğunu 
anımsatan Kaynarca, yurt 
dışında boşanıp da Türkiye’de 
tekrar boşanma davası 
açmak durumunda kalanların 
sorununun çözüldüğünü 
ve bu şekilde Türkiye’de 
yaklaşık 10 binden fazla 
davanın, açılmadan çözüme 
kavuşturulduğunu da sözlerine 
ekledi. 

TBMM Başkanı Kahraman 
ise komisyon raporundan çok memnun kaldığını 
belirterek, “Muhtevası itibarıyla da fevkalade. Bir de 
karşı oy olmaması da güzel.” ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman, şu şekilde devam etti: 

“Bu konu, parti konusu değil, milletin konusudur. 
Burada siyasi mülahaza olmaz. Öyle konular geliyor 
ki gene millî, gene herkesi ilgilendiren konular, 
siyasetin olmaması gereken konular ama altına illa 2 
kişi, 3 kişi bir karşı oy yazıyorlar. Niye? Partisi ayrı. 
Parti diye bir şey yok. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
milletvekilleri olarak göreve geldiniz ve bir çalışma 
yaptınız. Dolayısıyla karşı görüşler diye bir şey yok 
çünkü görüşler dercedilir. Bu çok hoşuma gitti.”

10 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Alt Komisyon 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu ve bazı komisyon üyelerini kabul etti. 

Kaynarca, kabulde yaptığı konuşmada, yurt içi 
ve dışında 17 toplantı, iki ayrı çalışma sonucunda 
rapor yazdıklarını aktararak, yaklaşık 6-7 bakanlığı 
ilgilendiren alanda çözümler üretecek çalışmalar 
yapıldığını söyledi. 

Komisyon raporunda kanun teklifi ve önerilerine de 
yer verildiğini dile getiren Kaynarca, ilgili bakanlıklarla 
görüşerek önerilerini ileteceklerini kaydetti. 
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN,  
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ  
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI 8 Haziran 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi “2017-2018 Akademik Yılı 
Mezuniyet Töreni”ne katıldı.

Üniversite Kültür Merkezinde düzenlenen törene 
katılmak üzere üniversiteye gelen TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman 
ile bir araya geldi ve üniversitenin anı defterini 
imzaladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin “2017-2018 
Akademik Yılı Mezuniyet Töreni”ne Gençlik ve Spor 
Bakanı Osman Aşkın Bak, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Millî 
Güvenlik Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, 
Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 
TÜGVA Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile diğer 
ilgililer de katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, törende yaptığı konuşmada, 
çok güzel bir vesileyle bir araya gelindiğini söyledi. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin akademik 
kadrosunu tebrik eden Kahraman, “Gelişmelerdeki 

seyri, grafikleri yakinen inceledim, biliyorum. Yüz 
akısınız.” ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesinin çok güzel bir noktada olduğunu 
vurgulayarak, “Bir kere ismi Recep Tayyip Erdoğan; 
bir dünya liderinin ismini taşıyor. Dolayısıyla da dünya 
lideri bir üniversite olmalı.” diye konuştu. 

Ülkede çok güzel gelişmeler olduğuna dikkati çeken 
Kahraman, “Üniversite sayımız 2002'de 76, şimdi 
206, 5 daha eklenecek 211 olacak. 129 resmî, 77 
vakıf.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, eğitimin önemli olduğuna 
işaret ederek, “Her ülkenin en önemli meselesi 
eğitimdir, beyindir, insan yetişmesidir. Buna gereken 
ehemmiyet veriliyor. Bir de Cumhurbaşkanımızın 
Rize’ye olan ilgisi, fevkalade takdir ötesi bir durum. 
Çok yakından ilgileniyor.“ şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her şehirle 
ilgilendiğini belirten Kahraman, şöyle devam etti: 

“Türkiye, satın alma gücü itibarıyla dünyadaki en büyük 
13. ekonomi... Avrupa’nın beşinci büyük ekonomisiyiz 
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ve G20’ler içinde yer alıyoruz. Dünyadaki 10 mega 
projeden altısı Türkiye’de... 2017 yılı büyüme oranı 
7.4... Bu G20 ülkeleri içinde birinciliği bize kazandırdı." 

TBMM Başkanı Kahraman, son 10 yılda 200 milyar 
dolarlık altyapının tamamlandığını ifade ederek, 2023 
yılındaki turist sayısı hedefinin 50 milyon olduğunu 
kaydetti. 

Türkiye’nin gidişini önlemek isteyenler olduğuna 
dikkati çeken Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Buna karşı da uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Kritik 
bir aydayız, 24 Haziran seçimleri... Ben Meclis Başkanı 
olduğum için çok yanlış bir anlayış var. 'Tarafsızsın, 
siyasi konuşamazsın'. Ben 
tarafsızım tabii, yönetirken 
elimde bir terazi, adil 
olacağım ama Meclis başkanı 
oldum diye fikrimden 
vazgeçmiş değilim. Hele 
şimdi Meclisimizin 26. 
dönemi kapandı, seçim 
dönemine girmiş olduk, 
rahatça konuşurum.” 

TBMM Başkanı Kahraman, 
üniversite sayıları ve eğitimle 
ilgili geçmişten örnekler 
vererek, ne zaman ileriye 
doğru gidilse bir darbe 
yenildiğini ifade etti. 

Çeşitli dönemlerde bu tarz 
durumlarla karşı karşıya 
kalındığını anlatan Kahraman, 
üniversite olarak çok güzel 
rakamlara ulaşıldığını 
anımsattı. 

TBMM Başkanı Kahraman, akademik olarak dünya 
çapında çok sayıda eleman olduğuna dikkati çekerek, 
"Dünyaya beyin ihraç ediyoruz. Çok güzel noktalara 
geldik. Bunun kadrini bilmek durumundayız.” 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin ileriye gittiğini belirten kahraman, “Çok 
iyi noktadayız. Denemeler yaptılar. Habire el ense 
çektiler ama Türkiye sağlam duruyor. Fevkalade bir 
noktadayız.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, Mehmet Akif Ersoy’un 
“Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir” 
dizelerini okuyarak, “Yıkmak kolay. Neden yıkacağız. 
Neden gelişmeleri görmeyeceğiz. Dünya görmüyor, 
zorluyor. Anayasa’yı değiştirirken ben kuvvetler 
ayrılığı prensibine inanan, Anayasa incelemesi, 
irdelemesi yapmış bir kişiyim. Hakikaten lehimize ve 
bu 24 Haziran’dan sonra tatbikatına geçilecek. Milletin 
kabul ettiği bu Anayasa’nın yürürlüğü 24 Haziran’a 
bağlı.” değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara prim 
vermeyeceklerini vurgulayan Kahraman, “Yeni 
anayasa değişikliğinin yürürlüğü için 24 Haziran 
şarttır ve o değişiklikle Cumhurbaşkanımız inşallah 
tek bir idareyle harekete geçirecek ve Türkiye’yi idare 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman (solda),  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a (sağda), Mithat Cemal Kuntay’ın “Eğilme” şiirinin 
yazılı olduğu tabloyu takdim ederken
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edecek. Bir arabada iki şoför olmaz. Biri 'yeşilde 
duralım' der, daha henüz devam ediyor yeşil. Öbürü 
'sarı bekle geçelim’ der, araba devrilir. Teke indi bu. 
Güzel bir anayasa değişikliği oldu ve Türkiye bunun 
çok faydasını görecek." diye konuştu. 

Gençlere de öğütler veren Kahraman, başarının sırrı 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz’u hatırlatarak, 
bu süreçte büyük badire atlatıldığını ve 15 Temmuz'un 
unutulmaması gerektiğini vurguladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece halkı 
meydanlara çağırdığını hatırlatan Kahraman, "Siyasi 
parti farkı gözetmeksizin milletin millî egemenliğe 
sahip çıkması, büyük bir felaketi önledi. Bendeniz de 
verilen emanetin gereğini yerine getirdim. Kaptanlar 

gemileri terk etmez, fareler terk eder. Biz terk etmedik 
ve Türkiye’mizin nerede bulunursak bulunalım 
bayrağına, sancağına, ezanına laf ettirmeyiz." dedi. 

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman ve diğer katılımcılar tarafından başarılı 
öğrencilere plaket verilerek, kep atma töreni 
gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Rektörü Prof. 
Dr. Hüseyin Karaman ise TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman'a, Mithat Cemal Kuntay'ın "Eğilme" şiirinin 
yazılı olduğu bir tablo takdim etti.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ayrıca, program 
öncesi Güneysu ilçesinde yapımı devam eden 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarında 
incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
personeliyle iftarda bir araya geldi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çeşitli programlara 
katılmak üzere geldiği Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesince düzenlenen iftar programına katıldı.

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman'a, 
Cumhurbaşkanlığı Genel 
Sekreteri Fahri Kasırga, 
Millî Güvenlik Genel 
Sekreteri Seyfullah 
Hacımüftüoğlu, Rize 
Valisi Erdoğan Bektaş, 
Rize Belediye Başkanı 
Reşat Kasap da eşlik etti.

İftar programında bir 
araya geldiği üniversite 
personeliyle bir süre 
sohbet eden Kahraman, 
daha sonra Kavaklıdere 
Mahallesi'ne geçti.

Burada vatandaşlarla 
selamlaşıp sohbet 
eden Kahraman, 
ardından Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi 
Rektörlüğüne geldi.

TBMM Başkanı 
Kahraman, burada, 

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve diğer ilgililerle 
basına kapalı görüştü.

Soldan sağa: AK PARTİ Rize Milletvekili Hikmet Ayar,  22., 23. Dönem İstanbul ve 24. Dönem Rize 
Milletvekili Nusret Bayraktar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Rize Valisi Erdoğan Bektaş,  
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti: 

“Aziz milletimiz, hürriyet ve istikbalimize göz diken 
düşmanlara karşı, 99 yıl önce büyük bir mücadele 
başlatmıştır. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan 
başlatılan mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşu 
ile neticelenmiştir. 

Samsun’dan yola çıkan heyet, Amasya, Erzurum ve 
Sivas güzergâhını takip ederek Ankara’ya ulaşmış 
ve zafere tam inanmış bir milletin her türlü yokluğa 
göğüs gererek neleri başarabileceği bütün dünyaya 
gösterilmiştir. Böylece necip milletimize biçilmek 
istenen esaret kefeni yırtılıp atılmıştır. 

Düşmanın İzmir’de denize dökülmesiyle hedefine 
ulaşan istiklal ve istikbal mücadelesinin bugünkü 
varisleri gençlerimizdir. Maneviyatımızdan aldığımız 
güç ve inançla, hürriyetimizi ve bağımsızlığımızı 
muhafaza etme kararlılığımız hep sürecektir. Kendi 
ruh köklerine bağlı bir şekilde vatan, bayrak sevgisi ile 
yetişen gençlerimiz, ecdadından devraldıkları mirası, 
aklın ve bilginin rehberliğinde büyük bir gurur ve 
fedakârlık duygusuyla yarınlara taşıyacaklardır. 

Bu inanç ve düşünceyle, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Vatanımızı 
düşman işgalinden kurtarmak için canlarını feda 
eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet 
ve şükranla anıyorum.”

TBMM Başkanı Faaliyetleri
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 3,5 yıllık çalışmanın 
ardından yenilenen TBMM Yalova Termal Sosyal 
Tesislerinin açılış törenine katıldı.

Törene, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM 
İdare Amiri AK PARTİ Çorum Milletvekili Salim Uslu, 
TBMM Kâtip Üyeleri AK PARTİ Balıkesir Milletvekili 
Sema Kırcı ile AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa 
Açıkgöz, AK PARTİ Yalova Milletvekili Fikri Demirel, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
TBMM Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Hakkı 
Polat ile Dr. Yasin Yıldız, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, 
Termal Belediye Başkanı İsmail Atik, TBMM İdari 
Teşkilat mensupları ve davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM Yalova Termal 
Sosyal Tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, 
tesislerin millete hayırlı olmasını diledi. 

Türkiye’nin geliştiğini ve ilerlediğini belirten 
Kahraman, “Eskiden Avrupa’ya gidenler, geldiklerinde 
arkadaşlarına Avrupa intibalarını anlatırlardı. ‘Şu 
ülkeyi gördüm, şöyle yolları vardı, böyle dükkanlar 
vardı, şöyle gelişme vardı.’ Şimdi bakınız hepsini 
geçtik. Daha da ötelere gidiyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’nin gelişmesini çekemeyenlerin 15 Temmuz 
darbe girişimini gerçekleştirdiğini hatırlatan 
Kahraman, şöyle devam etti: 

“Bunu çekemeyenler Meclisimizi bombalattı. 
İstanbul’umuzu bombalattı. Cumhurbaşkanımızı 
öldürmeye Muğla’ya gittiler. Kendi insanlarımız, 
kendi silahımızla, kendi Meclisini, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesini bombalıyor ve Cumhurbaşkanımızın 
öldürülmesi için tim gönderiliyor. Uçağının koordinatları 
soruluyor. Allah Allah. Niye? Bu gelişmeler olmasın 
diye. Türkiye özlem içinde kalsın diye. Oysa biz büyük 
bir milletiz. Biz üç kıta yedi denize hükmetmiş bir 
milletiz. 20 milyon metrekare topraklarımızda bugün 
53 tane devlet var, gönül coğrafyamız bizden liderlik 
bekliyor. Büyüklüğümüzün farkında olacağız.” 

Tüm bu yaşananlara rağmen Türkiye’nin gelişip, 
büyüyeceğini kaydeden Kahraman, şöyle konuştu: 

TBMM YALOVA TERMAL SOSYAL TESİSLERİ AÇILIŞ 
TÖRENİ YAPILDI 12 Mayıs 2018
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“Biz çok güzel noktalardayız. Daha iyi 

noktalara gideceğiz inşallah. Her sahada 

durduramayacaklar, bölemeyecekler, 

15 Temmuz akşamı hep beraber olduk. 

Dedim arkadaşlarıma, parti rozeti yok. 

Ayyıldız var. Hep beraberiz. Öyle güzel 

bir akşamdı. Parti grup başkanvekillerine 

rica ettim CHP’nin ve MHP’nin; üç parti 

oradaydı. Dördüncü parti ertesi günkü 

toplantıya katıldı ve ortak deklarasyon 4 

parti ile yapıldı ve her biri bayrağın altında 

demokrasi inancı içerisinde o bombalar 

atılırken burayı terk etmeden emanete 

sahip olarak devam etti. Dik duracağız, 

ayakta olacağız, böldürmeyeceğiz, 

bayrağımızı indirmeyeceğiz. Tarih şuuruna 

sahip olacağız. Kendimiz olacağız.” 

TBMM Başkanı Kahraman, konuşmaların 

ardından tesisin açılış kurdelesini protokol 

üyeleriyle birlikte kesti. 

Yenilenen tesisi gezen Kahraman, 
davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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TBMM, SIFIR ATIK PROJESİNE KATKI SUNUYOR
12 Haziran 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 
himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından koordine edilen ve sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde Meclis Külliyesinde de 
uygulanmaya başlanacak Sıfır Atık Projesi'nin açılış 
törenine katıldı.

Açılışa, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Mustafa Öztürk, TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri katıldı.

TBMM Başkanı Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada, 
çevre kirliliğinin, dünyanın ve Türkiye'nin hassasiyet 
gösterdiği bir konu olduğunu dile getirirek Meclis 
olarak güzel ve hoş bir projeye destekte bulunduklarını 
ifade etti. 

Dünyanın ve yaşamın giderek zorlaştığını söyleyen 
Kahraman, Çernobil kazasını hatırlatarak, bir olayın 
binlerce insanı ve doğadaki tüm canlıları etkilediğini 
belirtti. 

Dengeyi bozan ve şikayet eden kişilerin aynı olduğuna 
dikkati çeken Kahraman, "Kafkasya'da 120 yaşındaki 
bir adama sormuşlar, 'bu kadar çok yaşamanın sırrı 
nedir acaba?', adam da 'evladım, bizim zamanımızda 

mikrop icat edilmemişti' 
demiş. Mikrop icat edildi; 
eczaneler, hastaneler, 
hastalıklar, kampanyalar... 
İnsanlar kendilerinin aleyhinde 
olan çalışmaları kendi elleriyle 
yapıyorlar." diye konuştu. 

Temizliğin, hassasiyetle 
üzerinde durulması gereken 
bir hadise olduğunu 
vurgulayan Kahraman, 
gelişigüzel çöp atan insanların 
da ikaz edilmediğini söyledi. 

Almanya'da arabadan birisi 
çöp attığında plakası bildirildiği 
zaman cezalandırıldığını 

söyleyen Kahraman, toplumun da bu konuda hassas 
olması gerektiğinin altını çizdi. 

Atıkların bir şekilde tekrar zararsız hâle getirilmesi 
gerektiğini dile getiren Kahraman, kağıt, plastik, cam, 
metal gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemelerin 
tekrar işlenmesinin gereğine işaret etti. Kahraman, 
bu konuda da ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini 
belirtti. 

Türkiye'de 84 noktada katı atık düzenleme sahası 
bulunduğunu söyleyen Kahraman, bu sahalara bin 95 
belediyenin atık bıraktığını ve bu hizmetten 53 milyon 
vatandaşın yararlandığını ifade etti. 

Atıkların yüzde 11'inin ekonomiye yeniden 
kazandırıldığına işaret eden Kahraman, "Bu proje 
başarıya ulaşırsa 10 milyar liralık bir ekonomik kazanç 
elde edilecek. 100 bin insanımız bu sahada iş imkânına 
kavuşmuş ve 400 bin kişi geçimini katı atıkların 
ekonomiye geri kazandırılmasıyla sağlayacak." dedi. 

Meclisi günde ortalama 5 bin kişinin ziyaret ettiğini 
aktaran Kahraman, milletvekillerinin, çalışanların ve 
ziyaretçilerin kullandığı mutfaktan çıkan yaş sebze ve 
meyve gibi atıkların kompost gübreye dönüştürülerek, 
Meclis bahçesinde kullanıldığını bildirdi. Kahraman, 
"Hedefimiz Meclisten çöp çıkmamasını sağlamak." 
ifadesini kullandı. 
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Projenin yararlarının topluma iyi anlatılması 
gerektiğinin altını çizen Kahraman, milletin de projeye 
şevkle sahip çıkacağına inandığını bildirdi. 

Bir litre yağın bir milyon litre temiz suyu kirlettiğini 
söyleyen Kahraman, bu örneğin çöplerin ayrıştırılması 
gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini 
kaydetti. 

Görevinin sona ermesinden önce bu tesisin 
açılışını gerçekleştirdiğini anımsatan Kahraman, 
çevre duyarlılığı konusundaki hassasiyetin topluma 
yayılması noktasında önemli bir adım atıldığını belirtti. 

Türkiye'nin hamlede ileriye doğru gittiğini vurgulayan 
Kahraman, şöyle devam etti: 

"Türkiye, daha ötelere doğru yürüyor ancak 
önümüzü kesmek isteyen bir dünya var. Bir söz var, 
'Devletlerin menfaatleri milletlerin dostlukları olur.' 
diye. Önümüzü kesmek isteyen devletler var ama 
Türkiye bu konularda tecrübe sahibi oldu. Her şeyin 
farkında. Ülkemizin önünü kesecek durumlara imkân 
verilmeyeceği inancındayım. Geleceğimizin aydınlık 
olmasını niyaz ediyorum." 

TBMM Başkanı Kahraman, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla da katılımcıların bayramını kutladı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk ise temeli 2017 yılında atılan Sıfır 
Atık Projesi kapsamında, bir yılda bakanlık nezdinde 
150 ton atığın çöp depolama alanına gitmesinin 
engellendiğini söyledi. 

Bu çerçevede, 101 ton kağıt kartonun, 28 ton plastiğin, 
455 varil petrole eşdeğer atığın ve 5,8 ton camın geri 
kazanıldığını aktaran Öztürk, yemek atıklarının da 
hayvan barınaklarına gönderildiğini ifade etti. 

Meclis Külliyesinde kurulan iki kompost aleti 
sayesinde, organik atıklardan üretilen kompostla 
dışarıdan gübre alınmasına gerek kalmayacağına 
dikkati çeken Öztürk, bu uygulamanın önümüzdeki 
süreçte devreye gireceğini kaydetti. 

Öztürk, "Bundan sonra Meclisimizden atıklar çöp 
depolama alanına gitmeyecek. Bunların hepsinden 
birer tane yeni ham madde üreteceğiz." dedi. 

Proje kapsamında, sera gazı salınımının da önemli 
ölçüde azalacağını aktaran Öztürk, "Türkiye'de Sıfır 
Atık Projesi'ni tüm şehirlerimizde, iş yerlerinde ve 
ilgili kurumlarda gerçekleştirdiğimiz zaman bunun 

ekonomiye katkısı 12,5 milyar lira olacaktır." bilgisini 
verdi. 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da 
çöp konusunun bütün dünyada gelişmişliğin en önemli 
simgelerinden biri olduğunu belirterek, geçmişte çöp 
dağlarının ve patlamalarının meydana geldiği bir ülke 
olan Türkiye'nin, şu anda dünyaya örnek oluşturan 
çöp dönüşüm projelerine imza atan bir seviyeye 
ulaştığını söyledi. 

Kumbuzoğlu, 400 dönümlük bir sahadan oluşan 
Meclis Külliyesinin 370 dönümlük kısmının ormanlık 
saha olduğunu aktararak, Meclisi yılda 1 milyon kişinin 
ziyaret ettiğini bildirdi. 

Mecliste yıllık 12,5 ton tehlikeli, 220 ton tehlikesiz 
atık oluşturulduğunu dile getiren Kumbuzoğlu, çöp 
dönüşüm noktası oluşturulmasının, Meclisin çok 
önemli projelerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Öztürk, TBMM Başkanı Kahraman'a tesisi 
gezdirdi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman için Mecliste bir 
veda toplantısı düzenlendi. 

TBMM Genel Sekreterliği ile TBMM Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Başkanlığının büyük bir gizlilikle 
hazırladığı toplantıya “Fotoğraflarla 26. Dönem 
Sergisi” açılışı için davet edilen TBMM Başkanı 
Kahraman, Tören Salonunda TBMM TV’nin hazırladığı 
“Siyasetin İsmail Abisi” temalı belgeseli izleyince 
duygulu anlar yaşadı.

Belgesel gösteriminin ardından bir konuşma yapan 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, çok mutlu olduğunu 
belirterek “Bu jestinize, bu asil hareketinize sonsuz 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

“Ömür gelip geçici, baki kalan hoş bir seda… Kişiyiz, 
beşeriz, şaşarız, kırdığımız olur, üzdüğümüz olur; 

helalleşmek de bir mecburiyettir. Hangi kişi sizden 
helallik isterse, içinizden gelmese de helal edin. Zira 
Cenabıhak adildir zaten, siz helal edin, O yine hesap 
sorar. Çünkü kul hakkı kalkmaz.” ifadelerine yer veren 
Kahraman, “Topyekûn helalleşmek bizim irfanımızın 
bir gereğidir. Helal ediniz hakkınızı, benden yana 
ananızın ak sütü gibi helal olsun.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman “Bir ömür geçiyor. Biz 
iki dünyalıyız. Bizim dünyamız yalnız burası değil. 
Ahirette buluşacağız. Ruhlar kabre girmiyor. Ruhlar 
âlemi var, âlem-i berzah. Berzah âlemi ve beka âlemi. 
Bekada bütün Müslümanlar bir arada olacağız. Bütün 
geçmişlerimizle beraber olacağız, sizinle de beraber 
olacağız. Kimi önce, kimi sonra ama hep beraber 
olacağız. Rahat ve huzur içinde ebedi bir hayat 
yaşayacağız.” ifadelerine yer verdi.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’A  
SÜRPRİZ VEDA TOPLANTISI 26 Haziran 2018

Soldan sağa: TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Saraylardan Sorumlu  
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yasin Yıldız
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Türkiye ile uğraşıldığına dikkat çeken İsmail Kahraman, 
elimizden geleni yapmamız gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, şunları kaydetti:

“Bizim devletimizin güçlenmesini istemeyenler, 
önümüzü kesmek istiyorlar. Bu noktada uyarıda 
bulunmak durumundayız. Birlik ve beraberlik içinde 
olmalıyız. 15 Temmuz gecesi kendi kararım ve irademle 
-mademki kaptanıyım bu geminin- geldim, Meclisimi 
açtım. O akşam üç farklı parti vardı. Nasıl o gece hep 
bir bütün düşündüysek, hep öyleyiz. Benim gönlüm 
hep istemiştir, şu Mecliste kavgasız bir hava olsun 
diye. Ama ne yazık ki insanlar kaptırıyor kendini ve 
kavga ediyorlar. Fikirlerimizi rahat rahat söyleyeceğiz 
ama kavga lisanıyla söylemeyeceğiz. Biz demokratik 
hava içinde, demokratik yapı içinde, demokrasi 
sistemi içerisinde devam edeceğiz. Osmanlı bizim 
kökümüz; muhteşem bir tarih. Ama Osmanlı hanedanı 

bitti. Şimdi cumhur, reisini 
seçecek, biz demokrasi içinde 
devam edeceğiz. İnşallah çok 
güzel günlerimiz olacak. Büyük 
devletiz. Dün Lüksemburg’tan 
bir milyon dolar dilenirken 
bugün dünyada en fazla 
yardımı yapan ülkeyiz. Önümüz 
kesilmesin inşallah.”

26. Dönemin tarihî bir dönem 
olduğunu sözlerine ekleyen 
Kahraman, bu dönemde 
Anayasa değişikliği ile 
Türkiye’nin makas değiştirdiğini 
belirterek, “Bu değişikliklerin ne 
kadar büyük olduğunu ileride 
daha çok anlayacağız.” dedi. 

Şimdiye kadar sistemin verdiği sıkıntıların bir süre 
sonra ortadan kalkacağını ifade eden Kahraman, “26. 
Dönemde bir darbenin karşısında durduk. Türkiye’nin 
uğradığı o felaket eğer tahakkuk etseydi bugün üç 
tane devlet doğacaktı bizden ve kardeşler birbirine 
girecekti. Cumhurbaşkanımız milletin başına geçti, 
herkesi meydanlara çağırdı. Bir hain, bir piyon az daha 
memleketimize kast ediyordu. Ama biz ona topyekûn 
karşı durduk. O akşam üç parti vardı, olağanüstü 
toplantıya dört parti de katıldı ve ortak deklarasyon 
yayımladık.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, sözlerine şöyle son verdi: 

“Allah bir daha öyle kötü günler göstermesin. 
Milletimize, devletimize zeval vermesin. 
Seçim neticeleri hayırlı olsun. Bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, mesai arkadaşlarıma, dava 
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.” 
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TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da 
bugünün istisnai bir gün olduğunu belirterek, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman için hazırlanan ve kendileri 
için de oldukça büyük önem ve değer taşıyan bu özel 
etkinlikte konuşmasının çok zor olduğunu söyledi.

“Sayın Başkanım; 98 yıllık TBMM tarihinde 27’nci 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak 
unutulmayacak değerde önemli işlere öncülük ettiniz, 
imza attınız.” ifadelerini kullanan Kumbuzoğlu, şunları 
kaydetti:

“Başta TBMM İçtüzüğü olmak üzere 1982 
Anayasası’nın değiştirilip ülkemizin istikrar içinde 
kalkınması için Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine 
geçmemizde ve diğer bir ifadeyle, ülkemizin makas 
değiştirmesinde tarihe not düştünüz. Allah sizden 
razı olsun efendim.

FETÖ tarafından gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz 
darbe girişiminde gemiyi terk etmeyerek gençlere ve 
hepimize korkuyu korkutmayı öğrettiniz, dik durmayı 
öğrettiniz. 

Hainlerin attıkları bombalar ve helikopterlerden 
sıktıkları kurşunlarla tahrip olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde geniş çaplı bir tadilat yaptırdınız bizlere... 
Meclisi şanına yaraşır bir hüviyete kavuşturmak için 
1960 yılından beri dokunulmamış yerleri Külliyemize 
kazandırdınız.

TBMM’nin sosyal kimliğini öne çıkartıp irfanımıza 
hizmet etmenin gayreti içinde oldunuz. İstanbul ve 
Ankara’da düzenlediğiniz kültürel faaliyetler, sohbet 
toplantıları, sempozyumlar, konferanslar ve panellerle 
bilginin ve hakikatin sahipleriyle buluşmasına öncülük 
ettiniz. Basımı için talimat verdiğiniz kitap ve dergilerle 
geçmişi geleceğe taşıyacak zenginlikte hizmet 
yapmamıza imkân sağladınız.”

“Hayatım boyunca tanıdığım ve tanımaktan şeref 
duyduğum örnek bir kişi.” ifadesini kullanan 
Kumbuzoğlu, TBMM Başkanı Kahraman’ın 
hamiyetperver, kadirşinas, hak bilir, müşfik, vefalı ve 
vâkıf bir insan olduğunu belirtti.

Kumbuzoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci 
Başkanı olarak İsmail Kahraman’ın isminin siyasi 
tarihimize altın harflerle yazıldığını kaydetti.

TBMM Başkanı Kahraman’ın tarihimize, inancımıza, 
irfanımıza, örf ve âdetlerimize karşı hassasiyetini 
belirten Kumbuzoğlu, özellikle yedi iklime 
hükmetmiş Osmanlı Devleti’nden bahsetmesinin bu 
hassasiyetlerinin bir tezahürü olduğunu kaydetti.

Ezelden ebede yolculuk yaptığımız şu fani dünyada 
Muhterem Başkanımız sohbetlerinde hesap gününü 
her zaman hatırlatmıştır. “İki dünyalı olma” vurgusunu 
her fırsatta hepimize yapmıştır. Bu sebepledir ki 
kul hakkı yememek ve yalan söylememek üzerine, 
özellikle yalan söylememek üzerine bizlere çok önemli 
nasihatlerde bulunmuştur.

TBMM Başkanı Kahraman ile çalışmalarından 
bahseden Kumbuzoğlu, “Çalışırken ‘Yoruldum.’ deme 
lüksüne asla sahip olamazdık. Başkanım ne zaman 
yorulursa bizler o zaman yorulurduk. Kaynağını 
insan sevgisinden alan, tarif edilmez bir enerjiye 
sahip olduğunu gördük. Öğrenmeye, istişareye ve 
yeni bilgiye son derece açıklar. Kendisiyle görüşen 
kişiler şunu bilirler ki Başkanımız onlara karşı 
bigâne durmaz, onları yakından tanımaya çalışırlar; 
muhataplarına değer verdiklerini ve yüreklerine hitap 
ettiklerini mutlaka hissettirmişlerdir.” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman ile çalışmaktan bütün mesai 
arkadaşları olarak bahtiyar olduklarını ve kendi ile 
mesai arkadaşları adına helallik isteyen Kumbuzoğlu, 
bu güzel ortamın ve faaliyetin hazırlanmasında 
emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını şöyle 
sonlandırdı:

“Sayın Başkanımız üç saat önce haberdar oldular 
ve özellikle bu güzel organizasyonda Genel Sekreter 
Yardımcım İbrahim Hakkı Polat’a ve ekibine, Basın 
ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Necati Sungur’a, 
yardımcısı Giray Şahin’e ve ekibine, Destek Hizmetleri 
Başkanına ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum.”

Toplantı sonrasında Kahraman’a Milli Saraylar Genel 
Sekreter Yardımcılığından özel yapım bir vazo hediye 
edildi.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Atatürk 
Kültür Merkezindeki Trabzon Tanıtım Günleri’nin 
açılış törenine katıldı. 

Trabzon Tanıtım Günleri’nin açılış törenine 
TBMM Başkanı Kahraman’ın yanı sıra, AK PARTİ 
Trabzon Milletvekilleri Çevre Komisyonu Başkanı  
Muhammet Balta, Adnan Günnar, Ayşe Sula 
Köseoğlu ile Salih Cora, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Trabzon Valisi 
Yücel Yavuz, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi 
Gümrükçüoğlu ve davetliler katıldı. 

TBMM Başkanı Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada; 
şehrini, ülkesini, bayrağını, değerlerini sevmek 
anlamına gelen milliyetçiliğin, kafatasçılık olmadığını 
söyledi. 

TBMM Başkanı Kahraman, Trabzon’un kadim bir 
şehir olduğunu, padişahlar şehri olarak bilindiğini ve 
Fatih Sultan Mehmed’in 1461’de fethettiğini hatırlattı. 

İsmail Kahraman, “Cihangirlik timsali bir cedden 
geliyoruz. Donanmamız, 250 yıl boyunca dünyanın 
birincisiydi. 1910’da dünyanın en büyük dört 
devletinden biriydik. O güzel günlere doğru yürüyoruz 
ve yürümeye devam edeceğiz. Önümüzü kesmek 
isteyenler buna muvaffak olamayacaktır.” şeklinde 
konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, bu yolda yürürken, 15 
Temmuz’da, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta şehitler 
verildiğini de anımsattı. 

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.” vurgusu 
yapan Kahraman, tarihin ve mazinin açtığı yolda 
yürüneceğini, vatanın böldürülmeyeceğini ve çok 
daha ileriye gidileceğini vurguladı.

“TRABZON TANITIM GÜNLERİ”NİN AÇILIŞ  
TÖRENİ YAPILDI
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AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NİN  
100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü 
dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti: 

“Bugün, dost ve kardeş Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti’nin ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 
kuruluşunun 100. yıl dönümünü Azerbaycanlı 
kardeşlerimizle birlikte Haydar Aliyev Parkı’nda 
kutluyoruz. 

28 Mayıs 1918’de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti, Müslüman ve Türk toplumlar 
içerisinde kurulan ilk parlamentolu demokratik hukuk 
devleti olması bakımından büyük önem taşımaktadır. 

Azerbaycanlı kardeşlerimizin bundan 100 yıl önce 
kurdukları hükûmet, kısa süren ömrüne rağmen 
önemli başarılara imza atmış, Azerbaycan’ın toprak 
bütünlüğü uğruna mücadele etmiş ve millî kültürün 
geliştirilmesine katkıda bulunmuştu. Bugünkü 
müreffeh Azerbaycan’ın temellerinin o dönemde 
atıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Azerbaycan, 
istikrarı, güçlenen demokrasisi ve ekonomik gücüyle 
dünya çapında örnek bir ülkedir. 

Türkiye ve Azerbaycan arasında mevcut kardeşlik 
ve dostluk ilişkileri, gücünü, derin tarihî, kültürel, 
insani bağlardan, din ve dil birliğinden almaktadır. 
İlişkilerimiz her alanda başarıyla geliştirilerek stratejik 
düzeye yükseltilmiştir. 

Bizler tarihiyle, kültürüyle, kan bağıyla, kader ortağı 
olan yegâne milletiz. Halklarımız arasındaki dostluk, 
kardeşlik ve dayanışma, iyi günde olduğu gibi kötü 
günde, barışta olduğu gibi savaşta da devam etmiş, 
halklarımız birlikte sevinmiş, birlikte üzülmüş ve 
gerektiğinde birlikte savaşmıştır. 

Buna en güzel örnek, Nuri Paşa komutasındaki 
Kafkas İslam Ordusunun zaferi olmuştur. Kafkas 
İslam Ordusunun 100. yıl dönümünde şehitlerimizi 
saygıyla anıyor, onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. 

Türkiye ve Azerbaycan halkları ve devletleri arasındaki 
bu dayanışma ruhu bugün de tüm canlılığıyla 
korunmaktadır. 

Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin ve 
Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 100. 
yıl dönümü vesilesiyle kardeş Azerbaycan halkına 
bir kez daha esenlikler diliyor, Türkiye - Azerbaycan 
ilişkilerinin parlak geleceğine olan derin inancımı 
yineliyorum.”
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti’nin ve Azerbaycan Silahlı 
Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Ankara’da Azerbaycan Büyükelçisi Khazar İbrahim’in 
ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Batıkent’teki Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen 
resepsiyon, iki ülke marşlarının okunmasıyla başladı.

Azerbaycan Büyükelçisi Khazar İbrahim’in konuklarını 
karşıladığı resepsiyona, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Ali Hasanov, Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu; Sağlık, 
Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif Çetin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın 
Topçu ile KKTC, Rusya, İran büyükelçilerinin yanı sıra 
çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, bürokrat ve 
askerî erkân katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk 
ve kardeşliğin temelinin çok eskiye dayandığını 
belirterek, “Derin tarihî, kültürel, beşerî bağlar, din 
ve dil birliğimizle gelişen ilişkilerimiz, stratejik ortaklık 
vizyonuna taşınmış dost ve kardeşliğimiz daha da 
perçinlenmiştir.” dedi.

İki ülke arasındaki üst düzey temaslara değinen 
Kahraman, şöyle devam etti:

“İkili ilişkilerimiz her düzeyde her bakımdan 
yükselmekte. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in 
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden 
sonra 24-25 Nisan 2018’de yurt dışına yaptığı ilk 
resmî ziyareti Türkiye’ye gerçekleştirmesi hepimizi 
memnun etmiştir. Azerbaycan’a birkaç sefer gittim. 
Her seferinde büyük gelişmeler gördüm. Azerbaycan, 
geleceğin bir yıldızı olarak parlıyor, parlamaya devam 
edecek.”

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun 
süreceğini ifade eden Kahraman, “Azerbaycan bizim 
canımız. Meselelerimiz ortak, dertlerimiz ortak, 
geleceğimiz de ortaktır. Bölgenin ve dünyanın barışı 

AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NİN  
100. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ RESEPSİYONU
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bakımından da iş birliğimiz büyük bir ehemmiyeti 
haizdir. Her iki ülke olarak gelişmekteyiz. Bugün 
ülkelerimizi engellemek isteyen güçlere karşı da 
birlik ve beraberlik şuuru içinde olduğumuz kesin.” 
şeklinde konuştu.

Haydar Aliyev’in büyük bir devlet adamı olarak 
Azerbaycan’ın kuruluşunu sağlam temeller üzerine 
yaptığını söyleyen Kahraman, “Onun yolundan değerli 
devlet adamı İlham Aliyev devam ediyor. Yolumuza 
devam ederken engeller çıkabilir; nitekim çıkıyor da. 
Ama hepsini aşıyoruz ve aşacağız.” dedi.

Kafkas İslam Ordusunun kahraman şehitlerini 
Nuri Paşa başta olmak üzere rahmet ve minnetle 
andıklarını belirten İsmail Kahraman, şunları kaydetti:

“Şehitlerimizi anarken, bugün Filistin’de de yine 
şehitlerimiz var. Bütün şehitlerimiz, bayrağımızın 

dalgalanması, devletlerimizin daha ötelere ulaşması 
için ellerinden gelen gayreti gösterenlerdi. Şehitlik en 
yüksek rütbe; Peygamber Efendimize komşu olmak 
demek. Bizim şehitlerimize sonsuz minnetimiz var. 
Cenabıhak hepsine rahmet eylesin.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov 
da hem Azerbaycan’ın hem Türkiye’nin topraklarının 
tehditlere maruz kaldığına dikkati çekerek, “Bizlerin 
topraklarına göz dikiyorlar. Türk ordusu da 
Azerbaycan ordusu da kendi ülkesini, topraklarını, 
haklarını savunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da 
resepsiyona katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Başbakan Binali Yıldırım’ın resepsiyon 
vesilesiyle gönderdiği kutlama mesajını okudu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Adana Milletvekili Prof. Dr. 
Necdet Ünüvar da “Azerbaycan acılı bir coğrafyada 
bulunuyor; tıpkı Türkiye gibi. Azerbaycan’ın 100 
yıllık tarihine baktığınız zaman gerçekten dünyanın 
parlayan bir yıldızını çıkarmayı başarmış bir devlet 
olarak karşımızda. Bu başarıda şüphesiz Türk 
insanının hem fiilî hem kalbî duasının çok önemli rolü 
var.” diye konuştu.

Etkinlikte, Gazi Üniversitesi Gazi Gençlik Oda 
Orkestrası, Azerbaycan’a özgü yöresel ezgilerin yanı 
sıra dünya klasiklerini seslendirirken, Azerbaycan’ın 
dünyaca ünlü devlet sanatçısı Alim Kasımov ve kızı 
Fergane Kasımov da şarkılarıyla geceye renk kattı.
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22 Haziran 2018

Bazı medya organlarında Dolmabahçe Sarayı 
Baltacılar Dairesi’nin tahliyesi hakkında yer 
alan haberlerde Mimar Sinan Üniversitesi 
tarafından gerçeğe tamamen aykırı 
ifadelerle kamuoyunun yanlış yönlendirilme 
gayreti üzerine açıklama yapılması gereği 
duyulmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi envanterinde yer 
alan tarihî ve kültürel mirasa dair binaların 
kamu kurumlarının geçici kullanımlarına 
tahsis edilme ve tahsisin iptal edilme yetkisi 
hukuken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanına aittir. Dolmabahçe Sarayı 
yapılarından olan Baltacılar Dairesi de Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
19 Şubat 1985 tarih ve 45 sayılı kararıyla 
Mimar Sinan Üniversitesinin kullanımına 
geçici olarak tahsis edilmiştir. Dolmabahçe 
Sarayı’nın daha önce farklı kurumlara tahsis 
edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal 
yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer 
tarihi binaları gibi Mimar Sinan Üniversitesi 
Konservatuvarı tarafından kullanılan Baltacılar 
Dairesi’nin tahsisi de, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanı’nın 9 Mart 2017 tarih 
ve 33 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. TBMM 
Başkanlık Divanının bu kararı 20.04.2017 
tarihinde bahse konu üniversiteye tebliğ 

edilmiş ve binanın 15 Temmuz 2017 tarihine 
kadar tahliye edilmesi istenmiştir. 

19.07.2017 tarihinde Baltacılar Dairesi’nin 
tahliye edilmemesi üzerine TBMM Başkanlığı 
tarafından tahliye için gerekli hukuki girişimlere 
başlanmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi 
Rektörlüğü’nün konuya ilişkin İstanbul 7. 
İdare Mahkemesine ve bilahare İstanbul Bölge 
İdare Mahkemesi 9. Dairesine yapmış olduğu 
yürütmeyi durdurma talepleri bu mahkemeler 
tarafından oy birliği ile reddedilmiştir. Bu 
nedenle tahliye sürecinin hukuksuz olduğuna 
yönelik açıklamalar tamamıyla gerçek dışıdır. 

Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesi de dâhil 
olmak üzere diğer kurumlara geçici olarak 
tahsis edilmiş tarihi miras ve eserleri en 
doğru şekilde korumak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin görevidir. Bu meyanda daha önce 
tahliye edilmiş bulunan Dolmabahçe Sarayı 
Veliaht Dairesi, Kemalettin Efendi Köşkü, 
Reşad Efendi Köşkü ve Maslak Kasrı Mabeyn 
Köşkü gibi Baltacılar Dairesi de tahliye 
işleminin ardından, restore edilerek tarihi 
mirasa yakışır hâle getirilecek ve Dolmabahçe 
Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür 
Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
hizmetine açılacaktır. 

TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca  
Mimar Sinan Üniversitesine geçici olarak tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı 
Baltacılar Dairesi’nin tahliyesi hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan 
haberler üzerine yapılan basın açıklamaları şu şekilde:

BASIN AÇIKLAMALARI
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24 Haziran 2018

Bugün bazı basın yayın organlarında;   Vakıflar 
Genel Müdürlüğünden TBMM Başkanlığına 
tahsis edilmiş olan Beykoz Abraham Paşa 
Korusu’nun Milletvekilleri için sosyal tesis 
yapılacağı yolunda bazı haberler yar almıştır. 

Haberde yer alan ifadelerin tamamı gerçek 
dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yıldan fazla süredir devam eden bir 
tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog 
çabalarına olumlu cevap vermemiş, ilgili devlet 
kurumlarının hiçbiri ile iş birliği geliştirmemiş 
Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü’nün 
2886 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen 
tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla 

kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası 
ayrıyeten manidardır.

Netice olarak mezkûr Üniversite 
Rektörlüğünün beyanlarının hakikatle hiçbir 
ilişkisi yoktur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

23 Haziran 2018

Mimar Sinan Üniversitesine geçici olarak 
tahsis edilen Dolmabahçe Sarayı Baltacılar 
Dairesi’nin bir yıldan fazladır devam 
eden tahliye süreci neticesinde Beşiktaş 
Kaymakamlığı, anılan binayı 26 Haziran Salı 
günü tahliye edeceğini bildirmişti. 

Üniversitenin sınav dönemini tamamlamamış 
olması ve taşınılacak yerin tespit edilmesi 
amacıyla 22.06.2018 tarih ve 554 sayılı 
yazısı ile yapmış olduğu tahliyenin makul bir 

süre erteleme talebi, Başkanlığımız tarafından 
uygun görülmüş olup, tahliye işlemi Beşiktaş 
Kaymakamlığı tarafından bir süreliğine 
ertelenmiştir. 

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere 
konservatuvarın kapatılması yahut 
öğrencilerin mağdur edilmesi söz konusu 
değildir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının Beykoz 
Abraham Paşa Korusu’nun milletvekilleri için sosyal tesis yapılacağı yönündeki 
haberler ile ilgili yaptığı basın açıklaması şu şekilde:
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26 Haziran 2018

22 Haziran 2018 tarihinde Halk TV’de 
yayınlanan ‘’Medya Mahallesi’’ programında, 
sunucu Ayşenur Arslan ve İstanbul Milletvekili 
Ali Şeker tarafından TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’a yönelik ağır hakaret içeren 
ifadeler sebebiyle basın açıklaması yapılması 
gereği duyulmuştur.

TBMM envanterinde bulunan tarihî ve kültürel 
mirasa ait binaların kamu kurumlarının geçici 
kullanımlarına tahsisi ve iptali yetkisi, hukuken 
TBMM Başkanlık Divanına aittir. Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin geçici 
kullanımında bulunan TBMM’ye ait binanın 
tahsisi, Başkanlık Divanında 9 Mart 2017 tarih 
ve 33 sayılı kararla iptal edilmiştir. Bu karar, 
üniversiteye 20 Nisan 2017 tarihinde tebliğ 
edilerek 15 Temmuz 2017 tarihine kadar 
binanın tahliyesi istenmiştir. Bina, tahliye 

işleminin ardından restore edilerek tarihî 
mirasa yakışır hâle getirilecek ve Dolmabahçe 
Sarayı Müzesi İhtisas Kütüphanesi ve Kültür 
Merkezi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
hizmetine açılacaktır.

Tahliye kararı, Sayın TBMM Başkanı’nın tek 
başına aldığı bir karar olmamasına rağmen, adı 
geçen milletvekili ve tv programcısı tarafından 
–tarihî gerçeklerle bağdaşmayan birtakım 
konular da gündeme getirilerek- TBMM 
Başkanı’na ağır hakaretlerde bulunulmuştur.

Gerçeklerle ilgisi bulunmayan ve toplumu 
yanlış yönlendirmeye matuf algı operasyonu 
içerikli konuşmalar dolayısıyla adı geçenler 
hakkında hukukî işlemler başlatılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

TBMM Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığının  
22 Haziran 2018 tarihinde Halk TV’de yayınlanan ‘’Medya Mahallesi’’ 
programında, sunucu Ayşenur Arslan ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker 
tarafından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yönelik ağır hakaret içeren 
ifadeler sebebiyle yaptığı basın açıklaması şu şekilde:
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ÇATAKLI EBEDİYETE YÜRÜDÜ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, vefat eden eski 
başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın 
eniştesi Prof. Dr. Osman Nuri Çataklı’nın cenaze 
törenine katıldı.

Törene, Çataklı’nın yakınlarının yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. 
Fatma Betül Sayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı 
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu, CHP Genel Sekreteri Mehmet 
Akif Hamzaçebi, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ekrem 
Erdem, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet 
İhsanoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı 

Temel Karamollaoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet 
Başkanvekili Bilal Erdoğan, eski Başbakan Necmettin 
Erbakan’ın oğlu ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih 
Erbakan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cevdet Erdöl ve sevenleri katıldı.

Çataklı için Fatih Camii’nde öğle vakti düzenlenen 
cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile TBMM Başkanı Kahraman, aynı gün vefat eden 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi 
tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice için kılınan cenaze 
namazı için de saf tuttu. 

Çataklı’nın naaşı, düzenlenen törenin ardından 
Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına, 
Eyice’nin naaşı ise törenin ardından Fatih Camii 
Haziresi’ne defnedildi.

29 Mayıs 2018 
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ESKİ BAKAN CEVAT AYHAN  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

8 Mayıs 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 80 yaşında vefat 
eden 54. Hükûmet Bayındırlık ve İskan Bakanı ve 19, 
20 ve 21. Dönem Sakarya Milletvekilli Cevat Ayhan 
için Ankara Hacı Bayram Camii’nde düzenlenen 
cenaze törenine katıldı.

Beyin kanaması sonucu 2010’dan bu yana yatağa 
bağlı tedavisi süren Ayhan’ın cenaze namazı, Hacı 
Bayram Camii’nde ikindi namazını müteakip kılındı.

Cenaze namazına TBMM Başkanı Kahraman’ın yanı 
sıra Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet 
Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  Kültür ve Turizm 
Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Orman ve Su 

İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Sağlık Bakanı 
Dr. Ahmet Demircan, CHP Genel Sekreteri Mehmet 
Akif Hamzaçebi, 24. Dönem TBMM Başkanı ve AK 
PARTİ Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, milletvekilleri, 
21. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kamu 
Denetçiliği Kurumu (KDK) Başkanı Şeref Malkoç, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi eski 
Genel Başkanı Recai Kutan ile merhumun çok sayıda 
sevenleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı 
namazın ardından TBMM Başkanı Kahraman ve 
Başbakan Yıldırım, Cevat Ayhan’ın yakınlarına 
taziyede bulundu.
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ANNELER GÜNÜ

13 Mayıs 2018 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti: 

“Dünyada sorumluluğu en çok görevlerden birini ifa eden ve şefkat, merhamet, 
fedakârlık gibi yüce hasletlerle donanmış, karşılıksız sevginin sembolü bütün 
annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutluyorum. 

Nefes almaya başladığımız ilk andan itibaren bizlere hayat rehberliği yapan 
annelerimiz, aynı zamanda ilk öğretmenlerimizdir. Bizler için her mihnete katlanan, 
hiçbir zorluktan yılmayan annelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Maneviyatımızın ilk tohumlarını atan, varlığımızı devam ettirmemiz için koruyucu, 
kollayıcı bir görev üstlenen annelerimizi hayatımızın her anında sevgi ile kucaklamalı, 
yakınlarında olmanın huzur ve güvenini vermeliyiz. 

Bizleri canından, ruhundan bir parça olarak gören ve hayatını evlatlarına adayan 
annelerin hakkı asla ödenmez. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i 
şeriflerinde “Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurarak, ebedi âlemde cennete 
giden yolun annelerin rızasından geçtiğini işaret etmişlerdir. 

Hayatta mutlu olmak isteyen insan, annesinin yüzünü güldürmelidir. Annelerin mutlu 
olduğu toplum, dünyanın en mutlu toplumudur. Bu sebeple annelerimizin rızasını 
kazanmak, yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün merhamet, şefkat 
ve ilgilerine layık olmaya çalışmak görevimizdir. 

Bu vesileyle ebediyete intikal eden şefkat, merhamet ve fedakârlık timsali 
annelerimize Allah’tan rahmetler diliyorum. Yaşayan annelerimize huzurlu, mutlu ve 
sağlıklı ömürler temennisiyle Anneler Günü’nü tekrar tebrik ediyorum."
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TBMM BAŞKANVEKİLİ AYDIN, 
AFGANİSTAN HALK MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI 
HAMAYOON İLE GÖRÜŞTÜ 3 Mayıs 2018 

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Afganistan Halk 
Meclisi Başkan Yardımcısı Hamayun Hamayoon ve 
beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmeye, TBMM İdare Amiri AK PARTİ Mardin 
Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Türkiye-
Afganistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık 
da katıldı.

Kabulde konuşan Aydın, Türkiye ile Afganistan 
arasında, kökleri tarihe dayanan büyük dostluk ve 
kardeşlik bağları bulunduğunu söyledi.

İki ülke halkının kederde ve sevinçte birlikte olduğunu 
dile getiren Aydın, parlamentolar arası ilişkilerin iki 
ülke halklarını daha da yakınlaştırıcı nitelikte olduğunu 
ifade etti.

Türkiye’nin Afganistan ile bağının 1920’li yıllara kadar 
uzandığını belirten Aydın, “Afganistan’ın karşı karşıya 
bulunduğu tüm sınamaları uluslararası toplumun da 
desteğiyle aşarak refah ve istikrar yolunda ilerlemeye 

devam edeceğine inanıyoruz. Afganistan’a yönelik 
yardım programımız bugün itibarıyla bir milyar 
doları aşmıştır. Binden fazla projeyi gerçekleştirmiş 
durumdayız. Devam eden bu programlar ülkemizin 
en büyük dış yardım programlarından birisidir.” diye 
konuştu.

Aydın, Türkiye’nin gerek ikili ilişkiler gerek NATO 
bağlamında Afganistan’a desteğinin devam edeceğini 
söyledi.

Türkiye’nin başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok 
projeye destek verdiğini vurgulayan Aydın, özellikle 
eğitim alanında 1990’lı yıllardan bu yana 3 bini aşkın 
Afgan öğrencinin burslu olarak Türkiye’de eğitim 
almasını sağladıklarını anlattı.

Türk-Afgan Kız Üniversitesi Projesinin yüksek 
öğrenim noktasında da iki ülke halklarını çok 
daha yakınlaştıracağını belirten Aydın, “Bizler 
Afganistan’ı barış ve refah içerisinde, komşularıyla 
barış içerisinde güçlü bir ülke olarak görmek 
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Tunceli’nin il merkezi ile ilçelerinin tarihî ve doğal 
güzelliklerinin yansıtıldığı fotoğraf sergisi TBMM’de 
açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Tunceli Eğitim, 
Kültür, Spor, Sağlık ve Yardımlaşma Derneğinin 
hazırladığı serginin açılışına TBMM Başkanvekili Yaşar 
Tüzün, AK PARTİ Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, 
AK PARTİ Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, 

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İzmir 
Milletvekilleri Atila Sertel ile Ali Yiğit, CHP Tunceli 
Milletvekili Gürsel Erol’un aralarında bulunduğu çok 
sayıda milletvekili katıldı. 

TBMM Halkla İlişkiler Binasında açılan sergide, 
fotoğraf sanatçısı Malik Kaya imzasını taşıyan 55 kare 
yer aldı.

istiyoruz. Bu anlamda Afganistan odaklı iş birliğinin 
geliştirilmesini hedefleyen İstanbul sürecinin 2018 
yılında eş başkanlığını ikinci defa üstlendik. Çok taraflı 
platformlarda da biz bu çabayı sürdürüyoruz.” dedi.

Aydın, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrasında 
Afganistan’ın desteğini yakından gördüklerini 
anımsatarak, “Bu anlamda söz konusu hain darbe 
girişiminin arkasındaki FETÖ mevcudiyetinin 
Afganistan’da da sonlandırılmasını ve FETÖ’ye bağlı 
okulların da Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz. 
Şartlar ne olursa olsun, kim nerede durursa dursun, 
biz Afganistan’da beraber durmaya devam edeceğiz. 
Kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.

Afganistan Halk Meclisi Başkan Yardımcısı Hamayun 
Hamayoon da Afganistan ile Türkiye arasındaki 

dostluğun tarihten gelen bir dostluk olduğunu, 
Türkiye’nin iyi günde, kötü günde Afganistan’ın 
yanında olduğunu bildiklerini belirtti.

Türkiye’nin bölgede ne kadar etkili olduğunun 
bilincinde olduklarını vurgulayan Hamayoon, şunları 
kaydetti:

“Benim özellikle Türkiye’ye has duyduğum bir 
ilgi var. Biz biliyoruz ki Türkiye yüzyıllarca İslam 
bayrağını taşıdı. Türkiye’nin bu bölgede ne kadar 
güçlü olduğunun bilincindeyiz. Türkiye’nin de bizim 
gibi terörizmle mücadelesini biliyoruz. Umarız bu 
mücadeleden başarılı çıksın. Afganistan’ın Türkiye 
gibi bir ülkeye ihtiyacı var.”

“TUNCELİ” TEMALI FOTOĞRAF SERGİSİ 
TBMM’DE AÇILDI 8 Mayıs 2018 
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TBMM GENEL KURULU,  
KUDÜS ÖZEL OTURUMU İLE TOPLANDI

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
başkanlığında, Kudüs özel gündemiyle toplandı.

Toplantının açılışında konuşan TBMM Başkanı 
Kahraman, insanlık adına utanç verici bir durumla 
karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kahraman, İsrail Hükûmetinin Kudüs’ü 
tek taraflı başkent ilan etmesi girişimi sonrasında 
çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine dair 
gerçekleşen olaylardaki kayıplar ve yaralanmalara 
ilişkin yaptığı konuşmada “Dün, gözleri kör, kulakları 
sağır, kalpleri mühürlü, vicdanları kara insanların 
günüydü. Bir insanı öldürmenin bütün insanlığı 
öldürmek gibi telakki edildiği bir inancın mensuplarıyız. 
Dün, bütün insanlığın öldürüldüğü bir güne daha şahit 
olduk.” şeklinde konuştu.

Filistin topraklarında vücut bulduğu tarihten itibaren 
kan döküp, katliam yapmayı alışkanlık haline 
getiren İsrail’in, bu katliamlarına bir yenisini daha 
eklediğini vurgulayan Kahraman, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın yangına benzin döktüğünü, bile bile 
büyükelçilik binalarının Kudüs’e taşınması kararıyla 
başlayan süreçte şu ana kadar 61 Filistinlinin hayatını 

kaybettiğini, 3 bine yakın kişinin de yaralandığını 
anımsattı.

1967 yılından beri Filistin topraklarını işgal altında 
tutan İsrail’in, bu haksız eylemini giderek genişlettiğini 
vurgulayan Kahraman, İsrail’in Orta Doğu’da barış 
ve huzuru bozmaya dönük bu eylemlerinin ABD 
tarafından himaye edildiğini belirtti.

ABD’nin desteğiyle Kudüs’ün tamamını ilhak etmeye 
dönük girişim başlatan İsrail’e dün en geniş şekilde 
tepki gösterildiğini dile getiren Kahraman, Filistinlilerin 
bir avuç topraklarını koruma gayesiyle demokratik 
şekilde tepki gösterdiğini ancak silahsız şekilde 
yapılan gösterilerin İsrail tarafından vahşi yöntemlerle 
bastırılmak istendiğine dikkati çekti.

Keskin nişancıların ateşi sonucu 61 Filistinlinin şehit 
edildiğini anımsatan Kahraman, “ABD ve devlet 
başkanları Trump’tan daha sorumlu siyaset takip 
etmelerini beklemekteyiz.” ifadesini kullandı.

Kudüs’ün üç semavi din için kutsal kabul edildiğine 
işaret eden Kahraman, burayı İsrail’in başkenti olarak 
tanıyıp, büyükelçiliğin buraya taşınmasının Filistin 
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meselesinin çözümüne katkısı olmayacağını, tam 
tersine kördüğüm hâline getireceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Bu noktada sorumlu bir devlet gibi hareket etmelerini 
beklerdik fakat Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde 
bir akıl tutulması yaşandığı görüyoruz. Dünyanın ve 
bölgemizin huzura ihtiyacı var. ABD’nin barış, huzur 
ve güven bozucu girişimlerden kaçınmasını burada 
tekraren tavsiye ediyoruz. Bizler de içimizi yakan 
İsrail katliamını en sert şekilde lanetliyoruz. Böylesine 
insanlık dışı katliamların yapılmasına sebep olan 
Amerika Birleşik Devletleri’ni aklıselim davranmaya 
tekrar davet ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Davos’daki 
“One minute” çıkışını hatırlatan Kahraman, bu çıkışa 
sebep olan hadiselerin tekrar edilmemesini beklerken, 
İsrail’in Filistinlere karşı katliam yapmayı âdet haline 
getirdiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kahraman, “2. Dünya Savaşı’nda 
Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının 

tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail devletini 
yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve 
Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi 
Almanya’sında atalarının katledildikleri gaz odalarını 
ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz.” dedi.

Bu yılın İsrail devletinin kuruluşunun 70. yıl dönümü 
olduğuna işaret eden Kahraman, “İsrail devletinin 
tarihi, katliam ve soykırımı tarihi olmaktadır. Filistin 
haritasındaki gelişmeler gösteriyor ki bu apaçık 
ortadadır.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, İsrail’in Filistinlileri kendi 
topraklarında parya durumuna düşürdüğünü ve dün 
de katliamlarına bir yenisini eklediğini dile getirdi.

Türkiye’nin katliam karşısında sessiz kalmayarak 3 
gün yas ilan ettiğini anımsatan Kahraman, önümüzdeki 
cuma günü de İstanbul’da Yenikapı mitinginde 
buluşulacağını hatırlattı.

TBMM Başkanı Kahraman, sözde medeni ülkelerin 
sessizliğinin manidar olduğuna dikkati çekerek, 
İsrail’in bu vahşeti karşısında sessiz kalanların bu 
vahşetin ortakları olduğunu kaydetti.
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TBMM Genel Kurulunun Kudüs özel gündemli 
toplantısında, MHP adına İstanbul Milletvekili 
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu söz aldı.

Bugün sadece Türk milletinin değil, İslam dünyasının 
ve vicdan sahibi milyarlarca insanın kınadığı tek taraflı, 
haksız, hukuku ve uluslararası normları ve uluslararası 
meşruiyet esaslarını çiğneyen bir durumla karşı 
karşıya olunduğuna dikkati çeken İhsanoğlu, ABD’nin 
uluslararası hukuku ve kararları ihlal ederek Tel 
Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığını söyledi.

Ardından yaşananlara işaret eden İhsanoğlu, “Bugün 
toprakta hakkı olmayanların tarihî gün saydığı; 
toprak sahiplerinin ise gasbedilen topraklarında, ana 
vatanlarında hayat haklarına son verildiği gündür.” 
diye konuştu.

İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelerin tarihî sürecini 
aktaran İhsanoğlu, Filistinliler için bugüne kadar süren 
trajedi ve acılar, azalmak şöyle dursun, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın son hamlesiyle katlanılmaz bir hâle 
geldiğini vurguladı.

İhsanoğlu, şunları kaydetti:

“Başkan Trump’ın kendi iç politika mülahazalarıyla 
ondan önceki bütün başkanların atmaktan çekindiği 
bu adım tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Bu 
haksız tasarruf, Amerika’nın Filistin davasında adil 
ve tarafsız ara bulucu sıfatını ortadan kaldırmıştır. 

ABD yönetiminin, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e 
taşıması konusunda ısrar etmesi Orta Doğu’da en 
temel sorunun çözüm imkânlarını tahrip etmiştir. 
MHP olarak biz, Filistin davasında ve onun en önemli 
unsuru olarak gördüğümüz Kudüs’ün statüsünün 
muhafaza edilmesi ve İsrail’in işgali ve tasallutu 
karşısında 80 milyon Türk milletinin müşterek hissi ve 
tavrını paylaşıyoruz. Bu konuda Dışişleri Bakanlığının 
dün yaptığı açıklamayı isabetli buluyoruz. Ayrıca 
Sayın Cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan), 
İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı olarak 
gelecek cuma zirveyi İstanbul’a davet etmesi önemli 
bir gelişmedir.”

İhsanoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatının gerçekleştireceği 
zirvede yeni ve farklı yaklaşımlar sergilenebileceğini 
belirterek, çekişen Filistinli güçlerin çatışmasını 
önlemek ve millî beraberliklerini yeniden sağlamak, 
uluslararası forumlarda hak aranması ile Kudüslülere 
kendi topraklarında yaşama imkânı temin edilmesi 
önerilerinde de bulundu.

İhsanoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:  

“Filistin’le ilgili, İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde, 
kurulduğu günden, yani 1969’dan bu yana pek çok 
kararlar alındı, pek çok zirveler yapıldı. Bu kararların 
maalesef çok azı uygulanmıştır. Önümüzdeki zirvenin 
farklı olması ve ülkemizin bu hususta önceliğinin 
somut bir şekilde tecelli etmesini dilerim. MHP adına 
bu hukuksuz, gaddar ve hunhar saldırıları bir kez 
daha kınıyor, mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla 
Cenabıallah’tan ülkemize, İslam âlemine ve özellikle 
Filistinli kardeşlerimize huzurlu ve güvenli yarınlar 
diliyorum.”

Meclisin seçim öncesinde çalışmalarını tamamlamaya 
hazırlandığını hatırlatan İhsanoğlu, sözlerini, “Bu 
Genel Kuruldaki son görevlerimden bir tanesini yerine 
getirmiş oluyorum. Bu Genel Kurulun sona ermesiyle 
beraber benim görev sürem de bitmiş olacak. Bu çatı 
altında, sizlerle beraber 3 yıla yakın zaman geçirmiş 
bulunuyorum. Millî iradenin tecelligâhı olan TBMM’nin 
ve Türk devletinin ilelebet payidar olması temennisiyle 
hepinize sevgi, saygı ve en halisane temennilerimi 
kalbi şükranlarımla sunar; burada olan ve olmayan 
milletvekili kardeşlerimizin varsa haklarını helal 
etmesini isterim. Bu 3 sene içerisinde sürçülisan 
ettiysek affola.” şeklinde tamamladı.

MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
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Birleşimi yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ise “Sayın İhsanoğlu, siyasette veda yok. Belki burada 
bulunmayacaksınız ama fikirlerinizden her zaman 
istifade edeceğiz.” dedi.

Genel Kurulun Kudüs özel gündemli toplantısında, 
HDP adına Kars Milletvekili Ayhan Bilgen söz aldı.

Filistin konusunda en güzel şeyin kulağa hoş gelen 
şeyler söylemek olduğunu belirten Bilgen, “20 yıldır 
Filistin sorununda tartışılan şeylerin aynısını dönüp 
dönüp tartışmak, kınamak ve lanetlemekten bir adım 
ileriye gidilmiş değildir.” ifadesini kullandı.

Heyecanlı konuşmalar yaparak alınabilecek hiçbir 
mesafe olmadığını aktaran Bilgen, caydırıcı, güçlü 
bir aracın, aparatın olmaması hâlinde sadece 
konuşulacağını bildirdi.

Türkiye’de, “İsrail doğru yapıyor, Filistinliler bunu hak 
ediyor.” diyen kimse olmadığına işaret eden Bilgen, 
şöyle devam etti:

“Peki biz, kime ne propagandası yapıyoruz? İslam 
dünyasının neredeyse tamamına yakını Filistin 
konusunda kararlıysa, samimiyse niye bu sorun 
çözülmüyor? Açık konuşalım; İsrail’in politikalarının 
sorumlusu, müsebbibi sadece İsrail hükûmeti 
değildir. Körfez ülkeleridir. Körfez ülkelerinin 

cesaretlendirmesi, gizli desteği olmasa İsrail bunu 
bütün İslam dünyasına, Orta Doğu halklarına rağmen 
yapıyor olabilir mi?”

Kudüs konusu çok net biçimde, uğrunda bedel 
ödemeyi göze alamayan Orta Doğu’daki İslam 
ülkelerini yöneten siyasetçilerin diyetidir, vebalidir. 
Orta Doğu’da İslam ülkeleri, kendilerinin ne 
yapacaklarına dair somut hiçbir şey konuşmuyorlar, 
önermiyorlar. Bugün buradan da muhtemelen bir 
güçlü kınama, lanetleme çıkacak. 2-3 gün sokaklarda 
heyecanlı nutuklar atılacak ama İsrail işgal etmeye 
devam edecek. Filistinliler yurtlarından kovulmaya 
ve İsrail’i şımartan devletlerle bizim ikili ilişkilerimiz 
gayet iyi seyretmeye devam edecek.”

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir 
Bozdağ, “Kudüs” özel oturumuyla toplanan TBMM 
Genel Kurulunda hükûmet adına bilgilendirme yaptı.

Bozdağ, ABD’nin, tüm uluslararası hukuk kurallarını, 
yerleşik bütün parametreleri, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 
kararlarını ve kendisinin altında imzası bulunan bütün 
kararları; uluslararası toplumun İstanbul’da ve BMGK 
çatısı altında ortaya koyduğu bütün iradeyi de hiçe 
sayarak Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığını 
ve bu haksız, hukuksuz, keyfi taşıma sırasında pek 
çok Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bu yıkıcı tasarruf için Filistinlilerin “büyük felaket” 
olarak nitelendirdikleri bir günün seçilmesinin, 
gerilimin yüksek olduğu bölgede pek çok olumsuzluğun 
da fitilini ateşlediğini dile getiren Bozdağ, “ABD’nin 
elçiliğini Kudüs’e taşıması, sadece Filistinlilere, 
sadece Kudüs’e değil, sadece Müslümanlara değil, 
aynı zamanda Hristiyanlara ve buranın kutsiyetine 
inanan samimi herkese ve her kesime yapılmış ortak 
bir saldırıdır.” dedi.

Dün bir yandan açılış yapılırken öte yandan barışçıl 
bir gösteri yapan, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı 
hakkını, hukukunu savunan ve dünyanın dikkatini bu 
haksızlığa ve zulme çekmek isteyen Filistinli masum 
kadınlara, çocuklara, yaşlılara, silahsız insanlara 
terörist İsrail devletinin askerlerinin kurşun attığını, 
ölüm yağdırdığını belirten Bozdağ, “60 civarında 
Filistinli kardeşimiz şehit olurken 3 bin civarında 
Filistinli kardeşimiz de yaralanmıştır. Şehit olanlara 
öncelikle Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.” dedi.

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen
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“Bir insanlık dramını yoktan var eden bir 
zulümle insanlık olarak ortak mücadele etmek 
mecburiyetindeyiz.” diyen Bozdağ, Filistin meselesi 
adil şekilde çözülmeden Orta Doğu’ya barış ve 
huzurun asla gelmeyeceğini söyledi.

Orta Doğu’daki sorunlar çözülmeden küresel 
ölçekte sürdürülebilir istikrara, refaha ve barışa asla 
kavuşulamayacağına dikkati çeken Bekir Bozdağ, 
“Oysa bugün bazı çevrelerin Filistin meselesini 
çözmek için çaba harcamak yerine bölgemizdeki 
huzursuzluğu, istikrarsızlığı, krizleri daha da 
derinleştiren çatışmalara, buhranlara kapı aralayan 
adımlar atmış olması, bölgedeki bütün olumlu ortamı 
maalesef yok etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’nin, aldığı karar ve attığı bu adımla, bölgede 
bugüne kadar zar zor da olsa işletilen, devam eden 
barış sürecini tamamen imha ettiğini, barış umutlarını 
yok ettiğini vurgulayan Bozdağ, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“ABD aldığı bu kararla, attığı bu adımla, İsrail 
askerlerinin dün gerçekleştirdiği katliamlarda İsrail 
ile beraber birinci derece faildir. İsrail askerleri ve 
İsrail hükûmeti bu katliamdan elbette birinci derecede 
sorumludur ama bu katliama sebep olan ABD 
yönetiminin attığı adımdır, aldığı tavırdır, yaptıklarıdır. 
Dolayısıyla İsrail askerleri kadar İsrail hükûmeti 
kadar ABD yönetimi de oradaki katliamlardan, 
yaralanmalardan birinci derecede sorumludur.”

“İsraillilerin ellerinden Filistinlilerin kanı damlıyordu 
ama artık ABD’nin elinde de masum Filistinlilerin kanı 
vardır.” ifadesini kullanan Bozdağ, “ABD yönetimini 
ve ABD’yi, terörist İsrail devletini, yaptıkları bu 
haksızlıktan, zulümden, katliamdan dolayı şiddetle 
ve nefretle Türkiye olarak bir kez daha kınıyor, 
lanetliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye olarak sadece İslam âlemine değil, tüm 
insanlığa bir çağrı yapmak durumunda olduklarını 
belirten Bozdağ, şunları söyledi:

“Vicdan sahibi tüm Hristiyanlar ve diğer din 
mensupları, Müslüman olmayan insanlar da ABD’nin 
ve İsrail’in, hukuk dışı, vicdanları sızlatan bu tutumuna 
karşı, ortak ve etkin tutum almak, tepkilerini ortaya 
koymak zorundadırlar.

Konu sadece bir dinin kutsal saydığı şehre ve kutsal 
kabul ettiği yerlere saldırı, bir dine saldırı değildir. 

Aynı zamanda dün itibarıyla uluslararası hukuk 
tamamen ayaklar alına alınmıştır. Gelinen noktada, 
kurallara dayalı uluslararası düzenin temellerinden 
sarsıldığı ortaya çıkmıştır. Uluslararası toplumun tarih 
boyunca edindiği tecrübelerle, ilmek ilmek dokuduğu, 
uluslararası anlaşmazlıkların, ülkeler arası sorunların 
görüşülerek, diplomasi yollarıyla, barışçıl yollarla 
çözülmesi ve bunu sağlayacak şekilde ihdas edilen 
uluslararası hukuk kuralları ve uluslararası sistem, 
maalesef dün itibarıyla iflas etmiştir.

ABD’nin, barış istediğini defalarca kanıtlayan 
Filistinin tarafını, attığı bu adımlarla haksız bir şekilde 
cezalandırırken, barış umutlarını her defasında 
yok eden, Birleşmiş Milletler kararlarını bugüne 
kadar hiç tanımayan ve yaptıkları zulümle, katliamla 
tarihe geçen terörist İsrail devletini ödüllendirdiğini 
kaydeden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, adaletin 
olmadığı yerde kalıcı barışın sağlanmasının mümkün 
olmadığına işaret etti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD’nin, Filistin 
meselesinin ve davasının çözülmesi, barışçıl 
çözümün ortaya çıkarılması konusundaki adımlarda 
ara bulucu rolünü Türkiye’nin asla kabul etmeyeceğini 
vurgulayarak, Filistin Devlet Başkanı’nın da bu 
konudaki gerekli açıklamayı yaptığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ
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Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“ABD’nin yasa dışı bu adımına karşı, meşru tepkisini 
gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik İsrail 
saldırıları açıkça katliamdır. Kudüs’ün kutsiyetine 
saygı duymayan ve büyükelçiliğini taşıma inadından 
vazgeçmeyen ABD yönetimi ve sivilleri katleden İsrail, 
bu katliamların baş sorumlusudur. Onlarca Filistinli 
kardeşimizin hayatını kaybettiği, binlerce Filistinlinin 
yaralandığı 14 Mayıs Pazartesi günü, kanlı ve kara 
bir gün olarak tarihe geçecek, insanlık tarihinin 
utanç verici sayfalarından biri olarak tarihteki yerini 
alacaktır.

Biz sadece Filistinlilerin haksızlığa karşı meşru 
tepki hakkını savunmalarından da bahsetmiyoruz. 
Filistinlilerin en temel insan hakkı olan yaşam 
hakkından bahsediyoruz; üstelik uluslararası hukuk 
parametreleri çerçevesinde kendi vatanlarında, Filistin 
devleti altında özgür ve insanlık haysiyetine yaraşır 
şekilde yaşama haklarından bahsediyoruz. Maalesef 
başkaları için bunları yüksek sesle dile getirenler, 
mesele Filistin ve Kudüs olduğu zaman bütün bunları 
yok sayan bir yaklaşımı ortaya koymuşlardır.”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, ABD’nin büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıması ve bu konuda aldığı kararlar ile 
İsrail’in tutumunun; Türkiye, uluslararası hukuk ve 
uluslararası örgütlerin kararı bakımından geçersiz bir 
karar olduğunu ve yok hükmünde olduğunu ve Türkiye 
açısından hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı.

Hangi adım atılırsa atılsın Kudüs’ün Filistin’in 
başkenti olma hâlini asla değiştirmeyeceğini ifade 
eden Bozdağ, bu gerçeğin mutlaka günün birinde 
bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçek olarak ortaya 
çıkacağını vurguladı.

Bozdağ, şunları kaydetti:

“Bütün dünya Kudüs hakkındaki oldubittiye karşı 
sussa da Türkiye susmayacaktır. Bütün dünya 
ABD’nin hukuk ve hak tanımaz bu pervasız tutumu 
karşısında çekingenlik gösterse de Türkiye çekingenlik 
göstermeyecektir. Kim ne derse desin, kim nerede 
durursa dursun, Türkiye devleti ve Türk halkına göre 
Kudüs, Filistin devletinin başkentidir ve başkenti 
olmaya da devam edecektir. Türkiye, her daim ve her 
yerde Filistin davasının ve Kudüs’ün müdafii olmaya 
devam edecektir. İsrail’in Filistin topraklarındaki 
işgali sona erene, Kudüs özgürleşene kadar Türkiye 

bu tutumunu kararlı bir şekilde sürdürmeye devam 
edecektir.

Dün yaşanan gelişmelerden sonra hükûmetimiz, 
Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimizin bütün 
kurumları gerekli değerlendirmeleri yaptılar ve 
Türkiye olarak bu konuda hangi adımları atabiliriz, 
neler yapabiliriz, bunun üzerinde enine boyuna 
değerlendirmeler yapıldı. Bildiğiniz gibi daha önce 
büyükelçiliğini taşıma kararını açıkladığı zaman da 
İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 
Sayın Cumhurbaşkanımız İslam İşbirliği Teşkilatını 
İstanbul’da olağanüstü toplantıya çağırdı. Bu toplantıda 
bu konu değerlendirildi ve Kudüs’ün, Filistin’in başkenti 
olarak kabulü ve ilanı yapıldı, bütün dünya bu kabulü 
ve ilanı tanımaya davet edildi. ABD’nin tutumuna ayak 
uydurarak, ülkelerin elçiliklerini Kudüs’e taşımaktan 
kaçınmaları çağrısı yapıldı ve arkasından da BM 
Güvenlik Konseyinde konu ele alındı. Orada beş daimi 
üyenin dördü, 15 üyenin biri hariç tamamı ABD’yi 
haksız gördü.”

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 21 Aralık’ta da BM 
Genel Kurulunda konunun gündeme geldiğini, 193 
üyeden 128’inin ABD’yi ve İsrail’i haksız gördüğünü 
söyledi.

Toplantıda; kutsal Kudüs kentinin statüsünü, 
karakterini veya demografik yapısını değiştirme 
niyetindeki kararların yasal bir etkisinin olmadığını, 
geçersiz olduğunu ve Güvenlik Konseyi kararları 
doğrultusunda iptal edilmesi gerektiğini tekrar tasdik 
eden bir karar alındığını aktaran Bozdağ, “Bu son 
derece önemli kararların tamamının başlangıcını ve 
öncülüğünü, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye’nin 
lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
yapmıştır.” ifadesini kullandı.

Bekir Bozdağ, dünkü zulüm ve katliamdan sonra yeni 
adımlar atılması gerektiği hususunun altını çizerek 
şunları kaydetti:

“Öncelikle Filistinli ve Gazze’deki kardeşlerimizin 
terörist İsrail devletinin saldırıları sonucunda hayatını 
kaybetmeleri ve şehit olmaları nedeniyle Filistin 
davasının yanında olduğumuzu ve şehitlerimizi 
saygıyla andığımızı göstermek için, üç gün süreyle 
millî yas ilan edildi ve bu yürürlüğe başladı. Bugün 
Parlamentoda siz bu konuya el attınız. Parlamento, 
Türk milletinin temsilcileri olarak, Türk halkının 
da Filistin davasının yanında olduğunu, atılan bu 
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haksız, hukuksuz, keyfi adımları asla tanımadığını, 
Türk halkının da Filistin halkıyla birlikte olduğunu 
ve dayanışmasını göstermek için Meclisimiz bugün 
özel bir bilgilendirmeyle, bu konuda birlik ve dirlik 
içerisinde, Türk halkının hissiyatını dünyaya bir de 
buradan haykıracaktır.

Ben bu vesileyle siyasi partilerimizin temsilcilerine, 
grup başkanvekillerine, liderlerine böylesi bir birlik 
ve dirlik gösterisi ve dünyaya milletimizin temsil ettiği 
yüce Meclis altından mesaj verilme iradesini ortaya 
koydukları için, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte 
Türkiye budur, işte Türk milleti budur, işte Türkiye 
Büyük Millet Meclisi budur.”

Bozdağ, yaşanan vahşete tepkiyi ortaya koymak, 
yaşanan vahşeti ve İsrail’in zulmünü lanetlemek, 
Kudüs ile Filistin’e olan desteği, dayanışmayı 
göstermek maksadıyla 18 Mayıs Cuma günü İstanbul 
Yenikapı’da toplumun bütün renklerinin, bütün 
STK’lerin, bütün siyasi parti mensubu vatandaşların, 
herhangi bir ayrım gözetmeksizin, Parlamentoda 
olduğu gibi bir ve beraber olmaları için bir dayanışma 
toplantısı düzenleneceğini söyledi. 

Bekir Bozdağ, Türkiye’nin, İslam İşbirliği Teşkilatını 
cuma günü İstanbul’da olağanüstü toplantıya 
çağırdığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’nin, BM 
Güvenlik Konseyinin toplantı çağrısına da destek 
verdiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığının, BM Genel Kurulunun toplantıya 
çağrılması ve bu konuda yeni bir tavır ortaya 
konması bakımından da girişimlerde bulunduğunu 
belirten Bozdağ, “Bunun yanında bölgede yaralanan 
Filistinlilerin tedavisi, bölgeden tahliyesi, gerekirse 
Türkiye’ye getirilmesi için Kızılay, AFAD, TİKA ve 
Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye devleti bütün imkân 
ve kabiliyetleriyle seferberlik durumundadır.” diye 
konuştu.

Bekir Bozdağ, bu zulmü yapan terörist İsrail’in 
oradaki yaralılara ilaç ulaştırılmasına ve yaralıların 
tahliyesine izin vermediğini ifade ederek, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“O ilaçları da İsrailli iş adamlarından ‘bir liralık ilacı 
yüz liraya temin ederek’ oraya ulaştırma gayreti 
içerisindeyiz. Ama maalesef buna dahi tahammülleri 
yok. Bu ne biçim vicdansızlık, insanlık? Yapılan vahşet, 

zulüm; biz bu vahşeti ve zulmü bir kez daha kınıyoruz. 
Ne yaparlarsa yapsınlar boş, eninde sonunda Kudüs 
özgürleşecek, Filistin bağımsız devletinin başkenti 
olarak tarihteki şerefli yerini onurlu bir şekilde 
korumaya ve yaşamaya devam edecektir.

Kudüs konusunda CHP Grubu adına, CHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk 
Yılmaz söz aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın içeride her 
sıkıştığında dış politikayla ilgili bir gerekçe yaratıp bu 
sıkışmışlığından kurtulmak istediğini belirten Yılmaz, 
“Cingöz olan Netanyahu ise ABD’nin içerideki bu 
sıkışmışlığından yararlanıp kendi çıkarına olabilecek 
gücü, ABD’nin gücünü devşirip, yeni stratejiler, yeni 
açılımlar içine giriyor.” ifadesini kullandı.

Yılmaz, Orta Doğu’da hiçbir stratejinin İsrail’in 
çıkarına olmadan yürümediğini, ABD’nin onayı 
olmadan ilerlemediğini bildirdi. Orta Doğu’daki 
stratejide, İsrail’in öncelikleri ve ABD’nin çıkarlarının 
örtüştüğüne işaret eden Yılmaz, bu iki kuvvet bir araya 
gelince Orta Doğu’nun haritasının, önceliklerinin 
şekillendiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili  
Öztürk Yılmaz
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Trump’ın, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e 
taşıma kararının baştan aşağı yanlış, provokatif 
olduğunu söylediklerini anımsatan Yılmaz, Gazze’de 
olan katliamı kınadıklarını dile getirdi.

Bunun hiçbir gerekçesi olmadığını, uluslararası 
hukukun ayaklar altında olduğunu aktaran Yılmaz, 
dünyanın bu konudaki duyarlılığının sıfır olduğunu, 
ölen Müslüman olduğunda duyarlılık gösterilmediğini 
belirtti.

Öztürk Yılmaz, Orta Doğu barış sürecinde kapsamlı 
çözüm olmadan büyükelçiliğin Kudüs’e taşınmasının, 
İsrail’in ezelden beri sahiplendiği Kudüs’ü işgal etme 
stratejisine meşruiyet kazandırma anlamına geldiğini 
vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesinden biri olan 
ABD’nin, konseyin 476 ve 478 sayılı iki kritik kararına 
imza attığını aktaran Yılmaz, bu kararlarda kutsal 
şehir Kudüs’ün fiziki karakteri, demografik yapısı, 
kurumsal yapısı ve statüsünün değiştirilemeyeceğinin 
yer aldığına dikkati çekti.

Yılmaz, bu kararın çöpe atıldığını, bu kararları alanlar 
bunlara uymadığında uluslararası toplumda kaos 
olduğunu söyledi.

ABD’nin ara bulucu değil ara bozucu bir devlet 
olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

“Taraf oluyor. Maalesef dünyanın vicdanı, ahlakı, 
mazlumun yanında durma diye bir iradesi yok. Şam 
kapısında, Kudüs’ün kapısında insanlar direniyorlar. 
İslamın en kutsal mekânlarından biri bugün fiziki 
olarak,siyasi olarak işgal altında. Hiç kimse bir şey 
yapamıyor. İsrail’in üzerinde en fazla gücü olan 
ABD İsrail’in yanında yer almış. Orta Doğu’ya barışı 
kim getirecek belli değil. Böyle giderse istikrarsızlık 
devam edecek. Gazze’de bombalar patlıyor, Kudüs’te 
ABD Büyükelçiliğinin kokteylinde ise şampanyalar 
patlıyor.”

Yılmaz, Arap ülkelerinin sınıfta kaldığını, 
Forbes dergisinde zenginliklerini, şatafatlarını, 
görgüsüzlüklerini sergilediklerini dile getirdi.

Filistin mücadelesinin, bütün insanlığın, işgal 
altında olan, horlanan, ezilen, küçültülen insanların 
mücadelesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İsrail 
terör devletidir.” dediğini anımsattı. Yılmaz, “Madem 
İsrail bir terör devleti, siz neden İsrail’e, bir terör 

devletine büyükelçi, başkonsolos gönderiyorsunuz, 
Ankara’da ikametgâh sağlıyorsunuz, başkonsolosunu 
İstanbul’da barındırıyorsunuz? Neden şakır şakır, 
çatır çatır ticaret yapıyorsunuz? Bir terör devletinden 
turist kabul edilir mi?” diye sordu.

İsrail ile normalleşme anlaşmasıyla, “one munite” 
efsanesinin çöpe atıldığını savunan Yılmaz, her seçim 
öncesi Filistin konusunun gündeme geldiğini bildirdi.

Yılmaz, Müslüman ülkelerin söz dışında yaptıkları 
hiçbir şey olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Vatan, memleket, Müslüman dayanışması, inançlı 
olan insanın böyle bir dönemde Filistinlilerin yanında 
tereddütsüz, şartsız yerini alması gerekir. Cuma 
günü toplanacaklar, içerinin gazını alacaklar ve 
herkes yoluna devam edecek. Bu Müslüman ülkeler, 
ellerindeki zenginliklerin sadece yüzde 1’ini Filistin, 
Ramallah, Gazze için harcasalardı bugün Filistinliler 
o caddelerde sefil şekilde dolaşmazdı, elleri zayıf 
olmazdı, taşla işgalci kuvvete karşı direnmek zorunda 
kalmazlardı. İnsanlığın vicdanı test ediliyor, hepimiz 
sorgulanıyoruz. Ramazan başlıyor. Birlikte olmak 
zorundayız. Bu aymazlık, Müslüman dünyasının içine 
girdiği bu cehalet devam ettiği sürece hiçbir zaman 
bir düzen tutturulamayacaktır. İŞİD’i, El Nusra’sı 
Müslümanları öldürüyor; hiçbiri Hıristiyanı, Yahudiyi 
öldürmez. Kendi coğrafyamızdaki insanlar, kendimizi 
öldürüyor. İnsanlığın bittiği sahnelere şahit oluyoruz. 
Pazartesi günü izlediğimiz bir vahşettir. Açık hava 
hapishanesine milyonlar hapsedilmiş, gökten ölüm 
yağıyor. İslam ülkelerinin bu zamana kadar aldığı 
kararlar çöpe gitmiştir, hiçbiri uymuyor, ikiyüzlülük 
devam ediyor. İnsanlık çok büyük bir sınavdan geçiyor. 
İnsanlığın onurunun batmayacağına inanıyorum.”

“Kudüs” özel oturumuyla toplanan TBMM Genel 
Kurulunda AK PARTİ adına Türkiye-Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan konuşma yaptı.

Hasan Turan, İsrail’in bu bölgede yeni kurulmadığını, 
Osmanlı Devleti’nin 1917’de Filistin topraklarından 
çekilmeye başlamasından sonra İngilizlerin 
işgaliyle dünyadaki bütün Yahudilerin o topraklara 
yerleştirildiğini söyledi.

Filistin halkının terör örgütleriyle katledildiğini ve 
14 Mayıs 1948’de İsrail’in bağımsızlığını ilan ettiğini 
anlatan Turan, ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini 
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Kudüs’e taşıma tarihinin de İsrail’in bağımsızlığını ilan 
ettiği tarihin yıl dönümü olduğuna dikkati çekti.

Filistin halkının zorunlu göçe tabi tutulduğunu, 
halkının katledildiğini belirten Turan, bugün Filistin 
halkının kendi topraklarında yarı açık cezaevinde gibi 
yaşadığını, tutsak edildiğini kaydetti.

Bütün küresel aktörlerin, Orta Doğu coğrafyasının 
yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göz diken emperyalist 
güçlerin arkasında durduğunu dile getiren Turan, 
şöyle konuştu:

“İsrail bugün küresel güçlerin, özellikle ABD’nin 
suç ortaklığında cinayet işlemeye devam ediyor. Bu 
cinayetler nedeniyle başta siyonist İsrail güçlerini 
ve baş destekçisi ABD’yi şiddetle lanetliyoruz. Allah 
onlara mutlaka bu dünyada layık oldukları karşılığı 
gösterecektir. Bütün zorbaların, emperyalist güçlerin, 
zalimlerin hangi akıbete uğradığını merak edenler 
tarihin sayfalarına bakıp görebilirler. Amerika’nın 
da İsrail’in de bugün bu döktüğü kanlarda bir gün 
mutlaka boğulacağına bütün kalbimle inanıyorum ve o 
günün askeri olmak için de sabırsızlıkla bekliyorum.”

Türkiye’nin bugün Filistin halkının dünyadaki 
en onurlu, en izzetli, en güçlü savunuculuğunu 

yürüttüğünü söyleyen Turan, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Kudüs davasını, mazlum ve 
masum Filistin halkının sözcülüğünü tüm uluslararası 
platformlarda yaptığını belirtti.

Dünyadaki küresel zulüm düzeninin bir an önce 
değişmesi gerektiğini vurgulayan Turan, şunları 
söyledi:

“Farklı siyasi partilerden de olsak, farklı siyasi ve 
ideolojik görüşlerimiz de olsa, bugün nasıl ki Kudüs 
ve Filistin meselesinde ortak bir duyguya sahipsek, 
bu ülke içerisindeki politikalarda da bir arada durmalı 
ve güçlü olmalıyız. Eğer güçlü olursak, bugün bize 
giydirilmeye çalışılan deli gömleğini hep birlikte 
parçalarız. Ancak biz birbirimizle hem ülkemiz içinde 
hem de bölgemizde uğraşırsak, o zaman düşmanlar 
bizim bu ayrılığımızdan, parçalanmışlığımızdan güç 
alır.”

Turan, Kudüs ve Filistin halkı için dünyanın sessizliğinin 
bozulması gerektiğini dile getirerek, ister inançlı ister 
inançsız tüm toplumları harekete geçmeye davet etti.

Yenikapı Meydanı’nda cuma günü yapılacak mitingi 
hatırlatan Turan, sözlerini şöyle tamamşadı:

“Ben bütün milletimizi Kudüs konusunda, Filistin 
konusunda tek yumruk olmaya davet ediyorum.
Bütün siyasi partilere, ayrım göstermeden Filistin 
bayraklarıyla buraya gelen kardeşlerime şükranlarımı 
arz ediyorum”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da, şahsı 
adına yaptığı konuşmada, İsrail’in Filistin’e karşı 
tutumunun bir insanlık suçu olduğunu, katliam niteliği 
taşıdığını belirterek, buna karşı gösterilmesi gereken 
tavrın yalnızca kınamak değil, somut yaptırımları 
hayata geçirmek olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 24 Haziran’da 
seçimlerin yapılacağını anımsatarak, yeni dönemde de 
herkesin elinden geldiğince Türkiye’nin gelişmesine 
katkı sunacağını ifade etti.

TBMM Başkanı Kahraman, “Ahmet Paşa’nın gazelinde 
son kıta şöyle; ‘kul hata etse nola.’ Evet, kuluz 
hata ederiz. Kötü niyetimiz yok. Ola ki hata etmişiz, 
birbirimizi hoş görmek durumundayız, helalleşelim, 
birbirimizi bağışlayalım.” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman ayrıca ramazan ayının 
hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan Turan
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Kudüs özel gündemiyle toplanan 
TBMM Genel Kurulunda  
AK PARTİ, CHP ve MHP tarafından, 
İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama 
ilişkin ortak bildiri yayımlandı.
“Kudüs” özel oturumuyla toplanan Genel Kurulda, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Özkoç ve MHP Grup Başkanvekili 
Erkan Akçay ayrı ayrı kürsüye gelerek ortak bildiriyi 
okudu.

İsrail’in Filistin halkına yönelik katliamına ilişkin 
hazırlanan bildiride, “Biz TBMM’nin üç parti grubu 
olarak Kudüs’te yaşanan gelişmeler üzerine bu ortak 
bildiri ile tüm dünyaya irademizi haykırıyoruz.” ifadesi 
yer aldı.

ABD yönetiminin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv’den 
Kudüs’e taşıma kararını, BM üyesi 128 ülkenin 
ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerin 
İstanbul Zirvesi’ndeki şiddetli tepkilerine rağmen 
uygulamasının, başta Kudüs olmak üzere tüm bölgede 
büyük infial meydana getirdiği belirtilen bildiride, 
şunlar kaydedildi:

“14 Mayıs 2018 günü Gazze Şeridi’nde barışçıl 
gösteriler düzenleyen Filistinlilere vahşice saldırıp 
an itibarıyla 60 kişiyi katleden, 2 bin 770’in üzerinde 
kişiyi yaralayan İsrail yönetimini tüm insanlık adına 
şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. ABD’nin ve İsrail’in 
BM kararlarını yok sayması, uluslararası toplumun 
iradesine ve evrensel değerlere meydan okumasına 
karşı Filistinlilerin barışçıl tepkileri en temel hakları 
olduğu gibi insanlık vicdanına da tercüman olmaktadır. 
Bu uğurda, insanlığın ortak vicdanı olarak görevini 
yerine getirirken şehit düşen kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.”

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, İsrail’in 
zulümlerine, katliam ve haksızlıklarına teşvik, vebale 
ve suça ortak olmak anlamına geldiği belirtilen 
bildiride, “Bu barbarca saldırı ve katliamların dünyanın 
gözü önünde fütursuzca yapılabilmesi insanlık, ahlak, 
vicdan ve adalet gibi en temel değerlerin utanmazca 
ayaklar altına alınması ayrıca bu acı olayların vahim 
bir yönüdür.” denildi.

Gün boyu savunmasız masumlar öldürülürken 
dünyadan etkili, sonuç doğurucu sesler çıkmayışının, 
Arap Birliği ve BM başta olmak üzere uluslararası 
kurumların açık tavır almayışının, Filistin sorununda 
tarihî, toplumsal ve kültürel olarak ilgili ülkelerin klişe 
ifadelerin ötesine geçmeyişlerinin tarihin unutmayan 
hafızasına kan ve ateşle kazınacağı kaydedilen 
bildiride, şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye, Filistin halkının haklı davasına her zaman ve 
her şartta sahip çıkmıştır. Bundan sonra da en güçlü 
şekilde sahip çıkmaya devam edecektir.

TBMM’deki üç parti grubu olarak mazlum Filistinli 
kardeşlerimizin her zaman yanında olacağımızı, 
zulme karşı adalete, haksızlığa karşı hakka, hukuka 
destek vereceğimizi ilan ediyoruz. Yaşasın Filistin, 
yaşasın Kudüs.” 
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Soldan sağa: AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK PARTİ İstanbul Milletvekilleri Fatma Benli Yalçın, Serap Yaşar ve Tülay Kaynarca, 
AK PARTİ Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Abdullah Nejat Koçer, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK PARTİ Trabzon Milletvekili Ayşe Sula 
Köseoğlu, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu

TBMM İdare Amiri AK PARTİ Ankara Milletvekili Ahmet 
Gündoğdu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  
Başkanı AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Ardahan Milletvekili Orhan 
Atalay, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan ve Dostluk Grubu üyeleri ile AK PARTİ’li bazı 
milletvekilleri,  ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü 
“İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararının ardından 
Mecliste bir basın toplantısı düzenlediler.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Hasan Turan, Donald Trump’ın bu 
kararına, uluslararası toplumun da tepki gösterdiğini 
anımsatarak uluslararası hukuka aykırı olan bu 
statüyü kabullenmenin suça ortak olmak anlamına 
geldiğini vurguladı.

İşgal altına giren toprakların hukuki statüsünün, 
taraflar arasında anlaşma olmadığı müddetçe 
değiştirilemeyeceğini dile getiren Turan, tüm 
Müslümanların bu konuda taraf olduğunu aktardı.

Amerika ve diğer bazı devletler ile güç odaklarının 
var güçleriyle bu zorbalığı himaye etmeye çalıştığını 
anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Mister Trump, biliniz ki biz de bütün bu zorbaların 
ve zorbalıkların karşısında buradayız. Dünya 

Müslümanları olarak, Türk milleti ve milletvekillerimiz 
olarak bütün irademizle bütün zamanlar ve nesiller 
boyunca sonuna kadar insanlık hak, şeref ve haysiyetini 
savunmaya devam edeceğiz. Bu münasebetle, alınan 
bu gayrimeşru ve kanunsuz karardan bir an önce 
vazgeçilmesini, Kudüs’ü tek taraflı olarak İsrail’e 
peşkeş çekme anlamına gelen bu hukuksuz durumun 
ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz.”

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer 
Serdar, kararın bölgede yeni gerilimlerin kapısını 
aralayacağını belirterek “ABD yönetimi uluslararası 
toplumun teamüllerine saygı göstermeli ve dünya 
barışına zarar verecek bu kararını tekrar gözden 
geçirmelidir. Uluslararası toplum da ABD’nin bu 
provokatif hamlesine gereken tepkiyi göstermeli ve 
Trump yönetimini sağduyuya davet etmelidir.” dedi.

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay da barış şehri 
olan Kudüs’ün İslam dünyasının kırmızı çizgisi olduğuna 
işaret ederek, Trump’ın bu kararı ile Orta Doğu’yu 
yeniden cehenneme çevirecek bir kapı aralandığını ve 
bu kararı asla kabul etmediklerini söyledi.

KEFEK Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu da savaşın 
en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu 
belirterek dünya milletlerine ve yöneticilerine seslenip 
“Savaşa ‘dur’ demeniz gerekir, oradaki kadın ve 
çocukların artık ölmemesi gerekir. Haksız ve hukuksuz 
uygulamaların artık son bulduğu bir dünyaya giriş ve 
başlangıç yapılmasının tam zamanıdır.” dedi.
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Kanun Önerisi İstatistiği                                            
Kanun 

Tasarıları
Kanun Teklifleri

Gelen 22 42
Kanunlaşan 3 4
Geri Alınan 1 -
Komisyonlarca 
Raporlanan

3 4

Komisyonlarda 
Bulunan¹

153 2278

Genel Kurulda  
Bulunan¹

47 3

1 03/01/2015- 31/05/2018 itibarıyla bulunan

Kanun İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin 
Kanunlar

-

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4
Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Gönderilen 
Kanunlar

-

Dilekçe İstatistiği

Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan
Dilekçe 8024 797
İHİK 176 93
KEFEK - 4

4 dilekçe beş grup şeklinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 28
İstem üzerine 
Başbakanlığa İade 
Edilen

-

Üyeliğin Sona Ermesi 
Nedeniyle Başbakanlığa 
İade Edilen

-

Karma Komisyonda 
Bulunan2 536

Genel Kurulda Bulunan -
Dokunulmazlığı 
Kaldırılan

-

2 31/05/2018 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Sözlü Soru 
Başkanlıktan 

Soru
Meclis 

Araştırması 
Genel 

Görüşme 
Gensoru 

Meclis 
Soruşturması 

Gelen 183 36 1 23 1 - -

Cevaplanan/
Görüşülen

422 - 10 15 1 - -

Çalışma Süresi İstatistiği

Genel Kurul / Komisyonlar 

(Altkomisyon Dâhil)
Toplantı Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Milli Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor
- -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 

Turizm
- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 

İşler
- -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
1 3

Dilekçe³ 4 2,30

Plan ve Bütçe 3 14,54

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum 1 1

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Uyuşturucu Araştırma - -

Bağcılık Üzüm Araştırma - -

Komisyonlar Toplam 9 21,24

TBMM Genel Kurulu 7 59,23

3 Üçü Başkanlık Divanı Toplantısı

     

Mayıs Ayı Yasama İstatistikleri
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SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE 
TEKNOLOJİ KOMİSYONU TOPLANDI

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

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkan Yardımcısı 
ve Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Başkanı Murat 
Sönmez, komisyonda WEF’in çalışamaları hakkında 
bir sunum yaptı.

Sönmez, merkezin; büyük veri ve nesnelerin İnterneti 
alanlarındaki yeni teknolojiler, bilimsel gelişmeler ve 
yapay zekâ, robotik, insansız araçlar, 3D yazıcılar 
gibi teknolojilerin oluşturacağı yeni iş modellerine 
odaklandığını anlattı. 

Sönmez, 9 ülkeyle çalıştıklarını dile getirerek, 
“Amacımız, teknolojinin insanlığa yararını 
hızlandırmak. Hükûmetlerle çalışarak, altyapının 
hazırlanmasına yönelik çalışıyoruz. Çünkü teknolojinin 
hızı, ona erişebileceğimizden çok daha hızlı gelişiyor.” 
dedi. 

Teknoloji açısından yapay zekanın ve şifrelenmiş 
şekilde veri yönetimi sağlayan veri tabanı olarak 

nitelendirilen “blockchain”in çok önemli olduğuna 
dikkati çeken Sönmez, “blockchain” teknolojisinin 
kullanım alanları hakkında bilgi verdi. 

“Blockchain” altyapılı evrak sistemiyle tapu kaydı 
gibi devlet hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde 
yapılabileceğini anlatan Sönmez, “blockchain” altyapılı 
akıllı kontratlar oluşturularak yasal düzenlemelerin bu 
sistem üzerinden gerçekleştirilebileceğini kaydetti. 

Türkiye’de, altyapısını “blockchain” sisteminin 
oluşturacağı çalışmalara ağırlık verilmesini öneren 
Sönmez, “Dronlarla gübreleme, sürücüsüz araçlar 
yapabilir, insan kalbi üretebilirsiniz. Daha birçok 
alanda çalışmalar yapabilirsiniz. Türkiye’nin bunları 
üretmeye gücü var, ancak şu anda Türkiye’de yapay 
zeka konusunda çok fazla çalışma yapılmıyor.” diye 
konuştu. 

Komisyon Başkanı Altunyaldız da komisyonun 
ülkenin ihracatına, üretimine etki sağlayacak önemli 
çalışmalar yaptığını anlattı.

2 Mayıs 2018 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU,  
KANUN TASARILARINI KABUL ETTİ

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK PARTİ Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, birçok önemli düzenlemeyi içeren “Vergi 
ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı” görüşüldü.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet 
Özhaseki “imar barışı” konusunda, Maliye Bakanı 

Naci Ağbal ise tasarıda yer alan vergi ve prim alacağı 
ile diğer düzenlemelere ilişkin bilgiler verdi.

Komisyonda, “vergi ve prim borçlarının 
yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban 
bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, 
yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç 
girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı 
silinenlere af” gibi düzenlemeleri de içeren tasarı 
kabul edildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu, 16 Nisan referandumuyla Anayasa’da yapılan 
değişikliklere uyum için Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) yapılacak 
düzenlemelerle ilgili Bakanlar Kuruluna yetki veren tasarıyı 10 Mayıs’ta yapılan 
toplantıda kabul etti.
Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında 
toplanan komisyonu toplantısına Başbakan Yardımcısı 
ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ katıldı.

Tasarı hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı 
Bozdağ, geçen yıl 16 Nisan’da yapılan halk oylaması 
sonucu vatandaşların parlamenter sistemden 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Maliye Bakanı Naci Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında

3 Mayıs 2018 
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Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçişi kabul 
ettiğini anımsattı. 

Anayasa’da, Anayasa değişikliğine ilişkin uyum 
maddelerinin en geç 6 ay içerisinde çıkarılacağının, 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gerektiren 
hususların ise yeni seçilen cumhurbaşkanının göreve 
başlamasından sonra çıkarılmasının öngörüldüğünü 
anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Seçimin erkene alınmış olması ve aynı zamanda 
kanunların, diğer mevzuatın taranması çok büyük 
zaman almıştır. Bu süre içerisinde TBMM’ye uyum 
yasalarını sunma imkânı maalesef olamamıştır.”

Kanunlar üzerindeki taramaların Başbakanlık Kanunlar 
ve Kararlar Genel Müdürlüğü, ilgili bakanlıklar, 
kurumlar tarafından çok detaylı bir çalışma ile 
yapıldığını aktaran Bozdağ, şunları söyledi: 

“Seçimin erkene alınması nedeniyle bunları 
parlamentoya sunup, komisyonlarda tartışıp, Genel 
Kurulda müzakere ettikten sonra yasalaştırma imkânı 
maalesef kalmamıştır. Bu nedenle Yetki Kanun 
Tasarısı’nı, TBMM’ye sunmak hükûmetimiz için bir 
tercih değil, bir zarurettir. Bunun başka da bir çözümü 
maalesef şu aşama da bulunmamaktadır. Çünkü 
24 Haziran’da yapılacak seçimin arkasından seçim 

sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte muhtemeldir 
ki 5-10 Temmuz arasında yeni cumhurbaşkanı 
göreve başlayacak ve yeni sistem bütün gerekleri 
ve kurumlarıyla beraber yürürlüğe girecektir. O 
nedenle kanunlardaki bu uyumla ilgili kısımların 
bu süre içerisinde göreve başlamadan önceden 
çıkarılması, bazı kavramların, ibarelerin, maddelerin 
metinlerinden çıkarılması, bazılarının uyum hâline 
getirilmesi, bazılarının yürürlükten kaldırılması gibi 
birtakım işlerin tamamlanmış olması gerekiyor.” 

Cumhurbaşkanı göreve başladıktan hemen sonra 
da diğer Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini 
çıkarması gerektiğini belirten Bozdağ, hükûmetin, 
kurduğu komisyonlar marifetiyle yeni seçilecek 
cumhurbaşkanının çıkaracağı Cumhurbaşkanı 
kararname taslakları üzerinde de ciddi çalışmalar 
yapıldığını bildirdi. Seçilecek cumhurbaşkanının 
bunları inceledikten sonra hemen yürürlüğe 
koyabilecek hâle getirildiğini aktaran Bozdağ, 
kanunlarla, kanun hükmünde kararnameler ile ilgili 
taramaların şu an itibarıyla bittiğini ancak eksiklikler 
ya da unutulanlar olup olmadığına ilişkin çalışmaların 
sürdüğünü ifade etti. 

Bekir Bozdağ, “Bu Yetki Kanunu, parlamentonun seçim 
nedeniyle de kapanacak olması, 24 Haziran’dan sonra 
yeni sistemin yürürlüğe bütün gerek ve teşkilatıyla 
girecek olması nedeniyle huzurlarınıza bu tasarıyı 
getirmek zarureti hasıl olmuştur. Komisyonumuz 
uygun görür, Meclisimiz de kabul ederse bu çerçevede 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi uyum yasalarını 
ve değişikliklerini kanun hükmünde kararname ile 
hayata geçirme imkânı olacaktır.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın sunumunun 
ardından milletvekilleri söz aldı. 

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 
bu düzenlemenin neden bugüne kadar Meclise 
gelmediğini sordu. Anayasa Komisyonunun görevinin 
açıkça gasp edildiğini savunan Beştaş, tasarının 
Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürdü. 

Vahim bir düzenlemeyle karşı karşıya olduklarını 
ifade eden Beştaş, daha Cumhurbaşkanlığı sisteminin 
altyapısı olmadan, yeni sisteme dair hazırlık 
yapılmadan hemen erken seçim kararı alındığını, 
erken seçim kararının neden alındığına dair de tatmin 
edici yanıt verilmediğini söyledi. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ
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HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, tasarının yetki 
teslim beyannamesi olduğunu öne sürerek buna daha 
fazla ortak olmayacaklarını, toplantıdan ayrılacaklarını 
belirtti. Daha sonra Beştaş ve Kürkcü, salondan 
ayrıldı. 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, anayasa 
değişikliğine bakıldığında yürürlük tarihi itibarıyla üç 
ayrı tarih öngörüldüğünü anımsattı. Kalaycı, birçok 
kanunda değişiklik yapılması gerektiğini ifade ederek, 
seçimler sonrasında uygulamaya geçildiğinde bir 
sıkıntı yaşanmaması açısından yetki kanunuyla 
KHK’larla gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin 
getirilen tasarıyı görüştüklerini kaydetti.

Kalaycı, tasarıda amaç ve kapsamda eksiklik, yanlışlık 
görmediklerini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, devlet 
aklının bu uyum düzenlemelerini şimdiye kadar 
ihmal etmesini anlayamadıklarını, bunun son güne 
kalmaması gerektiğini dile getirdi.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, uyum 
düzenlemelerinin bugüne kadar getirilmemesinin, 
Anayasa’nın amir hükmünü yerine getirmeme 
nedeniyle hükûmet hakkında verilecek bir gensoru 
nedeni olabileceğini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da tasarının 
Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini ifade 
etti.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, tasarının 
Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiği 
yönündeki değerlendirmelere yanıt verirken, yetki 
tasarılarının Anayasa Komisyonunda görüşüleceğine 
dair bir ibare bulunmadığını söyledi.

Yetki tasarısında ağırlıklı teşkilat düzenlemeleri 
bulunduğuna işaret eden Bilgiç, bunların tamamının 
da Plan ve Bütçe Komisyonunun görev alanında 
olduğunu belirtti.

AK PARTİ’nin 16 yıllık iktidarı döneminde sadece 2011 
yılında yetki kararnamesi bulunduğunu anımsatan 
Bilgiç, buna istinaden 35 KHK çıkarıldığını, önceki 20 
yılda ise yetki kararnameleri çerçevesinde 450 KHK 
çıkarıldığını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, tasarının 
görüşmelerinde milletvekillerinin eleştirilerini 
yanıtladı.

Anayasa’ya aykırılık değerlendirmeleri üzerine 
Bozdağ, tasarının, Anayasa’ya aykırılığının söz konusu 
olmadığını bildirdi. Bozdağ, tasarının Anayasa’ya, 
hukuk devletine ve kurallara uygun olduğunu, 
herhangi aykırılık bulunmadığını ifade etti.

Bozdağ, Anayasa’ya göre daha önce KHK çıkarma 
yetkisi veren yetki kanunlarının kabul edildiğini, bunun 
31. olacağını aktardı.

Anayasa’nın geçici maddesinde çok net şekilde 
hangi hükümlerin ne zaman yürürlüğe gireceğinin 
yer aldığını anımsatan Bozdağ, bir kısmının hemen, 
bir kısmının seçim takviminin başlamasıyla yürürlüğe 
girdiğini, bir kısmının da cumhurbaşkanının TBMM’de 
ant içtiği gün yürürlüğe gireceğini anlattı.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa’nın 91. maddesi ve kaldırılan bütün 
maddeler, yemin tarihinde yürürlükten kalkacak, 
halkoylamasında kabul edilen ve yürürlüğe girmemiş 
diğer maddeler de yemin tarihinde yürürlüğe 
girecektir. Dolayısıyla herhangi bir fasılasızlık söz 
konusu olmadığı gibi ihtilaf da yok. Anayasa’ya aykırı 
değildir. 91. maddede şu var: Bakanlar Kurulunun 
herhangi bir nedenle istifası, düşürülmesi veya 
yasama döneminin sona ermesi belli bir süre için 
verilmiş olan KHK çıkarma yetkisini sonlandırmaz. 
24 Haziran’dan cumhurbaşkanının yemin ettiği güne 
kadar değişikliklerin yapılması Anayasa’ya aykırı 
değil Anayasa’nın amir hükümlerine tam da uygun 
bir düzenlemedir. Kaldı ki bunu hükûmet ne kadarını 
seçimden sonra ne kadarını önce kullanacak takdirini 
Bakanlar Kurulu yapacaktır. Süre bakımından da 
Anayasa’ya aykırılık yoktur.”

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Plan 
ve Bütçe Komisyonu, 16 Nisan referandumuyla 
Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum için kanun 
ve KHK’lerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Bakanlar 
Kuruluna yetki veren tasarıyı kabul etti.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı, 11 Mayıs’ta 
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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DİLEKÇE KOMİSYONUNDA, İNCELEME VE  
ALT KOMİSYON RAPORLARI KABUL EDİLDİ

Dilekçe Komisyonu, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı

Komisyon, bünyesinde oluşturulan dört alt komisyon 
raporu ile bir yerinde inceleme raporunu kabul etti.

Toplantıda ilk olarak, Koçhisar Barajı Yapımında Sular 
Altında Kalan Çorum İli Alaca İlçesi Kızılyar Köylüleri 
için Yeni Yerleşim Yeri Gösterilmemesi Sebebiyle 
Yaşanan Mağduriyetin Giderilmesi Talepli Dilekçe 
Hakkındaki Yerinde İnceleme Raporu ele alındı.

TBMM İdare Amiri AK PARTİ Çorum Milletvekili Salim 
Uslu, sorunun çözümünün sağlandığını belirterek, 
“Yer seçimi yaptık; köylü de memnun, tapular da 
hazır. Sizin katkınızla sorun çözülmüş oluyor.” dedi.

Komisyon, yerinde inceleme raporunu kabul etti.

Alt Komisyon Başkanlığını Mihrimah Belma Satır’ın 
yaptığı “Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması 

ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyon 
Raporu” da kabul edildi.

Satır, gıda bankacılığı mevzuatını çok detaylı olarak 
incelediklerini, yerinde incelemeler yaptıklarını, 
sivil toplum örgütleri, dernekler, belediyelerle 
görüştüklerini söyledi. Satır, raporun bu konuyla ilgili 
ilk detaylı rapor olduğunu dile getirdi.

Komisyonda “Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin 
Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu Raporu”, 
“Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere 
Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve 
Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu 
Raporu” ile “Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile 
Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılması ve 
Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu 
Raporu” da kabul edildi.

8 Mayıs 2018 
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JAPONYA DEVLET BAKANI FUKUI, TBMM’DE
Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Devlet 
Bakanı Teru Fukui ve beraberindeki heyet; Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya 
Altunyaldız ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
İlyas Şeker ile ayrı ayrı görüştü.

Teru Fukui ve beraberindeki heyet, önce, Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile TBMM’de bir 
araya geldi.

Görüşmede Fukui, iki ülke arasında yatırımların 
artırılması gerektiğini belirterek, özellikle dış ticaret 
alanında yapılacak işler bulunduğunu söyledi.

Altunyaldız da iki ülke arasında iş birliğinin, yatırımın 
ve ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, özellikle 
ticaret alanında ilişkilerin istikrarlı şekilde arttığına 
dikkati çekti.

İki ülke arasında ticaret dengesinde önemli bir açık 
bulunduğunu ifade eden Altunyaldız, bu açığın 
kapatılması gerektiğini vurguladı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili İlyas Şeker, 
Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui ile bir araya 
geldi. 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 
Başkanvekili İlyas Şeker, Komisyon Başkanı AK PARTİ 
Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk’un rahatsızlığı 
nedeniyle görüşmeye katılamadığını söyledi.

Japonya’nın Türkiye için önemli bir partner olduğunu 
ve iki ülkenin birçok alanda iş birliği yaptığını anlatan 
Şeker, Japonya ile ekonomik ortaklık anlaşması 

müzakerelerinin hızlandırılması gerektiğini dile 
getirdi. Şeker, Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunun 
altını çizerek, seyahat uyarılarının kaldırılmasını istedi.

Fukui de turizm konusunda umutlu olduğunu 
belirterek, ilişkilerin daha da gelişmesini beklediklerini 
kaydetti.

2 Mayıs 2018 

Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı  
Teru Fukui (solda); Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız (sağda)



137

Temsil Faaliyetleri

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI GÜVENÇ,  
PAKİSTAN’DA

İçişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç, resmî ziyaret için gittiği 
Pakistan’da Ulusal Parlamentoyu ziyaret etti.

Meclis Başkanları Konferansı’nın tüzük çalışmaları 
için İslamabad’da bulunan Güvenç ve beraberindeki 
heyet, parlamentodaki genel kurul toplantısına katıldı.

Heyet daha sonra, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı 
Serdar Ayaz Sadık tarafından kabul edildi. 

Güvenç, görüşmede yaptığı konuşmada,  
6 Mayıs’ta silahlı saldırıya uğrayan İçişleri Bakanı 
Ahsan İkbal için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından 
çözülmesi gerektiğini söyleyen Güvenç, ülkeler 
arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Meclis Başkanları Konferansı’nın tüzük çalışmaları 
nedeniyle Pakistan’da bulunan Güvenç, Türkiye’nin 
konferansa her türlü desteği vereceğini de sözlerine 
ekledi.

Türkiye, Çin, Rusya, İran, Pakistan ve 
Afganistan’ın kurduğu 6 ülkeli  
Meclis Başkanları Konferansı’nın 
(Speakers’ Conference) tüzüğü, 
Pakistan’da masaya yatırıldı.
Aralık ayında Pakistan’da düzenlenen ve 6 ülke 
meclis başkanının katılımıyla gerçekleştirilen 
“Terörle mücadele ve bölgesel bağlantılılık” konulu 
konferansta kurulmasına karar verilen Meclis 
Başkanları Konferansı; her yıl üye ülkelerden birinde 
toplanması planlanan ve düzenlenecek toplantıya ev 
sahipliği yapan ülkenin dönem başkanı olacağı örgüt, 
üye ülkeler arasındaki ortak sosyal, ekonomik ve 
siyasi çıkarları ön plana çıkararak iş birliğini artırmayı 
hedeflemekte ve parlamentoların ortak çalışmasıyla 
ortak çıkarlarda başarıya ulaşmayı hedefleyen 
örgüt, terör ve aşırıcılıkla da ortak mücadeleyi 
amaçlamaktadır.

8 Mayıs 2018 

İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve beraberindeki heyet, Meclis Başkanları Konferansı’nda
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Aynı zamanda örgüt genel sekreterliğinin merkezi olan 
başkent İslamabad’ta düzenlenen tüzük toplantısında 
TBMM’yi İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin 
Güvenç ve TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim 
Hakkı Polat temsil etti.

Tüzük konusunda görüş ve önerilerin alınmasından 
önce konuşma yapan Güvenç, üye 6 ülke arasında 
ekonomik kalkınma ve terörle mücadele konularında 
iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Güvenç, “Genelde devlet başkanları düzeyinde 
kurulan bu tip teşebbüslerin meclis başkanları 
seviyesinde oluşturulmasının önemli olduğunu 
düşünüyorum. Meclis başkanlarının bu girişimleri 

sonucunda oluşacak politikalar devlet başkanlarına 
yol gösterecektir.” diye konuştu.

Pakistan Ulusal Meclisi üyesi ve eski Adalet Bakanı 
Zahid Hamid başkanlığında toplanan 6 ülkenin 
temsilcileri, daha sonra hazırlanan tüzük üzerinde 
görüş ve önerilerde bulundu.

Alınan kararlar neticesinde, birliğe 6 üye ülkenin baş 
harflerinden oluşan kısa bir isim bulunması, yeni 
üyelerin katılımına açık olma ve gözlemci ülke ve 
örgütler kabul etme konularında mutabık kalındı.

Türk tarafının önerisiyle, üye ülkeler arasındaki 
ticaretin ABD doları yerine ülkelerin kendi paralarıyla 
yapılması konusu da tüzükte yer aldı.

AB UYUM KOMİSYONU BAŞKANI GÜLPINAR, 
ALMAN BAKAN PUTTRİCH İLE GÖRÜŞTÜ

Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı  
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 
Almanya’nın Hessen Eyaleti Avrupa İşlerinden 
Sorumlu Devlet Bakanı Lucia Puttrich ve beraberindeki 
milletvekili heyeti ile Mecliste bir araya geldi.

Gülpınar, konuk heyetin Türkiye’de bulunmalarından 
duyduğu memnuniyeti ifade ederek, komisyonlarına 
gerçekleştirdiği ziyaretleri için de teşekkür etti.

Heyetin kritik bir süreç içerisinde ziyaret 
gerçekleştirdiğini belirten Gülpınar, Türkiye ile 

7 Mayıs 2018 
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Almanya ilişkilerinin her iki taraf için önemli olduğuna 
vurgu yaptı.

“Dünyada bu kadar birbirine yakın, iç içe geçmiş iki 
ülkeye çok nadir rastlanır.” diye konuşan Gülpınar, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef son zamanlarda ilişkilerde yaşanan bazı 
sıkıntılar bizi de açıkçası üzüyor. Bununla ilgili biz 
parlamenterler olarak diyaloğu artırmak için elimizden 
gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda benim 
Almanya Büyükelçiliğine özel bir teşekkürüm olacak. 

Sayın büyükelçi Martin Erdmann başta olmak üzere 
sayın müsteşar Robert Dölger gerçekten Türkiye ile 
Almanya ilişkilerinin özellikle parlamenter düzeyde 
geliştirilmesi için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. 
Geçen sene özellikle sayın büyükelçinin girişimleri ile 
bir diyalog grubu oluşturuldu.”

Almanya’nın Hessen Eyaleti Avrupa İşlerinden 
Sorumlu Devlet Bakanı Lucia Puttrich de Türkiye 
ile Almanya arasındaki ilişkiler ve bölgesel ilişkilere 
önem verdiklerini söyledi.

NATO PA TÜRK GRUBU BAŞKANI ÇONKAR,  
NATO BAŞKANINA KUDÜS MEKTUBU GÖNDERDİ

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat 
Çonkar, NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı 
Paolo Alli’ye mektup göndererek, İsrail’in ağır insan 
hakları ihlallerini ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv’den 
Kudüs’e taşınması kararını en güçlü ifadelerle kınama 
çağrısında bulundu.

Çonkar, Alli’ye gönderdiği mektupta, “Dün Gazze’deki 
olaylara yüreğimiz parçalanarak tanık olduk ve böyle 
bir gaddarlığa karşı sesimizi yükseltme gereğini 
hissettik.” ifadesini kullanarak, İsrail’in 58 Filistinli 
sivili öldürmesini ve 2 binden fazla insanı yaralamasını 
şiddetle kınadıklarını belirtti.

“Bu katliam, uluslararası toplumun, uluslararası 
hukuku ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler Kararlarını 
ihlal eden ABD’nin bu talihsiz kararına karşı 
çekincelerinde haklı olduğunu açıkça göstermektedir.” 
değerlendirmesinde bulunan Çonkar, mektupta 
şunlara değindi:

“Filistin halkının meşru haklarını göz ardı eden 
son olaylar bölgede barış, güvenlik veya istikrara 
hizmet etmeyecektir. 21 Aralık 2017’de Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda kabul edilen Kudüs’ün 
statüsüne ilişkin karar, ABD’nin bu gayrimeşru 
adımının uluslararası toplum tarafından açık bir 
şekilde reddedildiğini göstermiştir. Trump yönetimi, 
bu tavrında ısrar ederek Orta Doğu’daki en önemli 
meselenin çözüme kavuşturulma olasılığına zarar 
vermiş ve İsrail güvenlik güçleri tarafından dün yapılan 
katliamın önünü açmıştır.

Filistin meselesi kalıcı ve adil bir biçimde çözülmedikçe 
ve İsrail, Filistin halkına adaletsiz muameleyi 
durdurmadıkça, bölgesel veya küresel barış ve istikrar 
olamayacaktır.

Türkiye, barış sürecini sağlam bir temelde yeniden 
canlandırmak ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir 
bir barış kurmaya çalışmak için uluslararası toplumun 
makul üyeleriyle çalışmaya devam edecektir. Bu 
bağlamda; İsrail-Filistin sorununun tek çözümü olarak 
1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözümün kabul 
edildiği uluslararası örgütlerin kararlarını hatırlatarak, 
İsrail’i uluslararası hukuka uymaya, Filistin halkının 
temel insan haklarına saygı duymaya ve iki devletli 
bir çözüm umutlarını baltalamayı bırakmaya, ayrıca, 
NATO Parlamenter Asamblesini İsrail’in ağır insan 
hakları ihlallerini ve ABD yönetiminin büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararını en güçlü ifadelerle kınamaya 
çağırıyoruz.”

15 Mayıs 2018 
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7 Mayıs 2018 
ETİYOPYA VE KENYA HEYETLERİ TBMM’DE

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 
Kaçar, Etiyopya heyeti ile Mecliste görüştü.

Kaçar, görüşmede yaptığı konuşmada, konuk heyeti 
Mecliste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade 
etti.

Türkiye ile Etiyopya’nın geçmişe dayanan ilişkileri 
olduğuna vurgu yapan Kaçar, Türkiye ile Etiyopya’nın 
gelecek ile ilgili ortak vizyonu ortaya koyabilecek 
iradeye sahip iki önemli bölgesel güç olduğuna dikkat 
çekti.

Türkiye’nin son yıllarda demokratikleşme, askerî 
ve ekonomi konularında dünyaya örnek teşkil eden 
büyük kalkınma hamlelerini gerçekleştirmiş ve bunları 
başarmış bir ülke olduğunu belirten Kaçar, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Türkiye; bütün Afrika ülkeleriyle olduğu gibi Etiyopya 
ile de kardeşlik temeline dayanan karşılıklı kazan-

kazan temelini esas alan ve birbirinin hukukuna 
saygı gösteren bir anlayış içerisinde ilişkilerini daha 
ileri noktaya taşımayı hedeflemektedir. Türkiye’nin 
geçmişinde tek taraflı bakış anlayışı yoktur. Türkiye 
bütün insanları kardeş ve eşit sayan bir bakış anlayışı 
içerisindedir. Onun için Afrikalı kardeşlerimizle 
çok önemli mesafeler kat edeceğimize yürekten 
inanıyorum.”

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen 
Kaçar, “FETÖ’nün, Türkiye dışında birçok ülkede 
dini, maneviyatı ve eğitimi kullanarak faaliyetlerde 
bulunduğunu biliyoruz. Bu faaliyetlerin bulunduğu 
ülkelerden biri de Etiyopya’dır. Biz sizin gibi dost 
ve kardeş ülkelerden FETÖ’nün kanlı ve karanlık 
yüzünü ifade etmesini, dostlarımızla ortak bir anlayış 
geliştirmeyi ve hepimizin ortak problemi olan terörle 
ortak mücadele etmeyi umuyor ve önemsiyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mahmut Kaçar, Etiyopya heyeti ile görüşmede



141

Temsil Faaliyetleri

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Mahmut 
Kaçar, Kenya 2030 Vizyonu Uygulama 
Sekretaryası heyetini Mecliste  
kabul etti.

8 Mayıs 2018

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mahmut 
Kaçar, Kenya heyeti ile yaptığı görüşmede, konuk 
heyeti Mecliste görmekten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti.

Türkiye ile Kenya arasındaki ikili ilişkilere değinen 
Kaçar, iki ülke ilişkilerinin yarım yüzyılı aşan derinliği 
ve gelecek ile ilgili ortak projeksiyonu olduğunu 
söyledi.

Türkiye ile Kenya’nın kendi bölgelerinde çok önemli iki 
bölgesel güç olduğunu vurgulayan Kaçar, “Kenya’nın 

son seçimlerle birlikte oluşturmuş olduğu istikrar ve 
yeni hedeflerini heyecanla takip ediyoruz. Kenya, 50 
milyona aşkın nüfusu ve Doğu Afrika’daki konumu 
itibarıyla ile önemli bir ülke ve Türkiye ile Kenya’nın 
başta ekonomik olmak üzere birçok alanda çok önemli 
iş birliği ortamları mevcuttur.” diye konuştu.

Kenya’nın 2030 vizyonu çerçevesi içerisinde gelecek 
ile ilgili belirlemiş olduğu imalat sektörü, alt yapı 
geliştirme, sağlık ve konut alanlarında hedeflenen 
dört temel yaklaşımı önemsediklerini kaydeden 
Kaçar, Türkiye’nin bu alanlarda sahip olduğu başarı 
ve deneyimleri Kenya ile paylaşmaktan büyük 
memnuniyet duyacağını ifade etti.

Türkiye ile Kenya arasındaki ekonomik ilişkilerin 
istenilen seviyenin çok altında olduğuna dikkat çeken 
Kaçar, “Onun içindir ki hızlı yol almamız ve birlikte çok 
çalışmamız gerekiyor. Türkiye her alandaki bilgisini, 
tecrübesini ve başarısını dost ve kardeş ülke olan 
Kenya halkı ile paylaşmaktan ve birlikte çalışmaktan 
büyük memnuniyet duyar.” dedi.

Türkiye-Kenya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mahmut Kaçar, Kenya heyeti ile görüşmede



142

TBMM İdari Teşkilatı Faaliyetleri

MAYIS - HAZİRAN 2018

56. TBMM KUPASI KOŞUSU

56. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kupası Koşusu Ankara 75. Yıl 
Hipodromu’nda gerçekleştirildi. 

Bin 600 metre çim pistte yapılan 
koşuda 14 Arap atı yarıştı.

56. TBMM Kupası Koşusu’nu jokey 
Uğur Polat ile “Taliphan” isimli safkan 
kazandı. 

Koşunun ardından düzenlenen 
törende, safkanın sahibi Talip Öztürk 
adına Büşra Öztürk’e kupasını TBMM 
Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim 
Hakkı Polat verdi. 

At yarışının en önemli 
organizasyonları arasında yer alan 
ve 1959’dan bu yana devam eden 
TBMM Kupası Koşusu, safkan Arap 
atlarının “Triple Crown” yapabilmeleri 
için kazanması gereken koşulardan 
ilkini oluşturuyor.

5 Mayıs 2018 
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Nurettin KARSU

15 ve 16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili.

Nurettin Karsu, 3 Mayıs 2018’de  Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Karsu’nun cenazesi Çankaya Oran Cemevinde düzenlenen 
törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 

Karsu, 1926’da Erzincan’da doğdu. İstanbul Devlet Mimarlık 
ve Mühendislik Akademisini bitirdi. Denizli ve Aydın Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü Kontrol Mühendisliği, Kemer 
ve Hirfanlı barajları Makine ve Teçhizat Başmühendisliği, 
Sümerbank Erzincan İplik Fabrikası İşletmeler Şefliği, Aydın 
Tekstil Fabrikası Etüt-Plan ve İşletme Şefliği, İller Bankası 

Genel Müdürlüğü Makine ve Sondaj Dairesi Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları Genel 
Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı ve Teknik Müşavirliği görevlerinde bulundu.

(1926-2018)

Cevat AYHAN

19. Dönem Refah Partisi; 20. Dönem Refah Partisi, Bağımsız 
ve Fazilet Partisi; 21. Dönem Fazilet Partisi, Bağımsız ve 
Saadet Partisi Sakarya Milletvekili; 54. Hükûmet (Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan, 28/06/1996- 30/06/1997) Bayındırlık ve 
İskân Bakanı.

Cevat Ayhan, 8 Mayıs 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Ayhan’ın cenazesi 8 Mayıs 2018’de  Hacı Bayram Veli 
Camii’nde, 9 Mayıs 2018’de  Sakarya Orhan Gazi Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Sakarya Akyazı Çıldırlar 
köy mezarlığında defnedildi. 

Ayhan, 1938’de Akyazı’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini 
bitirdi. Aynı Fakültede master yaptı. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Yol Dairesi 
Mühendisliği, İzmir Tüpraş Rafinerisi Proje Mühendisliği, Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Uzmanlığı, Türk Mühendislik ve Müteahhitlik AŞ Mühendisliği, özel sektörde 
proje mühendisliği, İzmir Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makine Grubu Şefliği, Petrokimya 
AŞ İzmit Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar 
Muavinliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, 
serbest mühendislik, müşavirlik, özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu.

(1938-2018)
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Nihat HARMANCI

17. Dönem Anavatan Partisi Konya Milletvekili.

Nihat Harmancı, 11 Mayıs 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Harmancı’nın cenazesi 11 Mayıs 2018’de  Karşıyaka Ahmet 
Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 

Harmancı, 1932’de Kahramanmaraş’ta doğdu. İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Serbest mali 
müşavirlik ve inşaat müteahhitliği yaptı.(1932-2018)

Hannan ÖZÜBERK

19. Dönem Doğru Yol Partisi Kilis Milletvekili.

Hannan Özüberk, 15 Mayıs 2018’de  Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Özüberk’in cenazesi Kilis Kayabaşı Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asrî Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Özüberk, 1931’de Kilis’te doğdu. Kilis Belediye Başkanı olarak 
görev yaptı.

(1931-2018)
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Prof. Dr. Mehmet Beşir HAMİTOĞULLARI

Danışma Meclisi Mardin Üyesi. (15.10.1981 – 06.12.1983)

Prof. Dr. Mehmet Beşir Hamitoğulları, 3 Haziran 2018’de  
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Hamitoğulları’nın cenazesi 
İzmir Bornova Taşkent Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Kemalpaşa Cennet Bahçesi Mezarlığı’nda defnedildi.

Hamitoğulları, 1935’te Mardin’de doğdu. Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun oldu. Paris İktisat Fakültesinde doktora 
yaptı. Gümrük ve Tekel Bakanlığı Dış Münasebetler Dairesi 
Şube Müdürlüğü, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeliği 
ve London School of Economics’te misafir profesörlük 
görevlerinde bulundu.

(1935-2018)

Sait ERDİNÇ

11. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Van Milletvekili, Kurucu 
Meclis Hakkâri İli Temsilcisi. (06.01.1961 – 25.10.1961)

Sait Erdinç, 29 Mayıs 2018’de  Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Erdinç’in cenazesi İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Erdinç, 1924’te Erciş’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık, çiftçilik, Erciş 
Ziraat Odası ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1924-2018)
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Mustafa Kemal KARHAN

18. Dönem Anavatan Partisi İzmir Milletvekili, Danışma Meclisi 
İzmir Üyesi (15.10.1981 – İstifa: 21.12.1981).

Mustafa Kemal Karhan, 7 Haziran 2018’de  Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Karhan’ın cenazesi İzmir Alsancak Hocazade 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından İzmir Yenibuca 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Karhan, 1925’te İzmir’de doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Fakültesi Gemi İnşaatı Bölümünden mezun oldu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Profesörlüğü, 
ABD California Üniversitesi öğretim üyeliği, İstanbul Teknik 

Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölüm Başkanlığı, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı, Yüksek Ulaştırma Şûrası ve Millî Eğitim Şûrası Üyeliği, Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayın Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Üyeliği, Yükseköğretim 
Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği, Denizcilik Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, Yaykur 
Başkanlığı, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kuruculuğu ve Makine Fakültesi 
Dekanlığı ve TBMM Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1925-2018)

Hasan Vamık TEKİN

15 ve 16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Giresun Milletvekili.

Hasan Vamık Tekin, 8 Haziran 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Tekin’in cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden 
sonra Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Tekin, 1938’de Şebinkarahisar’da doğdu. Ankara Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat ve Şebinkarahisar 
Belediye Başkanı olarak görev yaptı.(1938-2018)
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İlyas KARAÖZ

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi (05.06.1966-12.10.1975), 
Adalet Partisi; 34. Hükûmet (Nihat Erim 11.12.1971-22.05.1972) 
Devlet Bakanı; 35. Hükûmet (Ferit Melen 22.05.1972-
15.04.1973) Tarım Bakanı.

İlyas Karaöz, 18 Haziran 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Karaöz’ün cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra  
20 Haziran 2018’de Muğla Merkez Kurşunlu Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Muğla Eski Şehir Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Karaöz, 1919’da Hisarardı’da doğdu. İzmir Yüksek Ekonomi ve 
Ticaret Okulundan mezun oldu. Çalışma Bakanlığı İş Müfettişliği; Sivas, Zonguldak, Aydın 
ve Gaziantep Bölgeleri Bölge Çalışma Müdürlüğü, Aydın Belediyesi Muhasebe Müdürlüğü, 
Elektrik, Su ve Otobüs İşletmesi Müdürlüğü, Aydın Erkek Sanat Enstitüsü Hukuk Bilgisi ve 
Muhasebeciliği, Akşam Tekniker Okulu Beşeri Münasebetler Öğretmenliği görevlerinde 
bulundu.

(1919-2018)

Şerif ERCAN

19. Dönem Doğru Yol Partisi, Bağımsız, Anavatan Partisi, 
Bağımsız Edirne Milletvekili; 49. Hükûmet (Süleyman Demirel 
20/11/1991 - 16/05/1993) Devlet Bakanı.

Şerif Ercan, 12 Haziran 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Ercan’ın cenazesi 13 Haziran’da TBMM’de düzenlenen 
törenden sonra Cebeci Asrî Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Cebeci Asrî Mezarlığı’nda defnedildi.

Ercan, 1938’de Edirne’de doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Edirne Vergi Kontrol 
Memurluğu, Kırklareli Vergi Dairesi Memurluğu, Maliye ve 

Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Vergi Usul Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük 
Müşavirliği, Genel Müdür Yardımcılığı, Daire Başkanlığı; serbest avukatlık, Maliye 
Yüksekokulu, Maliye Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu öğretim üyeliği, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Vergi Özel İhtisas Komisyonu Başkan Yardımcılığı, 
Edirne Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucu Üyeliği, Maliye Okulu Mezunlar Derneği 
Kurucu Genel Başkanlığı, Türkiye Körler Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı, Maya dergisi 
yazarlığı ve Ankara Temsilciliği, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Üyeliği 
ve Başkan Yardımcılığı, Vatandaş Partisi Kurucu Üyeliği ve TBMM Anayasa Komisyonu 
Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1938-2018)
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Nurettin YILMAZ

15. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi, 16. Dönem Bağımsız ve 
18. Dönem Anavatan Partisi Mardin Milletvekili.

Nurettin Yılmaz, 22 Haziran 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Yılmaz’ın cenazesi 23 Haziran 2018’de Cizre Ulu 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Cizre Asri 
Mezarlığı’nda defnedildi. 

Yılmaz, 1936’da Cizre’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Hakimlik, serbest avukatlık ve 
Barış Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1936-2018)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.



Beykoz Kasrı Tören ve Taht Salonu

Beykoz Kasrı Oval Salon

Beykoz Kasrı Dinlenme ve Yemek Odası

Beykoz Kasrı Misafir Bekleme ve İkram Odası

Beykoz Kasrı Saltanat Merdivenleri

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanlığı

Medya Takip Hizmetleri
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca; milletvekillerimizin yasama, denetim, temsil çalışmaları ve ülke 
gündemiyle ilgili yerel, bölgesel ve ulusal yazılı basında çıkan haberlerinin takibi, ulusal gazetelerin dijital baskıları 
ve ulusal televizyon kanallarının yayın akışları ile arşivine erişim sağlanmaktadır.

Medya Takip Hizmetleri kapsamında sunulan hizmetler çerçevesinde;

 ▶ Milletvekillerimizle ilgili yerel, bölgesel ve ulusal yazılı basında çıkan haberler, her sabah saat 07.00’de 
milletvekillerimizin kurumsal e-posta adreslerine gönderilmektedir.

 ▶ TBMM Kurumsal Ağı’nda (https://portal.tbmm.gov.tr) bulunan “Basın” başlığında gazetelerin günlük dijital 
baskıları yer almaktadır. Okunmak istenen gazetenin ikonuna tıklandığında; gazetenin o günkü baskısı dijital 
olarak görüntülenecektir.

 ▶ “Basında Bugün TBMM” ve “İnterpress Online TV” ikonlarına tıklandığında parola ve şifre gerektirmeden 
otomatik olarak İnterweb Medya Takip Sistemi açılır.

 ▶ “Basında Bugün TBMM” ikonuna tıklandığında;  Meclis ve milletvekillerimizle ilgili yazılı basın haberleri, köşe 
yazıları ve gündem haberlerine ulaşılabilmektedir.

 ▶ “İnterpress Online TV” ikonuna tıklandığında; ulusal yayın yapan TV kanallarının yayın akışı ile arşivi 
izlenebilmekte ve milletvekillerimizin TV kanallarındaki görüntülerine erişilebilmektedir.

 ▶ “Yabancı Basında Türkiye” ikonuna tıklandığında; Türkiye’yle ilgili dünya basınında yer alan gündem, politika, 
ekonomi haberleri ile dünyadaki önemli gelişmelere dair haberlere erişilebilmektedir.
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Beykoz Kasrı

Beykoz Kasrı Yan Cephe Görünümü  Beykoz Kasrı Deniz Cephesi

 TBMM BAŞKANI  
İSMAİL KAHRAMAN,  
26. DÖNEMİ DEĞERLENDİRDİ

 KEİPA 25. YIL DÖNÜMÜ:  
MECLİS BAŞKANLARI ZİRVESİ

 TBMM’DE “15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE 
DEMOKRASİ ANITI”NIN  
TEMELİ ATILDI
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