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1 5  T E M M U Z  MİLLET
DARBEYE  DEDİ

15 temmuz darbe teşebbüsünün yaşandığı gece fetö mensubu teröristlerin 
kullandığı tanklarla ezilip hasar gören araçlar tbmm’de sergilendi.



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

TBMM Canlı Bülten Kullanma Talimatı

1. Telefonunuzda veya tabletinizde Apple Store veya 
Google Play programını açınız.

2. “TBMM Canlı Bülten” yazarak programı bulunuz.
3. Programı yükleyiniz.
4. Programı açarak okuyacağınız dergiyi tercih ediniz.
5. Dergide TBMM Canlı Bülten logosu bulunan 

fotoğrafın üzerine telefonunuzu veya tabletinizi 
tutarak görüntüleri izleyebilirsiniz.

www.tbmm.gov.tr 
www.meclishaber.gov.tr 
twitter.com/tbmmresmi 
Facebook.com/TBMMresmi 

Meclis Haber Dergisi ayda bir olarak yayımlanır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, bağımsızlık 
ve hürriyetimizin sembolüdür. Birinci 
Meşrutiyet’ten itibaren 142 yıllık bir geçmişe 
uzanan Meclisimiz, hukukun üstünlüğü 
ilkesinden sapmadan, demokrasimizi 
güçlendirip geliştirerek necip milletimizi 
dünya milletler ailesinin şerefli bir üyesi olarak 
yaşatma idealiyle bugüne kadar çalışmış ve 
çalışmaya devam edecektir.

İstiklal Savaşı’nı yöneten Birinci Dönem Kurucu 
Meclisten günümüze kadar 27 dönem geçmiştir. 
Her dönemde millî iradenin tercihinin bir tezahürü 
olarak Genel Kurul üyeleri yeniden belirlenmiş ve 
ülkemizin gideceği istikamet tayin edilmiştir.

Anayasa’mızda belirtilen ilkeler doğrultusunda 
milletimizi ve devletimizi geleceğe barış, huzur 
ve güven içinde taşımak gayesi taşıyan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, 26’ncı Yasama Döneminde 
güçlü bir karar almış ve 1982 Anayasası’nda 
köklü bir değişikliğe gitmiştir.

16 Nisan 2016 tarihinde yapılan referandum 
ile Türkiye yeni bir yola girmiştir. Aziz 

milletimiz tarafından onaylanan yeni 
Anayasa’mızda “Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi” adıyla ifadesini 
bulan yeni yol, 24 Haziran 2018 
tarihinde yapılan seçimlerle 
uygulamaya koyulmuştur.

Yeni Anayasa ile “Yasama” ve 
“Yürütme” erkleri keskin hatlarla 
birbirinden ayrılıp parlamenter 
sistemin özünü teşkil eden “Güçler 
Ayrılığı” ilkesi, gerçek manada 
yürürlüğe girmiştir. 

Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet 
Meclisini de yasama faaliyetleri 
konusunda, “Yürütme” organından 
tümüyle bağımsız hâle getirerek 
daha güçlü ve bağımsız bir konuma 
taşımıştır.

Türkiye artık Yasama ve Yürütme erkleri 
arasındaki geçişkenliğe kapalı bir ülkedir. 

Yasama, Yürütme ve Yargı erklerinin görev, 
yetki ve sorumlulukları netleştirilmiştir. Bu 
meyanda gerçek manada 1961 Anayasası ile 

27’NCİ DÖNEME BAŞLARKEN



başlayan parlamenter sistemimizin yerini artık 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi almıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk 
Cumhurbaşkanı Muhterem Recep Tayyip 
Erdoğan; ilk Meclis Başkanı da şahsım olmuştur.

Yasama faaliyetleri konusunda yetkili tek organ 
TBMM’dir.

Milletvekilleri, artık bu dönemden itibaren 
kanunların teklif edilmesi, komisyonlarda kabul 
edilmesi, Genel Kurulda görüşülmesi, önerge 
verilmesini muhtevi yasama faaliyetlerinin 
bütün süreçlerinde daha etkin olacaklardır.

İnşallah, önceki dönemlerde olduğu gibi bu 
dönemde de çoğulcu demokratik yapımızı 
güçlendirip geliştirerek necip milletimizin 
istikbaline matuf hayırlı çalışmalar yapılacaktır.

Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi, şeffaflık 
ve objektiflik ilkesiyle çalışan bir kurumdur. 
Bütün çalışmalarımız halkımız tarafından ilgiyle 
takip edilmektedir.

Başkanlık, Genel Kurul, Komisyonlar, Parti 
Grupları, Milletvekilleri, Genel Sekreterlik 
faaliyetleri basın mensupları tarafından 
haberleştirilerek kamuoyuna duyurulmaktadır.

Gerçekleştirilen faaliyetler, konvansiyonel 

basın ve dijital haber platformlarının yanı sıra 

TBMM TV ve Meclis Haber Dergisi tarafından 

da yayımlanarak kamuoyuna ulaştırılmaktadır.

İlk sayısı Eylül 1990’da yayımlanan ve günümüze 

kadar 234 sayı çıkarılan Meclis Haber Dergisi 

de ülkemiz ve Meclisimizin serencamının bir 

özetidir. 235’inci sayısı, ülkemizde başlayan 

yeni dönemin ilk nüshasını teşkil etmektedir.

Millî iradenin hafızası niteliğindeki Meclis 

Haber Dergisi, yasama, denetim ve temsil 

faaliyetlerinin yanı sıra, parlamenter diplomasi 

görevini yerine getiren milletvekillerimizin 

kamuoyuna açılan penceresi görevini de yerine 

getirmektedir.

Yayıncılık tekniklerinin gelişmesine paralel  

olarak 28 yıllık süreçte baskı kalitesini artırıp  

içeriğini zenginleştiren Meclis Haber Dergisi, 

bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra 

da TBMM’deki bütün farklılıkları yansıtan bir 

muhteva ile yayınlarını sürdürecektir.

Binali YILDIRIM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı





MECLİSTEN HABERLER

bu ay
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Cumhurbaşkanı Seçimi  ve 27. Dönem Milletvekili 

Genel Seçimi 24 Haziran 2018 Pazar günü yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran’da yapılan 

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel 

Seçimi’nin kesin sonuçlarını seçimle ilgili itirazların 

sonuca bağlanmasının ardından, 4 Temmuz 2018 

tarihinde açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulunun Cumhurbaşkanı ve 27. 

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin kesin sonuçlarına 

ilişkin 04/07/2018 tarihli 952 ile 953 sayılı kararı, 

Resmî Gazete’nin 4 Temmuz 2018 tarihli mükerrer 

sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarına göre yurt içi, yurt 

dışı ve gümrük kapılarında toplam 59 milyon 367 bin 469 

kayıtlı seçmenden 51 milyon 197 bin 959’u oy kullandı.

Oyların 50 milyon 68 bin 627’si geçerli, 1 milyon 129 
bin 332’si geçersiz sayılırken, katılım yüzde 86,24 
olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan yüzde 52,59 oy oranıyla 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ise yurt içi, 

yurt dışı ve gümrük kapılarında 59 milyon 367 bin 

469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 189 bin 444’ü sandığa 

gitti.

Oyların 50 milyon 137 bin 175’i geçerli, 1 
milyon 52 bin 269’u geçersiz sayılırken, 
katılım yüzde 86,22 olarak gerçekleşti. 

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE 27. DÖNEM 
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ YAPILDI
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YSK’nin açıkladığı 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi kesin sonuçlarına göre, TBMM’de temsil 
edilen siyasi partilerin oylarının dağılımı şu şekilde:

Saadet Partisi 672 bin 139 (yüzde 1,34), HÜDA 
PAR 155 bin 539 (yüzde 0,31), Vatan Partisi 114 bin 
872 (yüzde 0,23) oy aldı ve bu oranlarla milletvekili 
çıkaramadı.

Türkiye genelinde toplam 75 bin 630 oy alan bağımsız 
adaylardan milletvekili seçilen olmadı.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde ittifak 
kapsamında AK PARTİ listelerinden Ankara milletvekili 

seçilen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin 
BBP milletvekili, CHP listelerinden seçilen İstanbul 
Milletvekili Nazır Cihangir İslam ve Konya Milletvekili 
Abdulkadir Karaduman’ın Saadet Partisi milletvekili, İYİ 
Parti listelerinden Afyonkarahisar milletvekili seçilen 
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın DP milletvekili 
olarak yer almasının ardından ve Anayasa’nın 106. 
maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanı yardımcısı veya 
bakan olarak atanma” çerçevesinde 9 Temmuz 2018 
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından atanan AK PARTİ milletvekilleri Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın milletvekilliğinden istifa 
etmesinin ardından sandalye dağılımı şu şekilde oldu:

SANDALYE DAĞILIMI*

YSK’nin açıkladığı Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının  
oylarının dağılımı şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Adayları Yurt İçi Yurt Dışı Gümrük Kapıları Toplam Oy Oran %

Recep Tayyip
Erdoğan

25 milyon 
436 bin 238

807 bin 974 86 bin 611
26 milyon 
330 bin 823

52,59

Muharrem 
İnce

14 milyon 
951 bin 788

328 bin 934 59 bin 599
15 milyon 
340 bin 321

30,64

Selahattin 
Demirtaş

4 milyon 
39 bin 390

157 bin 11 9 bin 293
4 milyon 
205 bin 794 

8,40

Meral 
Akşener

3 milyon 
603 bin 858

36 bin 896 8 bin 276
3 milyon 
649 bin 30

7,29

Temel 
Karamollaoğlu

434 bin 882 7 bin 730 bin 92 443 bin 704 0,89

Doğu 
Perinçek

95 bin 928 2 bin 573 454 98 bin 955  0,20

Siyasi Partiler Toplam Oy Oran %

21 milyon 338 bin 693 42,56

11 milyon 354 bin 190 22,65

5 milyon 867 bin 302 11,70

5 milyon 565 bin 331 11,10

4 milyon 993 bin 479 9,96

Parti Adı Üye Sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi 290

Cumhuriyet Halk Partisi 144

Halkların Demokratik Partisi 67

Milliyetçi Hareket Partisi 49

İYİ Parti 42

Saadet Partisi 2

Büyük Birlik Partisi 1

Demokrat Parti 1

Toplam 596

*https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
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MİLLETVEKİLLERİ KAYIT YAPTIRDI
24 Haziran’da yapılan 
Cumhurbaşkanı ve Milletvekili 
Genel Seçimlerinin ardından 
seçilerek mazbatalarını alan 
27. Dönem milletvekilleri, Şeref 
Holü’nde oluşturulan kayıt 
masalarına gelerek kayıtlarını 
yaptırdı.

İlk olarak mazbatalarını teslim 
eden milletvekilleri, TBMM Genel 
Kurulunda yapılacak oylama 
ve yoklamalar için parmak izi 
tanımlaması işlemini yaptırdı.

Milletvekilleri ardından, maaşlarını 
alabilmeleri için banka hesabı 
açtırdı ve TBMM Albümü için 
fotoğraf çektirdi.

TBMM’de ilk kaydı 27 Haziran’da AK PARTİ Çankırı milletvekilleri  
Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Salim Çivitcioğlu yaptı.

Meclise aileleriyle birlikte 
gelen AK PARTİ Çankırı 
milletvekilleri Muhammet 
Emin Akbaşoğlu ve Salim 
Çivitcioğlu’nu, görevliler 
çiçeklerle karşıladı.

Akbaşoğlu ve Çivitcioğlu, 
kayıt sonrası ikramlarda 
bulunarak basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu.

27. Dönemde görev yapacak 
milletvekilleri kayıt işlemlerini 
yaptırmaya aileleri, yakınları 
ve partililer ile birlikte geldi.

TBMM’de 26 Haziran’da 
başlayan 27. Dönem 
milletvekillerinin kayıt işlemleri 
7 Temmuz’da tamamlandı.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi 
Güven, 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı seçilen 
Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbatasını TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’a takdim etti. 

YSK Başkanı Güven, İsmail Kahraman ile 
makamında bir araya geldi. 

Güven; Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçildiğine 
ilişkin “24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 
Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir.” yazan mazbatayı Kahraman’a  
teslim etti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Anayasa değişikliği 
ile Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine 
geçildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
sistemde ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, 
“Cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor; kendisine 
başarılar dileğimizi arz edeceğiz.” dedi. 

TBMM Başkanı Kahraman, “Demokrasiyle yola devam 

edeceğiz ve Türkiye Cumhuriyeti bu yeni sistemle 

de çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek. 

Daha ötelere ve güzel hedeflere ulaşacağız inşallah.” 

ifadesini kullandı. 

YSK’nin çok güzel bir seçim idare ettiğini ve örnek 

bir seçim olduğunu belirten Kahraman, Güven ve YSK 

üyelerini tebrik etti.

YSK Başkanı Güven ise Kahraman’a teşekkür ederek, 

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 

Genel Seçimini sonuçlandırdıklarını, bugün saat 17.00 

itibarıyla kesin sonuçları aldıklarını söyledi. 

Türkiye’de seçim sisteminin çok güvenli 

olduğunu vurgulayan Güven, “Biz dünyada 

bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sandığın başında 

siyasi partiler tarafından tutulan sandık 

sonuç tutanaklarını, sayım döküm cetvelini, 

ilçe birleştirmelerini 2014 Mahalli İdareler 

Seçimi’nden bu yana siyasi partilerle ıslak imzalı 

olarak paylaştığımız gibi tüm vatandaşlarımızın 

incelemesine de açıyoruz. Bugün itibarıyla yine 

açtık.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Kahraman, bunun zaten dünya 

tarafından da görüldüğüne ve çok takdir 

edildiğine işaret ederek, “Şaibesiz ve tertemiz bir 

seçim... Sandık demokrasidir. Demokrasi halkın 

hâkimiyeti, egemenliği... Bu sürmeli ve sandığın bu 

şekilde tertemiz neticeye götürmesi de hiçbir zaman 

engellenmemelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
MAZBATASI TBMM’DE

4 Temmuz 2018
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YSK’NİN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNE İLİŞKİN KARARI 
RESMÎ GAZETE’DE

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüksek Seçim 

Kurulu Başkanlığına (YSK) Cumhurbaşkanlığı 

seçimi kesin sonuçlarının bildirilmesinin 

ardından düzenlenen tutanakta (mazbatada) 

“13 rakamına Cumhurbaşkanlığı görevi yapan 

kişi sayısının hesabından veya Cumhurbaşkanı 

seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı, bu 

nedenle ‘13’ rakamıyla ilgili tereddütler hasıl 

olduğunu” bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu 

Başkanlığının (YSK), 

Cumhurbaşkanlığı seçimine 

ilişkin tespitte yer alan “13’üncü” 

ibaresinin kaldırılmasına yönelik 

kararı, 5 Temmuz 2018 tarihli ve 

30469 sayılı Resmî Gazete’nin 

mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili 

Genel Seçiminin kesin sonuçlarına ilişkin 

YSK’nin 954 sayılı (mükerrer) kararında, 

Recep Tayyip Erdoğan’ın “13. Türkiye 

Cumhurbaşkanı seçildiğinin tespit edildiği 

ve adına YSK’ce düzenlenen tutanakta ”13.” 

ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre 

düzenlenmesine karar verildiği” ifade edildi.
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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, TBMM BAŞKANI  
İSMAİL KAHRAMAN’I ZİYARET ETTİ

3 Temmuz 2018

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’a veda 
ziyaretinde bulundu. 

TBMM Başkanı Kahraman’ın 
makamında basına kapalı olarak 
gerçekleşen ziyaret, bir saat 10 dakika 
sürdü. 

Yıldırım’ı, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı 
ve bazı milletvekilleri ile birlikte kapıda 
karşılayan Kahraman, çıkışta da 
Yıldırım’ı makam otomobiline kadar 
uğurladı. 

Başbakan Yıldırım, otomobiline 
binmeden önce gazetecilere el salladı 
ve Meclisten ayrıldı.
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TBMM’DE

Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı ile 27. Dönem 
Milletvekili Ant İçme Töreni’ne katılmak üzere TBMM’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından TBMM’de 
resmî törenle karşılandı.

7 Temmuz 2018 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, GÖREVİNİ  
TBMM GEÇİCİ BAŞKANI DURMUŞ YILMAZ’A DEVRETTİ

7 Temmuz 2018

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  

TBMM Başkanlığı görevini TBMM İçtüzüğü 

uyarınca en yaşlı üye olan İYİ Parti Ankara 

Milletvekili Durmuş Yılmaz’a devretti.

Yılmaz, TBMM’nin Geçici Başkanı sıfatıyla 

görevi TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan 

devraldı. 

Kahraman, Başkanlık makamındaki devir teslim 

töreninde yaptığı konuşmada, siyasi partilerin 

demokrasi için elzem ve onun ayrılmaz bir 

parçası olduğunu söyledi. 
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Sandığın, 24 Haziran’da 
konuştuğunu ve yeni 
bir dönemin başladığını 
vurgulayan Kahraman, 
şunları kaydetti: 

“Her dönem, elinden geleni 
yapar. Partinin adı farklı 
olsun, hiç fark etmez. 
Hepsinin hedefi; ettikleri 
yemin çerçevesinde 
ülkemizin esenliği, ilerlemesi, 
gelişmesi, huzuru için 
nice hizmetler yapmaktır. 
26. Dönemde Meclis 
Başkanı olarak bulunmuş 
olmaktan iftihar ediyorum. 
Bu dönem çok kritik bir 
dönem oldu ve siyasi tarihte 
mümtaz ve ayrı bir yer taşıyacaktır. Zira hain bir darbe 
teşebbüsüyle karşılaştık. Ama bütün bir millet olarak ve 
milletin temsilcisi TBMM olarak ayaktaydık, ayağa kalktık 
ve direndik. Cumhurbaşkanımız da milleti meydanlara 
çağırdı. Parti farkı gözetmeden milletimiz demokrasiye 
olan inancını ispat etti. Yine böyle inşallah birlik, bütünlük 
içinde devam edeceğiz.” 

26. Dönemde Anayasa değişikliği olduğunu da anımsatan 
Kahraman, bunun köklü bir değişiklik niteliği taşıdığını ve 
istikrara yarayacağını, kuvvetler ayrılığı ile Türkiye’nin 
gelişmesinde ve demokrasinin yerleşmesinde çok büyük 
faydasının olacağına inandığını söyledi. 

Başkanlığı temsilen, başkanlık mührünü Yılmaz’a teslim 
eden Kahraman, “Bunu ben Sayın Deniz Baykal’dan, 
26. Dönemin başında devralmıştım. Şimdi de bu mührü 
zatıalinize tevdi ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” diye 
konuştu. 

Durmuş Yılmaz ise siyasi partilerin demokrasilerin 
vazgeçilmez unsurları olduğuna ve sandığın önemine 
işaret etti. 

Yılmaz, “Sonuç itibarıyla iktidarlar sandıkta el değiştirirler. 
Fakat sandık demokrasinin tamamı değildir. Sandığın 
ötesinde de demokrasi vardır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi dönemine girildiğini 
ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti: 

“Yeni hükûmet sistemi, yeni Anayasa’mızın 104. 
maddesinde düzenlenmiştir. Fakat yine de hangi 
perspektiften bakarsak bakalım 104. maddede 
gördüğümüz şey, Anayasa’nın ve millet iradesini temsil 
eden TBMM’nin yaptığı yasaların üzerinde son sözü 
söyleyecek olan bir düzenleme yoktur. Son sözü yasalar 
ve Anayasa söyler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu 
mührü de bunun temsilcisi olarak alıyorum.” 

Yeniden söz alan Kahraman, demokrasinin vazgeçilmez 
olduğunu vurgulayarak, “Demokrasinin kalbi seçimdir. 
Seçimsiz, öyle darbelerle marbelerle olmaz. Her şey 
değildir seçim ve sandık. Ama kalp olmadan da hiçbir 
şey olmaz. Sandık elzem.” dedi. 

Seçimlerin fevkalade güzel bir seçim olarak tarihe 
geçtiğini, Yüksek Seçim Kurulunun da iyi bir şekilde 
çalıştığını belirten Kahraman, herkesin Türkiye’nin 
mutluluğu ve huzurunu istediğini ifade etti. 

Durmuş Yılmaz ise “İktidarlar mutlaka sandıkta el 
değiştirmelidir. Bunun başka yolu, yöntemi yoktur, 
olmamalıdır.” görüşünü dile getirdi. 

Kahraman daha sonra Yılmaz’a çiçek verdi. Kahraman’ın, 
“Efendim beyaz renkleri seçtik.” demesi üzerine Yılmaz, 
“Hayat, geleceğimiz beyaz olsun. İnşallah önümüzde 
beyaz günler olacak ve olmasını diliyorum. Her şey 
bizim irademizle başlar, her şey bizim irademizle biter. 
Bunu kendimize düstur edindiğimiz sürece üçüncü 
kişilerin, grupların veya güçlerin yapabileceği şeyler 
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bizim irademizle sınırlıdır. Yeter ki biz bu iradenin hakkını 
verelim.” diye konuştu. 

İsmail Kahraman, millî iradenin iyi bir şekilde 
temsil edileceğini belirterek, “İradenin esas 
sahibi yaradandır. İnsanlar cüzi iradeleriyle yerini 
yaparlar, külli irade Allah’a ait. Biz iradelerimizle 
en iyi şekilde kardeşlik hukuku içinde çalışmayı 
sürdüreceğiz inşallah.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Basının da desteğini esirgememesi gerektiğini 
dile getiren Kahraman, “Ne olur simidin 
ortasını görün ama simidin kendisini de 
görün. ‘Peki yapmıyor muyuz?’ diyeceksiniz. 
Bazı yapmayanlar var. İstisnaları söylüyorum. 
Alınmayın sakın.” ifadesini kullandı. 

Devir teslime gelirken gazetecilerin sorularını da 
yanıtlayan TBMM Başkanı Kahraman, basının büyük bir 
güç olduğunu, ancak hissî davranılmaması gerektiğini 
dile getirdi. 

Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Söylenenleri söyleyin. Bazı arkadaşlarımızdan 
şikayetçiyim. Toplumuma yanlış tanıtılıyorum. İyi bir şey 
değil. Hepimizin hedefi Türkiye’mizin mutluluğu, güzelliği 
ve iyiliğidir. Baki kalan hoş bir seda. Demokrasiyle ve 
cumhuriyetle ve bu ay yıldız altında çok güçlenerek daha 
ötelere gideceğiz. Hepimizin gayreti bu. Ben partileri 
parmaklara benzetirim. Her parmağın ayrı adı var ama 
hepsi bir bilekte birleşirler. Nitekim 15 Temmuz’da nasıl 
birleşti, 7 Ağustos’ta nasıl birleşti? Biz bir birliğiz. Ayrı 
gayrı olmaması lazım.” 

Bundan sonra neler yapacağının sorulması üzerine de 
Kahraman, İstanbul’da fikrî ve vakıf faaliyetlerine devam 
edeceğini aktardı. 

Devir teslim töreninin ardından 
Atatürk Anıtı önünde bir tören 
düzenlendi.

TBMM’nin 27. Dönem Açılış Oturumu ve Milletvekili Ant 
İçme Töreni öncesinde TBMM Geçici Başkanı Durmuş 
Yılmaz, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Yılmaz’ın anıta çelenk koymasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

Törene İçtüzük gereği en genç milletvekillerinden 
oluşan Geçici Başkanlık Divanı üyeleri, partilerin grup 
başkanvekilleri, milletvekilleri ve TBMM Başkanlığı İdari 
Teşkilatı yöneticileri ile çalışanları katıldı.

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz, tören sonrasında burada 
basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 
Yılmaz, görevi sırasında TBMM’nin 
etkin bir şekilde yönetilmesi için 
yapılması gerekenleri yapmaya gayret 
edeceklerini belirterek, 27. Dönemin 
millete hayırlı ve uğurlu olması dileğinde 
bulundu. 

“Hayli uzun bir yemin töreni olacak. 600 
milletvekili. Siz nasıl dayanacaksınız? 
Hazırlığınız var mı?” sorusuna ise 
Yılmaz, “Hamdolsun o kadar takatim 
var. Hiç problem değil.” yanıtını verdi. 
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27. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ ANT İÇTİ

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem Milletvekili Ant İçme 
Töreni dolayısıyla CHP Antalya Milletvekili Deniz 
Baykal’ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye 
sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz 
başkanlığında toplandı.

Geçici Başkanlık Divanında Meclisin en genç 
milletvekillerinden AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Müslüm Yüksel ile AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Rümeysa Kadak görev aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
27. Dönem Milletvekili Ant İçme 
Töreni’ne katılmak üzere, birleşim 
açılırken kendisine ayrılan locada yerini 
aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM 
Başkanlığı görevini devreden 26. Dönem 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve 
TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK 
PARTİ Kastamonu Milletvekili Hakkı 
Köylü eşlik etti.

TBMM’nin 27. Dönem Açılış Oturumu ve Milletvekili Ant 
İçme Töreni İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ant içme törenini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanı sıra yüksek yargı temsilcileri, eski TBMM 
başkanları, eski bakan ve milletvekilleri, siyasi parti 
genel başkanları, sivil ve askerî erkân, yabancı misyon 
temsilcileri, milletvekili yakınları ile davetliler izledi.

27. Dönem milletvekilleri Genel Kurulda illerin alfabetik 
sırasına göre ant içti.

7 Temmuz 2018
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İlk yemini eden; TBMM Geçici Başkanı, İYİ Parti Ankara 
Milletvekili Durmuş Yılmaz oldu.

Durmuş Yılmaz, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden 
ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Daha sonra HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, 
kürsünün yanına yerleştirilen rampadan tekerlekli 
sandalyesiyle çıkarak ant içti. Ardından, engelli AK 
PARTİ Hakkâri Milletvekili Husret Dinç yemin etti.

Mazeret bildiren milletvekilleri de il sırasını beklemeden 
milletvekili andını içerken, Başbakan Binali Yıldırım da ilk 
yemin edenler arasında yer aldı.

Genel Kurula ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ve son olarak HDP Eş Genel başkanları 
Pervin Buldan ve Sezai Temelli geldi. 

TBMM Geçici Başkanı Durmuş 
Yılmaz, Genel Kurulda bir açılış 
konuşması yaptı.

27. Dönem 1. Yasama Yılı açılışında konuşan TBMM 
Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, geçirdiği bir kaza 
nedeniyle ameliyat olduğunu, uzun müddet ayakta 
kalamayacağını söyleyerek oturarak konuşma yapmak 
isteğini belirtti.

Seçimlerin ülkeye ve Türk milletine hayırlı uğurlu olmasını 
dileyen Yılmaz, “Ülkemizin ve dünyanın terör, sosyal 
çatışmalar, ekonomik problemler ve savaş gibi çok çeşitli 
sorunlarla iç içe yaşadığı günümüzde milletvekili olarak 
Türk milletinin temsilcisi sıfatıyla bu yüce Meclisin, bu 
Gazi Meclisin çatısı altında bir araya gelmiş bulunuyoruz. 
Her birimiz farklı illerden, farklı partilerden bu ülkeye, 

Türkiye Cumhuriyeti devletine 
ve temsilcisi olduğumuz illere ve 
insanlara hizmet arzusuyla bu 
yüce Meclisi şereflendirdik.” diye 
konuştu.

Milletvekillerini tebrik ederek, ülke 
ve millet için hayırlı, yararlı ve 
başarılı çalışmalar yapacaklarına 
dair inancını dile getiren Yılmaz, 
şu şekilde konuştu:

“Hangi partiden olursak olalım, 
hangi ilimizi temsilen burada 

bulunursak bulunalım hepimizin Anayasa’mızda sınırları, 
özellikleri belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti devletine 
sahip çıkmak, onun sonsuza kadar yaşamasını temin 
etmek gibi bir ideal ve hedefi bulunduğuna inanıyorum. 
Bu ruh ve idealle, bu duygu, düşünce ve çalışmalarla 
partilerimizin, temsilcisi olduğumuz illerin ve dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyeti devletinin milletvekilleri olarak bizi 
seçenlere olan sorumluluğumuzun gereğini yerine 
getirerek bu kutlu çatı altında bulunmanın hazzını birlikte 
yaşayacağız.

Bilindiği üzere anayasaların varlık nedeni, devlet iktidarını 
sınırlandırmak ve devlet karşısında yurttaşların hak 
ve hürriyetlerini güvence altına almaktır. Parlamenter 
sistemde bu güvence, yasama organının yürütme 
erkini kontrol ve denetimiyle sağlanır. 27. Yasama 
Dönemiyle birlikte ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi dönemine geçmektedir. Bu sistemde yazılı soru 
önergesi hariç artık güvenoyu, bütçe hakkı, sözlü soru 
önergeleri gibi güçlü kuvvetler ayrılığı sisteminin doğal 
sonucu olan denetim araçları yoktur. Bununla beraber 
Anayasa’mızın 104. maddesinde de düzenlendiği şekliyle, 
ister parlamenter sistemden, ister Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sisteminden söz edilsin, demokratik rejimlerin 
ve demokratik hukuk düzenlerinin değişmez ve mutlak bir 
temeli vardır. Buna göre, normlar hiyerarşisinde yasama 
organının çıkardığı Anayasa’nın ve kanunların üzerinde 
bir kural yoktur. Bununla doğrudan bağlantılı olarak 
yasama yetkisi asli ve geneldir. Dolayısıyla önümüzdeki 
dönemde yasamayla yürütme erkleri arasındaki ilişki, 
anayasal düzenlemeler ve uygulamada karşılaşılacak 
sorunlara bulunacak pratik çözümlerle şekillenecektir. 
Bu açıdan yüce heyetinize büyük görevler düşmektedir.”

Her devletin ve dolayısıyla o devletin temsil ettiği 
milletlerin çıkarları olduğunu, doğası gereği bu 
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çıkarların her zaman rekabet içinde bulunduğunu 
dile getiren Yılmaz, “Bu durum veri olarak alındığında 
içinden geçmekte olduğumuz şu günlerde, ülkemizin 
karşı karşıya olduğu başta terör olmak üzere pek çok 
sosyal ve ekonomik sorunların çözümü, tamamen bizim 
göstereceğimiz basiret ve dirayete bağlıdır.” dedi.

Edilgen olmadan kendi eyleminin birinci derece 
sorumlusu olarak etken olmak zorunda olduklarını 
belirten Yılmaz, bölgesinde huzurlu, istikrarlı ve güçlü, 
bu değerlerle bütünleşmiş bir Türkiye istemeyen ve 
bunlardan rahatsız olan harici unsurların elbette olduğunu 
kaydetti. Yılmaz, “Ancak sorumluluk duygumuz bizlere 
kişisel zaaf ve hatalarımızın da yaşanagelen problem ve 
olumsuzluklarda katkı ve vebalimizin olduğunu hatırdan 
uzak tutturmamalıdır. Bir olursak, beraber olursak, 
başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz 
hiçbir sorun yoktur.” değerlendirmesini yaptı.

Tüm milletvekillerinin ülkede birlik ve beraberliği tesis 
adına önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan 
Yılmaz, “Bu sorumluluğun gereği olarak toplumsal 
huzura, barışa katkı sağlamak ve ülkemizin ve insanların 
hakkı olan huzur ve güven ortamını tesis etmek sizlerin 
çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir. Bu noktada bütün 
milletvekillerinin birbirlerini anlamaları, ülkenin ve insanın 
huzur ve mutluluğunu, arzu edilen güven ortamını temin 
için aynı hedefe yönlenmeleri gerekmektedir. Elbette 
farklı, kişisel siyasi hedef ve düşüncelerimiz olabilir. 
Bunları yasaların, Anayasa’nın ve Meclis İçtüzüğü’nün 
amir hükümleri ve bizlere sağladığı yasal haklar 
çerçevesinde yerine getireceğiz ve getirebiliriz.” diye 
konuştu.

Barış, huzur ve güvenin temini açısından adalet, hukukun 
üstünlüğü, ifade özgürlüğü, demokratik hakların kullanımı 
ve ahlaki kuralların çok önemli bir yer tuttuğunu belirten 
Yılmaz, bu değerlerin birer kıymet ifade etmesi ve 
etkinlik kazanabilmesinin, öncelikle Meclis çatısı altında 
uygulanmasının herkesin ortak ideali olması gerektiğini 
dile getirdi.

“Ülkemizin ve insanımızın geleceği için birlik ve 
dayanışma ruhunun burada kendini göstermesi 
gerektiği kanısındayım.” ifadesini kullanan Yılmaz, “Bu 
kutsal hedefe ulaşabilmek için fitneden, tefrikadan, 
ayrımcılıktan, bölücülükten uzak durulmalı, yurttaşlık 
hukuku ve birlikte mutlu yaşama bilinci öne çıkarılmalıdır. 
Aksi hâlde, yakın komşularımızın başına gelen elim 

olaylar bizleri tehdit eden ortak kaderlerimiz hâline 
gelecektir. Bundan bütünüyle bu ülkede yaşayan ve 
Türk milletini umut olarak gören herkes zarar görecektir. 
Tarihimiz ve coğrafyamız bunun çeşitli örnekleriyle 
doludur.” görüşünü kaydetti.

Herkesin, başta 15 Temmuz 2016 hain kalkışması olmak 
üzere bütün olup bitenlerden ibret alması ve dersler 
çıkarması gerektiğini aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Ekonomik sorunlarımızı kuralları uygulayarak belki 
çözebiliriz ama fitnenin ve ahlaksızlığın bedelini -Allah 
korusun- çok ağır öderiz. Nitekim millî şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy yaklaşık yüz yıl kadar önce bu acıları bizzat 
yaşayan birisi olarak şöyle demiştir: ‘Girmeden tefrika 
bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler 
onu top sindiremez.’ Yakın geçmişte yaşadığımız 
somut olaylar dolayısıyla 24 Haziran 2018 Genel ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında oluşan bu yüce 
Meclis tablosunun geçmişten ibret ve dersler alarak 
ülkemize barış ve güven ortamının tesisi için gerekli 
bütün adımları atacağını ve çalışmaları yapacağını 
umuyorum.

Diğer yönetsel politikalar gibi ekonomik politikalar 
da iktidarların milletten aldığı yetki çerçevesinde 
ortaya koydukları üretim ve bölüşüm tercihlerinin bir 
yansımasıdır. Tercih edilen politikalar sonucunda ortaya 
çıkan olumsuzlukların hesabını iktidarlar sandıkta 
verirler. Buradan hareketle bağımsızlığımızın ve 
demokrasimizin yegâne güvencesi olan bu Gazi Meclisin, 
bu kurucu Meclisin saygınlığını korumak hepimizin ortak 
sorumluluklarındandır. Yapacağımız faaliyetlerde Türk 
milletinin temsilcileri olarak onun saygınlığına gölge 
düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınmak, onun aziz 
hatıralarına sahip çıkmak, hem bu Meclisi bizlere emanet 
eden ecdadımıza hem de bizleri milletvekili sıfatıyla 
buraya gönderen milletimize karşı ahlaki bir görevimizdir. 
Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti devletini ve bu Gazi 
Meclisi kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere herkese minnet ve şükranlarımı sunarken 24 
Haziran 2018 Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
tekrar ülkemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan diler; 
sizlere verimli, başarılı ve yararlı bir yasama dönemi 
temennisiyle saygılarımı sunarım.”
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TBMM Genel Kurulunda yemin sırası 

Ankara’ya geldiğinde, milletvekilleri, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 

Mustafa Kemal Atatürk anısına bir 

dakikalık saygı duruşunda bulundu.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Kurulda 

milletvekillerinin yemini sürerken yemin sırası Ankara’ya 

geldiğinde salonda bulunanları, Atatürk’ün anısı için bir 

dakikalık saygı duruşuna davet etti. 

Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, AK PARTİ milletvekilleri ve locada 

bulunan izleyicilerin alkışları eşliğinde salondan ayrıldı.

Localarda töreni takip eden izleyicilerin de 
milletvekillerinin yeminini alkışlaması üzerine Yılmaz, 
TBMM İçtüzüğü gereği izleyicilerin sözle, alkışla 
düşüncelerini ortaya koyamayacağını hatırlattı. Yılmaz, 
buna uymayanların dışarı çıkarılacağı uyarısında 
bulunarak herkesi sükûnete davet etti.

Yılmaz, çalışmaların kısa sürede bitmesi için yemin 
sırası gelen ilin milletvekillerinden, kürsüye yakın bir yere 
gelerek zaman kaybının önlenmesini istedi.

TBMM Genel Kurulunun yeni dönemdeki yerleşim 
düzeni de değişerek Başkanlık Divanının sağına göre 
sırayla İYİ Parti, MHP, HDP, CHP ve AK PARTİ grupları 
yer aldı.

TBMM Genel Kurulunda, 27. Dönem 
milletvekillerinin Ant İçme Töreni  
on buçuk saat sürdü.

Genel Kurulda milletvekillerinin yemini on buçuk saat 
sürdü. 

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, milletvekili 
ant içme töreninin tamamlanmasının ardından yaptığı 
açıklamada, bu birleşimde ant içemeyen milletvekillerinin, 
TBMM Genel Kuruluna katıldıkları ilk birleşimin başında 
ant içeceklerini bildirdi. 

TBMM Başkanlığı için gösterilecek adayların isimlerinin 
bugünden itibaren beş gün içerisinde TBMM Geçici 
Başkanlık Divanına bildirilmesi gerektiğini belirten 
Yılmaz, “Başkan adayları, 11 Temmuz Çarşamba günü 
saat 24.00’e kadar bildirilebilecek.” dedi. 

Yılmaz, Meclis Başkanlığı seçimine 12 Temmuz 
Perşembe günü saat 14.00’te başlanacağını kaydetti.

27. Yasama Dönemi Parlamentosunun en yaşlı 
üyesinin CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal 
olduğunu hatırlatan Yılmaz, “TBMM İçtüzüğü’ne göre, 
TBMM Geçici Başkanlığını en yaşlı üye sıfatıyla Deniz 
Baykal’ın yapması gerekirdi. Ancak Baykal, sağlık 
durumu nedeniyle bu görevi ifa edemedi; ikinci en yaşlı 
üye sıfatıyla bu görevi benim ifa etmem gerekmiştir. 
Başkanlık Divanı olarak Sayın Baykal’a geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.” diye konuştu.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, birleşimi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreni 
için 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.30’da toplanmak 
üzere kapattı.
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CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNİN  
İLK CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLDU 

9 Temmuz 2018

16 Nisan 2017’de kabul edilen Anayasa değişikliği 
ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Genel Kurulunda yemin etmek üzere Meclise 
geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesindeki resmî konutundan çıkıp TBMM’ye 
geçiş yaptığı güzergâhta kendisine sevgi gösterisinde 
bulunan vatandaşları el sallayarak selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemin etmek üzere geldiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çankaya girişinde 
vatandaşlar tarafından ellerinde Türk bayrakları, 
karanfiller ve güllerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Başbakan Binali 
Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamaya gelen 
vatandaşlarla selamlaştı; vatandaşlar Yıldırım’a sevgi 
gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, TBMM’ye gelişinde, TBMM 

Geçici Başkanvekili Hakkı Köylü 

tarafından resmî törenle karşılandı. 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tören kıtasını 
selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
daha sonra eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meclis 
Şeref Holü’ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Şeref Holü girişinde, 
Başbakan Binali Yıldırım, AK PARTİ Grup Başkanı 
Mehmet Naci Bostancı ve milletvekilleri karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başkanlık Divanı girişinde, 
TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz eşlik etti.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN YEMİN ETTİ

9 Temmuz 2018

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yemin töreni için toplandı. 

Genel Kurul, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz 
başkanlığında açıldı. 

Cumhurbaşkanlığı ant içme törenini izleyici 
localarından takip eden konukların yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, oğlu 
Bilal Erdoğan, gelini Reyyan Erdoğan, kızları Esra 
Albayrak, Sümeyye Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar 
ile torunları da izledi. 

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Genel Kurulu 
açtıktan sonra, Anayasa, İçtüzük, Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi Kanunu ve bugüne kadarki teamüllere uygun 
olarak törenin şeklinin nasıl olacağı hakkında bilgi 
verdi. 

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cumhurbaşkanı 
seçildiğine dair tutanağın kendisine takdim edileceğini 
ve ant içme töreni yapılacağını belirtti. 

Durmuş Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı teslim 
almak ve ant içmek üzere, İçtüzük gereğince, TBMM 
Geçici Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından TBMM 
Genel Kurulu Salonu’na davet edileceğini ve Köylü ile 
Başkanlık Divanı kürsüsüne geleceğini belirtti. 

Yılmaz, Genel Kurulun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
ayakta karşılayacağını, Erdoğan’a önce seçildiğine dair 
tutanağın takdim edileceğini, daha sonra Erdoğan’ın 
hitabet kürsüsüne gelerek ant içeceğini kaydetti. 

Milletvekilleri, görevliler ve davetlilerin, Erdoğan’a 
tutanağın takdimini ve Erdoğan’ın ant içmesini ayakta 
dinleyeceğini ifade eden Yılmaz, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ant içtikten sonra İstiklal Marşı’nın 
okunacağını ve ardından da Erdoğan’ın salondan 
ayrılacağını bildirdi.

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Genel Kurul Salonu’ndan ayrılırken, milletvekilleri, 
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görevliler ve davetliler tarafından ayakta 
selamlanacağını vurguladı. 

Durmuş Yılmaz daha sonra TBMM 
Geçici Başkanvekili Hakkı Köylü’den, 
cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağın 
takdim edilmesi ve ant içmesi için 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Genel Kurul 
Salonu’na davet etmesini istedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkı 
Köylü eşliğinde, Genel Kurul Salonuna girdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, AK PARTİ ve 
MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler 
uzun süre ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulunda 
yemin ederek görevine başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanında, 
Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Durmuş 
Yılmaz’dan teslim aldı ve ant içmek için hitabet 
kürsüsüne geçti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yemini yaptı: 

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve 
bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini 
koruyacağıma, Anayasa’ya, hukukun üstünlüğüne, 

demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik 

Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur 

ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde 

herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden 

yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek 

ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek 

için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti 

ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine ant 

içerim.” 

Böylece, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclisteki 

yeminiyle parlamenter sistem sona erdi, 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi resmen başladı. 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içerken, TBMM Geçici 
Başkanvekili Hakkı Köylü bir adım arkasında durdu. 

Milletvekilleri ve Genel 
Kurul Salonu’ndaki 
davetliler, Erdoğan’ın 
ant içmesini uzun süre 
alkışladı. 

Durmuş Yılmaz, 
alkışların uzun sürmesi 
üzerine, İstiklal Marşı’nın 
okunacağını ifade etti. 
Bunun üzerine alkışlar 
kesilerek İstiklal Marşı 
okundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra Hakkı Köylü 
eşliğinde Genel Kurul 
Salonu’ndan ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, yemin töreninin 
ardından Meclisten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Meclisten ayrılırken basın mensuplarının 
törene ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şey gayet 
güzel oldu milletin önünde... İnşallah bundan 
sonrası daha güzel olur.” yanıtını verdi. 
Gazetecilerin, “Size Başkanım mı diyeceğiz 

efendim?..” sorusuna Erdoğan, “Başkanım” karşılığını 

verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygularının 

sorulması üzerine ise “Duygularımı Külliyedeki 

konuşmamda anlatacağım.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TBMM Geçici 

Başkanvekili Hakkı Köylü tarafından resmî törenle 

uğurlandı. 

Meclis çıkışında bekleyen vatandaşlar Erdoğan’ı 

selamlayarak makam aracını karanfillerle donattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclisten ayrılışı 

esnasında Mehter takımı hazır bulundu.
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Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 
1954’te İstanbul’da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa 
Piyale İlkokulundan, 1973 yılında ise İstanbul İmam-
Hatip Lisesinden mezun oldu. Fark dersleri sınavını 
vererek Eyüp Lisesinden de diploma aldı. Üniversiteyi 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler 
Fakültesinde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında 
mezun oldu.

Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle 
iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip 
çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine 
çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları 
arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu 

yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve 
toplumsal sorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan’ın 
aktif politikaya adım attığı döneme rastlamaktadır.

Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği 
öğrenci kollarında aktif görev alan Recep Tayyip 
Erdoğan, 1976 yılında MSP Beyoğlu Gençlik Kolu 
Başkanlığına ve aynı yıl MSP İstanbul Gençlik Kolları 
Başkanlığına seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerini 
sürdürerek siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül 
döneminde, özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst 
düzey yöneticilik yaptı.

1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri 
dönen Recep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah 
Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı, 1985 yılında ise Refah 
Partisi İstanbul İl Başkanı ve Refah Partisi MKYK 
üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevi sırasında diğer 
siyasi partiler için de model olan yeni bir örgütsel yapı 
geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınların 
ve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik 
çalışmalar yaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş 
halk kitleleri tarafından benimsenip itibar görmesi 
yolunda önemli adımlar attı. Bu yapılanma, mensubu 
bulunduğu Refah Partisine 1989 Beyoğlu yerel 
seçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt 
genelinde de parti çalışmaları için örnek teşkil etti.

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 
siyasi yeteneği, ekip çalışmasına verdiği önem, insan 
kaynakları ve mali konulardaki başarılı yönetimiyle 
dünyanın en önemli metropollerinden biri olan 
İstanbul’un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis 
ve çözümler üretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik 
yeni boru hatlarının döşenmesiyle; çöp sorunu ise 
dönemin en modern geri-dönüşüm tesislerinin 
kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu 
Erdoğan döneminde geliştirilen doğal gaza geçiş 
projeleriyle son bulurken, kentin trafik ve ulaşım 
açmazına karşı 50’den fazla köprü, geçit ve çevre 
yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak 
birçok proje geliştirildi. Belediye kaynaklarının 

ÖZ GEÇMİŞ

Recep Tayyip ERDOĞAN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI
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doğru kullanımı ve yolsuzluğun önlenmesi amacıyla 
olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolar 
borçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarını büyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar 
dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye’nin 
belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açarak bir yandan 
diğer belediyelere örnek olurken, bir yandan da halk 
nezdinde büyük bir güven kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997’de Siirt’te halka 
hitaben yaptığı bir konuşma sırasında, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından öğretmenlere tavsiye edilen ve 
bir devlet kuruluşu tarafından yayımlanan bir kitaptaki 
şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkûm edildi ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son 
verildi.

Recep Tayyip Erdoğan, dört ay kaldığı cezaevinden 
çıktıktan sonra kamuoyunun ısrarlı talebi ve gelişen 
demokratik sürecin bir sonucu olarak 14 Ağustos 
2001’de arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma 
Partisini (AK PARTİ) kurdu ve Kurucular Kurulu 
tarafından AK PARTİ’nin Kurucu Genel Başkanı 
seçildi. Milletin teveccüh ve güveni AK PARTİ’yi daha 
kuruluşunun ilk yılında Türkiye’nin en geniş halk 
desteğine sahip siyasi hareketi hâline getirdi ve 2002 
yılı genel seçimlerinde üçte ikiye yakın parlamento 
çoğunluğuyla (363 milletvekili) tek başına iktidara 
taşıdı.

Hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle 3 Kasım 2002 
seçimlerinde milletvekili adayı olamayan Erdoğan, 
yapılan yasal düzenlemeyle milletvekili adaylığının 
önündeki engelin kalkması üzerine, 9 Mart 2003’te 
Siirt ili milletvekili yenileme seçimine katıldı. Bu 
seçimde oyların yüzde 85’ini alan Erdoğan, 22. 
Dönem Siirt Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

15 Mart 2003 tarihinde Başbakanlık görevini üstlenen 
Recep Tayyip Erdoğan, aydınlık ve sürekli kalkınan 
bir Türkiye idealiyle, hayati öneme sahip birçok 
reform paketini kısa süre içinde uygulamaya koydu. 
Demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların 
engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi. 
Buna paralel olarak ülke ekonomisi ve toplum 
psikolojisini olumsuz yönde etkileyen ve on yıllardır 
çözülemeyen enflasyon kontrol altına alındı, itibarını 
yeniden kazanan Türk Lirası’ndan 6 sıfır atıldı. Devletin 
borçlanma faiz oranları aşağı çekildi, kişi başına düşen 

millî gelirde büyük artış gerçekleştirildi. Ülke tarihinde 
daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, 
okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. 
Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler 
ve Batılı liderler tarafından “Sessiz Devrim” olarak 
adlandırıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği’ne giriş 
sürecinde ülke tarihinin dönüm noktası olarak nitelenen 
başarılı girişimlerine ek olarak, akılcı dış politikası 
ve yoğun ziyaret-temas trafiğiyle Kıbrıs sorununun 
kalıcı çözüme kavuşturulması ve dünyanın çeşitli 
ülkeleriyle verimli ilişkiler geliştirilmesi konularında 
önemli adımlar attı. Tesis edilen istikrar ortamı iç 
dinamikleri harekete geçirirken, Türkiye’yi bir merkez 
ülke hâline getirdi. Türkiye’nin ticaret hacmi ve siyasal 
gücü, yalnız içinde bulunduğu coğrafi bölgede değil, 
uluslararası alanda da hissedilir düzeyde arttı.

Recep Tayyip Erdoğan, 22 Temmuz 2007 genel 
seçimlerinde %46,6 oy alarak büyük bir zafer 
kazanan AK PARTİ’nin Genel Başkanı olarak Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 60. Hükûmetini kurdu ve tekrar 
güvenoyu aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran 2011 seçimlerinden 
de daha büyük bir zaferle çıktı ve % 49,8 oy alarak 61. 
Hükûmeti kurdu.

10 Ağustos 2014 Pazar günü, Türk siyasi tarihinde 
ilk kez doğrudan halkın oylarıyla ve ilk turda 12. 
Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasında kabul 
edilen Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının 
partili olabilmesinin önünün açılmasının ardından 
Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen 3. Olağanüstü Büyük Kongrede, 
kurucusu olduğu AK PARTİ’nin Genel Başkanlığına 
yeniden seçildi.

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52.59 oy oranıyla 
yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

16 Nisan 2017’de kabul edilen Anayasa değişikliği 
ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 
tarihinde yemin ederek görevine başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, evli ve 4 çocuk babasıdır.
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 26 milyon 330 bin 823 
oy ile kazanan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama 
Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne 22 
devlet başkanının yanı sıra birçok ülkeden devlet 
başkan yardımcısı, parlamento başkanı, başbakan, 
6 uluslararası örgüt temsilcisi ile Türkiye’nin tüm 
kesimlerini temsilen davet edilen hazırun katıldı.

Törene iştirak eden 22 ülkenin devlet başkanı şu 
şekilde:

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, 
Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Moldova 

Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Bosna Hersek 

Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova 

Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Katar Emiri Şeyh 

Temim Bin Hamad El Sani, Pakistan Cumhurbaşkanı 

Memnun Hüseyin, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay 

Jeenbekov, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El 

Beşir, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, 

Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, Gine 

Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz, Ekvator 

Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obıang, Somali 

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed 

Farmajo, Moritanya Cumhurbaşkanı Mohamed Ould 

Abdel Aziz, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVE BAŞLAMA TÖRENİ,  
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN  
EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENDİ

9 Temmuz 2018
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Çad Cumhurbaşkanı 
Idriss Deby Itno, 
Cibuti Cumhurbaşkanı 
İsmail Omar Guelleh, 
Venezuela Devlet 
Başkanı Nicolas Maduro.

TBMM Geçici Başkanı 
Durmuş Yılmaz, 11. 
C u m h u r b a ş k a n ı 
Abdullah Gül, 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar, 
AK PARTİ Genel Başkan 
Vekili ve TBMM Başkan 
Adayı Binali Yıldırım, 
MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, BBP 
Genel Başkanı Mustafa 
Destici, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcıları, 
milletvekilleri, Saadet 
Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu, eski TBMM başkanları İsmail 
Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan ve 
Bülent Arınç; eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile 
eşi Berna Yılmaz, Tansu Çiller ve Yıldırım Akbulut; MİT 
Başkanı Hakan Fidan, yüksek yargı üyeleri, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dinî cemaatlerin 
liderleri, eski dönem milletvekilleri de törene katıldı.

Törene ayrıca Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’dan 
soydaş ve akraba toplulukların siyasi ve dinî 
temsilcileri de iştirak etti.

Töreni, ulusal basının yanı sıra çok sayıda yabancı 
basın mensubu kendileri için ayrılan locadan takip 
etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Genel Kurulunda yemin etmesinin ardından 
Anıtkabir’i ziyaret etti, buradan Cumhurbaşkanlığı 
Göreve Başlama Töreni’ne katılmak üzere 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.

Konuklar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki “tarihî 
tören” öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM 
Genel Kurulundaki yemin törenini ve Anıtkabir 
ziyaretini tören alanına kurulan dev ekranlardan 
takip etti.

Törenin başında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayat 
hikâyesinin yer aldığı İngilizce alt yazılı sinevizyon 
gösterisi izlendi.

Makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen 
Erdoğan’ın konvoyuna, girişte, Atlı Tören Birliği eşlik 
etti.

Erdoğan’ın, Süvari Birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine girişi sırasında yüz bir pare top atışı yapıldı.
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Aynı anda Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri 
komutanlıklarına bağlı ordu karargâhlarında da yüz 
birer pare top atışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 
araçtan indiği anda Mehteran Birliği tarafından Fetih 
Marşı çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 
Külliyede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri 
Kasırga tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların arasından 
özel olarak hazırlanan koridordan geçerek tören 
alanındaki yerini aldı.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 
düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı 
Göreve Başlama Töreni”nde bir 
konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, tüm katılımcıları selamlayarak ve destekleriyle 
şahsını bu göreve layık gören vatandaşlara teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, bin yıl önce 
Malazgirt’te Anadolu’ya serptikleri tohumların Türkiye 
Selçuklu Devleti ile hemen boy verdiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında, eşi 
Emine Erdoğan da yanında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsünün 
sağında dinî temsilciler ve gençler, sol tarafında ise 
bilim insanları yer aldı.

Osmanlı’nın genç bir fidan olarak devraldığı devlet 
bayrağını, İstanbul’un Fethi ile üç kıta yedi iklimi 
içine alan ulu bir çınara dönüştürdüğünü ifade eden 
Erdoğan, geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşlanan 
çınarı Cumhuriyet aşısı ile yeniden gençleştirdiklerini 
belirtti.

“Bugün burada, milletimize 95 yıllık Cumhuriyetimizi 
yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü 
veriyoruz.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletin sağladığı imkânı en iyi şekilde kullanarak 
güçlü Meclis, güçlü hükûmet ve güçlü Türkiye için 
yola koyuluyoruz. Ülkemizin; isimleri farklı, vahşetleri 
benzer, hedefleri aynı olan terör örgütlerinin en yoğun 

saldırılarına maruz kaldığı bir dönemde bu senaryoya 
karşı cevabımızı rabiamızla vermiştik. Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet demiştik. Hamdolsun 
milletimizin bizimle birlikte bu dört ilkeye sıkı sıkı 
sarıldığını gördük. Millet olarak bir olduk, iri olduk, 
diri olduk, kardeş olduk, hep birlikte Türkiye olduk ve 
böylece tüm engelleri aştık, tüm tuzakları bozduk.”

Erdoğan, milletin 24 Haziran’da sandıkta bir kez daha 
görevini yerine getirdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bugün Bismillah 
diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk 
imtihanı 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır.”

“Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası 
ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için 
çalışmaktır ama çok çalışmaktır.” ifadesini kullanan 
Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Vakit, hedeflerimizde daha kararlı, daha hızlı şekilde 
yürüme vaktidir. Bugün Bismillah diyerek adımını 
attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı 2023 
hedeflerimize ulaşmak olacaktır. Böylece bizden 
sonraki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirecek 
güçte bir Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz. Biz 
paylaşmanın bereketine inanan, dostlarıyla, 
kardeşleriyle yol yürümekten, onlarla kazanmaktan 
memnuniyet duyan bir milletiz. Dünyanın her 
anlamda bir yapılanma sürecinde olduğu günümüzde 
bu yaklaşımın çok daha anlamlı ve değerli olduğunu 
düşünüyoruz. Hiçbir ülkenin ve hiçbir toplumun 
vasiye, vesayete, mürebbiyeye, kurtarıcıya ihtiyacı 
olmadığına, insanlığa lazım olan tek şeyin adalet ve iş 
birliği olduğuna inanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni dönemde Türkiye 
demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden 
büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye 
gidecektir. Bu şekilde güçlenen Türkiye elindeki 
imkânları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte, tüm 
dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. 
Hep söylediğimiz gibi bizim gönül sınırlarımızın 
hududu yoktur. İşte bugün buradaki şu manzara 
gönül sınırlarımızın genişliğinin en somut örneğidir. 
Dostluğunuz ve kardeşliğiniz için sizlere bir kez daha 
teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bu gece kabineyi açıklayarak yeni yönetim sisteminin 
mimarisine uygun şekilde icraatlara başlayacaklarını 
belirten Erdoğan, yarın devlet geleneğine uygun 
şekilde önce Azerbaycan’a ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne ilk ziyaretini yapacağını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü de NATO 
Zirvesi için Brüksel’e gideceğini, cuma günü Hacı 
Bayram Camii’nde kılacakları cuma namazını müteakip 
kabinenin ilk toplantısını gerçekleştireceklerini kaydetti. 

Artık alametifarikaları hâline gelen reform ve bu 
reformlarla birlikte yenilenmenin adımlarını da yeni 
kabineyle atacaklarını belirten Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“İskeletini oluşturup çatısını çattığımız yeni yönetim 
sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. 
Bürokrasi değil, hizmet üreten bir devlet yapısını 
inşa etmiş durumdayız. Kılavuzumuz yine demokrasi 
olacak, millî iradenin üstünlüğü olacaktır. Her türlü 
hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm 
zenginliklerden köken, inanç, meşrep, bölge, şehir 
farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının 
yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların 
herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, 
zulme maruz kaldığı dönemler inşallah bir daha geri 
gelmemek üzere geride kalmıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “En önemli 
önceliklerimizden biri maziden atiye kuracağımız 
güçlü köprüyle nereden geldiğini bilen, nerede 
durduğunun ve nereye gitmek istediğinin 
şuurunda nesiller yetiştirmek olacaktır.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En büyük zenginliğimiz 
insanımızdır, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi 

kendine hayran bırakan 
insan kaynağımızı eğitimle, 
teşvikle daha etkin şekilde 
kullanmak için gereken her 
adımı atacağız. En önemli 
önceliklerimizden biri 
maziden atiye kuracağımız 
güçlü köprüyle nereden 
geldiğini bilen, nerede 
durduğunun ve nereye 
gitmek istediğinin şuurunda 
nesiller yetiştirmek 
olacaktır.” mesajını verdi.

Eğitim ve kültür politikalarına 
geçmiş dönemlerden 
çok daha fazla önem 
vereceklerini vurgulayan 
Erdoğan, “Türkiye’yi 
savunma sanayisinden sınır 

güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz. 
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri 
hâline getirmek için makroekonomik dengelerden 
yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler 
yapacağız.” dedi.

Bugüne kadar tamamladıkları projelerin en büyük 
referansları olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hâlen devam eden yatırımlarımızı ve milletimize 
taahhüt ettiğimiz projeleri hayata geçirmekle 
kalmayacak, çok daha büyük işlere imza atacağız. 
Sosyal politikalar bizim görünmeyen zaferimizdir. 
Türkiye’yi hiç kimsenin yokluktan, yoksulluktan dolayı 
aç, açıkta kalmadığı, çocuğunun eğitimini ihmal 
etmediği, geleceğinden umudunu kesmediği bir ülke 

hâline getirme yolunda çok büyük mesafe katettik. 

İnşallah yeni dönemde ülkemizin sosyal devlet 

niteliğini çok daha güçlü hâle getireceğiz. Diğer tüm 

alanlarda da milletimize verdiğimiz sözlere uygun 

şekilde Türkiye’yi büyütmenin, güçlendirmenin çabası 

içinde olacağız. Bir kez daha yeni yönetim sistemimizin 

hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığı Görevine 

Başlama Töreni’mize iştirakiniz için her birinize ayrı 

ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Bu 
güzel günümüzü paylaşmak üzere yurt dışından 
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gelen tüm misafirlerimize özellikle şükranlarımı 
sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde 
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen 
tren kazası sebebiyle törenin halk oyunları, lazer ve 
ışık gösterileri gibi kutlama bölümlerini iptal ettiklerini 
bildirdi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileyen 
Erdoğan, “Milletimizin başı sağ olsun, Rabb’im yâr ve 
yardımcımız olsun.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sık sık 
alkışlarla kesildi.

Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın duasıyla sona erdi.

Törende konuklara Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin 
minyatürü ay ve yıldızın yer aldığı, üzerinde 
“Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni” yazılı 
turkuaz renkteki rozet hediye edilirken tören gününe 
özel pul bastırıldı.

Ayrıca üzerinde, “Cumhurbaşkanlığı Göreve 
Başlama Töreni” yazan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinin minyatürü ile darphane tarafından özel 
bastırılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismi ve imzası 
ile bugünün tarihinin yer aldığı 1 lira da konuklara 
dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 
Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkasının 
yanı sıra TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik 
de programda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliyeye gelmeden 
önce, Mehteran Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu tarafından bazı eserler 
seslendirildi. 

Görevli ve davetlilerle birlikte yaklaşık 10 bin kişinin 
katıldığı törene öğretmen, itfaiye eri, muhtar, 
esnaf, maden işçisi, diş hekimi gibi toplumun farklı 
kesimlerinden vatandaşlar da davet edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama 
Töreni’ne katılan devlet ve hükûmet başkanları, meclis başkanları, bakanlar, 
özel temsilciler ve uluslararası örgüt yöneticileri ile büyükelçiler onuruna 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir akşam yemeği verdi.
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Başbakan ve AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım TBMM Başkanlığına 
aday oldu.

AK PARTİ Grup 
Başkanı Mehmet 
Naci Bostancı, Grup 
Başkanvekilleri Bülent 
Turan, Cahit Özkan, 
Mehmet Muş, Muhammet 
Emin Akbaşoğlu 
ve Özlem Zengin 
ile birlikte Başbakan 
ve AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Binali 
Yıldırım’ın Meclis 
Başkanlığı adaylık 
b a ş v u r u s u n u 
TBMM Başkanlığına 
sundu.

AK PARTİ Grup Başkanı Bostancı, grup 
başkanvekilleri ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’nun makamına geldi.

Bostancı ve grup başkanvekilleri, Yıldırım’ın aday 
olarak gösterilmesine ilişkin dilekçeyi Kumbuzoğlu’na 
teslim etti.

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İÇİN  
ADAYLAR BELLİ OLDU

7 Temmuz 2018

TBMM Genel Kurulunda 12 Temmuz Perşembe günü yapılacak TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde 
AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt 
Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve Saadet Partisi 
İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam TBMM Başkanlığı için aday oldu.

Hayrettin Nuhoğlu
İYİ PARTİ

İstanbul Milletvekili

Nazır Cihangir İslam
SP

İstanbul Milletvekili

Erdoğan Toprak
CHP

İstanbul Milletvekili

Binali Yıldırım
AK PARTİ

İzmir Milletvekili

Meral Danış Beştaş
HDP

Siirt Milletvekili
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AK PARTİ Grup Başkanı Bostancı, dilekçeyi verdikten sonra 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 27. Dönem Meclisinin, 
bugün milletvekillerinin yemini ile açıldığını söyledi. 

Meclisin ilk yapacağı çalışmanın TBMM Başkanını 
seçmek olduğunu belirten Bostancı, bu çerçevede beş 
günlük süre içerisinde müracaatların yapılması sonra 
da seçimin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mehmet Naci Bostancı, “Bugün itibarıyla İzmir 
Milletvekilimiz Binali Yıldırım’ın müracaatını ben, AK 
PARTİ Grup Başkanvekilleri, AK PARTİ Diyarbakır 
Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Serkan Bayram’ın imzalarıyla birlikte 
Sayın Genel Sekretere veriyoruz.” şeklinde konuştu.

Beş günlük süre içerisinde başka adayların da 
olacağını ifade eden Bostancı, TBMM İçtüzüğü 
çerçevesinde, 12 Temmuz Perşembe günü Meclis 
Başkanlığı seçiminin yapılacağını belirtti. 

“Diğer siyasi parti grupları ile görüşülecek mi, seçim 
bir günde tamamlanacak mı?” sorusuna Bostancı, 
Meclis Başkanlığı seçiminin bireysel müracaat 
ve milletvekillerinin kişisel kararları çerçevesinde 
şekillendiği, partilerin karar alamadığı yanıtını verdi. 

Mehmet Naci Bostancı, “Bu nedenle, diğer partilerle 
görüşme ve onlardan 
destek talep etme 
şeklinde bir durum 
mevcut yasaya göre 
de uygun, şık ve zarif 
olmayacak. Zaten 
sayın milletvekilleri 
müracaat edenleri 
göreceklerdir ve o 
çerçevede oylarını 
ku l l anacak lard ı r. ” 
ifadelerini kullandı. 

Bir soru üzerine 
Bostancı, TBMM 
Başkanlığı seçimi 
turlarını aynı 
gün içerisinde 
bitirebileceklerini çünkü turların çok uzun sürmesini 
beklemediklerini söyledi.

İlk iki turda nitelikli çoğunluk, üçüncü turda ise 
salt çoğunluk gerektiğini belirten Bostancı, “Bizim 

kanaatimiz ve beklentimiz, üçüncü turda bu işin 
neticelenmesi.” dedi. 

Başbakan ve AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 
da “Anayasa’nın 94. ve TBMM İçtüzüğü’nün 10. 
maddesi uyarınca, 27. Dönem ilk devre Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına aday olmak istiyorum.” 
yazılı dilekçesini TBMM Başkanlığına sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekilleri, CHP İstanbul 
Milletvekili Erdoğan Toprak ’ı TBMM 
Başkanlığına aday gösterdi.   

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç, 
beraberlerinde CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan 
Toprak ile birlikte TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’na adaylık başvurularını sundu. 

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul 
Milletvekili Erdoğan Toprak için TBMM Genel 
Sekreterliğine yaptığı TBMM Başkanlığı başvurusu 
sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Altay, Toprak’ı TBMM Başkanlığına aday gösterdiklerini 
belirterek, dilekçelerini iletti.

Erdoğan Toprak da ayrıca adaylık başvurusunda 
bulundu. 

Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
en genç parlamenteri olarak Meclise girdiğini, şimdi 

11 Temmuz 2018
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ise TBMM Başkanlığına aday olduğunu ifade ederek, 
bunu deneyimiyle layıkıyla yapacağını söyledi. 

Yanındaki iki grup başkanvekiline işaret eden Toprak, 
“İki Engin’in arasında niyet tutuyorum. İnşallah bu 
görevi yarın TBMM bana tevcih eder. Ben de başarıyla 
bu görevi yaparım.” diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi 

milletvekilleri, TBMM Başkanlığı için 

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış 

Beştaş’ı aday gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili 
Ayhan Bilgen, partisinin 
Batman Milletvekili Ayşe 
Acar Başaran ve Ağrı 
Milletvekili Dirayet Dilan 
Taşdemir ile birlikte TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu’na, HDP 
Siirt Milletvekili Meral 
Danış Beştaş’ın adaylık 
başvurusunu sundu.

Başvuru sonrası basın mensuplarına açıklamalarda 

bulunan Bilgen, Meclisin yasama görevini yapması 

ve yürütmeyi denetlemesinin kendileri açısından 

son derece önemli olduğunu belirterek, “Bugün, 

üç milletvekilimizle beraber, on milletvekilimizin 

imzalarıyla birlikte Siirt Milletvekilimiz Meral Danış 

Beştaş’ı TBMM Başkanlığına önerdik. Ülke için hayırlı 

olmasını diliyoruz.” diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili 

Hayrettin Nuhoğlu, TBMM Başkanlığı 

adaylığı için başvuruda bulundu.

TBMM Başkanlığına aday olan 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili 

Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti Grup 

Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ve 

bazı milletvekilleriyle birlikte Meclis 

Başkanlığı makamına geldi.  

Hayrettin Nuhoğlu, TBMM 

Başkanlığı adaylığına ilişkin 

başvuru dilekçesini, TBMM Geçici  

Başkanı Durmuş Yılmaz’a sundu.

11 Temmuz 2018 11 Temmuz 2018

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili  
Nazır Cihangir İslam da TBMM 
Başkanlığı adaylığına başvurdu.
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TBMM’NİN 28. BAŞKANI, AK PARTİ İZMİR 
MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM OLDU

12 Temmuz 2018
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ilan edilen ve barış gücü konuşlandırılan bu bölgede 
bu soykırımın yaşanmış olmasından, uluslararası 
örgütler ile devletler tarafından alınması gereken 
dersler vardır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet 
diliyor, bu soykırımın faillerini lanetliyorum. Bir daha 
böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Genel Kurulda daha sonra Danışma Kurulu önerisi 
kabul edildi.

AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, 

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş,  

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve 

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir 

İslam TBMM Başkanı adayı gösterildi. 

Gizli oyla yapılan Meclis Başkanı seçiminde ilk turda ve 

ikinci turda üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy), üçüncü 

turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranıyor. 

Geçici Başkan Yılmaz’ın seçimlere ilişkin usulleri 
anımsatmasının ardından, birinci tur için oy kullanma 
işlemine geçildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş 
Genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK PARTİ Grup 
Başkanı Mehmet Naci Bostancı, İYİ Parti Grup Başkanı 
Abdul Ahat Andican ile TBMM Başkan adayları Genel 
Kurulda yerlerini aldı. 

26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Genel 
Kuruldaki oylamayı locadan takip etti.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis 
Başkanı seçiminde  
yapılan ilk tur oylamada adaylardan 
hiçbiri yeterli oyu alamadı.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar 
seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. 

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 
581 milletvekili oy kullandı. 

AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 331, CHP 
İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 134, HDP Siirt 
Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul 
Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul 
Milletvekili Nazır Cihangir İslam 4 oy aldı; 4 oy da 
geçersiz sayıldı. 

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli 
olan olan üye tamsayısının üçte ikisi (400) çoğunluğuna 
ulaşamadı. 

TBMM Genel Kurulu 28. Meclis Başkanını 

seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı 

Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. 

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz, Srebrenitsa’da 

yaşanan soykırımın yıl dönümü olduğunu 

belirterek, “Kadını, yaşlısı, genci, çocuğu 

ayırt edilmeden en az 8 bin 372 Boşnak’ın 

katledilmesinin acısı hafızalarımızda tazeliğini 

korumaktadır. BM tarafından güvenli bölge 
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TBMM Başkanlığına seçilen AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
Genel Kurula hitaben bir teşekkür 
konuşması yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada 27. 
Dönem Yasama Meclisinin millete ve ülkeye hayırlı 
olmasını temenni ederek Gazi Meclisin 28. Başkanı 
olarak kendisini seçen herkese teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, nice meşakkat ve imkânsızlıklar 
içinde millî iradenin bağımsızlık ve egemenlik ruhuyla 
ayağa kalkmasını sağlayan birinci Meclis üyelerine, 
başta TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve arkadaşları olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm 
kahramanları ve ecdatlarını yâd ettiğini belirterek, 
“Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi. 
Gazi Meclise bu dönemde önemli görev ve 

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili 

katıldı. 

AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, 

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP 

Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti 

İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet 

Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam 5 oy 

aldı; 6 oy da geçersiz sayıldı. 

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye 

tamsayısının salt çoğunluğu olan 301’in üzerinde oy 

alarak, TBMM’nin 28. Başkanı seçildi.

Meclis Başkanı seçimi için yapılan 

ikinci tur oylamada da Başkan 

seçilemedi.

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci  turunda da 

adaylar seçilebilmek için gereken 400 oya ulaşamadı.   

TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur 

oylamada 584 milletvekili oy kullandı. 

AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 336, 

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 131, 

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65,  

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, 

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir 

İslam 4 oy aldı; 6 oy da geçersiz sayıldı. 

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için 

gerekli olan üye tamsayısının üçte ikisi (400) 

çoğunluğuna ulaşamadı. 

AK PARTİ İzmir Milletvekili Binali 

Yıldırım, TBMM Genel Kurulunda 

yapılan üçüncü tur oylamada 335 

oy alarak TBMM’nin 28. Başkanı 

seçildi.
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sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Yıldırım,  
24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM’nin yeni 
yönetim sistemiyle, yasama faaliyetlerine de başlangıç 
yaptığını kaydetti.  

TBMM Başkanı Yıldırım, bu dönemde Meclisin görev 
ve sorumluluklarının çok daha arttığına işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Yasama ve denetim görevleriyle Meclisimiz bir yandan 
memleketimizin, milletimizin ihtiyacı olan yasaları 
hayata geçirirken, diğer yandan Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sisteminin, Cumhurbaşkanının ve 
kabinesinin icraatlarını daha etkin ve verimli 
yapabilmesine imkân sağlayan yasal taleplerini de 
yerine getirecek, değerlendirecektir. Yeni dönem 
Meclisi, yapılan Anayasa değişikliği doğrultusunda 
uzlaşma kültürünü daha da geliştirme imkânına da 
sahip olmuştur. Zira oy veren vatandaşlarımızın 
hemen hemen tamamı, bu yüce Meclis çatısı altında 
temsil imkânına kavuştu. Yeni dönem güven ve istikrarı 
icraatta, yürütmede temin ederken, yasama meclisinde 
de temsilde adaleti getirmiştir. 

Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında 
Meclise tasarı gönderme yetkisi yoktur. Bir başka 
deyişle kanun yapma yetkisi tamamen Meclise ve değerli 
milletvekillerimize ait olacaktır. Bu durum yasama 
organını çok daha önemli hâle getirmektedir. Meclis 
araştırması, Meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, 
genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde 
etkin şekilde uygulanması mümkün hâle gelecektir.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, 
görev süresi içinde milletin 
beklentilerini karşılayacak 
şekilde, yasama ve denetleme 
faaliyetleri ile milletvekillerinin 
bölgelerine yönelik taleplerin, 
sorunların gündemde 
tutulması ve hükûmet 
nezdinde etkin şekilde takip 
edilmesi konusunda üzerine 
düşen sorumluluğu yerine 
getireceğini bildirdi. 

Çalışmalarında rehberlerinin; 
milletin iradesi, Anayasa ve 
İçtüzük olacağını ifade eden 
Yıldırım, seçilmesine katkı 
sunan bütün milletvekillerine; 
açıkça desteğini, iradesini 
ortaya koyan AK PARTİ ve 
MHP gruplarına teşekkür 
etti. Yıldırım, “Oy veren ya da 

vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın 
bilinmesini isterim.” dedi. 

Binali Yıldırım, bir önceki yasama döneminde Mecliste 
hizmet veren, başarılı görevler ifa eden TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’a, TBMM Geçici Başkanı 
Durmuş Yılmaz ve Başkanvekili Hakkı Köylü’ye 
teşekkür ederek, 27. Dönemin en yaşlı üyesi sıfatıyla 
bu birleşimleri yönetmesi beklenen ancak mazereti 
nedeniyle yerine getiremeyen CHP Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal’a da acil şifa diledi. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın tutuklu 
milletvekillerini anımsatması üzerine Yıldırım, “Biraz 
sabredersen Tanal... Daha Bismillah dedik, başladın 
dalmaya...” diye karşılık verdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni dönemde Meclisin 
bütün üyelerinin, Türkiye’nin, milletin beklentileri 
doğrultusunda en güzel şekilde görev yapmanın 
gayretinde olacağını vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Bizim amacımız bu yüce çatı altında değerli 
milletvekillerimizin ülke ve millet menfaatine, 
yürütmenin görevlerini daha etkin şekilde yapabilmesi 
için ihtiyacı olan düzenlemeleri yapmak, bir yandan 
da millî irade adına yürütmeyi denetlemek olacaktır. 
Bu nedenle bu dönemde bütün milletvekillerime 
yapacakları katkılardan dolayı peşinen teşekkür 
ediyorum. 
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16 Nisan halk oylamasıyla, doksan beş yıllık 
Cumhuriyet dönemimizin parlamenter sisteminden 
Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş yapıldı. 
Parlamenter sistemin son başbakanı, yeni sistemin 
ilk Meclis Başkanı olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. 24 Haziran seçimleri sonucu göreve 
başlayan Sayın Cumhurbaşkanıma ve kabinesine 
de görevlerinde başarılar diliyorum. 
Bugünlere gelmemizde bu yüce Meclisin 
birçok konuda aktif katkısı oldu. Bu Meclis, 
Cumhuriyet’in temellerinin atıldığı yerdir. 
Bu Meclis, Cumhuriyet’in kurulduğu 
yerdir. Bu Meclis, darbelere karşı 
kahramanca direnen milletvekillerimizin 
olduğu yüce çatıdır. 15 Temmuz gecesi, 
hiçbir parti farkı gözetmeksizin bu 
Meclis açık durdu, bombalara rağmen 
millî iradeden, egemenliğin kayıtsız ve 
şartsız millete ait olduğu esasından taviz 
vermeden, darbecilere karşı direnmesini 
başarmış bir Meclistir. 15 Temmuz’un 
ikinci yılını pazar günü tekrar anacağız. 
Ülkemizin birliği için, vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğü için hayatını seve seve veren bütün 
şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, mekânları cennet olsun. Bütün 
gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Bugünlere 
gelmemde birçok fedakârlığa katkı sağlayan eşim 
Semiha hanım ve bütün aile fertlerime de teşekkür 
ediyorum.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının ardından, Genel 
Kurulda ön sıralarda oturan MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili 
Celal Adan, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve 
Sezai Temelli, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, 
Özgür Özel ve Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili 
Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve 

Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican 
ve Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan ile tokalaştı.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın konuşmasını eşi Semiha Yıldırım 
ve ailesi ile bazı bakanlar, Genel Kuruldaki locadan izledi. 
Konuşmaların tamamlanmasının ardından birleşimi 
yöneten Geçici Başkan Durmuş Yılmaz, birleşimi kapattı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genel 
Kuruldaki oylama sonrasında  
Şeref Holü’nde gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı 
seçimi sonrasında, başta AK PARTİ Grubu olmak 
üzere desteğini açıkça ifade eden MHP Grubuna da 
teşekkür etti.

Binali Yıldırım, milletvekillerinin desteği ile  
27. Dönemin Meclis Başkanı seçildiğini söyledi.

Desteklerinden dolayı tüm milletvekillerine 
teşekkürlerini ileten Yıldırım, “Başta AK PARTİ grubu 
olmak üzere desteğini açıkça ifade eden ve aday 
göstermeyen MHP Grubuna da teşekkür ederim. Yeni 
dönemin milletimiz için, Meclis faaliyetlerimiz için 
hayırlı uğurlu olmasını Mevla’mdan niyaz ediyorum.” 
dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, bir gazetecinin tutuklu 
milletvekili sorununun bulunduğu, bu konuyla ilgili 
herhangi bir girişimde bulunup bulunmayacağı 
sorusuna ise “Şu an ilk defa Bismillah dedik. Meclisin 
tüm meseleleri, ülkenin bütün meseleleri bizim 
meselemizdir. Bu konular üzerinde önümüzdeki 
günlerde çalışmaya devam edeceğiz.” yanıtını verdi.
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Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan 
Refahiye’de dünyaya geldi. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz 
Bilimleri Fakültesinden mezun oldu ve aynı bölümde 
yüksek lisans yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde asistan ve 
araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1978 – 1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi 
Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli 
kademelerde yöneticilik yaptı.

1990 – 1991 yılları arasında İsveç’te bulunan 
Uluslararası Denizcilik  Örgütüne (IMO) bağlı 
Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) “Denizde  
Can ve Mal Güvenliği Yönetimi” konusunda ihtisas 
eğitimi aldı.

1994 – 2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İstanbul  Deniz Otobüsleri İşletmelerinde (İDO) 
Genel Müdürlük görevi yaptı.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme 
katkılarından dolayı uluslararası “Skal Kulübü” 
tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

3 Kasım 2002 Genel Seçiminde AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili olarak parlamentoya girerek, 58. ve 59.  

AK PARTİ hükûmetlerinde Ulaştırma Bakanı olarak görev 
aldı.

22 Temmuz 2007 Genel Seçiminde AK PARTİ 
Erzincan Milletvekili seçildi ve 60. AK PARTİ 
hükûmetinde Ulaştırma Bakanı olarak kabinedeki 
görevine devam etti.

12 Haziran 2011 Genel Seçiminde AK PARTİ İzmir 
Milletvekili seçildi ve 61. AK PARTİ hükûmetinde 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak 
kabinedeki görevini sürdürdü.

1 Kasım 2015’teki Genel Seçimlerde tekrar AK PARTİ 
İzmir Milletvekili seçildi ve 64. Hükûmette yeniden 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak yer 
aldı.  22 Mayıs 2016’da yapılan olağanüstü kongrede 
AK PARTİ Genel Başkanı seçildi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65. Hükûmeti 
kurmakla görevlendirildi ve Başbakanlık görevini 
üstlendi.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde AK PARTİ 
İzmir Milletvekili seçildi. Seçimlerin ardından hayata 
geçen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte 
Başbakanlığın yürürlükten kaldırılmasıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin son Başbakanı oldu. 

12 Temmuz 2018 tarihinde 28. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı seçilen Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde ilk Meclis 
Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Devletin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez 
bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliğine 
yönelik üstün başarılarından dolayı 13 Temmuz 2018 
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası tevdi 
edilmiştir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Binali Yıldırım, İngilizce ve 
Fransızca bilmektedir.

ÖZ GEÇMİŞ

Binali YILDIRIM
TBMM BAŞKANI
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TBMM Geçici Başkanı Durmuş 
Yılmaz, görevini TBMM Başkanı 
seçilen Binali Yıldırım’a devretti.

Devir teslim törenine TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi 
Semiha Yıldırım ile ailesi ve çok 
sayıda milletvekili katıldı.

TBMM Geçici Başkanı Yılmaz, 
Meclis Başkanlığı makamında 
gerçekleştirilen törende yaptığı 
konuşmada, Yıldırım’ı Meclis 
Başkanı seçilmesinden dolayı 
kutladı, hayırlı ve uğurlu olması 
temennisinde bulundu. 

Demokrasilerin aslı, özü ve esasının iktidarların 
mutlaka ve mutlaka sandıkla el değiştirmesi 
olduğunu belirten Yılmaz, “Bunun dışında herhangi 
bir yol, yöntem hiç kimsenin aklına gelmemelidir, 
getirilmemelidir.” dedi. 

Durmuş Yılmaz, elindeki başkanlık mührünü 
göstererek, “703 sayılı KHK yayımlandıktan sonra, 
bazı kararnameler yayımlandı. Oradan ortaya çıktı ki 
artık bugün itibarıyla bir numaralı mühür bu mühür 
mü, yoksa Sayın Cumhurbaşkanımızın elindeki 
mühür mü? Çünkü bu dakika itibarıyla TBMM’nin, 
Cumhurbaşkanımızın yokluğunda kendisini temsil 
etme gibi bir durum söz konusu değil. Artık bu, 
cumhurbaşkanı yardımcısının elinde.” diye konuştu. 

Artık, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 
başladığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu: 

“Montesquieu’nun dediğine göre, eğer anayasal 
hareketleri bu çerçeveden inceler ve bakarsak, kuvvetler 
ayrımının olmadığı yerde özgürlükleri tam olarak 
yaşamamız mümkün değil. Anayasa’nın 104. maddesine 
göre, Anayasa’nın ve Meclisin yaptığı kanunların 
üstünde bir güç yok ama şu andaki durum itibarıyla 
bunun önümüzdeki dönemde nasıl gelişeceğini, nasıl 
evrileceğini hep birlikte göreceğiz. Bu yüce Meclise çok 
önemli bir görev düşüyor. Artık yürütmenin TBMM’ye 
kanun tasarısı gönderme yetkisi yok. Milletvekillerinin 

kendisi kanun teklifi verecek ama bunu bize zaman 
gösterecek. Gerçekten kuvvetler ayrılığını muhafaza 
edecek miyiz edemeyecek miyiz, bunu zaman 
içerisinde göreceğiz.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Başkanlık mührünü TBMM Geçici 
Başkanı Durmuş Yılmaz’dan aldı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, 7 Temmuz’da 
devraldığı görevinin bugün sona erdiğini belirterek, “millî 
iradenin doruk noktası” olduğunu düşündüğü Başkanlık 
mührünü TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a teslim etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım da Durmuş Yılmaz’a, Anayasa 
gereği deruhte ettiği Meclis Başkanlığı sürecinde, 
süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi konusunda 
ortaya koyduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 

Hem TBMM hem de doksan beş yıllık yönetim sisteminin 
24 Haziran seçimleriyle değiştiğine işaret eden Yıldırım, 
“Bu değişiklik sadece yürütme erkini değil, aynı zamanda 
yasama erkini de önümüzdeki dönemde etkilemiş 
olacak. Bunun bilincindeyiz ama şunun bilinmesinde 
fayda var. Cumhuriyet’i kuran irade, Cumhuriyet’ten 
önce Meclisi açtı ve Meclis, Cumhuriyet’in temellerini 
attı.” değerlendirmesinde bulundu. 

BİNALİ YILDIRIM, DÜZENLENEN TÖRENLE  
TBMM BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVRALDI

12 Temmuz 2018
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TBMM Başkanı Yıldırım, o zaman Meclis hükûmetinin 
göreve başladığını; güçler ayrılığının olmadığını, 
güçler birliğinin olduğunu çünkü o günün şartlarının 
onu gerektirdiğini anlattı. 

Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Vekiller icra heyeti vardı, onun başı da Kurucu Meclisin 
Başkanı Gazi Mustafa Kemal’di. Daha sonra 29 Ekim 
1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve parlamenter sistem 
devreye girmiş oldu. Cumhurbaşkanı, parlamentodan 
çıkan icra yetkisine sahip başbakan ve onun bakanlar 
kurulu şeklinde doksan beş yıldır bu sistem Türkiye’de 
işledi ama işlerken de birçok sorunlar ile yüzleşmek 
zorunda kaldı. Darbeler, darbe teşebbüsleri, 
müdahaleler ve en sonuncusunu 15 Temmuz’da 
yaşadık. Yakın siyasi tarihimizin son elli yılında hep 
sistem değişikliği siyasetin gündeminde olmuştur. 

Bugün hayatta olmayan siyasi liderler hep bunu telaffuz 
etmişler ve bu parlamenter sistemin müdahaleler ve 
darbelerden sonra karşı karşıya kaldığı vesayetçi 
yapısını değiştirmek için çok gayret etmişlerdir. 
Bütün bu tecrübeleri on altı yıllık AK PARTİ iktidarları 
olarak biz de yaşadık, en sonuncusunu 15 Temmuz’da 
yaşadık ama 15 Temmuz’da ‘Hâkimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir.’ anlayışıyla, Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere, aziz milletimiz; vatanını, milletini 
ve bayrağını seven güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, 
medyamız ve hepsinden önemlisi bombalar 
altında olmasına rağmen yüce Meclisimiz bu alçak 
girişime ‘dur’ demesini bilmiş, Türkiye’nin bayrağını 
yere düşürmemiş, ezanlarını susturmamış ve 
demokrasisini kurtarmıştır.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, millet iradesinin üzerinde 
başka bir güç olmadığına dikkati çekti. 

“Getirilen değişiklik, beğenelim beğenmeyelim, halkın 
iradesiyle ve oylarıyla yapılan değişikliktir.” diyen 
Yıldırım, Mecliste millet iradesinin olduğunu, hatta millet 
iradesinin yüzde 97’nin üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Temsilde adalet diye yıllardır 
konuşulan hadise burada tam anlamıyla sağlanmış 
bulunuyor. İttifaklarla bu sağlandı. Bir milletvekili bile 
Mecliste kendisini temsil edebilme imkânına sahip 
olmuştur. Partisinden tek kendisi olan milletvekilleri 
de temsil edilmektedir, 290 milletvekili olan parti de 
temsil edilmektedir. Temsilde, adalette herhangi bir 
sorunumuz kalmamıştır.” ifadesini kullandı.

Yürütmede istikrar ve güveni hiçbir vesayete mahal 
kalmadan milletin sandıkta hallettiğini, vekillere 
bırakmadığını, sandıkta hükûmetini belirlediğini ve ülkeyi 
yönetecek cumhurbaşkanını belirlediğini vurgulayan 
Yıldırım, “Dolayısıyla iradeler ve erkler arasında bir 
üstünlük kıyaslaması yapmak fevkalade gereksiz bir 
konudur. Cumhurbaşkanına oy veren de millettir, Meclisi 
oluşturan milletvekillerine oy veren de millettir.” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanına kimin 
vekâlet edeceğinin Anayasa’da açıkça kayıt altına 
alındığını belirterek, şunları kaydetti: 

“Önceki parlamenter sistemde Meclis Başkanıydı, 
bunda da cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Bu da halkın 
onayına sunulmuştur. Bu onayı da halkımız vermiştir. 
O bakımdan yapılan, onaylanan, artık yürürlüğe giren 
konuların bir anlaşmazlık konusu gibi algılanmasının 
geleceğe yönelik çalışmalar bakımından bir faydası 
yoktur. Anayasa değişikliğinde yapılan kurgudaki 
en önemli konu da yürütme ile yasama erklerinin 
birbirinden tamamen ayrılmasıdır. Yani diyelim ki 
Meclis Başkanı vekâlet etse, yasama ve yürütmeyi bir 
anlamda temsil etme gibi bir pozisyona da geliyor. Bu 
bir tercih meselesidir. Yıllar içerisinde bu yapının hangi 
yönde gelişeceği uygulamalarla ortaya çıkacaktır. 

Hepimiz biliyoruz ki mükemmel sistemler, mükemmel 
olmayan insanlar elinde başarısız olabilir ama 
yetersiz sistemler demokrasiye inanmış, millet 
iradesini içselleştirmiş yönetimlerde fevkalade 
başarılı çalışmalara imza atabilir. Bizim yeni dönemde 
gayretimiz 600 milletvekili ile beraber yasama 
organını en etkin bir şekilde çalıştırmak, milletimizin, 
memleketimizin ihtiyacı olan düzenlemeleri yapmak. 
Millet adına denetim yetkisini etkin bir şekilde ifa 
etmek ve yürütmenin ihtiyaç duyabileceği konularda 
da yardımcı olmak. Bu yeni sistemin getirdiği en 
önemli şey, parlamenter sistemdekinin aksine, icraatı 
yapan hükûmetin Meclis üzerinde tahakkümünü 
ortadan kaldırmıştır. Hepimiz biliyoruz pratikten, 
iktidarın istediği her yasa çıkar, istemediği hiçbir 
şey çıkmaz. Anayasa’da farklı yazıyor olsa da sonuç 
budur ama bu sistemde, Meclisin yasa yapmadaki 
katkısı çok daha etkin bir şekilde işleyecektir. Bunu 
beraber yapacağız, birlikte başaracağız. Bu işi birlikte 
yüzümüzün akıyla, milletin bize verdiği vekâleti, yetkiyi 
en iyi şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olacağız.” 
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Yıldırım ve Yılmaz, daha sonra karşılıklı olarak 
birbirlerine çiçek takdim etti. Binali Yıldırım, aldığı 
çiçeği eşi Semiha Yıldırım’a verdi. 

Durmuş Yılmaz, 26. Dönem TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’dan görevi devralırken, Kahraman’ın 
kendisine beyaz çiçeklerden oluşan bir buket hediye 
ederek, “Önümüzdeki günlerimiz inşallah bu çiçekler 
kadar beyaz olur.” dediğini aktardı. 

Yılmaz, kendisinin Yıldırım’a verdiği kırmızı gül ağırlıklı 
çiçekleri kastederek, “Bu kırmızı da herhâlde güç 
ifade ediyor. Önümüzdeki günler inşallah bu kırmızılar 
kadar güçlü olur.” dedi. 

Bu arada, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın makam 
aracından sivil plaka sökülerek yerine 0001 numaralı 
plaka takıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen 
Binali Yıldırım’ı tebrik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım’a tebrik 
telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan 
yazılı açıklamaya göre Erdoğan, Yıldırım’a bir 
telgraf göndererek tebrik ve başarı dileklerini 
iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali 
Yıldırım’ı TBMM Başkanı seçilmesinin akabinde tebrik 
telgrafı göndermesinin ardından arayarak da tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye 
göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de bulunduğu 
sırada, TBMM Genel Kurulundaki üçüncü tur 
oylamanın tamamlanmasının ardından Yıldırım’ı 
telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TBMM Başkanı seçilen 
Yıldırım’a yeni görevinde başarılar dilediği belirtildi.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin karar 
Resmî Gazete’de yer aldı.

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı 
seçilmesine ilişkin 13.07.2018 tarihli 1188 no.lu TBMM 
kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yıldırım’ın TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel 
Kurulun 12.07.2018 tarihli 4. Birleşiminde İzmir 
Milletvekili Binali Yıldırım seçilmiştir.” ifadesi yer aldı.
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TBMM Başkanı ve Türkiye 
Cumhuriyeti 27. Başbakanı 
Binali Yıldırım’a Devlet 
Şeref Madalyası Tevcih 
Töreni Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı ve Türkiye 
Cumhuriyeti 27. Başbakanı 
Binali Yıldırım’a Devlet Şeref 
Madalyası Tevcih Töreni’ne 
katıldı.

Törene ayrıca TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım’ın 
eşi, çocukları ve torunlarının 
yanı sıra Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
bakanlar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. 
Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, 
AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, AK 
PARTİ genel başkan yardımcıları ile bazı AK PARTİ’li 
milletvekilleri, eski bakanlar ve Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Dr. Ali Erbaş katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı ve Türkiye 
Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali 
Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası 
Tevcih Töreni’nde bir konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 65. 
Hükûmetinin Başbakanı Binali Yıldırım’a Devlet Şeref 
Madalyasını tevcih etmek üzere bir araya geldiklerini 
belirterek şunları ifade etti:

“Bu madalya, devletimizin bekası, ülkemizin ve 
milletimizin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, 
birlik ve beraberliği için üstün başarı gösterenlere 
veriliyor. Kadim yol ve mesai arkadaşım Binali Bey’e, 
ülkemize yaptığı hizmetler sebebiyle şükranlarımı 
sunuyorum. Kendisini, bugüne kadar gerçekleştirdiği 
başarılı çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

“Ehlihünerin kadrini, kıymetini bilmek de hünerdir.” 
diyen Erdoğan, Yıldırım’ın 2002’den beri AK PARTİ 
hükûmetlerinde aldığı görevlerle, ülkenin kalkınması, 
milletin refahı için ortaya koyduğu çabalarla herkesin 
gönlünde müstesna bir yer edindiğini bildirdi. 

Milletin hafızası ve tarihin, yapılan hizmetlerle, 
sarfedilen çabaların en büyük hakemi olduğunu 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle  
devam etti: 

“Bizim burada takdim ettiğimiz madalya, sadece 
devletimiz ve halkımız adına gösterilen fedakârlıklar 
karşısında vefa borcumuzun bir nişanesidir. Bu 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’A  
DEVLET ŞEREF MADALYASI, TEVCİH TÖRENİYLE 
VERİLDİ

13 Temmuz 2018
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madalyanın bir başka gayesi de vatanına 
imanla bağlı, milletine gönülden sevdalı hizmet 
ehlini, yeni projeler, eserler, çok daha büyük 
sorumluluklar için teşvik etmektir. Sadece son 
16 yılda ülkemize milletvekili, ulaştırma bakanı, 
başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, 
inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak 
çalışmalarına devam edecektir. Gerek bakanlığı 
gerekse başbakanlığı döneminde sergilediği 
uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını 
Meclis başkanlığı sürecinde de devam 
ettireceğine inanıyorum. Kendisine üstlendiği 
bu önemli görevde Rabb’imden muvaffakiyetler 
diliyorum.” 

“Önce yoldaş, sonra yol” atasözüne atıfta bulunan 
Erdoğan, hayatın her alanında yol arkadaşlığının, 
gönül dostluğunun önemli olduğuna işaret ederek, 
“Bu sözün asıl hikmetini ve manasını bulduğu yer 
siyaset ve devlet idaresidir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siyasette aynı ideallere 
inandığınız, aynı değerleri paylaştığınız, gönül ve fikir 
birliği içinde hareket ettiğiniz yol arkadaşlarınızın 
değeri herşeyin üstündedir. Türlü imkânlarla, 
zorluk ve badirelerle dolu siyaset yolculuğu ancak 
sizi anlayan, sizinle aynı hedeflere kilitlenen yol 
arkadaşlarınızla yürünebilir. Hayatta en büyük 
zenginlik dost biriktirmektir. Allah’a hamdolsun kırk 
seneyi aşan zorlu siyaset yolculuğumuzda Rabb’im 
bizlere Binali Bey gibi güzel dostlar, sağlam dostluklar 
nasip etti.” değerlendirmesinde bulundu. 

1970’lerin sonunda Kasımpaşa’da Millî Selamet 
Partisinin Gençlik Kollarında başlayan dava 
arkadaşlığının bugünlere kadar ulaştığını anlatan 
Erdoğan, “Dostluk en çok da kader ve keder 
ortaklığıdır. Dostluk, yolun sıkıntılarına karşı beraber 
göğüs germektir. Binali Bey ile kırk yıllık dostluğumuz 
pek çok imtihanı başarıyla atlatmıştır. Üstesinden 
geldiğimiz her badire, paylaştığımız her acı ve sevinçle 
dostluğumuz daha da perçinlenmiş, çelikleşmiştir.” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazım Hikmet’in Dostluk 
şiirinin şu dizelerini okudu:

“Biz haber etmeden haberimizi alırsın,

yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin.

Gözümüzün dilinden anlar,

elimizin sırrını bilirsin.

Namuslu bir kitap gibi güler,

alnımızın terini silersin.

O gider, bu gider, şu gider,

dostluk, sen yanı başımızda kalırsın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Bu şiirde ifade edildiği gibi Binali Bey, en meşakkatli 
zamanlarımızda uzun yollardan kuş kanadıyla gelmiş, 
derdimize, sıkıntımıza, mutluluğumuza ortak olmuştur. 
Onun için de ulaştırma bakanı olmuştur. Kırk yıllık 
yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı 
gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. Üstlendiği 
her vazifeyi, deruhte edilen her görevi ehliyet, 
liyakat ve prensiplerine sadakatle en güzel şekilde 
yerine getirdi. Gücünü ve itibarını makamlarından 
alanlardan değil, icraatlarından, millete yapmış olduğu 
hizmetlerden alan bir arkadaşımız oldu. Özellikle son 
16 yılda ulaştırma, haberleşme ve denizcilik alanında 
gerçekleştirdiğimiz hamlelerimizin gerisinde Binali 
Bey’in mutlaka bir imzası, izi, emeği vardır.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükûmetin 
dirayetli adımları sonucu Fetullahçı terör örgütünün 
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(FETÖ) bitme noktasına, PKK ve uzantılarının ise 
nefes alamaz duruma geldiğini belirterek, “Binali 
Bey, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı 
yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız 
mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Bu 
dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin 
en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir.” dedi. 

Marmaray’dan duble yollara, tünellerden hızlı tren hatlarına, 
havalimanlarından, iletişim altyapısının güçlendirilmesine 
kadar pek çok tarihî atılımı Yıldırım ile birlikte hayata 
geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, Yıldırım’ın bakanlığı ve 
başbakanlığı döneminde el ele vererek 6 bin 100 kilometre 
olan bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin kilometreye, bin 
714 kilometre olan otoyol uzunluğunu ise 2 bin 657 
kilometreye çıkardıklarını söyledi. 

Ülke genelinde 83 olan tünel sayısını 341’e , 50 
kilometre olan tünel uzunluğunu 433 kilometreye 
ulaştırdıklarını, uzun yıllardır tamamlanamayan 
Bolu Tüneli’ni hizmete açtıklarını söyleyen Erdoğan; 
Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Nissibi Köprüsü, Ovit Tüneli, Karadeniz Sahil 
Yolu, Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu Hattı gibi birçok 
mega projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002’de 26 olan 
havalimanı sayısının 55’e yükseldiğini, bunların 
arasında Avrupa’da örneği olmayan, dünyada sayısı 
bir elin parmaklarını geçmeyen, deniz doldurularak 
yapılan Ordu-Giresun Havalimanı’nın da bulunduğunu 
bildirdi. 

Hava ulaşımında asıl zirvenin İstanbul’a yapılan 3. 
havalimanıyla gerçekleştirildiğini, 7 Haziran 2014’te 
temeli atılan, dünyanın en büyük havalimanlarından 
olacak bu projenin ilk etabını 29 Ekim’de açacaklarını 
söyleyen Erdoğan, tamamlandığında Türkiye’nin 
ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal 
İstanbul projesine de çok yakında başlanacağını 
kaydetti. 

Bu projelerde Yıldırım’ın çok büyük emeğinin, katkısının 
ve desteğinin bulunduğuna işaret eden Erdoğan, “Ancak 
Binali Bey, asıl 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin 
iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle 
milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak seslerinin gecenin 
karanlığını deldiği, köprülerin darbeciler tarafından 
tutulmaya başlandığı, halkın daha ne olduğunu 
anlamaya çalıştığı bir anda Binali Yıldırım’ın 

televizyonlardan yaptığı açıklamayla tarihî bir duruş 
sergilediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Binali Bey, FETÖ başta 
olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve 
yurt dışında yürüttüğümüz amansız mücadelenin 
de en büyük destekçilerindendir.”

15 Temmuz’daki ihanetin akim bırakılmasında o gece 
cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, 
birçok yargı mensubu ile sivil iradenin milletle omuz 
omuza darbeciler karşısında yekvücut olarak verdiği 
mücadelenin çok önemli bir payı olduğunu aktaran 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Binali Bey, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine 
karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız 
mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Bu 
dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik, tarihinin 
en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir. 
Hükûmetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ 
bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz 
duruma gelmiştir. Yeni dönemde terörle mücadelemiz 
çok daha kararlı, çok daha kapsamlı bir şekilde devam 
edecektir.” 

Yıldırım ile başbakanlığı döneminde yakaladıkları 
uyumu Meclis başkanlığı döneminde de 
sürdüreceklerine inancını dile getiren Erdoğan, 
“Meclisimizin bu süreçte ülkemizin terör örgütleriyle 
ve güvenlik tehditleriyle mücadelesine çok güçlü 
destek vermesini bekliyoruz.” dedi. 

Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yasama 
ve yürütme olarak bu konuda aynı kararlılığın 
gösterileceğini ümit ettiğini söyleyen Erdoğan, “Çünkü 
terörle mücadelede son dönemde yakaladığımız 
başarının sırrı iş birliğidir, dayanışmadır; tüm 
farklılıkları bir kenara bırakarak ülke menfaatleri 
etrafında buluşabilmemizdir. Bu buluşma bize bu 
neticeyi getirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki dönemlere göre 
daha çok siyasi partinin temsil edildiği, mevcut 
sandalye dağılımının yürütmeyle koordineli bir Meclis 
çalışmasını çok daha elzem hâle getirdiğinin altını 
çizdi. 

Yıldırım’ın tecrübesi ve uzlaştırıcı karakteriyle ülkenin 
yeni bir yönetim sistemine geçtiği bu dönemde de 
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görevini layıkıyla yapacağına olan inancını dile getiren 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Kendisine bir kez daha Türkiye’yi Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemine taşıyan sürecin taşlarının titizlikle 
döşenmesine verdiği katkılar için en kalbî şükranlarımı 
sunuyorum. Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın 
Devlet Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere 
aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu 
gayretleriyle sadece Türkiye’yi sürekli kriz, kaos 
ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla 
kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin 
bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme 
imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin 
gücüne güç, itibarına itibar kattılar.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle 
uygulamaya konulan yeni yönetim modelini Türkiye’nin 
önünde yeni bir dönemin müjdecisi olarak gördüğünü 
dile getirdi. 

“İnşallah bundan sonra Türkiye’nin hedeflerine çok 
daha süratli bir şekilde ilerleyeceğine inanıyorum.” 
diyen Erdoğan, siyaseti uzun soluklu bir hizmet 
anlayışı olarak gördüklerini, emanetçisi oldukları 
makamlara önce Allah’ın takdiri, sonra milletin 
teveccühüyle geldiklerini söyledi. 

Üstlendikleri tüm görevleri geride hoş bir seda 
bırakmanın vasıtası olarak gördüklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “40 yılı aşan siyasi 
hayatımız boyunca milletimize efendilik değil, daima 
hizmetkârlık yaptık. Milletin emanetini namusumuz 
bilip canımız pahasına ona sahip çıktık. Bugüne kadar 
hamdolsun Hakk’tan güç alarak halka hizmet etmenin 
şerefine nail olduk.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar arasında 
ayrım yapmadan, oy versin vermesin hiç kimseyi 
ötekileştirmeden 81 milyonu kucakladıklarını 
anlatarak, şöyle devam etti: 

“Şu ilden, ilçeden bize oy çıktı-çıkmadı, buna 
bakmaksızın bütün altyapılarına varıncaya kadar 
illerde, ilçelerde bu hizmetleri yürüttük. Aklını 
hırslarının emrine veren muhterislerin eleştirilerine, 
sabotajlarına aldırmadan gecemizi gündüzümüze 
katarak ülkemizi kalkındırmanın mücadelesini 

verdik. Aşkla, tutkuyla, sarsılmaz bir sevdayla bağlı 
olduğumuz bu güzel ülkeyi hedefleriyle buluşturana 
karar yolumuza devam edeceğiz. Ferdi olmaktan 
her zaman gurur duyduğumuz Türk milletini muasır 
medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyana kadar 
asla durmayacağız.” 

Bu zorlu yolculukta en büyük güç kaynağının aziz 
milletin desteği ve duasıyla birlikte dostlarının 
varlığı olduğunu ifade eden Erdoğan, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu’nun “Dostluk dediğin güzel bir kitap / Hava 
gibi, su gibi ekmek gibi vazgeçilmez bir tat.” dizelerini 
anımsattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle dostlarımız, böyle 
vazgeçilmez dostluklarımız olduğu sürece hiçbir fani 
güç bizi ülkemize hizmet yolundan alıkoyamayacaktır. 
Bu düşüncelerle 40 yıldır mesai, dava ve yol arkadaşlığı 
yaptığım, hizmetleriyle insanımızın gönlünde taht 
kuran kadim dostum Sayın Binali Yıldırım’a bir kez 
daha şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım’ın eşi Semiha 
Yıldırım’ı işaret ederek, “Şüphesiz her başarılı 
erkeğin yanında dimdik duran, fedakârlık abidesi 
bir de hanımefendi vardır. Binali Bey’in devlet ve 
siyaset hayatında sergilediği bu başarılarda Semiha 
Hanım’ın da çok büyük emekleri olduğunu biliyorum. 
Semiha Hanım’a da şahsım, eşim, milletim adına 
bu fedakârlıkları, çabaları için özellikle teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Binali Yıldırım’a bundan sonraki görevlerinde başarılar 
dileyen Erdoğan, “Rabb’im bizi bu ülkeye ve millete 
hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum.” 
ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
kendisine Devlet Şeref Madalyası 
tevcihi için düzenlenen törende bir 
konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde kendisine Devlet Şeref Madalyası tevcih 
edilen törendeki konuşmasına Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı mektubu okuyarak 
başladı. 
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Sayın Başkanım,

“16 Nisan 2017 Halk Oylaması’nın kabul edilmesi sonrasında yapılan 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerini milletimizin desteği Rabb’imizin lütfuyla kazanarak, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk 
seçilmiş kurucu başkanı oldunuz. Zatıdevletlerinizi en derin duygularımla tebrik ediyor, yeni dönemde 
başarılarınızın artarak devamını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin 
son başbakanı olarak bugüne kadar devlet idaremizin bütün tarihî kararlarında, milletimiz ve ülkemiz 
adına bu ulvi makamların iradesini temsil eden başbakanlık mührünü binlerce yıllık Türk devlet 
hayatımızın bir aziz hatırası ve ölümsüz nişanı olarak değerli Cumhurbaşkanımız ve seçimle gelen 
ilk Cumhurbaşkanımız olan zatıdevletlerinize arz etmekten büyük bir bahtiyarlık ve şeref duyuyorum. 

Bu mührü zatıalinize arz ederken, milletimiz, ülkemiz ve tüm vatandaşlarımız adına bir kez daha 
sizi tebrik ediyorum. Allah daima elinizden tutsun ve bu millete hizmet yolunda sizi, dava ve yol 
arkadaşlarınızı, mücadelenize omuz veren herkesi, yediden yetmişe aziz milletimizi, güzel ülkemizi, 
adalet ve hukuk ekseninde güçlenen devletimizi payidar kılsın. En derin hürmetlerimle...” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mektubunu okumasının 

ardından Başbakanlık mührünü Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a teslim etti. 

Daha sonra konuşmasına geçen Yıldırım, Devlet Şeref 

Madalyasını, kırk yılı bulan devlet ve millet hizmetiyle, 

Erdoğan ile eşsiz yol arkadaşlıklarının bir nişanesi 

olarak gördüğünü söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın 

kendisini karşılaştıkları ilk günlere götürdüğünü 

belirten Yıldırım, yollarının kesiştiği 1970’li yılların 

sonundan bugüne kadar geçen kırk yıl içerisinde, iyi 

günde de zor günde de hep beraber olduklarını ifade 

etti. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ‘çözülemez’ 

denilen sorunlarını çözerken de beraber olduklarını 

anımsatan Yıldırım, “Oradan Türkiye’nin her köşesine, 

vatandaşlarımızın umudu olarak yanan bir ışık 

gerektiğinde de, partimizi kurarken de beraberdik. Yol 

arkadaşlığımız orada da devam etti.” diye konuştu. 

Türkiye’ye hizmet etmek adına gece gündüz çalışıp, 

gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım, yeri geldiğinde 

ailelerine gereken ilgiyi gösteremediklerini ama 

hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda 

yüksünmediklerini dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, AK PARTİ’nin kurulduğundan 

kısa bir süre sonra iktidara gelmesiyle beraber, 

Türkiye’nin ‘çözülemez’ denilen sorunlarının 

Erdoğan’ın ortaya koyduğu dirayetli liderlik sayesinde 

bir bir çözülerek ülkenin 16 yılda 3 kat büyüdüğünü 

söyledi. 

Bütün bunlar yapılırken şartların çok da kolay 

olmadığını aktaran Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Bir yandan kalkınma ve büyüme mücadelesi 

verirken, diğer yandan da son elli yıldır ülke tarihinde 

hep sorun olarak yaşanmış vesayete, dayatmalara, 

darbe girişimlerine karşı en büyük mücadeleyi 

vererek bugünlere geldik. 2002’den 2016’ya kadar 

yaşadığımız olayların, bütün milletimiz şahididir. 

Darbe girişimleri, cumhurbaşkanlığı seçiminin 

engellenmesi, Gezi olayları, 17/25 Aralık hadiseleri ve 

nihayet 15 Temmuz’da alçak FETÖ darbe girişimi... 

Bütün bu yaşananlarda hiç ama hiç yeise kapılmadan 

zatıalinizin liderliğinde bütün dayatmalara, bütün 

TBMM Başkanı Yıldırım mektupta şu ifadeleri kullandı:
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vesayetlere karşı dimdik 

durduk, eğilmedik, bükülmedik. 

Rabb’imizin yardımı, milletimizin 

desteğiyle bütün bu badirelerden 

selamete erdik, milletimizi 

mahcup etmedik.” 

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki 

darbe girişimini hatırlatan 

Yıldırım, bunun Türkiye’nin 

son siyasi tarihinde en fazla 

konuşulacak olay olduğunu 

söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, siyasetin 

darbe karşısında dik durduğuna, Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın liderliğinde Türk milletinin meydanlara 

indiğine dikkati çekti. 

Vatansever askerlerin, polislerin, savcıların, 

hâkimlerin ve medyanın bir olduğunu anlatan Yıldırım; 

silaha, tanka, topa karşı göğsünde imanından başka 

hiçbir şey olmayan Türk milletinin alçaklara hak ettiği 

dersi verdiğini bildirdi. 

Darbe girişiminde bulunulan gece, halkın gücünün 

tankın gücünü yendiğini belirten Yıldırım, Türk 

demokrasisinin geleceğe emniyetle taşındığını, ay 

yıldızlı bayrağın inmediğini, ezanların dinmediğini 

kaydetti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kendisine tevcih edilen 

Devlet Şeref Madalyasının kendisi için büyük bir 

anlam taşıdığını dile getirerek “Erzincan’ın Refahiye 

kazasından, Kayı köyünden Bahar Hanım ve Topal 

Dursun’un evladı Binali Yıldırım olarak, böyle bir 

sorumluluğu sizinle beraber üstlenerek ülkeme ve 

milletime hizmet yapabildiysem, benim için en büyük 

mutluluk budur. Rabb’ime bir kez daha hamdediyorum; 

bugünleri bize gösterdiği için şükrediyorum.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Yıldırım, “Şartlar 

ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanım, kırk yıl önce 

başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam 

edecektir. Zor zamanda da iyi günlerde de hep 

yanınızda olmaya, sizinle beraber yol yürümeye, yol 

arkadaşı olmaya devam edeceğim.” diye konuştu. 

Türk milletine, dava ve yol arkadaşlarına, 

milletvekillerine, bakanlara, bürokratlara teşekkür 

eden Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım’a ve ailesine 

de, gösterdikleri destek ve fedakârlıktan dolayı 

şükranlarını sundu. 

Türkiye’nin huzuru, güveni, halkın refahı için 

Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle yakın iş birliği 

içerisinde çalışacağını bildiren Yıldırım, yeni dönemde 

Türkiye’nin 100. yıl hedeflerinin gerçekleşmesi için 

düne göre çok daha fazla çalışılması gerektiğini 

bildiğini ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 

kendisine tevdi edilen Devlet Şeref Madalyasından 

dolayı teşekkür etti.

Törende katılımcılara Yıldırım’ın biyografisini içeren 

kısa film izletilirken TBMM Başkanı Yıldırım’ın filmi 

izlerken duygulandığı gözlemlendi.

Törende daha sonra, TBMM Başkanı Binali Yıldırım 

onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilen 

resepsiyona geçildi.
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN,  
TBMM BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN BİNALİ YILDIRIM’I 
ZİYARET ETTİ

24 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile  
bir araya geldi.

TBMM Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım, tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı  
Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında kabul etti.

25 Temmuz 2018

16 Temmuz 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (solda), 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Soldan sağa:  CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı  
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü 
Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı  
Zerrin Güngör ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Soldan sağa: Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı  
Mehmet Akarca

16 Temmuz 2018
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Danıştay Başkanı Zerrin Güngör (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Soldan sağa: Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner ve Selahaddin Menteş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakan Yardımcıları Yıldız Seferinoğlu ve Hilmi Bilgin

25 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve  
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Selahaddin Menteş, Hilmi Bilgin,  
Yıldız Seferinoğlu ve Cengiz Öner’i makamında kabul etti.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez’i kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ’u kabul etti.

30 Temmuz 2018

23 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk (sağda)
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar,  
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarını  
kabul etti.

16 Temmuz 2018

23 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi 
kabul etti. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda),  
Millî Savunma Bakanı  
Hulusi Akar (sağda)

Soldan sağa: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
Koramiral Adnan Özbal
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti.

30 Temmuz 2018
Ziyarette TBMM Başkanvekili Celal Adan,  
MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, 
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile  
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve  
Erhan Usta da bulundu.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen 
görüşme sonrasında açıklama yapan  

Bahçeli, 24 Haziran seçiminin ardından 

oluşan yasamanın başkanı Binali Yıldırım’ı  

tebrik ettiğini ve başarılar dilediğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, nezaket ziyareti 

çerçevesinde karşılıklı sohbet ettiklerini bildirdi. 

Soldan sağa: AK PARTİ Grup Başkanvekili Özlem Zengin, AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, AK PARTİ Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet Naci 
Bostancı, AK PARTİ Grup Başkanvekilleri Çankırı Milletvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Tokat Milletvekili 
Özlem Zengin ile bir araya geldi.

31 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda),  
MHP Genel Başkanı  
Devlet Bahçeli (sağda)

Soldan sağa: MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan 
Akçay ve Erhan Usta, MHP Genel Sekreteri  
İsmet Büyükataman
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16 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican,  
İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya geldi.

Soldan sağa: İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İYİ Parti Grup Başkanı  
Abdul Ahat Andican, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar,  
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen  
ve Fatma Kurtulan’ı kabul etti.

31 Temmuz 2018

Soldan sağa: HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, 
Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar ile  
AK PARTİ İzmir Gençlik Kolları heyetini kabul etti.

17 Temmuz 2018
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ İzmir milletvekilleri Alpay Özalan, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı,  
Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar başkanlığındaki heyet ile birlikte

25 Temmuz 2018
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Soldan sağa: Sayıştay Başkan Yardımcısı Fikret Çöker, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır 
Cihangir İslam ve Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ı 
kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve Sayıştay 
Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’i kabul etti.

16 Temmuz 2018

17 Temmuz 2018

Soldan sağa: Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Saadet Partisi  
İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam
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Soldan sağa: Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Zeki Yiğit

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi 
Güven ve YSK Üyesi Zeki Yiğit’i kabul etti.

26 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri  
Fahri Kasırga’yı kabul etti. 

1 Ağustos 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga (sağda)
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’u kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  
Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı kabul etti.

17 Temmuz 2018

24 Temmuz 2018
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MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri  
Seyfullah Hacımüftüoğlu’nu kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’yı  
kabul etti.

24 Temmuz 2018

26 Temmuz 2018
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı  
kabul etti.

16 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı  
Nevzat Pakdil ve beraberindeki heyeti kabul etti.

23 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Parlamenterler Birliği heyeti ile birlikte
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Soldan sağa: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Koramiral Adnan Özbal Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’i  
kabul etti.

26 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı 
Salih Tanrıkulu ve komisyon üyelerini kabul etti. 

1 Ağustos 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu heyeti ile birlikte
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Pakistan Ankara Büyükelçisi  
Muhammad Syrus Saijad Qazıy’i kabul etti.

25 Temmuz 2018

Soldan sağa: Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Saijad Qazıy, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Dış İlişkiler ve  
Protokol Başkanı Cemalettin Tüney

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  
Genel Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu kabul etti.

17 Temmuz 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye - AB Karma İstişare Komitesinin (KİK) 
Türkiye kanadını oluşturan konfederasyon ve meslek kuruluşu temsilcilerini 
kabul etti.

23 Temmuz 2018

Soldan sağa: TBMM Başkan Başdanışmanı Ömer Sertbaş, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye 
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ali 
Yalçın, Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, TZOB Genel Sekreteri Hasan Hüseyin Coşkun, Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı Sekreteri Mustafa Bayburtlu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği heyeti ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı ile  
Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği üyelerini kabul etti.

25  Temmuz 2018

Kabulde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hak-İş Konfederasyonu 
Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen Genel 
Başkanı Önder Kahveci, Memur Sendikaları 

Konfederasyonu Başkanı  Ali Yalçın, Türk-İş  
Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi 
Palandöken de yer aldı. 

Kabulde, AK PARTİ Erzincan Milletvekilleri  
Burhan Çakır ve Süleyman Karaman,  
25. Dönem TBMM Başkanı, Millî Savunma  

Komisyon Başkanı ve AK PARTİ Sivas Milletvekili 

İsmet Yılmaz ile bazı milletvekilleri de bulundu.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
(TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD Başkan Yardımcıları Ali Koç ve  
Simone Kaslowski ile beraberlerindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan 
heyeti kabul etti.

31 Temmuz 2018

31 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İMEAK Deniz Ticaret Odası heyeti ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz 
(İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ile beraberlerindeki 
yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
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DEMOKRASİ VE MİLLÎ 
BİRLİK GÜNÜ
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“Tarihimizin en büyük ihaneti 15 Temmuz 
2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenmiştir. 
Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın daveti ile sokakları, caddeleri, 
meydanları dolduran aziz milletimiz, haftalarca 
meydanlarda millî irade nöbeti tutarak dünyada eşi 
görülmemiş demokratik bir duruş sergilemiştir. 

Millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, o menfur geceyi yaşatan darbeci hainlere 
karşı destansı bir mücadele vererek hürriyet ve 
demokrasimize sahip çıktığını bütün dünyaya 
göstermiştir. 

15 Temmuz ihanet girişimini gerçekleştiren FETÖ 
terör örgütü mensubu teröristlere karşı tek yürek 
olan necip milletimiz, vatanına, devletine ve 
bayrağına sahip çıkarak ikinci bir İstiklal Mücadelesi 
vermiştir. Millî iradeyi gasp etmek isteyen iş 
birlikçi hainlerin menhus emellerine ulaşmaları 
engellenmiştir. 

O gece 251 vatan evladı şehit olmuştur. 2 bin 
193 kardeşimiz de yaralanarak gazilik payesi 
elde etmişlerdir. İnancımıza göre ‘şehitlik’ ve 
‘gazilik’ en ulvi makamlardır. Şehitlik makamına 
erişen kardeşlerimizin ruhları şad olsun. Gazi 
kardeşlerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler temenni 
ediyorum. 

İki yıl önce gerçekleştirilmek istenen darbe 
girişiminin aziz milletimizin azimli ve kararlı 
mücadelesiyle başarısızlığa uğratılması; 
hukukun üstünlüğü, demokrasinin yaşatılması 
ve bağımsızlığımızın korunması adına en önemli 
kazancımız olmuştur. 

Millî tarihimize yeni bir destan olarak kaydedilen 
‘O Gece’, hafızalarımızda ve hatıralarımızda 

daima kalacaktır. Millî birliğimize kasteden hiçbir 
ihanet şebekesi bu topraklarda yaşama imkânı 
bulamayacaktır. Kahraman güvenlik güçlerimiz, 
kolluk kuvvetlerimiz, adli teşkilatımız, necip 
milletimizin de desteği ile hukukun üstünlüğü 
ilkesinden ayrılmadan, adalet mekanizmasını 
çalıştırarak emniyet ve asayişimizi temin etmeyi 
sürdüreceklerdir. 

Bizler, hürriyet ve istiklalimizi korumak gayesiyle 
vatanını canından aziz bilip hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayan necip bir milletin mensuplarıyız. 
Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen asker 
üniforması giymiş teröristlerin ihanetine karşı, 
bizlere yeni bir Çanakkale Destanı yazdıran 
necip milletimizin bir ferdi olmaktan büyük gurur 
duyuyorum. 

15 Temmuz ihanet girişimi sonrasında yürütülen bütün 
çalışmalar, aziz milletimizin hukukunu yeniden üstün 
kılmak için yapılmıştır. Yapılan düzenlemelerin tamamı 
üstünlerin hukukundan, hukukun üstünlüğüne geçmek 
içindir. 

Türkiye’de artık darbeler dönemi kapanmıştır. İnsan 
haklarını korumak ve demokrasiyi güçlü kılmak için 
aldığımız tedbirler, kısa sürede sonuçlarını verecektir. 
Hiç kimse şanlı milletimizin bileğini bükemeyecek ve 
Türkiye, bölgesinde ve dünyada saygınlığını artırarak 
devam ettirecektir.

Diğer terör örgütlerine karşı olduğu gibi FETÖ terör 
örgütüne yönelik olarak da hukuk içinde mücadelemiz 
hız kesmeden devam etmektedir. Türkiye, yeni bir 
geleceğin şafağında daha güçlü bir şekilde yoluna 
devam edecektir.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik 
Günü’nün ikinci yıl dönümü sebebiyle bir yazı kaleme aldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yazısında şunları kaydetti: 

15 TEMMUZ
DEMOKRASİ VE 
MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ
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15 Temmuz 2018

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER, CUMHURBAŞKANLIĞI
KÜLLİYESİNDE

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “15 
Temmuz Demokrasi ve Millî  Birlik Günü” dolayısıyla 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, şehit yakınları ve 
gazilerle yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, eşi Emine Erdoğan ile 
katıldığı yemeğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, bakanlar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler ile 
bir araya geldiği yemekte katılımcılara hitaben yapığı 
konuşmasında “Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, milletin 
evini, o meşum gecede 29 kardeşimizin şehit edildiği 
bu gazi mekânı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, 15 Temmuz’da ve terörle mücadele 
operasyonlarında hayatını kaybeden tüm şehitlere 
Allah’tan rahmet dileyerek, şehit yakınlarına sağlık ve 
metanet, gazilere de sağlık, afiyet temenni etti.

Tedavileri süren gazilere de şifa dileyen Erdoğan, 
bugünkü buluşmalarında tüm şehit yakını ve gazilerle 
birlikte olma arzuları bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, “Kur’an-ı Kerim’in şehitlerimizle ilgili ‘Allah 
yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyiniz; bilakis 
onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız’ emri ve 

müjdesi en büyük teselli kaynağımızdır.” ifadesini 

kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık her 15 Temmuz 

bizim için tatil olan bir gündür ve unutturmayacağız, 

unutmayacağız. Bu anma günü vesilesiyle yıllar 

boyunca yapılacak her muhasebe, maziden atiye 

kurduğumuz köprünün daha da güçlenmesini 

sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.

Bugün 81 ilde aynı şekilde törenler düzenlendiğine 
değinen Erdoğan, bu törenlerin kalıcı hâle 
getirileceğini, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını, 
unutturmayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Arif Nihat 
Asya’nın “Dua” şiiriyle tamamladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve yaklaşık bin 
600 davetlinin iştirak ettiği yemekte konuklara 

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “15 Temmuz 

Kahramanları” adlı kitap hediye edildi.
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BEŞTEPE MİLLET CAMİSİ’NDE HATM-İ ŞERİF
15 Temmuz 2018

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla 

Beştepe Millet Camisi’nde 

düzenlenen “Hatm-i Şerif 

Merasimi”ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Hatm-i Şerif Merasimi’nde 

şehitler için Kur’an-ı Kerim 

okudu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. 

Dr. Ali Erbaş’ın dua ettiği 

programa; Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay, 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı 

Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çok 

sayıda vatandaş katıldı.
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TBMM’DE “15 TEMMUZ MİLLET DARBEYE DUR DEDİ” 
SERGİSİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü” nedeniyle TBMM Şeref Holü’nde 
“15 Temmuz Millet Darbeye Dur Dedi” isimli artırılmış 
gerçeklik teknolojisi içeren fotoğraf sergisinin yanı 
sıra, Zeki Ünal imzalı “15 Temmuz Direnişinden 
Tuvale Yansıyanlar” konulu yağlı boya çalışması 
ile TBMM Şeref Kapısı önünde darbe girişiminde 
tankların altında ezilerek hasar gören araçlardan 
oluşan serginin açılışını yaptı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ı, Şeref Kapısı önünde AK 
PARTİ Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş, MHP Grup 
Başkanvekili Erhan Usta, 22. Dönem TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna ve çok sayıda milletvekili karşıladı.

Halka açık olarak yapılan etkinliklerde binlerce 
vatandaş TBMM Başkanı Yıldırım’a ve sergiye yoğun 
ilgi gösterdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  
 “15 Temmuz Millet Darbeye  
Dur Dedi” fotoğraf sergisinin 
açılışında bir konuşma yaptı.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci 

seneidevriyesini idrak ettiklerini belirterek, 

“Bugün milletimizin, devletimizin, demokrasimizin 

zafer yıl dönümüdür; hainlerin, kalleşlerin, 

darbecilerin başının ezildiği, TBMM’nin gurur 

günüdür. Gurur gününüz kutlu olsun.” diye 

konuştu. 

“Alçak FETÖ tarafından devletin uçaklarının, 

helikopterlerinin, silahlarının, asker kılığına girmiş 

terör elemanlarınca gasp edildiğini” vurgulayan 

1 5  T E M M U Z  MİLLET
DARBEYE  DEDİ
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TBMM Başkanı Yıldırım, o gece milletin 
asil vatandaşlarına, masum insanlara karşı 
kurşunların ve bombaların yağdığını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam 
etti: 

“O geceyi, aziz Türk milleti bu yüce Meclisin 
altında bulunan vatansever milletvekillerimizi asla 
unutmayacaktır. 15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız.

Şair ne diyor;

Yaşamaz ölümü göze almayan

Zafer, göz yummadan koşana gider

Bayrağa kanının alı çalmayan

Gözyaşı boşana boşana gider. 

İki yıl önce beklemediğimiz 
bir anda büyük bir ihanetle 
karşı karşıya kaldık. 
Gecenin bir saatinde 
Ankara semalarında, 
İstanbul semalarında 
uçak sesleriyle sarsıldık. 
Şaşkınlığımızı üzerimizden 
atmadan helikopterlerden 
yağmur gibi yağan 
kurşunlara maruz kaldık. 
Sokaklarda tankların, 
zırhlı araçların gürültüsü 
ile ürperdik ancak 
şaşkınlığımızı hemen attık 
ve millet olarak ayağa 
kalktık. Başkomutanımız, 
C u m h u r b a ş k a n ı m ı z 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çağrısıyla meydanlara 
indik. O gece sizler ay yıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, 
ezanlarımızı dindirtmediniz. O gece halkın gücü tankın 
gücünü yenmiştir. O gece hep bir olduk, beraber 
olduk, tek yürek olduk, kardeş olduk, birlikte Türkiye 
olduk.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, FETÖ’nün darbe girişiminin 
birinci yılı olan geçen yıl Gazi Meclisin özel gündemle 
toplandığını, bu yıl ise milletin evlatlarını TBMM çatısı 
altında bir araya getirme kararı aldıklarını söyledi. 

Bu bağlamda 15 Temmuz Demokrasi ve Millî 
Birlik Günü sebebiyle bir fotoğraf sergisi açılışı 
yapacaklarını anımsatan Yıldırım, “Sergi vesilesiyle 
hürriyetimize, bağımsızlığımıza karşı yapılan ihaneti 
tekrar hatırlayacağız ve bir kez daha teröre, darbeye 
karşı millet olarak her zaman karşı olduğumuzu 
yüksek sesle haykıracağız.” dedi. 

15 Temmuz gecesinde TBMM çatısı altında iktidarıyla, 
muhalefetiyle dik bir duruş sergilendiğini vurgulayan 
Yıldırım, bütünleşmenin aziz hatıralarını söz konusu 
sergide daha net göreceklerini belirtti. 

Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde milletin Meclisinde 
halkla bir araya geleceklerini ve darbe girişiminin 
yıl dönümünü anlamlı bir şekilde hatırlayacaklarını 
aktaran Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Bu sergide 162 tane anlamlı fotoğraf var. Ayrıca 
açık mekânda ise o gece tanklarla, zırhlı araçlarla 
üzerinden geçilen ve birçok şehidimizin canına mal 
olan araçları da görme imkânımız olacak. İnsan 
bir kere doğuyor, bir kere ölüyor. Doğum ve ölüm 
arasındaki hayat denen emanetin haysiyetini, şerefini 
korumak da bizlere düşüyor. İnsan yaratılanların en 
şereflisidir. Bizler de zillete karşı izzeti, şirrete karşı 
şerefimizi korumak için o gece meydanlardaydık, 
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birlikteydik, beraberdik. Kutsal değerlerimizle yaşıyor, 
kimliğimizi ve kişiliğimizi buna göre inşa ediyoruz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım; vatan, millet, bayrak ve 
bağımsızlığın aziz Türk milletinin vazgeçemeyeceği 
en büyük değerler olduğunu vurgulayarak, “Bunlar 
olmadıktan sonra dünya bizim olsun neye yarar.” 
dedi. 

“İşte 15 Temmuz gecesi millî iradenin tecelli ettiği bu 
çatı altında bir olduk, beraber olduk, birlikte Türkiye 
olduk.” ifadelerini kullanan Yıldırım, “mukaddes 
değerleri FETÖ’cü alçakların hain emellerine teslim 
etmediklerini” ve 15 Temmuz 
gecesi Meclisin bir kez daha gazi 
olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu 
şekilde devam etti: 

“15 Temmuz 2016’da bütün 
dünyaya örnek gösterilecek 
bir direniş ortaya koyduk. 
Başarıyla verdiğimiz mücadelenin 
Başkomutanı, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’dı. Yine 
26. Dönem Meclis Başkanımız 
İsmail Kahraman da o gece 
bu yüce Meclisi açık tutmuş 
ve milletvekilleriyle bu alçak 
kalkışmaya meydan okumuştur.  

O gece Meclisimize sahip 
çıkan, her türlü tehlikeye karşı 
bu Gazi Meclisi terk etmeyen 
bütün milletvekillerimize 
bir kez daha huzurlarınızda 
teşekkür ediyorum. Gazi 
Meclisimizin çalışanları 
olarak gurur duyacağımız bir 
tarih yazdık. Bundan sonra 
benzer bir olay olduğunda hiç 
şüpheniz olmasın ki bu aziz 
millet ve bu milletin vekilleri 
aynı şekilde dik duracak, 
aynı karşılığı verecektir. 
Vatanımızın, milletimizin 
bütünlüğüne karşı yapılacak 
her türlü alçak girişimin 
karşısında yüce milletimizi 
bulacaklar. 

Ahiret hayatında Peygamberimize komşu olma 
bahtiyarlığına erişen 251 şehidimizi rahmetle, şükranla 
anıyorum. Mekânları cennet olsun. Milletimizi, 
devletimizi yaşatmak için canlarını seve seve vermeyi 
göze alan bütün gazilerimize hayırlı, uzun ömürler 
diliyorum. ‘Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm, 
ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm’ diyerek 
kendi selalarına koşarak giden vatan aşığı kahraman 
milletimize bir kez daha selam olsun. 15 Temmuz 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün, millî birliğimizin, 
kardeşliğimizin daha da muhkem olmasına vesile 
olmasını diliyorum.”
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15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ, KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA 
KABİRLERİ BAŞINDA HAYIRLA YÂD EDİLDİ

15 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, FETÖ’nün alçak 
darbe girişiminin ikinci yılında, Karşıyaka Mezarlığı  
15 Temmuz Şehitliği’nde düzenlenen anma 
programına katıldı. 

Programa TBMM Başkanı Yıldırım’ın yanı sıra; İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel 
Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı. 

Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve Ankara Müftü 
Vekili Ali Tümer tarafından edilen duanın ardından 
şehit kabirlerini tek tek ziyaret eden Yıldırım, şehit 
aileleriyle de bir araya geldi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ziyaretinin ardından yaptığı 
açıklamada, darbe gecesi Ankara’da şehadete ulaşan 
vatandaşların kabirlerine gelerek dua ettiklerini ve 
şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini belirtti. 

“Onların ruhunu şad ettik.” diyen Yıldırım, iki yıl geçmiş 
olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile 
getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız 
gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü 
anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı 
bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. 
Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, 
yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir.” 
ifadesini kullandı. 
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TBMM Başkanı Yıldırım, dünya durdukça ay yıldızlı 
bayrağın inmeyeceğini ve ezanların dinmeyeceğini 
vurgulayarak, şu şekilde devam etti: 

“O gecede göğsünü her türlü alçak kurşuna karşı 
siper eden bu aziz milletin evlatları, bu inançla, bu 
kararlılıkla canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimiz 
ve vatanımızın savunmasında gece gündüz demeden 

fedakârca hayatını seve seve veren bütün şehitlerimizi, 
başta cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve 
arkadaşları olmak üzere rahmetle, şükranla bugün de 

tekrar anıyoruz. Allah milletimizin 
yâr ve yardımcısı olsun.” 

Çeşitli kurumların 15 Temmuz’un 
anısını ve tazeliğini yaşatmak adına 
çeşitli programlar yapacaklarına 
işaret eden ve kendisinin de 
Ankara Kızılay’da bir programa 
iştirak edeceğini belirten Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

“Amacımız 15 Temmuz ruhunu 
canlı bir şekilde tutmak, 81 
milyonun kardeşliğini, birliğini, 
beraberliğini daim kılmaktır. Bir kez 
daha bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyor ve buna benzer 
alçak hiçbir olayı bu milletin bir 

daha yaşamamasını Rabb’imden niyaz ediyorum.” 

Açıklamasının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği’ne 
geçen Yıldırım, burada okunan Kur’an-ı Kerim’i 
dinledi ve kabirlere karanfil bıraktı.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT Genel 
Müdürlüğünde düzenlenen 15 Temmuz şehitleri anma 
programına katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKSAT’ta 
düzenlenen anma programında bir konuşma yaptı.

FETÖ’nün, 15 Temmuz’da, ipini elinde bulunduranların 
telkini ile büyük bir ihanet girişimini başlattığını belirten 
Yıldırım, Türkiye’nin istiklal ve istikbaline kastetmeye 
çalıştıklarını ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Bayrağımızın, 
demokrasimizin onurunu hainlere teslim etmeyen 
milletimiz, şehirlere âdeta sel olup aktı. Darbe 
girişiminin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın 
liderliği, hükûmetimizin kararlı duruşu ve milletimizin 
cesaretiyle büyük bir zafer elde edildi.” dedi.

Başbakan olduğu bu dönemde alçak kalkışmayı, 
Cumhurbaşkanının feraseti, liderliği, vatansever 
askerlerin, polislerin cesaretli müdahalesiyle 
bastırdıklarını anlatan Yıldırım, “Zaferin asıl mimarı 
ise meydanlarda âdeta her biri Seyit Onbaşı, Nene 
Hatun, Ulubatlı Hasan olan gençlerimizdi. Milletimiz 
Çanakkale ruhu ile bir kez daha dirilmiş, ‘ya İstiklal ya 
ölüm’ demişti.” ifadelerini kullandı. 

FETÖ’nün öncelikli amacının, önceki darbe 
girişimlerinde olduğu gibi iletişimi kesmek, 
iletişim altyapısını çökertmek olduğunu aktaran 
Yıldırım, “Böylece vatandaş bilgi alamayacak, 
darbeye karşı direniş sağlanamayacaktı. Ayrıca 
Cumhurbaşkanımızın, bizim, milletle irtibat kurmamız 
engellenecek, bir oldu-bittiyle darbe tamamlanmış 
olacaktı.” diye konuştu. 

Bu amaçla FETÖ’nün TÜRKSAT’ı hedef aldığını dile 
getiren TBMM Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Amaçları, Türkiye’deki bütün yayınları durdurmaktı 
ve ilk önce üzerinde Türk bayrağı olan büyük antene 
bomba attılar. Ancak bilmedikleri, hesap edemedikleri 
bir şey vardı; faaliyette olmayan, sadece 1990’lı 
yıllarda TÜRKSAT 1-A, 1-B’ye hizmet eden sembolize 
bir antendi. Herhâlde ‘en büyük çaplı anteni alaşağı 

edersek işi bitirmiş oluruz.’ dediler. Hâlbuki bu 
alçaklar, teknolojinin çok geliştiğini, artık büyük çanaklı 
antenlerin değil, çok daha gelişmiş, gözükmeyen 
antenlerin olduğunu hesap edememişlerdi. ‘Ne 
diyoruz?’ Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Oysaki 
yayınlar başka yerden yapılıyordu.”

TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRKSAT’ta düzenlenen 
törende, 15 Temmuz gecesine ait bilinmeyen bir 
detayı açıklayarak şu şekilde devam etti: 

“İlk defa burada söylemek istiyorum. Burayı kurduktan 
sonra, o günkü genel müdüre, ‘eğer buraya bir şekilde 
saldırı olursa biz bu yayınların devam etmesini nasıl 
sağlayacağız? Bir tedbirimiz var mı?’ diye sordum. ‘Yok’ 
dediler. ‘O zaman derhâl buraya tedbir alacaksınız.’ 
dedim. O günü hiç arzu etmeyiz, olsun istemeyiz ama 
olduğu zaman sistem herhangi bir aksaklık olmadan 
çalışmalıdır. Çünkü darbecilerin genel uygulamasıdır. 
Geçmişte darbelerde ya Harbiye radyosu yahut TRT 
binası işgal edilir, sonra ‘darbe yapıldı’ denilir, kestirip 
atılır. Ancak günümüzde iletişim kanalları o kadar çok 
gelişti, o kadar çeşitlendi ki darbecilerin göremediği, 
bilemediği en önemli konuların birisi de buydu. O 
gece kahramanları arasında şüphesiz yazılı ve görsel 
medyanın, sosyal medyanın katkılarını, payını gözardı 
edemeyiz.” 

“Darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren 
Cumhurbaşkanımızla beraber müdahale için karar 
aldık.’ diyen Yıldırım, şunları söyledi: 

“Dedik ki ‘ölmek var dönmek yok. Bu alçaklara 
bu bayrağı teslim etmeyeceğiz. Bu ezanları 
susturmayacağız.’ Milletimizi meydanlara davet 
ettik ve o gece halkın gücü, tankın gücünü yendi. 
Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi. 
Büyük milletimiz darbecilere darbeyi vurdu. Havadan 
buraları taramak, bombalar atmak suretiyle burayı 
etkisiz hâle getirmeye çalıştılar. TÜRKSAT’ta çalışan 
arkadaşlarımızın basiretli ve akıllı tutumları sayesinde 
bu emellerine ulaşamadılar. Burada iki değerli 
TÜRKSAT çalışanı, Ahmet Özsoy ve Ali Karslı şehit 
oldu. Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, 15 TEMMUZ’UN 
İKİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE TÜRKSAT’I ZİYARET ETTİ

15 Temmuz 2018
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Ayrıca Ferhat Derecik, Muhammed Emin Sergili, Bilal 
Davut Hasetçi, Halil Ersoy gazi oldu. Cenabımevla’m, 
görevi başından ayrılmayarak canını veren bu 
kardeşlerimize ve bütün şehitlerimize rahmet eylesin. 
Vatan savunmasında teröre karşı mücadele eden 
şehitlerimize de Allah rahmet eylesin, gazilerimize 
hayırlı, uzun ömürler versin.” 

Bu darbe girişiminin bastırılmasının en önemli 
faktörlerinden birinin de milletin iletişim kanallarının 
ortadan kaldırılamaması olduğunu belirten Yıldırım, 
“Biliyorsunuz FETÖ’cüler diğer bir adres olarak TRT’yi 
seçtiler. Korsan duyurularını yapmayı başardılar ve 
bu şekilde milletin gözünü korkutmayı ve sindirmeyi 
denediler ancak TÜRKSAT o esnada yedek sistemi 
devreye sokarak TRT’yi yayından çıkardı, böylece 
darbecilerin emelleri kursaklarında kaldı. Bütün gece 
boyunca yayınlar devam etti, bütün kanallar çalıştı, 
vatandaşlarımız sağlıklı bilgi alma imkânına kavuştu.” 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve 
diğer yetkililerle, milletle sürekli iletişim hâlinde, darbe 
girişimiyle ilgili safahatı paylaştıklarını ve bu darbenin 
püskürtülmesini temin ettiklerini belirten Yıldırım, 
“Burada bu darbenin önlenmesinde kısıtlı imkânlarıyla 
canla başla çalışan TÜRKSAT’taki vatansever, vefakâr 
kardeşlerimize, yönetim kurulu başkanı, genel müdür 

ve yöneticiler başta olmak üzere herkese şükranlarımı 
sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.” dedi. 

“Darbe ve vesayet defteri, Türkiye’de 16 Nisan 
halk oylamasıyla kapanmıştır.” diyen Yıldırım, 
parlamenter sistemin; vesayeti, çift başlılığı, 
darbeleri önleyemediğini ve nihayet 15 Temmuz 
darbe girişiminden sonra bu sistemin değiştirilmesi 
yönündeki iradenin çok daha belirgin hâle geldiğini 
belirtti.

16 Nisan’da yapılan halk oylamasıyla doksan 
beş yıllık yönetim sisteminin tamamlandığını ve 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin devreye 
girdiğini anımsatan Yıldırım, “Bu sistemle beraber 
artık tek ve yegâne vesayet sahibi aziz milletimiz 
olmuştur. Millet, iktidarı sandıkta belirliyor ve gelecek 
beş yıl için emaneti teslim ediyor. 24 Haziran’da yeni 
sistemin ilk seçimleri gerçekleşmiş ve bir yandan 
yasama meclisi diğer yandan da hükûmet teşekkül 
etmiştir. Şimdi artık Türkiye’nin kayıp zamanlarını 
telafi etme ve şahlanma zamanıdır.” diye konuştu. 

“Milletimiz Çanakkale’de yenilmemiştir, Medine 
savunmasında geri çekilmemiştir, Kut-ül Amare’de 
diz çökmemiştir, Sakarya’da düşmana aman 
vermemiştir, 15 Temmuz’da bir avuç haine ise 
dünyayı dar etmiştir.” diyen Yıldırım, “Bundan 
sonraki dönemde de Türkiye’nin istikbali aydınlık 
olacaktır. İlkemiz bellidir; tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet... Türkiye’nin yeni ufka yelken açtığı 
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bugünlerde bir olacağız, iri olacağız, diri 
olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye 
olacağız.” ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “15 Temmuz 
unutulmayacak, unutturulmayacak. Daima 
canlı olarak milletin sinesinde yaşayacaktır.” 
dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın konuşmasının 
ardından şehitler için dua okundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRKSAT’ın 
girişindeki şehitler anıtında dua etti.

KIZILAY MİLLÎ İRADE MEYDANI’NDA, “15 TEMMUZ  
VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ” ANMA PROGRAMI 
DÜZENLENDİ

15 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından “15 Temmuz Demokrasi ve 
Millî Birlik Günü” kapsamında Kızılay Millî İrade 
Meydanı’nda düzenlenen programa katıldı.

Programa, TBMM Başkanı Yıldırım’ın eşi Semiha 
Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK PARTİ 
TBMM Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, AK 
PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK PARTİ 
Ankara milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasından önce 
kürsüye eşi Semiha Yıldırım ile çıkarak vatandaşları 
selamladı.  

TBMM Başkanı Yıldırım, programda yaptığı 
konuşmasına “Tank, top, uçak, helikopter, 
mermi karşısında sadece ve sadece göğsündeki  
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imanıyla, inancıyla darbeye karşı dimdik duran 
Ankaralılar.” diyerek başladı. 

Silahlı darbe girişimini bozguna uğratan seğmenleri, 
haftalarca meydanı 
boş bırakmayarak 
Türkiye’nin istiklaline 
sahip çıkan kadınları 
selamlayan Yıldırım, 
Ankaralıların ‘o gün 
memlekete sahip çıkma 
günü’ diyerek meydanı 
darbecilere teslim 
etmediğini söyledi. 

FETÖ mensubu hainleri 
hezimete uğratan 
yediden yetmişe 
bütün vatandaşlara 
şükranlarını sunan 
Yıldırım, kahraman 
şehitlere Allah’tan 
rahmet, gazilere hayırlı 
uzun ömürler diledi. 

Darbe girişiminde 251 vatandaşın şehit, 2 bin 194 
vatandaşın gazi olduğunu vurgulayan Yıldırım, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Şehit ve gazilerimiz o gece cesaretleriyle, dik 
duruşlarıyla bir destan yazdılar. Hiç şüphesiz 
şehitlerimiz, kalbimizdeki müstesna yerini mutlaka 
korumaya devam edeceklerdir. Her yıl 15 Temmuz 
şehitlerimizi anma günlerinde onları yâd etmeye 
devam edeceğiz. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında 
coşkuyla, gururla söylenen özgürlük türkülerinin 
gerçek bestekârı aziz milletimizin ta kendisidir. 
15 Temmuz gecesi sokaklardaki vatandaşlarımız 
Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, her bir mezhepten, 
meşrepten, her bir etnik gruptan herkes buradaydı. 
Sağcısı solcusu, zengini fakiri, muhalefeti iktidarı 
yoktu. Ay yıldızlı bayrağın altında toplanan aziz 
milletimiz vardı. 15 Temmuz’da aynı Çanakkale’de, 
İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi bütün felaketler 
karşısında tek yürek, tek bilek olmuş, iradesini bir 
avuç darbeciye çiğnetmeyen yüce Türk milleti vardı. 
Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce 
Malazgirt’te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak 
sahiplenme konusunda tereddüt göstermemiştir.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, milletin 719 yıl önce Söğüt’te, 
565 yıl önce İstanbul’da olduğu gibi büyük bir destan 
yazdığını, 100 yıl önce Çanakkale’de verdiği cevabın 
aynısını verdiğini ifade etti.

Milletin, Kut’ül Amare ve Kocatepe’de nasıl durmuşsa 
15 Temmuz’da da aynı asil duruşu sergilediğini 
söyleyen Yıldırım, aziz milletin hangi karanlık güce 
dayanırsa dayansın iradesinin esir alınamayacağını 
bir kez daha cümle âleme gösterdiğini dile getirdi. 

Hukuk devletinin, hak ve özgürlüklerin, milletin ve 
ülkenin geleceğinin yanında yer alan demokrasi 
sevdalılarına bugün bu vesileyle bir kez daha 
şükranlarını sunan Yıldırım, “’Yürü millet yürüsün 
arkandan’ diyordu şair. İşte demokrasi kahramanımız, 
şimdi de Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gece ay 
yıldızlı bayrak için yürüdü, millet yürüdü arkasından. 
O gece sizler meydana indiniz, ezanlarımız dinmedi, 
ay yıldızlı bayrağımız inmedi, Türkiye yenilmedi 
elhamdülillah.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’yi teslim alacağını 
zanneden hainlerin hüsrana uğradıklarını vurguladı. 

Darbe girişiminin başladığı ilk andan itibaren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin 
anbean haberleşerek gerekli talimatları verdiklerini, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşların 
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kadını, erkeği, çocuğu, yaşlısıyla meydanları 
doldurduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Bu ülkeyi, bu bayrağı kimsenin teslim alamayacağını 
dünya âleme ilan ettik. Allah milletimizden razı 
olsun. O gece Türkiye’ye sahip çıkan aziz milletimize 
şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Milletimize 
silah çekenler, vatandaşın üzerine tankla yürüyenler, 
helikopterle ateş edenlere hak ettiği cezayı mutlaka 
hukuk devleti içerisinde veriyoruz, vereceğiz. Emin 
olun, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Bu 
alçaklar, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alıyorlar, 
almaya da devam edecekler. Darbenin, bu alçak 
kalkışmanın arkasında olan üst akılları da dünya âlem 
bilsin ki ortaya çıkaracağız, Feto’nun, darbecilerin 
başından, şehitlerimiz adına hesap soracağız. Türkiye, 
terör örgütleriyle önüne kurulan tuzakları birer birer 
bozarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kutlu 

yürüyüşünü emin adımlarla devam ettiriyor. Bugünkü 
Türkiye, 15 Temmuz gecesi Türkiye’sinden çok daha 
güçlüdür.” 

Türkiye’nin tüm illerinde ve ilçelerinde 15 Temmuz 
zaferini dua ve şükürle yâd eden vatandaşlara 
selamlarını sunan Yıldırım; tek millet, tek bayrak, 
tek devlet, tek vatan olarak yolculuklarına devam 
edeceklerini sözlerine ekledi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın konuşması öncesinde 
Ahmet Hamdi Akseki Camisi imam-hatibi Ali Tel 
tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının ardından 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ 
Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK PARTİ Ankara 
milletvekilleri ile vatandaşları selamladı.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük 
Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde:

“Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlamak için, adada 
yaşayan Türklere karşı başlatılan katliam girişimlerini 
engellemek gayesiyle başlatılan, soydaşlarımızın 
güvenlik ve özgürlüğünü sağlayan Barış Harekâtı’nın 
44. yılını kutluyorum. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde Barış ve Özgürlük Bayramı olarak 
kutlanan bu harekâtla, Kıbrıs adasında kardeşlerimizin 
can ve mal emniyetleri sağlanmış, Kıbrıs adasında eşit 
haklara sahip iki devletli bir ortam oluşturulmuştur.

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
yaşayan kardeşlerimiz gibi bizim için de şeref ve  
mutluluk günüdür.

Kıbrıs’ta çözüm, iki toplumun eşit haklara sahip olması 

ve adil bir yönetişim anlayışının tesisi ile mümkün 

olacaktır. KKTC’nin uluslararası anlaşmalardan 

kaynaklı haklarını güvence altına alacak şekilde 

yürütülen çözüm çalışmaları, devletimiz tarafından 

her zaman desteklenmiştir.

Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 20 

Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı bir kez daha 

kutluyorum. KKTC’li kardeşlerimize uluslararası 

camianın saygın bir üyesi olarak huzur dolu, sağlıklı 

günler temenni ediyorum. Necip milletimizin Kıbrıs 

adasındaki hak ve çıkarlarını korumak için şehadet 

mertebesine erişen ve gazilik payesi elde eden bütün 

kardeşlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

20 TEMMUZ 
BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM ERZİNCAN’DA
18 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli ziyaretlerde 
bulunmak üzere Erzincan’a gitti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincan’da Vali Ali 
Arslantaş’ı makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım’a, AK PARTİ Erzincan 
Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman; 
21, 23, 24 ve 26. Dönem Erzincan Milletvekili 

Sebahattin Karakelle, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. 
Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ile 
bazı kurum müdürleri eşlik etti.

Valilik ziyaretinde basın mensuplarının sorularını 
cevaplayan Yıldırım, “Hayat devam ediyor. Yani 
iki ay önce başka bir konumdaydık, bugün başka 

bir konumdayız. Konumumuz, 
sıfatımız ne olursa olsun ülkemiz 
için, milletimiz için elimizden 
geldiğince tüm gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Değişen sistemle oluşan yeni 
Mecliste başkan olarak görev 
yapmayı ben bir onur, bir şeref 
olarak görüyorum.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, TBMM 
tatile girmeden iki kanun teklifini 
yasalaştırmayı planladıklarını 
bildirerek, şu şekilde devam etti: 

“TBMM yeni dönemde yapacağı 
çalışmalarla yürütmenin elini 
rahatlatacak yasal düzenlemelerin 
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yanı sıra demokrasimizin daha da geliştirilmesi, hak 
ve özgürlüklerin daha da arttırılması yönünde gayret 
edecek. Denge, denetleme ve yasal faaliyetlerini 
uzlaşma kültürünü geliştirerek az münakaşa, çok 
müzakere yöntemini belirleyerek sürdüreceğiz. 
Meclisimiz hâlâ çalışmaya devam ediyor. Önünde 
iki kanun teklifi var. Birincisi önümüzdeki hafta ele 
alınacak. Bildiğiniz gibi olağanüstü hâl sona erdi. 
Olağanüstü hâl sona erince gerek FETÖ’yle gerekse 
terörle mücadele konusunda bir boşluk oluşmaması 
için bazı düzenlemeler yapılıyor.” 

Bu düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, “Dolayısıyla o maddeler görüşülecek. İki 
teklif de bugün verildi. Burada da bedelli askerlikle 
ilgili bir düzenleme söz konusu. Aynı zamanda 
sağlık çalışanlarını ilgilendiren ve sporda şiddetin 
önlenmesine yönelik yine güvenlik boyutu olan 
düzenlemeler yer alıyor. İnşallah bunları da Meclis 
tatile girmeden önce önümüzdeki hafta yasalaştırma 
imkânımız olacak.” ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra 3. Ordu Komutanı 
Orgeneral İsmail Serdar Savaş ve Erzincan Belediye 
Başkanı Cemalettin Başsoy’u ziyaret ederek bir süre 
görüştü. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincan Belediyesini 
ziyaretinin ardından kentte yapılan Vasgirt Deresi 
ıslah çalışmalarını yerinde gezdi; Erzincan Valisi Ali 
Arslantaş ve ilgili kurum müdürlerinden bilgi aldı.  

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Erzincan 
ziyaretleri kapsamında 
Refahiye ilçesini ziyaret 
etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Refahiye ilçesinde yapımı devam 
eden hastane, emniyet müdürlüğü, 
bölge trafik istasyonu, hastane 
lojmanı ve okul inşaatlarını inceledi, 
vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe meydanında vatandaşlara 
seslenen Yıldırım, şöyle konuştu: 

“Yakın zamanda bir seçim gerçekleştirildi. Bizim 
yüzümüzü ak ettiniz. Allah da sizin yüzünüzü ak etsin. 
Her zaman bize güç verdiniz, destek verdiniz ve biz 
de sizden aldığımız güçle, destekle memleketimiz 
için, milletimiz için çalışıp ülkemizi daha iyi konumlara 
getirmek için gayret gösterdik, göstermeye devam 
edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı 
olarak görev yaptık, böylece noktayı koyduk. Yeni 
sisteme geçtik, yeni sisteme geçerken de siz her 
türlü desteği verdiniz, güç verdiniz, 16 Nisan’da yeni 
sistemin halk oylamasında Erzincan, Refahiye, bütün 
ilçeleri en güzel şekilde destekledi ve ‘evet’ kararını 
verdiniz. 24 Haziran da esasında 16 Nisan kararının 
bir devamıydı. Orada da Cumhurbaşkanımızı, Recep 
Tayyip Erdoğan’ı yüksek bir oyla ilk turda seçtiniz, 
Allah sizden razı olsun.”

20 Temmuz 2018
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Binali Yıldırım, TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk kez 
gittiği İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı çıkışında 
Türk bayraklarıyla kendisini bekleyen vatandaşlara 
seslendi. 

Karşılamaya gelen vatandaşlara teşekkür eden 
Yıldırım, “İzmir bizi her zaman bağrına bastı. İzmir 

bizi milletvekili yaptı, yetmedi bakan 
yaptı, yetmedi başbakan yaptı şimdi 
de Gazi Millet Meclisinin başkanı 
yaptınız, teşekkür ediyorum, sağ 
olun, var olun.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, her ne kadar 
Ankara’da olsa da gözünün kulağının, 
ilklerin şehri İzmir’de olduğunu 
belirterek, bugüne kadar İzmir’e nasıl 
göz bebeği gibi bakıldıysa bundan sonra 
öyle bakmaya ve hizmet etmeye devam 
edeceklerini ifade etti. 

Konuşmasında 24 Haziran 
seçimlerine değinen Yıldırım, şunları 
kaydetti: 

“Bu seçim diğer seçimlerden 
farklı bir seçim, bu seçimin özelliği doksan beş yıllık 
parlamenter sistemi değiştiren ve başkanlık sistemini 
hayata geçiren bir seçimdir. Ben özellikle milletin adamı 
Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı 
yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçtiğiniz ve verdiğiniz 
destek için sizlere teşekkür ediyorum. Karşıyaka şimdi 

Terör konusuna değinen Yıldırım, “Değerli 
kardeşlerim, Erzincan özeli ama genel olarak yurdun 
her tarafında da hamdolsun terör mücadelesinde 
büyük bir başarı elde ettik. Artık Erzincan terörle 
anılmıyor. Hiçbir tarafında bir sıkıntı yok. Bırakın 
Erzincan’ı, memleketin her köşesinde artık devletin 
tamamen hâkimiyeti söz konusu.” diye konuştu. 

Yaylaların teröristlerden arındırıldığını söyleyen 
Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Geçenlerde Bitlis’e, Bingöl’e, Hakkâri’ye gittim. 
Orada yaylalarda artık sürüler, teröristler değil, koyun 
sürüleri, sığır sürüleri otlak yapıyorlar. Her şey daha 
güzel olacak. Önemli olan birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi sağlam tutalım. Memleketimizi milletimizi 
bölmeye çalışanlara, FETÖ’cülere, bölücülere fırsat 
vermeyelim. Bundan çok zarar gördük. Aile fertlerini 

birbirlerine düşürdüler. Bu FETÖ’cüler memlekete, 

millete büyük zarar verdiler. Babayı evlada, kocasını 

hanımına maalesef düşman ettiler, çok büyük zarar 

verdiler. Ama bütün bunların üstesinden geliyoruz. 

İnşallah en kısa zamanda bu belayı da defetmiş 

olacağız. Büyük kısmını da hâllettik, böylece bize 

hiç kimse zarar veremeyecek. Türkiye bölgede 

güçlü olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği 

bir şey yok. İçeriden dışarıdan memleketimizi 

maalesef zayıflatmak için boş durmuyorlar. Bunu hep 

görüyoruz, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Milletimizin 

birliği, beraberliği, toprak bütünlüğümüz, ay yıldızlı 

bayrağımız, devletimiz, toprağımız ve millet olarak 

birlikteliğimizi sağlam tuttuğumuz müddetçe bize hiç 

kimse bir şey yapamaz.”

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İZMİR’DE 
ÇEŞİTLİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

18 Temmuz 2018
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‘kaf sin kaf’ doğru değil mi? Ayrıca şahsıma ve bütün 
milletvekili arkadaşlarıma gösterdiğiniz 24 Haziran’da 
verdiğiniz destek dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. 
Sizin bu desteğiniz bizim İzmir’e, bu güzel şehre 
sorumluluğumuzu daha da artırıyor.” 

İzmir’in geleceği için milletvekilleriyle var güçleriyle 
çalışacaklarını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şu 
şekilde sürdürdü: 

“Üstlenmiş olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığının yeni sistemde Gazi Meclisimizin daha 
da güçlenmesi, yasama ve denetleme görevini daha 
etkin yapması için 600 milletvekilimizle beraber 
yürütmenin ihtiyacı olan düzenlemelerin yapılması, 
milletimizin birliği, beraberliği, ülkesiyle ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü gözetecek düzenlemelerin 

hayata geçirilmesi için var gücümüzle çalışmaya 

devam edeceğiz.” 

İzmir ziyaretine ilişkin bilgiler veren Yıldırım, Millî 

Savunma Üniversitesinden mezun olacak bin 948 

subay adayı için düzenlenen törene katılacağını, 

ardından Dokuz Eylül Üniversitesinin 36. kuruluş yıl 

dönümü kutlamalarında bulunacağını aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, önceki dönemde AK PARTİ 

İzmir Milletvekilliği ve AK PARTİ Genel Başkan 

Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın 

Dokuz Eylül Üniversitesine rektör olarak atandığını 

anımsatarak, Hotar’ı tebrik edip görevinde başarılar 

diledi.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, KARA HARP 
OKULU MEZUNİYET TÖRENİ’NE KATILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millî Savunma 
Üniversitesi Kara Harp Okulu 27. Dönem Subay Temel 
Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve 
Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen 
törene ayrıca AK PARTİ İzmir milletvekilleri 

Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez  
Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, Millî 
Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege 
Ordusu Komutanı Orgenaral Abdullah 
Recep, Kara Harp Okulu Komutanı 
Tuğgeneral İsmail Güzeller, Millî Savunma 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu, teğmenler ile davetliler katıldı.

Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp 
Okulu 27. Dönem Subay Temel Askerlik ve 
Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi ve 
Mezuniyet Töreni’nde konuşan Yıldırım, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve 
Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da bu törene katılmayı planladığını ancak 

yurt dışı ziyareti dolayısıyla bulunamadığını bildirdi. 

15 Temmuz Spor Sahası’nda yapılan törende 
alandakilere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını 
ileten Yıldırım, İzmir’in 15 Mayıs 1919’da bağımsızlık 
uğruna Hasan Tahsin tarafından ilk kurşunun atıldığı 
direniş şehri olduğunu, bu kentin damarlarında millî 
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egemenliğin asil dokusu ve bağımsızlığın yer aldığını 
belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bugün mezun olan 
teğmenlerin millî iradeye ve egemenliğe bağlı, 
bağımsızlık şiarından asla taviz vermeyecek askerler 
olacağına işaret ederek şu şekilde konuştu: 

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türkiye, şu iki şeyin 
ülkesidir; birisi çiftçi, diğeri asker. Biz çok iyi çiftçi ve 
asker yetiştiren bir ulusuz. İyi çiftçi yetiştirdik çünkü 
topraklarımız çoktu. İyi asker yetiştirdik çünkü bu 
toprakları isteyen düşman çoktu.’ der. Biz bu sözlerin 
karşılığını tarihte sıkça gördük. En son 15 Temmuz 
hain darbe girişiminde bizzat yaşadık. Ordumuz, 
milletimizi, devletini hedef alan her türlü tehdide 
karşı her an hazır ve dikkatli olmalıdır. Teröre karşı 
son yıllardaki en amansız mücadelenin kahramanları, 
kolluk kuvvetlerimiz, kahraman askerimiz, 
komutanlarımız ve değerli Mehmetçiklerimizdir. Türk 
Silahlı Kuvvetleri, yüksek askerî kabiliyeti, manevra 
yeteneği, millî savunma sanayisinde ürünleriyle 
güçlendirilmiş, yerli ve millî teknolojik donanımıyla 
dosta güven, düşmana korku vermektedir.” 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe 
girişiminden hemen sonra Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı harekâtlarında Türkiye’nin ulusal güvenliğine 
kastedecek tehditlere gereken karşılığı verdiğini 
vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Ordumuz, her türlü bölücü terör örgütünün 
sınırlarımıza gelmeden sınırlarımız dışında yok 
edilmesi için destanlar yazmıştır. Aynı şekilde 
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde vatansever, yurdunu seven subaylar 
ve askerleriyle o gece aklını kiraya vermiş, asker 
kılığındaki teröristlere hak ettikleri karşılığı vererek 
alçak ve hain darbe girişimini bastırmıştır. O gün 
halkın gücü tankın gücünü yenmiş, ay yıldızlı 
bayrak inmemiş, ezanlar dinmemiştir. O gece 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükûmetimizin 
kararlılığı, milletin cesareti sayesinde alçak FETÖ 
terör örgütü hak ettiği dersi almıştır. Türkiye 
Rabb’imin izniyle birlik ve bütünlüğünü koruyacak, 
tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet olarak 
ilelebet yaşayacaktır. Devletin ve milletin bölünmez 

bütünlüğünü korumak için en büyük güvencemiz, 
yüce milletimiz ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizdir.”

TBMM Başkanı Yıldırım: “Bütün farklılık ve 
zenginliklerimizle bir ve beraber olarak aşkla, 
imanla Türkiye Cumhuriyeti’ni payidar kılmak için 
gece gündüz birlikte çalışacağız.” 

Mezun olacak teğmenlere seslenen Yıldırım, “Millî 
değerlerimizi ve kutsal inançlarımızı kullanarak 
ülkemize ve milletimize zarar vermeye çalışan dış 
mihrakların maşası terör mensuplarını asla aranıza 
sokmayın, onları aranızda yaşatmayın. Bütün farklılık 
ve zenginliklerimizle bir ve beraber olarak aşkla, 
imanla Türkiye Cumhuriyeti’ni payidar kılmak için 
gece gündüz birlikte çalışacağız.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şehitliği ve gaziliği hedef 
edinmiş bir milletin evlatları olduklarını dile getirerek 
şunları söyledi: 

“Biz evlatlarını ellerini kınalayarak, yavrularını Allah 
yolunda cepheye gönderen yürekli anaların dualarıyla 
ayakta duran, kutlu bir medeniyetin evlatlarıyız. 
Malazgirt’te Anadolu’ya mühür vuran biziz. İstanbul 
surlarında tarihe yön veren biziz. Çanakkale’de 
yedi düvele karşı imkânsızı başaran biziz. İzmir’de 
kurtuluşun meşalesini yakan biziz. Tek sermayemiz 
imanımız, vatan ve bayrak sevgimiz. Bin yıldır bu 
topraklarda bu manevi değerlerin merkezinde 
varlığımızı sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle daima 
bağımsız ve beraber olarak bu varlığımız devam 
edecek.” 

Bin 943 teğmenin mezun olduğu törende, Kara Harp 
Okulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Güzeller ile dönem 
birincisi Teğmen Mehmet Göç de birer konuşma 
yaparak duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Ege Ordusu Komutanı Orgenaral Abdullah Recep, Millî 
Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Afyoncu, kursta dereceye giren teğmenlere 
ödüllerini verdi. 

Mezuniyet töreni, kursu başarıyla tamamlayan 
teğmenlerin geçişiyle sona erdi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İzmir’deki temasları kapsamında 
Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 
kuruluşunun 36. yıl dönümü etkinliğine 
katıldı.

Konuşma yapmak için kürsüye çıkan 
TBMM Başkanı Yıldırım’a, DEÜ Rektörü 
Prof. Dr. Nükhet Hotar, Fen Bilimleri 
Enstitüsü Gemi İnşaat yüksek lisansına 
kayıt yaptırdığı öğrenci kimliğini verdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, DEÜ’nün 36. 
kuruluş yıl dönümünde bir konuşma 
yaptı.

DEÜ’nün 36. kuruluş yıl dönümünü kutlayan 
Yıldırım, “Yıl zannediyorum 1979; İstanbul Teknik 
Üniversitesinden mezun olduktan sonra bir 
arkadaşımla beraber hem çalışıp hem de yüksek lisans 
yapmaya karar verdik. Üniversitenin sınavlarına girdik 
kazandık, kaydımızı yaptık. Ancak kısa bir süre sonra 
İTÜ de yüksek lisans sınavı açmıştı onu da kazandık. 
Dolayısıyla İstanbul’da oturduğumuzdan İzmir’deki 
yüksek lisans öğrenciliğime devam edemedim. 
Devamsızlıktan atıldım. Şimdi çıkardığımız aftan dolayı 
tekrar dönme imkânı buldum. Dokuz Eylül’ün meşhur 
mezunlarından değil ama Dokuz Eylül’den atılan bir 
öğrenci olarak karşınızdayım; devamsızlıktan dolayı 
yanlış anlamayın.” dedi.

Her dönemde fırsat buldukça üniversiteleri ziyaret 
ettiğini ve bu dönemde de bunları sürdüreceğini 
belirten Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Üniversiteler ülkemizin evrensel düşünce 
kuruluşlarıdır. Dolayısıyla üniversiteler sadece 
yüksekokul öğrencilerimize vizyon verme, analitik 
düşünme kazandırmıyor, ayrıca onların öz güveninin 
de gelişmesi için katkı sağlıyorlar. Üniversiteler 

ülkemizin geleceğidir, ülkemizin kalkınması, ilerlemesi 

ve modernleşmesi için itici güç görevi görürler. 

Demokrasi kültürümüzün gelişmesi, evrensel 

düşüncenin daha da gelişmesi yolunda üniversitelerin 

büyük sorumlulukları vardır. Yarının büyüyen Türkiye’si 

için ilim yuvalarımız olan üniversitelerimizin çok daha 

güçlenmesini arzu ediyoruz, bu yönde çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, DEÜ’nün, kurulduğundan 

bu yana bilimsel, sanatsal ve sportif çalışmalarıyla 

Türkiye’nin ve İzmir’in gelişmesine büyük katkılar 

sağladığına işaret etti. 

Türkiye’nin son 16 yılda her alanda büyük değişimler 

yaşadığını vurgulayan Yıldırım, 2002 yılında 76 olan 

üniversite sayısının bugün 207’ye ulaştığını, öğrenci 

sayısının ise 8 milyona yaklaştığını bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım; akademik personel 

sayısında, yurt kapasitesinde, öğrencilere verilen 

burs miktarlarında ciddi iyileştirmeler yapıldığını 

anımsatarak, şunları ifade etti: 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNİN 36. KURULUŞ  
YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

27 Temmuz 2018
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“En büyük sermayemiz insan kaynağımızdır; bizim 

petrolümüz, doğal kaynağımız yok ancak mukayeseli 

üstünlüğümüz var. İnsandır, genç insan kaynağıdır. 

O hâlde gençlerimizi bu insan kaynağımızı geleceğe 

en iyi şekilde hazırlamak gibi bir borcumuz, bir 

mükellefiyetimiz var. Gençlerimize sonuna kadar 

güveniyoruz. Gençlerimiz bugünümüz, geleceğimiz, 

aydınlık yarınlarımız. Ancak bir önemli konunun 

altını çizmek isterim. Her türlü özgürlük sonuna 

kadar var. Bölücülere, FETÖ’cülere hiçbir şekilde 

özgürlük yok, geçit yok. Ay yıldızlı bayrağımız, 

vatanımız, devletimiz ve milletimiz, ülkesiyle 

milletiyle bölünmez bütünlüğümüz asla üzerinde 

tartışacağımız, konuşacağımız meselelerden değildir. 

Bu şartlar içinde herkesin her türlü özgürlüklerden 

yararlanması bizim en büyük dileğimizdir. Bu 

topraklar bize ecdadımızdan mirastır, onların bedel 

ödeyip kanlarıyla bize teslim ettikleri vatanımız, ay 

yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin kanıyla oluşmuştur. 

Hilalimiz, milletimizin bağımsızlığının sembolüdür.” 

En iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu 

belirten Yıldırım, Türkiye’nin 2017 yılı sonu itibarıyla 

18-24 yaş grubunda 13 milyon nüfusa eriştiğini, bu 

sayının birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla 

olduğunu, bu hazineye gözümüz gibi sahip çıkılması 

gerektiğini vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 

Türkiye’nin bilimde, 

teknolojide, ticarette 

dünyayla rekabet 

ettiğini hatırlatarak, 

gençlerden hayallerini 

büyük tutmalarını, 

düşüncelerinin önüne 

barikat kurmadan 

ülkelerinin değerlerine 

sahip çıkmalarını istedi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 

Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar 

ise Dokuz Eylül Üniversitesindeki 

gelişmeler hakkında bilgi verdi. 

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversitenin yıllar 

içinde büyüyerek geliştiğini, bugün doksan beş ayrı 

birimde 85 bine yakın akademik ve idari personel ile 

öğrencisinin bulunduğunu bildirdi. 

Prof. Dr. Hotar, “Üniversitemizin kuruluşunun temel 

amacı, halkımızın refah ve mutluluğuna bilim ve eğitimle 

katkı koymak, milletimizin ihtiyaç duyduğu konularda 

çalışmak olmuştur. Bu yüzden otuz altı yıl boyunca 

hedefimizden sapmadan, özümüzden kopmadan yol 

almaya özen gösterdik.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmaların ardından emekliye 

ayrılan akademisyenlerle bölümlerini dereceyle bitiren 

öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli 

programlara katılmak için geldiği 

İzmir’de Mersinli Camisi’nde kıldığı cuma 

namazının ardından gazetecilerin 

sorularını yanıtladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Terör 

örgütleri FETÖ ve PKK adına suç 

işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 

hakkında 35 yıl hapis cezası 

istenen ABD’li papaz Andrew Craig 

Brunson’ın tutukluluğunun ‘sağlık 

sorunları’ dikkate alınarak ev hapsine 

çevrilmesinin ardından ABD’nin 

Türkiye’ye yönelik tehditlerine” ilişkin 

bir soru üzerine şunları kaydetti: 

“Bize tehdit sökmez, bu millete tehdit sökmez. 

Dolayısıyla ABD, Türkiye ile ilişkilerini uzun vadede 

geliştirmek istiyorsa bu tehdit dilinden vazgeçmesi 

lazım. Türkiye’yi tehdit etmeden önce Türkiye’de 

bir 15 Temmuz darbe girişiminin olduğunu ve bu 

girişimin faili olan, başı olan Feto’nun, ABD’de elini 

kolunu sallayarak hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan 

muhafaza edildiğini unutmamalıdır. ABD hukuk 

devletiyse Türkiye de hukuk devletidir. Dolayısıyla 

hukuk kararına saygı göstermek durumundadır. 

Bizim tavsiyemiz ABD’nin bu ucuz tehdit lisanını 

bırakması ve Türk halkının güvenini nasıl kazanacak, 

bunun yollarına bakması lazım.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, bedelli askerlik konusunun 

seçim öncesi yoğun şekilde gündeme geldiğini 

anımsatarak, “Biz de o dönemde buna Sayın 

Cumhurbaşkanımızla birlikte kayıtsız kalmadık. ‘Seçim 

sonrası yapacağımız öncelikli işler arasında bu konu 

olacak’ dedik. Nihayet Meclis yasama dönemini sona 

erdirmeden bu konuda düzenleme yaptı.” ifadelerini 

kullandı. 

Meclisten geçen mevcut bedelli askerlik 
düzenlemesinin bu konuya kalıcı bir çözüm 
getiremeyeceğine işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu: 

“Ancak kısmi çözümler üreten bir düzenleme yerine, 
orta ve uzun vadede daha kalıcı bir çözüme ihtiyaç 
var. Önümüzdeki zaman diliminde bunun üzerinde 
Meclisimiz kafa yoracak, ilgili kurumlarla koordinasyon 
yaparak bu konuyu artık bir daha kamuoyunun 
gündemine gelmeyecek şekilde çözecektir.” 

Türkiye’de askerlik çağına gelmiş 5,5 milyon gencin 
bulunduğunu aktaran Yıldırım, “Bu gençlerin 
geleceğine yönelik plan yapmaları lazım, karar 
vermeleri lazım. Bunun için de önlerini görmeleri 
lazım.” ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, son günlerde yangın ve 
sel felaketleriyle karşı karşıya kalan Yunanistan’a 
taziyelerini ileterek, Yunan halkının acılarını 
paylaştıklarını dile getirdi.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, GAZETECİLERİN 
GÜNDEME İLİŞKİN SORULARINI CEVAPLADI

27 Temmuz 2018
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İZMİR’DE  
STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

27 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de sivil toplum 
kuruluşları kemsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, toplantıda bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2011 yılından bu yana 
İzmirlilerle bir arada olduğunu, İzmirlilerin kendisini 
milletvekili yaptığını, bakan yaptığını, başbakan 
yaptığını, son olarak TBMM Başkanı da yaptığını 
ancak belediye başkanı yapamadığını belirtti.

TBMM Başkanı Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde 
verdikleri desteklerden ötürü İzmirlilere teşekkür 
ederek, son seçimle Türkiye de 95 yıllık yönetim 
sisteminin değiştiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeni sistemin kurucu başkanı olarak 
seçildiğini ve böylece yeni bir dönemin başladığını 
bildirdi.

Yeni sistemde Türkiye’de demokrasinin kesintiye 
uğramayacağını vurgulayan Yıldırım, “İktidarlar 
seçimle gelsin, seçimle değişsin. Hiçbir vesayet odağı 

milletin iradesinin üzerinde olmasın temel düşüncemiz 
budur. Bunun için bu değişiklikler gerçekleştirilmiştir.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin eski yönetim 
sisteminde çeşitli vesayet odaklarının milletin 
egemenliğine birçok kez müdahale ettiğini 
anımsatarak, istikrarın ülke ekonomisi için önemine 
dikkati çekti. 

Türkiye’nin 1924-2002 yılları arasında ortalama 
yüzde 4.7 büyüme hızı yakaladığını, AK PARTİ 
iktidarında ise 16 yılda, yıllık ortalama yüzde 5.7’lik bir 
oranla büyüdüğüne işaret eden Yıldırım, Türkiye’nin 
1924’ten 2002’ye yılda ortalama yüzde 5.7 büyüme 
oranı yakalaması halinde millî gelirinin bugünkünün 
2.6 katı fazla ve Fransa’dan sonra 7. büyük ekonomi 
olacağını aktardı.

“İktidarın ve güçlü iradenin ülkemiz için önemi bu 
kadar açık” diyen Yıldırım, yeni sistemde tek vesayetin 
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millet olacağını ve milletin kendisi için en doğru seçimi 
yapacağını vurguladı.

İzmir’in Türkiye için önemine ve bu kente yaptıkları 
önemli yatırımlara değinen Yıldırım, İzmir-İstanbul 
Otoyolu’nun kentin kaderini değiştireceğini, bunun 
yanında İzmir-Çanakkale Otoyolu’nun Çandarlı 
Limanı’na kadar olan kısmını yaptıklarını, burayı daha 
sonra Çanakkale 1915 Köprüsü’ne bağlayacaklarını 
bildirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Ankara-İzmir hızlı tren 
hattının da yapımının sürdüğünü hatırlatarak, hattın 
Uşak’ın Eşme ilçesine kadarki kısmının inşasının 
sürdüğünü, Uşak-Manisa arasındaki kısmın ihalesinin 
yakında yapılacağının bilgisini verdi.

İzmir’in İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük 
şehri olacağına dikkati çeken Yıldırım, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsünde büyük bir bilişim vadisi projesi 
başlattıklarını anımsattı.

Yeni sistemle birlikte yasama organının güçlendiğini 

ve kendisinin de bu yasama organının başkanı olduğu 

aktaran Yıldırım, sadece mensubu olduğu partinin 

milletvekillerinin değil, meclisteki 600 milletvekilinin 

sorunlarıyla yakından ilgileneceğini vurguladı.

Yıldırım, yeni görevinin anlam ve sorumluluğunu 

bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu Meclis Cumhuriyeti kurdu, bu Meclis 15 

Temmuz’da darbecilere karşı bombaların altında 

‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ dedi. Bu Gazi 

Meclis, mağlubiyetin değil zaferin Meclisidir. 81 milyon 

vatandaşın temsil edildiği, millî iradenin tecelli ettiği 

kutsal bir mekandır.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, STK temsilcileri ve 

vatandaşlardan gelen tebrikleri kabul etti. 

28 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, çeşitli ziyaretlerde 
bulunmak üzere Çankırı ve 
Kastamonu’ya gitti. 

TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, ilk 
olarak Çankırı’da 
Valilik ve Belediyeye 
ziyarette bulundu.

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Çankırı Valiliği 
ziyaretinde valilik önünde 
tören mangası tarafından 
karşılandı. 

Ziyarette Yıldırım’a eşi 
Semiha Yıldırım, AK PARTİ 
Çankırı Milletvekilleri  
AK PARTİ Grup Başkanvekili 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM,  
ÇANKIRI VE KASTAMONU’YU ZİYARET ETTİ
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Muhammet Emin Akbaşoğlu ile 
Salim Çivitcioğlu, Çankırı Garnizon 
Komutanı ve 28. Mekanize Piyade 
Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet 
Kurumahmut ve diğer yetkililer eşlik etti.

Burada kendisini bekleyen vatandaşlarla 
sohbet eden Yıldırım, daha sonra Çankırı 
Valisi Hamdi Bilge Aktaş’tan kentteki 
çalışmalara ilişkin bilgi aldı. 

Daha sonra belediyeye geçen Yıldırım, 
yol üzerindeki bir taksi durağını da 
ziyaret edip taksicilerle sohbet etti. 

Ziyaret sonrası Çankırı Belediye 
Başkanlığına giden Yıldırım, Belediye 
Başkanı Hüseyin Boz’dan belediyenin çalışmaları, 
faaliyetleri ve taleplerine ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Kastamonu’ya bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı’daki 
programlarının ardından kara yoluyla Kastamonu’ya 
gelerek Kastamonu Valiliği önünde tören mangası 
tarafından karşılandı.

Ziyaretlerde, AK PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, bazı milletvekilleri ve partililer de 
bulundu.

Valilik önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla 

sohbet eden Yıldırım, ardından makamında ziyaret 

ettiği Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’den kentteki 

çalışmalara ilişkin bilgi aldı. 

Kastamonu ziyaretleri çerçevesinde Kastamonu 

Belediyesine geçen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Belediye Başkanı Tahsin Babaş’tan belediyenin 

çalışmaları, faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. 

Belediye hizmet binası yanındaki bir taksi durağını da 

ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle sohbet etti.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 29 Temmuz’da kalp 
krizi geçiren Adalet Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ile telefonda 
görüşerek “geçmiş olsun” dileğinde bulundu. 

Alınan bilgiye göre Yıldırım, Gölköy köyündeki bir 
restoranda rahatsızlanan ve Kastamonu Devlet 

Hastanesine kaldırılarak anjiyo yapılan Köylü ile 

telefonda görüştü.

TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede, sağlık durumu 

hakkında bilgi aldığı Köylü’ye “geçmiş olsun” 

temennisini iletti. 

30 Temmuz 2018

TBMM BAŞKANI YILDIRIM’DAN HAKKI KÖYLÜ’YE 
“GEÇMİŞ OLSUN” TELEFONU

29Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı’da denetim 
yaparken araç çarpması sonucu şehit olan polis 
memuru Harun Şahin’in cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Çankırı’ya dün 
gerçekleştirdiği ziyarette kullandığı güzergâhta yol 
güvenliği için görevlendirilen ve Çankırı-Kastamonu 
karayolunun Kenbağ mevkisinde bekleyen Kırıkkale 
Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Harun 
Şahin gerçekleşen kazada olay yerinde şehit oldu.

Şehit polis memuru Şahin için Ahmet Hamdi Akseki 
Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi 
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, AK PARTİ Çankırı Milletvekilleri AK 

PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 
ile Salim Çivitcioğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Tuna, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya 
ile emniyet mensupları, askerî yetkililer ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Şehidin ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından şehidin naaşı, konulduğu top arabası ile 
kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

Şehidin cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’ndaki şehitliğe 
defnedildi.

ŞEHİT POLİS MEMURU HARUN ŞAHİN İÇİN 
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ‘Basın Bayramı’ 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde:

“Dünyayı küçük bir köy hâline getiren ve hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası olan basınımızın 1946 yılından 
itibaren kutlanmaya başlanan Basın Bayramı’nı tebrik 
ediyorum. 

Halkımızın doğru, şeffaf ve objektif bir şekilde hayattan 
haberdar olmalarında basınımız vazgeçilmez bir yere 
sahiptir. Yazılı, görsel, işitsel ya da elektronik olması 
basının temel fonksiyonlarını değiştirmemektedir. 

Sosyal barış ortamının sağlanmasında, huzur ve güven 
ortamının korunmasında basın organları vazgeçilmez 
bir görev yürütmektedirler. Teknolojik yenilik ve 
gelişmelere paralel gerçekleşen sosyal değişime ayak 
uydurup merkezine insanı alarak fonksiyonlarını ifa 
eden basının, gelecekte de etkinliğini koruyacağına 
inanıyorum. Bu noktada, teknolojideki gelişme ve 
yenileşmelerin basındaki nitelikli insanın önüne 
geçmemesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. 

Demokrasinin vazgeçilmez bir gücü olan basının, ön 
yargılara dayalı kaygı ve husumetlerin giderilmesinde 
de rolünün tartışılmaz olduğuna inanıyorum. Bu 
güç, ülkemizi hedef alan ihanet girişimlerinin 
ortadan kaldırılmasında, millî birlik ve kardeşliğimizin 
pekiştirilmesinde, demokrasinin güçlendirilmesinde 
vazgeçilmez bir yere sahiptir. 

Basının, anayasal hak ve hürriyetlerin de teminatı 
olduğuna inanıyorum. Ancak ülkemizi, uluslararası 
kuruluşlar nezdinde suçlamaya konu edilen tutuklu 
gazeteciler konusunun istismar edildiğini de 
özellikle belirtmek istiyorum. Vatana ihanet, teröre 
destek, bölücülüğü teşvik gibi adli takip gerektiren 
suçların basın hürriyeti kapsamına girmediğini 
özellikle vurgulamak istiyorum. Ülkemizdeki huzur 
ve güven ortamının korunarak, istikrarlı bir şekilde 
kalkınmamızdan yana olan basın mensuplarımızın, 
objektif ve tarafsız bir şekilde aziz milletimize karşı 
sorumluluk şuuruyla görevlerini en iyi şekilde 
yapacaklarına inanıyorum. 

Bu vesileyle, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki 
engellerin kaldırıldığı günü anmak gayesine matuf 
Basın Bayramı’nı tekrar kutluyorum.”

BASIN BAYRAMI

100 TEMMUZ - AĞUSTOS 2018
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17 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfına 

(TDV), eşi Semiha Yıldırım ve kendisi adına kurban 

bağışında bulundu. 

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı 

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın TBMM Başkanı Yıldırım’a 

16 Temmuz’da yaptığı tebrik ziyaretinde, TDV’nin 

vekâletle kurban kesim programı gündeme geldi. 

TDV’nin faaliyetleri hakkında bilgi alan Yıldırım, daha 

sonra eşi Semiha Yıldırım ve kendi adına kurban 

bağışında bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, kurban vekâletlerine ilişkin 

bağış makbuzunu kendi el yazısıyla Diyanet İşleri 

Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile doldurdu.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, KURBAN BAĞIŞINDA BULUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan’da meydana 
gelen yangına ilişkin, Yunanistan Parlamentosu 
Başkanı Nikolaos Voutsis’e bir taziye mektubu 
gönderdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin bu zor zamanda 
Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde 
olduğunu bildirdi. 

Mektubunda, Atina’daki yangınlar neticesinde 
birçok ölü ve yaralının bulunduğunu derin teessürle 
öğrendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini 

yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyeleri adına, hayatını kaybedenlerin kederli 

ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. 

Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek 

ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. 

Bu vesileyle Zatıalinize, Yunanistan Parlamentosunun 

tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş 

olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım.”

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’DAN  
YUNANİSTAN’A TAZİYE MEKTUBU

28 Temmuz 2018
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23 Temmuz 2018

24 Temmuz 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının terör 
mağduru çocuklara yönelik düzenlediği “Yazımda 
Kardeşlik Var” projesi yaz kampı kapsamında Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 

(Diyarbakır, Hakkâri, Şırnak ve Mardin) Ankara’ya 

gelen çocuklar ile TBMM’de bir araya geldi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, burada çocuklarla fotoğraf 

çektirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, torununa, 2016 yılında 

Mardin’de şehit düşen Erhan Yıldırım’ın adını verdi.

TBMM Başkanı  Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım 

ve eşi İlknur Yıldırım’ın ikinci çocuklarının dünyaya 

gelmesi ile yeniden torun sevinci yaşadı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2016 yılında henüz 

başbakan adayı iken Mardin’de el yapımı patlayıcının 

teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 

Piyade Astsubay Üstçavuş Erhan Yıldırım’ın Ankara 

Kocatepe Camii’nde düzenlenen cenaze törenine 

katılmıştı.

Cenaze namazında, Şehit Erhan Yıldırım’ın bir aylık 

çocuğu olduğunu da öğrenen Yıldırım, 21 Temmuz’da 

dünyaya gelen torununa, şehidin ismini verdi.

“YAZIMDA KARDEŞLİK VAR” PROJESİ
ÇOCUKLARI TBMM’DE

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM,  
TORUNUNA ŞEHİT İSMİ VERDİ
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı’nın 96. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj 

yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde:

“Necip milletimizin tarihindeki en büyük destanlardan 

biri İstiklâl Savaşı’dır. Hürriyet ve istiklalimizi korumak 

gayesiyle emperyalist güçlere karşı yazdığımız bu 

destan, şanlı tarihimize altın harflerle kaydedilmiştir. 

19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’dan verilen işaret ile 

başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız 

büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 

temeli atılmıştır. Afyon Kocatepe’de kazanılan zafer 

ile şanlı milletimizin tarihin öznesi olduğu ve milletler 

ailesinin şerefli bir üyesi olduğu bütün dünyaya ilan 

edilmiştir. 

26 Ağustos’ta Afyon Kocatepe’den başlatılan Büyük 

Taarruz, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zafer ile 

taçlandırılmıştır. İstiklal Savaşı’nın son safhasını 

teşkil eden savaşta, düğüne gider gibi şehadete 

koşan kahraman ordumuzun önünde hiçbir engelin 

duramayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. 

Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, 

varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir 

sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini 

karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. 

Bu şuurun en müşahhas örneklerinden biri de 15 

Temmuz 2016 tarihinde yaşanmıştır. Bağımsızlık 

ve hürriyet aşığı ecdadımızın mücadele ruhundan 

aldığı şuur ile hareket eden milletimiz, istilacı, 

işgalci emperyalistlerin devletimize sinsice sızan iş 

birlikçileri eliyle gerçekleştirmek istedikleri darbe 

girişimini bastırarak büyük bir vatanseverlik örneği 

sergilemiştir. 

30 Ağustos Zafer Bayramı bizlere coşku, heyecan 

ve gururu hatırlatmaktadır. Doksan altı yıl önce 

yaşadığımız zaferi, bugün de aynı övünçle kutluyoruz. 

Dünyanın bütün mazlum milletlerinin bağımsızlığa 

olan inançlarını kuvvetlendiren büyük zafer vesilesiyle 

ordularımızın başkomutanı ve Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

başta olmak üzere İstiklal Savaşı’mızın bütün gazi ve 

şehitlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

ZAFER BAYRAMI
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30 Ağustos 2018

Büyük Zafer’in 

96’ncı yılı kutlamaları 

kapsamında ilk tören 

Anıtkabir’de düzenlendi.

C u m h u r b a ş k a n ı 

Recep Tayyip Erdoğan 

başkanlığındaki devlet 

erkânı, 30 Ağustos 

Zafer Bayramı ve Türk 

Silahlı Kuvvetleri Günü 

dolayısıyla Anıtkabir’i 

ziyaret etti.

C u m h u r b a ş k a n ı 

Erdoğan başkanlığında 

TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım ile aralarında Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral 

Akşener ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 

Güler ile kuvvet komutanlarının bulunduğu heyet, 

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine 

geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay 

yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından 

İstiklal Marşı okundu. 

İstiklal Marşı, tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı 

Bandosu tarafından çalındı. 

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı 

Millî Kulesi’ne geçti. Erdoğan, burada, Anıtkabir 

Özel Defteri’ni imzaladı. Deftere yazdıklarını okuyan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi 

olan Büyük Zafer’in 96’ncı yıl dönümünü büyük 

bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk 

ve imkânsızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşı’mızın 

başkomutanının liderliğinde sürdürülen, destansı bir 

mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin 

altın halkalarından biridir. Türk milleti, şehitlerimizin 

fedakârlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, 

binlerce yıla sâri kadim değerlerinden aldığı ilhamla 

96 yıl önce olduğu gibi bugün de istiklaline canı 

pahasına sahip çıkmaktadır. Ülkemizin egemenliğine 

yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve 

saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla 

alıkoyamayacaktır. Ruhun şad olsun.”

DEVLET ERKÂNI, ANITKABİR’DE
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30 Ağustos 2018

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Başkomutan” sıfatıyla 30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarını 
kabul etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Büyük Zafer’in 96’ncı 
yılı kutlamaları kapsamında TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ın da katıldığı Anıtkabir’deki törenin ardından, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı  
Erdoğan’a tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki törende,  
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay 
Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör,  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da aralarında 
bulunduğu kabine üyeleri; MHP Genel Başkanı Devlet 

Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit 
Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan 
Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan 
Küçükakyüz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral 
Arif Çetin, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. M. A. Yekta Saraç, Hakimler ve Savcılar Kurulu 
Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Sadi Güven, yüksek yargı organları üyeleri, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, korgeneral ve 
koramiraller, tümgeneral ve tümamiraller, tuğgeneral 
ve tuğamiraller ve bürokratlar Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a tebriklerini iletti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, yabancı misyon 
şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı 
sıra bazı ülkelerin büyükelçileri 30 Ağustos Zafer 
Bayramı dolayısıyla kutladı.

Kutlamalarda, başkentte görevli askerî personeli 
temsilen her rütbeden asker ile sivil personel, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini sundu.

BAŞKOMUTAN ERDOĞAN, BÜYÜK ZAFER’İN 
96. YILI DOLAYISIYLA KUTLAMALARI KABUL ETTİ
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30 Ağustos 2018

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri Günü dolayısıyla “Başkomutan” sıfatıyla 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resepsiyon verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde düzenlenen resepsiyona eşi Semiha 
Yıldırım ile birlikte katıldı.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
yüksek yargı organları başkanları, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, 
TBMM eski başkanları Bülent Arınç ve Köksal 
Toptan, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Tansu 
Çiller ve eşi Özer Çiller, dinî cemaatlerin liderleri, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı resepsiyonda, 
basın yayın kuruluşlarının temsilcileri, yazarlar, 
yabancı devletlerin Ankara 
büyükelçileri, bürokratlar, 
akademisyenler ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri 
hazır bulundu.

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
tarafından 30 Ağustos 
Zafer Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri Günü’ne 
özel hazırlanan kısa film 
gösterimi ile Kur’an-ı 
Kerim tilavetinin ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
selamlama konuşması 
yaptı.

Resepsiyonu teşrif edenlere teşekkürlerini ileten 
Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

“Bizlere bu zaferi kazandıran Kurtuluş Savaşı’mızın 
Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Gazi 
Meclisimizin tüm üyelerini, kahraman ordumuzun tüm 
askerlerini rahmetle yâd ediyorum.” diyen Erdoğan, 
terörle mücadele ve 15 Temmuz’da verilen şehitleri 
şükranla yâd ederek, Allah’tan rahmet, gazilere sıhhat 
ve afiyet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından 
Malazgirt Zaferi’ne özel hazırlanan film davetlilere 
izletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile 
davetlileri masalarında ziyaret ederek sohbet etti ve 
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle 15 Temmuz 
şehitlerinin aileleri, gazi ve yakınlarıyla yakından 
ilgilendi.

Resepsiyona yaklaşık 2 bin davetli katılırken, davetlileri 
Külliyeye gelişlerinde Mehter takımı karşıladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU VERİLDİ
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Yabancı konuklar için 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

konuşmasının simultane 

tercümesi yapıldı. 

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı 

Muhafız Alayı Bando Takımı, 

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran 

Takımı ile Armoni Mızıkası, marş 

ve müzik dinletisi sundu.

30 Ağustos 2018

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı dolayısıyla Kara 
Harp Okulunda düzenlenen 
Milli Savunma Üniversitesi 
Harp Okulları Mezuniyet 
Töreni’ne katıldı.

Törene ayrıca Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. 
Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör,  Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Afyoncu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri, askerî 
ataşeler ve diğer davetliler katıldı.

Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp okullarından 
mezun olan teğmenler, diplomalarını Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım 
ve devletin üst kademesinin elinden aldı.

MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ HARP OKULLARI 
MEZUNİYET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Teğmen Emre 
Gider’e diplomasını verdi.

Harp Okulu Marşı’nın okunduğu tören, mezunların 
alandan geçişleriyle sona erdi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi’nin 
947. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde:

“Zaferlerle dolu tarihimizin en şanlı günlerinden 
biri 26 Ağustos 1071’de yaşanmıştır. Milletimiz bin 
yıl önce Batı’ya doğru kutlu bir yürüyüş başlatıp 
Anadolu’yu kendine ebedi vatan olarak seçmiştir. 
Müslümanları izmihlalden kurtaran ve aziz milletimizi 
tarihin öznesi hâline getiren başkomutan Alparslan, 
50 bin kişilik ordusuyla dönemin süper gücü kabul 
edilen Bizans ordusuna karşı Malazgirt’te tarihimizin 
en büyük zaferlerinden birini kazanmıştır. 

Millî tarihimizin iftihar sayfalarından birini açan büyük 
zaferle Anadolu ebedi yurdumuz hâline gelip, birlik ve 
kardeşliğimizin merkezi olmuştur. 947 yıl önce akın 
akın göç ederek yerleşmeye başladığımız Anadolu’yu 
millî bekamızın merkezi olarak muhafaza etmek en 
büyük dilek ve hedefimizdir. 

1071 yılından itibaren siyasi coğrafyamız hâline 
getirdiğimiz Anadolu’da kurduğumuz medeniyetimizle, 
coğrafyayı vatan hâline getirip insanlığın ortak 
değerlerine büyük katkıda bulunduk. Anadolu 
Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye 
Cumhuriyeti ile millî devamlılığımızı da bu topraklarda 
tesis ettik. 

Geçmişimizden aldığımız ilham, istikbale giden yolda 
bizlere güven vermektedir. Gayemiz hürriyet ve 
istiklalimizi muhafaza ederek dünya milletler ailesi 
arasındaki itibarımızı devam ettirmektir. Varlığımıza 
yönelen her tehdit, milletimizin inanç, gayret ve 
cesaretiyle bertaraf edilecektir. 

Millî birliğimizi muhafaza ederek ülkemizde ve 
bölgemizde barışı tesis etmeye çalışan şanlı 
milletimizin Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünü 
kutluyorum. Kazandıkları zaferle Türk milletini dünya 
milletler ailesinin şerefli bir üyesi hâline getiren aziz 
şehitlerimizi ve onların başkomutanı Alparslan’ı 
minnet ve şükranla anıyorum.”

MALAZGİRT
ZAFERİ’NİN 

947. 
YIL DÖNÜMÜ
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26 Ağustos 2018

Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü nedeniyle 
Muş’un Malazgirt ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla  
“Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı” 
gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl 
dönümü dolayısıyla Malazgirt Meydan Muharebesi 
Tarihî Millî Parkı alanında düzenlenen programa 
katılmak üzere Muş’a geldi.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 
törenin gerçekleştiği alan eski Türk devleti 
bayraklarıyla donatıldı. 

Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, AK PARTİ ve MHP Genel Başkan 

Yardımcıları, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiler, belediye 
başkanları, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı 
Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Anadolu’nun 
Fethi Malazgirt 1071 Anma 
Programı”nda halka hitap etti. 

Muş başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından 
Malazgirt Ovası’na gelenlere selamlarını ileten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt 
Meydan Muharebesi Tarihî Millî Parkı alanında, resmî 
rakamlara göre 75 bin kişinin bir arada olduğunu 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Meydan 
Muharebesi için otağın, 24 Ağustos 1071’de Ahlat’ta 
kurulduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oradan yolculuk 2 gün buraya ve 26 Ağustos’ta da 
Malazgirt Zaferi ile ilgili adımlar atıldı. Esasen Ahlat 
ve Malazgirt yanında Adilcevaz, Erciş, Van, Gevaş 
ve Tatvan ile bütün bu bölge, yani Van Gölü Havzası 

“ANADOLU’NUN FETHİ MALAZGİRT 1071 ANMA 
PROGRAMI” DÜZENLENDİ
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tarihimizin bize en kıymetli emanetlerindendir. 
Türk’ü ile Kürt’ü ile, Arap’ı ile ve diğer kökenlerden 
insanlarıyla milletimizin özellikle teşekkülüne neden 
olan tüm farklı renklerinin, ahenginin, birliğinin, 
beraberliğinin sembolü olan bu bölgeyi her bakımdan 
korumalı, gözetmeliyiz.”

Bu anlayışla Malazgirt Meydan Savaşı’nın yaşandığı 
bölgeyi millî park ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, 
bunun için düzenlemelere de başlandığını söyledi.

Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünü tebrik 
eden Erdoğan, “Bu kutlu zaferin milletimize ve 
coğrafyamızın dört bir yanındaki Türk kardeşlerimize 
bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere bu 
güzel yurdu vatan olarak bırakan Sultan Alparslan ve 
ordusundaki tüm kahramanlara, asırlar boyunca aynı 
yoldan giden nice gazilere ve şehitlere şükranlarımızı 
sunuyorum.” diye konuştu.

Fethin, zulme karşı başkaldırının, toprakların ve 
toplumların adalet, hakkaniyet, iman ve cesaret 
mayasıyla harmanlanması anlamına geldiğini ifade 
eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bunun için de bizim medeniyetimiz bir fetih 
medeniyetidir. En büyük fethimiz, gönüllerin fethidir. 
Gittiğimiz her yere, gönüllerden girdiğimiz içindir ki 
aradan kaç asır geçerse geçsin varlığımız, izimiz, 
hatırımız tüm canlılığıyla devam ediyor. 

Mekke’nin fethiyle başladığımız bu zaferler silsilesini 
Kudüs’te ve daha nice beldeyle ve nihayet Malazgirt’in 
giriş kapısı olduğu Anadolu ile sürdürdük. Malazgirt’te 
kazandığımız zafer, bize Avrupa’nın ortalarına kadar 
giden yolu açmıştır. Bunun için Malazgirt demek, 
öncesine baktığımızda Mekke demektir, Kudüs 
demektir; sonrasına baktığımızda Bursa demektir, 
Edirne demektir, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar 
demektir. Şayet, Malazgirt ruhunu unutursak ne 
öncemiz kalır ne sonramız. Biz, Malazgirt’te sadece 
bir zafer kazanmakla kalmadık. Biz Malazgirt’te aynı 
zamanda millet olduğumuzu hem de nasıl bir millet 
olduğumuzu cümle âleme ilan ettik. Malazgirt’i nasıl 
bir millet haline gelerek zafere dönüştürdüysek Haçlı 
Seferleri’nin de Moğol istilasının da dört bir yandan 
uğradığımız tüm saldırıların da üstesinden aynı 
hissiyatla geldik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malazgirt ruhunu 
yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte 
geleceğimizi de kaybederiz.” vurgusunu yaparak, 
“Onun için millî park ilan edilen bu ovaya taş toprak 
olarak değil, medeniyetin atan kalbi olarak bakmak 
gerektiğini” söyledi.

Malazgirt’in sadece hikâyenin başladığı yer değil, aynı 
zamanda hiç sönmeyecek istiklal ve istikbal ateşinin 
kıyamete kadar yanacağının bir alametifarikası 
olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: 

“Malazgirt’i hatırlamak demek, kim olduğumuzu 
hatırlamak demektir. Kim olduğumuzu hatırlamak 
demek, niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak 
demektir. Niçin burada bulunduğumuzu hatırlamak; 
tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ülkümüze 
sıkı sıkıya sarılmak demektir. Rabiamıza sıkı sıkıya 
sarılmak, 2023 hedeflerimize ulaşmak için daha çok 
çalışma demektir.”

Gençlerden maziden atiye uzanan bu büyük mirasa 
çok iyi sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, “Sizleri 
merhum Mehmet Akif’in hayalindeki Asım’ın nesli 
olarak görüyorum. Sizleri üstat Necip Fazıl’ın Anadolu 
kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymayı 
vasiyet ettiği gençlik olarak görüyorum. Sizleri Arif 
Nihat Asya’nın ‘Delikanlım işaret aldığın gün atandan 
yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan’ diye tarif 
ettiği gençlik olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere “Bu kutlu yolda 
zafere kadar birlikte yürümeye; Endülüs’e ayak 
basan Tarık bin Ziyad gibi bir daha geriye dönmeyi 
düşünmeyerek gemileri yakıp hedeflerimize doğru 
ilerlemeye; Sultan Alparslan gibi ‘Ya zafer kazanırız 
ya cennete gideriz’ diyerek karşımızdaki düşmanın 
büyüklüğüne bakmadan üzerine atılmaya; İstanbul 
surları önünde atını denize sürüp ‘Ya ben İstanbul’u 
alırım ya İstanbul beni alır’ diyen Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın kararlılığıyla mücadeleye girişmeye; 
aşılmaz denilen Sina Çölü’nü 13 günde geçerek 
hedefine yürüyen Yavuz Sultan Selim’in cesaretiyle 
zorlukların üzerine gitmeye; Mehmet Akif’in ‘en kesif 
orduların yükleniyor dördü beşi’ diyerek tarif ettiği 
Çanakkale’deki kahramanlar gibi ‘O rükû olmazsa 
dünyada eğilmez başlar’ olarak yedi düvele meydan 
okumaya; bir olarak iri olarak, diri olarak, kardeş 
olarak, hep birlikte Türkiye olarak bu ülkeyi hedeflerine 
ulaştırmaya var mısınız?” diye sordu. 

Erdoğan, “Evet” cevabı üzerine kendisini böyle bir 
milletin evladı, böyle bir gençliğin öncüsü olarak 
dünyaya getirdiği için Allah’a hamdettiğini söyledi. 

Anadolu’nun, sadece insanlığın en kadim yerleşim 
yeri, Afrika’nın, Asya’nın, Avrupa’nın kesişim noktası 
olmadığına,  aynı zamanda “insanlığın geleceğinin 
kilit taşı” olarak tarif edilebileceğine dikkati çeken 
Erdoğan, şunları kaydetti:
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“Bin yıllık gözbebeğimiz olan Anadolu’yu ne kadar 
güçlü tutarsak gerisindeki o dev medeniyeti ve tarih 
birikimini de o derece güçlü tutmuş oluruz. Unutmayın 
Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır, 
ne Afrika, ne Orta Asya, ne Balkanlar, ne Kafkasya 
kalır. Üzerlerindeki Anadolu denen ulu çınar gölgesi 
kalkan tüm bu coğrafyalar her türlü tehdide, tehlikeye, 
istiskale, işgale açık hale gelir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu’nun fethi olarak 
kabul edilen Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümünü 
tebrik ederek, “Milletim adına Sultan Alparslan’ı ve 
onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanları 
şükranla yâd ediyorum. Bu topraklar üzerinde 
yaşayıp da hakkın ve hakikatin yolundan ayrılmayan 
en cengâverinden en dervişine, tüm ecdadı rahmetle 
anıyorum. Şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan 
rahmet, gazilerimizden yaşayanlara sıhhat ve afiyet 
diliyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
“Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 
Anma Programı” kapsamında Muş’un 
Malazgirt ilçesinde düzenlenen 
programda konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt’te 
gerçekleştirilen “Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 
Anma Programı”na katılarak vatandaşlara hitap etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malazgirt Meydan 
Muharebesi Tarihî Millî Parkı alanında düzenlenen 
“Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni”nde halka 
hitap etti. 

26 Ağustos’un iki anlamının bulunduğuna işaret 
eden Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük 
Taarruz emrini verdiği bugünün, aynı zamanda 
Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına giden yolda 
önemli bir tarih olduğunu vurguladı. 

Sultan Alparslan’ın, 26 Ağustos 1071’de cuma 
namazından sonra savaşmak için ordusunun önüne 
geçtiğini ve “Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim 
olsun, zafer kazanırsak istikbal bizimdir” dediğini 
aktaran Yıldırım, “Aziz milletimizin ilelebet Anadolu’yu 
vatan edinmesine vesile olan kahraman komutan ve 
onun kahraman askerlerine selam olsun. Malazgirt 
Muharebesi, Sultan Alparslan’ın ve şanlı ordusunun 
zamanın en önemli askerî ve siyasi gücü karşısında 
kazandığı büyük bir zaferdir.” diye konuştu. 

Bu zaferin millete yeni bir istikbal kazandırdığına 
değinen Yıldırım, Osmanlı’nın 7 iklim dört kıtaya 
hâkim bir cihan devletinin kapılarını bu zaferle açtığını 
anlattı. 

Binali Yıldırım, Arif Nihat Asya’nın, “Bir cuma sabahı 
semaya karşı, Malazgirt’te 54 bin er bestelediler en 
güzel marşı, Allahuekber Allahuekber” dizelerine 
dikkati çekerek, şu şekilde konuştu: 

“1071’de Malazgirt’te Allahuekber nidalarıyla buluşan 
bu topraklar, her zaman Kubbetülislam olmuştur. Bu 
topraklarda hüküm süren milletimiz, bin yıldır dünyaya 
hakkı ve hakikati haykırmıştır. Türk milleti, 26 Ağustos 
1071’de kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştirdi ve 
hakkı üstün tutmak için İslam’ın kılıcı olduğunu bütün 
dünyaya gösterdi. 

Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir medeniyetin vârisidir. 
Bu köklü medeniyeti geliştirerek yaşatmak bizim 
hepimizin sorumluluğundadır. İnanç, kültür ve tarih 
birliği taşıdığımız coğrafyamızdaki milyonlarca 
insanın bizimle beraber olduğunu ve Türkiye’den 
liderlik beklediğinin şuurundayız. Ümidini, yarınlarını, 
kaderini bize bağlayan bu topluluklara mahcup 
olmayacağız, onları hayal kırıklığına uğratmayacağız. 
Zirve bir medeniyetin sahibi ve mirasçısı bu necip 
milletimiz, nice badireler, nice zorluklar atlattı. Tarihe 
nice şanlı sayfalar ekledik, üç kıtaya yedi denize 
adaletle hükmetmiş bir cihan devletinin takipçileri 
olarak biz tek milletiz; etle kemik gibi etle tırnak gibi 
biriz, beraberiz, birlikte Türkiye’yiz. Bizim hamurumuz 
beraber karılmıştır. Bizim birliğimizi bozmaya 
çalışanlar şunu bilsin ki özümüz o kadar sağlamdır ki 
asla bunu başaramayacaklar.” 

Binali Yıldırım, asırlarca bu topraklarda her renkten, 
her inançtan insanın beraber yaşandığına ve 53 
devlet kurulduğuna değinerek, “Bizden dostça, 
kardeşçe rehberlik ve liderlik bekleyen geniş bir 
kültür coğrafyamız var. Bu topraklar daima barışın, 
insanlığın yurdu oldu.” değerlendirmesini yaptı. 

Bu vatanın, zulümden kaçanlar için de güvenli bir 
liman olduğunu, İspanya’da Yahudi zulmünün olduğu 
yıllarda, hiçbir ülke kabul etmediğinde onlara kucak 
açan, misafir eden, ülkesine kabul edenin kendi 
ecdatları olduğunu aktaran Yıldırım, şunları ifade etti: 

“Medeniyetin, insanlığın ve merhametin en güzel 
örneğinin yaşandığı topraklar bu topraklardır. Bugün 
hiç kimse Türkiye’ye baktığında sadece Edirne’den 
Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar olan ülkeyi ve burada 
yaşayan 81 milyonu görmüyor. Türkiye denilince 
akla büyük tarihî ve kültürel arka planı geliyor.  
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Bu nedenle Arakan’daki mazlumlara da el uzatıyoruz. 
Orta Asya’daki, Kafkasya’daki, Balkanlar’daki 
kardeşlerimize de kucak açıyoruz. Suriye’den, Irak’tan, 
başka yerlerden canını kurtarmak için ülkemize 
sığınan milyonlara da sahip çıkıyoruz. Avrupa’daki 
vatandaşlarımızın da hakları için mücadele ediyoruz. 
Afrika’daki kardeşlerimizin de refahı için imkânlarımızı 
paylaşıyoruz.” 

Bir yandan PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle 
mücadeleyi sürdürdüklerini, diğer yandan da 
ülkenin kalkınması için çalışmaya, üretmeye, 
vatandaşların yüzünü güldürmeye devam 
ettiklerini dile getiren Yıldırım, “Terörü Türkiye’nin 
gündeminden çıkaracağız” dedik. Büyük oranda 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kararlılıkla bunu 
başardık. Vizyonumuzla, projelerimizle Anadolu’yu 
yeniden her anlamda dünyanın merkezi haline 
getirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
kabinesi gece gündüz demeden çalışıyor.” diye 
konuştu. 

Binali Yıldırım, Malazgirt’te 10 asır önce, Çanakkale’de 
ise bir asır önce bir araya gelerek yedi düvelin 
yenemediği kahramanların torunları olarak, 15 
Temmuz’da da yedi düveli arkasına alan bir ihanet 
çetesinin kırk yıllık planını 20 saatte bozarak tarihe 
yeni bir şeref sayfası ilave ettiklerini söyledi. 

Binali Yıldırım, milletin dirlik ve düzeni, devletin bekası, 
bağımsızlığı için şehadet mertebesine eren bütün 
şehitleri rahmetle, şükranla andı; gazilere minnet ve 
şükranlarını sundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“Bizim gibi 2 bin 200 yıllık devlet tecrübesine, 
bin 400 yıllık medeniyet müktesebatına, bin yıllık 
coğrafya hâkimiyetine sahip olan büyük Türkiye’de ne 

ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi alçak 
hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, 
vermeyecektir. Bütün bunların hepsini aziz 
milletimizin kararlılığıyla boşa çıkaracağız inşallah. 
Şunu unutmayalım; tarihî, kültürel ve sosyal olarak 
çok yakın ilişkiler ağıyla bağlı olduğumuz bölgelerde 
ülkemize yönelik, Cumhurbaşkanımıza yönelik büyük 
bir sevgi, büyük bir umut var. Bu sevgiyi, bu umudu 
hiçbir odak asla solduramayacaktır.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Orhan Şaik Gökyay’ın, 
“Bu vatan toprağın kara bağrında, Sıra dağlar gibi 
duranlarındır, Bir tarih boyunca onun uğrunda, 
Kendini tarihe verenlerindir, İleri atılıp sellercesine, 
Göğsünden vurulup tam ercesine, Bir gül bahçesine 
girercesine, Şu kara toprağa girenlerindir” dizelerini 
okudu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisinin 
dışa açık yapısıyla küresel rekabetin şartlarına uygun, 
üretime dayalı kapsayıcı bir büyümeyle yoluna devam 
ettiğini belirtti. 

“Finans piyasasındaki spekülâtif hareketlere rağmen, 
güçlü ekonomisiyle her türlü saldırıya rağmen Türkiye, 
gelecek hedeflerine yürümeye devam ediyor.” 
ifadesini kullanan Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar, gereken cevabı 
her zaman misliyle alırlar. Türkiye, bir hukuk 
devletidir, uluslararası meselelerin müşterek çıkar 
ilişkilerine dayalı müttefik ve stratejik ortak anlayışı 
çerçevesinde çözüleceğini muhataplarımıza bir kez 
daha hatırlatmak isterim. Muhataplarımızın bir süredir 
sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa 
sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni 
bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum. Dünya 
beşten büyüktür. Uluslararası toplum, adil barış ve 
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işbirliği temelleri üzerinde yeni bir dünya düzenine 
ihtiyaç göstermektedir. Birleşmiş Milletler, kendi 
hukukunda, Paris Şartı’nda, Helsinki Belgesi’nde 
üstlendiği görevlerini artık hakkıyla yerine getirmek 
mecburiyetindedir. 

İnsanlığın bu dönemde karşılaştığı tehdit ve tehlikeler 
hepimizin malumudur. Yabancı düşmanlığı, inanç 
hoşgörüsüzlüğü, çatışmaları körüklemektedir. Ülkeler, 
değişim gerçeğini kabullenmeli, bunun gereğini 
yapmalıdır. Değişim, çağdaş normları yansıtan 
bir idealle gerçekleşebilir. Bu normları çiğneyen 
saldırgan eylemler nerede ve ne zaman olursa olsun 
aynı ilkelerle değerlendirilmeli, buna göre karşılık 
görmelidir. Türkiye, uluslararası kuruluşların etkin 
olarak dünya barışına katkı sunmasını, anlaşmazlıkların 
azaltılmasını, güçlünün haklı olduğu bir düzen yerine 
tüm ülkelerin ortak kararını önemseyen, önceleyen, 

adaleti temel alan bir yaklaşımın geliştirilmesine katkı 
sağlamaya devam edecektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Yıldırım’ın konuşması boyunca mehter takımı ve 
tarihte kurulmuş Türk devletlerini temsilen askerler, 
platformda hazır bulundu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Anadolu’nun 
Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı”ında bir 
konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Yıldırım’ın 
konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş dua etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a günün anısına Okçular 
Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız ile 
Muş Valisi Aziz Yıldırım hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günün anısına fidan dikti. 

18  Ağustos 2018

TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı ve AK 
PARTİ Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından partisinin 6. 
Olağan Büyük Kongresine 
davetli yabancı devlet 
temsilcileri onuruna 
verilen yemeğe katıldı.

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
Külliyesine gelen 
davetlileri, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğe katılan davetlilerle 
tek tek selamlaştı.

Yemeğe; Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali 
Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, 

Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang 

Nguema Mbasogo, Rusya Federasyonu Devlet Duması 

Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Inonge Wina, Tunus Nahda Hareketi Lideri 

Raşid el-Gannuşi’nin yanı sıra birçok davetli katıldı.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’IN YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİ 
ONURUNA VERDİĞİ YEMEĞE KATILDI
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1 Ağustos 2018

Vefat eden 23. Dönem Niğde Milletvekili 
İsmail Göksel için TBMM’de cenaze 
töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım da katıldı.

Törene, Göksel’in ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK PARTİ 
Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, 22. Dönem TBMM 
Başkanı Bülent Arınç, TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu ile eski ve yeni bazı milletvekilleri ve 
Meclis personeli katıldı.

Göksel’in cenazesi, TBMM’de düzenlenen cenaze 
töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi 
Niğde’ye uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından TBMM 
Başkanı Yıldırım’ın makamına geçti. Erdoğan, Yıldırım 
ile bir süre görüştükten sonra Meclisten ayrıldı.

İSMAİL GÖKSEL, EBEDÎ YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

9 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 

Emine Erdoğan, himayelerinde yürütülen ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen  

“Sıfır Atık Projesi” çalışmaları kapsamında TBMM 

bahçesinde oluşturulan Atık Geçici Depolama Alanı 

ile çeşitli bitkilerin yetiştirildiği serada incelemelerde 

bulundu.

Emine Erdoğan’ı TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi 

Semiha Yıldırım’la birlikte karşıladı.

Emine Erdoğan’a TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 

eşi Semiha Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum ile eşi Şengül Kurum, TBMM Genel Sekreteri 

Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti. 

Emine Erdoğan, incelemelerinin ardından 

gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanlığının 

Sıfır Atık Projesi’ne destek olmasının memnuniyet 

verici olduğunu, bu kapsamda teşekkür ziyaretinde 

bulunmak istediğini söyledi. 

Ülke genelinde hızla yayılan Sıfır Atık Projesi’nin 

TBMM’de uygulanmasının sembolik bir anlamı 

bulunduğunu belirten Emine Erdoğan, “Bütün 

vekillerimiz bunu sahiplenirse, herkes bunu kendi 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, 
TBMM’DE “SIFIR ATIK PROJESİ”Nİ İNCELEDİ
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ilinde uygularsa bütün 

Türkiye’ye yayılacak.” diye 

konuştu. 

Emine Erdoğan, söz konusu 

projeyle birçok konuda fayda 

sağlanacağını vurguladı. 

Kompost gübreye önem 

verdiğini de dile getiren Emine 

Erdoğan, proje kapsamında 

organik atıklardan elde edilen 

kompost gübrenin çiçekler ve 

ağaçların altını besleyeceğini 

kaydetti. Emine Erdoğan, 

“Bundan sonra kimyasal 

gübreleri de kullanmayacağız, 

hedefimiz bu.” dedi. 

Emine Erdoğan; TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a, 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’a ve bakanlık 

çalışanlarına, projeye verdikleri destekten dolayı 

teşekkür etti. 

Ziyareti sırasında kendisini takip eden gazetecilere 

seralardaki çeşitli çiçeklerden hediye eden Emine 

Erdoğan, Atık Geçici Depolama Alanında görevli 

kişilerle de sohbet ederek 

fotoğraf çektirdi. 

Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı koordinasyonu 

ile yürütülen Sıfır Atık 

Projesi, Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi başta olmak üzere 

Ankara’daki kamu kurum ve 

kuruluşlarında etkin şekilde 

kullanılıyor. 

Ülke genelinde hayata 

geçirilmesi planlanan Sıfır 

Atık Projesi, 12 Haziran’dan bu yana TBMM’de de 

uygulanıyor. 

Mecliste 12 Haziran-16 Temmuz tarihlerinde 19 ton 

kâğıt, 550 kilo cam, 942 kilo plastik, 147 kilo metal, 2,8 

ton organik atık, türüne göre ayrıştırılarak toplandı. 

Çevreyi korumak ve ekonomiye katkı sağlamak 

amacıyla kurulan sistemin ilk kazanımları da ortaya 

çıkmaya başladı. Proje ile önemli miktarda geri 

dönüşüm ve tasarruf sağlandı.



116

TBMM Başkanı Faaliyetleri

TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek 
Mamayusupov ile görüştü. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Meclis başkanı düzeyinde ilk 
konuğu sıfatıyla Kırgız Cumhuriyeti 
Meclis Başkanı Dastanbek 
Dzhumabekov ile görüştü. 

Görüşmede, Kırgız Cumhuriyeti 
ile son dönemde artan üst düzey 
karşılıklı ziyaretlerden duyulan 
memnuniyet dile getirildi; tarihî 
ve manevi değerlerle bağlı iki ülke 
arasındaki sıkı bağlar ve kardeş 
ülke Kırgızistan’a olan destek teyit 
edildi; iki parlamento arasında 
var olan ilişkilerin her düzeyde 
arttırılması konusunda görüş 
birliğine varıldı. 

Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı 
Dzhumabekov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) dönem başkanlığını, TBMM’nin 
ev sahipliğinde kasım ayında gerçekleştirilecek  

olan 8. Genel Kurulu ve 10. Kuruluş Yıl Dönümü 
konferansında TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a 
devredecek.

8 Ağustos 2018

8 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, KIRGIZ CUMHURİYETİ 
MECLİS BAŞKANI DZHUMABEKOV İLE GÖRÜŞTÜ

Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek 
Mamayusupov ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, kabulde, 
Türkiye’nin kurucuları arasında yer aldığı 
TÜRKPA’nın Türk dünyası için taşıdığı 
öneme vurgu yaptı ve bölgenin tarihinde 
rol almış diğer ülkelerin de TÜRKPA’ya 
katılması temennisinde bulundu. 

TBMM, önümüzdeki kasım ayında 
TÜRKPA’nın kuruluşunun 10. Yıl 
Dönümü töreni ve 8. Genel Kuruluna ev 
sahipliği yapacak ve dönem başkanlığını 
devralacak.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Nijer Cumhuriyeti Meclis 
Başkanı Ousseini Tinni ile 
görüştü. 

Görüşmede, Avrupa Birliği 
Uyum Komisyonu Başkanı 
Mehmet Kasım Gülpınar ile AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Serap 
Yaşar da hazır bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım ve 
Nijer Meclis Başkanı Tinni, baş 
başa görüşmelerinin ardından 
heyetler arası görüşmelere 
geçildi.

Dost ve kardeş ülke Nijer ile olan ikili ilişkilerin 
öneminin vurgulandığı görüşmede, Nijer’de devam 
eden, TİKA kanalı ile üstlenilen sağlık, eğitim ve çevre 
düzenlemesi alanlarındaki projelerin büyük ölçüde 
tamamlandığı belirtildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede, Nijer’de FETÖ 

yapılanmasına karşı sergilenen mücadelenin yakın ve 

dostane iş birliğine yakışır şekilde sürdürülmesinin 

memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

17 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI YILDIRIM,  
NİJER MECLİS BAŞKANI TİNNİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nijer Meclis Başkanı Ousseini Tinni ve beraberindeki heyet ile birlikte

Nijer Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ousseini Tinni (solda), TBMM Başkanı  
Binali Yıldırım (sağda)
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TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Rusya 
Federasyonu Devlet 
Duması Başkanı 
Vyaçeslav Volodin ve 
beraberindeki heyet ile 
görüştü.

Toplantıda, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır, KEİPA 
Türk Grubu Başkanı 
Cemal Öztürk ile AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili 
ve Türk-Rus Toplumsal 
Forumu Eş Başkanı 
Ahmet Berat Çonkar da 
hazır bulundu. 

18 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, RUSYA DEVLET DUMASI 
BAŞKANI VOLODİN İLE GÖRÜŞTÜ

Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin 
ve beraberindeki heyet ile birlikte
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhuriyet 

Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine 

ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gitti.

KKTC’ye yapacağı resmî ziyareti öncesinde Esenboğa 

Havalimanı’nda bir basın toplantısı düzenleyen 

Yıldırım, “Son zamanlardaki gelişmeler ve Kıbrıs 

sorununun çözümüne yönelik yaşanan tıkanıklıklar 

hatırlandığında, Kıbrıs Türk halkı ile anavatan 

Türkiye’nin dayanışma noktasında çok daha hassas 

bir döneme girdiğini ifade etmek isterim.” ifadesini 

kullandı.

Açıklamasının ardından Yıldırım ve beraberindeki 

heyet KKTC’ye hareket etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya gelişinde KKTC Meclis 

Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî 

ziyaret amacıyla gittiği KKTC’de 

Kıbrıs Türk halkının özgürlük 

mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 

kabrine çelenk koydu. 

TBMM Başkanı Yıldırım’a ziyaretinde KKTC 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 

TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM İdare Amiri 

Halil Özcan, TBMM Kâtip Üyeleri Rümeysa Kadak ve 

Fatma Kaplan Hürriyet ile Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi 

Derya Kanbay ve diğer yetkililer eşlik etti.

15 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM,  
KKTC’YE RESMÎ ZİYARETTE BULUNDU
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İstiklal Marşı’nın okunup Türkiye 

ve KKTC bayraklarının 

göndere çekilmesinden sonra 

Yıldırım, anıt özel defterini 

imzaladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, anıt 

özel defterine şunları yazdı: 

“Aziz lider Dr. Fazıl Küçük; 

kahraman Kıbrıs Türk 

halkının, dirayetli ve özverili 

önderliğinizde sürdürdüğü şanlı mücadelenin eseri 

olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak gerçekleştirdiğim 

ilk ziyaret vesilesiyle huzurunuzdayız. Bu 

mücadelede sizin ve ebediyete intikal etmiş tüm 

dava arkadaşlarınızın eşsiz katkılarını bir kez daha 

minnet ve şükranla anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, 

tarihî ve ahdî sorumluluklarının bilinciyle geçmişte 

olduğu gibi bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türkünün yanında olmaya 

devam edecektir. Ruhunuz şad olsun.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

daha sonra, KKTC’nin Kurucu 

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 

kabrini ziyaret etti ve anıt mezara 

çelenk koydu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, KKTC’nin Kurucu 

Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaretinde 

saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde 

Türkiye ve KKTC bayrakları göndere çekildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, anıt özel defterini imzalayarak 

şu ifadeleri kullandı: 

“Kurucu Cumhurbaşkanı aziz Denktaş; Kıbrıs 

Türkünün, onuruyla yaşayan bağımsız bir halk uğruna 

verdiği mücadelenin sonucunda sizin liderliğinizde 

kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 

bulunmaktan şeref duyuyorum. Türkiye’nin Kıbrıs 

Türk halkının huzur ve refah içinde varlığını 

sürdürebilmesini teminen, ana vatan ve garantör ülke 

olarak, her koşulda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

yanında olacağını bir kez daha teyit ediyorum. 

Gösterdiğiniz kahramanlık ve liderlik daima minnetle 

ve şükranla anılacaktır. Ruhunuz şad olsun.” 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilk yurt dışı programını 
gerçekleştirmek üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya 
geldi. 

Görüşmede, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Teberrüken Uluçay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, 
TBMM İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Kâtip Üyeleri 
Rümeysa Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet ile Türkiye 
Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, 
ilk yurt dışı gezisini KKTC’ye yapmaktan mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Türkiye-KKTC ilişkilerinin önemine işaret eden 
Yıldırım, “Hiçbir şekilde, hiçbir konuda KKTC’yi ve 
Türkiye’yi ayrı görmüyoruz. Tasamız da bir, neşemiz 
de bir, geleceğimiz de bir...” diye konuştu. 

Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif 
ataklara ilişkin, “Türkiye’deki bütün siyasi partilerle 
birlikte, ülkeye yönelik saldırı karşısında kararlı bir 
duruş sergilendi. Bu asimetrik saldırı karşısında 

gerekli önlemleri alıyoruz. Almaya devam edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Ekonomik saldırının küresel bir boyutu da bulunduğuna 
işaret eden Binali Yıldırım, Türkiye’nin millî parası 
üzerinden yapılan bu operasyonun Japonya’dan 
İspanya’ya kadar bütün ekonomileri belirli ölçüde 
sarstığından, sadece Türkiye üzerinde bir operasyon 
olarak değerlendirmenin yanlış olacağını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bu operasyondan KKTC’nin 
de etkilendiğini ancak tüm bunların üstesinden gelecek 
potansiyel ve iradenin var olduğunu kaydederek, 
dayanışmayla bu konuların üstesinden gelineceğini 
aktardı. 

Güney Kıbrıs Rum Kesiminin çözüme önce zihnen 
hazır olması gerektiğine işaret eden Yıldırım, 
“KKTC’nin siyasi eşitliği göz ardı edilerek bir çözüm 
düşünülemez. Dolayısıyla bu çözüm üretilmeden de 
adanın ortak menfaatlerinin emrivakilerle tek yanlı ele 
geçirilmesi bir anlaşmazlık ve huzursuzluk kaynağı 
olacaktır. Türkiye olarak, Hükûmeti ve Meclisiyle dün 
olduğu gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma 
içerisinde olacağız. Kıbrıs Türk halkının refah ve 

15 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, KKTC CUMHURBAŞKANI  
MUSTAFA AKINCI İLE GÖRÜŞTÜ

Soldan sağa: TBMM Kâtip Üyesi Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Başkanvekili Celal Adan,  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 
Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay
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mutluluğu, Türk milletinin mutluluğuyla eşdeğerdir.” 
şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Akıncı da yaşanılan süreçte hem 
ekonomik akla hem ortak akla her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, Türkiye ile kıvançta 
ortak oldukları gibi, kederde de sıkıntıda da ortak ve 
dayanışma içinde olacaklarını söyledi. 

İçinden geçilmekte olan sıkıntılı dönemin hem siyasi 
boyutları hem de ekonomik yönü olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bazı güçler binlerce 
kilometre öteden buraları karıştırıp, buralarda kendi 
menfaatlerini kotarmaya çalışıyorlar. Bizler burada 
bölge toplumları ve devletleri olarak mutlaka bir yolunu 
bulup bir dayanışma platformunu da geliştirebilmemiz 
lazım. Sadece Türkiye’nin kendi içindeki dayanışması 
ile bizim kendi içimizde sizlerle olan dayanışmamızın 

da ötesinde bölgesel olarak bu iş birliklerini de 
başarabilmemiz lazım.” değerlendirmesinde bulundu. 

Ada topraklarının ve etrafındaki denizlerde bulunan 
zenginliklerin her iki topluma yeterli olduğunu belirten 
Akıncı, “Eğer akıl yolunda buluşabilirsek, doğal 
zenginliklerden bölge ülkelerinin de yararlanması; 
en akılcı, en ekonomik formülleri yaratarak, Türkiye 
ile Yunanistan’ın da bundan yararlanması, AB’nin de 
aslında burada gelişecek iş birliklerinden faydalanması 
mümkün. Hep bunlar olasılıklar arasındadır. Yeter ki 
biz bu hedefte buluşabilelim.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’nin her açıdan 
daha iyiye, daha güzele gitmesinin kendileri için de 
mutluluk ve kıvanç vesilesi olduğunu belirterek, “Sizin 
öncülüğünüzde TBMM’nin, Türk demokrasisinin en 
önemli kurumlarından biri olarak işlevini en iyi şekilde 
yerine getireceğine hiç kuşkum yok.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî ziyaretlerde 
bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Teberrüken Uluçay ile bir araya geldi.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM 
İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Kâtip Üyeleri Rümeysa 

Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet ile Türkiye Lefkoşa 

Büyükelçisi Derya Kanbay da bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, 

geleneksel olarak ilk yurt dışı ziyaretlerini KKTC’den 

başlattıklarını belirterek, “Türkiye’nin, geçmişte olduğu 

15 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI 
TEBERRÜKEN ULUÇAY İLE GÖRÜŞTÜ

Soldan sağa: TBMM Kâtip Üyesi Rümeysa Kadak, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
 KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, 
 KKTC Cumhuriyet Meclisi Divan Kâtip Üyesi Salahi Şahiner
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gibi bundan sonra da KKTC ile dayanışma içinde çok 
daha güzel işler yapacağına inanıyoruz.” dedi. 

Kıbrıs Türk halkının haklı davasında Türkiye’nin her 
zaman yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya 
devam edeceğine işaret eden Yıldırım, Türkiye ile 
KKTC’nin iyi günde de zor günde de birlik ve kardeşlik 
duygusuyla her türlü sıkıntının üstesinden gelecek 
güce sahip olduğunu vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ziyaretinde, iki ülke arasındaki 
birçok konuyu ele alma fırsatı bulacaklarını ifade 
ederek, Meclis başkanlığı dönemi içinde, KKTC’nin 
dünyada tanınırlığının artırılması bağlamında her türlü 
gayreti göstereceğini, 8-11 Ekim’de Avrasya Meclis 

Başkanları Toplantısı’nın Türkiye’de yapılacağını, bu 
toplantıya Uluçay’ın da katılacağını bildirdi. 

Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı’na şu ana dek 
30 ülkenin meclis başkanının katılacağını teyit ettiğini 
belirten Yıldırım, toplantıya katılımın daha da artacağını 
belirterek, uluslararası ve bölgesel anlamda KKTC’nin 
bu toplantıda temsilinin önemli olduğunu belirtti. 

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Uluçay da iki 
ülkenin meclisleri arasında geçmişte de var olan 
yakın ilişkileri yeni dönemde daha kurumsal bir yapıya 
taşıyacaklarını söyledi.

15 Ağustos 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Başbakan 
Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan, TBMM 
İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Kâtip Üyeleri Rümeysa 
Kadak ve Fatma Kaplan Hürriyet ile Türkiye Lefkoşa 
Büyükelçisi Derya Kanbay da bulundu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, uluslararası camiadan 
beklentilerinin KKTC’de yaşayan halkın uluslararası ve 
ulusal hukuktan doğan hak ve menfaatlerinin devam 
etmesi olduğunu dile getirerek, bunun yolunun da 
adada barıştan, refah ve güvenlikten geçtiğini belirtti. 

Adanın yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı 
konusunda her iki tarafın mutabık kalacağı şartların 
oluşturulması gerektiğine işaret eden Yıldırım, tek 

Soldan sağa: TBMM Kâtip Üyeleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Rümeysa Kadak, TBMM İdare Amiri Halil Özcan, TBMM Başkanvekili 
Celal Adan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, KKTC BAŞBAKANI  
TUFAN ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞTÜ
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15 Ağustos 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki heyet ile 
birlikte, ilk yurt dışı programını gerçekleştirmek üzere 
gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC)  
Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti adına 
hazırlanan çelengi şehitliğe bıraktı. Saygı duruşunda 
bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde 
bayraklar göndere çekildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şehitlik özel defterine şu 
ifadeleri yazdı: 

“Aziz Şehitlerimiz; kahraman Kıbrıs Türk halkını 
yıllar süren esaretten kurtarmak, özgürlük ve 
esenliğe kavuşturmak uğruna bir an bile tereddüt 
etmeden canlarınızı feda ederek, kutsal şehadet 
mertebesine ulaştınız. Eşsiz kahramanlıklarınız yüce 

Türk ulusunun şanlı tarihindeki müstesna yerini 
daima muhafaza edecektir. Kıbrıs Türkünün varlık ve 
bağımsızlık savaşı için gösterdiğiniz fedakârlık minnet 
ve şükranla hatırlanacaktır. Bu duygularla Kıbrıs Türk 
mücahit kardeşlerimize ve onlarla tek yürek olarak 
kahramanca çarpışan Türk askerine Allah’tan rahmet, 
gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Ruhunuz şad 
olsun.” 

Şehitler için dua okunmasının ardından Yıldırım, şehit 
mezarlarına karanfil bıraktı. 

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, daha 
sonra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret 
ederek komutanlıktaki Kıbrıs Harekâtı sergisini gezdi.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, KKTC’DE BOĞAZ ŞEHİTLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

taraflı kararlarla KKTC’nin hükümranlık haklarını 
gözardı ederek yapılacak hiçbir girişimin hoş 
görülmeyeceğini ve kabul edilmeyeceğini söyledi. 

“Türkiye garantör ülke olarak adımları atmakta 
tereddüt etmez.” diyen Yıldırım, Rum tarafının 
çözüm için önüne gelen fırsatları kaçırdığını, bunun 
yinelenmesini arzu etmediklerini belirtti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Kıbrıslı Türklerin 
güvenliği, emniyeti, geleceği Türkiye Cumhuriyeti’nin 
sorumluluğundadır. Zihinlerinde ve gönüllerinde 
çözüm varsa bu iradeyi ortaya koymalılar. Zamanı 

kendi lehlerine kullanma yönteminden vazgeçmeliler. 

Kıbrıs Türkünün ilanihaye onların gönüllerinin 

olmasını bekleyecek hâli yoktur.” diye konuştu. 

Başbakan Tufan Erhürman da, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’nin, “zaman geçmesinin kendi lehlerine 

olduğu” düşüncesinden bir an önce vazgeçmesini 

sağlayacak girişimlerin hem uluslararası toplum hem 

de Kıbrıslı Türkler tarafından sürdürülmesi gerektiğini 

dile getirdi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî temaslarda 

bulunmak üzere Azerbaycan’a gitti.

TBMM Başkanı Yıldırım’ı, Bakü Haydar Aliyev 

Havalimanı’nda, Azerbaycan Millî Meclisi 

Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türkiye 

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Türk kurum 

ve kuruluşlarının temsilcileriyle diğer yetkililer 

karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım’a, Azerbaycan 

ziyaretinde, TBMM Kâtip Üyeleri Emine Sare 

Aydın Yılmaz ve İsmail Ok, TBMM İdare Amiri Kadim 

Durmaz, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım 

ve MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, havalimanında basın mensuplarına 

yaptığı açıklamada, TBMM 27. yasama yılında Meclis 

başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gelenek 

olduğu üzere milletvekili arkadaşları ile dost ve kardeş ülke 

Azerbaycan’a gerçekleştirdiğini söyledi. 

Azerbaycan ve Türkiye’nin “iki devlet, bir millet” 

olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bugüne kadar her 
alanda ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları birlikte ele 
alan, beynelhalk meselelerde birlikte hareket eden iki 
dost ve kardeş ülkeyiz. Bu ziyaretimizin ilişkilerimizin 
gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Güzel 
memleketimizde, Azerbaycan’da bulunmaktan büyük 
memnuniyet duyuyor, tüm Azerbaycan halkını 
muhabbetle selamlıyorum.” şeklinde konuştu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali 
Yıldırım, resmî temaslarda bulunmak üzere 
gittiği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev tarafından kabul edildi. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Yıldırım’ı TBMM Başkanı 
olarak seçilmesi vesilesiyle kutlayan Aliyev, 
Yıldırım’ın başbakan olduğu dönemde ve 
diğer görevlerinde Türkiye-Azerbaycan 
kardeşlik ilişkilerinin pekişmesine, Bakü-
Tiflis-Kars projesinin gerçekleşmesine büyük 
katkı sağladığını belirtti. 

28 Ağustos 2018

29 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM,  
AZERBAYCAN’A RESMÎ ZİYARETTE BULUNDU

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI 
İLHAM ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
temasları kapsamında Bakü’de 
şehitlikleri ziyaret etti.

Önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 
Fahri Hiyaban’daki mezarına ziyarette bulunan TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, Aliyev’in kabrine çelenk 
koydu; eşi Zarife Aliyeva’nın kabrine çiçek bıraktı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 20 Ocak şehitlerinin 
defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı’nı da ziyaret etti. 
Şehitlerin mezarlarına karanfiller koyan Yıldırım, 
Ebedi Ateş Anıtı’na da çelenk bıraktı. 

Daha sonra Bakü Türk Şehitliği’ne geçen Yıldırım, anıta 
çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Temsili şehit 
mezarlarına karanfil bırakan Yıldırım, anıt defterine 
duygularını yazdı.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 
dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin 
her alanda geliştiğine dikkat çeken 
Aliyev, iki ülkenin gerçekleştirdiği 
Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP, Bakü-
Tiflis-Kars gibi projelerin önemine 
dikkat çekti. 

Türkiye ve Azerbaycan’ın her zaman 
birbirlerini desteklediğini, iki ülkenin 
bugün de birlikte hareket ettiğini 
belirten Aliyev, parlamentolar arası 
ilişkilerin Yıldırım’ın başkanlığı 
döneminde başarılı bir şekilde 
gelişeceğine olan inancını dile 
getirdi. 

TBMM Başkanı olarak ilk resmî 
ziyaretini Azerbaycan’a yapmaktan 
memnuniyet duyduğunu söyleyen 
Yıldırım, Azerbaycan’ın kaydettiği 
gelişmelerin Türkiye’de büyük 
mutlulukla karşılandığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), TBMM Başkanı  
Binali Yıldırım (sağda)
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Binali Yıldırım, Azerbaycan’a resmî 
ziyareti kapsamında Millî Meclis 
Başkanı Oktay Asadov’la görüştü. 

Azerbaycan Millî Meclisinde 
gerçekleştirilen görüşmede 
konuşan Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Oktay Asadov ise 
Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin 
tüm alanlarda geliştiğini, iki ülkenin 
stratejik ortak olduğunu belirtti. 

Asadov, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
gelişmesinde parlamentoların da 
büyük rol oynadığını vurgulayarak 
“Azerbaycan parlamentosunda 
125 milletvekili var, onların 59’u 
Türkiye-Azerbaycan Dostluk 
Grubu üyesi. İlişkilerimizi daha 
da geliştirmek istiyoruz. Dostluk grubunun yanında 
Parlamentolar Arası İş Birliği Komitesi kurulmasını 
öneriyorum.” diye konuştu. 

Türkiye’nin her zaman, iyi ve kötü günlerde 
Azerbaycan’ın yanında olduğunu, Dağlık Karabağ 
sorununun çözümü konusunda da Türkiye’nin 
desteğini gördüklerini belirten Asadov, Azerbaycan’ın 
da tüm konularda Türkiye’nin yanında olduğunu ifade 
etti. 

Asadov, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin gelecekte 
daha da gelişeceğinden emin olduğunu söyleyerek, 
bunun için büyük potansiyel bulunduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım da Meclis Başkanı seçilmesinin 
ardından ilk resmî ziyaretini KKTC’den sonra kardeş 
ülke Azerbaycan’a gerçekleştirdiğini söyledi. 

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerde son 25 
yıldaki gelişmelerin dikkat çekici olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, “Her alanda inkişaflar var. Ortak projeler 
birer birer hayata geçiyor. Doğal gaz boru hattı, 
petrol boru hattı, demir yolu hattı, en son da TANAP... 

Bunlar sıradan projeler değil... Sadece Azerbaycan 
ve Türkiye’yi ilgilendiren projeler değil... Tüm Avrasya 
coğrafyasını ilgilendiren, enerji güvenliği sağlayan 
projeler... Bu projelerin Azerbaycan ve Türkiye’nin 
önderliğinde gerçekleşmiş olması her iki ülkenin, 
bölgenin istikrarı için ne kadar büyük sorumluluk 
taşıdığını göstermesi bakımından önem taşıyor.” dedi. 

Yıldırım, ticaret hacmindeki daralmanın tersine 
döndüğünü ve artış eğilimine geçtiğini belirterek 
“Fakat bu rakamlar Türkiye ve Azerbaycan’ın 
potansiyeli dikkate alındığında yetersiz. Ticaretimizi 
artırmamız lazım. Bunun için daha çok geliş gidiş, 
daha çok karşılıklı görüşme olmasında fayda var. 
Özellikle Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, Türkiye ve 
Azerbaycan arasında doğrudan ulaşımı sağlayan 
önemli bir projedir. Bu projenin diğer ülkeler tarafından 
daha fazla kullanılması konusunda gayretlerimizi 
artırmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı. 

Parlamentolar arası ilişkilerin biraz daha 
canlanmasında fayda olduğunu vurgulayan Yıldırım, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 

29 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN  
MİLLÎ MECLİS BAŞKANI OKTAY ASADOV İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Azerbaycan Millî Meclis Başkanı  
Oktay Asadov (sağda)
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“TBMM’de de herkes Azerbaycan-
Türkiye Dostluk Grubuna üye olmak 
için yarışıyor. Dostluk grubunun 
yanında Parlamentolar Arası İş 
Birliği Komitesi düşüncesi de 
heyecan verici; bu konuya olumlu 
yaklaşıyoruz. Türkiye ve Azerbaycan 
aynı bölgede, aynı kaderi paylaşıyor. 
Bölgemiz üzerinde son zamanlarda 
ciddi birtakım planlar var. Bu 
planlara karşı dayanışmamızı ve güç 
birliğini artırmamız lazım. Bölgemizi 
istikrarsızlaştırmak isteyenlere karşı 
daha kararlı bir duruş ortaya 
koymamız gerekiyor.” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Binali Yıldırım, resmî 
temaslarda bulunmak üzere gittiği 
Azerbaycan’da Başbakan Nevruz 
Memmedov’la görüştü. 

Başbakanlıkta gerçekleşen 
görüşmede konuşan Yıldırım, iki 
ülke arasındaki geleneğe göre 
göreve yeni gelen cumhurbaşkanı, 
başbakan, meclis başkanı ve 
mümkün mertebe tüm bakanların 
ilk ziyaretlerini karşılıklı olarak 
Azerbaycan ve Türkiye’ye 
gerçekleştirdiğini söyledi. 

Kendisinin de bu geleneğe uygun 
olarak ilk ziyaretini Azerbaycan’a 
yaptığını belirten Yıldırım, 
“Azerbaycan-Türkiye ilişkileri 
müstesna nitelikte ilişkilerdir. Bir 
millet iki devlet anlayışıyla hareket 
ediyoruz. Parlamentolar arası 
ilişkileri daha da geliştirmek için 
gereken çabayı göstereceğiz.” 
dedi. 

29 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, AZERBAYCAN BAŞBAKANI  
NEVRUZ MEMMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Azerbaycan Başbakanı  
Nevruz Memmedov (sağda)
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî ziyarette 
bulunduğu Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ile görüştü.

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov’dan 
bilgi alan Yıldırım, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti. 

Azerbaycan ziyaretini basın mensuplarına 
değerlendiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Millî Meclis Başkanı Asadov ve Başbakan 
Memmedov’la görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Türkiye ve Azerbaycan’ın “tek millet, iki devlet” 
olduğuna vurgu yapan 
Yıldırım, “Azerbaycan’la 
ilişkilerimiz her konuda 
mükemmel düzeyde 
seyrediyor. Gerek ikili ilişkiler, 
gerekse bölgesel konularda 
tam bir görüş birliğine sahibiz. 
Azerbaycan’ın sevinci bizim 
sevincimiz, üzüntüsü bizim 
üzüntümüzdür. Ticaretimiz, 
karşılıklı yatırımlarımız 
gelişiyor. Stratejik projeler 
bir bir hayata geçiyor. 
Yakın zamanda da Star 

Rafinerisi’nin yeni bölümleri açılacak.” şeklinde 
konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî temaslarının 
ardından Azerbaycan’dan ayrılarak Ankara’ya hareket 
etti.

TBMM Başkanı  Yıldırım’ı, Bakü Haydar Aliyev 
Havalimanı’nda, Azerbaycan Millî Meclisi Başkan 
Yardımcısı Ziyafet Askerov, Türkiye Bakü Büyükelçisi 
Erkan Özoral, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar 
İbrahim, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle 
diğer yetkililer uğurladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra, temasları kapsamında Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Oktay Asadov’la TÜRKPA Genel Sekreterlik binasını ziyaret etti. 

Nevruz Memmedov 

da, Yıldırım’ın göreve 

geldikten sonra ilk 

ziyaretini Azerbaycan’a 

yapmasının kendilerini 

mutlu ettiğini kaydetti. 

Memmedov, her 

alanda çok iyi düzeyde 

olan Azerbaycan-

Türkiye ilişkilerinin 

daha da gelişeceğine 

inandıklarını vurguladı. 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler 

Konferansı dolayısıyla Türkiye’de bulunan 

büyükelçilerle Çankaya Köşkü’nde kahvaltıda bir 

araya geldi. 

Burada büyükelçilere hitap eden Yıldırım, geçen yıldan 

bu yana Türkiye’de önemli değişiklikler yaşandığına 

işaret ederek, “Geçen yıl bu kürsüde başbakan 

konuşuyordu, bugün başbakan yok.” ifadesini kullandı. 

24 Haziran seçimlerinin ardından yürürlüğe giren 

yeni sistemle yürütme görevinin, milletin doğrudan 

seçtiği cumhurbaşkanı ve kabinesi tarafından yerine 

getirildiğini anımsatan Yıldırım, “Milletimizin 24 

Haziran seçimlerinde sağladığı bu imkânla ‘güçlü 

Meclis, güçlü hükûmet, güçlü Türkiye’ hedeflerine 

adım adım kararlı şekilde ilerliyoruz.” diye konuştu. 

10. Büyükelçiler Konferansı’nın, “Cumhurbaşkanlığı 

Hükûmet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika” 

temasıyla düzenlenmesini anlamlı bulduğunu 

belirten Yıldırım, konferansı, yeni yönetim sisteminin 

büyükelçilere ve yabancı muhataplara en doğru 

şekilde aktarılması için bir araç olarak gördüğünü 

söyledi. 

Dışarıda Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 

Sistemine yönelik önyargıların devam ettiğine dikkati 

çeken Yıldırım, büyükelçilere “Bulunduğunuz ülkelerde 

kamuoyunu, yönetimleri bu konuda bilgilendirmeniz 

hayati öneme sahip.” çağrısında bulundu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin, Türkiye’yi 

siyasi ve ekonomik olarak güçlendirmesinin yanı 

sıra hızlı karar alma mekanizmasıyla vatandaşların 

14 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, BÜYÜKELÇİLERLE  
BİR ARAYA GELDİ



131

TBMM Başkanı Faaliyetleri

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, BÜYÜKELÇİLERLE  
BİR ARAYA GELDİ

ve büyükelçilerin işlerini de kolaylaştıracağına işaret 

eden Yıldırım, “Sizlerin gayretiyle, desteğiyle Türkiye 

yaşanan sorunların, çatışmaların, insani krizlerin 

çözümü konusunda dünyanın her köşesinde var 

olmaya devam edecektir. Böylece hem bölgemizde 

hem de dünyada bütün insanlık için daha güzel, daha 

barışçı ve müreffeh bir yaşam için uğraşlarımızı güçlü 

şekilde devam ettirme fırsatı bulacağız.” ifadelerini 

kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmaya 

ilişkin de şunları kaydetti: 

“Son günlerde millî paramız Türk lirası üzerinden 

ekonomimize yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. 

Döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye’nin ekonomik 

göstergeleriyle izah edilemiyor. Dolayısıyla bu 

gelişmelerin temeli ekonomik değil, siyasidir. Bunun 

altını bir kere çizelim. Ülkemize yönelik bir şer 

kampanyasının sonucudur. Bu konuda şunu açıkça 

bilmenizi istiyorum; Türkiye siyasi hesaplarla yapılan 

ekonomik dayatmalara kapalıdır. Dost, hasım herkes 

bunu böyle bilmelidir. Bu olumsuz kampanyanın 

arkasında olan yönetimleri ve çevreleri hukuk 

devleti ilkelerine, Türk yargısına ve uluslararası 

hukuka saygı duymaya bir kez daha davet ediyorum. 

Birtakım asimetrik hamlelerle, hasmane sözlerle 

Türkiye’yi hizaya getirmeye çalışma, dayatma yapma 

sevdasından bir an önce vazgeçmeleri çözüm için 

yegâne yoldur.” 

Türkiye’nin, milletinden aldığı güçle her türlü zorluğun 

üstesinden geçmişte olduğu gibi bugün başarıyla 

çıkmasını bileceğini vurgulayan Yıldırım, “Amerikan 

yönetimi birtakım söylemlerle, yaptırımlarla, 

Başkanın sorumsuz tweetleriyle istediğini yaptırmaya 

çalışmak yerine yasalarımıza saygı çerçevesinde 

çözüm aramalıdır. Hâlen çözüm fırsatı olduğunu, 

çözüm için konuya suhuletle yaklaşılması gerektiğini 

düşünüyoruz. Bu konuda ilk adımı atması ve 

tutarlı bir noktaya gelmesi gerekense Amerikan 

yönetimidir. Milletimiz oynanan oyunu, olan biteni 

gayet net şekilde görmektedir. Yüzyılların tecrübesine 

dayanmış, süzülmüş bilgeliğiyle aziz milletimiz basit 

ekonomik menfaatlerin ve hoyratça baskıların ötesini 

görecek basirete sahiptir. Bir buçuk asırdır ülkemiz 

üzerinde oynanan ve binbir kılıkta karşımıza çıkan 

oyunlara artık karnımız toktur. Biz, bu ve buna 

benzer oyunların benzerlerini geçmişte de defalarca 

yaşadık.” değerlendirmesinde bulundu. 

15 Temmuz’da, hain FETÖ darbesiyle sonuç 

alamayanların bu kez de hüsrana uğramaya mahkûm 

olacağını belirten Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Milletimiz, böyle durumlarda dayanışma içinde olma, 

gerekirse fedakârlık yapma konusunda kararlıdır. Biz 

de Gazi Meclis olarak, hükûmetimizin ihtiyaç duyduğu 

her türlü düzenlemeyi parti ayrımı gözetmeksizin, 

millî şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir 

kez daha buradan ilan ediyoruz.” 

Türkiye Cumhuriyeti’nin her ferdinin birlikte 

durduğu, birlikte mücadele ettiği sürece üstesinden 

gelemeyeceği hiçbir sorunun olmadığını, bunun da 

cümle âleme defalarca ispatlandığını vurgulayan 

Yıldırım, bugün sağlam müttefik Türkiye’ye karşı 

hamle yapanların, bir kez daha bunu görmesi ve 

hesabını buna göre yapması gerektiğini bildirdi. 

Türkiye’ye karşı bu yapılanların, yarın 

başkasına da yapılabileceğini belirten Yıldırım,  

şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Hukuk dışı tutumlara ve ilkel baskılara, uluslararası 

camianın Kudüs meselesinde olduğu gibi hep birlikte 

ses vermesi, tepki koyması gerekmektedir. Dünyanın 

doğusundan batısına, Uzak Doğudan Avrupa’ya, bütün 

dost ve müttefikler, NATO ülkeleri, çağdaş değerleri 

paylaşan bütün ülkeler bu keyfilik, bu aymazlık 

karşısında sesini daha da gür şekilde yükseltmelidir. 
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Bu konuda uluslararası camiayı harekete geçirmek, 

bulunduğunuz ülkelerdeki yönetimleri ve kamuoylarını 

daha iyi bilinçlendirmek, siz değerli büyükelçilerimizin 

en önemli görevleri arasına girmiş bulunmaktadır.” 

Ekonomik saldırılar karşısında büyükelçilerin 

yapması gereken diğer önemli bir girişimin de Türk 

ekonomisine, müteşebbisine, ihracatçısına yeni 

imkânlar bulmak ve yeni kapılar aralamak olduğuna 

dikkati çeken TBMM Başkanı Yıldırım, “Bu gelişmeleri 

müspet taraftan dağıttığımızda ülkemizin ihracatta 

rekabet gücünü de artırdığını ve turizmini de olumlu 

yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Bu itibarla dışarıda 

Türkiye’ye süratle ekonomik imkânlar açmak siz 

değerli büyükelçilerimizin gayretleriyle doğru 

orantılıdır.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Meclisin millet iradesinin 

vücut bulduğu, Cumhuriyet’in her zaman daha ileriye 

gitme hamlelerinin şekillenip meşruiyet kazandığı 

yasama organı olarak Türkiye’nin dış politikasıyla 

yakından ve doğrudan ilgili olduğunu vurguladı. 

Parlamenter demokrasi ile parlamenter diplomasinin 

büyük ülkelerin etkili bir biçimde kullandığı önemli bir 

dış politika aracı haline geldiğine belirten Yıldırım, 

“Bunun en son örneğini Türkiye’nin savunma 

sistemlerine yönelik ABD parlamentosunun aldığı 

kararda görmek mümkündür.” dedi. 

Yıldırım, Meclis Başkanlığı döneminde bu konuya 

önem ve öncelik vereceğinin bilinmesini istedi. Meclis 

Başkanı Yıldırım, şunları ifade etti: 

“Parlamenter diplomasi alanında yeni bir refleks 

geliştirilmesi, özellikle Kıbrıs, 1915 olayları gibi ülkemiz 

aleyhine siyasi araç, siyasi istismar malzemesi olarak 

farklı ülke parlamentolarında yürütülen karalama 

kampanyaları vesilesiyle daha da önemli hale 

gelmiştir. Bu bakımdan, Dışişleri Bakanlığımızın 

çalışmalarını yakından takip ederek, dış politikada 

da Meclisimiz üzerine düşeni yerine getirmekten 

asla çekinmeyecektir. Bu yolda tüm siyasi partilerin, 

tüm milletvekillerimizin gereken katkıyı ve desteği 

vereceğinden emin olabilirsiniz. 

Zor bir dönemden geçiyoruz. Farklı alanlarda, farklı 

yerlerde, farklı terör örgütleriyle ayrım yapmadan 

yoğun bir mücadele içerisindeyiz. PKK, PYD, YPG, 

FETÖ, DEAŞ dâhil hepsiyle yurt içinde olduğu gibi 

yurt dışında da kararlı bir şekilde sizlerin de desteğiyle 

mücadelemizi sürdürüyoruz. Terörle mücadele, 

uluslararası toplum olarak üzerinde buluşabileceğimiz 

en temel konuların başında gelmesi icap ederken 

maalesef samimiyetten uzak, çifte standartlı 

yaklaşımların hâlen devam ettiğine şahit oluyoruz.” 

Yıldırım, terörle mücadelenin, hükûmetin olduğu gibi 

15 Temmuz gecesi terörü birinci elden tecrübe etmiş 

Gazi Meclisin de en önemli önceliği olduğunu bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “FETÖ ile mücadelede, bu 

karanlık örgüt hakkındaki gerçeklerin muhataplarınıza 

ve bulunduğunuz ülkelerin kamuoyuna aktarmaya 

devam etmenizi istiyorum. Bu konuda, bir yandan siz 

değerli büyükelçilerimiz aralıksız olarak üst düzeyli 

resmi girişimlere ilave olarak basın yoluyla, sivil toplum 

örgütleri yoluyla mülakatlar, toplantılar yapmakta 

olduğunuzu biliyorum. Yabancı ve Türk toplumunu 

bilgilendirmeye yönelik etkinlikler düzenlediğiniz ve 

bu konuda yoğun bir çaba sürdürdüğünüzü görüyor 

ve bunu takdir ediyorum.” dedi. 

Parlamenter diploması kanallarını harekete 

geçirdiklerini, özellikle dış komisyonların geçmiş 

dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok aktif bir 

çalışma içine gireceklerini belirten Yıldırım, FETÖ’nün 

güvenli liman olarak gördüğü ülkelerde dahi artık bu 

kanlı örgütün gerçek yüzünün daha iyi anlaşılmaya 

başlanmış olmasının, iyi bir gelişme ve önemli bir 

aşama olduğunu aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu görüşlere yer verdi: 

“Diğer yandan geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı harekâtıyla 

DEAŞ’ı sınırlarımızda tamamen yok ettik, hatta 
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sınırlarımız ötesinde de etkisiz hale getirdik. Bu yıl 

da Zeytin Dalı harekâtıyla Afrin bölgesini PYD/YPG 

ve DEAŞ unsurlarından temizleyerek Suriye ile 

sınırımızın Fırat Nehrine kadar batısındaki bölgesini 

tamamen emniyet altına aldık ve aynı zamanda 

PYD’nin, PKK’nın, YPG’nin zulmünden burada 

yaşayan birçok Kürt, Arap kardeşlerimizi de kurtarmış 

olduk. 

Ancak sahada bu başarıları elde ederken PKK, 

YPG’nin kara propagandasıyla da mücadele etmek 

mecburiyetindeyiz. Türkiye’ye yönelik bu çifte 

standartlı yaklaşımın bir an önce son bulması için daha 

çok çalışmamız gerekiyor. Bu konuda da parlamenter 

diplomasi araçlarını sonuna kadar kullanmaya devam 

edeceğiz. Sizlerin de gayretiyle, FETÖ’yü, bu örgütü 

her yerde anlatmaya devam edecek, DEAŞ’a karşı 

bu örgüte karşı savaştığı bahanesiyle YPG’ye verilen 

silahların ve mühimmatların PKK’ya gittiğini ve bu 

örgütler arasında hiçbir farkın olmadığını, tamamen 

isimlerinin değiştirilerek aynı noktadan yönetildiğini 

her fırsatta dile getireceğiz.” 

Türkiye’nin, istikrar, güven ve refahtan yana, girişimci 

politikasıyla yalnız bölgede değil küresel anlamda 

da insanlığın güvenini kazanan bir ülke olduğunu 

vurgulayan Yıldırım, “Türkiye’nin ulaştığı bu başarıya 

Türk diplomasisinin ve Türk diplomatlarının büyük 

bir katkısı vardır. Ülkemizin dış politikası, diplomasisi 

gerek içeride gerek dışarıda her zaman saygınlık 

görmektedir. İçeride güçlü ve yükselen bir Türkiye 

olmanın en önemli şartlarından biri dış ilişkileri güçlü 

ve istikrarlı olan bir Türkiye’den geçmektedir.” dedi. 

Diplomasinin sorunların çözümü için var olduğuna 

dikkati çeken Yıldırım, “Sizler dış cephede 

ulusumuz için, vatanımız için mücadele veren öncü 

güçlerimizsiniz. Dolayısıyla siz büyükelçilerimizin 

sorumlulukları ağırdır. Türkiye’nin ilerlemesine 

yaptığınız katkılar da her zaman çok önemli. Dolayısıyla 

ülkemiz yararına ilişkin düşünce değerlendirmelerinizi 

her fırsatta muhataplarınızla paylaşın.” ifadesini 

kullandı. 

Yıldırım, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın sağlam liderliği ve güçlü icra gücüyle, 

diplomasiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülke için 

koyduğu muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma 

hedefi uğrunda yılmadan çalışmaya devam edeceğini 

belirtti. 

Yıldırım, “Yüce milletimiz bu uğurda bizlerin her 

zaman yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. 

Bu toplantıdan çıkacak kararların ülkemiz, bölgemiz 

ve küresel barışa katkı sağlamasını Mevla’dan niyaz 

ediyorum.” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 

Sisteminde Girişimci ve İnsani 

Dış Politika” temasıyla yapılan 10.  

Büyükelçiler Konferansı Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş 

Milletler (BM) Genel Kurulu Başkanı 

ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav 

Lajcak, Danıştay Başkanı Zerrin 

Güngör, Dışişleri Komisyonu Başkanı 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan 

Bozkır,  Parlamentolararası Birlik 

Grubu (PAB) Türk Grubu Başkanı 

Ravza Kavakcı Kan, AK PARTİ 

Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi 

Eker, eski Dışişleri bakanları Hikmet 

Çetin, Feridun Sinirlioğlu, Murat 

Karayalçın ve davetlilerin katılımıyla 

Ankara’da düzenlendi.
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı  
Zehra Zümrüt Selçuk’u kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sağda)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u 

kabul etti. 
13 Ağustos 2018

9 Ağustos 2018



135

TBMM Başkanı Faaliyetleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Parlamentosunun alt kanadı  
Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy’i kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy‘i 
kabulünde, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov da yer aldı.

Kabulde, Türkiye ile Rusya arasındaki sıcak ilişkiler ve üst düzey ziyaretlere vurgu yapıldı; parlamentolar arası 
ilişkilerin yoğunluğunun memnuniyetle karşılandığı iletildi. 

Kabulde ayrıca, Rusya Devlet Duması (Meclis) Başkanının da katılacağı, 8-11 Ekim 2018 tarihlerinde TBMM’nin ev 
sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek olan Avrasya Parlamento Başkanları Toplantısı’na ilişkin konular görüşüldü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Ankara 
Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyet ile birlikte

Soldan sağa: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Demirören Medya Grup Başkanı  
Mehmet Soysal

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı  
Yıldırım Demirören’i kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile yaptığı görüşmede Demirören Medya 
Grup Başkanı Mehmet Soysal da bulundu.

9 Ağustos 2018

8 Ağustos 2018
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Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima (solda), 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Ürdün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, 
Ürdün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie ve Çin Halk Cumhuriyeti  
Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang’ı ayrı ayrı kabul etti. 

13 Ağustos 2018

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick 
Chilcott ile Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Jane Wendy Hinton’ı kabul etti.

14 Ağustos 2018

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Jane Wendy Hinton (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Inonge Wina’yı TBMM’de kabul etti.

17 Ağustos 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti TBMM’de kabul etti.

17 Ağustos 2018

Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyet ile birlikte
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ABD’NİN  
EKONOMİK YAPTIRIM KARARLARINA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRME YAPTI

TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım, 

ABD Hazine 

Bakanlığının 

yaptırım kararına 

ilişkin bir 

açıklama yaptı. 

TBMM Başkanı  

Binali Yıldırım’ın 

açıklaması şu şekilde: 

“ABD Hazine 

Bakanlığının, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve 

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan 

yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfî bir 

karardır. 

Türkiye’deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir 

tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve 

bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

ABD’nin ekonomik yaptırım 

kararlarına ilişkin değerlendirmede 

bulundu. 

ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım 

kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa 

dönüşmekte olduğunun görüldüğünü vurgulayan 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya 

coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye’yi 

hedef alan bu hasmane tutum, ülkelerimizin 

yakın iş birliği ve dayanışması karşısında  

işe yaramayacaktır. Tek müttefiki dolar olan  

ABD yönetimine duyurulur.”

2 Ağustos 2018 

11 Ağustos 2018 



KURBAN BAYRAMI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde:

“Vahdet inancı etrafında insanlığın barış, huzur 
ve kurtuluşunu hedefleyen dinimizin en önemli 
günlerinden biri de Kurban Bayramı’dır. 

Allah’a karşı tam bir teslimiyet duygusuyla kendini 
adamanın müşahhas bir göstergesi olan kurban 
ibadeti bizler için son derece kutsaldır. İslam âlemi 
olarak bu mübarek günlere erişmenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. 

Hz. İbrahim’in fedakârlığı ve oğlu İsmail’in 
feragatini hatırlayıp, teslimiyet duygusunun önemini 
kavradığımız mübarek günler, aramızdaki sevgi ve 
saygının yayılıp yaygınlaşmasına da vesile olmaktadır. 
Temennim, bu güzelliklerin hayatımızın her safhasında 
yaygınlaşmasıdır. 

Büyük bir inanç ve umutla ifade etmek isterim ki, 
ülkemizde hayırlı çalışmalar yapılmaktadır. Aziz 
milletimizin istikbaline matuf çalışmaların neticeleri 
de hayırlı olacaktır. 

Türkiye; ekonomik, sosyal, kültürel, askerî ve siyasi 
manada bölgemizde ve dünyada etkili ve önemli bir 
ülkedir. Başlatılan değişim çalışmalarıyla ülkemizin 
önemi ve etkinliği yakın zamanda daha çok 
hissedilecektir. Bu noktada en büyük teminatımız, 
zor zamanlarda büyük bir sorumluluk şuuru içinde 
ülkesine ve milletine sahip çıkan necip milletimizdir. 

Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlar gibi askerî, siyasi ve 
sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin 
ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her 
türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır. 
“Ya İstiklal, ya ölüm” kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı’nı 

kazanan necip milletimizin istikbaline yönelik her 

türlü emperyalist tehdit, millî dayanışma ruhuyla 

defedilecek, hürriyet ve bağımsızlığımızı yok etmek 

isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacaktır. 24 Haziran 

seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı 

Hükûmet Sistemiyle elde ettiğimiz kazanımlar 

da, istikbaldeki hedeflerimize bizleri daha çok 

yaklaştıracaktır. 

Millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi 

de, milletimiz ve devletimizin tüm organlarıyla 

uyum içinde ülkemizin temel meselelerinin çözümü 

ve demokrasimizin güçlendirilmesi noktasında 

çalışmalarını etkin, hızlı ve kararlı bir şekilde 

sürdürecektir. 

Bu mübarek bayram günü vesilesiyle yakınlarımızı 

ziyaret etmek gayesiyle çıktığımız yolculukların 

kedere dönüşmemesi en büyük dileğimdir. Anne, 

baba ve diğer sevdiklerini ziyarete giden kardeşlerimiz 

‘Yolların kralı yok, kuralı vardır.’ ilkesini unutmamalıdır. 

Kesilen kurbanların makbul olması temennisiyle, 

aziz milletimizin ve bütün Müslümanların Kurban 

Bayramı’nı tebrik ediyorum. Fıtratımızdaki iyi 

hasletleri canlandıran Kurban Bayramı’nın başta Orta 

Doğu coğrafyası olmak üzere tüm dünyada barış ve 

huzurun sağlanmasına vesile olmasını niyaz ediyor, 

sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

140 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı 

dolayısıyla Meclis personeli ile bayramlaştı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, TBMM Mermerli Salon’da Meclis 

personeli ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Bayramlaşmada, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile 

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat 

da bulundu.

17 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM,  
MECLİS PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞTI
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21 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, KURBAN BAYRAMI 
NAMAZI SONRASINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı 
namazını Süleymaniye Camii’nde kıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım’a, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Fatih Belediye Başkanı 

Hasan Suver eşlik ederek 
Süleymaniye Camii’nde bayram 
namazını kıldılar.

Vatandaşlarla da bayramlaşan 
Yıldırım, namazın ardından 
basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 
mübarek Kurban Bayramı’nın ilk 
gününde milletle beraber sabah 
ve bayram namazını kıldıklarını 
belirterek, kurban keseceklerin 
de süratle camiden ayrıldığını 
söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, milletin 
bayramını tebrik ederek, şu 
şekilde devam etti: 

“Bu bayramın ülkemiz, 
milletimiz, İslam âlemi için 
huzur, barış ve kardeşliğe vesile 
olmasını Cenabımevla’mdan 
niyaz ediyorum. Bayramlar 
küslüklerin sona erdiği, 
kardeşliğin, sevginin, dostluğun, 
neşenin zirve yaptığı müstesna 
günlerdir. Bu bayramı 
fırsat bilelim ve dargınların 
barışmasını sağlayalım. 
Bayram vesilesiyle ülkemizin, 
milletimizin güvenliği için sınır 
boylarında, dağlarda, bayırlarda 
fedakârca görev ifa eden 
askerlerimizin, polislerimizin, 
jandarmalarımızın, bütün 

kolluk kuvvetlerimizin Allah yar ve yardımcıları 
olsun, muvaffakiyetler diliyorum. Terör belası başta 
olmak üzere ülkemize musallat olan her türlü afet ve 
felaketlerden Rabb’im muhafaza eylesin.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, bir gazetecinin ABD’nin 
Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi ile ilgili sorusu 
üzerine, şunları söyledi: 
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“Türkiye’de yabancı misyonlar, büyükelçilikler, 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvencesi altındadır. 
İlişkilerimiz, hangi ülkeyle, nasıl olursa olsun, bunlar 
ayrı bir şey. Bizim ülkemizde ikamet eden, görev 
yapan, her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin, 
onların güvenliğini sağlamak bizim en önemli 
görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine 
bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz. 
Ancak kolluk kuvvetlerimiz, İçişleri Bakanlığımız çok 
hızlı hareket ederek bu saldırıyı yapmaya çalışanları 
kısa bir sürede kıskıvrak yakalamış ve adalete teslim 
etmiştir. Herkes şunu bilmelidir, hiçbir şekilde 
kanunsuzluğa, yanlışa, bu ülkede izin verilmeyecektir.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, basın açıklamasının 
ardından caminin avlusundaki Kanuni Sultan 
Süleyman’ın türbesini ziyaret etti ve dua okudu. 

Gazetecilerle de bayramlaşan ve toplu fotoğraf 
çektiren Yıldırım, bir basın mensubunun kamerasını 
omzuna alarak poz verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

bayram namazının ardından, 

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki 

darbe girişimi sırasında şehit olan 

Prof. Dr. İlhan Varank ’ın kabrini 

ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Gençlik ve Spor 

Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 

Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Fatih Belediye 

Başkanı Hasan Suver ve İstanbul Müftüsü Hasan 

Kamil Yılmaz ile Şehzadebaşı Camii’ne geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ağabeyi 

Prof. Dr. İlhan Varank’ın caminin avlusunda bulunan 

kabrini ziyaret eden Yıldırım, burada dua okudu.
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22 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, HEMŞEHRİLERİYLE 
BAYRAMLAŞTI

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, memleketi 
Erzincan’da hemşehrileriyle 
bayramlaştı.

İstanbul’dan hava yolu ile 
Erzincan’a gelen TBMM 
Başkanı Yıldırım’ı, Erzincan 
Havalimanı’nda, AK PARTİ 
Erzincan milletvekilleri 
Süleyman Karaman ve 
Burhan Çakır, Gençlik ve 
Spor Bakan Yardımcısı 
Sinan Aksu, Erzincan Vali 
Vekili Dede Musa Baştürk, 
Erzincan Belediye Başkanı 
Cemalettin Başsoy, Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı 
Burhan İşliyen, 3. Ordu 
Komutanı Orgeneral İsmail 
Serdar Savaş ile çok sayıda 
vatandaş karşıladı.

TBMM Başkanı  Yıldırım, 

tören mangasını 

selamladıktan sonra 

eşi Semiha Yıldırım 

ile birlikte, Erzincan 

Havalimanı VIP Salonu’nda 

protokol ve vatandaşlarla 

tek tek tokalaşarak 

bayramlaştı.

Refahiye Kayı köyüne 

geçen TBMM Başkanı 

Yıldırım, burada da eşi 

Semiha Yıldırım ile aile 

kabristanını ziyaret 

ederek dua etti.
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23 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ERZİNCAN’DA 
ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Refahiye ilçesindeki meydanda Refahiye Kültür 

ve Dayanışma Derneğince düzenlenen 17. Geleneksel Bal Festivali’ne katıldı.

Refahiye ilçesinde düzenlenen 17. Geleneksel Bal 

Festivali’ne, AK PARTİ Erzincan milletvekilleri Burhan 

Çakır  ve Süleyman Karaman, AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Osman Boyraz, Erzincan Vali Vekili Dede 

Musa Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin 

Başsoy, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir 

ve çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 

Erzincanlılar gibi her bayramda sılayırahim yapmak 

üzere memleketlerine geldiklerini söyledi. 

Bayramlarda hemşehrileriyle kucaklaştıklarını ve 

hasret giderdiklerini ifade eden Yıldırım, şu şekilde 

konuştu:

“Dünyanın neresine giderse gitsinler, ne işle 

uğraşırlarsa uğraşsınlar ama her zaman vücutları 

orada; ama ruhları, akılları memleketindedir. Memleket, 

bayrak, millet sevdası budur, hükûmet Türkiye’nin 

teminatıdır. 15 Temmuz’da alçaklara hakettiği dersi 

veren, siz değil misiniz? O gece her biriniz, birer 

kahraman oldunuz. Liderimiz, başkomutanımız 

Recep Tayyip Erdoğan sizleri davet etti, meydanlara 

indiniz. Sizin evladınız o gece Türkiye Cumhuriyeti’nin 

seçilmiş hükûmetinin başbakanı olarak ‘bu alçaklara 

geçit vermeyeceğiz, milletle beraber olacağız, 

bu FETÖ belasına, bu alçaklara hakettiği dersi 

vereceğiz’ dedim. Sizler o gün meydanlardaydınız, 

ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, 

demokrasimizi kurtardık.” 
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TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz gecesi şehitler 
verdiklerini ancak bayrağı teslim etmediklerini 
belirterek, o gece gaziler de verdiklerini ama ülkeyi 
hainlere teslim etmediklerini dile getirdi. 

“Kökleri dışarıda olan bu alçaklar o günkü yenilgiden 
belli ki ders almamışlar.” diyen Yıldırım, şunları 
kaydetti: 

“İşte şimdi siz onun üzerine bu darbeden sonra bir daha 
bu ülkede darbeler olmasın diye anayasa değişikliğine 
16 Nisan’da ‘evet’ dediniz. Arkasından 24 Haziran’da 
da yeni sisteme ‘evet’ dediniz. Yeni sistemde başkanlık 
sisteminin Türkiye’de uygulamasını başlattınız. 
İçeride ve dışarıda şer odaklarıyla işbirliği yapan 
hain mihraklar, bu sefer yeni bir yöntemle harekete 
geçtiler, ülkemizin ekonomisini hedef aldılar. Döviz 
kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye’ye hiza vermeye 
çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükûmetten 
söylüyorum, hükûmetin merkezinden söylüyorum, 
yine başaramayacaksınız. Bu hükûmete tehdit, bu 
millete gözdağı sökmez.” 

Milletin, Çanakkale’de aslanlar gibi mücadele ettiğini 
hatırlatan Yıldırım, milletin Sakarya’da, Kurtuluş 
Savaşı’nda büyük onur mücadelesi verdiğine vurgu 
yaptı.

Böyle millet olduğu sürece hiçbir şer kuvvetin ülkeye 
zarar veremeyeceğini aktaran Yıldırım, şu şekilde 
devam etti:

“Görevi aldığım 22 Mayıs 2016’da bir şey söyledim. 
‘Milletimizin için rahat olsun, bu ülkenin başına 
40 yıldır bela olan terörü mutlaka bitireceğiz ve bu 
alçaklara bir daha bu ülkeye zarar vermeyeceği şekilde 
hakettiği cezayı vereceğiz’ dedim. Elhamdülillah 
gönül rahatlığıyla söylüyorum ki terör artık bu 
topraklarda bitme noktasına gelmiştir. Güvenlik 
güçlerimizin, askerimizin, polisimizin, jandarmamızın, 
güvenlik korucularımızın üstün gayreti ve başarısıyla 
elhamdülillah artık terör bu ülkenin korkulu rüyası 
olmaktan çıkmıştır. Erzincan Türkiye’nin en güvenli 
şehri haline gelmiştir, Erzincan’a da bu yakışır. 24 
ayar, 24 plakalı, iklimi sert insanı mert Erzincanlılara 
bu yakışır, sizlerle gurur duyuyorum değerli 
hemşehrilerim.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, önlerinde çok önemli 
hedeflerin olduğunu ifade ederek, “Şartlar ne olursa 
olsun, içeride ve dışarıda ülkeye karşı ne planlar 
yapılırsa yapılsın asla şunu aklınızdan çıkarmayın. 
Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla 
bozmayacağız, daim olacağız, bir, beraber, iri, diri 
olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Yarınımız, 
bu günümüzden daha güzel olacak hiç endişe 
etmeyin. Moralinizi bozmaya çalışanlara asla fırsat 
vermeyelim çünkü artık yeni sistemde bir yandan Gazi 
Meclisimiz, ülkemizin ihtiyacı olan yasaları birer birer 
çıkaracak, bir yandan da sizlerin doğrudan seçtiği 
Cumhurbaşkanımız ve kabinesi de memleketin, 
milletin ihtiyacı olan bütün hizmetleri en güzel şekilde 
yapacaklar. Zaman daha etkin kullanılacak, bürokrasi 
daha da azalacak ve ülkemizin 2023 hedefleri, 
muasır medeniyetlere giden yolda emin adımlarla 
gerçekleştirilecek.” diye konuştu. 

Geçen 16 yılda hem Türkiye’ye hem doğup büyüdüğü 
topraklara çok güzel hizmetler yaptıklarını anımsatarak; 
yolları bölerek hayatları, milleti, gönülleri birleştirdiklerini 
vurguladı. 

“Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz” diyen 
Yıldırım, “Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hızlı 
tren hayalini gerçeğe döndürdük. İnternet, iletişim 
otobanlarıyla Türkiye’yi baştan başa donattık. Yapacak 
daha çok işimiz var, gidecek daha çok yolumuz var 
ama hiç endişemiz yok çünkü arkamızda 81 milyonun 
duası ve desteği var. Sizin desteğiniz olduğu sürece 
aşamayacağız hiçbir zorluk yok.” ifadelerini kullandı.
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Yıldırım, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek, hayırlı olması dileklerinde bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, festivalde,  “Bal Yarışması”nda 
dereceye girenlere ödüllerini takdim etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Kurban Bayramı tatilini geçirmek 
üzere geldiği baba ocağı Erzincan’ın 
Refahiye ilçesi Kayı köyündeki Bilgi 
ve Kültür Evi’nin açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın açılışını yaptığı 
programa, TBMM Başkanı Yıldırım’ın eşi Semiha 
Yıldırım’ın yanı sıra AK PARTİ Erzincan Milletvekili 
Süleyman Karaman, AK PARTİ Sivas Milletvekili 
Habip Soluk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Sinan Aksu, Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, 
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet 
Sekmen, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir 
ve vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 6 
yıl boyunca memleketin her köşesine hizmet edildiğini 
söyledi.

Yaptıkları hizmetlere işaret eden Yıldırım, konuşmasını 
şu şekilde sürdürdü:

“Elimizin değmediği, 
h i z m e t i m i z i n 
ulaşmadığı yer 
kalmadı. Başta 
Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 
Erdoğan ve bütün 
yol arkadaşlarımız 
olmak üzere güzel 
hizmetleri ve işleri 
m e m l e k e t i m i z e 
yapmaya gayret 
ettik. Elbette daha 
yapılacak çok 
işimiz var. Her 
zaman yapılacak 

yeni şeyler var. Mevlâna’nın dediği gibi ‘Dün dünde 
kaldı cancağazım, bugün yeni bir gün, yeni şeyler 
söylemek lazım.’ Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz 
büyüdükçe ve geliştikçe de bazılarının kıskançlığı 
artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize 
zarar vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar. Siz 
bunların ne olduğunu benim kadar biliyorsunuz. Bunlar 
bitmeyecek. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz.”

Yıldırım, coğrafyanın kader olduğunu belirterek, “İbn-i 
Haldun’un dediği gibi ‘Coğrafya kaderdir.’ Bu topraklar 
bizim kaderimiz, bu toprakların bedeli çok yüksek. 
Onun için burada yaşamanın ve hayatta kalmanın 
büyük bedeli var. Tarih boyunca bu bedeli ödeyerek 
bugünlere geldik. Bundan sonra da inşallah sadece 
ülkemiz için değil bölgemiz ve İslam ümmeti için var 
gücümüzle çalışıp gayret edeceğiz ve gelecek nesillerin 
umudu olmaya çalışacağız.” diye konuştu.

Baba ocağı Kayı köyünde komşuları ve gurbete 
gidenler için yeni evler yapıldığını anlatan Yıldırım, 
şunları aktardı:

“Her yıl geçtikçe daha çok köylümüz, komşumuz 
buralara geliyor ve yerleşiyor. Burası, Cenabıhakk’ın 
en güzel yarattığı topraklardan bir parça. Temiz 
havası, sert suyu, mert insanı ile hakikaten nerede 
olursak olalım burası asla aklımızdan çıkmıyor. Buralar 
bizim çocukluğumuzun ve hatıralarımızın acı ve güzel 
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günlerimizin geçtiği yerler. Burada hayatımızın izleri 
var. Bunu bizden sonra gelecek kuşaklara aktarmak 
ve yaşatmak hepimizin görevi.”

TBMM Başkanı Yıldırım, Bilgi ve Kültür Evi’nin 
açılışa hazır hâle gelmesi için birçok kişi ve kurumun 
emeğinin olduğunu söyledi. 

Bilgi ve Kültür Evi fikrini Erzurum Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mehmet Sekmen’in Erzurum’da çok güzel 
şekilde yaygınlaştırdığını anlatan Yıldırım, “Bu projeyi 
kendisi anlatınca ben de ‘Başkanım bundan bir tane 
doğup büyüdüğüm köye yapılması için yardımcı olur 
musun?’ dedim. O da hiç tereddüt etmedi ve bugün 
bu eser, bu hâle geldi. Kendisine desteklerinden 
dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bu yapının hayata 
geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek 
şu şekilde devam etti:

“Buradaki amacımız, bilhassa yaz aylarında 
İstanbul’dan, Ankara’dan, Avrupa’dan ve Türkiye’nin 
her tarafından gelen hemşehrilerimiz burada buluşup 
kaynaşsınlar, bir araya gelsinler. Düğündü, nişandı, 
sosyal faaliyetti burada yapılsın ve böylece kaynaşma 
daim olsun. Yavrularımız babalarının, dedelerinin 
doğduğu bu topraklara yabancılaşmasınlar, amacımız 
budur. Eğer bu eser, bu amaca hizmet edebildiyse bu 
bizim en büyük mutluluğumuzdur.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
konuşmasının ardından 
İl Müftüsü Mehmet Emin 
Çetin’in yaptığı dua sonrası 
Bilgi ve Kültür Evi’nin açılışını 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım ve 
beraberindekiler açılış sonrası 
Bilgi ve Kültür Evi’ni gezdi.

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Erzincan’ın 
Refahiye ilçesine 
bağlı Bakacak köyü 
sakinleriyle buluştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Refahiye ilçesine bağlı 
Bakacak köyünde hemşehrilerine hitap etti.

Ziyarette vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım’a, 
AK PARTİ Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır ve 
Süleyman Karaman, Erzincan Vali Vekili Dede Musa 
Baştürk, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin 
Başsoy ile Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir 
de eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, birlik ve beraberliğin önemine 
değinerek “Buralar bizim vatanımız, vatanımızın her 
köşesi bizim için mukaddes. Bu topraklar bize kolay 
vatan olmadı, her karışında şehitlerimizin kanı var. Bu 
ay yıldızlı bayrağımız kolay bu hâle gelmedi, rengini 
şehitlerimizin kanından alıyor, hilali bağımsızlığımızın 
sembolü, yıldızı her bir şehidimizi temsil ediyor. 
Memleketimizde kardeşliğimizi, birliğimizi bozmaya 
çalışan her türlü şer odaklarına ve teröristlere karşı 
yoğun bir mücadele veriyoruz.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, teröre karşı özellikle son 
iki yıldır yoğun mücadele verildiğini vurgulayarak, 
“Son iki yıldır özellikle başbakanlığım döneminde bu 
şer odaklarına, bölücü teröre, FETÖ hain örgütüne 
ve DEAŞ terör örgütüne karşı amansız mücadele 
başlattık. Hamdolsun bugün artık terör büyük 
oranda memleketimizin, milletimizin gündeminden 
çıktı. Buralara artık bayramlarda, tatillerde rahatça 
geliyorsunuz. Amacımız bu toprakların sadece 
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şehirleri, ilçeleri değil; köyleri, yaylaları, her tarafının 
gece gündüz şenlenmesi, vatandaşlarımızın, 
hemşehrilerimizin buraya gelip rahatça vakit 
geçirmesidir. Bunun için güvenlik güçlerimiz, 
jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız, 
muhtarlarımız, devletimiz büyük bir gayret gösteriyor. 
Hamdolsun. Sizin güvenliğiniz, ülkenin güvenliğidir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekilliği döneminde Refahiye ilçesine bağlı 
Mendeme Çukuru’na gitmek istediğini belirten 
Yıldırım, başından geçen bir anıyı paylaştı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Bundan 7-8 sene önce 
ben yine buralara geldim, o zaman milletvekiliydim. 
Erzincan’da şu Mendeme Çukuru var, oralara 
gideceğim. ‘Efendim dediler oralara gitmeyelim. 
Güvenlik sorunu var.’ Jandarma komutanı ‘Tehlikeli 
oraya gitmeyin efendim’ dedi. ‘Peki kardeşim benim 
gitmediğim yere vatandaşı sen nasıl gönderiyorsun’ 
dedim. Önce ben gideceğim, vatandaşın da özgüveni 
artacak ona göre. Eğer biz ürkek davranırsak, korkak 
davranırsak, terörün tam da istediğini yapmış oluruz. 
Terörü, teröristi bizim korkutmamız lazım. Terör 
milleti korkutamaz.” diye konuştu.

Vatana sahip çıkılması gerektiğine işaret eden 
Yıldırım, “Bu toprakların sahibi, bu ay yıldızlı bayrak 
için yere düşen şehit olan ecdadımızdır. Bu topraklar 
bize emanettir, bu emanete gözümüz gibi sahip 
çıkacağız.” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincan’da sabah saatlerinde 
iki otomobilin çarpışması sonucu 2 aileden 7 kişinin 
hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı trafik 
kazasının meydana geldiğini vurgulayarak, bayram 
tatili dönüşünde sürücülerden trafik kurallarına 
uymalarını istedi.

Sürücüleri yorgun yola çıkmamaları konusunda 
uyaran Yıldırım, “İstanbul’a, Ankara’ya, oraya buraya 
gidecekler var. Sizden istirhamım aman sakin olun, 
iyice dinlenin, uykunuzu alın ondan sonra yola 
çıkın. Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Siz siz 

olun kurallara riayet edin, biz sizin sevdiklerinize 

ulaşmanızı istiyoruz.” ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı  Yıldırım, Bakacak köyüne yaptığı 

ziyarette, eski zamanlarda kullanılan bıçak bileme 

taşında bıçak biledi.

TBMM Başkanı  Yıldırım, Erzincan’ın Refahiye 
ilçesindeki Bakacak köyü sakinleri ile bir araya 
geldikten sonra ilçe merkezine dönerken Sivas-
Erzincan karayolunun Refahiye ilçe merkezi 
girişindeki kavşakta bir trafik kazası ile karşılaştı.

Dönüş güzergâhında meydana gelen kazayı gören 
Yıldırım, konvoyu durdurarak yaralılarla ilgilendi.

TBMM Başkanı  Yıldırım, makam aracından inip 
yanına gittiği yaralılara, ambulansa alınana kadar eşlik 
ederek “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam 
aracına binen TBMM Başkanı Yıldırım, olay yerinden 
ayrıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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20 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İSTANBUL’DA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, inşaat çalışmalarında 
sona yaklaşılan Çamlıca Camisi’nde incelemelerde 
bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, 
AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa 
Ataş, AK PARTİ 
Ankara Milletvekili 
Yalçın Akdoğan ve 
İstanbul Valisi Vasip 
Şahin ile Çamlıca 
Camisi’ne geldi. 

Cami inşaatında 
incelemelerde bulunan 
Yıldırım, yetkililerden 
bilgi aldı.

TBMM Başkanı 
Yıldırım daha sonra 
eşi Semiha Yıldırım 

ile Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanını  
ziyaret etti. 

Mezarlıkta yer alan 15 Temmuz şehitlerinin kabri 
başında dua eden Yıldırım, burada bir cenaze törenine 
de katıldı.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, PKK militanları 

tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı neticesinde 

11 aylık bebeği ile birlikte şehit edilen Nurcan Karakaya 

için bir taziye mesajı yayımladı. 

“Otuz yılı aşkın süredir asker, sivil, kadın, çocuk ayrımı 

yapmadan insanlarımızı katleden bölücü terör örgütü 

PKK, dün hain yüzünü bir kez daha göstermiştir. 

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde görevli astsubay eşi 

Serkan Karakaya’yı ziyarete giden Nurcan Karakaya 

kardeşimiz ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan’ın, 

bölücü örgüt mensuplarının bombalı saldırıları 

neticesinde şehit edilmelerinden büyük üzüntü 

duydum. 

Emperyalistlerin işbirlikçisi katiller tarafından 

gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Şehit 

olan kardeşimiz ve minik evladının mekânları cennet 

olsun. Astsubay kardeşimiz Serkan Karakaya ve 

yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 

Yıllardır masum insanlarımızı öldürerek 

kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden 

bölücü hainler, güvenlik güçlerimizin 

teröristlere karşı verdikleri kahramanca 

mücadele karşısında masum insanlarımızı 

kendilerine hedef olarak seçmişlerdir. 

Nurcan Karakaya kardeşimiz ve 11 aylık 

yavrusunun acısı içimizi sızlatmıştır. 

Bugüne kadar yaptıkları eylemlerden 

hiçbir netice alamayan eli kanlı hainler, 

yaptıkları katliamların hesabını en ağır 

şekilde vereceklerdir. 

Türkiye büyük ülkedir. Türk milleti sabırlı, metanetlidir. 

Birliğimize, kardeşliğimize sıkılan hiçbir kurşun 

karşılıksız kalmayacak ve caniler masumların 

kanlarında mutlaka boğulacaklardır.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 
eşi Semiha Yıldırım, Hakkâri’nin 
Yüksekova ilçesinde, PKK’lı 
teröristlerin yola döşediği patlayıcının 
infilak ettirilmesi sonucu 11 aylık 
bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit 
düşen asker eşi Nurcan Karakaya’nın 
Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki babaevini 
ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Millî Eğitim Bakanı Ziya 

Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 

ile Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan helikopterle 

Şarkışla ilçesine geçerek PKK’lı teröristlerin 

TBMM BAŞKANI YILDIRIM’DAN ŞEHİT NURCAN 
KARAKAYA İLE BEBEĞİ İÇİN TAZİYE MESAJI VE 
ŞEHİDİN AİLESİNE ZİYARET

1 Ağustos 2018

12 Ağustos 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Sivas’ın Gürün ilçesinde 25. Dönem 

TBMM Başkanı, Millî Savunma 

Komisyon Başkanı ve AK PARTİ Sivas 

Milletvekili İsmet Yılmaz’ın annesi 

Turunç Yılmaz’ın cenaze törenine 

katıldı.

25. Dönem TBMM Başkanı, Millî Savunma Komisyon 
Başkanı ve AK PARTİ Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz’ın 
annesi Turunç Yılmaz için Gürün Ulu Cami’de tören 
düzenlendi.

İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 
Millî Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz’ın 
annesi Turunç Yılmaz’ın 
cenaze törenine, Yılmaz ve 
aile yakınlarının yanı sıra 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Prof. Dr. Zühtü Arslan, Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, milletvekilleri, 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
Sivas Valisi Davut Gül, 
İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Mevlüt Uysal, bazı illerin valileri ve belediye 

başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Turunç 

Yılmaz’ın cenazesi, Pınarönü Mezarlığı’ndaki aile 

kabristanlığında toprağa verildi.

Yılmaz, defin töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millî Savunma 

Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın annesinin cenaze 

törenine katıldıktan sonra helikopterle kent merkezine 

geldi. Burada eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 

vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan TBMM Başkanı 

Yıldırım, Gizem-Burak Gürbüz çiftinin 5 aylık bebeği 

Mert ile yakından ilgilenerek bebeğe altın hediye etti.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İSMET YILMAZ’IN 
TAZİYESİNE KATILDI

saldırısında bebeği Bedirhan Mustafa ile şehit düşen 

asker eşi Nurcan Karakaya’nın ailesine taziyelerini 

iletti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, TBMM Başkanı 

Yıldırım’a eşi Semiha Yıldırım, 66. Hükûmet 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK 

PARTİ Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK PARTİ Sivas 

milletvekilleri Habib Soluk ve Semiha Ekinci, Sivas 

Valisi Davut Gül ile bazı protokol üyeleri de eşlik etti.

Terör saldırısında eşi ve bebeği şehit düşen Jandarma 

Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ziyaretin ardından 

gazetecilere yaptığı açıklamada, “Acımızı paylaştı, 

Allah başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize, 

milletimize zeval vermesin. Meclis Başkanımıza, 

bakanlarımıza, yanında gelen herkese teşekkür 

ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, diyecek bir 

şeyimiz yok, vatan sağ olsun.” dedi.
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17 Ağustos 2018

20 Ağustos 2018

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ’NİN 19. YILI

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’DAN  
GÜNGÖR URAS İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, sosyal 
medyadan paylaştığı 
mesajında, Marmara 
Depremi’nde hayatını 
kaybedenlere Allah’tan 
rahmet diledi. 

TBMM Başkanı 
Yıldırım, 17 Ağustos 
1999’daki Marmara 
Depremi’nde hayatını 
kaybedenleri rahmetle 
anarak “Rabb’imden 
benzer acıları bizlere 
tekrar yaşatmamasını 
ve felaketler karşısında 
birliğimizi daim kılmasını 
niyaz ediyorum.” 
temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vefat eden ekonomi yazarı 
Güngör Uras için Milliyet’e başsağlığı mesajı gönderdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, başsağlığı mesajında şu ifadeleri 
kullandı: 

“Ekonomi dünyamızın duayenlerinden ve gazetenizin 
yazarlarından Güngör Uras Beyefendinin vefat ettiği haberini 
almaktan büyük üzüntü duydum. Güngör Uras, halkımıza 
ekonomiyi öğretip tasarruf kültürünü aşılamaya çalışan 
değerli bir kalemdi. Yokluğu başta yayın grubunuz olmak 
üzere, basın camiamızda da her zaman hissedilecektir. Yazı 
ve görüşleriyle ülkemize büyük hizmet yapan Güngör Uras’a 
Allah’tan rahmet, şahsınızda ailesine, yayın grubunuzun 
mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyorum.”
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TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım, 

Hacı Bayram 

Camii’nde cuma 

namazı sonrası 

vatandaşlarla bir 

araya geldi.

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Hacı Bayram 
Camii’nde kıldığı 
cuma namazı sonrası 
vatandaşlarla sohbet 
ederek fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı  
Yıldırım’a Ankara Valisi 
Ercan Topaca eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım, katıldığı bir nikâh 

töreni sonrasında balkonundan 

çay davetinde bulunan Hatice 

ve Ahmet Eşikli çiftinin evini 

ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım’a AK 

PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa 

Tuna eşlik etti.

Eşikli ailesi ve diğer misafirlerle çay içip bir süre 

sohbet eden Yıldırım, evdeki çocuklarla da yakından 

ilgilendi.

10 Ağustos 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, VATANDAŞLARLA  
BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, çay 
davetinde bulunan 
bir çiftin evine 
ziyarette bulundu.

1 Ağustos 2018
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Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Beştepe Millet 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Gaziler Günü 
Töreni”ne katıldı.

Törene ayrıca, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM 
Başkanı Yıldırım’ın eşi Semiha 
Yıldırım, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu; Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar 

ile gaziler ve aileleri katıldı.

19 Eylül 2018

13 Eylül 2018

BEŞTEPE’DE “GAZİLER GÜNÜ TÖRENİ”

“Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu 

(TESK) 20. Olağan Genel Kurulu” Ankara’da Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 

yapıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 

Yıldırım’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk, AK PARTİ Genel Başkan 

Yardımcısı Hayati Yazıcı ile TESK Genel Başkanı 

Bendevi Palandöken de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TESK  
20. Olağan Genel Kurulu’nda bir 
konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, 

Türkiye’nin en büyük avantajının sorunların finans 

kesiminden kaynaklanmaması olduğunu, bankaların 

şu anda tüm göstergeleriyle sapasağlam ayakta 

durduğunu vurguladı. 

“Paranın ürkek olması, tabii ki finans kesimini aşırı 

ihtiyatlı davranmaya itiyor.” diyen Erdoğan, bunun 

ayrı bir konu olduğunu ancak “sürümden kazanmak”,  

finans sektöründe “yapılandırma” denilen bir anlayış 

bulunduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yıl önce göreve 

geldiklerinde faiz oranının yüzde 63, enflasyonun 

ise yüzde 30 olduğunu anımsatarak faizi aşağı 

çektiklerini, 4,6’ya kadar geldiklerini, enflasyonun da 

yüzde 7 civarında olduğunu ifade etti. Bunu daha önce 

yaşadıklarını, uygulamalı olarak bildiklerine dikkati 

çeken Erdoğan, “Şu anda ben teori konuşmuyorum. 

İşin pratiğini yaşadık. Öyleyse bizim dünyayı yeniden 

“TESK 20. OLAĞAN GENEL KURULU” YAPILDI
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keşfetmeye ihtiyacımız yok. Bu gerçekten hareketle 

adım atmamız lazım.” diye konuştu. 

Türkiye’nin bu alandaki en güçlü örgütü TÜSİAD’ın 

“faiz çok yüksek” açıklamasını aktaran Erdoğan, “Ne 

kadar güzel, tamam, işte ben de diyorum ki bu yüksek 

faizi düşürelim. Ama reel sektörün yanında finans 

sektörü de yanlarında.” ifadesini kullandı.  

İngiltere’nin 1970’li yılların, Türkiye’nin de 2000’li 

yılların başında yaşadığı sıkıntıları atlatmasında 

finans kesiminin yapıcı rolünün çok önemli desteğinin 

olduğuna işaret eden Erdoğan, “Bugün de aynı 

yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum, 

hareket edileceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

“Hedeflerinin üretimi, verimliliği ve tasarrufu esas alan 

bir ekonomik anlayışı yerleştirerek yaşanan sıkıntıların 

üstesinden gelmek olduğunu” bildiren Erdoğan, 

böyle dönemlerin en önemli hastalığının “fırsatçılık” 

olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine 

şöyle devam etti:

“Bankalar, kredi faizlerini aşırı şekilde yükselterek ve 

kredi musluklarını kısarak, reel sektör fiyatları şişirerek 

yangının üzerine âdeta körükle giderlerse bundan herkes 

zararlı çıkar. Buradan sesleniyorum, inanın bu dönemde 

döviz bahanesiyle, dolarizasyonla, 

sattıkları ürüne hiç alakası olmadığı 

halde bire üç, bire beş, bire on  zam 

yapanlar, iflah olmayacaklardır. Helali 

haramı ayırt etmeyenlerin iflah olması 

mümkün değil, bunların Ahilikle filan 

alakası yok. Bunlar Ahiliğin semtine 

uğrayamazlar. Eğer Ahilik müessesesi 

yaşasaydı, herhalde bunları şöyle 

palaya vururlardı. Ahilik sisteminin 

de bir ceza kurumu vardır, öyle 

başıboş bırakmazlar, gereği neyse 

onu yaparlar ve şu anda da biz, hukuk 

sistemini bu noktada çok kararlı çalıştıracağız. “

“Emin olunuz ki nice fırtınaları atlatıp hedeflerine 

doğru yürüme başarısını gösteren Türkiye, bu dönemi 

de aynı şekilde geride bırakacaktır.” diyen Erdoğan, 

bugün yaşanılanların ne 1994 ne de 2001 krizleriyle 

en küçük bir benzerliğinin olmadığının altını çizdi.

Erdoğan, bu yaşanılanın bir kriz olmadığını 

vurgulayarak “Bu bir manipülasyondur. Bu manipülatif 

olayların arkası dışarıyla da bağlantılıdır. Akılları 

verirken çünkü o şekilde veriyorlar. Bu manipülasyona 

sakın aldanmayın. Bu süreç atlatıp geçilecek. Hiç 

endişe etmeyin.” dedi.

Geçmişteki iki krizin de küresel değil, Türkiye’nin 

kendi dinamiklerinin ürünü olduğuna dikkati çeken 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Bugün ise Türkiye’nin kendisinden kaynaklanan bir 

durum kesinlikle söz konusu değildir. Aynı şekilde 

2008’de küresel finans krizinden kaynaklanan bir 

karamsarlık havası ortalığı kapladığında ne demiştim? 

‘Bu kriz bizi teğet geçer.’ demiştim. Nitekim sonraki 

yıllarda, 2009’daki kaybımızı kat ve kat telafi eden 

neticelerle yolumuza devam etmiştik. Bugün de 

diyorum ki bu kriz, bizim krizimiz değildir. Bu 
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yaşadıklarımız bize zorla yamanmak 

istenen, özel olarak üzerimize atılmaya 

çalışılan sahte bir dalgalanmanın 

ürünüdür.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

“Şayet devletiyle, özel sektörüyle, finans 

sektörüyle, esnaf ve sanatkârıyla sağlam 

durursak, bu dalganın üzerinden aşar, 

yolumuza çok daha güçlü ve hızlı bir 

şekilde devam ederiz. Bugüne kadar 

Türkiye’ye ve Türk milletine hep inandık, 

güvendik, Türkiye de millet de bizi hiç yanıltmadı.” 

değerlendirmesinde bulundu.

Bugün de en büyük güçlerinin ve cesaret kaynaklarının, 

Türkiye’nin potansiyeli ve milletin dirayeti olduğuna 

işaret eden Erdoğan, “Esnaf ve sanatkârlarımızdan işte 

bu devasa gücün omurgası olarak üretime, verimliliğe ve 

tasarruf üzerine kurulu ekonomi anlayışımıza sıkı sıkıya 

sahip çıkmalarını bekliyorum.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
“Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu (TESK) 20. Olağan 
Genel Kurulu”nda bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kurulda yaptığı 

konuşmada, esnaf ve sanatkârın ülkenin tamamını 

ilgilendiren önemli bir meslek grubu olduğunu belirtti. 

İnsanlık tarihi kadar eski olan esnaf tarihinin, 

Anadolu’da Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik teşkilatı ile 

başladığını hatırlatan Yıldırım, 1071’de kazanılan 

Malazgirt Zaferi’nden sonra akın akın Orta Asya’dan 

göç eden Türk milletinin eğitim, kültür, sanat, ticaret 

ve felsefeyle Anadolu’da yeniden büyük bir medeniyet 

oluşturduğunu dile getirdi. 

Temelinde sevgi ve kardeşlik olan bu medeniyetin, 

Anadolu’yu barış ve esenlik yurduna dönüştürdüğünü 

söyleyen Yıldırım; Ahi Evran, Mevlâna, Yunus Emre, 

Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli gibi gönül erlerinin 

de coşku ve heyecanın en yüksek olduğu dönemde 

Türk milletine rehberlik yaptığını belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “esnafın piri” olarak 

nitelendirdiği Ahi Evran’ın, kurduğu teşkilatla 

çalışkan, üretken, maneviyatı yüksek bir esnaf sınıfı 

meydana getirmeye gayret ettiğini anımsatarak esnaf 

ve sanatkârın, kurdukları teşkilatla daima millete ve 

devlete faydalı hizmetler yapmanın gayreti içinde 

olduğunu aktardı. 

Esnaf ve sanatkârlığın özünde helal kazancın temini 

için insana hizmet etmek olduğuna işaret eden 

Yıldırım, Ahilik teşkilatının devamını niteliğindeki 

TESK’in de bu amaçla, yarım asırdan bu yana hizmet 

vermeyi sürdürdüğünü ifade etti. 

Binali Yıldırım; mesleki dayanışma, ticaretin 

geliştirilmesi, sanatkârların korunması gibi görevleri 

olan esnaf teşkilatının, ülkenin gelişmesi ve 

güçlenmesinde lokomotif rol oynadığına dikkati çekti. 
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“Maziyi bilmeyenin atisi olmaz. Geçmiş tecrübelerden 

istifade etmeyenler sağlıklı bir gelecek inşa edemez.” 

diyen Yıldırım; tarih, kültür ve medeniyetinden kopan 

milletlerin, başkalarının kültür ve medeniyetinin 

sömürüsü altında savrulup yok olduğunu vurguladı. 

Esnaf ve sanatkârın, Türk milletinin Anadolu’daki 

varlığının en büyük teminatlarından olduğunun altını 

çizen TBMM Başkanı Yıldırım, “Ahi Evran’ın ilkeleri, 

Mevlâna’nın felsefesi, Yunus’un dostluk çağrısı bizim 

temel yaşam felsefemizdir. Anadolu’da barışı, huzuru, 

refahı, kaynaşmayı sağlayan bu anlayışı her zaman 

muhafaza etmek durumundayız.” diye konuştu. 

Binali Yıldırım, sayısı 2 milyonu bulan esnaf 

ve sanatkârların, bugüne kadar ülkenin en zor 

zamanlarında devlete ve millete destek olduğunu 

belirtti. 

“Ticaret, barış ve güven ortamı varsa olur. Korku, 

endişe, panik ortamı ticarete, alışverişe zarar verir.” 

ifadesini kullanan Yıldırım; barış, huzur ve güven 

ortamını bozmak isteyen tetikçilere fırsat verilmemesi 

çağrısında bulundu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaşanılan ekonomik 

zorlukların üstesinden gelme konusunda  

hükûmetin en büyük destekçisinin esnaf ve sanatkâr 

olduğunu dile getirdi. 

Yaşanan sıkıntıları fırsata çevirmek isteyenlerin de 
olduğunu bildiren Yıldırım, 

sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Bugünlerde yaşadığımız 

sıkıntı arızidir, tedavi ve 

telafi edilecek niteliktedir. 

Unutmayalım, bahar 

aylarının kısa kış dönemi 

olarak görülmelidir. Tehdit ve 

spekülasyonla ekonomimiz 

üzerinde oluşturulmak 

istenen bulutlar, alınan 

önlemlerle dağıtılacaktır. 

Hepimize düşen görev, 

devletimize, kurumlarımıza olan güvenimizi, 

inancımızı sürdürmek olmalı. Türkiye, gelecek 

hedefleri doğrultusunda mutlaka emin adımlarla 

ilerleyecektir. Ulaştırmada, haberleşmede, sağlıkta, 

ticarette, lojistikte, savunmada yaptığımız yatırımlar 

bugün sonuçlarını vermiştir, vermeye devam 

edecektir. Aklın ve bilginin ışığında çalışmaya devam 

edeceğiz.” 

Sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi, işçi ve memurların 

kısacası herkesin daha çok çalışacağını ve üreteceğini 

kaydeden Yıldırım, büyük Türkiye’nin, herkesin ortak 

eseri olacağını söyledi. 

“Malını kaybeden bir şeyini, ümidini kaybeden 

her şeyini kaybeder.” diyen Yıldırım, ümidin asla 

yitirilmemesini istedi.

Daha sonra TESK 20. Olağan Genel Kurulu’nda 

yapılan seçim sonucunda, Bendevi Palandöken, 

3’üncü kez TESK Genel Başkanı oldu.
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KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NAZARBAYEV 
TÜRKİYE’DE

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY’IN  
ACI GÜNÜ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin üçüncüsü vesilesiyle 
Ankara’da bulunan Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 
verilen öğle yemeğine, TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım ile  
iki ülke heyetleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 
83 yaşında vefat eden annesi Şaziye Oktay 
için Eyüp Sultan Camisi’nde cenaze töreni 
düzenlendi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın vefat 
eden annesinin cenaze törenine katılarak 
taziye dileğinde bulundu.

Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü 
Hasan Kamil Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze 
namazına, Şaziye Oktay’ın yakınlarının yanı 
sıra AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa 
Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, milletvekilleri, 
26. Dönem TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski 
Başbakanlardan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, İstanbul Valisi Vasip 
Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt 
Uysal, AK PARTİ İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü 

Özdemir Bayraktar, bazı eski bakanlar ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

İstanbul’daki evinde dün vefat eden Şaziye Oktay’ın 
cenazesi, dua okunması ve helallik alınmasının ardından 
evinden Eyüp Sultan Camisi’ne uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve babası Ömer 
Oktay, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Namazın ardından Fuat Oktay, annesinin tabutuna 
omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı. TBMM 
Başkanı Yıldırım da tabutu bir süre taşıdı.

Şaziye Oktay’ın cenazesi Eyüp Mezarlığı’na defnedildi.

13 Eylül  2018

29 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 

Oktay, 2018-2019 Adli Yılı açılışı 

dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı 

Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

düzenlenen törene katıldı.

Törene; Anayasa Mahkemesi 

Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan,  

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail 

Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı 

Zerrin Güngör, Adalet Bakanı 

Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik 

Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Seçim 

Kurulu Başkanı Sadi Güven, Hâkimler ve Savcılar 

Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yüksek yargı 

organı üyeleri, hâkimler ve savcılar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasının ardından Ankara Türk Dünyası Müzik 

Topluluğu konser verdi. 

Törende Yargıtayın kurumsal tanıtım filmi de gösterildi. 

Törende, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit 

bir konuşma gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
yeni adli yılın başlaması dolayısıyla 
TBMM’de verilen resepsiyona katıldı.

3 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni adli yılın başlaması 
dolayısıyla Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit 
tarafından TBMM’de verilen resepsiyona katıldı.

TBMM Havuzlu Bahçe’de verilen resepsiyonda, 
Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, Başkanvekilleri Mehmet 
Kürtül, Abdulhalik Yıldız ile Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akarca ve eşleri, konukları kapıda 

karşıladı. 

Resepsiyona TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 
yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Prof. Dr. Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, Hâkimler ve Savcılar 
Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Kamu 
Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ve 
yüksek yargı üyeleri katıldı.

3 Eylül  2018

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ 
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TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Millî 
Meclisin 100. yıl 
etkinliklerine katılmak 
için Azerbaycan’a gitti.

TBMM Başkanı 
Yıldırım’a ziyaretinde 
TBMM Başkanvekili 
Celal Adan, TBMM 
İdare Amiri Hasan 
Turan, TBMM Kâtip  
Üyeleri İshak Gazel 
ve Barış Karadeniz, 
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı 
Asuman Erdoğan eşlik etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ı, Haydar Aliyev Havaalanı’nda 
Millî Meclis Başkan Yardımcısı Valeh Aleskerov, 
Azerbaycan-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ehliman 
Emiraslanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özoral ve diğer yetkililer karşıladı. 

Yıldırım’ı, Haydar Aliyev Havaalanı’nda gören 
Muhammet Taha isimli öğrenci duygusal anlar yaşadı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bakü’de, 
Azerbaycan Millî Meclisinin 100. yıl 
dönümü dolayısıyla düzenlenen özel 
oturuma katılarak bir konuşma yaptı.

21 Eylül 2018 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve 
Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Oktay Asadov’un da 
katıldığı oturumda bir konuşma yapan TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Türkiye ve Azerbaycan’ın aynı milletin 
evlatları olduğunu ifade ederek, Bakü’ye Anadolu’nun 
her köşesinden selam getirdiğini belirtti. 

Konuşmasının ilk bölümünü Azerbaycan Türkçesiyle 
yapan ve katılımcılardan büyük alkış alan Yıldırım, 
“Azadlığımız, geleceğimiz, eminmanlığımız birbirine 
bağlıdır. Birlikte ağlayar, birlikte gülerik. Ümidlerimiz, 
heyallarımız ve ideallarımız eynidir. Eyni dilde danışırıg, 
fikirlerimiz eyni nögtalarda birleşir. Azerbaycan’da 
soyug olsa, biz üşüyerik. Azerbaycan’a soyug deyse, 

biz hastalanarık. Biz ‘ecnebi dövletlerin’ adlarını 
sayanda Azerbaycan’ı o kategoriyaya dahil etmerik. 
Çünkü Türkiye Azerbaycan’dır, Azerbaycan ise 
Türkiye.” dedi. 

Milletvekili seçildiği İzmir’in, Bakü ile kardeş şehir 
olduğunu hatırlatan Yıldırım, kardeşlik hukukuna 
dayanarak kendisini aynı zamanda Bakü milletvekili 
saydığını, Azerbaycan’ı öz vatanı olarak kabul ettiğini 
dile getirdi. 

Azerbaycan ve Türkiye’nin kader ortağı olduğunu, iki 
devletin 100 yıl önce tarih sahnesinden silinmemek 
için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatan Yıldırım, 
“Anadolu ve Kafkasların hercümerç olduğu yıllar, 
iki devlet için de izmihlal ve istiklal yılları olmuştur. 
Azerbaycanlı kardeşlerimiz de, Türk devletleri tarihine 
emsal teşkil eden cumhuriyet tecrübesiyle 100 yıl 
önce tanışmıştır. Cumhuriyetin esas unsurlarından 
biri halkın iradesinin yönetime yansımasıdır. 
Azerbaycan Milli Meclisi, bu manada tarihî ve hukuki 
açıdan önemli bir görev ifa etmiştir. Azerbaycan’ın 
günümüzdeki ulaştığı inkişafta da Millî Meclis inkâr 
edilemez bir paya sahiptir.” ifadelerini kullandı. 

1991 yılında ikinci bağımsızlığını elde eden 
Azerbaycan’ın, siyasi istikrara kavuştuktan sonra 
büyük bir ekonomik atılım gerçekleştirdiğini söyleyen 
Yıldırım, Bakü sokaklarında gezerken bu gerçeği 
müşahede etmenin mümkün olduğunu kaydetti. 

Merhum Haydar Aliyev’in çizdiği yolda ve 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önderliğinde 
Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği inkişafın Kafkas 

20 Eylül  2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM AZERBAYCAN’DA
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bölgesinin barış ve istikrarına büyük katkı yaptığının 
altını çizen Yıldırım, şunları söyledi: 

“Türkiye, tarihinin her döneminde Azerbaycan’ın 
yanında olmuştur. Kendi millî mücadelesini verdiği 
yıllarda dahi Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşması 
için destek vermiştir. Tarihin ve talihin bir cilvesi 
olarak zaman zaman birbirimizden uzak düşsek 
de irtibatımızı hiç koparmadık. Azerbaycan dara 
düştüğünde önce biz yardım ettik. Bundan 100 yıl 
önce Nuri Paşa’nın komutasındaki Kafkas İslam 
Ordusu, 15 Eylül 1918’de Azerbaycan’ın imdadına 
koştu. Gence tepelerinden inerken başlarındaki fesleri 
laleleri andıran Türk milletinin kahraman askerleri 
Azerbaycan Cumhuriyeti’ni istiklaline kavuşturmak 
için fedayı can etti. İşte o kahramanların bin 132’si, 
bu topraklarda şehit düşmüştür. Bu sebepledir ki, 
Türkiye’den sonra en fazla şehitliğimizin olduğu ülke 
Azerbaycan’dır.” 

Yıldırım, ayrıca dünyanın çalkantılı bir dönemden 
geçtiğini, ülkeler arasındaki ilişkilerin yakın tarihte 
görülmedik şekilde çetin vaziyette olduğunu aktardı. 

“Dünyada gerilimin düşürülmesine ihtiyaç vardır. 
Azerbaycan ve Türkiye bu konuda iyi birer örnektir.” 
diyen Yıldırım, “İki ülke arasındaki yapıcı, kararlı ve 
istikrarlı iş birliği, ilişkilerin geliştirilmesine büyük 
katkı sunmaktadır. Azerbaycan’ın 
barışı, huzuru ve güvenliği takdire 
şayandır. Farklı inanç ve kültürlerin 
barış içinde bir arada yaşadığı 
bu topraklar, Kafkaslardaki diğer 
devletlere de misal olmaktadır.” 
açıklamasında bulundu. 

“Bölgenin yıllardır kangren haline 
gelen en önemli meselesinin işgal 
altındaki Yukarı Karabağ” olduğuna 
işaret eden TBMM Başkanı 
Yıldırım, “Bu meseleye kalıcı çözüm 

bulunmadan Kafkaslarda çatışma 

riskini ortadan kaldırmak mümkün değildir. Türkiye, en 

başından itibaren Azerbaycan’ın beklenti ve taleplerini 

desteklemektedir. Ermenistan devleti, Yukarı Karabağ 

dahil, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından şartsız 
çekilmelidir. Bu topraklar Azerbaycan’ındır. Dün 
böyleydi, ebediyen böyle kalacaktır.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım konuşmasını, Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin kurulmasında önderlik ve rehberlik 
yapan Mehmet Emin Resulzade başta olmak üzere, 
Azerbaycan devletinin istiklali ve istikbali için emeği 
geçen herkesi minnet ve şükranla andığını belirterek 
tamamladı.

Azerbaycan Millî Meclisinin 100. yıl 
dönümü dolayısıyla, Bakü’de bulunan 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev tarafından kabul edildi.

21 Eylül 2018

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan 
Millî Meclisinin 100. yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla 
düzenlenen programa katılan TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ı kabul etti

Aliyev ve Yıldırım’ın görüşmesine Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Oktay Asadov da katıldı. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya 
göre, görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan 
Millî Meclisinin 100. yıl dönümü özel oturumuna 
katılmasından dolayı Yıldırım’a minnettarlığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın, geçen ay ilk resmî 
ziyaretini Azerbaycan’a yaptığını hatırlatan Aliyev, 
kendisini Azerbaycan’da yeniden görmekten duyduğu  
memnuniyeti dile getirdi. 

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği 
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son ziyaretten bahsedilerek, Bakü’nün kurtuluşunun 
100. yıl dönümünü dolayısıyla düzenlenen askerî geçit 
töreninin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin 
parlak örneği olduğu kaydedildi. 

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin 
parlamentolar arası iş birliği alanı da dâhil olmak 
üzere her alanda başarılı şekilde geliştiğinin belirtildiği 
görüşmede, ilişkilerin büyümeye ve genişlemeye 
devam edeceği belirtildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım daha sonra, Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Oktay Asadov ile bir araya geldi.   

TBMM Başkanı Yıldırım, Bakü temasları kapsamında 
Azerbaycan Millî Meclisinin 100. yıl dönümü etkinliği 
katılımcılarıyla merhum Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev’in fahri Hiyaban’daki mezarını ve 20 Ocak 
şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı’nı da 
ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  
Bakü Türk Şehitliği Camisi’nde 
kılınan cuma namazının 
ardından aşure dağıttı.

21 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Azerbaycan Millî Meclisinin 100. yıl 
dönümü etkinliklerine katılmak üzere 
gittiği Azerbaycan’da, Bakü Türk Şehitliği 
Camisi’nde cuma namazı kıldı. Yıldırım, 
namaz sonrasında cemaate, Türk ve 
Azerbaycan bayraklarıyla süslenen 
aşureyi dağıttı.

TBMM Başkanı Yıldırım’a, beraberindeki parlemento 
heyetiyle Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek 
Cumabekov ve Azerbaycan Kafkas Müslümanları 
İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de eşlik etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Bir millet, iki devlet olan Azerbaycan ve 
Türkiye’nin kaderi aynı.” dedi. 

İki ülke arasındaki iş birliğinin bugüne kadar nasıl 
sürdürüldü ise bundan sonra da hızla devam 

edeceğini vurgulayan Yıldırım, 

şunları söyledi: 

“Azerbaycan’ın üzüntüsü bizim 

üzüntümüz, sevinci bizim 

sevincimizdir. Dağlık Karabağ 

sorununun uluslararası hukuk 

kuralları ve Azerbaycan’ın toprak 

bütünlüğü dikkate alınarak 

çözülmesi yegâne yoldur. Bu 

konuda Türkiye Azerbaycan’ın haklı 

davasının yanındadır. Bu vesileyle 

100 yıl önce bu topraklar uğruna 

canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. 
Burada bin 132 şehidimiz var. Türkiye’nin hudutları 
dışındaki en büyük şehitliği burada. Bu camide cuma 
kılma bahtiyarlığına eriştik.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, caminin uzun süredir 
kapalı olduğunu belirterek “Yeniden ibadete açılması 
mutluluk verici.” diye konuştu. 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî 
temaslarda bulunmak üzere gittiği 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev 
tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kabulde 
yaptığı konuşmada, Yıldırım’ın 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Siyasi irade ve ortak çabalar 
sayesinde, geleneksel olarak yakın ve 
dostane olan Özbek-Türk ilişkilerinin stratejik ortaklık 
seviyesine ulaştığını vurgulayan Mirziyoyev, Türkiye 
ile Özbekistan arasında çeşitli alanlarda imzalanan 
anlaşmaların, bu tür ziyaretlerle daha sağlam 
temellere oturarak, yapıcı bir iş birliğine dönüştüğünü 
söyledi. 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, 
mutabakatların hayata geçirilmesinin yanı sıra ortak 
programların ve iş birliği projelerinin desteklenmesine 
yönelik parlamenterlerin aktif desteğinin önemli 
olduğunu da dile getirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım da ziyarette, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın samimi selamları ve iyi 
dileklerini Mirziyoyev’a iletti.

Son dönemde Özbekistan’da gerçekleştirilen büyük 
çaplı reformları takdirle karşıladıklarını belirten 
Yıldırım, Türkiye’nin, Özbekistan ekonomisini ve 
sosyal sektörünü geliştirmeye yönelik projelere her 
türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede taraflar, geleneksel dostluk ve uzun vadeli 
stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirmesine 
yönelik görüşlerini yineledi.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI 
MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî temaslarda 
bulunmak üzere Özbekistan’a gitti.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği 
ziyarete TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM İdare 
Amirleri AK PARTİ Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile  
MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Kâtip 
Üyeleri AK PARTİ Burdur Milletvekili Bayram Özçelik 
ile AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 
Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili Osman 
Mesten ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün 
eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet,  

Taşkent Uluslararası Havalimanı’nda Özbekistan 

Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan 

İsmailov tarafından karşılandı. Yıldırım’a, geleneksel 

Özbek kıyafetli çocuklar çiçek takdim etti. 

Karşılamada, İsmailov’un yanı sıra Türkiye Taşkent 

Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbekistan Dışişleri 

Bakanı Yardımcısı Dilşad Ahadov ve diğer Özbek 

yetkililer ile Taşkent Büyükelçiliği personeli hazır 

bulundu. 

23 Eylül  2018

24 Eylül  2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ÖZBEKİSTAN’DA 
TEMASLARDA BULUNDU



165

TBMM Başkanı Faaliyetleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
beraberindeki parlamento 
heyetiyle Taşkent’te Özbekistan 
Başbakanı Abdulla Aripov ile 
görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan 
Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşerek, ikili 
ilişkileri ele aldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım daha sonra Taşkent’te 
Bağımsızlık ve Hümanizm anıtını ziyaret ederek, 
çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî ziyarette 
bulunduğu Özbekistan’da, Parlamento Başkanı 
Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla 

Yoldaşev ile ayrı ayrı görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 
beraberindeki milletvekili heyeti, 
Özbekistan Parlamentosu Yasama 
Meclisini ziyaret ederek  Ali Meclis 
Yasama Kanadı Başkanı Nuriddincan 
İsmailov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı, 
Özbekistan Parlamento Başkanı 
Nuriddincan İsmailov parlamento 
girişinde karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmede 
yaptığı açıklamada, kardeş ülke ve 
ata yurdu Özbekistan’da gördüğü 
sıcak ev sahipliğinden dolayı Özbek 
tarafına teşekkür etti. 

Türkiye’nin 1991’de Özbekistan’ın 

bağımsızlığını ilk tanıyan ve ilk 

büyükelçilik açan ülke, Turgut Özal’ın da Özbekistan’ı 

ziyaret eden ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan 

Yıldırım, “Bunların hiçbiri tesadüf değil çünkü 

ata yurdu dediğimiz bu topraklar, Türkiye ve 

Özbekistan halklarının ortak medeniyeti, ortak tarihi 

ve ortak inançlarının paylaştığı bir yer. Yani bizim 

kardeşliğimiz bugün var değil, geçmişten gelen, 

tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir.” dedi. 

İkili ilişkilerin uzun süre arzu ettikleri düzeyde 

gelişmediğine işaret eden Yıldırım, “Şevket 

Mirziyoyev’in cumhurbaşkanlığı görevine gelmesiyle 

24 Eylül  2018

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ÖZBEKİSTAN PARLAMENTO BAŞKANI 
İSMAİLOV VE SENATO BAŞKANI YOLDAŞEV İLE GÖRÜŞTÜ
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son 2 yılda ikili ilişkilerde 

ciddi ilerleme başladı. Aradaki 
boşluğu kapatmamız için daha 
çok çalışmamız gerekiyor. Şu 
anda ilişkilerimiz yüksek düzeyli 
stratejik iş birliği düzeyine 
çıkmış durumda.” diye konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, nisan ayındaki 
Özbekistan ziyareti sırasında Özbek parlamentosunda 
milletvekillerine hitap ettiğini anımsatan Yıldırım, artık 
bir yandan iki ülke arasındaki tüm alanlardaki ilişkileri 
daha da geliştirmek, diğer yandan da parlamentolar 
arasındaki ilişkileri artırmak zamanı olduğunu 
vurguladı. 

İsmailov da Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
son dönemde hızla geliştiğini, iki ülke halklarının 
birbirleriyle bağlı olduğunu belirterek Yıldırım’ın 
Özbekistan’ı ata yurdu olarak nitelendirmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 
beraberindeki heyet, Özbekistan 
Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev 
ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki 
heyet, Özbekistan Senatosunu ziyaret ederek  
Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Taşkent’te, 
Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan 
İsmailov tarafından verilen resepsiyona katıldı.

24 Eylül  2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ÖZBEKİSTAN’DA  
TİKA TÖRENİ’NE KATILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî ziyaret için 

bulunduğu Özbekistan’da Türk İşbirliği ve Kalkınma 

Ajansının (TİKA)  temin ettiği 50 ambulans ve 20 

mobil ofis araçlarının Özbekistan Sağlık ve Adalet 

Bakanlıklarına teslimi için düzenlenen törene katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, 

uzun bir aradan sonra Özbekistan’ı ziyaret eden ilk 

TBMM Başkanı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek “Bizler aynı milletin evlatlarıyız. Bizim için 

Ankara ne ise Taşkent de odur. Semerkant Bursa 

gibidir. Buhara Konya’ya benzer. Sizler Asya’nın 

incisi olan Özbekistan’da, bizler Anadolu’da olsak 

da muhabbetimiz eksilmemiş, ilişkilerimiz hiçbir 

zaman kopmamıştır. Bu yüzden Taşkent’e geldiğimiz 

andan itibaren kendimizi evimizde hissettik. Bin yıllık 

medeniyetimizin zarafetini, estetiğini, nezaketini 

görmek isteyen herkesi Özbekistan’a davet ediyorum. 

Hive’de kahve molası versinler, Buhara’da tefekküre 
dalsınlar, Semerkant’ta da oturup yatsınlar” dedi. 

1991’de bağımsızlığını ilan eden Özbekistan’da ilk 
büyükelçilik açan ülkenin Türkiye olduğunu, son 
zamanda iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık 
seviyesine ulaştığını anımsatan Yıldırım, hedeflerinin 
bu yıl ikili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak 
olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ve 81 milyon 
nüfusa sahip Türkiye ile 33 milyonluk Özbekistan 
arasındaki ticaret hacminin en az 5 milyar dolar 
olması gerektiğini vurguladı. 

Özbekistan’ın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in 
liderliğinde büyük bir gelişme ve kalkınma hamlesinden 
geçtiğini ve Türkiye’nin de Özbek halkının barış, huzur 
ve refahını arttıracak her türlü çalışmada yer almaya 
hazır olduğunu belirten Yıldırım, “Bizler, Özbekistan’ın 
iktisadi ve sosyal alanda başlattığı kalkınma 



167

TBMM Başkanı Faaliyetleri

seferberliğini her yönüyle, her zeminde destekliyoruz 

çünkü Özbekistan’ın zenginliği bizim zenginliğimizdir, 

Özbekistan’ın huzuru bizim huzurumuzdur.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Özbekistan’ın gelişmesine 

katkıda bulunan kuruluşlardan biri olan TİKA’nın, 

kuruluşunun hemen ardından Türkiye dışındaki 

teşkilatlarından birini Özbekistan’da açtığını hatırlatan 

Yıldırım, TİKA’nın 2002-2017 yılları arasında 

Özbekistan’da gerçekleştirdiği projelerin toplam 

tutarının 24 milyon doları aştığını dile getirdi. 

Yaklaşık 450 bin kilometrekare büyüklüğe 

sahip Özbekistan’ın köylerinde yaşayanlara 

noter, miras ve tapu gibi hizmetler verecek 

mobil ofisler uygulamasının önemli bir eksikliği 

gidereceğini kaydeden Yıldırım, sağlık alanında 

da Özbekistan’a destek vermeye, tecrübelerini 

paylaşmaya devam edeceklerini anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin, 

Özbekistan’da “Sağlık Haftaları” düzenleyerek Özbek 

hastaların tedavisine katkıda bulunduğuna dikkati 

çekerek bu projelerin hayata geçilmesinden dolayı 

TİKA Başkanına ve ekibine teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 

“Bizler kader ortağıyız. Aynı 

atadan olma evlatlarız. Dil, 

tarih, inanç, kültür birliğimiz 

var. Ayrı bayraklar altında bir 

bileğe bağlı parmaklar gibiyiz. 

Münasebetlerimizi ne kadar 

geliştirip parmaklarımızı 

sıkarsak, yumruk gibi 

sapasağlam oluruz.” dedi. 

TİKA Taşkent Program 

Koordinatörü Ali İhsan Çağlar 

da söz konusu ambulansların 

yılda 10 milyon insanın 

muayeneden geçmesini, mobil ofislerin de 250 bin 

vatandaşa hizmet verilmesini sağlayacağını aktardı. 

Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar 

Şen, iki ülke arasındaki ilişkilerin son dönemde 

hızla geliştiğine değinerek dış ticaret hacminin 

2017’de yüzde 20, 2018’in ilk yarısında da yüzde  

30 arttığını kaydetti. 

Özbekistan Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov da Özbek 

ve Türk halklarının dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin 

çok eskiye dayandığını anımsatarak bazı inişli-çıkışlı 

dönemler yaşayan iki ülke arasındaki ilişkilerin, 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî 

ziyarette bulunduğu Özbekistan’da 

tarihî Semerkant şehrinde 

incelemelerde bulundu. 

Taşkent’teki temaslarının ardından 

Semerkant’a geçen Yıldırım ve 

beraberindeki heyeti, havaalanında 

Özbekistan Parlamentosu Yasama 

Meclisi Başkanı Nuriddincan 

İsmailov ile Semerkant Valisi 

Erkincan Turdimov karşıladı. 

Tarihî kentteki temaslarına merhum 

Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’un 

türbesine giderek başlayan Yıldırım, 

Kerimov’un mezarına çiçek bırakarak 

dua etti. Eşi Semiha Yıldırım ile 

Semerkant yakınlarındaki İmam 

Buhari Külliyesini de ziyaret eden 

TBMM Başkanı, burada adak olarak 

getirilen bir koyunun kesilmesini 

istemeyerek bağışladı. 

İmam Buhari’nin türbesinde dua 

eden ve müzeyi dolaşan Yıldırım, 

İmam Buhari Mescidi’nde öğle 

namazını kıldıktan sonra cami 

25 Eylül  2018
TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM SEMERKANT’TA

son dönemde hızla gelişmeye başladığını belirtti. 

Şadmanov, söz konusu destekten dolayı Türkiye halkı 

ve yönetimine teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra ambulans ve mobil 

ofislerin anahtarlarını Özbek yetkililere teslim etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, törenin ardından Özbekistan’da 
faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla çalışma yemeğinde 
bir araya gelerek sorunlarıyla ilgilendi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Taşkent’te Senato Başkanı Nigmatulla 
Yoldaşev’in kendisi ve beraberindeki 
parlamento heyeti onuruna verdiği 
akşam yemeğine katıldı. 

Özbekistan Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev 
tarafından TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a  
Özbek kaftanı hediye edildi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan’daki 
programı kapsamında Buhara kentini ziyaret etti.

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
Taşkent ve Semerkant’taki temaslarının ardından 
geçtikleri Buhara’daki havaalanında Özbekistan 
Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan 
İsmailov ve Vali Oktam Barnoyev tarafından karşılandı.

TBMM heyeti, Şah-ı Nakşibendi türbesini ziyaret etti 
ve türbedeki müzeyi gezdi.

Buhara Valisi Barnoyev’e özel basım Kur’an-ı Kerim 
hediye eden Yıldırım, daha sonra külliyedeki Mir Arab 
Yüksek Medresesi’nde öğrencilerle sohbet etti ve 
öğrencilerinden Kur’an-ı Kerim dinledi.

TBMM heyeti daha 

sonra Buhara’nın 

tarihi mekanlarını 

gezdi. Buhara’nın 

tarihi Minare-i Kelan, 

Mescid-i Kelan ve Mir 

Arab medresesinin 

bulunduğu alanda 

Özbek orkestrasının 

açık hava konserini 

izleyen Yıldırım ve 

eşi Semiha Yıldırım, 

orkestra şefi ve bir 

sanatçıya çiçek ve 

seramik tabak verdi. 

Yıldırım, ayrıca tarihi mekanları gezen yabancı 
turistlerle de sohbet etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, külliyede bulunan camide 
öğle namazını kıldıktan sonra tarihi çarşıda Özbek 
esnaflarla sohbette bulundu.

Buhara Valisi Oktam Barnoyev’in onuruna verdiği 
resepsiyona katılan Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
daha sonra temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye 
dönmek üzere Özbekistan’dan ayrıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım’ı havaalanında, Özbekistan 
Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan 
İsmailov, Buhara Valisi Oktam Barnoyev, Taşkent 
Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer uğurladı.

26 Eylül 2018
TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM BUHARA’DA

bahçesinde Özbek vatandaşlarla selamlaşarak bir 

süre sohbet etti. 

Programı kapsamında İmam Maturidi’nin türbesini 
de ziyaret eden Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
ardından Emir Timur’un mezarının bulunduğu “Guri 
Emir” külliyesine gitti. Külliyede karşılaştığı yabancı 
turistlerle bir süre sohbet eden Yıldırım, onlarla 
fotoğraf çektirdi. Külliyede bulunan Emir Timur 
devletinin haritası önünde Timur devleti hakkında 

bilgi alan Yıldırım, kendisine refakat eden Yasama 
Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov’a, Emir Timur 
ve Yıldırım Beyazıt arasındaki savaşa atfen, esprili 
dille “Dedelerimiz savaşmış ise de bizler ortağız.” 
şeklinde konuştu. 

Registan Meydanı ile Uluğbek ve Tilla Kari 
medreselerinde de incelemelerde bulunan Yıldırım, 
alanda karşılaştığı Türk vatandaşlarla bir süre  
sohbet etti. 
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağda)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı kabul etti.
5 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kabul etti.
3 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve 
beraberindeki heyeti kabul etti.

3 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan 
ve beraberindeki heyeti kabul etti.

3 Eylül 2018
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Soldan sağa: Altınordu Futbol Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, AK PARTİ İzmir Milletvekili Alpay Özalan,  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TBMM Başkan Başdanışmanı  
Ömer Sertbaş

Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ı ve 
Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Kulübün İcra Kurulu 
Başkanı Barış Orhunbilge’yi kabul etti.

5 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown’ı 
kabul etti.

5 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve 
Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocaev’i ayrı ayrı kabul etti.

5 Eylül 2018

Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Agzamhocaev (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev’i kabul etti.
5 Eylül 2018

Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Haciyev (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zambiya Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi’yi  
kabul etti.

5 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) 
Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

5 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve 
beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı kabul etti. 
5 Eylül 2018

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 
bulundu. 

Resmi temaslarda bulunmak üzere 

Ankara’ya gelen Heiko Maas, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde 

TBMM’yi gezdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, TBMM’ye 
gelişinde TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu ile TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı 
Cemalettin Tüney tarafından karşılandı. Meclisin, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016’daki darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından 
uçakla bombalanan bölümlerini inceledi.

15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya 
ilişkin bilgi alan Maas, darbe gecesi hasar gören 
TBMM Genel Kurul Salonu’nu da gezdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun refakatinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas  
ile görüşmede
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa’yı kabul etti.
10 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet 
Budak’ı kabul etti.

11 Eylül 2018

Japonya Prensesi Akiko Mikasa (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı  
Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

11 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı  
Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, AK PARTİ Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ile Orhan Kırcalı da bulundu.
12 Eylül 2018
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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve  
Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i ayrı ayrı kabul etti.

12 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım,İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK PARTİ Bursa Milletvekili Efkan 
Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki Bursa heyeti ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütf iye Selva Çam ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu, AK PARTİ Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da yer aldığı Bursa heyetini kabul etti.

12 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve 
Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile beraberindeki heyeti kabul etti.

12 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve 
beraberindeki heyet ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı  
Abdullah Eren’i ayrı ayrı kabul etti.

13 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı 
Cemalettin Başsoy ve beraberindeki Erzincan heyeti ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Erzincan milletvekilleri Burhan Çakır 
ve Süleyman Karaman ile Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy’un 
aralarında bulunduğu Erzincan heyetini kabul etti.

13 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.
13 Eylül 2018

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

 Türkiye Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  
Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı  kabul etti.

13 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Londra Büyükelçisi olarak atanan Ümit Yalçın 
ve Türkiye Ottawa Büyükelçisi olarak atanan Kerim Uras’ı ayrı ayrı kabul etti.

13 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nükhet Hotar ve beraberindeki heyeti kabul etti.

14 Eylül 2018

Türkiye Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

47. Hükûmet Başbakanı Yıldırım Akbulut (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
Başkanı Serdar Çam’ı kabul etti. 18 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 47. Hükûmet Başbakanı Yıldırım Akbulut ile  
bir araya geldi.

17 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kanada New Foundland ve Labrador Meclisi 
Başkanı Perry Trimper ve beraberindeki heyeti kabul etti.

18 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kanada New Foundland ve Labrador Meclisi Başkanı Perry Trimper ve beraberindeki  
heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze 
ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi’yi ayrı ayrı kabul etti.

28 Eylül 2018 

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’DAN  
ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Şırnak’ta şehit olan Piyade Er 
Sedat Mekan’ın baba evine ziyarette 
bulundu. 

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı 
üs bölgesine, 29 Nisan’da PKK’lı 
teröristlerce yapılan saldırı sonucu 
çıkan çatışmada şehit olan Mekan’ın 
ailesinin Yenibosna’daki evine giden 
Yıldırım, taziyelerini ilettikten sonra 
şehidin ailesiyle sohbet etti. 

Şehitlerin, peygamberlerin komşusu 
olduğunu belirten Yıldırım, “Allah bize 
onların komşusu olmayı nasip etsin.” 
dedi. 

Duaların okunmasının ardından Yıldırım, şehidin 
anne ve babasına Kur’an-ı Kerim ile Türk bayrağı  
takdim etti.  

TBMM Başkanı Yıldırım’a ziyarette TBMM İdare 
Amiri AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve  
İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.  

29 Eylül 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir’de bir takım 
ziyaretlerde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Eskişehir’deki temasları kapsamında 
Muharip Hava Kuvveti Komutanlığını 
ziyaret etti.

TBMM Başkanı  Yıldırım’a ziyaretinde, AK PARTİ 
Eskişehir Milletvekilleri Emine Nur Günay, Nabi Avcı 
ile yetkililer eşlik etti.

Karargâha gelişinde Muharip Hava Kuvveti Komutanı 
Orgeneral Atilla Gülan tarafından karşılanan Yıldırım, 
tören kıtasını selamladı. 

Komutanlık anı defterini imzalayan Yıldırım, Orgeneral 
Gülan ile görüşerek komutanlığın faaliyetlerine ilişkin 
bilgi aldı. 

Yıldırım’a, ziyarette Orgeneral Gülan tarafından 
SOLOTÜRK uçağının maketi hediye edildi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Eskişehir’deki Birleştirilmiş Hava 
Harekât Merkezini ziyaret etti.
TBMM Başkanı  Yıldırım’a ziyaretinde, Millî Savunma 
Bakanı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Eskişehir 
Valisi Özdemir Çakacak da eşlik etti.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan 
ve diğer askerî yetkililer, Yıldırım’a, İnsansız Hava 
Araçlarının (İHA) sağladığı görüntüler aracılığıyla 
terör unsurlarına yönelik hava operasyonları hakkında 
bilgi verdi. 

TBMM Başkanı  Yıldırım ayrıca, Kandil ve Hakurk 
bölgesine gerçekleştirilen operasyonları da anlık 
olarak takip etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Türkiye Tokyo Büyükelçisi Hasan 
Murat Mercan’ın 3 Eylül’de vefat eden 
babası Nafiz Mercan için Eskişehir’de 
düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Nafiz Mercan’ın Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Camisi’ndeki cenaze törenine, ailesinin yanı sıra 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK PARTİ Eskişehir 

milletvekilleri Emine Nur Günay, 
Harun Karacan ile Nabi Avcı, AK 
PARTİ Kayseri milletvekili Taner 
Yıldız, MHP Eskişehir Milletvekili 
Metin Nurullah Sazak, Eskişehir 
Valisi Özdemir Çakacak, bazı 
belediye başkanları, kamu kurum 
ve kuruluşların temsilcilerinin yanı 
sıra dernek ve vakıf yöneticileri 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, aileye 
taziyelerini iletti.

Kılınan namazın ardından Nafiz 
Mercan’ın cenazesi, toprağa 

verilmek üzere Uşak’a götürüldü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Eskişehir’deki 
programlarının ardından Ankara’ya, Yüksek Hızlı 
Tren (YHT) ile geldi. Trende vatandaşlarla sohbet 
eden TBMM Başkanı Yıldırım, kendisine ‘dede’ diye 
seslenen Erva bebeği kucağına alarak bir süre sevdi.

4 Eylül 2018
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İZMİR ENTERNASYONAL FUARI AÇILIŞ TÖRENİ 
YAPILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Türkiye’nin en eski fuarı 
olan İzmir Enternasyonal 
Fuarı’nın “Teknoloji” ana 
temasıyla düzenlenen 87’nci 
buluşmasında, İsmet İnönü 
Kültür Merkezi’nde açılış 
törenine katıldı.

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, fuarın açılış 
kurdelesini Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Ersoy, 
Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Sırbistan Başbakan 
Yardımcısı Rasim Ljajic, 
Sırbistan Eğitim, Bilim ve 
Teknolojik Gelişim Bakanı Mladen Sarcevic, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İzmir Valisi 
Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sangay 
Bhattacharyya, konuk il ve ülkelerin protokol üyeleri 
ve yabancı delegasyon temsilcileriyle birlikte kesti.

Fuar için İzmir’e gelen 27 ülkeden delegasyonun 
katılımıyla düzenlenen törende bir konuşma yapan 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstiklal Savaşı 
uluslararası bir anlaşmayla neticelenmeden toplanan 
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar kapsamında 
kurulan İzmir Enternasyonal Fuarı’nın, geçen süre 
içinde milletin girişimcilik ruhunu canlandırdığını, 
üretimi teşvik ettiğini ve yerli malı kullanımını 
özendirmeyi amaçladığını belirtti. 

Dünyada soğuk savaşın sona erdiği 1989 sonrası 
büyük değişimler yaşandığını, Türkiye’nin bu dönemde 
yaşadığı ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle önüne 
gelen fırsatları değerlendirmediğini ancak 2000’li 
yıllarla birlikte istikrar ve güven sayesinde ekonomisini 
büyüttüğünü, ihracatını hızla artırdığını ifade eden 
Yıldırım, bu dönemde önemli altyapı projelerinin 
hayata geçirildiğini, bugün artık altyapı yetersizliğinin 
söz konusu olmadığını bildirdi. 

Türkiye’nin son dönemde yaşadığı ekonomik 
gelişmeleri yeterli göremeyeceklerini, potansiyelin 
varılan noktanın çok üzerinde olduğunu aktaran 
Yıldırım, “Gelişen dünyayla rekabet etmek için bilgi 
ve teknolojiye sahip olmaktan başka yol yoktur. 
Yatırımları bundan sonra, bu alanda daha fazla yapma 
zorunluluğumuz vardır. Gençlerimizi bilgi ve teknoloji, 
yoğun üretime yönlendirmek durumundayız. Eski 
üretim kalıplarıyla devam edersek maalesef orta gelir 
tuzağından kurtulmamız çok zor olacak.” dedi. 

İnovasyon kavramının bu yüzyılı tanımladığını, 
“Fatih’in İstanbul’u fethetmesi kadar önemli bir 
tabir olduğunu” anlatan Yıldırım, milyarlarca dolar 
ciro yapan şirketlerin 10-15 yıllık geçmişi olduğunu, 
geçmişi 150-200 yıllık olanların ise sahneden birer 
birer çekildiğine işaret etti. 

Türkiye’nin de teknoloji şirketlerini uluslararası 
ölçeğe taşımak zorunda olduğunu, bakanlığı 
döneminde özellikle yerli cep telefonu ve bilgisayar 
yapılması konusunda büyük gayret gösterdiğini 
anlatan Yılrdırım, “Bugün memnuniyetle görüyorum 
ki bu yönde başlattığımız bu girişimler meyvesini 
vermeye başlamıştır. Geç olmakla beraber gelinen 
nokta cesaret verici. Bu vesileyle Vestel’i, ortaya 
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koyduğu yılmaz çalışmadan dolayı tebrik ve teşekkür 
ediyorum.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler 
seviyesini yakalamayı değil, üstüne çıkmayı, takip 
edilen ülke olmayı hedeflemesi gerektiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“Bugünlerde bazı ekonomik sıkıntılar yaşadığımız 
gerçektir, her baharın bir kışı vardır misali 
ekonomimizde bugünlerde kış mevsimi var. Karşı 
karşıya olduğumuz zorlukları sızlanarak, şikâyet 
ederek aşamayız ya da siyasi eleştirilerle çözüm 
üretemeyiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemide 81 
milyon Anadolu evladı yok, aynı zamanda ümidini bu 
ülkeye bağlamış milyonlarca gönül dünyamızın insanı 
var. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bu zorluğun da 
üstesinden gelecek, milletimiz rahat olsun. Türkiye’nin 
imkân ve kabiliyetleri bu zorlukları aşabilecek 
yeterliliktedir. Sen, ben demeden biz olarak bu 
zorlukların üstesinden geleceğiz. Bir defa hedefimiz 
sadece zorluk aşmak değil, tekrar etmemesi için de 
tedbirlerin köklü bir şekilde alınmasıdır. İşte millîleşme 
ve yerlileşme bu noktada çok önemli.” 

2000’li yıllarda savunma sanayisindeki yerlilik 
oranının yüzde 24 olduğunu, bugünlerde ise yüzde 
65’e çıktığını belirten Yıldırım, “Dün, büyük bir 
memnuniyetle ifade etmek isterim ki tamamen yerli 
mühendislerimizin aklıyla, emeğiyle genel maksat 
helikopterimizi ürettik ve ilk uçuşunu başarıyla 
tamamladık.” dedi. 

Gelişmiş ülkelerin, artık gelişmekte olan ülkelere 
fon akışını engellemek için faiz yükselterek rezerv 
parayı silah olarak kullanarak ambargo ve kısıtlama 
uygulayarak önlemler almaya başladığına işaret eden 
Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“Bu dünyanın geleceği, barışı ve küresel refah için pek 
hayra alamet bir iş değildir. Hiçbir şekilde rezerv para 
silah olarak kullanılamaz. Ne yazık ki dünya bir şaşkınlık 
içerisinde, yeni Amerikan Başkanının aldığı kararları 
izlemektedir. Bu sürdürebilir bir durum değildir. Ve 
mutlaka bu yanlıştan dönülmelidir. Hele hele Türkiye’yi 
tehditle hizaya getireceğini zannedenler, çok büyük 
yanlış içindedir. Türkiye hiçbir zaman tehditle, parmak 
sallamakla hizaya getirilecek bir ülke değildir. İstiklal 
Savaşı’nda 7 düvele karşı dimdik durmuş, çaresizlikler 
içinde büyük bir istiklal mücadelesi vermiş bu millet, 

bugün de aynı yerdedir. Ben, şunu memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum, Amerika’yla yaşamaya 
başladığımız bu krizde siyaset konsolide olmuş ve 
Mecliste temsil edilen ve edilmeyen tüm partiler tek 
ses haline gelmiştir. Ülkemize karşı dayatmalara karşı 
çıkmıştır. Bundan sonra iş siyasi iktidara, gerektiğinde 
de Meclise düşmektedir. İktidarın arzu ettiği reform 
ve düzenlemeler, yeni sistemde Meclisimizde kanun 
teklifine dönüştürülecek ve ülkemizin aydınlık yarınları 
için alınması gereken kararlar mutlaka alınacaktır.” 

Sermayenin serbest dolaşımını savunan ülkelerin 
bugün kendi sermayelerini göndermemek için 
tedbirler aldığını kaydeden Yıldırım, “Biz de bu 
anlayışa yönelmek durumundayız. Bir yandan yabancı 
sermaye girişini daha da uzun vadeli özendirmek, 
diğer yandan kendi sermaye birikimimizi de ülkemizde 
tutmak mecburiyetindeyiz.” dedi. 

Konuşmasında AB ile ilişkilere de değinen Yıldırım, 
bu konuda AB’den kaynaklanan güven eksikliğinin 
yaşandığını, Türkiye’de “AB’nin Türkiye’yi oyaladığı” 
yönünde bir kanaatin oluştuğunu aktardı. 

Türkiye’nin AB üyesi ülke olma hedefinden 
vazgeçmediğini, bu konuda AB’den daha samimi, 
kararlı ve vizyoner bir bakış açısı beklediğini vurgulayan 
Binali Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü, istiklalini hedef 
almayan, Türkiye düşmanlarına alan açmayan 
her ülkeyle millî çıkarlarımızı koruma ekseninde 
ilişkilerimizi mutlaka geliştireceğiz. Hak ve 
hürriyetlerin geliştirilmesi, demokrasinin geliştirilmesi, 
çoğulcu anlayışın yerleşmesi ekseninde AB çıpasını 
da önemsiyoruz. AB’nin de Türkiye ile iyi niyete 
dayalı, karşılıklı çıkarları gözeten bir eksende hareket 
etmesini beklemek en doğal hakkımız. AB’yi sadece 
şartlar iyi olduğunda değil, şartlar olumsuz olduğunda 
da yanımızda görmek istiyoruz.” 

Törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sırbistan Başbakan 
Yardımcısı Rasim Ljajic, CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Faik Öztrak, Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay 
Bhattacharyya ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu da birer konuşma yaptı.

Törende Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sırbistan 
Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic’e; İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise Hindistan Ankara 
Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya’ya plaket verdi.
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BİLECİK’TE “737. SÖĞÜT ERTUĞRUL GAZİ’Yİ ANMA VE 
YÖRÜK ŞENLİKLERİ” YAPILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen 
“737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma 
ve Yörük Şenlikleri”ne katıldı.

İlçe stadında gerçekleşen şenliklere, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Demokrat Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, AK PARTİ Bilecik 
Milletvekili Selim Yağcı, AK PARTİ 
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eski 
milletvekilleri, Bilecik Valisi Tahir 
Büyükakın, belediye başkanları, 
siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş 
katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler Ertuğrul 
Gazi’nin türbesini de ziyaret ederek dua etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın stada gelmesiyle 
vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, 
tribünleri dolduran vatandaşları selamladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, “737. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi 
Anma ve Yörük Şenlikleri”nde yaptığı konuşmada, 
Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyete âşık olduğunu 
söyledi. 

Yüzlerce yıl Allah’ın adını yüceltmek, adaleti yaymak 
için mücadele edildiğini anlatan Yıldırım, “Bu sebeple 
ki milletçe kendimizi mazlumların hamisi gördük. 
Bugün de bu hasletimizi hâlen devam ettiriyoruz. 
İşte bu yüzden millî gelirimize göre dünyada en fazla 
yardım yapan ülkeyiz.” ifadelerini kullandı. 

Dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardımına önce 
Türk milletinin koştuğunu belirten Yıldırım, “Nerede 
ağlayan bir ana, boynu bükük bir çocuk varsa yanında 
olan yine biziz. Gönül, inanç coğrafyamızda mazlum 
milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye’de, 
Irak’ta barışı tesis edip güven içinde yaşanacak ortam 

için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Meclisimiz, 
hükûmetimiz, güvenlik güçlerimiz, sivil topum 
kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette 
çalışıyor.” diye konuştu. 

Yıldırım, yüreklerin birlikte atıyor olmasının Türk 
milletinin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak şöyle 
devam etti: 

“Bizi çözmek, birbirimize düşürmek, aramıza fitne 
sokmak isteyenler mevcuttur. Ekonomik, sosyal, 
siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak 
için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların 
güdümündeki bölücü ve Fetöcü hainlerin hedefi 
de aynıdır. Ne yaparsa yapsınlar Türkiye’yi teslim 
alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da 
güçleneceğiz. Daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. 
Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. 
Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllelerinin 
bizi yıkamayacağını herkes gördü, bundan sonra da 
görecektir.” 

Türk milletinin tarihin öznesi olduğuna işaret eden 
Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Gövdesi Anadolu, bir kolu Balkanlar, bir kolu 
da Kafkaslardadır. Bir ayağı Nil Nehri’nde, diğer 
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ayağı da İdil’dedir. Ne diyor 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 
‘Türklerin vatan sevgisiyle dolu 
göğüsleri, düşmanların melun 
ihtiraslarına karşı daima bir 
duvar gibi yükselecektir.’ Şunu, 
dost ve düşman herkes bilsin; 
paramız, ekonomimiz üzerinden 
yapılan operasyonlar, kurulan 
oyunlar mutlaka bozulacaktır. 
Zorluk çekeceğiz ama güçlünün 
hukukunun yerini haklının hukuku 
mutlaka alacaktır. İstiklal şairimiz 
Mehmet Akif’in bu konuda bizi 
uyaran sözleri ne kadar anlamlıdır: 
‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu 
attıkça yürekler, onu top sindiremez.’ Yakın zamanda 
yaşadığımız 15 Temmuz’daki darbe girişimi, bu konuda 
gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi 
bir şekilde içimize yerleşen hainlerin tanklarla, toplarla 
yaptıkları saldırıdan yeterince ders aldık. İnşallah bir 
daha böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz 
ilelebet payidar olacak.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Her yıl Söğüt’te düzenlenen 
şölenin bir gayesi de ‘Dörtnala gelip Uzak Asya’dan 
/ Akdeniz’e kısrak başı gibi uzanan / Bu memleket, 
bizim’ demektir.” ifadelerini kullandı. 

Ertuğrul Gazi’nin bir uç beyi olarak dönemin süper 
gücü Doğu Roma İmparatorluğu’na karşı koyduğunu 
hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Korkmadan, bahane üretmeden Bizans karşısında 
çelik gibi durdu. Torunları, Ertuğrul Gazi’nin 
kemiklerini sızlatmadı. Onları bugüne kadar hiçbir 
zorluk yıldırmadı. Bugünden sonra da dimdik milletçe 
ayaktayız, ayakta olmaya devam edeceğiz. Düşmanın 
onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa 
çıkardık. Bundan sonra da boşa çıkaracağız. Dileğim 
ve duam odur ki Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük 
Şenlikleri, Türk milleti var oldukça var olmaya devam 
etsin. Tarih ve kültür bilincimiz, hep canlı kalsın ve 
nesilden nesle aktardığımız değerler yaşasın.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, alanı dolduranlara 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını 
iletti. 

Söğüt’ün, şanlı Türk tarihinin en muhteşem 
devletlerinden biri olan Osmanlı’nın en mütevazi 
yıllarını geçirdiği topraklar olduğunu anlatan Yıldırım, 
“Burası Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman 
Gazi’nin atası Ertuğrul Gazi’nin yattığı mübarek bir 
yer. Söğüt’e Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu 
Şeyh Edebali de metfun. Osmanlı’nın doğduğu bu 
topraklarda düzenlenen toy, şölen vesilesi hepimizin 
sevincidir, gururudur.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Osmanlı’nın 600 yıl 
hükmettiği topraklarda bugün 55 bağımsız devlet 
bulunduğunu belirterek şu şekilde devam etti: 

“Türkiye Cumhuriyeti bu devletlerin en büyüğü, 
Osmanlı’nın vârisidir. Hepimiz Ertuğrul Gazi’ye 
ve onun ayak izlerini taşıyan bu topraklara şükran 
borçluyuz. Necip milletimizin güzel âdetler başlatan 
ve yaşatan vefalı evlatları, gençleri, insanları var. 
Millî ve manevi şuurumuzu canlı tutmak, inanç 
ve kültür değerlerimizi paylaşıp, yaygınlaştırmak 
gayesiyle devam ettirilen bu âdetleri başlatanlardan 
ve bugünlere getirenlerden Allah razı olsun. Aziz 
milletimizin maneviyatını yükselten, istikbale duyduğu 
güveni artıran bu gibi faaliyetler, gönüllerimiz 
arasındaki bağların güçlenmesine ve birbirimize 
kaynaşmamıza vesile oluyor. Düzenlenen şölen 
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bir yandan irfanımızı, kültürümüzü paylaşmamıza 
fırsat sağlarken, diğer yandan geçmişimizin şeref 
levhalarından aldığımız ilham ile geleceğe güvenle 
yürümemize imkân veriyor. Tarihin tekerrür etmesini 
istemiyorsak geçmişi bilmeliyiz, geçmişten ders 
almalıyız. Zira geçmişini bilemeyenin geleceği olmaz.” 

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un “Bir zamanlar biz 
de millet, hem nasıl milletmişiz / Gelmişiz dünyaya 
milliyet nedir öğretmişiz.” dizelerini anımsatan 
Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Kurduğumuz medeniyetimiz ve oluşturduğumuz 
değerlerimizle insanlığın ufkunu açtık. Medeniyetimizi, 
değerlerimizi unutmayacağız gençler, nesilden nesile 
aktaracağız. Böyle yaptığımız zaman hiçbir zaman 
beka endişemiz olmaz. Ecdadımız önce kendini bildi. 
Sonra yüzlerce yıl, bizi biz yapan inanç ve kültür 
değerlerimizi yaşatıp genişleterek yeryüzünün en 
muhteşem devletlerinden birini kurdu. Böylece 
Asya bozkırlarından, Oğuzların renklerini ve 
seslerini Anadolu’ya taşıyıp, dünya tarihinin eşsiz 
destanlarından birini yazdı. Millet olarak gökkuşağının 
renkleri, türkülerin ezgileri gibiyiz. Hepimiz bu 
büyük Türk ailesinin mensuplarıyız. Farklılığımız 
gücümüzdür, güzelliğimizdir. Milletimizin gücü de 
buradan gelmektedir.” 

“Yüzlerce yıl âleme nizam vermek için mücadele 
verdik.” diyen Yıldırım, şunları dile getirdi: 

“Ahlakı, adaleti yaymak için huduttan hududa koştuk. 
Her zaman mazlumun yanında olduk. Sizler tarih 
yapan, tarih yazan Türk 
milletinin özetisiniz. 
Dağların, ovaların gür sesi, 
devletimizin teminatısınız. 
Bugün iç huzuruyla, yürek 
ferahlığıyla nefes aldığımız 
Anadolu bize vatan oldu. 
Sizlerin varlığı bu ovalara, 
bu dağlara can verdi. Kökü 
üç kıtaya uzanan çınarın 
gövdesinin bulunduğu bu 
topraklarda düzenlenen 
bu toy, sizlere duyulan 
şükranın bir ifadesidir. 
İster Yörük, ister Türkmen, 
ister Alevi, ister Sünni, 
ister batıdan, isterse 

doğudan olsun hepimizin hamuru bu topraklarda 
karıldı, bu topraklarda mayalandık. Hepimiz aynı 
çınarın yapraklarıyız. Hepimiz büyük Türk milletinin 
evlatlarıyız. Gücümüzü, güvenliğimizi tarihimizden, 
kültürümüzden, medeniyetimizden alıyoruz. Adımız 
farklı olsa da amacımız aynıdır. Birimiz olmadan, 
diğerimiz olamaz. Peygamberimiz ‘Vatan sevgisi 
imandandır’ buyuruyor. Vatan sevgisi bizim 
fıtratımızda var. Bizler kendimizi vatanımızın bir 
parçası olarak görürüz. Vatan olmazsa bir yanımız 
eksik kalır. Bizler ancak vatanımızla yaşarız.” 

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yılını 
da kutlayan Yıldırım, “Ülkemiz, geleceğimiz için 
canını seve seve veren tüm şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Etkinliğin 
düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, 
Anadolu’nun dört bir yanından Söğüt’e gelen ve burayı 
hınca hınç dolduran Yörükler’e, vatan evlatlarına 
şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, protokol konuşmalarının 
ardından TBMM Başkanı Yıldırım’a, katılımından 
dolayı içerisinde kılıç ve kını bulunan çerçeve hediye 
etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet 
etti, kendisine verilen bayrağı öptü.

Etkinlik kapsamında Ankara Kulübü Derneği seğmen 
ekibi ve Mehteran takımı gösterilerini sundu.  

Program, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu 
eşliğinde gerçekleşen tören geçişiyle sona erdi.
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BAŞKENTTE DİYARBAKIR VE SİVAS TANITIM GÜNLERİ 
ETKİNLİĞİ YAPILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) 
“Diyarbakır Tanıtım Günleri”nin açılış 
törenine katıldı. 

Törene, Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK PARTİ Diyarbakır 
Milletvekili Ebubekir Bal, Mehmet Mehdi Eker ile Oya 
Eronat, Diyarbakır Valisi 
Hasan Basri Güzeloğlu, 
Diyarbakır Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Cumali Atilla, 59. 
Hükûmet İçişleri Bakanı 
Abdülkadir Aksu, eski 
milletvekilleri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 
açılış töreninde yaptığı 
konuşmada,  Ankara’da 
her yıl düzenlenen 
tanıtım günlerinin 
amacının, Anadolu’nun 
şehirlerini hem 
Türkiye’de hem de 
dünyada tanıtmak olduğunu belirtti.

Bu tür faaliyetlerin hem vatandaşların buluşmasına 
hem de esnafın, sanatkârın ve tüccarın Ankara’ya 
gelmesine vesile olduğunu anlatan Yıldırım, aynı 
zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını ifade 
etti.

Diyarbakır’ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği 
yaptığına değinen Yıldırım, “Diyarbakır, Anadolu 
medeniyetinin en köklü şehirlerinden biri. Güven 
içinde, keyifle gezeceğiniz bir Diyarbakır var artık. 
Diyarbakır terörle değil; tarihle, kültürle, medeniyetle, 
sevgiyle, kardeşlikle anılan bir şehir haline geldi. Bize 
ait bütün değerleri orada görebilirsiniz. İnanıyorum ki 

Diyarbakır gerçek yönüyle tanındığında ülkemizin 
kardeşliğine, barışına, huzuruna daha çok katkı 
sağlayacak.” diye konuştu.

Bugünkü tanıtım günü sayesinde vatandaşların 
Diyarbakır’a olan ilgisinin daha da artacağına işaret 
eden Yıldırım, etkinliği gezecek kişilerin, Diyarbakır 
hakkındaki yanlış algılarını bir bir terk edeceğini, 
gelirken kafalarında oluşan ön yargıların yok olacağını 
bildirdi.

İnsanların hiçbir ön yargı ve şart olmadan birbirini 

sevmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları 

söyledi:

“Bizi kardeş olarak yaratan yüce Rabb’imiz ‘İnananlar 

ancak kardeştir’ diyor. Biz kardeş olmaktan büyük 

bahtiyarlık duyuyoruz. Eğer birbirimizi seversek bugün 

yaşadıklarımız mesele olmaktan çıkar. Omuz omuza 

vererek her türlü zorluğun üstesinden geliriz, daha 

güzel yarınlara birlikte yol alırız. Güç birliği yaparak 

vatanımızı daha güzelleştirir, 2023 hedefini, 2053 

vizyonunu rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Buna irademiz 

var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü 

6 Eylül 2018
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iktidarla, güçlü Meclisle ve 81 milyon vatandaşımızın 
desteği ve kardeşliğiyle bunu başaracak güce sahibiz. 

Son günlerde ülkemiz üzerinde yapılmaya çalışılan 

operasyonlar karşısında milletimizin topyekün 

karşı durması ve bu oyunu bozma yönünde ortaya 

koyduğu irade ve kararlılık bütün dünyanın takdirini 

kazanmıştır. Peygamberimiz ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta 

azap vardır’ demiştir. Bizler hep rahmete talip olduk. 

Aramızdaki kardeşliği, alışverişi artıralım. Birbirimizi 

daha çok ziyaret edelim. Eğer bunu yaparsak çok 

daha güzel günlerimiz olacak.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra etkinlikte 

emeği geçenlere teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından, 4 gün sürecek etkinliğin 

açılışı yapıldı.

Eşi Semiha Yıldırım ile stantları gezen TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım, bir stanttaki dokuma tezgâhında ipek 

şal dokudu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “Başkentte Sivas Tanıtım 
Günleri” etkinliğinin açılışına katıldı. 

13 Eylül 2018

Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen “Başkentte 
Sivas Tanıtım Günleri” 
etkinliğine TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım’ın yanı 
sıra 25. Dönem TBMM 
Başkanı ve AK PARTİ Sivas 
Milletvekili İsmet Yılmaz, 
BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, bazı milletvekilleri,  
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna, Sivas Valisi Davut 
Gül, Sivas Belediye Başkanı 
Sami Aydın, Yenimahalle 
Belediye Başkanı Fethi Yaşar 
ile Ankara Sivaslı Dernekler 

Federasyonu Başkanı Muammer Timurkaynak katıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Başkentte Sivas Günleri” 
etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmasında,  her hafta 
ayrı bir şehre ev sahipliği yapan Ankara’da, bugün 
Sivas günlerinin olduğu belirterek fuarların, şenliklerin 
ticari, ekonomik hayatı canlı tutan organizasyonlar 
olduğunu ifade etti. 

Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlere bakıldığında, 
81 ilin özetinin görüldüğünü dile getiren Yıldırım, 
geçen hafta da Diyarbakır günlerinin açışını 
gerçekleştirdiklerini hatırlattı. 

Alışverişin ekonominin can suyu olduğuna işaret 
eden Yıldırım, bu etkinliklerin alışveriş ortamının 
canlanmasına da ayrıca vesile olduğunu bildirdi. 

Anadolu’da kurulan bütün medeniyetlere ev sahipliği 
yapan Sivas’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin 
atıldığı şehir olduğunu anımsatan Yıldırım, Sivas’ın, 
“Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece” 
diyen Âşık Veysel’i kazandırdığına dikkati çekti. 

Yıldırım, yüreği vatan sevgisiyle ömrü bayrak 
sevdasıyla geçen şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun da 
Sivaslı olduğuna işaret ederek, “Allah kendisine 
rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.” dedi. 

Pir Sultan Abdal’ın diyarı olan Sivas’ın birliğin, 
beraberliğin, kardeşliğin merkezi olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, şöyle devam etti: 

“İşte sema da bizim, semah da bizim. Alevi de bizim, 
Sünni de bizim. 81 milyon hepsi bizim. Biriz, beraberiz, 
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kardeşiz, birlikte Türkiye’yiz. Salı günü hicri yılbaşı. 
Peygamber Efendimizin Mekke’nin karanlığından, 
Medine’nin aydınlığına çıktığı tarihin başlangıcı. 
Muharrem ayımız hem umut ayıdır hem hüzün, 
matem ayıdır. Umut ayıdır çünkü Hicretin başladığı 
aydır, hüzün ayıdır çünkü iktidar hırsı yüzünden 
Hazreti Ali Efendimizin torunu, Hazreti Hüseyin’in 
ve 71 akrabasının katledildiği Kerbela olayının da 
gerçekleştiği aydır. Hüzünlerimizi paylaşacağız, 
azaltacağız. Mutluluklarımızı, umutlarımızı 
paylaşacağız, çoğaltacağız. Böylece ülkemizi aydınlık 
yarınlara birlikte taşıyacağız.” 

Bu açılışla Sivas’ın ekonomik, sosyal ve kültürel 
değerlerinin tanınma fırsatı olacağını belirten Yıldırım, 
“Birliğimizin, kardeşliğimizin temel şartı, birbirimizi 
daha iyi tanımak, aramızdaki yabancılık duygusunu 
azaltmaktır. Bunu ne kadar çok yaparsak, o kadar 
kardeşliğimizi sağlam yaparız. Birbirimizi ne kadar 
yakın tanırsak, millet olarak o kadar da güçlü oluruz.” 
dedi. 

Yıldırım, böyle etkinliklerin, 
memleketine gidemeyenlere, 
memleketlerini ayağına 
getirdiğine değinerek bugün 
yapılacak etkinlikle Ankara’da 
yaşayan Sivaslıların vatan 
hasretinin bir nebze olsun 
giderilmiş olacağını aktardı. 

Ankaralıları Sivas’ın 
zenginliklerini görmek üzere 
Atatürk Kültür Merkezi’ne 
davet eden Yıldırım, şunları 
ifade etti: 

“Sivas’ın zenginliği, 
Türkiye’nin zenginliğidir. 
Birlikte kazanıp, birlikte 
zenginleşeceğiz ve birlikte 
paylaşacağız. Bakmayın 
siz düşmanlarımıza, 
aleyhimizde çalışmalar 
yapanlara. İster PKK 
kılığında, ister FETÖ 
kılığında gelsinler, 
birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi asla 

bozamazlar, zarar veremezler. Allah’ın izniyle, 
Türkiye’nin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine 
hiçbir güç engel olmayacak. İki gün önce Türkiye’nin 
büyüme rakamları açıklandı. Ekonomimiz ikinci 
çeyrekte 5,2 büyüme göstererek yoluna devam etti. 
En büyük güvencemiz, Sivas’ın yiğidoları olduğu gibi 
aziz milletimizdir. Sizlerin desteğiyle, gayretiyle ülke 
bugünlere geldi. Aydınlık yarınlara da bütün zorlukları 
aşarak birlikte ulaşacağız.” 

Sivas günlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni 
eden Yıldırım, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği 
olanlara teşekkür etti. 

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından etkinliğin açılış 
kurdelesini kesti.

Etkinlikte, halk oyunu gösterilerini izleyen Yıldırım, 
etkinlikten ayrılırken bir Kangal köpeğini sevdi.
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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 2018-2019 EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ PROGRAMI’NA KATILDI

TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, eşi 
Semiha Yıldırım ve 
Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk ile 
Ç e k m e k ö y ’ d e k i 
Öğretmen Semiha 
Yıldırım İlkokulunda 
2018-2019 Eğitim 
ve Öğretim Yılı 
Açılışı Program’ına 
katıldı.

2018-2019 Eğitim 
ve Öğretim Yılı 
Açılışı Programı’na 
İstanbul Valisi 
Vasip Şahin ile 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni eğitim-öğretim yılının 
hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine “Bu okul, 
sevgili hayat arkadaşım, öğretmen Semiha Hanım’ın 
adını taşıyor. Semiha Hanım, tebeşir tozu yutmuş, 
emekli bir öğretmen. Onun zamanında akıllı tahtalar 
yoktu, kara tahta vardı, tebeşir tozu vardı, yoksunluk 
vardı. O, bugüne kadar zor şartlarda binlerce öğrenci 
yetiştirdi. Allah nasip etti, adına bir okul yaptırma 
bahtiyarlığına da erişti. Bu mutluluğun tarifi yok.” 
diyerek başladı. 

Türkiye’deki birçok hayırsever vatandaşın geçen 
16 yıl içinde yüz binlerle ifade edilen sayıda okul ve 
sınıfı, Millî Eğitim Bakanlığına kazandırdığını aktaran 
Yıldırım, “Eğitim-öğretim yılı açılışı vesilesiyle 
bütün vatandaşlarımıza, hâli vakti yerinde olan iş 
adamlarımıza bir tavsiyede bulunmak istiyorum. 
Okul, sağlık ocağı, hastane, köprü, çeşme, elinizden 
ne geliyorsa mutlaka yapınız, çünkü dünyanın malı 
dünyada kalıyor.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Başbakanlığı döneminde 
yapılan yasal düzenlemeyle okul, hastane, sağlık ocağı, 
ibadethane yapanların bu eserler için katma değer 
vergisi ödemediklerini hatırlatarak varlıklıyken eser 

yapmayı, geleceğe ve gençlere yatırım yapılmasının 
ihmal edilmemesini istedi. 

Türkiye’nin, 2020’ye kadar tekli öğretime geçme hedefi 
olduğuna değinen Yıldırım, “5-6 büyük il dışında bugün 
Türkiye, bunu hemen hemen halletti. O illerimizde 
de inşallah yoğun bir çalışmayla hayırseverlerimiz, 
Millî Eğitim Bakanlığımız, valiliğimiz, belediyelerimiz 
çalışarak bu hedefi gerçekleştireceğiz.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, öğrencilere şu şekilde 
seslendi: 

“Bizler dün, sizin bulunduğunuz sıralardan geçtik, 
İstiklal Marşımız ile ders başı yaptık, tatile çıktık. Bizim 
zamanımızda okullar sobalıydı. Sizin kadar şanslı 
değildik. Hatta okula giderken, defterlerimizle beraber 
odunumuzu da götürürdük, sobanın yakılmasını 
nöbetleşe yapardık. Bütün bu zorluklara rağmen 
okulu severdik, okulumuzu tertemiz tutardık. Yarın 
sizler de nöbeti devralacak, hepimizin iftihar ettiği pırıl 
pırıl gençler olarak bizlerin yerini alacaksınız. Az önce 
bir yavrumuzla, Ahmet Bayoğlu ile sohbet ederken, 
‘Ne olacaksın?’ diye sordum, ‘Robot yapacağım. 
Teröristlere karşı askerlerimizi korumak için robot 
yapacağım.’ dedi. İşte bizim ihtiyacımız olan gençlik 
bu. Hem insan hayatının kutsal olduğunu hem de 

17 Eylül 2018
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güvenliğin bir ülkenin istiklali, istikbali için olmazsa 
olmaz olduğunu biliyor.” 

Öğrencilerden okullarını sevmelerini ve çevresini 
temiz tutmalarını isteyen Yıldırım, Türkiye’nin her 
köşesindeki okullara; temiz okullar için sınıfları, 
koridorları, okul bahçesini, okulların etrafını temiz 
tutma çağrısında bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mühendislik, yöneticilik, 
milletvekilliği, bakanlık ve başbakanlık yaptığını 
ifade ederek, “Her şeyden önce ben bir öğretmen 
eşiyim, öğretmenlere her zaman gıpta ederim, her 
zaman büyük saygım var. Bana göre öğretmenlik, 
insan yetiştirme sanatıdır. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
‘Eserinin üzerinde imzası 
olmayan yegâne sanatkâr 
öğretmendir.’ demiyor mu?” 
diye konuştu. 

Evliliğinin ilk yıllarında İstanbul 
Teknik Üniversitesinde (İTÜ) 
öğrenci olduğu sırada, eşi 
Semiha Yıldırım’ın hasta olması 
üzerine dersin boş kalmaması 
için kendisini sınıfına yolladığını 
anlatan Yıldırım, öğrencilerin 
kendisini yok farz ettiğini ve 
dinlemediğini, ilk gördüğü 
çocuğu ayağa kaldırdığını 
ve sınıfa daha sonra sessizliğin hâkim olduğunu 
ancak dersin ardından eşi okula döndüğünde okul 
müdürünün, “Hoca hanım, sen hasta olunca dersler 
boş geçsin, beyini gönderme.” dediğini aktardı. 
Yıldırım, “Herkes öğretmen olamaz, sabır abidesi 
olmanız lazım.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, törende lise kimya öğretmeni 
Yılmaz Er’in de bulunduğunu belirterek, “Değerli 
eşim Semiha Hanım’ın şahsında ve huzurlarınızda 
bu ülkenin vefakâr, cefakâr bütün öğretmelerini 
şükranla selamlıyorum. İyilik, güzellik, doğruluk 
adına sahip olduğumuz değerlerin yaşatılmasında 
öğretmenlerimizin payı çok ama çok büyüktür.” 
ifadelerini kullandı. 

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un göreve 
başladığında söylediği “Ülkemizde doğan her çocuk 
kaybedilmeyecek kadar değerlidir.” sözünün dikkatini 
çektiğini aktaran Yıldırım, “Bu meseleyi bürokratik 

bir mesele olmaktan çıkarıp, ulusal bir dava olarak 
algılayıp topyekûn olarak hareket etmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Biz aslında bilimi, ahlakı, sanatı, sporu 
konuşacağız. Ahlak üzerine inşa edilmemiş bir eğitim 
sisteminin geçerli olacağına inanmıyorum. İşin özeti 
budur. Her şeyi öğrenebilirsiniz ama değerlerinize 
yabancılaşırsanız kimliğinizi, benliğinizi muhafaza 
edemezsiniz, öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin en büyük 
kaynağının insan olduğunu vurgulayarak şu şekilde 
devam etti: 

“Bugün dünyanın 20 büyük ülkesi arasındayız. Orta 
vadeli hedefimiz, 10 ülke arasında yerimizi almak. 
Bugüne kadar yaptığımız yatırımlar meyvesini veriyor. 
Eğitim için altyapı anlamında hemen hemen her şey 
yapıldı. Bütün okullara internet erişimi var, okulların 
büyük kısmında etkileşimli tahta var. Yavrularımız 
artık bilgisayar destekli eğitim görüyor. Çocuklarımız 
ve gençlerimiz, geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor. 
Türk milletini, dünya milletler ailesi arasında en güzel 
yere taşıyacak olan bu nesillerdir, bu yavrularımızdır. 
Bugün nüfusumuzun yüzde 100’ünü çocuklar, gençler 
teşkil etmiyor ama gelecekte sizler ve nüfusumuzun 
yüzde 100’ünü teşkil edeceksiniz. Millî hedeflerimize 
ulaşmak için büyük gayret göstereceğiz, Türkiye’yi 
adeta bir açık hava okulu haline getireceğiz. Çünkü 
dünyanın en gelişmiş ülkeleri, eğitimli insan gücüne 
sahip ülkelerdir. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ 
anlayışı bu topraklarda kurulup, 3 kıtada 7 denize, 600 
sene hükmetmiş Osmanlı’dan bize kalan bir eserdir. 
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O hâlde insanımızı nitelikli hâle getirip küresel barışa, 
huzura, refaha da katkı sağlamalıyız. Eğitim, bizim 
millî davamızdır. ‘En güçlü savunma, yetişmiş insan 
gücüdür’ anlayışını benimsiyoruz. 2002’den itibaren 
eğitime ayrılan bütçe, savunma bütçesinin önüne 
geçmiştir. 16 yıllık süre içerisinde sadece eğitimin 
altyapısına, okullara, kitaplara ve insan kaynağına, 
öğretmenlerin sayısının artırılmasına, 60 milyar 
liranın üzerinde yatırım yaptık. Ülkemizde hâlen 18 
milyon ilkokul, ortaokul, okul öncesi ve lisede eğitim 
gören öğrencimiz var. Bu sayıya yaygın öğretimi 
de kattığımızda 25 milyonun üzerine çıkıyoruz. 
Millî Eğitim Bakanlığımız, öğretmen kadrosunun 
güçlendirilmesinden okul ve derslik sayısının 
artırılmasına kadar, çok ama çok nitelikli çalışmalar 
yürütüyor. Eğitim kadar katma değeri yüksek başka 
bir yatırım yok. Artık hiç kimse bir çocuğun yetişmesi 
konusunda ‘Aman bana ne’ diyecek durumda değildir, 
çünkü gelecek eğitimdedir.” 

Eğitim ve öğretimin dinamik bir alan olduğuna ve sık 
sık güncellenmesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, 
“Çocuklarımızı, gençlerimizi, bilgi toplumunun 
ihtiyaçlarına göre yetiştirmeliyiz. Çocuklarımız, 
gençlerimiz, yarının ihtiyaçları doğrultusunda 
donanımlı hâle gelmelidir, ancak bunu yaparken kendi 
ruh kökümüzden asla kopamayız. Maneviyatı tam, millî 
hisleri güçlü nesiller, geleceğin en başarılı nesilleri 
olacaktır. Evlatlarımız içine kapanık değil, dışa dönük 
olmalıdır. İnanç ve kültür değerlerimizle çatışmadan, 
bilginin ışığında gelecek hedeflere yürünmelidir. Bizler 
onların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı 
hazırlamakla mükellefiz. Bunu yaptığımız takdirde ne 
istiklal ne istikbal ne istikrar kaygımız olur.” dedi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ifade ettiği gibi yapmamız gereken 21. 
yüzyılın gerçeklerine uygun, çağa yön verecek, fikri 
hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmektir. 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitim yine 
bir numaralı öncelikli alanımız olarak ele alınıyor 
ve geleceğimiz, gençlerimiz, yavrularımız için 

ne gerekiyorsa, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan 
yapılıyor. Yeter ki kendimize ve insanımıza inanalım, 
güvenelim.” diye konuştu. 

Dünyanın en gelişmiş İHA ve SİHA’larını Türkiye’nin 
yaptığını dile getiren Yıldırım, sözlerini şu şekilde 
tamamladı: 

“Hakkımız olan uçaklarımızı vermemek için çeşitli 
bahaneler yapıyorlar. Utanmasalar Türkiye’nin 
anahtarını isteyecekler. Biz, yaparsak en güzelini 
yaparız. İşte şimdi onu yapıyoruz. Artık kendi 
helikopterimizi, İHA’mızı, SİHA’mızı yapıyoruz, 
savunma sanayimizde bağımlılığı ortadan kaldırıyoruz. 
Hepsini yerli ve millî imkânlarla Türk insanının alın 
teriyle, akıl teriyle yapıyoruz. Herkes emin olsun, 
eğer birbirimizi daha çok seversek, daha çok birlik 
olursak, kardeş olursak, birlikte Türkiye olursak bize 
hiç kimse zarar veremez. Bizde bilgi, basiret, gönül 
zenginliği var; gençlerimizde, çocuklarımızda enerji 
var. Biz, büyük bir medeniyetin evlatlarıyız, gittiğimiz 
yere adalet, ahlak götürdük, insanlığın bugünlere 
gelmesinde çok büyük emeklerimiz oldu. Eğer çocuk 
ve gençlerimizi daha iyi yetiştirirsek, kendimize 
inanırsak, güvenirsek, sesimizi dünyaya daha gür bir 
şekilde ulaştırırız. Başarmanın şartı inanmaktır. Bizler 
inanıyoruz, o halde başaracağız. Unutmayın, sadece 
vazgeçenler kaybeder. İnat edeceğiz, ısrar edeceğiz, 
mutlaka başaracağız.” 

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
eşi Semiha Yıldırım, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
ve öğrenciler, okulun önünde ilk ders zilini çaldı. 

Daha sonra TBMM Başkanı Yıldırım, eşi Semiha 
Yıldırım, Bakan Selçuk, Vali Şahin ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uysal, 3-D sınıfını ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, akıllı tahtaya “Eğitim-öğretim 
yılı başladı. Başarılar.” yazdı. Binali Yıldırım, eşi 
Semiha Yıldırım, Ziya Selçuk ve beraberindekiler 
çocuklarla sıralara oturdu ve fotoğraf çektirdi. 

Daha sonra Yıldırım ve beraberindekiler öğretmenlerle 
bir araya geldi. Yıldırım, öğretmenlere çiçek ve tablet 
hediye etti. 
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Okuldan ayrılırken gazetecilere 

açıklama yapan Yıldırım, nasıl 

bir öğrenci olduğunun sorulması 

üzerine, şunları söyledi: 

“Ben etliye, sütlüye karışmayan, 

okuyup yazıp dersine bakan 

bir öğrenciydim, ortadan biraz 

fazla, fena değil. Teşekkür, 

takdir alıyordum ama zayıfım 

olduğu zamanlar da oldu. 

Zayıfı olmayan öğrenci yavan 

öğrencidir. Zayıf olacak, 

düzelteceksin, sonra devam 

edeceksin. Heyecan tazeleme oluyor zayıf olunca. 

Ortaokulda ilk yıllar zayıfım vardı ama ondan sonra 

hiç olmadı. Ailem, her zaman bütün aileler gibi 

‘Her şeyini alıyoruz, okula gönderiyoruz, gidiyorsun 

geliyorsun zayıf getiriyorsun, bir daha zayıf getirirsen, 

bir daha seni okula göndermeyeceğiz’ falan diyordu. 

Ama tekrar gönderiyorlardı, ne yapsınlar.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da 

kendi adını taşıyan okulda eğitim-öğretim yılı açılışında 

bulunmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade 

ederek, “Eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. 

Beni gururlandırdılar, bana bir öğretmenler günü 

hediyesi olarak armağan ettiler. Bu da beni çok mutlu 

etti.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem 1. Yasama 

Yılında milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkması 

nedeniyle Genel Kurul Salonunda koltuk sayısını 

artırma ve TBMM Halkla İlişkiler Binasındaki yeni oda 

tahsisine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Genel 

Kuruldaki yeni dönem hazırlıklarını yerinde inceledi.

TBMM Başkanı Yıldırım’a, Meclisteki incelemeleri 

sırasında TBMM İdare Amiri Hasan Turan, TBMM 

Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve TBMM 

İdari Teşkilatı yöneticileri eşlik etti.

27. Dönem 1. Yasama Yılında milletvekili sayısının 

550’den 600’e çıkması nedeniyle Genel Kurul 

Salonunda koltuk sayısını artırma ve TBMM Halkla 

İlişkiler Binasındaki yeni oda tahsisine ilişkin 

çalışmalarda sona gelindi.

Yeni dönem hazırlıklarına ilişkin bilgi alan Yıldırım, 

açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, milletvekili sayısının 

600’e çıkması nedeniyle Mecliste devam eden 

çalışmaların tamamlandığını belirterek “Her 

milletvekilimizin çalışma odaları hazır. Komisyonların 

hem toplantı odaları hem de çalışma mekânları 

tamamen gözden geçirildi ve her yönüyle hazır hâle 

getirildi. Meclisimiz 1 Ekim’e hazır.” dedi. 

Hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu belirten 

Yıldırım, “Genel Kurulda her milletvekilinin oturacağı 

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, GENEL KURUL 
SALONUNDAKİ TADİLAT ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

19 Eylül 2018
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bir koltuk olacak, dolayısıyla 600 milletvekilline göre 

600 koltuk bulunacak. Eksikler tamamlandı. Hükûmet 

sırası kaldırıldı, komisyon tarafında 10 koltuk ayrıldı.” 

diye konuştu. 

Ses düzeniyle ilgili son testlerin yapıldığını anlatan 

Yıldırım, kürsünün yerinin yeni yerleşime göre 

ayarlandığını ifade etti. 

Genel Kurulda temizlik işlerinin süratle devam 

ettiğini anlatan Binali Yıldırım, “Meclisimiz 1 Ekim’e 

hazır. Ayrıca milletvekili odaları eksikti. Bu boşlukta 

o odalar da yapıldı. Kuralar da çekildi. Şu anda her 

milletvekilimizin oturacağı, çalışma yapacağı odalar 

da mevcut. Ayrıca komisyonların hem toplantı odaları 

hem çalışma mekânları tamamen gözden geçirildi ve 

bitirildi, her yönüyle hazır hale getirildi.” ifadelerini 

kullandı. 

Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1 Ekim’de yeni yasama 

yılının açılış konuşmasını yapacağını bildirdi. 

“17 Ekim’e kadar 2019 bütçesi verilecek.” diyen 

Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunulacak bütçenin 

önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra 

TBMM Genel Kurulunda 

görüşüleceğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 

bazı düzenlemelere 

ihtiyacının olduğunu 

anımsatan Yıldırım, bu 

düzenlemelerin Meclise 

teklif olarak sunularak 

görüşüleceğini belirtti. 

TBMM İçtüzüğü ile ilgili 

çalışmaların sürdüğünü 

ifade eden Yıldırım, şunları 

söyledi: 

“İçtüzük, yeni sisteme uygun olarak gözden geçirildi. 

İçtüzükle ilgili taslak çalışma yapıldı. Biz de Meclis 

Başkanlığı olarak bir çalışma yaptık. Bütün bunlar 

parti gruplarıyla görüşülecek. İçtüzük, önce Başkanlık 

Divanında görüşülecek ve son şekli verilecek. İçtüzük, 

daha sonra da Meclis Genel Kurulunda çalışma 

takvimine uygun olarak ele alınıp tamamlanmış 

olacak. Ayrıca uyum yasalarıyla ilgili konular da 

yeni dönemde Meclisin gündeminde olacak. Görev 

süresinin uzatılmasıyla ilgili iki tezkere var. Onlar da 

görüşülecek. Yoğun bir gündemle 1 Ekim’de Meclis 

çalışmalarına başlamış olacağız.” 

Yeni yasama yılına ilişkin düşüncelerini de paylaşan 

Yıldırım, “Ülkemizin içinde bulunduğu şartları 

dikkate alarak daha verimli, daha az münakaşa, 

daha çok müzakereyi esas alan bir çalışma 

anlayışıyla Meclisimizi azami verimlilikte çalıştırmayı 

hedefliyoruz. Bütün partilerin, parti gruplarının, 

milletvekillerinin ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan 

yasal düzenlemelerde, sosyal ve ekonomik konularda 

çok daha sağduyulu ve ortak anlayış içinde hareket 

edeceklerine inanıyorum. Yeni dönemin ülkemiz ve 

milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını Mevla’mdan 

niyaz ediyorum.” diye konuştu. 
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, VATANDAŞLARLA 
BULUŞTU

14 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Pursaklar’da 

davet üzerine bir vatandaşın evini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Pursaklar ilçesinde 

kıldığı cuma namazı sonrasında kendisini 

bekleyenleri selamladı.

Daha sonra, davet üzerine Fethiye ve Şükrü 

Çangır’ın evine ziyarette bulunan Yıldırım, aile 

üyeleriyle çay içip bir süre sohbet etti.

TBMM Başkanı Yıldırım’a ziyaretinde, AK PARTİ 

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Ankara Valisi 

Ercan Topaca ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 

Kumbuzoğlu eşlik etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ziyaretin ardından 

kendisine sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla da  

yakından ilgilendi.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM GÜLHANE’DE
13 Eylül 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Gülhane Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde görevleri sırasında 

yaralanan güvenlik görevlilerini 

ziyaret etti. 

Hastanede tedavi gören güvenlik 

görevlileriyle bir süre sohbet eden 

Yıldırım, kendilerine geçmiş olsun 

dileklerini iletti.

Hastaların sağlık durumuna ilişkin 

bilgi alan Yıldırım, kendisini ziyaret 

ettiği için mutlu olduğunu söyleyen bir güvenlik 

görevlisin alnından öptü.

TBMM Başkanı Yıldırım, hastane çıkışında vatandaşlarla 

sohbet edip fotoğraf çektirdi.
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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VE KABİNE ÜYELERİ 
GENEL KURULDA YEMİN ETTİ

10 Temmuz 2018

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 9 Temmuz’da yeni Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sisteminin ilk kabinesini açıklamasının 
ardından TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı 
yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici 
Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. 

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve yeni bakanların 
atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 
okunmasının ardından TBMM Geçici Başkanı Durmuş 
Yılmaz, başarılar dilediği Cumhurbaşkanı yardımcısı 
ve yeni bakanları Genel Kurula davet etti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar 
Genel Kurula beraber gelerek, komisyon sıralarına 
oturdu.

Durmuş Yılmaz; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun milletvekilliklerinin Anayasa gereği sona 
erdiğini duyurdu. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 9 Temmuz’da atanan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve ardından 
sırasıyla Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan kürsüye gelerek, yemin etti.

Yemin töreni için toplanan Genel Kurulda birleşimin 
kapanmasının ardından AK PARTİ milletvekilleri 
bakanları tebrik etti.
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CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Fuat OKTAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Hulusi AKAR
Millî Savunma Bakanı

Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı

Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı

Ruhsar PEKCAN
Ticaret Bakanı

Mehmet Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı

Mehmet ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Muharrem KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı

Berat ALBAYRAK
Hazine ve Maliye Bakanı

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı

Zehra Zümrüt SELÇUK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı

Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

Abdulhamit GÜL
Adalet Bakanı

Fatih DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan; TBMM Başkanı Binali Yıldırım 
ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleriyle 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçilmesinin 
ardından yapılacak ilk kabine toplantısı öncesinde 
Hacı Bayram Camii’ne gelerek cuma namazı kıldı.

Buradaki programa AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcıları, bazı 
milletvekilleri, Ankara Valisi Ercan 
Topaca, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Tuna ile parti yöneticileri 
de katılarak namaz kıldılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan camiye 
TBMM Başkanı Yıldırım’la geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, Hacı Bayram Camii 
avlusunda toplanan vatandaşların 
sevgi gösterileriyle karşılandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini coşkuyla 

karşılayan vatandaşları el sallayarak selamladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın kıldırdığı 

cuma namazında, “Milletçe Yeniden Doğuş:  

15 Temmuz” konulu hutbe okundu.

CUMHURBAŞKANI VE TBMM BAŞKANI, 
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ ÜYELERİYLE  
HACI BAYRAM CAMİİ’NDE 

13 Temmuz 2018
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TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım 

başkanlığında ilk kez toplandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Danışma Kurulu toplantısı 

nedeniyle birleşime önce 30, daha sonra 15 dakika 

ara verdi. 

Birleşimin üçüncü oturumunu açan Yıldırım,  

27. Dönemin hayırlı olmasını diledi. 

24 Haziran’da milletvekili ve cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin birlikte gerçekleştirildiğini anımsatan 

Yıldırım, yeni dönemde Meclise önemli görevler 

düştüğünü ifade etti. 

Mecliste artık bütçe kanun tasarısı hariç yasama 

faaliyetlerinin milletvekilleri tarafından teklif edileceğini 

belirten Yıldırım, şöyle konuştu: 

“Yeni dönem Meclisimizin önemli hususiyetlerinden 
birisi de temsilde adaleti olabildiğince sağlamış 
olmasıdır. Oy verenlerin yüzde 97’si bu Mecliste temsil 
edilmektedir. Bu güzel bir sonuçtur. Bunun yasama 
faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Meclisimizin yeni dönemde oluşturacağı gerek kanun 
yapmada, gerek denetim faaliyetlerinde, gerekse 
toplumun her konudaki beklentilerini karşılama 
noktasında çalışma süreci içerisinde bazı teamüller, 
uygulamalar geliştireceğine yürekten inanıyorum. 
Parti gruplarının, grup yöneticilerinin karşılıklı anlayış 
ve istişare içerisinde Meclisimizin olabildiğince 
verimli çalışmasını temin bakımından çalışmalarının 
çok yerinde olacağını düşünüyorum. Meclis Başkanı 
olarak bu konuda tüm parti gruplarıyla uzlaşmaya 
dayalı bir yönetim anlayışını geliştirmenin gayreti 
içerisinde olacağım.” 

TBMM BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS 
KOMİSYONLARI ÜYELİKLERİNİN SİYASİ PARTİ 
GRUPLARINA DAĞILIMI BELİRLENDİ

13 Temmuz 2018
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TBMM Genel Kurulunda, Danışma Kurulunda anlaşma 
sağlanamaması üzerine ilk olarak İYİ Partinin, 
Başkanlık Divanı üye sayısının 23’e çıkarılmasına 
yönelik grup önerisi ile CHP’nin 15 Temmuz Demokrasi 
ve Millî Birlik Günü’nde özel oturum yapılmasına 
yönelik önerisi kabul edilmedi. 

TBMM Genel Kurulunda, AK 
PARTİ’nin TBMM Başkanlık Divanı 
ve ihtisas komisyonları üyeliklerinin 
siyasi parti gruplarına dağılımına 
ilişkin grup önerisi kabul edildi. 

AK PARTİ, Danışma Kurulunda anlaşma 
sağlanamadığından, grup önerisini Genel Kurula 
getirdi.

Öneriye göre, TBMM Başkanlık Divanının Meclis 
Başkanı hariç 20 üyeden oluşması kabul edildi.

Öneri üzerinde konuşan AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş, önerileri hakkında bilgi verdi. 

Geçmiş dönemlerde TBMM Başkanlık Divanı üye 
sayılarının bazen arttığına bazen de azaldığına 
işaret eden Muş, bu dönemde de buna göre dağılım 
yaptıklarını belirtti. 

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, Başkanlık 
Divanı üye dağılımıyla ilgili özellikle muhalefet 
partilerinin daha etkisiz kılınması için özel olarak 
hazırlanmış listelerin olduğunu savundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise TBMM 

Başkanı hariç 20 üyeden oluşan Başkanlık Divanı üye 

dağılımını son derece makul bulduklarını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, partisinden 

iki tutuklu milletvekili bulunduğunu ifade ederek bu 

konuda Meclis Başkanının girişimlerde bulunması 

gerektiğini aktardı.

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da AK PARTİ’nin 

anlaşılamayan bir hesaplama yöntemiyle, Başkanlık 

Divanı ve ihtisas komisyonlarında çoğunluğu 

sağlamaya çalıştığını savundu.

TBMM Başkanlık Divanı üyeliklerinin siyasi parti 

gruplarına göre üye dağılımı şu şekilde oldu:

AK PARTİ :   1 başkanvekili, 6 kâtip üye, 3 idare amiri.  

CHP         :   1 başkanvekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri.  

HDP         :   1 başkanvekili, 1 idare amiri.  

MHP        :   1 başkanvekili, 1 idare amiri.  

İYİ Parti    :   1 kâtip üye. 

İhtisas komisyonlarından Dilekçe Komisyonu 

12, Plan ve Bütçe Komisyonu 30,  

KİT Komisyonu 35, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 

17, diğer komisyonlar ise 26’şar üyeden oluşacak. 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK PARTİ Grup önerisinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi 16 Temmuz 
Pazartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

İhtisas komisyonlarının siyasi parti gruplarına göre üye dağılımı ise şu şekilde oldu: 

AK PARTİ CHP HDP MHP İYİ PARTİ

Adalet Komisyonu   13 6 3 2 2

Anayasa Komisyonu  13 6 3 2 2

AB Uyum Komisyonu  13 6 3 2 2

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu  

13 6 3 2 2

Çevre Komisyonu  13 6 3 2 2

Dışişleri Komisyonu   13 6 3 2 2

Dilekçe Komisyonu    6 3 1 1 1

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu  8 4 2 2 1

İçişleri Komisyonu  13 6 3 2 2

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu  

13 6 3 2 2

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu  

13 6 3 2 2

KİT Komisyonu      17 9 4 3 2

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu  

13 6 3 2 2

Millî Savunma Komisyonu  13 6 3 2 2

Plan ve Bütçe Komisyonu  15 7 3 3 2

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu  

13 6 3 2 2

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

13 6 3 2 2

Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu 

13 6 3 2 2
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Siyasi partiler, TBMM Başkanlık Divanında partilere 
düşen üyelikler ile grup yönetimlerinde görev alacak 
isimleri belirledi.

AK PARTİ, Grup Yönetimi ve TBMM 
Başkanlık Divanında AK PARTİ’ye 
düşen üyelikler için seçim yaptı.

7 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı ve AK PARTİ Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK PARTİ 
TBMM Grup Toplantısının ardından basına kapalı 
geçilen bölümde, AK PARTİ Grup Başkanlığı ve Grup 
başkanvekillikleri için seçim yapıldı. 

Buna göre, AK PARTİ TBMM Grup Başkanlığına AK 
PARTİ Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı 
seçildi.

AK PARTİ Grup başkanvekilliklerine ise Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan, Çankırı Milletvekili 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, Denizli Milletvekili Cahit 
Özkan, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ve Tokat 
Milletvekili Özlem Zengin getirildi.

AK PARTİ TBMM Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı 
başkanlığında 16 Temmuz’da gerçekleştirilen basına 
kapalı grup toplantısında ise, TBMM Başkanlık 
Divanında AK PARTİ’ye düşen üyelikler ile Grup 

Yönetim Kurulu, Grup Disiplin Kurulu ve Grup 
Denetçiliği seçimi yapıldı.

Buna göre, AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa 
Şentop TBMM Başkanvekili olurken, AK PARTİ 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK PARTİ İstanbul 
milletvekilleri Emine Sare Aydın Yılmaz ve Rümeysa 
Kadak, AK PARTİ Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 
AK PARTİ Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile AK 
PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz TBMM 
Kâtip üyeleri olarak seçildiler.

TBMM İdare Amirleri de AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Orhan Yegin, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan 
Turan ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan 
olarak belirlendi.

CHP, Grup ve TBMM Başkanlık Divanı 
üyelikleri için seçim yaptı.

8 Temmuz 2018

CHP TBMM Grubu, 27. Yasama Dönemi’nin ilk  grup 
toplantısını basına kapalı olarak yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 
yapılan toplantıda, Grup ve Meclis yönetimi seçimi 
gerçekleştirildi.

Geçen dönemki Grup başkanvekilleri CHP İstanbul 
Milletvekili Engin Altay, CHP Sakarya Milletvekili 
Engin Özkoç ve CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, 
yeniden bu göreve getirildiler.

SİYASİ PARTİ GRUPLARI,  
TBMM BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ VE  
GRUP YÖNETİMİ İÇİN SEÇİM YAPTI
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TBMM Başkanlık Divanında CHP’ye düşen TBMM 

Başkanvekilliği için yapılan seçimde, CHP Ankara 

Milletvekili Levent Gök, CHP’nin TBMM Başkanvekili 

adayı oldu.

Kâtip üyelik için 8 ve idare amirliği için 5 adayın 

yarıştığı seçimlerde, CHP Afyonkarahisar Milletvekili 

Burcu Köksal, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan 

Hürriyet ile CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 

TBMM Kâtip üyeleri olarak seçildiler.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise TBMM İdare 

Amiri olarak belirlendi.

HDP TBMM Grubu, Grup yönetimi ve 

Meclis yönetimi için seçim yaptı.

7 Temmuz 2018

HDP TBMM Grubu, Grup yönetimi ve Meclis yönetimi 

seçimi için Grup Toplantı Salonu’nda basına kapalı 

olarak toplandı. 

Toplantıda, 2 Grup başkanvekili ve TBMM Başkanlık 

Divanında HDP’ye düşen 1 başkanvekiliği ile 1 idare 

amirliği için isimler belirlendi.

HDP Grup başkanvekilliklerine, HDP Mersin Milletvekili 

Fatma Kurtulan ile HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen 

seçildiler. 

TBMM Başkanlık Divanı için ise Başkanvekili olarak 

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, TBMM İdare 

Amiri olarak HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut 

Toğrul seçildiler.

MHP’nin TBMM Grup yönetimi ve 
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri 
belirlendi.

8 Temmuz 2018

MHP’de TBMM Başkanvekili, TBMM İdare Amiri ve 
Grup başkanvekilleri belirlendi.

Buna göre TBMM Başkanvekilliğine MHP İstanbul 
Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliğine ise 
MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal seçildi.

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve MHP Samsun 
Milletvekili Erhan Usta’nın MHP Grup başkanvekilleri 
olarak görevlerini sürdüreceği kaydedildi.

İYİ Parti, TBMM Grup yönetimi için 
seçim yaptı.

8 Temmuz 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında 
yapılan İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından basına 
kapalı olarak gerçekleşti.

Toplantıda, İYİ Parti Grup Başkanlığına İYİ Parti 
İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican, Grup 
başkanvekilliklerine de İYİ Parti İstanbul Milletvekili 
Yavuz Ağıralioğlu ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü 
Türkkan seçildiler.
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TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının; başkanvekillikleri, kâtip 
üyelikler ve idare amirlikleri ile ihtisas komisyonları 
üyelikleri seçimi için TBMM Başkanı Binali Yıldırım 
başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclisin bundan sonraki 
çalışmalarında yasama, denetleme faaliyetlerinin 
daha etkin hâle gelmesi, yürütme erkinin kendi 
alanında, Meclisin de kendi alanında ülkenin, milletin 
meselelerine çözüm üretmesi için iş birliği hâlinde 
çalışmayı birlikte sürdüreceklerini bildirdi. 

Genel Kurulda, AK PARTİ’nin, bu hafta Meclis 
organlarının seçiminin görüşülmesi önerisi kabul 
edildi. 

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için 

seçilen isimler Genel Kurulda oylandı.

Genel Kurulda, TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için 
Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin adaylarının 
isimleri okunup oylandı.

Yapılan seçime göre TBMM Başkanvekilliğine AK 
PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, CHP 
Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP İstanbul 
Milletvekili Celal Adan ve HDP Mardin Milletvekili 
Mithat Sancar seçildi. 

TBMM Kâtip üyeliklerine AK PARTİ Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Rümeysa Kadak, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Emine 

TBMM BAŞKANLIK DİVANI VE İHTİSAS 
KOMİSYONLARI ÜYELİKLERİ İÇİN SEÇİM YAPILDI

16 Temmuz 2018
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Sare Aydın Yılmaz, AK PARTİ Kütahya Milletvekili İshak 
Gazel, AK PARTİ Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel, 
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP 
Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Sinop 
Milletvekili Barış Karadeniz ile İYİ Parti Balıkesir 
Milletvekili İsmail Ok seçildi.

TBMM İdare amirliklerine ise AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Orhan Yegin, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Halil 
Özcan, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, 
MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve CHP Tokat 
Milletvekili Kadim Durmaz seçildi. 

TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin 
seçilmesinin ardından Genel Kurulda 
ihtisas komisyonları üyeliklerine 
seçilen isimler belirlendi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti gruplarınca 
ihtisas komisyonları üyeliklerine gösterilen adayların 
isimleri okunarak oylamaya sunuldu.

Kabul edilen oylama sonrasında ihtisas komisyonlarının 
üyelerinin isimleri belirlendi. 

Yapılan oylamalarda Adalet Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Anayasa 
Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ Yozgat Milletvekili 
Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, Çevre Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 
Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, Dilekçe Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu 
Başkanlığına AK PARTİ Erzurum Milletvekili Selami 
Altınok, İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına AK 

PARTİ Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu; Sanayi, 

Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ Kayseri Milletvekili 

Mustafa Elitaş; Tarım, Orman ve  Köyişleri Komisyonu 

Başkanlığına AK PARTİ Kars Milletvekili Yunus Kılıç; 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanlığına AK PARTİ Ordu Milletvekili Şenel 

Yediyıldız, Millî Savunma Komisyonu Başkanlığına 

AK PARTİ Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz; Millî Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına AK 

PARTİ İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına AK 

PARTİ Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Plan ve Bütçe 

Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ Isparta Milletvekili 

Süreyya Sadi Bilgiç seçildi.

Başkanlık Divanı ve komisyon üyeliklerine seçilen 

milletvekillerini tebrik ederek başarılar dileyen 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, komisyonların bugün 

ilk toplantılarını yapacaklarını ve görev dağılımını 

gerçekleştireceklerini ifade etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplanan 

Genel Kurulun 17 Temmuz 2018 tarihli 7. Birleşiminde 

ise TBMM İhtisas komisyonlarına seçilen başkan, 

başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerin isimleri okundu.

TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri ile 

ihtisas komisyonları üyelikleri için 

yapılan seçime dair kararlar Resmî 

Gazete’de yayımlandı.

TBMM Başkanlık Divanının; başkanvekillikleri, kâtip 

üyelikler ve idare amirlikleri ile ihtisas komisyonları 

üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar,  

16 Temmuz’da Resmî Gazete’de yayımlandı.
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TBMM’deki dört siyasi parti grubu, ABD Hazine 
Bakanlığının yaptırım kararını ortak açıklama yaparak 
protesto etti. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili 
Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz 
Ağıralioğlu imzalarıyla yayımlanan ortak açıklama, 
“ABD’nin tehditlerine, halkımızın ortak dayanışması 
ve kararlılığı ile ‘hayır’ diyoruz” başlığıyla duyuruldu. 

Açıklamada, ABD yönetiminin bir süreden beri 
Türkiye’ye yönelik dostluk, müttefiklik, ortak NATO 
üyeliği ile olduğu kadar ülkeler arası ilişkilerin uzun 
yıllar boyunca teşekkül etmiş değerleri bakımından 
da kabul edilemez tutum, beyan ve politikalarla 
yürüttüğü siyaseti ve nihayet bunun akıl ve mantık 
dışı son halkasını teşkil eden “Türkiye hükûmetinin 
iki bakanına yönelik Hazine Bakanlığı eliyle yürürlüğe 
koyduğu yaptırım kararının şiddetle protesto edildiği” 
vurgulandı. 

Bu tür uygulama ve tehditkâr beyanların Türkiye ile 
ABD arasındaki ilişkilerde ortaya çıkmış sorunları 
çözmeye yardımcı olmadığı gibi, ayrıca bunlara yeni 
sorunlar ekleme niteliği taşıdığı belirtilen açıklamaya 
şöyle devam edildi: 

“Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’ye 
yönelik alçak darbe teşebbüsünün mimarı, baş 
suçlusu Fetullah Gülen, uzun yıllardan bu yana ABD’de 
oturmaktadır ve iadesine ilişkin hukuk temelindeki 
her türlü girişim âdeta bir duvara çarpmış gibi hiçbir 
sonuç doğurmamıştır. ABD, sınır komşumuz olan 
Suriye’de, Türkiye karşıtı terör gruplarıyla askerî 
ilişkiler içindedir ve bunların Türkiye için taşıdığı 
tehdit ve tehlikeyi hiçbir şekilde dikkate almadığı gibi 
âdeta bile isteye bu politikaya yatırım yapmaya devam 
etmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin bölgedeki askerî 
varlığını ve gücünü olumsuz şekilde etkileme yönünde 
çeşitli sınırlama girişimlerinin yine ABD iç iktidar 

mekanizmalarında tehditkâr bir şekilde gündeme 

taşındığı görülmektedir.” 

Açıklamada, bütün bunlar ortadayken Türkiye’deki 

bir casusluk davasına ilişkin yargılama bahane 

edilerek Türkiye’yi sıkıştırma ve Amerikan 

kararları istikametinde davranmaya zorlama amacı 

güdüldüğüne dikkat çekildi. 

AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının ortak 

açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

“Sürece, İçişleri ve Adalet bakanlarının eklenmesini 

ve örneği görülmemiş bir şekilde iki bakanın şahsında 

doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının ve 

kurumlarının hedef alınmasını hiçbir şekilde kabul 

etmediğimizi, bu karar sahiplerini iki ülkenin ortak 

çıkarları için en ciddi düzeyde sorun doğurma 

kapasitesinde gördüğümüzü, bu tür yol ve yöntemleri 

Türk halkının onur ve vakarıyla reddettiğimizi, 

bu yönde atılmış ve atılacak her tür adıma karşı 

milletimizin ortak kararlılığını ve dayanışmasını ifade 

ettiğimizi, icra organının uluslararası mütekabiliyet 

çerçevesinde gereken karşılığı vermesinin hak 

olduğunu kamuoyuna duyururuz.”

DÖRT SİYASİ PARTİ GRUBU, ABD’NİN TUTUMUNA 
KARŞI ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

2 Ağustos 2018
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 YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Kanun Tasarıları Kanun Teklifleri

Gelen ve 26.Dev. 1 3

Kanunlaşan - 2

Geri Alınan - -

Komisyonlarca Raporlanan - -

Komisyonlarda Bulunan¹ 1 -

Genel Kurulda  Bulunan¹ - 1

       Kanun ve Karar Önerisi İstatistiği                                         

 ¹ 24/06/2018- 30/09/2018 itibarıyla bulunan

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Altkomisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa 1 0,50

Adalet 3 19,50

Milli Savunma 1 0,30

İçişleri 1 0,30

Dışişleri 1 0,30

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor

1 1

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

1 1

Çevre 1 1

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler

1 1

Tarım, Orman ve Köyişleri 1 1

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

1 1

Dilekçe³ 8 14,13

Plan ve Bütçe 2 3

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2 3

İnsan Haklarını İnceleme 1 1,30

Avrupa Birliği Uyum 1 1

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 2,30

Güvenlik ve İstihbarat 1 0,45

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 30 54,08

TBMM Genel Kurulu 10 51,46

³ Yedisi Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiği

Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere  
Gönderilen Kanunlar

-

Kabul Edilen Kararlar 10

 Kanun İstatistiği

Dilekçe İstatistiği

Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 1490 4 712

İHİK 544 517

KEFEK 2 -
4  Dilekçe beş grup şeklinde birleştirilerek işleme alınmıştır. 

Gelen (26.Y.D’den Devreden) 253

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen -

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa İade Edilen -

Karma Komisyonda Bulunan² -

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği

² 30/09/2018 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği
Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 3891 11 179 2 -
Cevaplanan/

Görüşülen
134 4 167 2 -
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27. DÖNEM TBMM BAŞKANLIK DİVANI

Binali YILDIRIM
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili

Mithat SANCAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

HDP Mardin Milletvekili

Levent GÖK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

CHP Ankara Milletvekili

Celal ADAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

MHP İstanbul Milletvekili
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Orhan YEGİN
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

AK PARTİ Ankara Milletvekili

Kadim DURMAZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

CHP Tokat Milletvekili

Hasan TURAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

AK PARTİ İstanbul Milletvekili

Mahmut TOĞRUL
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

HDP Gaziantep Milletvekili

Halil ÖZCAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili

Erkan HABERAL
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

MHP Ankara Milletvekili
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Bayram ÖZÇELİK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Burdur Milletvekili

Rümeysa KADAK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ İstanbul Milletvekili

Emine Sare AYDIN YILMAZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ İstanbul Milletvekili

Barış KARADENİZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

CHP Sinop Milletvekili

İsmail OK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili

Burcu KÖKSAL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi
CHP Afyonkarahisar Milletvekili

Şeyhmus DİNÇEL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ Mardin Milletvekili

Mustafa AÇIKGÖZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

İshak GAZEL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ Kütahya Milletvekili

Fatma KAPLAN HÜRRİYET
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

CHP Kocaeli Milletvekili
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TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, 27. Dönem TBMM 
Başkanlık Divanı Heyeti ile 
Anıtkabir’i ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 
beraberindeki TBMM 
Başkanlık Divanı Heyeti, 
Ankara Valisi Ercan 
Topaca ve Ankara 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna ile Aslanlı Yol’dan 
yürüyerek mozoleye çıktı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın, 
üzerinde “TBMM Başkanı” yazılı çelengi Atatürk’ün 
mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda 
bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

Mozoleye çıkan merdivenlerde hatıra fotoğrafı 
çektiren Yıldırım ve beraberindeki heyet, buradan 
Misakımillî Kulesi’ne geçti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Anıtkabir özel defterine 
şunları yazdı: 

“Büyük Atatürk; ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 27. Dönem Başkanlık 
Divanı Heyeti olarak, ülkemizi gösterdiğiniz muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak üzere 
huzurunuzdayız. 

Yapılan seçimler sonucu oluşan yeni sisteminin 

başarılı bir şekilde işlemesi için TBMM olarak 

üzerimize düşen katkı ve 

gayreti ortaya koyacağız. 

Başta etkin yasama ve 

denetleme konuları olmak 

üzere, hak ve hürriyetlerin 

daha da geliştirilmesi, 

ülkemizin birliği, beraberliği, 

milletimizin huzur ve 

refahı için var gücümüzle 

çalışacağız. Ruhun şad 

olsun.”

27. DÖNEM TBMM BAŞKANLIK DİVANI HEYETİ,  
ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ 

17 Temmuz 2018
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TBMM Başkanlık Divanı, Meclis Başkanı Binali Yıldırım 
başkanlığında toplandı.

Alınan bilgiye göre Yıldırım, Divan üyelerine öğle 
yemeği verdi, daha sonra toplantının gündemine 
geçildi.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
TBMM İdari Teşkilatına dair bir sunum yaptı.

Komisyonun CHP’li üyesi TBMM Başkanvekili Levent 
Gök, daha önce Meclise bağlı olan Milli Sarayların, 
Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının doğru olmadığını 
söyledi. Gök, Meclis Başkanlığının, Sarayların Meclise 
iadesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Levent Gök ve HDP’li TBMM Başkanvekili Mithat 
Sancar, tutuklu milletvekillerinin durumunu da 
Divanın gündemine getirdi.

Milletvekili sayısının 600’e çıkması nedeniyle Genel 
Kuruldaki oturma düzeni ve TBMM yerleşkesinde 
yapılacak çalışmalar hakkında da Divan üyeleri 
bilgilendirildi.

Buna göre, Genel Kurul Salonu’nda Bakanlar Kurulu 
sıralarının kaldırılarak, bu kısma, mevcut ön koltukların 
önüne ve salonun arkasına sıraların yerleştirileceği, 
kürsünün geriye alınacağı bilgisi verildi.

Odası olmayan milletvekillerine, 10 Eylül’e kadar 
odalarının teslim edileceği bildirildi.

Bu arada, toplantıda, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
sayısı 5’e çıkarıldı.

Bilgi ve görgülerinin artırılması, yabancı dilin 
geliştirilmesi, kurs ve eğitim görmek amacıyla diğer 
ülke parlamentoları ve uluslararası kuruluşlarda staj 
yapmak için 20 yasama uzmanı ve stenografın yurt 
dışına gönderilmesi kararlaştırıldı. 

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu 
Başkanlığı ve üyelikleri ile Yayın 
Danışma Kurulu üyelikleri için seçim 
yapıldı.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığına TBMM 
Başkanvekili AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa 
Şentop, üyeliklerine ise TBMM İdare Amiri AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM Kâtip Üyeleri 
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, CHP 
İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, MHP İstanbul 
Milletvekili Edip Semih Yalçın ve İYİ Parti Antalya 
Milletvekili Tuba Vural Çokal seçildiler. 

TBMM TV ile ilgili Yayın Danışma Kuruluna, TBMM 
Kâtip Üyeleri AK PARTİ İstanbul Milletvekili Emine Sare 
Aydın Yılmaz, AK PARTİ Mardin Milletvekili Şeyhmus 
Dinçel, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, TBMM 
İdare Amirleri HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut 
Toğrul ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal 
seçildiler.

TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDI
26 Temmuz 2018
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TBMM BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI YAPILDI
27 Eylül 2018 

TBMM Başkanlık Divanı, 

Meclis Başkanı Binali 

Yıldırım başkanlığında 

toplandı. 

Toplantıya Divan üyeleri 

ile siyasi partilerin 

grup başkanı ve grup 

başkanvekilleri de katıldı.

Divan üyelerine, Meclis 

Yerleşkesinde yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi 

verildi. 

Toplantıda, 1 Ekim Pazartesi günü başlayacak olan  

27. Yasama Dönemi 1. Yasama Yılı Meclis çalışmaları 

ve 2019 yılı Meclis Bütçesi ele alındı. Bazı 

milletvekillerinin mazeret talepleri de kabul edildi. 

Toplantıda, yeni içtüzük çalışmaları ele alındı. 

TBMM İçtüzüğünde, Anayasa gereği zorunlu olan 

teknik değişiklerin yapılması kararlaştırıldı. TBMM 

Başkanlığının, bu konuda yapacağı çalışmayı gruplara 

göndermesi, 5 partinin de mutabakat kalacağı 

şekilde, ortak imzayla TBMM Başkanlığına sunulması 

benimsendi. 

İçtüzükteki bu teknik değişikliklerin yapılmasının 

ardından daha kapsamlı bir değişikliğin 

gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Bu konuda da 5 

partiden birer grup başkanvekilinin katılımıyla bir 

komisyon oluşturulacak. 

Toplantıda, milletvekili sayısının 550’den 600’e 

çıkması ve TBMM Genel Kurul Salonunda, siyasi parti 

gruplarının oturma düzeni de konuşuldu. 

Toplantı sırasında bazı grup başkanvekilleri Genel 

Kurul Salonunda incelemelerde bulundu. Siyasi 

parti gruplarının salonda, eski düzende olduğu 

gibi Başkanlık Divanının soluna göre, milletvekili 

sayısı fazla olan partiden başlamak üzere oturması 

benimsendi. 

Bu arada CHP, salonda komisyon için 10 sıra 

ayrılmasını eleştirdi. Bazı tekliflerdeki madde 

ihdaslarında komisyonun, salt çoğunlukla komisyon 

sırasında oturması gerektiğini hatırlatan CHP’liler, 

buna çözüm bulunmasını istedi. 

Toplantıda ayrıca, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 

güçlendirilmesi, milletvekillerine kanun teklifi 

hazırlamaları ile yasama faaliyetlerinde yardımcı 

olmaları için destek bürosu oluşturulması 

kararlaştırıldı. 

Kanunların ve Meclis araştırma komisyonu 

raporlarındaki önerilerin uygulamalarının takip 

edilmesi de toplantıda gündeme geldi.
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Endonezya’nın Bali adasında, 
“Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine 
2. Dünya Parlamenter Forumu” 
düzenlendi.

12-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen foruma, 
Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Bambang 
Soesatyo’nun davetine icabetle, TBMM Başkanvekili 
Mustafa Şentop başkanlığında bir heyet katıldı.

Bali’de başlayan iki günlük, “Sürdürülebilir Kalkınma 
Üzerine 2. Dünya Parlamenter Forumu”na,  
Endonezya Meclis Başkan Yardımcısı Dr. Fadli Zon, 
Endonezya Enerji Bakanı Ignasius Jonan, MHP Grup 
Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta; Sanayi, 
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 
Parlementolararası İş Birliği Komitesi Başkanı Dr. 
Nurhayati Ali Assegaf ve CHP Ankara Milletvekili 
Bülent Kuşoğlu yer aldı.

Forumda bir konuşma yapan, TBMM Başkanvekili 
Şentop, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın selam ve sevgilerini ileterek 
Erdoğan’ın, bu foruma ve benzeri uluslararası iş birliği 
platformlarına verdiği önemin altını çizdi. 

TBMM Başkanvekili Şentop, geçen 20. yüzyılın ilk 
yarısının bir taraftan sömürgeciliğe karşı bağımsızlık 
savaşı veren milletlerin mücadeleleriyle, diğer 
taraftan da yaklaşık 75 milyonu Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşlarında olmak üzere toplam 100 milyona yakın 
insanın öldüğü çatışma, kan, gözyaşı, insani dram ve 
vahşetlerle geçtiğini dile getirdi.

20. yüzyılda kurulan uluslararası sistemin çatışmaları, 
zulmü ve acıları durduracak adil bir dünya ortaya 
çıkartamadığına işaret eden Şentop, 21. yüzyılın 
başlarında insanlığın yeni bir uluslararası siyasi ve 
ekonomik sistem arayışı içinde olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanvekili Şentop, “Dünyanın farklı 
coğrafyalarında yaşanan insanlık dramlarına, mesela 
bizim komşumuz Suriye’de ve bu coğrafyada 
Myanmar’da yaşanan ölümlere, göçlere, çözüm 
üretemeyen, zalimlerin karşısında durup mazlumların 
acısını dindirmeyi başaramayan bir uluslararası siyasi 
sistem sürdürülebilir değildir.” dedi.

Yine son birkaç aydır uluslararası ticaret ve ekonomi 

krizine dönüşen, çoğunluğu kalkınmakta olan ülke 

ekonomilerini etkileyen gümrük vergileri, ithalat 

kotaları ve “kur savaşları” üzerinden yürütülmeye 

çalışılan uluslararası ekonomik düzenin sürdürülebilir 

olmadığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün devletler, bütün halklar, bütün insanlık adaletli, 

sürdürülebilir, insanların ve devletlerin onurunu 

ve eşitliğini esas alan, insan hakları ve hukukun 

üstünlüğünü benimsemiş bir uluslararası siyasi sistem 

ve ekonomik sistem arzusu içindedir. Biz, Türkiye 

olarak Başkanımız Recep Erdoğan’ın öncülüğüyle bu 

kriz dönemlerini aşmada ve sorunların çözümünde, 

geleceği düzenlemede esas alınacak iki temel tez ortaya 

koyuyoruz. Birinci olarak yeni uluslararası siyasi sistemin; 

hukuka, devletlerin eşitliğine, insan haklarına dayanan 

adil bir sistem olması gerektiğini dile getiriyoruz. Bunun 

için 5 devleti dünyadaki diğer devletlerden farklı, imtiyazlı 

TBMM BAŞKANVEKİLİ ŞENTOP VE BERABERİNDEKİ 
HEYET, BALİ’DE TEMASLARDA BULUNDU

12 Eylül 2018



221

TBMM Başkanlık Divanı Faaliyetleri

ve üstün gören mevcut BM sistemine karşı çıkıyor ve 

‘Dünya 5’ten büyüktür.’ diyoruz.”

Eşitliğin, adaletin, hukukun, insan haklarının, 

devletlerin ve insanlık onurunun esas alındığı yeni bir 

dünya idealine hep birlikte sahip çıkma çağrısı yapan 

Şentop, el ele verip yaşanabilir bir dünya inşa etme 

temennisini dile getirdi.

Gerçekten istendiği takdirde bunu başarabileceklerinin 

altını çizen Şentop, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir 

kalkınma konusunda birçok teknik ve ayrıntılı 

tartışmanın ötesinde, hukuka ve adalete dayanmayan 

bir zihniyet meselesinin varlığına işaret edilmesinin 

önemine dikkati çekti.

TBMM Başkanvekili Şentop, “Burada mevcut ülkelerin, 

yani hepimizin iklim ve atmosfere, çevreye vermiş 

olduğu zararın kat kat fazlasını tek başına veren 

ülkeler mevcuttur. Zihniyet tartışmaları bu bakımdan 

önemli ve yerindedir.” ifadelerini kullandı.

Endonezya’da düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma 

Üzerine 2. Dünya Parlamenterler Forumu”nun, 

özellikle kalkınmakta olan ülkeleri etkileyen, gelecek 

tasavvurları bakımından önemli bir zemin olduğunu 

aktaran Şentop, ilerleyen yıllarda forumun çok 

daha önemli ve etkileyici bir platforma dönüşeceği 

değerlendirmesinde bulundu. 

Öte yandan Şentop, Lombok adasında geçen ay arka 

arkaya meydana gelen deprem felaketlerinde hayatını 

kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm 

Endonezya halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

TBMM Başkanvekili Şentop ayrıca, forumun, Millî 

Beyanlar Özel Oturumu’nda da konuşma yaptı. 

Yaklaşık 45 ülkenin katıldığı forumun bu yılki ana 

temasını “Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Ortaklığı” 

oluşturuyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Ankara 

Milletvekili Bülent Kuşoğlu da “Yeşil Endüstriye Doğru 

Teknoloji ve Kaliteli Eğitim” oturumunda söz alarak 

kısa bir konuşma yaptı.

“Sürdürülebilir Kalkınma Üzerine 2. Dünya 

Parlamenter Forumu”nun ilki 6-7 Eylül 2017’de 
Bali’de “Kapsayıcı Kalkınma Yoluyla 2030 Gündeminin 
Başarılması” temasıyla yapılmıştı.

Endonezya’da bulunan TBMM 
Başkanvekili Mustafa Şentop ve 
beraberindeki heyet, “İleri Yol: Satın 
Alınabilir, Güvenilir ve Sürdürülebilir 
Enerjiye Evrensel Erişim İçin 
Parlementer Eylem” oturumuna 
katıldı.

13 Eylül 2018

Oturumda bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili Mustafa 

Şentop, Türkiye’nin, 80 milyon nüfusuyla dünyanın en 

büyük 17. ekonomisi ve 2017’nin en çok büyüyen ülkesi 

olarak hızlı bir sanayileşme sürecinden geçtiğini ifade etti.

Artan nüfus, şehirleşme ve değişen tüketim 

alışkanlıklarının, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki 

baskıyı artırdığına işaret eden Şentop; çevre kirliliği, 

iklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadelenin, 

dünya gündemindeki yerini koruduğuna değindi. 

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve iklim değişikliği 

riskleri arasında denge gözetilmesi gerektiğini anlatan 

Şentop, “Bu amaçla, yenilenebilir enerji kaynaklarının 

enerji sepetimizdeki payı ile enerji verimliliğini artırmayı 

hedefleyen bir politika izlemekteyiz.” diye konuştu.  

TBMM Başkanvekili Şentop, enerji verimliliğinin, enerji 

arzı güvenliğinin artırılmasını ve iklim değişikliğine 

sebep olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını 

sağlayabilen en ucuz ve hızlı yöntem olduğuna vurgu 

yaparak, düşük karbonlu ekonomiye geçişin, kayda 

değer bir yatırım ve ilave altyapı inşasını zorunlu 

kıldığını belirtti. 
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Yenilenebilir enerji kullanımının geliştirilmesine 

atfedilen önem çerçevesinde, yenilenebilir enerjinin 

teşviki ve dünya çapında kullanımını teminen 

uluslararası girişimleri desteklediklerini anlatan 

Şentop, şu görüşlerini paylaştı:

“Bu kapsamda, üretim 

sektörlerinde temiz üretim 

ve eko-verimlilik ile hem 

çevrenin korunması hem de 

rekabetçiliğin artırılması mümkün 

görülmekte, yeni düzenlemeler 

ve gerçekleştirilecek yatırımlarla 

şehirlerin daha çevre dostu ve 

ekonomik olarak etkin olabileceği 

öngörülmektedir. Ekonomik büyüme ve sürdürülebilir 

kalkınmanın sağlanması için gelişmekte olan ülkelerin 

daha sürdürülebilir tüketim modellerine doğru 

ilerlemesi desteklenmelidir.”  

TBMM Başkanvekili Şentop, bu eğilimlere bağlı olarak 

ilerleyen dönemde bazı sektörlerde kısıtlamaların, 

bazı sektörlerde ise yeni üretim ve istihdam alanlarının 

ortaya çıkmasının muhtemel olduğunu sözlerine 

ekledi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop 
ve beraberindeki parlamento heyeti 
Endonezya’da 15-17 Eylül tarihlerinde 
yapılan “MIKTA Parlamento Başkanları 
IV. Toplantısı”na katıldı.

Endonezya’nın Bali Adası’nda, ‘’MIKTA IV. Parlamento 
Başkanları Toplantısı’’ düzenlendi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve 
Avustralya tarafından kurulan, kısa adı MIKTA olan 
grubun 4. Parlamento Başkanları Toplantısı’nın 
ana teması “finansal ve ekonomik konular, çevre ve 
sürdürülebilir gelişmeler de dahil olmak üzere yeni 
ortaya çıkan küresel konular” oldu.

“MIKTA Parlamento Başkanları IV. Toplantısı” 
için Endonezya’nın Bali adasında bulunan  
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve beraberinde 

MHP Grup Başkanvekili 
Samsun Milletvekili Erhan Usta 
ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş; Endonezya Temsilciler 
Meclisi Başkanı Bambang 
Soesatyo ve Güney Kore Ulusal 
Meclisi Başkanı Hee Sang 
Moon ile ayrı ayrı görüştü. 

İkili görüşmelerde ülkeler arası 
ilişkiler görüşüldü.
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ARNAVUTLUK PARLAMENTOSU DIŞ İLİŞKİLER 
KOMİSYONU TBMM’DE

26 Eylül 2018

TBMM 
Başkanvekili 
Mustafa Şentop, 
Arnavutluk 
Parlamentosu 
Dış İlişkiler 
Komisyonu 
Başkanı Mimi 
Kodheli ve 
beraberindeki 
heyeti kabul 
etti.

Kabulde, Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
Dışişleri Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ Denizli 
Milletvekili Ahmet Yıldız, Komisyon Üyesi AK PARTİ 
Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, AK PARTİ Edirne 
Milletvekili Fatma Aksal ve CHP Ankara Milletvekili 
Murat Emir de bulundu.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkilerin siyasi, 
askerî, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda iyi 
düzeyde olduğunu belirten Şentop, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’nun 19 Ekim’de Arnavutluk’a 
ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. 

Mustafa Şentop, “Sayıları milyonlarla ifade edilen, 
belki Arnavutluk’ta yaşayanlardan daha fazla sayıda 
Arnavut kökenli vatandaşımız Türkiye’de mevcut. 
Bunlar dost Türk ve Arnavut halkları arasında büyük 
bir köprüdür.” diye konuştu.

İki ülke parlamentoları arasında dostane ve yakın 
ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Şentop, ilişkilerin 
derinleştirilmesi hususunda her türlü öneri ve iş 
birliğine açık olduklarını aktardı.

AK PARTİ Edirne Milletvekili Fatma Aksal’ın, Türkiye-
Arnavutluk Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Kurucular Kurulu Başkanlığına getirildiğini dile getiren 
Şentop, 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama döneminde 
Arnavutluk ile parlamentolar arası dostluk grubunu 
bir an önce ihdas etmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin turizmde başarılı bir ülke olduğuna değinen 
Şentop, “Arnavutluk’un da doğal güzellikleri ve geniş 
sahil şeridiyle ciddi bir turizm potansiyeli vardır. Bu 
çerçevede Arnavutluk’a yapabileceğimiz turizm 
yatırımlarıyla hem Arnavutluk ekonomisine katkıda 
bulunabilir hem de oldukça deneyimli olduğumuz 
bu sektörle ilgili teknik uzmanlığımızı paylaşabiliriz.” 
ifadelerini kullandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) 
Arnavutluk’ta bugüne kadar 85 milyon dolar değerinde 
430 projeyi tamamladığını anlatan Mustafa Şentop, 
TİKA’nın Arnavutluk’a yönelik kalkınma yardımlarının 
süreceğini bildirdi.

Balkanlar’ın Avrupa entegrasyonu kapsamında hem 
Türkiye hem de Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne (AB) 
üye olmasının bölge için yararlı olacağına inandıklarını 
ifade eden Şentop, “AB’nin içinden geçtiği zorluklara 
ve genişlemeye dair yorgunluğa rağmen sözünü 
tutacağını ümit ediyoruz.” dedi. 

Gelecek dönemde başta terörle mücadele olmak 
üzere ikili ilişkilerin her alanda daha da gelişeceğine 
inandığını söyleyen Şentop, terör örgütü PKK’nın çoğu 
sivil 40 binin üzerinde Türk vatandaşının ölümüne 
neden olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:
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“PKK; AB ve NATO gibi örgütler ve ABD, İngiltere, 
Almanya gibi birçok ülke tarafından terör örgütü 
olarak kabul edilmektedir. Yakın zamanda bu örgütün 
bir dış kolu olarak PYD/YPG ortaya çıkmıştır. NATO 
müttefiklerinin büyük çoğunluğu, toplam 17 ülke PYD/
YPG’yi de terör örgütü olarak kabul etmektedir. PYD/
YPG, Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit teşkil eden 
bir terör örgütüdür. Arnavutluk’un PYD/YPG’yi terör 
örgütü olarak tanıyan NATO müttefikleri arasında yer 
almaması bizi derin bir şekilde üzmektedir.” 

Terör örgütü PKK ile PYD/YPG’nin aynı yönetim 
tarafından kontrol edildiğini, aynı taktik ve propaganda 
tekniklerini kullandığını vurgulayan Şentop, “Hâl 
böyleyken bu tutumu ikili ilişkilerimizin düzeyiyle ve 
ittifakın dayanışmasıyla bağdaştırmakta zorlanıyoruz. 
Bu nedenle Arnavutluk’un 
somut dayanışma 
sergilemesini bekliyoruz.” diye 
konuştu.

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) 
ile mücadelede iş birliğine 
de değinen Mustafa Şentop, 
şunları kaydetti:

“Yine tüm iyi niyetli 
çabalarımıza rağmen FETÖ 
konusundaki hassasiyetimizin 
Arnavut dostlarımızda tam 
olarak karşılığını bulamamış 
olmasından ve Arnavutluk 
yönetiminden beklediğimiz 
desteği bugüne kadar 
görememiş olmaktan da 
üzüntü duyuyoruz. Küresel 
boyutta iktidar ve hâkimiyet 
arzusuna sahip bir kuruluşla karşı karşıyayız. 
FETÖ’nün, ülkeniz de dâhil olmak üzere dünyada 
150’yi aşkın ülkede okulları, sivil toplum kuruluşları, 
medya kuruluşları ve şirketleri mevcuttur.

Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ’nün 
darbe teşebbüsüyle ortaya çıkan gerçek, FETÖ’nün 
yalnızca Türkiye için değil, bu şekilde örgütlendiği 
bütün ülkeler için benzeri tehdit oluşturduğu açıklığa 
kavuşmuştur. Bu bakımdan Türkiye’de yaşanan 
FETÖ darbe girişimi, bu örgütün sizin ülkenizde neler 
yapabileceğinin göstergesidir. Örgütün faaliyetlerine 
karşı müteyakkız olunmasını tavsiye ediyoruz.”

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, Arnavutluk Parlamentosu Dış 
İlişkiler Komisyonu Başkanı Mimi 
Kodheli ve beraberindeki heyetle bir 
araya geldi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Komisyon 
Üyesi AK PARTİ Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ve 
AK PARTİ Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile birlikte 
katıldığı toplantıda, Arnavutluk’un Türkiye açısından 
siyasi, askerî, ekonomik yönden önemine işaret etti.

Bozkır, sayıları milyonlarla ifade edilen Arnavut 
kökenli Türk vatandaşlarının iki ülke arasında köprü 
görevini üstlendiğini belirtti.

Türkiye olarak Arnavutluk’un AB üyeliğini güçlü 
şekilde desteklediklerini vurgulayan Bozkır, “NATO’da 
müttefikimiz olan Arnavutluk’un AB üyeliğine yönelik 
katılım müzakerelerini Haziran 2019’da başlatacak 
olmasından da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah 
Balkan bölgesinde dostumuz, müttefikimiz, stratejik 
ortağımız Arnavutluk’la tüm alanlardaki ilişkilerimizi 
geliştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Mimi Kodheli ise Türkiye’nin AB yolunda 
büyük bir tecrübeye sahip olduğunu, Arnavutluk’un 
bu tecrübelerden faydalanması gerektiğini söyledi. 
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TBMM Başkanvekili 

Levent Gök, Çin Halk 

Cumhuriyeti Hong 

Kong Özel İdare Bölgesi 

İletişim Ofisi Genel 

Başkan Yardımcısı 

Yang Jianping ve 

beraberindeki heyeti 

kabul etti. 

TBMM Başkanvekili 

Gök, heyeti Türkiye’de 

görmekten mutluluk 

duyduğunu belirterek Çin ile ilişkileri her alanda 

ileri taşımak istediklerini, iki ülke arasındaki ticaret 

hacminin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’nin, Çin’in “Kuşak ve Yol” projesine desteğini 

sürdüreceğini kaydeden Gök, bu kapsamda 

Türkiye’deki yatırımların güçlendirilmesi gerektiğini 

ifade etti. 

Çin’de bu yılın “Türkiye Turizm Yılı” ilan edildiğini 

anımsatan Gök, Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist 

sayısında yüzde 96 artış sağladığını dile getirdi. 

Türk iş adamlarını, uluslararası ticaret merkezi 

Hong Kong’a yatırım için de teşvik ettiklerini anlatan 

Gök, Türkiye’nin, Hong Kong ile ekonomik ve ticaret 

hacmini artırmak istediğini belirtti.

Heyete, FETÖ’nün darbe girişimini ve örgütün 

yapısına ilişkin bilgi veren Gök, “Hong Kong Özel İdare 

Bölgesi, turizm yılının ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, 

Türkiye’ye bir seyahat uyarısında bulundu ve uyarısını 

sarıdan kırmızıya yükseltti. Daha sonra, görüşmeler 

sonucu uyarıyı tekrar sarıya düşürdü. Sizden ricamız, 

Hong Kong Özel İdaresi’ne seyahat uyarısını kaldırma 

konusunda telkinde bulunmanızdır. Çünkü bu uyarıya 

neden olan darbe girişimi, tümüyle önlenmiş ve bu 

uygulamanın bir dayanağı kalmamıştır. “ dedi. 

FETÖ’nün gizli ve tehlikeli olduğunu belirten 

Gök, örgütün okullarının kapatılmasının Çin’in de 

menfaatine olacağını söyledi. 

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdare Bölgesi 

İletişim Ofisi Genel Başkan Yardımcısı Yang Jianping 

da Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin, çok iyi yöne 

gittiğini vurgulayarak Hong Kong hükûmetine konuyu 

ileteceğini ifade etti.

Yang Jianping’in sorusu üzerine Gök, heyete 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine ilişkin  

bilgi verdi. 

ÇİN HEYETİ TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ
18 Eylül 2018
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SİVAS KONGRESİ’NİN 99. YIL DÖNÜMÜ 
4 Eylül 2018

4 Eylül Sivas 

Kongresi Kültür ve 

Sanat Şenlikleri 

kapsamında tören 

bir düzenlendi.

Sivas’ta düzenlenen 

törene, TBMM 

Başkanvekili Celal 

Adan, 25. Dönem 

TBMM Başkanı, 

Millî Savunma 

Komisyonu Başkanı  

ve AK PARTİ Sivas 

Milletvekili İsmet Yılmaz,  AK PARTİ Sivas milletvekilleri 

Habib Soluk ile Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili 

Ahmet Özyürek, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas Belediye 

Başkanı Sami Aydın, Sivas Garnizon ve 5. Piyade 

Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul 

Erbakan ile diğer protokol üyeleri katıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Sivas 

Kongresi’nin 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 

düzenlenen program, Atatürk Kongre ve Etnografya 

Müzesi’nde tiyatro oyuncuları tarafından, Sivas 

Kongresi’nin temsili olarak canlandırılmasıyla başladı. 

Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas 

Valisi Davut Gül ve diğer protokol üyeleri ile birlikte 

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk 

sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 

Marşı’nın okunmasının ardından buradaki tören sona 

erdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekilleri ve 

diğer protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Kongre ve 

Etnografya Müzesi’ni gezdi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 
Sivas Kongresi’nin 99. yılı dolayısıyla 
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi 
bahçesinde düzenlenen törende bir 
konuşma yaptı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sivas Kongresi’ne 

ilişkin, “O gün bu şehirden dalga dalga büyüyerek 

çıkan ve bütün dünyayı sarsan irade, deniz aşırı uzak 

ülkelerinde rahat rahat Anadolu’yu işgal planı kuran 

güçlerin kâbusu olmuştur.” dedi. 

Adan, Sivas Kongresi’nin 99. yılı dolayısıyla Atatürk 

Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen 

törende yaptığı konuşmada, 99 yıl evvel bugün, bu milletin 

istiklali ve istikbali için bir haykırış yükseldiğini ifade etti.

Bu haykırışın, bütün Anadolu ve Rumeli adına ortaya 

konulmuş bir irade olduğunu belirten Adan, “Türk 

milletini, işgalcilere karşı topyekûn ayağa kalkmaya 

çağırmıştır. İşte o yiğit sesin yükseldiği yerde, 

duvarlarında tarihimizin bir nabız gibi attığı kutlu bir 
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şehirde, direnişin ve dirilişin şehri Sivas’ta olmaktan 

dolayı mutluyum, gururluyum.” diye konuştu.

Sivas Kongresi’nin baştan sona bir destan olan 

kurtuluş mücadelesi içinde bir mücevher gibi 

parıldayan, ayrıca ışığıyla sadece dünü değil, 

bugünleri hatta yarınları dahi aydınlatan tarihî bir 

hadise olduğunu dile getiren Adan, şunları kaydetti:

“Binbir zahmetle Anadolu’nun dört bir köşesinden 

yollara revan olan, yokluğun, yoksulluğun, tehlikelerin 

ket vurduğu mesafelerde sayısız badire atlatan vatan 

sevdalısı bir avuç adam, yiğitlerin şehri, yiğit şehir 

Sivas’a gelmiştir. Çift başlı kartalın Anadolu’ya gelip 

konduğu, Selçuklu’nun tahtını kurduğu, mazinin 

cesaret ve kahramanlıkla hamurunu yoğurduğu Sivas, 

Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, kapısını çalan 

bu vatanperverleri bağrına basmıştır. Memleketin 

baştan sona bir ateş çemberiyle sarmalandığı o çetin 

günlerde, kongre salonunu dolduran sadece farklı 

şehirlerden gelen temsilciler değildir. O gün Sivas’ın 

gök kubbesinde çınlayan ses, binlerce yıllık Türk devlet 

geleneğinin sesidir. Hürriyetinden vazgeçmemek için 

canından vazgeçen bu soylu milletin sesidir.”

TBMM Başkanvekili Adan, şu şekilde devam etti:

“Ergenekon’da demirden dağları eriten, fetihte 

karanlık bir çağın kirli duvarlarını yıkan, Çanakkale’de 

sömürgecileri tarihin çöplüğüne gömen ruh, 99 

yıl önce bugün, Mustafa Kemal Paşa ve yol 

arkadaşlarında vücut bulmuştur. O gün, bu 

şehirden dalga dalga büyüyerek çıkan ve 

bütün dünyayı sarsan irade, deniz aşırı uzak 

ülkelerinde rahat rahat Anadolu’yu işgal planı 

kuran güçlerin kâbusu olmuştur. Yaklaşık bir 

asır önce Sivas, milletimize dışarıdan saldırı 

için fırsat arayanlar ve içeriden onlara destek 

olanlara unutulmaz bir cevap vermiştir. Milletin 

inancı ve umudu olan çelikten irade; işgalcinin, 

işbirlikçinin, mandacının, himayecinin alayına 

birden ‘Ya istiklal ya ölüm’ diye haykırmıştır.” 

Türkiye’nin verdiği yeni bağımsızlık mücadelesini 

hazmedemeyenlerin, bu ülkenin kendi inisiyatifiyle 

yarınlara ilerlemesine katlanamayanların, tekrar taarruza 

kalkıştığını vurgulayan Adan, bütün dünya mazlumlarına 

umut ışığı olan bu ülkenin duruşunu bozmak ve millete 

diz çökertmek isteyenlerin harekete geçtiğine işaret 

etti. 

Kur manipülasyonlarıyla Türkiye’nin köşeye 

sıkıştırılmak istendiğine dikkati çeken Adan, “Dün 

şahsi ikbalini, çocuklarının hürriyetinden kıymetli 

görerek manda ve himayeye teslim olalım diyenlerin 

yerini, bugün bağımsızlıktan taviz verme karşılığında 

ekonomik menfaat temin edeceğini düşünenler 

almıştır. Afrin’e girmemek, PYD’ye boyun eğmek, 

bağımsız Türk yargısının mahkûm ettiği bir casusluk 

zanlısını serbest bırakmak karşılığında rahat nefes 

alınacaksa, Edirne’den Ardahan’a bütün vatan 

evlatları son nefeslerini vermeye razı gelecektir.” 

değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanvekili Adan, 99 yıl önce bugün yanan 

ateşin, bugüne dek sönmediğini, bundan sonra da 

sönmeyeceğini dile getirdi.
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 
Sivas Kongresi’nin 99. yılı dolayısıyla 
düzenlene törende bir konuşma yaptı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas 

Kongresi’nin millî bir kongre olduğunu belirtti. 

Sivas Kongresi’nin bir milletin kurtuluşu olduğunu 

söyleyen Destici, “Sivas Kongresi, bir milletin yeniden 

doğuşudur, esaretliğe baş kaldırışıdır. Millî iradesi 

ile işgalciler karşısında dik duruşudur. Cesaret ve 

umuttan hiçbir şeyi olmayan bir milletin esareti 

reddedişidir. Kağnıyla cepheye gidilen, askerimizin 

yarı aç, yalın ayak yaşadığı tüm zorluklara rağmen 

hedefi ve amacı olan, ‘Ya istiklal ya ölüm’ diye 

yola çıkılan o günleri unutmak ne mümkündür.” 

dedi.

Kurtuluş Savaşı’nı ve kongreleri unutmanın 

mümkün olmadığına dikkati çeken Destici, şöyle 

konuştu:

“Manda ve himayeyi reddedip, ölüme dahi kafa 

tutan büyük Türk milletini ve Türk askerini 

unutmak ne mümkündür. Sivas’ı iyi yorumlamak 

gerekir. Tarihten bugüne kadar, ona biçilen 

değer günden güne artmaktadır. Kadim şehrimiz 

Sivas ve kadim şehrimizin insanları, bugüne 

kadar bizleri ve milletimizi asla yanıltmamışlardır. 

Sivas Kongresi, kongreler dönemini kapatan en son 

kongredir. Alınan kararlar bugün hâlâ geçerliliğini 

sürdürmektedir.”

Programda konuşan Millî Savunma Komisyon Başkanı 

AK PARTİ Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK PARTİ 

Sivas milletvekilleri Habib Soluk ile Semiha Ekinci, 

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Valisi 

Davut Gül ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da 

kongrenin önemine atıfta bulundu.

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Birliği’nin konser 

verdiği programa, il protokolü ve vatandaşlar ilgi gösterdi.



229

Komisyon Çalışmaları

TBMM Genel Kurulunun 16 Temmuz tarihli  

6. birleşiminde ihtisas komisyonları üyeliklerine 

seçilen milletvekillerinin isimlerinin okunmasının 

ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek 

üzere toplandı.

TBMM ihtisas komisyonlarının başkanları ile başkanlık 

divanı seçimle belirlendi.

Yapılan seçim sonucuna göre; 

Anayasa Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ’den 

Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Başkanvekilliğine 

Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Sözcülüğe 

Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Kâtipliğe Mersin 

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz getirildi.

Adalet Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ’den 

Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Başkanvekilliğine 

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Sözcülüğe Konya 

Milletvekili Gülay Samancı, Kâtipliğe Balıkesir 

Milletvekili Belgin Uygur seçildi.

Milli Savunma Komisyonunun Başkanı AK PARTİ’den 

Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Başkanvekili Bursa 

Milletvekili Refik Özen, Sözcüsü İzmir Milletvekili 

Cemal Bekle, Kâtibi ise Bursa Milletvekili Mustafa 

Hidayet Vahapoğlu oldu.

İçişleri Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ’den 

Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 

Başkanvekilliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, 

Sözcülüğe İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, Kâtipliğe 

Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel seçildi.

Dışişleri Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ’den 

İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Başkanvekilliğine 

Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, Sözcülüğe Antalya 

Milletvekili Sena Nur Çelik, Kâtipliğe İzmir Milletvekili 

Ceyda Bölünmez Çankırı getirildi.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun 

Başkanı AK PARTİ’den İstanbul Milletvekili Numan 

Kurtulmuş, Başkanvekili Erzurum Milletvekili Kamil 

Aydın, Sözcüsü Konya Milletvekili Orhan Erdem, 

Kâtibi ise Sinop Milletvekili Nazım Maviş oldu.

Çevre Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ’den Trabzon 

Milletvekili Muhammet Balta, Başkanvekilliğine Bursa 

Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, Sözcülüğe Ankara 

Milletvekili Sadir Durmaz, Katipliğe Ankara Milletvekili 

Barış Aydın getirildi.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 

Başkanlığına AK PARTİ’den Konya Milletvekili Tahir 

Akyürek, Başkanvekilliğine Aydın Milletvekili Metin 

Yavuz, Sözcülüğe Çanakkale Milletvekili Jülide 

İskenderoğlu, Kâtipliğe Erzincan Milletvekili Burhan 

Çakır seçildi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun 

Başkanı AK PARTİ’den Ordu Milletvekili Şenel 

Yediyıldız, Başkanvekili İstanbul Milletvekili Müşerref 

Pervin Tuba Durgut, Sözcüsü Ankara Milletvekili Arife 

Polat Düzgün, Kâtibi ise Kahramanmaraş Milletvekili 

Sefer Aycan oldu.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığına 

AK PARTİ’den Kars Milletvekili Yunus Kılıç, 

Başkanvekilliğine İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, 

Sözcülüğe Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kâtipliğe 

Bursa Milletvekili Zafer Işık seçildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ’den 

Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Başkanvekilliğine 

Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Sözcülüğe Zonguldak 

Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kâtipliğe İstanbul 

Milletvekili İffet Polat getirildi.

TBMM’DE İHTİSAS KOMİSYONLARININ  
BAŞKANLARI BELLİ OLDU

16 Temmuz 2018
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Dilekçe Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ’den 

İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, 

Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, 

Sözcülüğe Elâzığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Kâtipliğe 

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK 

PARTİ’den Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 

Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili İsmail Faruk 

Aksu, Sözcülüğe Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat 

Koçer, Kâtipliğe İstanbul Milletvekili Şirin Ünal getirildi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına 

AK PARTİ’den Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 

Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, 

Sözcülüğe Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, 

Kâtipliğe Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı seçildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına 

AK PARTİ’den Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 

Başkanvekilliğine Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 

Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin 

Tanrıkulu, Sözcülüğe Konya Milletvekili Leyla Şahin 

Usta, Kâtipliğe Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 

getirildi.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanlığına AK 
PARTİ’den Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar, Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili 
Markar Eseyan, Başkanvekilliğine Uşak Milletvekili 
Özkan Yalım, Sözcülüğe Erzurum Milletvekili Zehra 
Taşkesenlioğlu, Kâtipliğe İstanbul Milletvekili Zeynel 
Özen seçildi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ’den Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, 
Başkanvekilliğine Kahramanmaraş Milletvekili Habibe 
Öçal, Başkanvekilliğine Tekirdağ Milletvekili Candan 
Yüceer, Sözcülüğe Şanlıurfa Milletvekili Zemzem 
Gülendar Açanal getirildi.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığına AK 
PARTİ’den Erzurum Milletvekili Selami Altınok, 
Başkanvekilliğine Uşak Milletvekili Mehmet Altay, 
Sözcülüğe Manisa Milletvekili Murat Baybatur, 
Kâtipliğe İstanbul Milletvekili Serkan Bayram seçildi.

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime 
dair karar 19 Temmuz 2018 tarihli Resmî Gazete’de  
yer aldı.

KİT KOMİSYONU TOPLANDI
25 Temmuz 2018

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 
Komisyonu, 27. dönemin ilk 
toplantısını yaptı. 

AK PARTİ Aydın Milletvekili 
Mustafa Savaş başkanlığında 
gerçekleştirilen toplantıda, 
üyelere komisyonun çalışma 
esaslarıyla ilgili bilgi verildi. 

Toplantıda, komisyon 
görüşmelerinde tam tutanak 
tutulması, alt komisyonların 
oluşturulması için Komisyon 
Başkanı’na yetki verilmesine  
ve TBMM Genel Kurulunun 
çalışma saatlerinde de toplantı 
yapılabilmesine dair karar alındı. 
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ABD’NİN EKONOMİK YAPTIRIM KARARLARINA  
TEPKİ GÖSTERİLDİ 2 Ağustos 2018

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir 
Bozdağ, ABD’nin, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’ya yönelik yaptırım 
kararına tepki göstererek sosyal 
medya hesabı üzerinden bir açıklama 
yaptı.

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ Twitter 

üzerinden yaptığı açıklamada ABD’nin kararının Gül 

ve Soylu’nun azim, kararlılık ve cesaretine zarar 

vermeyeceğini, aksine güç katacağını belirterek, 

“ABD yönetiminin bu kararı, aklıselim uzaklaşmadır, 

akıl tutulmasıdır, basiretsizliktir.” değerlendirmesinde 

bulundu.

Türkiye’nin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip, 

egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunun altını 

çizen Bozdağ; hiçbir ülkenin, güç veya kişinin tehdit 

ederek ya da baskı uygulayarak Türkiye’ye istediğini 

yaptıramayacağını ifade etti.

Türk milletini, Türkiye devletini başkalarıyla 

karıştıranların büyük bir yanlışlık içinde olduğunu 

vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Türkiye, ABD’ye mahkûm değildir. ABD yönetimi, 

Türk milletini ve Türkiye’yi karşısına alarak, esas 

ABD’ye kaybettirmektedir. Türkiye, ABD’ye mecbur 

veya mahkûm değildir. Türkiye, alternatifsiz hiç 

değildir. Türkiye’yi alternatifsiz veya kendine 

mecbur veya mahkûm görenler hep aldandılar ve de 

kaybettiler.

ABD yönetimi, uluslararası hukuka aykırı, haksız ve 

haddini bilmez bir yöntemle Türkiye’den istediğini 

alamaz. Türkiye baskılara boyun eğecek, tehditlerle 

hizaya gelecek bir ülke değildir. Baskı, tehdit ve 

yaptırım Türkiye’ye sökmez. Türkiye, ABD’ye misliyle 

mukabele edecektir.”

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Başkanı Numan 

Kurtulmuş, ABD Hazine Bakanlığının 

yaptırım kararına ilişkin yazılı bir 

açıklama yaptı.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 

ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararının kabul 

edilemez olduğunu belirterek bu kararın sadece iki 

bakanı değil, 80 milyonluk Türkiye’yi hedef aldığını 

bildirdi. 

“İki bakanımızı hedef alan bu kararın ne devlet 

ciddiyetiyle ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah 

edilebilir bir yanı yoktur.” değerlendirmesini yapan 

Kurtulmuş, açıklamasında şunları kaydetti:
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TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU  
BAŞKANI KILIÇ’IN KABULÜ

14 Ağustos 2018

Tarım, Orman ve Köyişleri 

Komisyonu Başkanı AK 

PARTİ Kars Milletvekili 

Yunus Kılıç; Ankara 

Pideciler, Simitçiler ve 

Çörekçiler Esnaf Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Ahmet Yalçın ve yönetim 

kurulu üyelerini kabul etti. 

Kılıç, son günlerde döviz kurundaki değişikliklere 

değinerek, “Ekonomik bir savaş var. Herkes tabiri 

caizse gücü, kudreti neye yetiyorsa bununla sırası 

geldiği zaman ülkesinin arkasında durabilmeyi 

becermeli, bunu yapmalıdır. Ülkemizin şu anda 

geçirmiş olduğu ama hak etmediği, ekonomik 

sebeplere dayalı olmayan, ekonominin realiteleriyle 

uyuşmayan ama ülkemizin üzerinde büyük kara 

bulutları kalıcı olarak bulundurmaya çalışan dış güçler 

var.” ifadesini kullandı.  

Ahmet Yalçın da, susam fiyatlarında yaşanan artışa ve 

stokçularla yaşadıkları sorunlara dikkati çekti.

Kılıç, Türkiye’de susamın fiyatının iki katına çıkmasını 

gerektiren bir durum olmadığını kaydetti.

“ABD yönetimini, hukuk sistemimize saygısızca 

müdahale niteliği taşıyan bu yanlış karardan, derhâl 

geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, Trump’ın ABD’nin 

seçimlerine dönük iç politik hamlelerinin konusu 

olamaz. Trump bu hayalperest, maceracı ve devlet 

ciddiyetinden uzak davranışlarından vazgeçmelidir. 

Türkiye Cumhuriyeti hiçbir amaca hizmet 

etmeyecek, söz konusu saldırgan tutumun karşılığını 

gecikmeksizin aynıyla verecektir.”
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AVRUPA KOMİSYONU VE
PARLAMENTOSU  
HEYETLERİ TBMM’DE

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, AB Türkiye Delegasyonu 
Başkanı Büyükelçi Christian Berger’i 
Meclisteki makamında kabul etti.

Volkan Bozkır, bugün yapılacak Reform 
Eylem Grubu Toplantısı’ndan önce 
böyle bir görüşmeyi gerçekleştirmekten 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye bakımından AB ilişkilerinin 
stratejik önemi haiz olduğunu 
vurgulayan Bozkır, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BOZKIR’IN KABULÜ
29 Ağustos 2018

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 

Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Orta Doğu  

Direktörü Robert Krengel’i 11 Eylül’de kabul etti. 

Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi 

heyeti, Mecliste ilk olarak MHP Grup Başkanvekili 

Erkan Akçay’ı, daha sonra CHP Grup Başkanvekili 

Özgür Özel’i 18 Eylül’de ziyaret etti. 

“Türkiye-AB ilişkilerinin en iyi günlerini 
yaşadığını söylemek güç olabilir ancak İki tarafın da çok 
önemli çıkarlarının olduğu bu ilişkinin sürdürülmesi, 

güçlendirilmesi her iki tarafın da yararına olacaktır.

Sanıyorum, önümüzdeki dönemde iki tarafın da atacağı 

önemli adımlarla bu noktayı sağlayabileceğimizi ümit 

ediyorum. Sayın Christian Berger’e de bu ziyareti için 

teşekkür ediyorum. Kendisi ile yakın iş birliğimizi yeni 

dönemde de sürdüreceğimizi ümit ediyorum.”

Berger de Volkan Bozkır’a kendisini kabul etmesi 

nedeniyle teşekkür etti.

Christian Berger, verimli iş birliğinin gelecek 

dönemde de aynı şekilde sürmesini dilediklerini 

belirterek, Dışişleri Komisyonu ile olan ilişkilerini 

gelecek dönemde tekrar güçlendirmeyi arzu  

ettiklerini söyledi.
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
iki ülke ilişkilerini değerlendirerek Türkiye 
ve ABD’nin birbirlerine en çok ihtiyaç 
duydukları bir dönemin yaşandığına dikkati 
çekti. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, şunları 
kaydetti:

“Bu dönemde ne Türkiye’nin ABD ile 
ne de ABD’nin Türkiye ile hasmane bir 
tutum içinde olmasının lüksü yoktur. 
Bu sorunların giderilemeyecek nitelikte 
olmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönemde tekrar eski düzeyde birbirlerine 
güvenen, dost ve müttefik iki ülke olarak 
dünya siyaset arenasında yer alacağımızı 
temenni ediyorum.” 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Hovenier’e 
görevinde başarı diledi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Federasyonu Ankara 
Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u kabul etti. 

5 Eylül 2018 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
Rusya Federasyonu-Türkiye ilişkilerinde 
üst düzey stratejik iş birliği mekanizmasının 
olduğunu ifade etti. 

“Dışişleri Bakanlarımız, Enerji Bakanlarımız 
ve benim de eskiden eşbaşkanlığını 
yürüttüğüm Türk-Rus Toplumsal Forumu 
olarak, üç ayaklı çok önemli bir ilişki 
var.” diyen Bozkır, TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım ve Rusya Federasyonu Devlet 
Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’in, bu 
ilişkinin parlamento düzeyinde de devamını 
kararlaştırdıklarını kaydetti. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BOZKIR’IN, 
BÜYÜKELÇİ KABULLERİ

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey 
Yerhov da görüşülmesi gereken çok ciddi konular 
olduğunu ifade ederek “Çünkü, parlamenterler 
arasındaki iş birliğimiz, Rusya ve Türkiye arasındaki 

ilişkilerin çok önemli ve organik parçasıdır. 
Parlamenterlerimiz arasında zaten çok güzel bir 
iş birliği mevcuttur, çok yoğun temas trafiği söz 
konusudur.” diye konuştu. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier’i kabul etti. 

5 Eylül 2018
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12 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda),  
Avustralya Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown (sağda)

26 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda), 
Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazer İbrahim (sağda)

12 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda), 
Sırbistan Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic (sağda)

12 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda), 
 Avusturya Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly (sağda)

12 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda), 
Kosova Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu (sağda)

12 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda), 
Norveç Ankara Büyükelçisi Vegard Ellefsen(sağda)

5 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda), 
Estonya Büyükelçisi Marin Mottus (sağda)

5 Eylül 2018 - Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır(solda), 
Japonya Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima (sağda)
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Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Volkan Bozkır 

ve beraberindeki heyet, 

Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’ne (KKTC) 

bir ziyarette bulundu.

Bozkır başkanlığındaki 

heyette, Dışişleri 

Komisyonu Sözcüsü 

AK PARTİ Antalya 

Milletvekili Sena 

Nur Çelik, Dışişleri 

Komisyonu üyeleri  

AK PARTİ Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz,  

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti 

Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin de yer aldı. 

KKTC’de temaslarda bulunan Dışişleri 

Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır 

ve beraberindeki heyet, ilk olarak 

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 

tarafından başkent Lefkoşa’daki 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul 

edildi.

Kabulde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı, TBMM heyetini ağırlamaktan duyduğu 

mutluluğu belirterek Kıbrıs Türkünün, Rumların 

yöneteceği bir adanın azınlığı olmayacağını vurguladı. 

Kıbrıs müzakere sürecinin bir 50 yıl daha uzamasının 

artık düşünülemeyeceğine dikkati çeken Akıncı, 

BM’nin de artık bir sonuç görmek istediğini belirterek 

“Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye’nin desteğiyle her zaman 

barıştan ve çözümden yana oldu.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da ilk 
yurt dışı ziyaretini, gelenekleri olduğu üzere KKTC’ye 
gerçekleştirdiğini belirterek, Türkiye’nin KKTC’nin tüm 
sorunlarında yanında olma ve birlikte hareket etme 
kararlılığında olduğunu söyledi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Türkiye olarak 
adada siyasi eşitlik temelinde bir arada yaşanmasının 
kendilerinin de arzu ettiği bir sonuç olduğunu, bunun 
dışında emrivakilerle müzakere sürecinin uzatılmasını 
istemediklerini aktardı.

KKTC’de temaslarda bulunan Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır 
ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 
tarafından kabul edildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 

Uluçay, burada yaptığı konuşmada, KKTC Cumhuriyet 

Meclisi ile TBMM arasında, çok daha yakın koordineli 

bir iletişim sağlayarak özellikle dış ilişkiler anlamında 

daha etkin olmak için adımlar atacaklarını kaydetti.

Uluçay, atılacak adımlarda TBMM Dışişleri Komisyonu 

ile yakın bir çalışma içerisinde olacaklarını belirtti.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ KKTC’DE
17 Eylül 2018
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Kıbrıs sorununun kendileri için en önemli mesele 

olmaya devam ettiğini kaydeden Uluçay, “Eğer yeni 

bir müzakere süreci başlayacaksa bunun mutlaka 

sonuç odaklı olması gerekir. Biz de Kıbrıs adasında, 

gerek ekonomik gerekse doğal kaynakların ortak 

kullanılabilmesi anlamında Kıbrıs Türk halkının 

dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için mücadelemize 

devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da 

ilk ziyaretlerini KKTC’ye yaptıklarını vurgulayarak 

Uluçay’a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın  

selamını iletti. 

Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs sorunuyla 

ilgili beklentilerinin ikinci plana 

atılamayacağını ifade eden Bozkır, 

“Kıbrıs’ta atılan her kalp atışını 

Türkiye’den duyuyoruz.” dedi.

Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Volkan Bozkır ve 

beraberindeki heyet, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

(KKTC) Başbakanı Tufan 

Erhürman’ı ziyaret etti.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, görüşmede yaptığı 

konuşmada, müzakere sürecinin Türkiye Cumhuriyeti 

ile birlikte dayanışma içinde yürütülmesinin önemine 

işaret etti.

KKTC Başbakanı Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, 

müzakere sürecinde siyasi eşitliğin güvence altına 

alınmadığı herhangi bir modelin 

altında yer almayacak.” dedi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, 

KKTC’nin bir devlet olduğunu ve bu 

devletin ilelebet payidar kalacağını 

söyledi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır 

ayrıca Başbakan Erhürman’ı ekim 

ayında yapılacak Dışişleri komisyonu 

toplantılarından birine katılmaya davet etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır ve  

beraberindeki heyet, daha sonra Başbakan 

Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile 

 bir araya geldi.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ, AZERBAYCAN’DA 
TEMASLARDA BULUNDU

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır ve beraberindeki heyet, 
Azerbaycan’da temaslarda bulundu.

Bozkır başkanlığındaki heyette AK 
PARTİ Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Canbey, AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Ali Şahin, CHP İstanbul 
Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, MHP 
Erzurum Milletvekili Kamil Aydın 
ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın 
Adnan Sezgin de yer aldı.

Dışişleri komisyonu heyeti, temasları 
kapsamında Azerbaycan Millî Meclisi 
Türkiye Dostluk Grubu ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu üyeleriyle görüştü.

TÜRKPA Genel Sekreterliğini de ziyaret eden heyet, 
Türkiye Bakü Büyükelçiliğinde Azerbaycan’da faaliyet 
gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, basın 

mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel olarak 

ilk ziyaretlerini KKTC ve ardından Azerbaycan’a 

gerçekleştirdiklerini söyledi.

Görüşmelerde, önemli gelişmelerin yaşandığı 
bölgelerindeki son durumu birlikte değerlendirdiklerini 
dile getiren Bozkır; Suriye, İdlib, Azerbaycan’ın 
Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisinde çok etkin 
katılımı ve Dağlık Karabağ gibi birçok konuda fikir 
alışverişinde bulunduklarını ifade etti. 

Dağlık Karabağ için 
“Azerbaycan’ın nasıl öncelikli 
konusuysa, Türkiye bakımından da 
öncelikli konudur.” diyen Bozkır, 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da buradaki ziyaretlerinde ifade 
ettiği gibi Dağlık Karabağ sorunu 
çözülmeden biz, Ermenistan 
sınırımızı açmayız. Ermenistan 
protokolleri de benim başkan 
olduğum dönemde komisyonun 
gündeminde olmayacaktır.” 
şeklinde konuştu. 

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak üçlü ortak 
komisyon toplantıları düzenlediklerini hatırlatan 
Bozkır, bu platformu Türkiye-Azerbaycan-İran, 
Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, Türkiye-Azerbaycan-
Gürcistan-Ukrayna şeklinde genişleteceklerini bildirdi.

19 Eylül 2018



239

Temsil Faaliyetleri

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır, 
KKTC Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı Kudret 
Özersay ile bir araya geldi.

Görüşmede Dışişleri 
Bakanlığı Müsteşarı Güneş 
Onar ile KKTC Ankara 
Büyükelçisi Kemal Köprülü 
de bulundu.

Bozkır, Türkiye için Kıbrıslı 
Türk soydaşların varlığının 
güçlü olmasının en önemli 
öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, bu kadar 
zorluklarla şehitler verilerek bu noktaya getirilmiş 
olan davada bundan sonra hiçbir kimsenin ellerini 
bileklerini bükemeyeceğini kaydetti.

Bakan Özersay ise Kıbrıs Meselesinde 50 senelik 
müzakere sürecinin nereye doğru seyredeceğinin 
nihai kararların verileceği kritik bir döneme gidildiğini 
ifade etti.

NATO PA TÜRK GRUBU BAŞKANVEKİLİ ÇONKAR’A 
YENİ GÖREV

NATO PA Geleceğin Güvenlik ve Savunma 

Kapasiteleri Alt Komisyonu toplantıları kapsamında 

Portekiz’de bulunan NATO Parlamenter Asamblesi 

(NATO PA) Türk Grubu Başkanvekili ve AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar’ın, 

yapılan görüşmeler sırasında NATO PA Akdeniz 

ve Orta Doğu Özel Grubu Toplantısı’nda grubun 

raportörlüğüne seçildiği belirtildi. 

25 Eylül 2018

Çonkar, yaptığı yazılı açıklamada, bundan sonraki 

süreçte bölgedeki gelişmelerle ilgili yazılacak 

raporlarda daha etkin ve yönlendirici çalışmalar 

yapma imkânı elde edildiğini, bu konuda Türkiye’nin 

ortaklık yapısı çerçevesinde üzerine düşen görevi en 

iyi şekilde icra etme gayretinde olacağını vurguladı.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BOZKIR, KKTC 
BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY İLE GÖRÜŞTÜ

25 Eylül 2018
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TBMM Anaokulunda eğitim gören, 5-6 yaş aralığındaki 

25 minik ressam hayallerini süsleyen “doğayı” 

Meclisin duvarına resmetti.

Minik ressamlar, Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan 

Akın ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise 

Künyeli ve diğer öğretmenleriyle birlikte Meclisteki 

fidanlığın duvarına hayallerindeki doğa resmini çizdi.

Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın, 

öğrencilerin dış mekanda duvar üzerinde 

çalışma yaparak farklı bir deneyim 

yaşamasını istediklerini belirterek, 

minik ressamların mekanın görselliğini 

artıracağını aktardı.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise 

Künyeli ise Meclisin çocuklara duvar 

boyama fırsatı vermesinin çok önemli 

olduğuna değinerek, etkinliğin çocukların 

görsel, işitsel, dokunsal tüm gelişim 

alanlarını destekleyici nitelikte belirtti.

Minik ressamlardan 6 yaşındaki Aras Bingöl, 

duvarlara resim çizip boyamanın kendisini çok mutlu 

ettiğini, her şeyi boyamak istediğine işaret ederek, 

“Burayı daha güzel yapmak istediğimiz için boyadık.” 

ifadesini kullandı. 

5 yaşındaki Ayda Deren, Meclisi süslediklerini ve 

bundan çok mutlu olduğunu belirtti. 

5 yaşındaki Asya Çağla Koltuk, kelebek, çiçek ile kalp 

çizerek Meclisi güzelleştirdiğini ve başka duvarları da 

boyamak istediğini kaydetti.

MİNİK RESSAMLAR MECLİSE RENK KATTI
15 Temmuz 2018
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BİNİCİLİKTE 
TBMM KUPASI 
HEYECANI

30 Eylül 2018

Başkent Binicilik Kulübünün ev 

sahipliği yaptığı özel unvan engel 

atlama yarışmaları 28-30 Eylül 

tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Organizasyonun son gününde, 

Başkent Binicilik Kulübü özel 

unvan yarışmaları kapsamında 

prestijli yarışmalarından TBMM 

Kupası, sahibini buldu.

TBMM Kupası’nı Başkent Binicilik 

Kulübünden “Lambado 22” isimli 

atıyla Kaan Kızılkaplan kazandı.

Tek kategoride yapılan 145 

santimetre engel atlama 

yarışmasında SIEC Kulübünden 

“Cascada 79” isimli atıyla Can 

İnce ikinciliği, “Charmeur 427“ 

atıyla Kaan Kızılkaplan üçüncülüğü  

elde etti.



bu ay
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II. Meşrutiyet’in Yeniden İlanı ve Parlamentolu Rejim  
(24 Temmuz 1908)

Türkçe literatürde Osmanlı 
Devleti’nin ilk anayasası olan 
Kanun-i Esasi’nin ilan edildiği 
23 Aralık 1876’dan Meclis-i 
Mebusan’ın muvakkaten 
tatil edildiği 13 Şubat 1878 
tarihine kadar olan sürece I. 
Meşrutiyet, meclisin yeniden 
toplanmaya davet edildiği 24 
Temmuz 1908’den Mondros 
Mütarekesi’nin akdedildiği 
30 Ekim 1918’e kadar olan 
döneme de II. Meşrutiyet adı 
verilir.

19. yüzyılın son çeyreğinde, İstanbul’da öğrenci 

gösterileri ve meşrutiyet taraftarı bazı paşaların 

parlamentolu yönetim modeline geçme isteği 

ile birlikte Bosna-Hersek isyanı, Bulgaristan’da 

karışıklıkların artmasıyla Sırbistan ve Karadağ’ın 

Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesi gibi iç ve 

dış dinamikler Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesine 

sebebiyet vermiş, ancak ansızın patlak veren 93 Harbi  

(Osmanlı-Rus Savaşı 1877-1878) ile Meclis kısa süre 

sonra askıya alınmak durumunda kalmıştı. Yeşilköy’e 

kadar gelen Rus ordularının yarattığı askerî ve siyasi 

tehdit, Sultan II. Abdülhamid’e ülkenin güvenliğini 

öncelemekten başka bir çare bırakmadı. Meclisteki 

mebusların harbin devam ettiği süreçte dahi 

ülkenin bekasını ilgilendiren konularda fikir birliğine 

varamaması ve neredeyse her kafadan ses çıkması 

parlamentonun bir süre tatil edilmesini zorunlu hale 

getirmişti.

1876 Parlamentonun açılış töreni

93 Harbi’nde Ruslar Yeşilköy’de



1071 Malazgirt Savaşı ve Anadolunun 
Fatihi Sultan Alp Arslan (26 Ağustos 1071)

II. Meşrutiyet’in Yeniden İlanı ve 
Parlamentolu Rejim (24 Temmuz 1908)

245

93 Harbi’nde Ruslar Küçükçekmece Deresi’nde

93 Harbi’nde Ruslar Sefaköy’de
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Meşrutiyet’in Yeniden İlanının Arkasındaki Sâikler

1877-1878 yıllarında Ruslarla yapılan savaş, Osmanlı 
Devleti açısından ağır hükümler içeren bir antlaşma ile 
nihayete erse de takip eden yıllarda bitmek bilmeyen 
iç ve dış problemler Meclisin tekrar açılmasının 
önündeki en büyük engeldi. Bitmek bilmeyen 
siyasi ve ekonomik problemlerin yanında meşruti 
idare taraftarlarının 93 Harbi sonrasında Sultan 
II. Abdülhamid idaresine yönelik muhalefetlerini 
artırması, bilhassa 1895 yılından sonra muhalefet 
bloğunun etkisini ve nüfuzunu genişletmesi Sultanın 
manevra alanını her geçen gün daraltıyordu. Jön 
Türk olarak adlandırılan bu grup Kanun-i Esasi’nin 
yeniden yürürlüğe konulmasını ve padişahın 
yetkilerinin kısıtlanmasını talep ederken, İttihat ve 
Terakki’nin ulema kanadından bazı ilim adamları da 
bu taleplere destek vermekteydi. Tartışarak karar 
almanın, “Şura”nın ve “Meşveret”in İslam dininin ana 
prensiplerinden olduklarını öne çıkaran bu muhalif 
grup, yaptıkları yayın faaliyetleri ile de harekete 
güç geçtikçe ivme kazandırıyordu. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin en önemli yayın organlarının “Meşveret” 
ve “Şûrâ-yı Ümmet” olması, taleplerine dinî meşruiyet 
arayışlarının bir neticesi idi.

20. yüzyılın başlarında muhalefetlerini 

iyice artıran grubun çekirdeğini; II. 

Abdülhamid’in kurduğu Tıbbiye, Harbiye 

ve Mülkiye gibi okullarda eğitim gören ve 

gizli faaliyetleri deşifre edilince yurt dışına 

kaçan subay ve siviller oluşturuyordu. 

Dış konjonktürün Osmanlı Devleti 

aleyhine döndüğünü düşünen ve Baltık 

kıyısında bugün Estonya’nın başkenti 

olan Tallinn’de (Reval) Rus çarı ile İngiliz 

imparatorunun yaptıkları görüşmede bu 

yakınlaşmasının doğuracağı tehlikeleri 

bahane ederek Manastır’da ayaklanma 

başlatan bu grubun çekirdeğini ise Şura-yı Ümmet

Meşveret
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Manastır’a bağlı Resne nahiyesi mevki kumandanı 

kolağası Ahmed Niyazi, Binbaşı Enver Bey ve Ohri 

redif taburu kolağası Eyüp Sabri Bey oluşturmaktaydı. 

Kendi komutanlarından bir kısmını dağa kaldıran ve 

bazılarını katleden bu kişiler, Meşrutiyet’in yeniden ilan 

edilmemesi karşılığında İstanbul’a yürüme tehdidinde 

bulunmuşlar, uzun yıllar iç ve dış baskılardan 

bunalmış Sultan II. Abdülhamid ise askıda tuttuğu 

anayasayı 23 Temmuz 1908’de yeniden yürürlüğe 

koyduğunu ilan etmişti. Sultanın bu tehdide karşı zor 

kullanmaması ve kabullenmesindeki esas amillerden 

en birincisi kardeş kanı dökmek istememesi ve ordu 

içerisinde çatışma çıkmasından kaçınmasıydı. 

Meşrutiyetin ilan edilmesi ülke yönetiminde ciddi bir 
otorite boşluğu meydana getirdi. Bu henüz oturmamış 
yapı ve siyasi ortam, dış güçlerin de müdahil 
olmasıyla daha vahim bir hal aldı. Bulgaristan 5 Ekim 
1908’de bağımsızlığını ilan ederken, hemen ertesi 

gün (6 Ekim) Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i 
sınırlarına kattığını açıkladı. Bu olağanüstü hadiselerin 
üzerinden daha bir hafta bile geçmemişken (12 
Ekim), Girit Meclisi Yunanistan’a katıldığını duyurdu. 
Balkanlarda uzun süredir uygulanan hassas diplomasi 
ve tatbik edilen uluslararası denge politikası sayesinde 
devletin sınırları içerisinde pamuk ipliği ile tutulabilen 
Rumeli’nin bu verimli toprakları bir anda elden çıkmış 
oldu. Balkanlarda henüz kaybedilmemiş topraklar da 
1912-1913 Balkan Savaşları ile elden çıktı. 

Sultan II. Abdülhamid Kanun-ı Esasi’yi ilan ettikten 
sonra 31 Mart Vakası olarak adlandırılan ve bugün 
tertipçileri arasında dış devletlerin de olduğunun 
anlaşıldığı bir operasyonla yaklaşık bir sene sonra 
iktidardan düşürüldü ve yerine kardeşi Veliaht V. 
Mehmed Reşad tahta geçti. İstedikleri güce halim 
selim karakteri ile öne çıkan Sultan Reşad iktidarında 
kavuşacak olan İttihatçılar kısa sürede Trablusgarp, 
Balkan Savaşları ve Cihan Harbi ile mücadele etmek 
zorunda kaldılar ve 10 sene gibi kısa bir sürede 
toprak kayıpları ardı ardına gelerek imparatorluğun 
tarih sahnesine veda etmesinde başrolü oynadılar. 

Sultan II. Abdülhamid (1876-1909)

Sultan V. Mehmed Reşad (1909-1918)
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Meşrutiyet Sonrası Yeni Dönem 
Meşruti yönetim, düşünüldüğünün aksine ülkeye refah, 
saadet ve birlik-beraberlik getirmemişti. Siyasi partiler, 
dernekler ve sendikalara resmî olarak faaliyet izninin 
verilmesi ile İstanbul’da siyasi gerilimi her geçen gün arttı. 
Sivil toplum içinde kazan kaynarken ordunun da politize 
olması gerginliği artıran önemli bir unsurdu. Eski yönetim 
ile çalışmış paşalar ile tecrübesiz İttihatçı subaylar arasında 
güç kavgası artarak devam etti. Siyasetin ve askeriyenin 
içesinde yaşlı fakat tecrübeli paşaların ideolojik sâiklerle 
tasfiye edilmeye çalışılması sona gidişte belirleyici 
oldu. Osmanlı Devleti açısından hezimetle sonuçlanan 
Balkan Savaşlarında birbirinin yardımına gitmeyen ordu 
komutanları II. Meşrutiyet’in yeniden ilanı sonrasında 
ortaya çıkan bu gerilimli ortamın bir neticesiydi. 

Yeni yönetim, taahhüt ettiği barış ve demokrasi ortamını 
bir türlü sağlayamadı. Hemen her pozisyonda İttihatçı 
olmayanların tasfiye edildiği süreç küskünler ordusunu 
artırdığı gibi başta Arnavutluk ve Rumeli’deki ayrılıkçı 
isyanlar, bölge ile ülkenin arasındaki bağlantıyı iyice 
zayıflattı. Memleketin muhtelif yerlerinde ortaya çıkan 
en ufak bir kargaşa kısa sürede büyük sorunlara 
dönüştü. Küçük muhalif hareketleri isyan ile bir tutan 
yeni yönetim askerî operasyonların dozunu artırdıkça 
bu bölgelerle olan bağın daha da zayıflamasına sebep 
oldu. Tecrübesiz ve aşırı ideolojik yeni yönetimin bu 
tavrı kısa sürede hassas coğrafyalardaki halkların 
Osmanlı Devleti ile sadece siyasi değil aynı zamanda 
zihnî birlikteliğini de bitirdi. 

 II. Meşrutiyetin ilanında Mekteb-i Sultani önünde yapılan kutlamalar



1071 Malazgirt Savaşı ve Anadolunun 
Fatihi Sultan Alp Arslan (26 Ağustos 1071)

II. Meşrutiyet’in Yeniden İlanı ve 
Parlamentolu Rejim (24 Temmuz 1908)

249

Peşi Sıra Savaşlar ve Tarih Sahnesine Veda

Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında alınan 
mağlubiyetler ülkenin her kademesinde ümitsizliği 
artırırken devlete olan güveni de zedeledi. Lojistik, 
ordu mevcudu, silah ve teçhizat ve personel yetersizliği 
ile hazırlıksız girilmek durumunda kalınan I. Cihan 
Harbi ise devletin son nefesini verdiği harp oldu. Bu 
büyük harbin sürdüğü yıllara (1914-1918) Talat-Enver 
ve Cemal paşaların kararları damga vurdu ve hilafet 
ve saltanat makamı bir tasdik mevkiinden ibaret kaldı. 
Sultanın Cihan Harbine girişte haberinin olmaması 
facianın boyutlarını göstermektedir.

Kanun-i Esasi, yeniden yürürlüğe konulduğu 23 Temmuz 
1908’den sonra memlekete refah ve huzur getirmedi. 
Yönetim şeklinin kodlarında ciddi değişiklikler ortaya 
çıkaran bu meşruti model, padişahlık makamının gücünü 
kontrol altına alan ve bunun yerine de rasyonel bir kontrol 
mekanizmasının kurulamadığı reform olmaktan öteye 
gitmedi. İlanını takip eden yıllarda 7 defa değişikliğe 
uğrayan anayasa, radikal değişikliklerle yönetim sisteminin 
mahiyetini değiştirdi. Bu değişiklilerin içinde en radikal 
olanı 21 Ağustos 1909’da yapılandı. 21 maddenin tadil 
edildiği, bazı maddelerin kaldırılması yanında bazı ilavelerin 
de olduğu bu yeniden yapılanma radikal bazı yenilikler 
ihtiva ediyordu. Padişahın Meclis-i Umumi’de anayasaya 
bağlılık yemini etmesi, hükûmetin Meclis-i Mebusan 
karşısında sorumlu olması ve hükûmete güvenoyu alma 
mecburiyeti getirilmesi, Sultanın sahip olduğu hakları 
ancak Meclis-i Vükela aracılığıyla kullanabilme şartı köklü 
değişikliklerdendi. Ayrıca devletlerarası anlaşmalara imza 
atma hususunda yasama organının yetkilerinin artırılması, 
her iki meclisin padişah tarafından toplantıya davet 
edilmeden kendiliğinden toplanabilmesi, Sultanın yasaları 
mutlak veto yetkisinin sınırlandırılması ve meclisin, 
kendisine iade edilen kanunun üçte iki çoğunlukla geri 
göndermesi durumunda Sultana tasdik etme zorunluluğu 
getirilmesi de yine bu radikal değişikliklerdendi. 

 Sonuç Yerine
1908 yılında Meşrutiyet’in yeniden ilanı ertesindeki en 
büyük problem ülke yönetimine dair zihinlerde olan 
kafa karışıklığı idi. Bilhassa 1909 yılında Sultan II. 
Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sonrası padişahlık 
ve hilafet makamı eski gücünü kaybetti ve sembolik 
bir makam olarak kaldı. Büyük beklentilerle ilan edilen, 
devletin toprak kayıplarına çare olacağı düşünülen 
yeni yönetim sistemi tam tersine sona gidişte 
hızlandırıcı bir etki yaptı. 1908 sonrasında yapılan 
anayasal değişikliklerle iktidar önce Babıali’ye hemen 
akabinde de Harbiye Nezareti’ne kaydı. Birkaç kıdemli 
paşa dışarıda tutulursa bu tarihten sonra alınan bütün 
stratejik kararların arkasında Harbiye Nezareti vardı. 
Balkan savaşları ve Cihan Harbi, Sarayın haberi ya 
da inisiyatifi olmadan alınan önemli kararlar arasında 
sayılabilir.

Genç, tecrübesiz, uzun yıllar Rumeli’de Bulgar 

komitacılara karşı çete savaşı yürüten bu subaylar 

henüz imparatorluk yönetiminin hassaslığının farkında 

değiller idi ve bu çok etnikli, dış müdahaleye açık siyasi 

organizasyonun nasıl yönetilebileceğini bilmiyorlardı. 

Yeni yönetimin ülkenin muhtelif yerlerinde ortaya 

çıkan en ufak bir muhalefeti dahi zor kullanarak 

çözüme kavuşturmak istemesi, cemiyetin adında 

sürekli vurguladığı ve istenilen “ittihadı” sağlamaktan 

uzak kaldı. Küresel aktörlerin bu kargaşaları fırsat 

bilmesi ve hadiseleri kendi menfaatleri doğrultusunda 

kullanması da yeni yönetimin işini güçleştirdi. İttihat 

ve Terakki’nin önde gelenleri bilhassa 1913 yılına 

kadar daha kuşatıcı bir iktidarı tesis etmek istese de, 

kaybedilen topraklarla bu tarihten sonra daha cebrî 

bir yönetim modeline doğru kaydılar. Hazırlıksız 

girilmek durumunda kalınan I. Dünya Savaşı da, bütün 

imkânsızlıklarla birlikte önemli bölgesel başarıların 

kazanılmasına ve karşılığında pek çok bedellerin 

ödenmesine rağmen, ülkenin son nefesini vereceği 

harp oldu.
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1071 Malazgirt Savaşı ve Anadolu’nun Fatihi  
Sultan Alp Arslan (26 Ağustos 1071)

Muharebe Öncesinde Anadolu 
Selçuklular 1040 yılında 
Gazneliler’e karşı elde ettikleri 
Dandanakan Savaşı sonrasında 
devletlerini Horasan merkezli 
olarak kurmuşlar ve civar 
memleketlere karşı fetih 
hareketlerine başlamışlardı. Bu 
toprakların içerisinde Anadolu 
en önemli mevkii oluşturmuştu. 
Anadolu’nun fethine dair 
teşebbüsler Selçuklu Devleti ile 
Bizans İmparatorluğunu Malazgirt 
Savaşı öncesinde de karşı karşıya 
getirmiş, ilk ciddi mücadele 1048 
yılında Pasinler Ovası’nda yapılmıştı. 

Selçuklu Devleti bu savaşta galip geldi ve Bizanslı 
komutan esir alındı. Anadolu’nun bir Türk yurdu haline 
gelmesinin son halkasını temsil eden Malazgirt savaşı 
ise bu irili ufaklı mücadelelerin bir neticesini oluşturdu. 

1070 yılında Mısır üzerine sefere çıkan Sultan 
Alp Arslan, Bizans imparatorundan gelen elçinin 
söyledikleri ile seferi durdurmak zorunda kaldı. Elçi, 
imparatorun Malazgirt, Ahlat ve Erciş şehirlerinin 
Bizans’a bırakılmasını istediğini, aksi takdirde bu 
yerlere karşı büyük bir sefer başlatacağını ifade 
etmişti. Sultan Alp Arslan ise bu mektuba, “işte 
biz hazırız, geleceği varsa gelsin ve bizden alacağı 
varsa alsın!” şeklinde bir cevap verdi ve elçiyi geri 
yolladı. Alınan istihbaratlarda Bizans imparatorunun 
gerçekten Erzurum’a doğru yürümekte olduğunu 
haber alan Sultan Alp Arslan ve maiyeti, Mısır seferini 
durdurarak süratle Ahlat’a doğru yola çıktı. 

13 Mart 1071’de İstanbul’dan 100 bin kişinin 
üstünde bir ordu ile yola çıkan Bizans imparatoru 
Diogenes önce Sakarya kıyılarına gelmiş, burada 
ordu formasyonunda bir düzenlemeye gitmişti. İyi 

savaşamayacağını düşündüğü asker ve subayların bir 
kısmını İstanbul’a gönderdi. Sayıca çok olan bu ordu 
içinde 1200 kişilik muazzam bir mancınık kuvveti 
de bulunuyordu. Rumeli eyalet askerlerinden başka, 
Bulgar, Slav, Alman, Frank, Ermeniler, Gürcüler, 
ücretli askerler, Uz ve Peçeneklerden mürekkep 
olan Bizans ordusu çoğunlukla piyade askerlerinden 
oluşmaktaydı. Ancak bu büyük kütledeki ordu disiplin 
ve eş zamanlı hareketten yoksundu. Ordunun 
meydana geldiği farklı gruptaki askerler arasında bir 
insicam olmadığı gibi kumandanlar arasında da aynı 
hedefe yönelik bir birlik yoktu. 

Hızla Ahlat üzerine sefer vaziyeti olan Sultan Alp Arslan 
büyük muharebe öncesinde Bizans imparatorunun 
Ahlat’a gönderdiği 30.000 kişilik kuvvet ile çarpıştı ve 
Bizans kuvvetleri bu muharebede bozguna uğratıldı. 
Bizanslı komutanın esir alındığı bu muharebede aynı 
zamanda büyük bir haç da zafer alameti sayılarak 
Selçuklu Devleti’nin eline geçmiş oldu. Sultan 
Alp Arslan, haçı Bağdat’taki halifeye göndermesi 
için Vezir Nizamülmülk’e ulaştırdı. Böylece büyük 
mücadele öncesi yapılan irili ufaklı bütün harpler 
Selçuklu Devleti lehine neticelenmiş oldu.
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26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi
İnsicamdan yoksun Bizans kuvvetlerine karşın 
Sultan Alp Arslan’ın ordusu 4000’i hassa askeri, 10 
bin gönüllü ve 40 bin Selçuklu emir ve beylerinin 
kumandasındaki akıncı kuvvetlerinden oluşmaktaydı 
ve toplamda 50-60 bin civarında idi. Süleyman Şah, 
Manşur, Porsuk, Bozan gibi seçkin komutanların 
idaresinde, zorluklara tahammülü yüksek ve çoğu 
bozkır muharebesine aşina, ot atmakta mâhir ve her 
birinin ayrıca bir yedek atı bulunan, seri manevra 
kabiliyetli süvarilerden oluşmaktaydı. Ayrıca, Artuk 
Bey gibi Türkmen beylerinin emrinde, akınlarla iyice 
pişmiş, cengâver ve seri hareket kabiliyetine sahip 
Türkmen birlikleri de mevcuttu. Aynı amaca yönelik 
bir birlik içerisinde, müşterek gaza fikri etrafında 
halka olmuş bu Türk birliklerinin savaşta belirleyici 
rol oynadığını peşinen söylemek lazımdır. 

Ahlat’taki mücadeleden sonra Ahlat-Malazgirt 
arasında ordugahını kuran Sultan Alp Arslan 
bazı askerleri tepeye yerleştirip Rahve Ovası’nı 
kontrol altına aldı (24 Ağustos 1071). Görünüşte 
barış teklifinde bulunmak, hakikatte ise düşmanın 
durumuyla alakalı bilgi edinmek amacıyla Bizans 
imparatoruna gönderdiği elçilik heyeti kendine ve 
ordusunun mevcuduna aşırı güvenen imparator 
ve heyeti tarafından reddedildi. Alp Arslan elçi ile 
imparatora gönderdiği teklifinde; “Ülkene geri dön, 
eğer barış arzu ediyorsan bunu Halife aracılığıyla 
yaparız, aksi takdirde biz azmimizle Allah’a içtenlikle 
bağlıyız ve işi O’na bırakırız” demiş, mağrur imparator 
ise bu teklifi Selçuklu ordusunun acziyet içerisinde 
bulunduğuna yorarak “ben bu üstün duruma pek çok 
para sarf ederek ve asker toplayarak eriştim, şimdi 
bundan asla vazgeçmem. Barış ancak Rey şehrinde 
yapılacaktır. Ben İslam ülkelerine, kendi ülkem gibi 
hâkim olmadan geri dönmeyeceğim” şeklinde cevap 
vermişti. Bununla yetinmeyen imparator Sultan 
Alp Arslan’ın heyetine “İsfahan mı güzeldir, yoksa 
Hemedan mı?” diye de sormuş, heyet başkanı 
“İsfahan” cevabı üzerine imparator “Hemedan’ın 
soğuk olduğunu haber aldık, biz İsfahan’da 

kışlayacağız, hayvanlarımız da Hemedan’da” şeklinde 
mağrur bir eda ile cevap vermeyi tercih etmişti. Bu 
sözlere karşılık heyet başkanı İbnü’l Mahleban’ın 
Bizans imparatoruna verdiği cevap ise oldukça 
manidardı; “hayvanlarınız Hemedan’da kışlayabilir, 
fakat sizlerin nerede kışlayabileceğinizi bilemem”. 

İmparatorun teklifi reddetmesiyle hızla savaş düzeni 
alan Sultan Alp Arslan, atlı kuvvetlerin bir kısmını 
pusuya yatırdı, 4000 kişilik hassa askerini de merkez 
hattına yerleştirdi. Bizanslıların da savaş düzenine 
girmesiyle 25 Ağustos’ta iki ordu karşı karşıya geldi. 
Aynı sırada Abbasi halifesi Kâim-Biemrillâh da, Sultan 
Alp Arslan’ın muharebeyi kazanması için hazırladığı 
dua metnini bütün İslam dünyasına göndererek Cuma 
namazında minberlerden okuttu. 26 Ağustos 1071 
Cuma günü, bütün Müslümanların dua ettiği bir sırada 
düşmana saldırmanın faydalı olacağı tavsiyesine 
uyarak Cuma namazını eda ettikten sonra “ölürsem 
kefenim olsun” dediği bir beyaz elbise ile askerlerinin 
karşısına çıkan Sultan Alp Arslan: “Ey askerlerim ve 
kumandanlarım. Daha ne zamana kadar biz azınlıkta, 
düşman çoğunlukta olmak üzere, böyle bekleyeceğiz? 
Ben, Müslümanların camilerde bizim için dua 
etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine 
atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç 
gerçekleşmiş olur, yenilirsek şehit olarak cennete 
gideriz. Bugün burada ne emreden bir Sultan ne 
de emir alan bir asker var; ben de içinizden biri 
olarak sizinle birlikte savaşacağım; benimle gelmek 
isteyenler peşime düşsünler, istemeyenler serbestçe 
geri dönebilirler. Biz Müslümanların eskiden beri 
yapageldikleri bir gaza yapıyoruz” şeklinde muhteşem 
bir konuşma yaptı. Heyecanla bu konuşmaya dinleyen 
asker ve kumandanlar ise hep bir ağızdan: “Ey Sultan, 
biz senin kullarınız, sen ne yaparsan biz de aynısını 
yaparız ve sana yardım ederiz, istediğin gibi hareket 
et” sözleriyle bu konuşmayı taçlandırdılar. Sultan, 
konuşmasının hemen ardından eski bir Türk töresi 
gereği atının kolanını sıkıp kuyruğunu bağladıktan 
sonra ok ve yayını atarak silahlandı ve eline topuzunu 
aldı. Bütün asker ve komutanlar da aynı şeyi yaptılar 
ve ilk hücum başladı. 
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Allah’ım, İslam sancağını yükselt ve İslam’a yardım et! Şirkin başını ezmek ve kökünü kazımak 
suretiyle onu mahvet! Sana itaat için, canlarını feda edip kanlarını sana tabi olma hususunda 
akıtan senin yolunun mücahitlerini, onları kuvvetlendirerek yurtlarını güvenlik ve zaferle dolduran 
yardımlarından yoksun kılma! Müminlerin emirinin burhanı olan Şehinşâhü’l Âzam (Sultan Alp 
Arslan)’ın senden dilediği yardımı esirgeme ki o, bu sayede hükmünü yürütür, şanını yayılır 
kılsın ve zamanın güçlükleri karşısında kolayca yerinde tutunabilsin. Senin dinini şerefli ve yüce 
tutabilmek için onu lütufkâr ve her zaman etkili olan desteğinden yoksun kılma! Onun, kâfirlerin 
karşısındaki bugünkü günü, yarınına da yetsin. Ordusunu meleklerinle destekle, niyet ve azmini 
hayır ve başarıyla sonuçlandır. Çünkü o, Senin ulu rızan için rahatını terk etti; malı ve canıyla 
buyruklarına uymak amacıyla Senin yoluna düştü. Çünkü Sen: “Ey iman edenler, can yakıcı 
bir azaptan kurtaracak kazançlı bir yolu size göstereyim mi? Allah’a ve onun Peygamberine 
inanıyorsanız onun yolunda can ve malınızla savaşırsınız” diyorsun. Senin sözün gerçektir. 
Allah’ım! O, nasıl Senin sözüne uyup şeriatının korunmasında gevşeklik göstermeden 
buyruğuna uymuş ve düşmanlarına bizzat karşı koyarak dinine hizmet için gecesini gündüzüne 
katmışsa Sen de ona zafer kısmet eyle, dileklerinde yardımcı ol, kaza ve kaderini onun için iyi ve 
hayırlı bir şekilde tecelli ettir! Onu öyle bir koruyucu ile kuşat ki düşmanların her türlü hilelerini 
defetsin ve lütfunla bu koruyucu onu, güzel sıfatların içinde en emin ve sağlam ellerle korusun! 
Yapmak istediği her işi ona kolay kıl. Böylece onu düşmana karşı giriştiği bu “Kutsal Hareket” 
zaferden ışık alsın ve şirk zümresinin, hak yollarını göremeyip sapıklıkla gözleri yumulsun. 
Ey Müslümanlar, doğru bir niyet, içten bir azim ve Allah’tan korkan temiz kalplerle ve ihlas 
bahçesinden kısmen alan inançlarla onun için Allah’a yalvarıp yakarınız! Çünkü eksikliklerden 
yoksun olan yüce Allah şöyle buyuruyor: “ Ey Muhammed, onlara ‘dualarınız olmasa Rabb’im 
size niçin değer versin’ de”. Ey Müslümanlar, onun şerefli olarak düşmanlarını mahvetmesi, 
sancağını yükseltip zaferlerin en son derecesine eriştirmesi ve amacına erişmesi hususunda 
Allah’a dua ve niyazda bulununuz. Allah’ım! Onun bütün güçlüklerini kolaylaştır ve şirki onun 
önünde boyun eğdir.

Halife el-Kaaim Biemrillâh tarafından hazırlattırılan dua metni
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Alp Arslan’ın kumandasında bulunan merkezdeki atlı 
kuvvetler tekbir ve boru sesleriyle Bizanslıları saldırıya 
zorlayan bir düzene geçtiler. Her harpte yaptığı gibi, 
daima büyük kuvvetlerle saldırıya geçen imparator, 
taktik gereği çekilen Selçuklu atlılarını izlemeye 
başladı. Bizanslılar pusulardaki atlı kuvvetlerin 
gerisine dek ilerleyince, Alp Arslan’ın savaş taktiği 
başarılı oldu. Geri çekilmekte olan merkez hattı karşı 
saldırıya geçtiği sırada, pusuda bekleyen süvariler de 
düşmanı süratle kuşatmaya başladı. Etraf bölgelere 
gönderdiği askerlerin kendisine yardıma gelmesini 
sabırsızlıkla bekleyen imparator, ilk darbeyi yediği bir 
anda Bizans sağ kanat kuvvetleri arasında bulunan Uz 
ve Peçenek’lerin reisleriyle birlikte soydaşları tarafına 
geçmeleri bu kanatın da bozguna uğramasına ve ikinci 
bir darbeye sebep oldu. Ermeni kuvvetleri de savaşa 
katılmayarak dağıldı. Dağılan orduyu toplaması ve bir 
araya getirmesi artık mümkün olmayan imparator son 
anlara kadar mücadele etti ve hatta tarihî kaynaklar 
elinden yaralandığını belirtmektedir. 

Çoğunluğu Türklerden oluşan sağ kanat kuvvetlerinin 
beyleri ile birlikte Selçuklu ordusuna geçmesiyle 
Bizans ağır bir mağlubiyet aldı. Ancak asıl sebep 
Sultan Alp Arslan’ın dikkatli bir sevk ve idare ile 
uyguladığı sahre ricat, pusu ve uzak muharebe 
esasına dayanan, Bizanslılara tamamen yabancı 
savaş tarzı idi. Geceye kadar devam eden meydan 
muharebesi sonunda Bizans ordusunun büyük kısmı 
kılıçtan geçirilmiş, imparator ve çok sayıda general 
esir alınmış, sadece firar 
edebilen bazı Bizans askerleri 
canlarını kurtarabilmişti. 

Tarihî kaynakların belirttiğine 
göre huzuruna getirilen 
esirin Bizans imparatoru 
olduğu anlaşılınca Sultan Alp 
Arslan imparatora bir savaş 
esiri olarak değil, bir misafir 
hükümdar olarak davranmış, 
yanına oturtmuş ve hatta uzun 
uzun konuşmuştu. Sultan Alp 
Arslan, imparatorun savaş 
öncesi sulh müzakerelerini 

reddini tenkit etmiş, Bizans ordusunun askeri 
hatalarını saymış ve nihayet ona nasıl bir muamele 
beklediğini sormuş; İmparator Diogenes’in ya 
öldürüleceği yahut zincire vurularak İslam ülkelerinde 
teşhir edileceği veya pek zayıf ihtimal affedilip bir 
naip, bir müttefik sıfatıyla memleketine gönderileceği 
cevabı üzerine Sultan Alp Arslan onunla dostluk 
kuracağını bildirerek teselli etmişti. Sultan Alp Arslan 
esir imparator ile bir barış antlaşması da imzaladı. 
Kurtuluş akçesi olarak 1.5 milyon altının verilmesi, 
yıllık 360 bin altının Selçuklu Devleti’ne vergi olarak 
ödenmesi, Bizans’ın elinde bulunan Müslüman 
esirlerin serbest bırakılması, Bizans’ın gerektiğinde 
Selçuklu ordusuna askerî yardımda bulunacağı, 
Bizans’ın işgal altında bulundurduğu Antakya, Urfa, 
Menbiç ve Malazgirt kent ve kalelerinin Selçuklu 
Devleti’ne bırakılması ve İmparatorun kızlarından 
birini Sultan’ın oğluna vermesi anlaşmanın 
hükümlerindendi. Muahededen bir gün sonra Sultan 
Alp Arslan, 100 hassa askerini yanına katarak 
Romanos Diogenes’i ve maiyetini İstanbul’a doğru 
uğurladı. Mağlubiyeti üzerine tahttan indirilip yerine 
VII. Mikhail Dukas’ın imparator ilan edildiği Romanos 
Diogenes, Bizans kuvvetleri tarafından teslim 
alındıktan sonra Kütahya’da gözlerine mil çekildi ve 
hapse atıldı. İmparator Romanos Diogenes’in ertesi 
sene Kınalıada zindanında (1072 yılı sonları) üzüntü 
ve ıstırabından ölmesi üzerine Selçuklu Devleti lehine 
akdedilen anlaşma uygulanamadı. 

İmparator Diogenes tarafından Kınalıada’da yaptırılan ve hayatını kaybettiği Hiristos Manastırı.
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Harp sonrası İsfahan’a giden Alp Arslan, bütün 
İslam hükümdarlarına zaferi müjdeledi. Bu büyük 
zafer, bütün Müslüman memleketlerinde coşku ile 
karşılandı. Özellikle zafer mektubu Bağdat’a geldiği 
ve halifelik ileri gelenleriyle, hilafet sarayı önünde 
toplanan halka törenle okunduğu zaman, büyük 
şenlikler yapılmış, borular öttürülmüş, davullar 
çalınmış ve zafer takları kurulmuştu. Sadece İslam 
dünyasında değil, Batıda da dikkatle izlenen bu 
zafer, takip eden senelerde Anadolu ve Suriye’de 
hâkimiyetin tamamen Müslüman Türkler eline 
geçmesi üzerine bütün Avrupa’yı bir araya getiren 
Haçlı seferlerine yol açacaktı. 

1071 Zaferinin Neticeleri
Malazgirt Muharebesi Türk ve dünya tarihinin en 
önemli kırılma noktalarından biridir. Bu savaş sonrası 
büyük yara alan Bizans, artık Türklerin Anadolu 
içlerine yaptıkları seferlere bir direnç gösterememiş 
ve Türk orduları hızla Ege ve Marmara kıyılarına 
kadar ilerleyebilmişlerdi. Anadolu’nun bir Türk yurdu 
olmasını sağlayacak olan Malazgirt Muharebesi, 
Sultan Alp Arslan ve şanlı ordusunun zamanın en 

önemli askerî ve siyasi gücüne karşı kazandığı büyük 
bir zaferdir. 

Tarih boyunca Türkler tarafından kazanılan onlarca 
meydan muharebesinden bugün elde ne kaldığı 
düşünüldüğünde Malazgirt Zaferi’nin önemi daha 
açık görülebilir. Muharebenin ertesinde bir Türk yurdu 
haline gelen Anadolu’yu vatan edinen Türk boyları, 
İslami akideler ile birlikte, eski bozkır yaşayışından 
ve telakkilerinden farklı hayat tarzını, düşünceyi, 
edebiyatı ve dünya görüşünü tanıma fırsatı edinmiş 
ve toprağa bağlı bir yaşam tecrübesine doğru adım 
atmıştı. Yerleşik hayata atılan bu adımla cihan 
tarihinde silinmeyecek tecrübe ve teşebbüslerin 
tatbik edilmesi bu fetihle Anadolu’nun vatan olması 
sayesinde mümkün olmuştur. Bu zafer Anadolu’da 
müstakil bir devletin kurularak orada bulunan halkı 
Müslüman ettikten sonra bütün Balkan yarımadasını 
ve Macaristan’ı, Suriye, Mısır, Irak ve Kuzey Afrika’yı 
ve Karadeniz havzasını fethedecek, dünyanın en 
büyük ve istikrarlı siyasi organizasyonu olan Osmanlı 
Devleti’nin tesisini sağlayacak mühim hadiselerin 
mebdesini oluşturmuştur.
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Büyük Taarruz ve Anadolu’nun Düşmandan 
Temizlenmesi (30 Ağustos 1922)

Büyük Tarruz Öncesi Genel Durum
Sakarya Meydan Muharebesi’nde bozguna uğrayan 
Yunan ordusu asıl kuvvetlerini Eskişehir ve güneyde 
Afyon bölgesinde yerleştirmişti. Batı Cephesi 
Komutanlığı, 200 km’yi bulan Eskişehir-Afyon 
hattında pozisyon alan Yunan ordusuna karşı genel 
bir taarruza geçebilmek için hazırlık safhasındaydı. 
Yorgun, yıpranmış ve silah ve teçhizat yönünden 
büyük eksiklikleri olan ordunun organizasyonunda bu 
maksatla bazı düzenlemeler yapıldı. Ordu sayısının 
ikiye çıkarılması bu kabilden bir yeniden yapılanma 
olarak görülebilir. Büyük Taarruz’a bir hazırlık 
mahiyeti taşıyan Sakarya Meydan Muharebesi 
düşman kuvvetlerini savunma pozisyonuna iterken 
Türk ordusuna da taarruz için hazırlık imkânı tanımıştı. 

Ordumuz, Eylül 1921’den beri Eskişehir-Afyon 
hattı karşısında beklemedeydi. Taarruza hazırlık 
döneminde cephe birliklerinin eğitimine oldukça 
önem verilmiş, yapılan tatbikatlar ile atış talimleri icra 
edilmişti. Yunan ordusu ile bu süreçte yapılan küçük 

muharebelerde zaman zaman Yunan kuvvetleri üstün 
gelse de ordumuzun moral motivasyonunda herhangi 
bir olumsuz durum gözlenmiyordu. Yunan ordusunda 
baş gösteren huzursuzluklar ise daha ciddi idi ve 
bunlar Yunanlıların cephe gerisinde Türk halkına 
yaptıkları eziyet ve zulmü artırıyordu. 

Türk ordusu manevi yönden düşman kuvvetiyle 
kıyaslanamayacak ölçüde güçlü ise de silah ve 
teçhizat noktasında epey zorluk yaşıyordu. Büyük 
taarruz öncesi ordunun silah ve cephanesi İstanbul’da 
depolarda bulunan silah ve cephanenin bazı yerli 
cemiyetler vasıtasıyla Anadolu’ya kaçırılması 
sayesinde envantere girebilmişti. Mesela, Haliç’teki 
silah deposunda I. Cihan Harbi sonrası çok fazla silah 
depolanmıştı. İngiliz işgal kuvvetlerinin denetimindeki 
bu depoya 1920 sonbaharında çoğu Karadenizli 80 
kişilik bir silahlı grup saldırmış ve iki deniz motoru ile 
depoya gelen bu vatanperverler İngiliz nöbetçilerini 
derdest ederek silah ve cephaneyi gece karanlığında 
motorlara taşıyarak kimseye görünmeden 
Karamürsel’e ulaştırabilmişti. Kaçırılan silah ve 
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cephane bir kaynağa göre 
56 bin mekanizma, 320 
makineli tüfek, 1500 tüfek, 
bir batarya top, 2000 sandık 
cephane, 10 bin takım 
elbise, 15 bin matara, yüksek 
miktarda nal ve mıh ve 1000 
tona yakın diğer askerî eşya 
idi.

Kaçırılan eşyalar yanında 
işgal kuvvetleri tarafından 
kamaları çıkarılmak suretiyle 
kullanılamaz duruma sokulan 
toplar da Türk usta ve işçilerinin 
gayretleri ile işler hale getiriliyordu. Mesela Eskişehir 
demiryolu atölyesinde çalışan Ahmed Akar adındaki 
usta, arkadaşlarıyla en ilkel aletleri kullanarak top 
kaması yapıyordu. İmalathaneler, ordunun kasatura, 
bomba, fişek ve kılıç noksanlarını imal ederken sıkıntısı 
çekilen silahlar ise Fransız, İtalyan ve Ruslardan tedarik 
ediliyordu. Ancak ihtiyaç duyulan silahların satın 
alımları adı geçen devletlerin müttefiki olan İngilizlerden 
gizli olarak ve zor şartlarda yapılabiliyordu. Mesela 
Fransızlardan satın alınan 1000 hafif makineli tüfek, 
100 kamyon ve birkaç uçak Fransız bandıralı gemilerle 
Karadeniz ve Mersin limanlarına getirilebilmişti. 

Taarruz Stratejisinin Planlaması
Büyük bir gizlilik içinde sürdürülen Büyük Taarruz’un 
hazırlıkları devam ederken Yunan ordusunu Anadolu’da 
imha edecek gün yaklaşıyordu. İmha stratejisinin 
ayrıntılarını görüşmek üzere 27 Temmuz 1922’de 
Eskişehir’e gelen Mustafa Kemal ve Fevzi Paşalar 
cephe karargâhında plan üzerinde uzun görüşme ve 
tartışmalar icra ettiler. Hazırlıkların 15 Ağustos’a kadar 
tamamlanması kararlaştırılan bu görüşmeden sonra 
düzenlenen bir futbol maçını seyretmek bahanesiyle 
28 Temmuz 1922’de Akşehir’e ordu komutanları 
çağrılmış ve burada da plan üzerinde bazı görüşmeler 
gerçekleştirilmişti. 1 Ağustos’ta kararlaştırılan 
stratejinin esası; düşmanı imha etmek ve Anadolu’dan 
tamamen çıkarmaktı. 

Büyük Taarruz planı en son 20 Ağustos’ta Akşehir’de 
Başkomutan nezaretinde ve ordu komutanlarının 
da bulunduğu bir toplantıda görüşüldü. Genel bir 
taarruzun Türk ordusunu büyük tehlikeye atmak 
olabileceğine ve planın oldukça riskli olduğuna dair 
başta Nureddin Paşa olmak üzere bazı subaylardan 
aksi görüşler ortaya atılsa da Mustafa Kemal 
Paşa bütün sorumluluğu alarak topyekûn bir imha 
stratejisinden başka bir yol olmadığını düşünmüş ve 
taarruz planında herhangi bir değişikliğe gidilmemişti.  

Taarruz Başlıyor

26 Ağustos taarruzunun hemen öncesinde kıtalar 
gündüzleri köylerde ve ağaç gölgeliklerinde istirahate 
geçmişler ve sıkı önlemler sayesinde düşmanın cephe 
gerisinden istihbarat elde etmesine imkân verilmemişti. 
Bunun yanında ordunun taarruz edebilmesi için ihtiyaç 
duyulan yolların yapımı düşman kuvvetlerinin durumun 
farkına varmaması için diğer bölgelerde de icra edilerek 
bir örtme faaliyeti uygulandı. Bu gizlilik 26 Ağustos günü 
Mustafa Kemal Paşa’nın Çankaya Köşkü’nde siyasi önde 
gelenlere bir çay ziyafeti vereceğine dair şayiaların 
ortaya atılması ile de devam ettirildi. 

Silah ve teçhizat noktasında Yunan ordusu üstün 
ise de süvari kuvvetlerinin manevra kabiliyeti,  
ikmal faaliyetlerinin düzenliliği, er ve subayların moral

Ilgın Manevraları’nda Büyük Taarruz öncesi ordunun hazırlıklarını denetliyor (1 Nisan 1922)
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motivasyonu ve savaş kabiliyetleri açısından Türk ordusu 
düşman kuvvetlerine karşı daha üst seviyede idi. 

26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe yamaçlarında 
mevzi alan topçumuza verilen ateş emriyle topların 
gürlemesi kulakları sağır etmekteydi. 2 saatlik korkunç 
bombardımanla Yunan siperleri ağır zayiat aldı. Türk 
topçusunun isabetli atışları ve yerlerinden Allah Allah 
nidalarıyla düşmana atılan piyadelerimiz düşman 
kuvvetlerine büyük kayıp verdirdi. 

2 saatlik tahrip ve imha ateşiyle genel taarruz 
başlamıştı. Bu süre sonunda düşman mevzilerine 
girebilmiş askerlerimiz ileri harekâta devam ediyordu. 
Düşmanın, kaybettiği mevzileri tekrar geri alabilmek 
için karşı taarruzları ise başarısızdı. Süvarilerin bu 
başarılardaki payına da ayrı bir parantez açmak 
gerekir: Geceleyin düşmanın imkânsız olarak addettiği 
Ahır Dağı’ndaki dar geçitlerden geçerek ve sabahleyin 
Çayhisar’ın batısından düşmana hücum etmiş olan 
süvari askerleri hem düşman muhafızlarını savaş dışı 
bırakmış, hem demiryolu ve telgraf hatlarını keserek 

düşman birliklerinin birbiriyle haberleşme imkânını 
ortadan kaldırmıştı. 

26-27 Ağustos’ta düşmanın ordumuzun sıklet 
merkezini tayin edememesi, süvari kolordumuzun 
düşman arkasını çevirebilmesi ve yarma harekâtında 
açılan gediklerin hızla taarruz ordumuz tarafından 
genişletilerek Türk ordusunun orada tutunabilmesi 
düşman birliklerinin büyük zayiat vererek geri 
çekilişinde önemli rol oynamıştır. Bu gelişmeler üzerine 
Yunan Başkomutan Hacı Anesti, General Trikopis’ten 
“Düşman taarruza tekrar başlamıştır, ordu çöküyor ve 
askerler komutanlarını terk ediyor.” şeklinde aldığı bir 
haber üzerine kuvvetlerine İzmir’e doğru geri çekilme 
emri verdi. 

Bilhassa Yunan ordusunun 27 Ağustos’ta Eskişehir-
Afyon hattındaki Belentepe, Çiğiltepe, Toklu Sivrisi 
mevzileri dikenli tellerle çevrili, istinat noktaları 
müstahkem ve gerekli yerlerde ikinci mevzilerin 
olduğu ele geçirilmesi zor alanlardı. Tahkimatın 
kuvvetli olduğu, birçok yerde makineli tüfek yuvaları 
ve gözetleme yerleri parça tesirine karşı korumalıydı. 
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Yunan komutanlarının fazlasıyla güvendiği bu noktalara 
yabancı bir gözlemci de “Türkler bu mevzileri dört-beş 
ayda ele geçirirlerse bir günde düşürdüklerini iddia 
edebilirler.” şeklinde dile getirmişti. Ancak Türk ordusu 
iki günde Yunan ordusunun bu kilit mevzilerini yaracak 
ve ele geçirecekti. 

Afyon’un kurtarılmasıyla mevzilerinden atılan Yunan 
ordusunun yeni bir mevzide tutunmasını engellemek 
için Türk ordusu apansız bir takip harekâtı başlattı. 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, düşmanın aralıksız 
takip edilerek muharebeye mecbur edileceğini ve 
planın imha olduğunu verdiği emirle bir kez daha 
teyit etti. Ordu, 28 Ağustos sabahı Kocatepe’den 
Afyon’a ve öğleden sonra da Balmahmut’a intikal 
ederek burada düşman askerinden kalma ve tahrip 
edilmemiş erzak ve eşya depolarına el koydu. 28 
Ağustos ve 29 Ağustos muharebelerinin daha çok 
çatışmasızlık ve takip harekâtıyla geçmesi ve yapılan 
durum değerlendirmelerinde Yunan asıl kuvvetlerinin 
kuzey, güney ve güneybatıdan kuşatılmak üzere olduğu 
mütalaa edilmişti. 

30 Ağustos Zaferi ve Takip Harekâtı 
Yunanlılara son darbeyi vurmak ve imha planını 
uygulamak için imkânlar artık mevcuttu. Batı Cephesi 
Komutanlığı tarafından 1 ve 2. Ordu komutanlıklarına 
verilen emirde “Dumlupınar’ın hızla ele geçirilerek 
Yunanlıların çekilme yollarının tamamen kesilmesi, 
İzmir doğrultusunda takibin aralıksız sürdürülmesi ve 
dağılmış olabilecek Yunan kuvvetlerinin de muharebeye 
veya teslim olmaya zorlanması” isteniyordu. 

Bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın sevk ve idare ettiği ve 
akşam geç saatlere kadar devam eden muharebelerde 
iyice çember içine alınan düşman ordu asıl kuvvetlerinin 
tamamını kaybetti. Ölü, yaralı ve esir alınanlarla birlikte 
binek otoları, sayısız silah, cephane ve diğer araç-
gereçler ordumuzun eline geçti. 

“Afyon-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi” olarak 
adlandırılan bugünkü galibiyetle Yunan kuvvetleri 
fazla sayıda zayiat vermişti. Sıra Bursa istikametinde 
çekilen düşman birliklerini yok etmek ve ordumuzun 
bütün kuvvetiyle İzmir’e doğru durmadan yürümek  
ve topraklarımızdan düşmanı tamamen temizlemeye 

Yunan askerleri siperde
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gelmişti. Mustafa Kemal Paşa’nın o an İsmet Paşa’ya 
verdiği ve ordulara yayınlanmak üzere verilen talimatta 
savaşın o anki durumu şöyle ifade edilmişti: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, Afyon-
Dumlupınar Meydan Muharebesi’nde zalim ve 
mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak az 
bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve necip milletimizin 
fedakârlıklarına layık olduğumuzu kanıtladınız. 
Sahibimiz olan büyük Türk milleti, geleceğinden emin 
olmaya haklıdır. Muharebe meydanlarındaki maharet 
ve fedakârlıklarınızı yakından görüp takip ediyorum.
Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka 
meydan muharebeleri verileceğine nazar-ı dikkate 
alarak ilerlemelerinizi ve herkesin akıl kuvvetini ve 
yurtseverlik kaynaklarını kullanarak bol bol yarışmaya 
devam eylemesini talep ederim.” 

Batıya doğru çekilip toplanma imkânını kaybeden 
Yunan ordusu, askerlerin sağa sola dağılmasıyla 

Uşak ve batısına doğru çekilmeye başladı. Grek 

medeniyetiyle övünen Yunanlılar ordumuzdan 

kaçarken köyleri yakmış, kadın ve çocuklara işkence 

yapmış, kaçırmış ya da öldürmüştü. Türk ordusu ise 

bu vahşete karşı askerlerimize gönderdiği talimatta 

kurtarılan bölgelerdeki Rum halkına asla aynı şekilde 

muamele edilmemesini sıkı sıkıya tembih etmekteydi. 

2 Eylül’de Kütahya, 3 Eylül’de İnönü ve 4 Eylül’de 

Salihli’deki takip harekâtı nihayet 9 Eylül’de İzmir’e 

girilerek neticelenmek üzereydi. İzmir’de meskûn bazı 

Rumların askerimize açtığı ateşlere aldırış edilmeden 

süvari ve piyade birlikleri ilerlemeye devam etti. Teslim 

olan Yunan askerleri yanında harbe devam eden 

düşman kuvvetleri Türk ordusunun verdiği fevkalade 

bir mücadele sonunda denize döküldü ve Anadolu 

tamamen düşmandan temizlendi.  

Türk Kurtuluş Savaşı kolaj
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Vefat Eden Milletvekillerimiz

Necati ALBAY

20 ve 21. Dönem Demokratik Sol Parti Eskişehir Milletvekili.

Necati Albay, 4 Temmuz 2018’de  Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Albay’ın cenazesi Eskişehir Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir 
Seyitgazi İlçe Mezarlığı’na defnedildi. 

Albay, 1940’ta Seyitgazi’de doğdu. Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Muş Topraksu Müdürlüğü 
Başmühendisliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Eskişehir 
Bölge Müdürlüğü Teknik İşler Şefliği görevlerinde bulundu. 

(1940-2018)

Rıfkı DANIŞMAN

14, 15 ve 16. Dönem Adalet Partisi Erzurum Milletvekili; 
34. Hükûmet (Nihat Erim, 11 Aralık 1971–22 Mayıs 1972), 
35. Hükûmet (Ferit Melen, 22 Mayıs 1972–15 Nisan 1973) 
Ulaştırma Bakanı ve 39. Hükûmet (Süleyman Demirel, 31 Mart 
1975–21 Haziran 1977) Kültür Bakanı.

Rıfkı Danışman, 16 Temmuz 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Danışman’ın cenazesi TBMM’de düzenlenen 
törenden sonra Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Danışman, 1927’de Erzurum’da doğdu. İstanbul Yüksek İktisat 
ve Ticaret Okulundan mezun oldu. PTT Genel Müdürlüğü 
Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterliği ve Malzeme Daire 
Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1927-2018)
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Tufan Doğan AVŞARGİL

14 ve 15. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili.

Tufan Doğan Avşargil, 24 Temmuz’da Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Avşargil’in cenazesi İzmir Karşıyaka Ahmet Efendi 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka 
Mezarlığı’na defnedildi.

Avşargil, 1925’te Pınarbaşı/Sıradan’da doğdu. Gazi Eğitim 
Enstitüsü Pedagoji Bölümünden mezun oldu. Ağrı, Kastamonu, 
Kayseri ve Giresun İlköğretim Müfettişliği, Kayseri Halk Eğitim 
Başkanlığı ve Pınarbaşı Belediye Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. 

(1925-2018)

Akın ÖZDEMİR

14. Dönem Adalet Partisi İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet 
Senatosu İzmir Üyesi (05.06.1977 – 12.09.1980)

Akın Özdemir, 23 Temmuz 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Özdemir’in cenazesi İzmir Alsancak Hocazade 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Urla Zeytinalan 
Mezarlığı’na defnedildi.

Özdemir, 1935’te Bayındır’da doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinden mezun oldu. İller Bankası Bakanlık 
Denetçiliği, Bayındır Belediye Başkanlığı, Güneş Matbaacılık 
TAŞ Müdürler Kurulu Üyeliği; İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı 
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Genel Müdürlüğü 
Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

(1935-2018)
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Ahmet Vefa POYRAZ

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi, (14.10.1973–12.09.1980) 
39. Hükûmet (Süleyman Demirel, 31 Mart 1975–21 Haziran 
1977) Köyişleri Bakanı.

Ahmet Vefa Poyraz, 25 Temmuz 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Poyraz’ın cenazesi İstanbul Şişli Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na 
defnedildi.

Poyraz, 1917’de Nevşehir’de doğdu. Harp Okulu ve Harp 
Akademisini bitirdi. Niğde 41. Topçu Alay Komutanlığı, İzmir 
6. Kolordu İdman Şubesi Subaylığı, Kolordu Komutanlığı Emir 

Subaylığı, Sapanca 106. Motorlu Topçu Alayı Komutanlığı, Elâzığ 10. Tümen Komutanlığı 
Karargâh Subaylığı, 9. Topçu Alayı Subaylığı, Yassıviran 33. Topçu Alayı Komutan 
Yardımcılığı, İzmit 23. Topçu Alayı Tabur Komutanlığı, 23. Tümen 3. Şube Müdürlüğü, 
Yüksek Komuta Akademisi Öğretmenliği ve Bitlis, Trabzon, Bursa, İstanbul Valiliği 
görevlerinde bulundu.

(1917-2018)

Metin TÜZÜN

15 ve 16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili.

Metin Tüzün, 26 Temmuz 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Tüzün’ün cenazesi İstanbul Bostancı Kuloğlu Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Burgazada Mezarlığı’na 
defnedildi.

Tüzün, 1936’da Erzincan’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinden mezun oldu. Mali Müşavirlik yaptı.

(1936-2018)
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İsmail GÖKSEL

23. Dönem AK PARTİ Niğde Milletvekili.

İsmail Göksel, 1 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Göksel’in cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra 
Niğde Hacıabdullah Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Hacıabdullah belde mezarlığına defnedildi.

Göksel, 23 Mart 1952’de Niğde Hacıabdullah köyünde doğdu. 
Kara Harp Okulu, Topçu ve Füze Okulu, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde tamamladı. Kıta komutanlıkları, askeri 
hâkimlik, savcılık, Kara Harp Okulu öğretim görevliliği, hâkim 

yarbay olarak Ankara Mamak 4. Kolordu Askeri Savcılığı, serbest avukatlık, Niğde Vakfı 
ve 1972’liler Vakfının kuruculuğu ve yöneticiliği görevlerinde bulundu.

(1952-2018)

Mustafa Asri ÜNSÜR

15. Dönem Adalet Partisi, Bağımsız, Cumhuriyetçi Güven 
Partisi, Bağımsız ve Adalet Partisi Yozgat Milletvekili.

Mustafa Asri Ünsür, 1 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Ünsür’ün cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden 
sonra Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Ünsür, 1929’da Yozgat’ta doğdu. İstanbul Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisinden mezun oldu. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Fen Kontrolörlüğü, Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Harita Şubesi Müdürlüğü, Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü Tapulama Kursu Öğretmenliği, Fen Müşavirliği, İskenderun 
Belediyesi Harita ve İmar Müdürlüğü, Türk Mühendisler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, 
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

(1929-2018)
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Halil İbrahim ÖZSOY

19, 20 ve 21. Dönem Anavatan Partisi Afyon Milletvekili; 55. 
Hükûmet (Adnan Menderes, 9 Aralık 1955-25 Kasım 1957) 
Sağlık Bakanı. 

Halil İbrahim Özsoy, 15 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Özsoy’un cenazesi Afyonkarahisar Bolvadin Çarşı 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Bolvadin İlçe 
Mezarlığı’na defnedildi.

Özsoy, 1938’de Bolvadin’de doğdu. Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. Ordu, Mesudiye, Gölköy Hükûmet 
Doktorluğu, Ankara Hastanesi Asabiye Başasistanlığı, 

Afyon Hastanesi Asabiye Mütehassıslığı, Afyon Devlet Hastanesi Başhekimliği ve 
Sağlık Müdürlüğü, Ankara Hastanesi Nöroloji Asistanlığı, Uzmanlığı ve Başasistanlığı 
görevlerinde bulundu.

(1938-2018)

Ali AK

16. Dönem Adalet Partisi Mersin Milletvekili. 

Ali Ak, 4 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ak’ın 
cenazesi İstanbul Karacaahmet Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Ak, 1939’da Tarsus’ta doğdu. Ulukışla, Taşköprü, Daday ve 
Divriği Merkez Vaizi olarak görev yaptı.

(1939-2018)
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Nurettin TOKDEMİR

19. Dönem Doğru Yol Partisi Hatay Milletvekili.

Nurettin Tokdemir, 15 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Tokdemir’in cenazesi Kocatepe Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedildi.

Tokdemir, 1942’de Reyhanlı’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Antakya Lisesi Tarih 
Öğretmenliği görevinde bulundu.

(1942-2018)

Memduh EKŞİ

14, 15 ve 16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili. 

Memduh Ekşi, 17 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Ekşi’nin cenazesi Karacaahmet Şakirin Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na 
defnedildi.

Ekşi, 1931’de Mesudiye/Aşağıfaldaca’da doğdu. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest 
avukatlık ve İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde 
bulundu.

(1931-2018)
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Tevfik ERTÜRK

18. Dönem Anavatan Partisi Ankara Milletvekili.

Tevfik Ertürk, 24 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Ertürk’ün cenazesi Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Ertürk, 1928’de Sosik’te doğdu. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünde Amirlik, Devlet Bakanlığı Özel Kalem 
Müdürlüğü, Koordinasyon Özel Kalem Müdürlüğü; Turizm ve 
Tanıtma, Sanayi Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü; Sümerbank 
Müşavirliği, Tarım Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü; İçişleri, 
Kültür ve Sağlık Bakanlığı Müşavirliği ve Özel Kalem Müdürlüğü, 
Başbakanlık Müşavirliği, Müsteşar Özel Yardımcılığı ve Özel 
Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

(1928-2018)

Cemal AKTAŞ

16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Burdur Milletvekili.

Cemal Aktaş, 24 Ağustos 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Aktaş’ın cenazesi Burdur Bucak Hükûmet Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Bucak İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

Aktaş, 1935’te Burdur’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık ve Bucak 
Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1935-2018)
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İbrahim AYHAN

26. Dönem Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili.

İbrahim Ayhan, 19 Eylül 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Ayhan’ın cenazesi Şanlıurfa Siverek Nato Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Siverek Nato Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Ayhan, 1968’de Siverek’te doğdu. Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun 
oldu. Öğretmenlik yaptı. (1968-2018)

Şükrü ABBASOĞLU

16. Dönem Adalet Partisi Giresun Milletvekili.

Şükrü Abbasoğlu, 5 Eylül 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Abbasoğlu’nun cenazesi Tirebolu Cintaşı Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Kurucakale Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Abbasoğlu, 1930’da Tirebolu’da doğdu. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İmar ve İskân Bakanlığı Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği, 
Afet İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Orman Mühendisleri 
Odası Başkanlığı, Ormanları Koruma Derneği Başkanlığı 
görevlerinde bulundu.

(1930-2018)
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Bahri CÖMERT

12. Dönem Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Samsun 
Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu (14.10.1973 – 14.10.1979) 
Samsun Üyesi.

Bahri Cömert, 26 Eylül 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Cömert’in cenazesi Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 

Cömert, 1930’da Bafra’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Ticaret Borsası 
Memurluğu, Serbest Avukatlık, Raybank TAŞ Hukuk 
Müşavirliği, Türkiye Vakıflar Bankası Murakıplığı, İstanbul 
Gübre Sanayii TAŞ Hukuk Müşavirliği ve Genel Müdür 
Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

(1930-2018)

Abdurrezzak YAVUZ

19. Dönem Doğru Yol Partisi, Bağımsız ve Anavatan Partisi 
Şanlıurfa Milletvekili. 

Abdurrezzak Yavuz, 30 Eylül 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Yavuz’un cenazesi Şanlıurfa Suruç Yünlü köy 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Yavuz, 1946’da Suruç’ta doğdu. Ankara Yüksek Tekniker 
Okulundan mezun oldu. İller Bankası Genel Müdürlüğü 
Kayseri Şubesi Sendika İşyeri Temsilciliği, Teknik İş Genel 
Sekreter Yardımcılığı, Serbest Müteahhitlik ve Suruç Belediye 
Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

(1946-2018)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.



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.

1 5  T E M M U Z  MİLLET
DARBEYE  DEDİ

15 Temmuz 2017 - TBMM

TBMM Ana Bina - Bombalanan Yer15 Temmuz 2016 - İstanbul

16 Temmuz 2016 - Ankara Genelkurmay Kavşağı 16 Temmuz 2016 - Başbakan Binali Yıldırım TBMM’ye Toplanan  
Vatandaşlara Hitap Ediyor
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1 5  T E M M U Z  MİLLET
DARBEYE  DEDİ

15 temmuz darbe teşebbüsünün yaşandığı gece fetö mensubu teröristlerin 
kullandığı tanklarla ezilip hasar gören araçlar tbmm’de sergilendi.


