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YENİ YASAMA YILI DOLAYISIYLA TBMM  
ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

27. DÖNEM 2. YASAMA YILI BAŞLADI

1 Ekim 2018

1 Ekim 2018

27. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM 
Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. 
Dönem 2. Yasama Yılının açılışı 
dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk 
koydu.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın anıta çelenk 
koymasının ardından saygı duruşunda 
bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, TBMM Başkanvekilleri 
Mustafa Şentop, Levent Gök, Mithat 
Sancar, Celal Adan,   AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, 
AK PARTİ Grup Başkanvekilleri Cahit 
Özkan, Mehmet Muş, Muhammet 
Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin, 
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ 

Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, milletvekilleri 
ile TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama 
Yılının açılışı dolayısıyla bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni yasama yılının açılışı 
dolayısıyla Genel Kurula hitaben yaptığı konuşma 
öncesi mikrofonda ses kontrolü yaparak, “Kimse 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sesini kısamaz.” 
ifadesini kullandı. 

Yeni dönemin ve bu dönemde yapılacak çalışmaların, 
kanunların, millet, ülke ve gönül coğrafyasında 
yaşayanlar için hayırlı olması temennisinde bulunan 
Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin ardından iradesi 
yenilenen Meclisin, 98 yıl önceki kararlılık, heyecan 
ve inanç ile çalışacağına yürekten inandığını bildirdi. 

Necip milletin, birliği, kardeşliği ve dayanışmasının 
somut bir ifadesi olan TBMM’nin her zaman çare 
kapısı olduğunu vurgulayan Yıldırım, Mecliste 

fikri, vicdanı, irfanı hür milletvekillerinin görev  
yaptığını söyledi. 

Demokrasinin kalbinin attığı bu çatı altında tüm 
meselelerin konuşulacağını, sorunlar ve çözüm 
yollarının ele alınacağını dile getiren Yıldırım, Meclisin, 
Meşrutiyet’ten bugüne kadar 142 yıllık geleneğe sahip 
olduğuna, İstiklal Savaşı’nı bizzat yöneterek gazilik 
unvanı aldığına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
olduğuna işaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 20. yüzyılın ilk çeyreğinin 
Türk milletinin en zorlu yılları olduğuna dikkati 
çekerek, “Büyük bir alev deryasını andıran o yıllarda 
ecdadımız, 1912’den 1922 yılına kadar 10 yıl boyunca 
ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Ecdadımız hiçbir 
zaman, yorgunluğu, yokluğu bahane etmemiştir. İşgal 
ve istila girişimine karşı, tüm dünyaya kafa tutup, Türk 
milletini yeniden tarihin öznesi yapmıştır. Kahraman 
Meclisimiz, İstiklal Savaşı’nın en zor günlerinde, 
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yerinde, isabetli kararlar almıştır. Polatlı’dan top 
güllelerinin sesi Ankara’da yankılanırken, bu 
Meclis milletin istiklalini, istikbalini konuşuyordu.”  
ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Mehmet Akif Ersoy’un 
“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.” 
dizeleriyle başlayan İstiklal Marşı’nı yazdığı dönemde 
bu Meclisin üyesi olduğunu anımsattı. 

“Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” şiarından 
hiçbir şekilde uzaklaşmayan TBMM’nin, zaman 
zaman darbe, darbe girişimi, muhtıra gibi saldırılara 
maruz kaldığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: 

“Meclisi hedef alan, millî iradeyi gasp eden bu 
saldırıların en alçağı 15 Temmuz’da olmuştur. Ülkeyi 
kaosa sürükleyen, vatanımızı işgal ettirmek isteyen 
FETÖ’cü hainler o gün akşam saatlerinde, tanklar, 
helikopterler, uçaklar ve ağır silahlarla harekete 
geçtiler. Devletimizin kurumlarına sinsice sızan bu 
hainlerin saldırıları karşısında, Gazi Meclisimiz o gece 
dimdik ayakta durmuştur. Üzerinden, süpersonik 
patlamalar çıkararak geçen uçaklar, attıkları 
bombalarla aziz milletimizin temsilcilerini hedef 

alırken, Genel Kurulda bulunan milletvekillerimiz büyük 
bir feraset ve cesaretle aziz milletin egemenliğinin 
sesini o gece yükseltmişlerdir. O gece devletimiz tek 
vücut olmuş darbeye karşı durmuştur. Aziz milletimiz 
başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, TBMM, 
hükûmetimiz, vatanını, milletini, bayrağını seven 
herkes, ülkemize ve istiklaline sahip çıkmıştır.” 

15 Temmuz’da 251 kişinin şehit olduğunu, binlerce 
insanın yaralandığını hatırlatan Yıldırım, şehitlere 
rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde konuştu:

“Meclisimiz, devletimiz ve milletimizin en zor 
yıllarında vazife yapmış olmanın inanç ve güveniyle, 
demokrasimize sahip çıkmaya devam edecektir. Bizler 
gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, devletimize, 
demokrasimize yönelen her saldırı, bundan sonra 
da karşısında bu yüce Meclisi bulacaktır. Çünkü 
bizler devletimizin varlığı, bağımsızlığı, milletin 
bölünmez bütünlüğü için çalışacağımıza, bu çatı 
altında namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin 
ettik. Zaman zaman tartışırız, uzlaşamadığımız 
konular mutlaka olacaktır. Esas olan müzakere 
edip, görüşleri ortaya koymak ve sonunda doğruyu 
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bulmaktır. Bunlar, çoğulcu demokrasinin gereğidir. 
Ancak, millî meselelerimizde asla ihtilafa düşemeyiz. 
En son kur üzerinden ülkemiz ekonomisine yöneltilen 
dış kaynaklı saldırıda, bu Gazi Meclis bir kez daha 
millî duruşunu ortaya koymuştur. Karar alana kadar 
her şeyi konuşuruz. Farklı fikirleri müzakere edelim 
ancak karar aldıktan sonra bir bileğe bağlı parmaklar 
gibi tek yumruk olalım. İnşallah üstte gök çökmedikçe, 
altta yer yarılmadıkça hürriyetimizin, bağımsızlığın 
sembolü al bayrağımız göklerde dalgalanmaya devam 
edecek, aziz Türk milleti hep payidar olacaktır.” 

Mecliste yapılacak çalışmaların Türkiye’nin istikbalini 
temin edecek öneme sahip olacağını belirten Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

“Güçlünün hukukunun üstünlüğünün geçerli olduğu 
eşitsiz bir dünya düzeni var. Türkiye, bu düzene itiraz 
edip mazlumların, masumların haklarını savunmaya 
devam ediyor. Çünkü biz dünyaya söylenecek sözü 
olan bir milletin evlatlarıyız. Bizler burada çalışırken 
sınırlarımız içinde ve dışında umudunu bize bağlamış 
milyonlarca gönül coğrafyamızın insanını göz ardı 
edemeyiz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni yasama yılının açılışı 
dolayısıyla yaptığı konuşmada, TBMM’nin, millî istiklali 
temin etmek için çalışmalara başladığı günden itibaren 
dinamik bir çalışma yöntemi benimsediğini belirtti. 

23 Nisan 1920’de başlayan 
Meclis çalışmalarının, Silahlı 
Kuvvetler içindeki bir cunta 
tarafından gerçekleştirilen 
27 Mayıs 1960 darbesiyle 
kesintiye uğradığını 
hatırlatan Yıldırım, 15 Ekim 
1961’de yapılan seçimlerin 
ardından çalışmaların 
yeniden başladığını 
ancak bu tarihten itibaren 
TBMM’nin, “Millet Meclisi” 
olarak anıldığını ifade etti. 

Millet Meclisinin, 25 

Ekim 1961’de başlayan 

çalışmalarını 12 Eylül 1980’e kadar devam ettirdiğini 

anlatan Yıldırım, bu dönemde Millet Meclisi ile 

Cumhuriyet Senatosunun aynı binada çalıştığını, bazı 

birleşimleri birlikte yaptığını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 6 Kasım 1983’te yapılan 

seçimlerle yeniden teşekkül eden TBMM’nin, zaman 

zaman müdahale girişimleri olsa da bugüne kadar 

kesintisiz görev yaptığını anlattı. 

23 Nisan 1920’den bugüne kadar geçen 98 yılda Genel 

Kurulun 10 bin 986 birleşim gerçekleştirdiğini bildiren 

Yıldırım, aynı süreçte ihtisas komisyonlarının yasama 

görevlerini, araştırma ve soruşturma komisyonlarının 

denetim görevlerini, uluslararası komisyonlar ile dostluk 

gruplarının da parlamenter diplomasi ve temsil 

görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. 

1982 Anayasası’nda yapılan son ve köklü değişikliğin, 

16 Nisan 2017’de halkın onayına sunulduğunu ve 

kabul edildiğini anımsatan Yıldırım, Anayasa’nın 

değiştirilen hükümlerini yürürlüğe koymak ve millî 

iradeyi yenileme amacıyla 24 Haziran 2018’de yapılan 

seçimlerle Türkiye’nin yeni bir sisteme geçtiğini 

söyledi. 

Yeni sistemin adının Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 

Sistemi olduğunu anımsatan Yıldırım, “Yeni sistemin 
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ilk Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan olmuştur. Yeni sistemin ilk milletvekilleri 
de bizler olarak TBMM’de yeni sistemin ruhuna 
uygun olarak yasama ve denetim odaklı çalışacağız.”  
diye konuştu. 

Yeni dönemde yasama ve yürütme organlarının 
uyumlu çalışmasının, içeride ve dışarıda karşılaşılan 
sıkıntıların çözümünü kolaylaştıracağını vurgulayan 
Yıldırım, şöyle devam etti: 

“İbn-i Haldun’un dediği gibi coğrafya kaderdir. Biz 
de zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Zaman zaman 
jeopolitik, jeostratejik kaynaklı sorunlarla karşılaşıyor 
ve yüzleşmek durumunda kalıyoruz. Son zamanlarda 
ekonomimizde ağırlıklı olarak küresel kaynaklı bazı 
sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Ülkemiz benzeri 
sıkıntılarla geçmişte de karşılaşmış ve başarıyla 
atlatmasını bilmiştir. Bu sefer de millî dayanışmayla 
kısa sürede bu sorunların üstesinden geleceğimize 
inanıyorum. Yüce Meclisimiz de bu konuda üzerine 
düşen görevi en iyi şekilde ifa edecek ve milletimizin 
hak ve menfaatleri doğrultusunda yürütmenin ihtiyaç 
duyduğu konularda desteğini sürdürecektir.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, milletin seçilmiş temsilcileri 
olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme misyonunu 
sürdüreceklerini, Türkiye’nin çıkarlarını korumak ve 
görüşlerini anlatmak için uluslararası her platformu 
en etkin şekilde değerlendireceklerini dile getirdi. 

Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere uluslararası 
kuruluşlar nezdinde ülkenin itibarını korumanın asli 
görevleri olacağını söyleyen Yıldırım, Türkiye’nin 
bu kapsamda 8-11 Ekim’de Antalya’da önemli bir 
toplantıya ev sahipliği yapacağını bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, başkanlığını üstlendikleri 
toplantıda Avrasya ülkeleri parlamento başkanları 
ile bölgesel ve uluslararası sorunları ele alacaklarını 
aktardı. 

Millî iradenin en yüksek oranda temsil edildiği bu 
yasama döneminde milletvekili sayısının 600’e 
çıktığına değinen Yıldırım, 4 milletvekilinin bakanlık 

görevi üstlenmesi nedeniyle bu sayının 596’ya indiğini, 

104 kadın milletvekilinin de yeni yasama döneminde 

görev aldığını vurguladı. 

27’nci Yasama Döneminde kadın milletvekili sayısının 

26’ncı Yasama Dönemine göre yüzde 25 arttığına 

işaret eden Yıldırım, “Gelecekte TBMM’de görev yapan 

kadın milletvekillerinin seçmen sayısıyla mütenasip 

olarak artacağına yürekten inanıyorum.” dedi. 

Milletvekili sayısının artması nedeniyle hem Genel 

Kurul Salonunda hem de TBMM Halkla İlişkiler 

Binasında gerekli düzenleme çalışmaları ihtiyacı 

doğduğunu dile getiren Yıldırım, bu nedenle 24 

Haziran seçimlerinden sonra başlatılan çalışmaların 

bir yaz boyunca devam ettiğini, komisyon salonları ve 

milletvekili çalışma odalarındaki ihtiyaçların yasama 

yılı başlangıcından önce tamamlandığını belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni sistemin ruhuna uygun 

şekilde Meclisin güçlendirilmesi ve bunun yolunun 

da güçlü milletvekili profilinden geçeceğini ifade 

ederek, “Bu bakımdan milletvekillerimizin verecekleri 

tekliflerin eksiksiz, muntazam şekilde hazırlanması 

konusunda yasama altyapımızı güçlendirmiş 

bulunuyoruz.” diye konuştu. 

27’nci Yasama Döneminde yapılacak birçok iş 

olduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Yeni Anayasa’mız parti gruplarına ve milletvekillerine 

daha fazla sorumluluk veriyor. Artık hükûmetten 

Bütçe Kanunu dışında kanun tasarısı gelmeyecek. 

Kanun teklifleri bu yüce çatı altında hazırlanacak. 

Kanun tekliflerinin hazırlanıp Genel Kurula gelmesi 

sürecinde parti gruplarımıza ve komisyonlarımıza 

şüphesiz çok büyük işler düşmektedir. Verilecek 

teklifler konusunda ayrıntılı hazırlık çalışmaları 

gerekecek.”
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem  
2. Yasama Yılının açılışı dolayısıyla TBMM’de askerî 
törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan tarafından askerî törenle 
karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamlayan 
Erdoğan, daha sonra Genel Kurul Salonuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  
27. Dönem 2. Yasama Yılının açılışı 
dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda 
milletvekillerine hitap etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni yasama yılının 
açılışı dolayısıyla Genel Kurulda yaptığı konuşmanın 
ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
konuşmalarını yapmak üzere Genel Kurul Salonunu 
teşrifini arz etti, ardından İstiklal Marşı okundu.

Yeni yasama yılının açış konuşmasını yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 
1920’den bugüne Meclis çatısı altında görev yapan 

milletvekillerini saygıyla yâd ederek, “Meclisimizin 
ilk başkanı, Kurtuluş Savaşı’mızın başkomutanı 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere 
TBMM üyelerinden ahirete irtihal edenleri rahmetle 
anıyorum.” diye konuştu. 

Bin yıldır bu coğrafyada milletin bekası uğruna 
gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlere, 
gazilerden dar-ı bekaya irtihal edenlere rahmet 
dileyen Erdoğan, son dönemde terörle mücadelede ve 
15 Temmuz’da verilen şehitlerin yakınları ile gazilere 
selamlarını iletti. 

Türkiye sınırları içinde ve dışında “Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet” ülküsü için kahramanca 
mücadele edenlere şükranlarını sunan Erdoğan, “İki 
defa gazilik unvanıyla şereflenen yüce Meclisimize 
ve milletvekillerimize yeni yasama yılında hayırlı 
ve başarılı çalışmalar temenni ediyorum.” ifadesini 
kullandı. 

Türkiye’nin, 16 Nisan’da tarihî bir halk oylaması, 
24 Haziran’da da tarihî bir Cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği seçimine şahit olduğunu hatırlatan 
Erdoğan, şöyle konuştu: 

“16 Nisan Halk Oylaması, yönetim sistemimizi 
değiştirdiğimiz bir büyük reformun, bir büyük devrimin 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ YASAMA YILI 
DOLAYISIYLA GENEL KURULA HİTAP ETTİ

1 Ekim 2018
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adıdır. Bu çapta bir dönüşümü, pek çok ülke ve halk 
ancak çok büyük çalkantılar yaşayarak ve çok büyük 
bedeller ödeyerek tamamlayabilmiştir. Biz ise Türkiye 
olarak, Türk milleti olarak, demokrasinin kuralları 
içinde bu önemli değişimi suhuletle gerçekleştirmeyi 
başardık. Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü 
olarak değil, tamamen tarihimizin kendi tabii akışı 
içinde, halkımızın talebi ve rızasıyla gelişen bir sürecin 
aşamalarını hep birlikte yaşadık.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yönetim reformu 
çabalarının 200 yıla yaklaşan geçmişi olduğunu 
belirterek, Osmanlı döneminde Tanzimat’tan Islahat’a 
pek çok deneme yapıldığını anımsattı. 

İstiklal Harbi’nin ardından tercihin Cumhuriyet’ten 
yana yapıldıktan sonra da bu arayışın devam ettiğini 
aktaran Erdoğan, “Önce tek partili, ardından çok partili 
rejimleri denedik. Maalesef ne yaparsak yapalım 
darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadık.” dedi. 

Bu arayışların son dönemde de sürdüğüne işaret 
eden Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Özellikle 2007 yılında yaşanan Cumhurbaşkanlığı 
seçimi krizi, artık yeni bir reformu, yeni bir değişimi 
kaçınılmaz hâle getirmiştir. Bu krizi aşmak için 
başlatılan çalışmaların kapısı, yeni bir yönetim 
sistemine açılmıştır. Milletimiz, 2007 yılından beri adım 
adım ilerleyen bu sürecin her aşamasında sağduyuyla 
ve ferasetle hareket etmiştir. Bu kritik dönemde 
ülkemizi raydan çıkarmak, kaosa sürüklemek, içeride 
ve dışarıda başarısızlığa uğratmak isteyenlere, 
hamdolsun, fırsat vermedik.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişten beri sıkça 
kurulan ve her seferinde Türkiye’nin tökezlemesine 
sebep olan tuzakların bu kez işe yaramadığını 
vurgulayarak, “Milletimizin birlik ve beraberliğine sahip 
çıkmasıyla devletimizin tüm erklerinin sergilediği 
dayanışmayla tüm engelleri aşarak bugünlere geldik.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için yapılan her 
hamlenin, ülke olarak yapılan daha büyük atılımlarla 
karşılık bulduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Her hâl 
ve şart altında çareyi milletimizde, demokrasimizde, 
millî iradenin üstünlüğünde aradık. Ülkemizi vesayet 
bataklığına itmek istediler, çözümü milletimize 
gitmekte bulduk. Uluslararası alanda ülkemizi 

kuşatmaya çalıştılar, gücümüzü milletimizden alarak 
yolumuza devam ettik.” ifadelerini kullandı. 

Sokakları karıştırarak halkı birbirine düşürmeye 
çalışanlara da fitneye de fırsat vermediklerinin altını 
çizen Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Terör örgütlerini kullanarak ülkemize diz çöktürmeye 
çalıştılar. Buna da eyvallah etmedik. PKK’sından 
DEAŞ’ına ve FETÖ’süne kadar hepsinin başını ezdik. 
Darbe yapmaya teşebbüs ettiler. Milletimizle birlikte 
göğsümüzü namlulara siper edip istiklalimize ve 
istikbalimize sahip çıktık. Sınırlarımız boyunca terör 
koridoru oluşturmaya kalktılar, ardı ardına yaptığımız 
harekâtlarla bu planı da paramparça ettik. Gece yarısı 
operasyonlarıyla ekonomimizi çökertmeye çalıştılar, 
Allah’ın izniyle bu saldırıyı da atlatma yolunda 
ilerliyoruz. Bugüne kadar milletimizle birlikte hareket 
ettiğimizde üstesinden gelemediğimiz hiçbir sorun 
olmadı. Bundan sonra da aynı başarılara imza atmayı 
sürdüreceğiz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin, yasama, yürütme ve yargı organlarının 
görev alanlarını daha net bir şekilde belirleyerek 
demokrasiyi güçlendirdiğini ve milletin karşısında 
yürütmenin tek muhatabının Cumhurbaşkanı 
olduğunu söyledi. 

Millî iradenin önünde engel oluşturan sistem 
içindeki tüm vesayet mekanizmalarının artık ortadan 
kalktığına dikkati çeken Erdoğan, “Böylece milletimiz, 
yetkiyi kime verdiğini ve gerektiğinde kimden hesap 
soracağını, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde 
bilmektedir. 24 Haziran seçimlerinde şahsımı 
Cumhurbaşkanı seçen milletimize karşı görevlerimizi 
layıkıyla yerine getirmenin gayreti içindeyiz.” ifadesini 
kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanların atamasının 
yapıldığını ve kabinenin oluşturulduğunu anımsatarak, 
“Anayasa ve yasalardan aldığımız yetkiler 
çerçevesinde yayımladığımız Cumhurbaşkanlığı 
Kararları ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
vasıtasıyla, milletimize söz verdiğimiz gibi, hızlı ve 
etkili bir icraat gerçekleştiriyoruz.” dedi. 

Elbette her geçiş dönemi gibi bu süreçte de birtakım 
sıkıntıların yaşanabileceğine işaret eden Erdoğan, şu 
şekilde devam etti: 
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“Tespit ettiğimiz her sıkıntıya anında müdahale ediyor 
ve hemen hâl yoluna koyuyoruz. Ancak ekonomide, 
asla hak etmediğimiz ve ülkemizin gerçek durumunu 
kesinlikle yansıtmayan dalgalanma, bu tür sıkıntıların 
daha çok göze batmasına yol açıyor. Aldığımız 
tedbirler, yaptığımız görüşmeler ve geliştirdiğimiz 
programlarla ekonomimizi yeniden dengeye 
kavuşturmaya başladık. Gerek milletimizden gerek 
kurumlarımızdan aldığımız geri bildirimlere göre, 
hem yaptığımız çalışmaları gözden geçiriyor, hem de 
kendimize yeni hedefler belirliyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatlarının hiçbir 
döneminde olduğu gibi yeni yönetim sisteminde de 
layüsel oldukları düşüncesine asla kapılmadıklarını 
bildirdi. Erdoğan, “Yetkiyi milletimizden alarak attığımız 
her adımımızda, yine milletimize hesap vermek 
mecburiyetinde olduğumuzun bilinciyle hareket 
ediyoruz. 2002 yılı Kasım ayından beri ülkemizin 
yönetimini bize emanet eden milletimize zaten çok 
büyük bir borcumuz vardı. 15 Temmuz’da, milletimize 
olan vefa borcumuza, can borcu da eklendi. Milletimizin 
itimadına, teveccühüne ve desteğine layık olabilmek 
için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ve Kararı seviyesindeki işleri zaten 
yürütüyoruz. Ancak bazı konular, kanuni düzenleme 
gerektiriyor.” diye konuştu. 

Yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanının Meclise 
bütçe dışında kanun teklifi veya tasarısı sunma 
imkânının bulunmadığına işaret eden Erdoğan, 
“Kanunlar ancak, sizlerin teklifiyle Meclis gündemine 
gelebiliyor. Meclisimizin açılmasıyla birlikte gerek AK 
PARTİ Grubundaki, gerekse diğer partilere mensup 
milletvekillerimizin kanun teklifleriyle ülkemize çok 
önemli hizmetler yapacaklarına inanıyorum.” ifadesini 
kullandı. 

AK PARTİ Grubu’nun hiç şüphesiz, yürütme olarak 
ihtiyaç duydukları alanlardaki kanun teklifleriyle 
yasama faaliyetlerine daha çok katkıda bulunacağını 
dile getiren Erdoğan, diğer partilere mensup 
milletvekillerinden de yürütme organı olarak 
kendilerine destek olacak, yollarını açacak kanun 
tekliflerini beklediklerini belirtti. 

Türkiye’nin önündeki sıkıntıların ancak hep birlikte 
çalışılıp omuz omuza verilirse aşılabileceğini 
vurgulayan Erdoğan, “Yeni dönemin ruhu, birlikte 
çalışmayı, birlikte inşayı, birlikte başarmayı gerektiriyor. 

Gelin, Türkiye’yi birlikte hedeflerine ulaştıralım. 
Gelin, demokrasimizi birlikte güçlendirelim. Gelin, 
ekonomimizi birlikte büyütelim. Gelin, milletimize 
birlikte hizmet edelim. Bu yöndeki gayretleriniz için 
şimdiden sizlere teşekkür ediyorum.” dedi. 

Türkiye’nin dünyanın en çalkantılı bölgesinde, 
demokrasisi ve ekonomisiyle gerçek anlamda bir 
küresel güç olma yolunda ilerlediğine değinen 
Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“Yakın çevremizdeki güvenlik krizleri ve insani 
trajediler ile bundan beslenen terör eylemleri ülkemizi 
hedeflerinden uzaklaştırmamış, tam tersine bu 
yöndeki kararlılığını daha da güçlendirmiştir. Irak’ta 
ve Suriye’de ciddi etkinlik kazanan terör örgütleri her 
geçen gün mevzi kaybetmektedir. Her ne kadar bu 
ülkeler kendi iç istikrarlarını sağlamakta zorlansalar 
da terör örgütlerinin yeşermesine zemin hazırlayan 
şartlar büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. 

Kuzey Irak’taki bölgesel yönetimin kaotik bağımsızlık 
çıkışı, Türkiye’nin de net tavır koymasıyla boşa 
çıkartılmıştır. DEAŞ’ın işgal ettiği topraklarda yeniden 
merkezî yönetimin hâkim olmasıyla Irak büyük bir 
sorundan kurtulmuştur. Temennimiz, ülkedeki PKK 
varlığının da aynı şekilde ortadan kaldırılmasıdır. 
Türkiye olarak, PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği 
yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. 
Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil’i ve 
yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı bölücü 
terör örgütünden tamamen temizlemektir. Irak’ın, 
mezhepçilik hastalığından bir an önce kurtularak 
kendi halkı ve tüm bölge için güvenli, huzurlu, istikrarlı 
ve müreffeh bir ülke hâline gelmesini istiyoruz. Bu 
doğrultuda yapılan tüm çalışmalara destek olmayı, 
gerektiğinde öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” 

Suriye’deki durumun çok daha acı, çok daha vahim 
olduğunu dile getiren Erdoğan, Suriye’nin yedinci yılını 
geride bırakan bir iç savaşın pençesinde kıvrandığını 
bildirdi. Erdoğan, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 
Suriyelinin hayatını kaybettiğini, 12 milyon Suriyelinin 
de evini, barkını terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rejimin kendi halkına 
yönelik kanlı saldırıları yetmiyormuş gibi bir de DEAŞ 
ve PYD-YPG denilen alçak örgütler Suriye halkına 
musallat olmuştur. Ülkedeki istikrarsızlığı fırsat 
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bulan güçler de vekâlet savaşları yoluyla Suriye’yi 
parsellemek için âdeta yarışa girmişlerdir.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir meşruiyet zemini 
kalmayan rejimle, kimi terör örgütleriyle iş tutan bu 
güçlerin, Suriye halkının kanı ve gözyaşı pahasına 
kendi projelerini hayata geçirmeye çalıştıklarını 
belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı: 

“Suriye’deki bu gelişmelere pek çok sebepten 
dolayı bizim seyirci kalmamız söz konusu olamazdı. 
Her şeyden önce bu coğrafya halkıyla bin yılı aşkın 
müşterek geçmişe, ortak medeniyet ve kültür 
değerlerine sahibiz. Bunun için hayatlarını kurtarmak 
için yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kalan 
milyonlarca Suriyeliye kapılarımızı ve gönlümüzü 
açtık. Halen 3,5 milyon Suriyeli ülkemizde hayatını 
sürdürüyor. Suriye içinde yaşanan her çatışma, bizim 
için yeni kitlesel göç dalgalarının habercisidir. 

Sınırlarımızın hemen yanı başındaki kaos ortamı, 
ülkemize yönelik terör tehditlerinin en önemli 
beslenme kaynağı hâline gelmiştir. Bu tehlikeli gidişin 
önüne geçmek amacıyla, 2016 yılından itibaren Suriye 
içinde güvenli bölgeler oluşturmak üzere harekete 
geçtik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla 
4 bin metrekarelik bir alanı DEAŞ’lı ve PYD/YPG’li 
teröristlerden temizledik. Bu bölgelere şu ana kadar 

260 bin Suriyeli kardeşimiz 
geri döndü. Her platformda, 
ülkede Suriye halkının 
tamamının kabul edebileceği 
bir çözüm bulunması için 
çaba gösterdik.” 

Cenevre Süreci’nin 
tıkanması üzerine Astana’da 
yeni bir çözüm zemini 
oluşturulmasına öncülük 
ettiklerini anlatan Erdoğan, 
Astana’da varılan 
mutabakatların rejim 
tarafından ihlali üzerine 
Rusya ile yeni arayışlara 
girdiklerine işaret etti. 

Çabalarının nihayet sonuç 
verdiğini ve Soçi’de Rusya 

ile İdlib Çatışmasızlık Bölgesi’ndeki 3,5 milyon 
insanın hayatını doğrudan ilgilendiren bir mutabakata, 
muhtıraya imza attıklarını hatırlatan Erdoğan, 
“Dünyada çok büyük takdirle karşılanan bu mutabakat, 
aynı zamanda Suriye’de yeni anayasa ve özgür 
seçimler esasına dayalı bir çözüm için de umutların 
canlanmasına vesile olmuştur. Böylece Türkiye, en 
büyük yükünü kendisinin çektiği Suriye krizinde, 
doğrudan sahada inisiyatif alan ve söz söyleyen bir 
ülke durumuna gelmiştir.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’te Türkiye’nin 
güvenliğini sağlamayı garanti ettiği bölgeye de 
şimdiden 60 binin üzerinde Suriyelinin geri 
döndüğünü belirterek, şunları kaydetti: 

“Suriye’de güvenli hâle getirdiğimiz bölgeleri 
genişlettikçe ve huzuru sürekli hâle getirdikçe, 
ülkemizdeki misafirlerimizin kendi topraklarına 
dönüşlerinin hızlanacağına inanıyoruz. Bundan 
sonraki hedefimiz, Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki 
bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden 
temizlenerek güvenli hâle getirilmesidir. İnşallah en 
yakın zamanda bunu da sağlayacağız.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her devlet gibi Türkiye’nin 
de kimi ülkeler ve uluslararası kurumlarla ilişkilerinde 
inişler çıkışlar yaşanabildiğini dile getirdi. 
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Son yıllarda, Türkiye’ye verdiği çeşitli sözleri yerine 
getirmemesi ve haksız ithamlarla ülkenin üstüne 
gelmesi sebebiyle Avrupa Birliği ve bazı Avrupa 
devletleriyle gerilimler yaşandığını belirten Erdoğan, 
şunları söyledi: 

“Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde ülkemize yapılan 
haksızlıklar ve uygulanan çifte standart karşısında 
elbette sessiz kalamazdık. Kimi Avrupa ülkelerinin 
Türkiye karşıtlığını bir iç politika malzemesi hâline 
dönüştürmesi, sıkıntıların derinleşmesine ve 
yaygınlaşmasına sebep oldu. Avrupa ile yaşadığımız 
bu sıkıntılı süreci yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 
Türkiye’nin, düzensiz göçün önlenmesi başta olmak 
üzere Avrupa Birliği’ne tüm taahhütlerini - uğradığı 
haksızlıklara rağmen - yerine getirmeye devam 
etmesi elimizi güçlendirdi. Ülkemize yönelik ithamların 
ve tutumların mesnedi kalmayınca, aklıselim galip 
gelmeye ve diyalog yolları yeniden açılmaya başladı.” 

Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan, 5 milyon 
civarında Türk kökenli insanın yaşadığı böyle bir 
coğrafyaya sırt dönmenin kesinlikle söz konusu 
olamayacağının altını çizen Erdoğan, “Bununla birlikte 
Avrupa’nın bize yaptığı haksızlıkları düzeltmek, 
oradaki kardeşlerimizin hukukunu korumak için de 
sonuna kadar mücadele edeceğiz.” diye konuştu. 

Geçen hafta Almanya’ya yaptığı devlet ziyaretinin, 
ilişkileri yeni ve olumlu bir yöne sevk etme iradesinin 
karşılıklı teyidine vesile olduğunu belirten Erdoğan, şu 
şekilde devam etti: 

“Geçtiğimiz aylarda İngiltere’ye de muhataplarımızla 
iş birliği zeminimizi güçlendirme konusunda mutabık 
kaldığımız bir ziyaretimiz olmuştu. Çeşitli Avrupa 
ülkelerinden Türkiye ile ilişkiler konusunda yükselen 
olumlu sesler, önümüzdeki aydınlık günlerin 
müjdecisidir. İnşallah yeni dönemde Avrupa ile siyasi, 
ekonomik ve insani alanlarda gerçekten mesafe 
katettiğimiz bir sürece gireceğiz.” 

Bir başka önemli sorun alanının ABD ile ilişkiler 
olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik 
ortak olarak uzun bir geçmişe sahip olunan ABD’deki 
mevcut yönetimin, hiçbir mantıki, siyasi ve stratejik 
tutarlılığı olmayan bir şekilde Türkiye’yi hedef 
almasının kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti. 

“Ülkemizde darbe girişiminde bulunan terör 
örgütünün elebaşı ve pek çok mensubu, bu ülke 
tarafından korunup kollanmaktadır.” diyen Erdoğan, 
şu değerlendirmede bulundu: 

“Suriye’de hassasiyetlerimizi ve ikazlarımızı hiçe 
sayarak bölücü terör örgütü ile iş birliğine giden 
Amerika, bu olumsuz tavrını ekonomik alana da 
taşımıştır. Örneğin Halkbank davası, eşi benzeri 
görülmemiş bir hukuksuzluk örneğidir. Terör 
örgütleriyle karanlık ilişkileri sebebiyle yargılanan 
bir rahibi bahane ederek, ülkemize yaptırımlar 
uygulamaya kalkan bu çarpık anlayışla, diplomasinin 
ve hukukun sınırları içinde mücadele etmekte 
kararlıyız. Türkiye’yi, demokratik bir hukuk devleti gibi 
değil de bir kabile toplumu gibi gören bu zihniyete 
karşı, ülkemizin ve milletimizin hakkını, hukukunu ve 
onurunu korumak bizim en başta gelen görevimizdir. 
Amerikan yönetiminin eninde sonunda ülkemize 
yönelik yanlış bakış açısını düzelteceğine inanıyorum.” 

ABD ve Türkiye’nin karşılıklı menfaatinin, arasındaki 
ilişkinin, sözde değil özde stratejik ortaklık çerçevesinde 
güçlenerek devam etmesini gerektirdiğinin altını çizen 
Erdoğan, geçen hafta katıldığı New York’taki Birleşmiş 
Milletler toplantısı öncesinde ve toplantı günlerinde, 
Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle görüşerek, bu 
konudaki kanaatlerini paylaştıklarını söyledi. 

Türkiye’deki ilgililerin de Amerikalı muhataplarıyla 
temaslarında kendilerine bu konudaki görüşlerini 
aktardığını anlatan Erdoğan, “Henüz arzu ettiğimiz 
seviyeye gelmemiş olsa da, ortak bir anlayışa 
ulaşma yolunda ilerleme kaydetmeye başladığımızı 
söyleyebiliriz. İnşallah, en kısa sürede aramızdaki 
meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve 
ekonomik alanlarda stratejik ortalık ruhuna uygun 
ilişkiler geliştirmeyi ümit ediyoruz.” dedi. 

New York’ta 3 günde 14 liderle görüşerek, ülkeler 
arasındaki ilişkileri ve insanlığın ortak sorunlarını 
değerlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, 
“Genel Kurulda yaptığımız konuşmada da ‘Dünya 
beşten büyüktür.’ itirazımız başta olmak üzere, 
Birleşmiş Milletlerin yapısı ve işleyişi ile bölgesel ve 
küresel gelişmelere ilişkin görüşlerimizi paylaştık.”  
diye konuştu.
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Türkiye’nin Rusya ile her alanda çok sıkı ve hızla 
gelişen ilişkiler içerisinde olduğunu belirten Erdoğan; 
Suriye politikasından turizme, savunma sanayisinden 
enerjiye kadar her alanda Rusya ile iki ülkenin 
ortak çıkarına olan projelerin hayata geçirildiğini 
ifade etti. Erdoğan, “Biliyorsunuz, bir dönem Rusya 
ile aramızı bozmak için de pek çok provokasyon 
yapıldı. Karşılıklı olarak sağduyuyu ve soğukkanlılığı 
elden bırakmayarak bu sıkıntıların üstesinden geldik. 
İnşallah, önümüzdeki dönemde Rusya ile aramızdaki 
bu olumlu iş birliği iklimini daha da güçlendireceğiz.” 
diye konuştu.

İran’la da, gerek Suriye ve Irak politikalarında gerek 
diğer siyasi ve ekonomik konularda yakın temas 
hâlinde olunduğuna işaret eden Erdoğan, bölgenin 
geleceğiyle ilgili kararlarda İran’ın dışlanmamasına 
özel önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, “Bu 
ülkeye yönelik yaptırım tehditlerinin de adil olmadığını 
düşünüyoruz.  Uluslararası kurumların denetimleriyle 
kolayca çözülebilecek sorunların, yaptırımlar gibi 
tüm ülke halkının cezalandırılması anlamına gelecek 
yollarla hâlledilmeye çalışılması asla doğru değildir. 
Bu tür adımların hiçbir fayda sağlamadığı, geçmiş 
tecrübelerle de sabittir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önümüzdeki 
dönemde temel ilkeleri doğrultusunda, başkalarının 
taleplerinden ziyade kendi menfaatlerini ve ihtiyaçlarını 
merkeze alarak politikalarını belirleyeceğini belirterek, 
Türkiye için bir başka önemli sorun alanının Doğu 
Akdeniz’de, Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin haklarını, çıkarlarını, beklentilerini 
dikkate almayan yaklaşımlar olduğunu söyledi. 
Erdoğan, “Kıbrıs’ta ve Ege’de Türkiye’ye rağmen 
hiçbir adım atılamayacağını buradan bir kez daha 
tekrarlamak istiyoruz. Bu bölgede bizi yok saymaya 
kalkışanlar, kendi varlıklarını da topyekûn tehlikeye 
attıklarını çok iyi bilmelidirler. Bizim her konuda 
olduğu gibi Kıbrıs ve Ege konusunda da tercihimiz 
‘kazan-kazan’ anlayışından yanadır. Hep birlikte 
kazanabileceğimiz yöntemler varken, işi krize ve 
hatta çatışmaya götürecek yollara tevessül edenler, 
bunun hesabını önce kendi halklarına vereceklerdir.” 
değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl tüm dünyayı 
endişeye sürükleyen Körfez’deki krizin, istenmedik 
sonuçlara yol açmadan durulmuş olmasından 
memnuniyet duyduklarını söyledi. Katar ile olan yakın 
iş birliğinin, Türkiye’ye çok büyük meblağlı yatırımlar 
yapma kararıyla daha da perçinlendiğini ifade eden 
Erdoğan, bölgedeki diğer devletlerle iş birliğini 
güçlendirmek istediklerini, kimi bölge ülkelerinin 
Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumlarını bir an önce 
sona erdirmelerini beklediklerini, gelecek dönemde 
bu konularda da kayda değer ilerlemeler yapmayı 
umduklarını söyledi.

Kuzey Afrika’nın istikrarının, hem Akdeniz’in hem Orta 
Doğu’nun hem de Afrika’nın geleceğiyle yakından 
ilişkili olduğuna dikkati çeken Erdoğan, sözlerini  
şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye olarak Libya başta olmak üzere, Kuzey 
Afrikalı kardeşlerimizin yanlarında olmayı, onlara 
her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Orta Asya 
ülkeleriyle ilişkilerimiz gün geçtikçe daha da ilerliyor. 
Kırgızistan’da katıldığımız ve Özbekistan’ın da ilk defa 
iştirak ettiği Türk Konseyi Zirvesi, bu bakımdan önemli 
bir açılım olmuştur. Azerbaycan ile ilişkilerimiz, 
siyasi, ekonomik ve sosyal bakımdan gerçekten çok 
iyi bir noktaya gelmiş durumdadır. Kazakistan’ın da 
Türk Dünyası’nın aksakalı olarak gördüğüm Sayın 
Nazarbayev’in dirayetli liderliğinde önemli hamleler 
yaptığına şahit oluyoruz. Özbekistan, yeni ve çok büyük 
bir atılımın eşiğindedir. Türkmenistan’ın istikrarına 
ve gelişmesine de önem veriyoruz. Orta Asya’daki 
kardeşlerimiz ne kadar güçlü ve müreffeh olursa 
Türkiye bundan o derece mutlu olur ve faydalanır. 
Aynı şekilde Türkiye’nin gücü ve zenginliği de Orta 
Asya’daki kardeşlerimiz için önemli bir güvencedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Balkanlar’da, Bosna-
Hersek, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, 
Karadağ gibi dost ülkelerin tamamıyla yakın 
ilişkiler tesis etmenin gayreti içinde olunacağını 
belirterek, Bosna Hersek’in milletin gönlünde, hem 
tarihî hem insani olarak ayrı bir yeri bulunduğunu 
anımsattı. Erdoğan, “Geçmişte çok büyük acılar 
yaşayan Boşnak kardeşlerimizin yanında olmayı, 
merhum Aliya İzzetbegoviç’in vasiyetine sahip 
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çıkmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz.”  
diye konuştu.

Türkiye’nin, karşılık gördüğü sürece Yunanistan ve 
Bulgaristan ile iyi komşuluk ilişkilerini devam ettirme 
yönünde güçlü bir iradeye sahip olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, Gürcistan ile de ekonomik ve sosyal ilişkilerin 
siyasi ilişkilerle tahkim edildiğini, Türkiye’nin, Kırımlı 
kardeşlerinin huzuru ve esenliği için de mücadele 
etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda da “Hep 
söylediğim gibi, Kudüs meselesi, bizim de ümmetin 
de kırmızı çizgisidir. Kudüs’ün mahremiyetine 
halel getiren, Filistinli kardeşlerimizin temel hak ve 
özgürlüklerine saldırı anlamı taşıyan hiçbir davranışa, 
hiçbir emrivakiye müsamaha gösteremeyiz. Türkiye 
olarak sonuna kadar Kudüs davasının takipçisi 
olacağız. Görüldüğü gibi, uluslararası alanda çok 
önemli süreçleri aynı anda aynı hassasiyetle ve aynı 
kararlılıkla yürüterek ülkemizi aydınlık geleceğine 
hazırlıyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi 3,5 kat 
büyütürken ve zenginleştirirken, bundan milletimizin 
her kesiminin faydalanmasını sağladık. Çalışan, 
yatırım yapan, üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan 
bir ülke olarak, âdeta yepyeni bir kalkınma modeli 
ortaya koyduk.” diye konuştu.

Ülkenin son 5 yıldır gerçekten çok büyük, çok önemli, 
çok tarihî hadiseleri ardı ardına yaşadığını dile getiren 
Erdoğan, “İçinden geçtiğimiz bu kesintisiz mücadele 

dönemi, bize, daha güçlü olmamız 
gerektiğini bir kez daha göstermiştir.” 
ifadesini kullandı.

Milletin çok büyük fedakârlıklar yaparak, 
gerektiğinde çok büyük cesaret 
sergileyerek bu mücadeleye verdiği 
desteğin, meselenin herkes tarafından 
kavrandığına işaret ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, kısır 
düşünenlerin, sorumsuzca davrananların, 
hırslarının kurbanı olanların, nefsinin 
peşinden gidenlerin, millet tarafından  
tasfiye edildiğini söyledi.

Verilen mücadeleye destek olanların ise, diğer 
farklılıklara bakılmaksızın, millet tarafından el üstünde 
tutulduğunu belirten Erdoğan, şu şekilde konuştu:

“Ekonomide içinden geçtiğimiz hassas dönem, herkes 
açısından çok daha büyük bir imtihan, çok daha 
büyük bir ayrıştırma vesilesi hâline dönüşmüştür. 
Türkiye’nin ekonomi konusunda ihtiyacı olan 
reformların neler olduğunu en iyi biz biliyoruz. Ancak, 
bir süredir yaşadığımız ve kurdaki yükselişin sebep 
olduğu hadiselerin, ülkemizin ekonomik gerçekleriyle, 
eksikleriyle ilgisi olmadığı çok açıktır. 

Amerikan yönetimi, aramızdaki siyasi ve hukuki 
sorunları, diyalog yerine tehdit ve şantaj diliyle 
çözmeye çalışmak suretiyle bu yanlış yola girmiştir. 
Güya bize bedel ödetmeyi amaçlayan bu yöntem, 
aslında en büyük zararı, orta ve uzun vadede 
Amerika’ya vermektedir. Çin ve Avrupa Birliği 
başta olmak üzere pek çok ülkeyle âdeta bir ticaret 
savaşına tutuşan Amerika, Türkiye’ye yönelik ekstra 
uygulamalarıyla güvenilirliğini iyice yitirmiştir. Bizim 
yaşadıklarımızdan sonra, dünyada hiçbir ülkenin 
Amerika’yla ilişkilerinin geleceğine güvenle bakması 
artık mümkün değildir.”

Türkiye ekonomisinin, bu tür tehditler ve saldırılarla 
yıkılmayacak kadar güçlü olduğunu, kurdaki yükselişin 
yol açtığı belirsizliğin yavaş yavaş ortadan kalktığını 
belirten Erdoğan, “Bütçe disiplininden en küçük bir 
taviz vermiyoruz. Ülkemizin uluslararası piyasalardaki 
görünümünü güçlendirecek adımları birer birer 
atıyoruz.” dedi.
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Türkiye’nin kimseden para talep etmediğini, tüm 
çabanın uluslararası sermayenin ülkede yatırım 
yapmasını sağlamak olduğunu söyleyen Erdoğan, 
“Bunun için gereken her türlü desteği ve her türlü 
güvenceyi veriyoruz. Ekonomimizin dengelerini, 
finanstan yatırımlara kadar her alanda tahkim etmeye 
yönelik programları dikkatle hayata geçiriyoruz. Yeni 
Ekonomi Programı bunun en önemli adımlarından 
biridir.” diye konuştu.

Sanayicinin, tüccarın, esnaf ve sanatkârın, tarım 
sektörünün, ücretli kesimin, velhasıl milletin yaşadığı 
sıkıntıları çok iyi bildiklerini ifade eden Erdoğan, 
“Enflasyondan, faizlerden, döviz kurundan bunalan, 
işini çevirmekte zorlanan herkesin yaşadıklarını 
yakından takip ediyoruz. Bankacılık sektörünün 
hareket alanının daralmasından kaynaklanan finans 
sıkışıklığının yol açtığı zincirleme sorunların öneminin 
ve aciliyetinin de farkındayız. Tüm bu sıkıntıların 
çözümüne yönelik hazırlıklarımız, çalışmalarımız var.” 
değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hiçbir sanayicimizi, hiçbir tüccarımızı, hiçbir 
çalışanımızı, hiçbir vatandaşımızı vicdan ve ahlak 
yoksunu tefecilerin, iyi günde ortaya çıkıp kötü günde 
kaybolan fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. 
Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz 
vermeden, gereken her türlü tedbiri alıp uygulayacağız. 
Dengeleme, disiplin ve değişim üzerine kurulu yeni 
bir ekonomik program hazırladık. 

Kredi imkânlarını genişletip kolaylaştıracak, yatırımları 
teşvik edecek, üretime, istihdama ve ihracata öncelik 
verecek bir ekonomi anlayışıyla Türkiye’yi yeniden 
yükselişe geçirmekte kararlıyız. Milletimizden 
biraz daha sabırlı olmasını, ülkesine ve yönetimine 
güvenmesini istiyorum. En zorunu geride bıraktık, 
inşallah bundan sonra her şey daha kolay olacak. 
Bugüne kadar nasıl her sıkıntıyı milletimizle kol 
kola, omuz omuza vererek aştıysak, bugünleri de 
inşallah aynı şekilde geride bırakacağız. Çıktığımız 
bu uzun ve zorlu yolculukta Meclisimizle, siz değerli 
milletvekillerimizle birlikte yürüyecek, mücadeleyi 
birlikte verecek, başarıyı birlikte yakalayacağız. Yeni 
dönemde Meclisimizin yeni bir anlayışla çalışması 
ülkemizin en büyük kazanımı olacaktır. Gerekiyorsa 

Anayasa’yı, gerekiyorsa iç tüzüğü değiştirerek, 

Meclisimizin etkinliğini ve itibarını artırmamız, hem 

demokrasimiz, hem milletimizin morali bakımından 

çok önemlidir. Bu konuda sizlere güveniyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama 

Yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek sözlerini 

tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, 

yüksek yargı kurumlarının başkanları, Genelkurmay 

Başkanı ve kuvvet komutanları, eski Meclis Başkanları, 

büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de takip etti.  

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla 

yaptığı konuşmanın ardından, Genel Kurulda TBMM 

Başkanı Binali Yıldırım, birleşime 15 dakika ara verdi. 

Verilen aradan sonra, kürsüye, TBMM Başkanvekili 

Mustafa Şentop çıktı.

Cezaevinde olduğu için yemin edemeyen CHP 

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin 

ardından Genel Kurulda milletvekili yemini etti. 

Yeminin ardından Şentop, birleşimi kapattı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem  

2. Yasama Yılının açılışı dolayısıyla 

geldiği TBMM’den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel 

Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının 

ardından, Başkanlık Divanı odasında TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 

ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 

Meclisten resmî törenle uğurladı.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 

Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95. yılı sebebiyle  

bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde: 

“Hürriyet ve bağımsızlığı esas alıp, eşit vatandaşlık 

hukukuna dayanan Cumhuriyet’in ilan edilişinin 95. 

yılındayız. 

Aziz milletimizin her ferdini ortak hedef ve inanç 

etrafında birleştirip, devletimizi muasır medeniyetler 

seviyesine çıkarmak gayesi taşıyan Cumhuriyet, 95 

yıl önce bugün ilan edilmiştir. 

Farklılıkların sevgi, hoşgörü, barış ve dayanışma 

duyguları içinde bir arada yaşaması idealine en uygun 

sistem olan Cumhuriyet’in ilan edilmesi, emperyalizme 

karşı bağımsızlık mücadelesi veren birçok millete 

örnek olmuş ve dünya devletler ailesinin onurlu bir 

üyesi olarak yer almalarının da önünü açmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin varisi olarak kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti, 95 yıllık süreçte tam bağımsızlık 

hedefine uygun olarak ekonomik, sosyal ve kültürel 

alanlarda önemli adımlar atmıştır. 

Bu süreçte millet ve devlet olarak zaman zaman 

sancılı, sıkıntılı hadiselerle de karşılaştık. Ancak yılların 

getirdiği devlet tecrübesi, toplumsal dayanışma ve 

ortak aklın rehberliğinde zorlukları aşmayı başardık. 

Millî iradenin tecelligâhı ve Millî Mücadele’nin karargâhı 

olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet’i ilan 

eden iradenin de sahibidir. 

Bağımsızlık ve hürriyet şiarından hiçbir zaman 

sapmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, millî bekamızı 

ilelebet yaşatacak kararların altına imza atmayı 

sürdürecektir. 

Kıtaların, inançların, kültürlerin buluşma noktası 

olan Türkiye’de, Cumhuriyet’imizin geleceği 

gençlerimizdir. Millî ve manevi değerlerimizden 

beslenen gençlerimizin inanç, gayret ve çalışkanlığı ile 

ülkemiz daha müreffeh, daha üretken hale gelecektir. 

Al bayrağımızın gölgesinde coşku ve heyecanla 

kutladığımız anlamlı gün vesilesiyle, 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum. 

TBMM’nin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milletimizi 

hürriyetine kavuşturup devletimizi bağımsızlaştıran 

kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi 

minnet, rahmet ve şükranla anıyorum.”

29 EKİM29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMICUMHURİYET BAYRAMI
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CUMHURİYET’İMİZİN İLANININ 95. YIL DÖNÜMÜ 
TÖRENLERLE KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet 
erkânı Cumhuriyet’in 
ilanının 95. yıl dönümü 
dolayısıyla Anıtkabir’i 
ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek yargı 
temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekilleri  
Mustafa Şentop ve Levent Gök, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet 
komutanları ile diğer devlet erkânı eşlik etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 
Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine 
geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi 
Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
beraberindekiler, Misakımillî kulesine geçti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel 
Defteri’ne şunları yazdı: 

“Aziz Atatürk; Cumhuriyet’imizin ilanının 95. yıl 
dönümünde, Türk milletini temsilen büyük bir gurur 
ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle 
siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm 
gazilerimizi saygıyla yâd ediyor, şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz. Bugün Cumhuriyet’imizin 95. yıl 
dönümünü, dünyanın en prestijli projelerinden olan 
İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak 
kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların 

yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihî 
açılış Türkiye’nin gücünün, kararlılığının 95 yılda 
elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz  
şad olsun.” 

Garnizonda görevli subay ve astsubayların yanı sıra 
öğrenciler de törende yer aldı. 

Törenin bitiminde, Anıtkabir vatandaşların ziyaretine 
açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 
kapsamında Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde tebrikâtları kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, 
Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK PARTİ 
TBMM Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, Sayıştay 

29 Ekim 2018 
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Başkanı Ahmet Seyit Baş sırayla Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a tebriklerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebriklerini ileten diğer 
isimler şu şekilde: 

“TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Jandarma 
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Danıştay 
Başsavcısı Abdülkadir Atalık, Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanı Sadi Güven, HSK Başkanvekili ve HSK İkinci 
Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, MGK Genel Sekreteri 
Seyfullah Hacımüftüoğlu.” 

Törende bürokratlar, general ve amiraller, 
yabancı misyon şefleri ile uluslararası 
kuruluş temsilcileri de Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a tebriklerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 
Cumhuriyet’in 95. yıl dönümü 
kutlamaları kapsamında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) önünden Ulus’taki 
ilk Meclis binasına kadar 
“29 Ekim kortej yürüyüşü” 
düzenlendi.

“29 Ekim kortej yürüyüşü” TBMM’nin Atatürk 

Bulvarı kapısı önünde saat 13.30’da, Türk 

Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği’nin 

gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal 

Marşı’nın okunması ile başladı.

Kortejin önünde motosikletli timler 

ile muharip ve iç güvenlik gazileri ve 

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 

Temmuz 2016’daki darbe girişiminde gazi 

olanlar da katıldı. Kortejde, lise öğrencileri 

Türk bayrakları ve büyük boy Atatürk posteri 

taşıdı. Çeşitli okullardan gelen öğrenciler  

de yürüyüşe katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni 

Mızıkası, Kara, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından 

oluşan Karma Bando’nun marşları eşliğinde ilerleyen 

kortejde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore 

Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerini temsil eden 

askerlerin bulunduğu “Tarihî Bölük” ile polisler ve özel 

harekât timleri de geçiş yaptı. 

Atatürk Bulvarı’ndan Ulus Meydanı’na ulaşan kortejin 

yürüyüşü, ilk Meclis önünde son buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen kortej 

yürüyüşünü ellerinde Türk bayraklarıyla izlemeye 

gelen vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde 

bulundu.
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İSTANBUL YENİ HAVALİMANI 29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI’NDA GÖRKEMLİ BİR TÖREN İLE AÇILDI

İstanbul’un üçüncü 
havalimanının ilk fazının 
uçuşlara açılması dolayısıyla 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım ve 
çok sayıda devlet başkanının 
katılımlarıyla bir tören 
düzenlendi.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın 
açılış törenine ayrıca 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, TBMM 
Başkanı Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Arnavutluk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar Devleti 
Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim 
Thaçi, Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Gjorge Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Igor Dodon ve eşi Galina Dodon, Pakistan İslam 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eşi 
Samina Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı 
Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Millî Meclis 
Başkanı Oktay Asadov, Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov, Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı 
(Başbakan) Denis Zvizdic, Gürcistan Dışişleri Bakanı 
David Zalkaliani, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve 
Altyapı Bakanı Alenka Bratusek, İran Dışişleri Bakanı 
Muhammed Cevad Zarif, Moldova Cumhuriyeti 
Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, yüksek yargı 
organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, milletvekilleri, kuvvet komutanları, havalimanı 
projesinin inşasında emeği geçen İGA (Cengiz-Mapa-

Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu) ve Cengiz 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ile 
konsorsiyum üyeleri Mapa İnşaat Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Nafız Günal, Limak Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Naci Koloğlu, Kalyon İnşaat Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu; eski başbakanlardan 
Tansu Çiller ile eşi Özer Çiller, eski bakanlar, Fener 
Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Museviler 
Hahambaşı İsak Haleva, Süryani Ortodoks Kilisesi 
Mor Filiksinosu Metropolit Yusuf Çetin, şehit yakınları 
ve gaziler, bürokratlar; siyaset, sanat, spor ve iş 
dünyasından çok sayıda davetli ile yerli ve yabancı 
basın mensubu iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 
TBMM Başkanı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile 
tören alanına geçtikten sonra davetlileri selamladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yaptırdığı 
açılış duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve beraberindeki liderler, kürsüdeki dümeni hareket 
ettirip dev ekrana simülasyonla yansıtılan uçağı 
havalandırarak, İstanbul Havalimanı’nın ilk fazının 
açılışını gerçekleştirdi.

29 Ekim 2018 
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul 
Yeni Havalimanı’nın açılışında 
katılımcılara, havalimanının lale 
figürlü, mimarlık ödüllü 90 metre 
yüksekliğindeki hava trafik kontrol 
kulesinin minyatürü şeklinde 
tasarlanan kürsüden seslendi.

Konuşmasına, “Bugün burada iki büyük mutluluğu bir 
arada yaşıyoruz. Dünyanın en büyükleri arasında yer 
alan İstanbul Havalimanı’mızın açılışını, yurt dışından 
gelen kıymetli dostlarımızla yapıyoruz. İstanbul 
Havalimanı’nın tüm dünyaya, bölgemize, ülkemize 
hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum.” 
sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyet’imizin 95. kuruluş 
yıl dönümünün gururunu da bugün hep birlikte 
yapıyoruz. Cumhuriyet’imizin 95. kuruluş yıl dönümü 
kutlu olsun.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa iştirak eden diğer 
ülkelerden gelen devlet başkanları, meclis başkanı, 
başbakan, bakan ve heyet başkanlarına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’da 
meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlere 
rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un sadece 
Türkiye’nin en büyük şehri olmadığını, aynı zamanda 
ülkenin en değerli markası olduğunu belirterek 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu 
büyük eser, işte bunun için adını ‘İstanbul’ verdik. 
Hayırlı olsun. Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’mız, 
burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari 
seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı 
vasfını koruyacak. Gerek havacılık fuarları gerekse 
başka bir takım faaliyetler için Atatürk Havalimanı, 
aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk 
Havalimanı’nın bu faaliyetler dışındaki alanları ise 
söz verdiğimiz şekilde millet bahçesi olarak İstanbul 
halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı 
alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul’umuzun en 
büyük fuarı haline getireceğiz. Dolayısıyla orası 
Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı 

olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de 
hayırlı olsun.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “dünyanın yeni kavşağı” 
alarak tanımlanan İstanbul Havalimanı’nın açılış 
töreninde, havalimanının yapıldığı yerleri iyi bildiğini, 
bölgede maden ve kömür ocaklarının bulunduğunu 
anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlığı döneminde 
Binali Yıldırım ile helikopterle birkaç kez bölgede 
dolaştıklarını dile getirerek, bölge için sadece 
havalimanının yapılmasının yeterli olmayacağını çukur 
olan alanların da düzenlenmesi gerektiğini söylediğini 
anımsattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın 
bu yönde de hazırlıklar yapması gerektiğini ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Otoyolu’yla 
ilgili olarak kalan bütün devasa çukurlarda bir çevre 
düzenlemesi yapılarak, çevre, şehircilik açısından 
göller hâline getirilmesinin, oradan bir taraftan yeşili, 
bir taraftan da o gölleri izleyerek, görerek geçmenin 
insanlara bir başka keyif, zevk vereceğini söyledi.

Finansmanından inşaatına kadar, her boyutuyla 
dünyada eşine arz rastlanır bu dev projeyi 
tamamladıklarını ve ilk etabının resmî açılış töreninin 
gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toplam 4 etaptan oluşan projenin, açılan ilk etabının 
yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapasitenin tüm etaplar 
bittiğinde 150 milyon yolcuya yükseleceğini dile 
getirerek, şu şekilde devam etti:

“Hatta gerekirse 200 milyona kadar çıkartılabilecektir. 
Yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik bir alana inşa edilen 
ve ilk etapta 3 pistle açılan havalimanımız toplamda 
6 pisti, paralel taksi yolları, 2 milyon metrekareyi 
bulacak kapalı alanı, 6,5 milyon metrekare apron 
büyüklüğü, terminalleri arasındaki ulaşımı sağlayacak 
raylı sistemi, kargo ve genel havacılık terminalleri, 
kapasiteyi karşılayacak büyüklükteki kapalı ve açık 
otoparkları, destek birimleri, sosyal tesisleri, diğer 
tüm üniteleri ile gerçekten dev bir eserdir.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin ikinci etabında 
doğu-batı paralel pisti ve taksi yolları, üçüncü etabında 
ikinci terminal binası, ilave apron, paralel pist ve taksi 
yolu, son etabında ise ek terminal binası, paralel pist, 
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taksi yolları ve ilave apronun 
yer aldığını ifade etti.

Tüm etapların 2028’e 
kadar tamamlanmasının 
öngörüldüğünü belirten 
Erdoğan, sözlerini şu 
ifadelerle sürdürdü:

“Dolayısıyla önümüzdeki 10 
yıl boyunca bu havalimanımız 
büyümeye devam edecektir. 
Kendi enerjisini üreten, 
çevreci, tabiat dostu ve 
engelsiz bir proje olan 
havalimanımızdaki hizmetler 
için 120 bin kişi görev yapacaktır. Havalimanımızdaki 
her birim, uluslararası standartların üzerinde son 
teknolojiye sahip şekilde tasarlanmış ve inşa edilmiştir. 
Şehir merkezine karayolu, raylı sistem ve deniz 
yoluyla alternatifli ulaşım imkânları sağlanacaktır.”

Hava trafiği ve güvenliği konusunda da bu projeyle 
birlikte pek çok yeniliğe imza atılacağını dile getiren 
Erdoğan, “Yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon avro. 
Devlete bu kira süreci içerisinde ödenecek kira bedeli 
de 22 milyar 152 milyon avro olmak üzere, vergiler 
hariç 32,4 milyar avro ekonomik büyüklüğü ifade 
ediyor.” diye konuştu. 

Enerji ve su verimliliğinde yüzde 40 tasarruf 
sağlayacak özellikleri ve teknoloji ağırlıklı yönetimiyle 
havalimanının, geleceğin dünyasına hitap eden akıllı 
havalimanı olarak faaliyet göstereceğini dile getiren 
Erdoğan, “İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle 
Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılması 
gerekecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul 
olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergâhları da 
büyük ölçüde değişecektir. Konumu ve özellikleriyle 
tarihe damga vuracak bu eserin ülkemizde inşa 
edilmiş olması tesadüfi değildir.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece havacılık alanında 
ulaştıkları seviyenin dahi başlı başına bir başarı hikâyesi 
olduğuna işaret ederek, “Ülkemizdeki havalimanlarının 
sayısı, göreve geldiğimiz zaman 26’ydı. Bugün 
itibarıyla 30 ilave yaparak, havalimanlarımızın sayısını 
56’ya çıkarmış bulunuyoruz. Hâlen inşası ve projesi 
devam edenler buna ilave edildiği zaman, önümüzdeki 

yıllarda, havalimanlarımızın sayısı 64’e çıkacak.” 
şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da olduğu gibi 
istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, geleceğine güvenli 
ve ümitle bakan bir Türkiye olarak hedeflerine doğru 
kararlılıkla yürümeye devam ettiklerini anlatarak, 
“Cumhuriyet’imizin ilanının 95. yılında 2023 
hedeflerimize olan bağlılığımız, hizmete açtığımız 
bu muhteşem eserle bir kez daha güçlenmiştir. Bu 
vesileyle özellikle milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı 
tekrar tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
başta olmak üzere, İstiklal Harbi’mizi zafere 
ulaştıran, yeni devletimizi kuran, ülkemizin bugünlere 
gelmesinde alın teri, kanı olan tüm devlet adamlarımızı, 
şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, 
hürmetle yâd ediyorum.” diye konuştu. 

Hüseyin Nihal Atsız’ın “Kahramanlar can verir yurdu 
yaşatmak için” dizesini okuyan Erdoğan,  sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: 

“Bu ifade, bizim ilham kaynağımızdır. Tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sınırlarımız 
içinde ve dışında milletimizin huzurla yaşaması, 
devletimizin payidar olması için gerektiğinde 
hayatlarını feda etme pahasına görev yapan güvenlik 
güçlerimize, kalbî şükranlarımı sunuyorum. Bu ülke 
için dökülen tek damla alın teri de tek damla kan 
da asla boşa gitmemiştir, boşa gitmeyecektir. Tarih 
en büyük şahittir, en büyük hakemdir. Tıpkı açılışını 
yaptığımız bu eser gibi, yaptığımız her işi, milletimizin 
takdirine ve tarihin murakabesine emanet ediyoruz. 
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Gençlerimize vasiyetimiz olan 2053 ve 2071 
vizyonlarımızın altyapısını, Cumhuriyet’imizin 100. yılı 
için belirlediğimiz hedeflerimizle oluşturuyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini Cumhuriyet’imizin 
95. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek tamamladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılış 
töreninde bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasında 
Endonezya’da meydana gelen uçak kazasında 
hayatını kaybedenlerin bulunduğunu belirtirken, “Dost 
ve kardeş Endonezya halkının acılarını paylaşıyoruz. 
Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz.” ifadesini 
kullandı. 

Açılış vesilesiyle tarihî bir gün yaşandığına vurgu 
yapan Yıldırım, iki mutluluğun bir arada yaşandığını 
aktarırken, şu şekilde konuştu:

“Bugün iki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. Bize bu 
mutluluğu yaşatan yüce Rabb’ime hamd ediyorum, 
şükrediyorum. Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyet’in 
şanına yakışan bu eser; ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz 
için hayırlı uğurlu olsun. Hürriyetimizi simgeleyen 
Cumhuriyet’in 95. yılını, böylesine görkemli bir eserle 
taçlandırmanın onurunu yaşıyoruz. Bu büyük eserin 
gerçekleşmesinde liderlik eden Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum. Bu hava meydanının yapımında, 
planlanmasında ve inşaatına kadar her etabında bakan 

ve başbakan olarak yer almış birisi olarak bugün farklı 
bir heyecanı burada birlikte yaşıyoruz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, havalimanının inşası sürecine 
önceki dönem Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik, Orman 
ve Su İşleri bakanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye 
başkanlarının da önemli katkılar sunduğuna işaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Bu harikulade eseri meydana getirmek için yüklenici 
İGA grubu içerisinde yer alan şirketler grubuna 
gece gündüz demeden 42 ay gibi bir sürede bu 
dev eseri ortaya çıkardıkları için teşekkür ediyorum, 
emeklerinden dolayı kutluyorum. Yapım sürecinde 
karşılaştıkları zorluklar karşısında kararlılıkla 
yollarına devam ettiler ve çalıştılar. Esasen bu eserin 
isimsiz kahramanları mimarlar ve mühendisler ve 
gece gündüz demeden 7/24 çalışan işçilerimizdir, 
emekçilerimizdir. Bu açılış vesilesiyle en büyük tebriği 
onların hak ettiğini ifade ediyor ve onlara büyük bir 
alkış istiyorum. 

Milletimizin adını medeniyet tarihine yazdıracak bir 
eser meydana getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanım, 
Allah sizden razı olsun. Yüreğimizi coşturan, 
sevincimizi katlayan, heyecanımızı artıran böylesine 
harikulade bir eser, milletimizin onur ve gurur 
vesilesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün muasır 
medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerinin 
birisi daha bu açılışla birlikte gerçeğe dönüşmüştür.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni havalimanının aziz 
milletin hayalini gerçekleştiren, modern mimarinin 
bütün detayları kullanılan dünyada ses getirecek 
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önemli bir eser olduğunu, teknolojinin 
bütün imkânlarının ve yeniliklerinin 
yeni havalimanında mevcut olduğunu 
anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni 
havalimanı projelendirilirken 
gerçekleştirilemeyeceğinin ileri 
sürüldüğünü, inşaata başlanırken 
kaynak bulunamayacağının 
söylendiğini, acımasızca eleştirilerin 
olduğunu ifade etti. 

Vatan şairi Namık Kemal’in 
“Usanmaz kendini insan bilenler 
halka hizmetten” dizelerini hatırlatan 
Yıldırım, kendilerinin de aynısını yaptıklarını, 
çalışmaktan usanmadıklarını, eleştirilerden 
yılmadıklarını dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 3. havalimanını inşa 
edecekleri bu alanı havadan inceledikleri 2011 yıllını 
dün gibi hatırladığını anlatarak, şunları kaydetti: 

“Bana demiştiniz ki ‘Burası Ağaçlı kömür çıkarma 
bölgesi. Burada arazi delik deşik oldu, göllerle 
doldu. Bu arazide havalimanı nasıl olur?’ Sayın 
Cumhurbaşkanım, biz burada sadece havalimanı 
yapmayacağız aynı zamanda yıllarca örselenen bu 
araziyi de tedavi edip, İstanbul’un en güzel mekânına 
dönüştüreceğiz demiştim. Sağolun kabul ettiniz 
ve bugün bu hayal gerçeğe döndü. Bu dev eserin 
ortaya çıkarılması, bugüne kadar karşılaştığımız 
bütün zorlukları bize unutturdu. Zorluklar karşısında 
pes etmek asla ve asla sizin mizacınıza uymuyor. 15 
Temmuz’da, 17-25 Aralık’ta bunu gördük ve daha 
birçok Gezi olaylarında bu sınamalardan başarıyla 
geçtik. Hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, ‘Ya 
bir yol bulup geçeriz’ dedik ya da ‘Bir yol açarız’ dedik, 
yolumuza devam ettik. Bugüne kadar bu anlayışla 
çalıştık ve bugünlere geldik, başardık.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bölünmüş yollar, tüneller, köprüler, 
demiryolları, şehir hastaneleri gibi millete kazandırdığı 
eserlerle iftihar ettiklerini belirterek, “Bu eser, 
medeniyetimizin gücünü gösteriyor, istikbalimizin güneşi 
oluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin hedefi; vatanımızın 
bölünmezliği, milletimizin birliği, devletimizin tekliği, 

bayrağımızın göklerimizde dalgalanmasını sağlamak 
değil mi? İşte bu havalimanı, bu hedefimizi gerçeğe 
dönüştüren bir eser olarak bugün, bütün ihtişamıyla 
karşımızda duruyor.” diye konuştu. 

Atılan her adımda yapılan her eserde Cumhuriyet’in 
temellerini daha da sağlamlaştırdıklarını dile getiren 
Yıldırım, ülkenin yeni eserlerle çağını yakalamaya 
devam edeceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine de milleti 
ve Cumhuriyet’i güçlendirmek gayesiyle geçildiğini 
belirten Yıldırım, “Yeni havalimanımızın bu duygularla 
açılışı dolayısıyla uzaktan yakından, bu mutluluğa ortak 
olmak için buraya gelen konuk devlet başkanlarına, 
hükûmet başkanlarına, bakanlara ve aziz milletimize 
şükranlarımı sunuyor, yeni havalimanımızın güzel 
hizmetlere vesile olmasını Cenabımevla’mdan niyaz 
ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 
da açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in 
95. yılını kutladıkları bu günde yeni havalimanını 
açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. 

Dünyanın en büyük ve en konforlu havalimanını 
İstanbul’da inşa ettiklerini dile getiren Turhan, projenin 
ilk gününden bugüne kadarki her aşamasında 
desteğini ve iradesini ortaya koyan, projenin esas 
mimarı ve öncüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM 
Başkanı Yıldırım ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

Törendeki konuşmalar; İngilizce, Arapça, Rusça, 
Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerine 
çevrildi.
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İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışı dolayısıyla düzenlenen 

tören konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan konuk liderler, TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 

Turhan ve havalimanı projesinin inşasını üstlenen 

konsorsiyum üyeleri ile aile fotoğrafı çekildikten sonra 

sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsorsiyum üyesi Kalyon 

İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’ya 

günün anısına bir hediye verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise hava trafik kontrol 

kulesinin minyatürü hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Cengiz-

Mapa-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu 

yetkililerinden bilgi alarak, beraberindekilerle terminal 

binasında bir süre incelemelerde bulundu ve kendi 

kullandığı elektrikli araç ile terminal binasını gezdi.

Açılış öncesinde Okay Temiz ve Roman Orkestrası ile 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Orkestrası konser verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 
İstanbul Yeni Havalimanı’nda bir 
resepsiyon verdi.

TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın  

29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı dolayısıyla 

İstanbul Yeni Havalimanı’nda 

verdiği resepsiyona katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 

ve eşi Emine Erdoğan, 

konuk devlet başkanları 

ve hükûmet temsilcileriyle 

selamlaşarak bir süre 

sohbet etti.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 

Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Katar 

Devleti Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Kırgız 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov, 

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Gjorge 

Ivanov, Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Igor 

Dodon, Pakistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Arif Alvi, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Aleksandar Vucic, Sudan Cumhurbaşkanı 

Feldmareşal Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Bosna 

Hersek Bakanlar Kurulu Başkanı (Başbakan) Denis 

Zvizdic, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 

Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı 

Alenka Bratusek, Gürcistan Dışişleri Bakanı David 

Zalkaliani, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad 

Zarif ile Moldova Cumhuriyeti Gagavuz Özerk Yeri 

Başkanı Irina Vlah katıldı. 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yüksek yargı 

organlarının başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 

üyelerinin yanı sıra eski başbakanlardan Tansu Çiller 

ile eşi Özer Çiller, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 

Fahrettin Altun, milletvekilleri, kuvvet komutanları, 

şehit yakınları ve gaziler, bürokratlar ile azınlık 

cemaatlerinin dinî liderleri de resepsiyona iştirak etti.
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STAR RAFİNERİSİ’NİN AÇILIŞI İZMİR ALİAĞA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım'ın 
katılımlarıyla İzmir’in 
Aliağa ilçesinde yapımı 
tamamlanan ve bünyesinde 
20 fabrikayı barındıran 
SOCAR STAR Rafinerisi’nin 
açılışı dolayısıyla bir tören 
düzenlendi.

Azerbaycan devlet petrol 
şirketi SOCAR’ın iştirakı, 
SOCAR Türkiye tarafından 
Aliağa’da inşa edilen ve reel sektörün 6,3 milyar 
dolarlık yatırımla tek noktaya yaptığı en büyük proje 
olma özelliğini taşıyan STAR Rafinerisi, Petkim 
Rüzgar Enerjisi Santrali, Petlim Konteyner Limanı ve 
Aliağa Genel Müdürlük Binası açılış törenine Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak,  Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil 
Nami; 60, 61 ve 62. Hükûmetlerde Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı ve AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Taner Yıldız, AK PARTİ İzmir Milletvekilleri Genel 
Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Alpay Özalan, Ceyda 
Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, SOCAR 
Başkanı Rövnag Abdullayev, Azerbaycan Devlet 
Petrol Şirketi (SOCAR) Başkan Yardımcısı Hoşbaht 
Yusifzade ve yöneticiler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Aliyev, TBMM Başkanı Yıldırım ile 
birlikte dev yatırım “STAR Rafinerisi”nin açılışı öncesi 
tesisi gezerek STAR Rafineri’nin Genel Müdürü Mesut 
İlter’den brifing aldı. 

Cumhurbaşkanlarına, ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, KKTC Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Özdil Nami, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı Hamza Dağ, AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Taner Yıldız, SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev ve 
SOCAR Başkan Yardımcısı Hoşbaht Yusifzade de 
eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, SOCAR STAR Rafinerisi’nin 
açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı 
tamamlanan SOCAR STAR Rafinerisi açılış 
törenindeki konuşmasına, “Aziz kardeşim” diye hitap 
ettiği Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve tüm 
misafirleri selamlayarak başladı ve Azerbaycan’ın 18 
Ekim Bağımsızlık Günü’nü tebrik etti.

STAR Rafinerisi’nin açılışıyla dünyaya örnek 
teşkil eden iki ülke ilişkilerinin bir adım daha öteye 
taşındığını vurgulayan Erdoğan, “Azerbaycan’la 
ilişkilerimizi sadece hamaset, sadece siyaset 
boyutunda bırakmayıp güçlü bir ekonomik çerçeveye 
de oturtuyoruz.” şeklinde konuştu.

19 Ekim 2018 
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Tesisin, enerji alanında iki ülke arasındaki 
dayanışmanın güçlendirilmesi için uzun süredir 
yaptıkları çalışmaların en önemli ve somut 
örneklerinden biri olduğuna işaret eden Erdoğan, 
daha önce Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve 
Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı projelerini 
hayata geçirdiklerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her biri ayrı öneme sahip bu 
stratejik projelere, haziranda da bölgesel ve küresel 
ölçekte etkiye sahip olacak TANAP’ı da eklediklerini 
anlatan Erdoğan, “Bugün açılışını yaptığımız STAR 
Rafinerisi ile Azerbaycan’la kardeşlik ilişkilerimizin 
stratejik boyutunu daha da güçlendirmiş oluyoruz. 
Türkiye ile Azerbaycan’ın öncülüğünde hayata 
geçirdiğimiz her proje, ülkelerimizin bölgesel güç olma 
vasfını tahkim etmektedir. Dünyanın ticaret savaşları 
ve krizlerle sarsıldığı bir dönemde birer birer açılışını 
yaptığımız bu projelerin, ülkelerimizi hem tek tek kendi 
gayelerine hem de ortak hedeflerine yaklaştırdığına 
inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.  

STAR Rafinerisi’nin 6,3 milyar dolarlık bir yatırım 
olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunun dışında 
konteyner limanı ve petrokimya tesislerinin de ele 
alınmasıyla yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırımın 
bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’ın bu yatırımı 
Türkiye’ye kazandırdığını belirten Erdoğan, “Son 30 
yıldır gerçekleştirilen en büyük reel sektör yatırımı 
olan STAR Rafineri Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 
bölgesindeki en büyük petrol tesislerinden biri olarak 
inşallah faaliyet gösterecektir. Rafinerisi, ülkemizin ilk 
Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip projesi olma 
özelliğini de taşıyor. Böyle bir yatırım olunca bizim 

üzerimize düşen de bir görev var, kendilerine ayrıca 
bir destek de vereceğiz.” şeklinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu rafineri Türkiye’nin 
en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol 
ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında 
tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın 
azaltılması hedefleniyor. Günde 214 bin varil, yılda 10 
milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ve 1,6 milyon 
metreküp depolama kapasitesine sahip rafineride 
dizel, nafta, jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin 
üretimi gerçekleştirilecek. İstihdam boyutuyla da 
önemli olan bu tesiste bin 100 kişi görev yapacak. 
Böylece Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine önemli 
bir girdi sağlamanın yanında Ege Bölgemizin refahını 
da yükseltmiş olacağız.” dedi. 

Açılışı yapılan tesisin, kazançlı iş birliğinin en güzel 
örneği olduğunu ve herkesi benzer iş birliklerine davet 
ettiklerini belirten Erdoğan, “Türkiye ve Azerbaycan’ın 
bölgemizin güvenliği ve istikrarının olmazsa olmaz 
aktörleri olduğu artık herkes tarafından kabul 
edilmeye başlanan bir gerçektir. Bu iki ülkenin içinde 
yer almadığı, rıza göstermediği, destek vermediği 
hiçbir proje hedefine ulaşamaz.” diye konuştu.

Rafinerinin açılışını Aliyev ile yapmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Erdoğan, “STAR Rafinerisi 
ülkelerimize, milletimize ve bölgemize hayırlı olsun 
diyorum. Bu projenin ülkemize kazandırılmasında 
ve inşasında başta değerli kardeşim İlham Aliyev ve 
emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyorum.” 
dedi. 

Azerbaycan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Aliağa’da inşa edilen SOCAR STAR 
Rafinerisi’nin açılış töreninde bir 
konuşma yaptı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, bu dev yatırımın Türkiye ve Azerbaycan 
kardeşlik tarihinde önemli bir yerinin bulunduğunu 
bildirdi.

İki ülkenin ortaklığının şerefli bir tarihe dayandığını, 
siyasi ilişkilerin en yüksek zirveye çıktığını, bunun 
iktisadi alana da yansıdığını vurgulayan Aliyev, şöyle 
konuştu:
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“Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği sayesinde 
dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya 
çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. 
Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye bölgede 
çözümcü rol oynuyor. Türkiye ve Azerbaycan dünya 
çapında kardeşlik örneği gösteriyor. Ben dünyada 
2 ülke tanımadım ki Türkiye ve Azerbaycan kadar 
bağlı olsunlar. Bu büyük bir servettir. Bunun için 
büyük yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bizim gücümüz 
birliğimizdir ve bu bizim servetimizdir.”

Türkiye ile diğer önemli projeleri de hayata 
geçirmeye hazırlandıklarını kaydeden Aliyev, Türkiye 
ve Azerbaycan’ın Avrasya’nın enerji ve ulaştırma 
haritasını çizdiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, gelecekte iki 
ülkenin daha da büyük yatırımlar yapacağına inandığını 
belirterek, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin de 
devam edeceğini sözlerine ekledi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İzmir’in Aliağa ilçesinde yapımı 
tamamlanan SOCAR STAR 
Rafinerisi’nin açılış töreninde bir 
konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada bugün kardeş iki ülkenin akıl, irade ve güç 
birliği ile vücuda getirdiği eserin, “yahşi bir dikintinin” 
açılışını yaptıklarını belirtti. 

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ebediyete taşıyacak 
bu ve benzer ortak yatırımlarla iftihar ettiklerini, 

Bakü-Tiflis-Kars, Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP, STAR 
Rafinerisi ve buna benzer büyük olduğu kadar 
stratejik olan bu projelerin sadece Azerbaycan-
Türkiye kardeşliğini pekiştirmediğini, aynı zamanda 
tüm Kafkasların, Orta Asya’nın ve Avrupa’nın enerji 
tehlikesizliğine de büyük katkı sağladığını kaydeden 
Yıldırım, ülkelerin ekonomisine büyük katkı yapacak 
rafinerinin İzmir’e, Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Aliağa yarımadasının 
İzmir’in, Türkiye’nin önemli bir sanayi bölgesi 
olduğuna dikkati çekerek, iki ülkeyi can ile canan 
hâline getiren bu eseri meydana getirmek için 3 bin 
mühendis, teknisyen, işçinin yanı sıra 19 bin 500 usta 
ve çalışanın emekleriyle katkı koyduğunu anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti: 

“2011 yılında başlanan ve 7 yıl süren bu devasa eser, 
rafinerimizin petrol işleme kapasitesine yüzde 25’lik 
ilave kapasite sağlıyor. Türkiye’nin 40 milyon ton 
petrol ürünü tüketimi var, bunun 10 milyon tonunu 
bu rafineriden sağlamış olacağız. Bu bakımdan cari 
açığımızda da 1,5 milyar dolara varan bir katkıyı bu 
tesis sağlamış olacak. Aileleriyle birlikte 5 bin nüfuslu 
küçük bir ilçenin geçimini sağlayacak 1 milyar 640 
milyon litre akaryakıt depolama kapasitesine sahip. 
Anlamı, 32 milyon 800 bin araca bir seferde ellişer 
litrelik akaryakıt koymak demektir. Ülkemizin işlenmiş 
petrol ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına sağlayan 
rafineri, ezelde başlayan kardeşliğimizi çok daha 
ileriye taşıyacaktır.” 

Dünyanın en büyük sorunlarından birinin çevre 
sorunu olduğunu ifade eden Yıldırım, şu şekilde 
devam etti: 
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“Sanayi atıkları, plastik atıklar, baca gazları, 
kimyasallar, hava, su, toprak giderek daha fazla 
kirletilmektedir. Bu durum dünyadaki hayatın 
maliyetini de yükseltiyor. Bu rafinerinin en önemli 
özelliği de dünyanın en büyük sorunu hâline gelen 
çevre kirliliğini meydana getirmeyecek olması, çevreci 
bir yatırım olmasıdır. Teknolojinin son imkânlarının 
kullanıldığı bu tesis, çevre dostu olarak inşa edilmiştir. 
Hepimizin övüneceği bu yatırım çevreci yanıyla da 
ödüle layık bir eser niteliğindedir. 

Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerinin en önemli tarafını 
karşılıklı yatırımlar, ticari münasebetler, bölgesel 
ve küresel enerji, ulaştırma projeleri teşkil ediyor. 
Kardeşlik hukukunun yanı sıra ekonomik, sosyal, 
siyasi, kültürel ilişkilerimizin genel çerçevesini 
karşılıklı faydalarımız teşkil etmektedir. Bu çerçevede 
iki ülke arasında 1991 yılından itibaren 200’den fazla 
anlaşma, protokol ve belge imzalanmıştır. Merhum 
Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in teşvik, desteğiyle imzalanan bu 
anlaşmalar ilişkilerimizi iki devlet bir millet anlayışına 
bir adım daha yaklaştırmıştır.” 

Bölge ve dünya ekonomisi için büyük önem taşıyan 
bu eserlerin, iki ülkenin bu anlayışının bir sonucu 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bakü-Tiflis-Ceyhan 
Boru Hattı, Erzurum Güney Kafkasya Doğal Gaz Boru 
Hattı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projeleri başarıyla 
hayata geçirilmiştir. Bakü-
Tiflis-Kars projesinde 
bilfiil çalışmış biri olarak 
o dönemde her iki 
Cumhurbaşkanımızın, ne 
kadar büyük engelleri aşma 
konusunda gösterdiği gayret 
ve dirayeti hatırlıyorum. 
TANAP projesi de Türkiye 
ve Azerbaycan’ın gücüne 
güç katacak bir şekilde 
tamamlanmıştır. Bu 
açılış töreni önemli bir yıl 
dönümüne denk geliyor. 
Bu yıl kardeş Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin bağımsız 
devlet olarak tarih 

sahnesinde yer alışının 100. yılıdır. Ne güzel bir tevafuk 

ki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk bağımsızlığının 

100. yıl dönümünü hayranlık uyandırıcı ortak bir 
eserle STAR Rafinerisi ile taçlandırıyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bu yatırımın ne ilk ne de son 
olduğunu kaydederek sözlerini şu şekilde tamamladı: 

“Hatıralarımız hep canlı duracak, ama ilişkilerimiz 
hatıralardan ibaret olmayacak. Aramızdaki 
muhabbeti müşahhas hâle getirmek için karşılıklı 
münasebetlerimiz, yatırımlarımız daha artacaktır, her 
iki ülkenin ekonomisi çok daha güçlü hâle gelecektir. 
Bugün Türkiye’nin Azerbaycan yatırımları 10 milyar 
dolayına ulaştı. Azerbaycan’ın Türkiye’deki yatırımı 
9 milyarı aştı. Bu miktarların önümüzdeki yıllarda 
20 milyar doları bulması bir gerçektir, bu rakama 
ulaşacaktır.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve SOCAR 
Başkanı Rövnag Abdullayev de rafinerinin açılış 
töreninde birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Her şeyi 
başlatan petrol damlasını” simgeleyen damlaya 
dokunarak rafinerinin açılışını gerçekleştirdi.
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI  
AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım’ın 
katılımlarıyla Sabancı 
Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Dokuz Eylül 
Üniversitesi (DEÜ) 2018-
2019 Akademik Yılı Açılış 
Töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan törene, Hazine 
ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yükseköğretim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, AK Parti İzmir 
Milletvekilleri Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ 
ve Alpay Özalan ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Akademik Yıl Açılış Töreni’nde bir 
konuşma yaptı.

Türkiye’nin; devleti ve milletiyle kadim bir medeniyete, 
her alanda kökleri derinlere inen kurumlara sahip 
olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Şanlıurfa’da, binlerce yıllık geçmişe sahip 
olan ve dünyaca ünlü Harran Okulu’nun, dünyanın en 
eski üniversitesi kabul edildiğini hatırlattı.

Pek çok Anadolu şehrinin, asırlar boyunca, sadece 
bölgenin değil dünyanın en önemli kültür ve bilim 
merkezi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Peki böylesine bir mirasa sahip Türkiye’nin, 

nasıl oluyor da bugün dünyanın en büyük 500 
üniversitesi arasında esamisi okunmuyor? Demek 
ki bir şeyleri kaybettik, bir yerlerde bir sıkıntı var, bir 
şeyleri unuttuk, bir şeyleri ihmal ettik” diye konuştu.

En büyük yatırımın eğitime yaptıklarını; ancak arzu 
ettikleri sonuçların henüz elde edilemediğini, içerik 
ve sistem konusunda hâlâ sıkıntıların olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah yeni 
dönemde öncelikle hedefimiz, eğitimi hem içerik hem 
sistem olarak Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına katkı 
sağlayacak bir seviyeye çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

Eğitime bakışı ve uygulamayı Türkiye’nin ihtiyaçlarına 
göre geliştireceklerini, bu meseleyi çözmeden, diğer 
hiçbir konuda istedikleri sonuçlara ulaşamayacaklarını 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerden 
Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında destek 
beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu şekilde konuştu: 

“Bilim üreten, araştırma-geliştirme odaklı çalışan, 
her alanda kendi modellerini geliştiren bir üniversite 
iklimi oluşturmadan, sadece tabelayla, sadece 
kadroyla hiçbir sonuç elde edemeyiz. Kendi bireysel 
çekişmelerinin, ideolojik saplantılarının ve kariyer 

19 Ekim 2018 
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hırslarının esiri kadrolarla dolu üniversitelerin böyle 
hayırlı çıktılar üretmesi mümkün değildir.”

Ülkeleri yükseltmek için yürütülen çalışmalarda 
akademiyi ve özel sektörü iki kanat gibi gördüğünü 
ve biri olmadan diğerinin tek başına başarı elde 
edemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi 
olarak sizi, aynı şekilde özel sektörümüzü çok zorlu 
bir süreç bekliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin de içinde olduğu bölgede son çeyrek 
asırda yaşananlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu bölgede bir ülkenin hayatiyetini devam 
ettirmek için güçlü bir orduya, bağımsız bir ekonomiye 
ve ayrıca tasarlayan, geliştiren, üreten, ihraç eden 
bir sanayiye sahip olması gerektiğini vurgulayarak 
bunların yanında o ülkenin bilimsel altyapı oluşturacak 
bir akademiye, güçlü ve dirayetli bir siyasi iradeye 
sahip olması gerektiğini ifade  etti ve “Tüm bunlar 
yoksa size hayat hakkı tanımıyorlar” diye sözlerine 
ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018-2019 Akademik 
Yılının, Dokuz Eylül Üniversitesi hocalarına ve 
öğrencilerine hayırlı olması temennisiyle sözlerini 
tamamladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Akademik Yıl Açılış 
Töreni’nde bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, törendeki konuşmasında 
rektör, dekan, öğretim üyeleri ve öğrencilere hayırlı, 

başarılı bir öğretim yılı dileğinde bulunarak 
Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 36. kuruluş 
yılını kutladığını, Rektör Prof. Dr. Fatma Seniha 
Nükhet Hotar’ın da “öğrenci olarak okuyup 
üniversiteye rektör olan ilk akademisyen” 
olduğuna işaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım törendeki 
konuşmasının başında “DEÜ İzmir’in en 
güzel üniversitelerinden biri dediğimizde 
Hocamız alınganlık gösteriyor, ‘en güzel 
üniversitesi’ demek gerekiyormuş.” şeklinde  
espri yaptı. 

DEÜ’nün 90 bine yakın öğrencisi ve 3 bini aşkın 
akademik personelinin bulunduğunu, üniversite 
kelimesinin “evrensel şehir” anlamına geldiğini 

belirten Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“Fikirler, akademik yapının temelidir ve tehdit altında 
asla olmamalıdır. Güvenlik ve özgürlük ortamında 
serbestçe her fikir konuşulmalı, tartışılmalıdır. Öğretim 
görevlisi ve üyesi olmak kendini bilime adamak 
demektir. Her eline fırça alan ressam olamayacağı 
gibi her önüne gelen de akademik personel olamaz. 
Türkiye’de bu ölçülerin dışına çıkılan zamanlar ne 
yazık ki oldu. Gençlerimiz bilgi, yetenek ve zekalarıyla 
değil, kılık kıyafetiyle değerlendirildi. Birçok gencimiz 
bu sebeple okulundan uzaklaşmak zorunda kaldı.” 

Eğitim ve öğretimin yaşının olmadığını, beynin 
öğrenmekten mahrum kaldığında kendi kendini 
öğütmeye başladığını anlatan Yıldırım, bu nedenle 
öğrenmeyi bırakan kişinin genç de olsa yaşlandığına 
işaret etti. 

Türkiye’nin gelişme tarihinde üniversitelerin özel 
bir yerinin bulunduğunu, bugün Türkiye’de 206 
üniversitenin yer aldığını vurgulayan Binali Yıldırım, 
“2002 yılında başlattığımız ‘her ile üniversite’ projesiyle 
kurulan üniversitelerin 129’u devlet, diğerleri vakıf 
üniversitesidir. Bugün üniversitemiz olmayan ilimiz 
kalmadığı gibi birçok ilimizde birden fazla üniversite 
vardır. Dünyada ilk üniversite batılıların dediği gibi 
İtalya’da değil 859’da Fas’ta kurulmuştur.” dedi. 

Müslümanlar tarafından kurulan ilk üniversiteyi Büyük 
Selçuklu Devleti’nin Nizamiye Medreseleri’nin takip 
ettiğini kaydeden Yıldırım, şu görüşlerini paylaştı: 

“Eğer batılılara sorarsanız İslam dünyasındaki 
bu gelişmeleri yok sayarlar. Onlar tarihi kendileri 
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başlatırlar. Batılılara göre dünyanının ilk 
üniversitesi İtalya’daki Bologna Üniversitesidir. 
Açılış tarihi 1088. Avrupalı kadınların ‘içine 
şeytan girmiş’ denilip yakıldığı Ortaçağ’da 
Fatih Medresesi kurulmuştur. İstanbul 
Üniversitesi’nin kuruluşu 1453’tür.” 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa 
edilen Süleymaniye Medresesi’nin de büyük 
önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, “İstanbul’a 
gelecekte Süleymaniye Üniversitesi adıyla bir 
üniversitenin açılması çok büyük vefa örneği 
olabilir. Bizim tarihimizde hiçbir zaman batının 
karanlık dönemlerini çağrıştıran ortaçağımız 
olmadı, batı karanlık aleminde gezerken İslam 
dünyası ışıklar içinde yaşıyordu.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasında öğrencilere 
de seslenerek, eğitim ve öğretimin hayat boyu devam 
edecek bir süreç olduğunu, gençler için bulunmaz bir 
fırsat içerdiğini kaydetti. 

Dünyada işsizliğin özellikle gençler için büyük sorun 
yarattığını bildiren Yıldırım, şunları söyledi: 

“Yaşadığımız şartlarda teknolojinin gerisinde 
kalmamamız gerekiyor. Teknolojiden her alanda 
faydalanalım ancak teknolojinin esiri olmayalım. 
Değerini bilmemiz gereken bir hayatımız var. Bilgiye 
dayalı işler günümüzde ön plana çıkıyor. Yapay 
zeka, Endüstri 4.0 gibi kavramlar her gün daha 
fazla hayatımıza giriyor. Geleneksel üretim şekli terk 
ediliyor. En fazla ciro yapan şirketler 150 yıllık geçmişe 
sahip şirketler değil, 20 yıllık geçmişi olan teknoloji ve 
iletişim şirketleridir. Siz de çağın gerisinde kalmamak 
için daha fazla okumalısınız, öğrenmeyi bıraktığınız 
gün yaşlanacaksınız. Liderlerin tecrübelerinden 
mutlaka faydalanın.” 

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar 
da törendeki konuşmasında, bilimin olumlu ve insanı 
yücelten değerlerin anlaşılması için büyük önem 
taşıdığını belirtti. 

DEÜ’nün 36 yıldır Türkiye’ye, bilim dünyasına ve 
insanlığa hizmet verdiğini kaydeden Hotar, “Hızla 
büyüyen ve gelişen Türkiye’nin nitelikli insan gücünün 
karşılanmasında, ihtiyaç duyulan alanlarda ve sektörel 
çalışmalarda ciddi sorumluğu ve katkısı bulunan 
üniversitemiz, önümüzdeki dönemde yeni bir vizyon 
ile hareket edecektir.” değerlendirmesini yaptı. 

Prof. Dr. Hotar, üniversitenin sivil toplum ve diğer 
kurumlarla iş birliğine de önem verdiğine işaret ederek, 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

“Öncelikle ülkemizi döviz kuru üzerinden yıpratmaya 
ve milletimizi zor duruma sokmaya yönelik girişimleri 
kınadık. Bu noktada kentimizin önde gelen kurum 
ve kuruluşları ile bir araya gelerek çözümlerimizi 
içeren bir bildiri yayınladık. İsrail Parlamentosu’nun 
Kudüs’teki ırkçı ve ayrımcı politikalarına tepki 
göstererek İsrail hükümetini senato kararıyla kınadık. 
Hükümetimizin enflasyonla mücadele konusunda 
başlattığı indirim kampanyasına destek vererek 
üniversitemize bağlı kantinlerde yüzde 10 indirim 
uyguladık. Kurumumuzda ivedi olarak yapmamız 
gereken altyapı düzenlemelerini ve revizyonlarını, 
eğitim dönemi öncesi tamamladık. “ 

Törende DEÜ Hukuk Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi 
Bahadır Kahraman da bir konuşma yaparak Türkiye’nin 
geleceğini üniversitelerde inşa edeceklerini vurguladı.

Açılış töreninde Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı tarafından “Bana Her Şey Seni 
Hatırlatıyor” şarkısı seslendirildi ve üniversitenin 
tanıtım filmi gösterildi.

Törenin sonunda DEÜ’ye en yüksek puanla başlayan 
ve en yüksek puanla bitiren 5’er öğrenciye ödülleri  
takdim edildi ve aile fotoğrafı çekimi yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar ile 
birlikte Sabancı Kültür Merkezi’ndeki PTT Kargomat 
hakkında bilgi aldı.
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HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ  
GÖREV YERLERİ KURA TÖRENİ İLE BELİRLENDİ

“150. YILINDA ŞÛRA-YI DEVLET’TEN DANIŞTAYA 
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU” DÜZENLENDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Adli Yargı Hâkim ve 
Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı 
Hâkimleri Kura Töreni, Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Prof. Dr. Zühtü Aslan, Yargıtay Birinci 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, HSK (Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK 
üyeleri ile çok sayıda yargı mensubu katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Oktay, TBMM Başkanı Yıldırım, Adalet Bakanı Gül, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Arslan, Yargıtay 
Birinci Başkanı Cirit, Danıştay Başkanı Güngör, HSK 
Başkanvekili Yılmaz ile kura çekimini başlattı.

Adli ve idari yargıda görev alacak 2 bin 83 hâkim ve 

savcının ilk görev yerlerinin belirlendiği kura töreninde 

hâkim ve savcı adayları heyecan yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimlerini birincilikle 

tamamlayan Seray Önadım, Mutlu Ülker ve Fatih 

Altun’a plaket verdi.

Danıştayın kuruluşunun 150. yılı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen, “Şûra-yı Devlet’ten 
Danıştaya Uluslararası Sempozyumu”nun açılış 
töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

“150. Yılında Şûra-yı Devlet’ten Danıştaya Uluslararası 
Sempozyumu” açılış törenine Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sayıştay Başkanı Seyit 
Ahmet Baş, HSK (Hâkimler ve Savcılar Kurulu) 
Mehmet Yılmaz ile HSK üyeleri, yüksek yargı organları 
başkan ve üyeleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs ile hâkim ve 
savcılar katıldı.

Açılışta konuşan Danıştay Başkanı Güngör, bilimsel 
toplantıya, 19 ülkeden, Danıştay ve yüksek mahkeme 
üyelerinin de katıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada 
yaptığı konuşmada Danıştayın 150. yıl dönümünü 
tebrik ederek sempozyuma katılmak üzere yurt içi ve 
yurt dışından gelen misafirlere de yapacakları katkılar 
için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “150. Yılında Şûra-yı 
Devlet’ten Danıştaya Uluslararası Sempozyumu”nu 
hem geleneğin ihyası hem de yeni yönetim modeli 
ışığında geleceğin inşası için önemli bir adım olarak 
değerlendirdiğini ifade etti. 

Danıştay Başkanı Güngör ve Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Örs,  

16 Ekim 2018

24 Ekim 2018
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konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a günün önemine binaen, Sultan 

Abdülaziz’in 10 Mayıs 1868 tarihinde Şûra-

yı Devlet’in resmî açılış töreninde yaptığı 

konuşma metnini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “150. Yılında 

Şûra-yı Devlet’ten Danıştaya Uluslararası 

Sempozyumu”na katılan yargı mensupları ve 

devlet erkânına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 

öğle yemeği verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI  
2018-2019 KONSER SEZONU ÖZEL KONSERLE AÇILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın 
(CSO) yeni sezon açılış konserine katıldı. 

CSO’nun 2018-2019 konser sezonu Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde verilen 
özel konserle açıldı.

CSO tarafından ilk defa Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde gerçekleştirilen konserde 
TBMM Başkanı Yıldırım’ın yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk,  Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 
ile AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin de  
yer aldı. 

Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik 
eden TBMM Başkanı Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız 
yoğun programı nedeniyle yetişemedi. Gerçi son 
anda geldi ama sizin performansınızı bozmamak 
için salona girmedi. Bütün izleyicilerin, dinleyicilerin 
adına sizlere sezon açılışı dolayısıyla gösterdiğiniz 

bu güzel performanstan dolayı teşekkür ediyorum. 
Güzel, başarılı bir sezon geçirmenizi diliyorum.”  
dedi. 

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter hesabından, 
CSO’nun açılış konseri canlı olarak yayımlandı.

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki sezon açılış 
konserinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli 
Korosu’nun yanı sıra Devlet Opera ve Balesi solistleri 
soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Bülent Bezdüz 
ve bas Zafer Erdaş solist olarak yer aldı. 

Konserde, Neşet Ertaş’ın “Zahide’m”, Adnan 
Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu” gibi Türk müzik 
tarihinden farklı eserler seslendirildi.

10 Ekim 2018
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AVRASYA MECLİS BAŞKANLARI 3. TOPLANTISI 
ANTALYA’DA YAPILDI

TBMM'nin ev sahipliğinde “Avrasya’da Ekonomik 
İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma” konulu 
“Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı” Antalya'da 
düzenlendi.

Toplantıya katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a 
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM İdare 
Amiri AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 
TBMM Kâtip Üyeleri AK PARTİ Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, AK PARTİ İstanbul Milletvekilleri 
Emine Sare Aydın Yılmaz ve Rümeysa Kadak ile AK 
PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO 
PA) Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Rize Milletvekili 
Osman Aşkın Bak, NATO PA Türk Grubu Başkanvekili 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, 
Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay 
Uslu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter 
Asamblesi (AGİTPA)Türk Grubu Üyesi AK PARTİ 
Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Asya Parlamenter 
Asamblesi (APA) Türk Grubu Üyesi AK PARTİ Manisa 
Milletvekili Murat Baybatur, AK PARTİ Bitlis Milletvekili 
Vahit Kiler, AK PARTİ Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 
AK PARTİ Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK PARTİ 

Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Ali Cevheri, AK PARTİ Trabzon 
Milletvekili Adnan Günnar ve AK 
PARTİ Van Milletvekili Osman Nuri 
Gülaçar eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Avrasya Meclis 
Başkanları 3. Toplantısı 
kapsamında katılımcılar 
onuruna bir resepsiyon 
verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Avrasya Meclis Başkanları 3. 

Toplantısı kapsamında düzenlenen “Hoşgeldin 
Resepsiyonu”nda yaptığı konuşmada, 39 ülkeden 
meclis başkanları, başkan yardımcıları ve 
temsilcilerini Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da 
buluşturduklarını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Atlantik’ten Pasifik 
Okyanusu’na kadar uzanan geniş Avrasya coğrafyası 
dünyanın siyasi, ekonomik ve kültür merkezlerinden 
biridir. Bu üçüncü toplantıya 39 ülkeden parlamento 
başkanları, yardımcıları milletvekilleri katılıyor ve 
dünya nüfusununun 3 milyarını temsil ediyor.” dedi. 

Antalya’ya her yıl milyonlarca misafirin geldiğini ve 
hoşça vakit geçirdiğini dile getiren Yıldırım, bu açıdan 
böyle bir toplantının Antalya’da yapılıyor olmasının da 
ayrı bir önem taşıdığını ifade etti. 

Avrasya Parlamento Başkanları toplantılarının 2 yıl 
önce Rusya ve Güney Kore tarafından başlatıldığını, 
üçüncüsünün de bu yıl Türkiye’de gerçekleştirildiğini 
belirten Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Atlantik’ten Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan geniş 
Avrasya coğrafyası dünyanın siyasi, ekonomik ve 
kültür merkezlerinden biridir. Bu üçüncü toplantıya 

8-11 Ekim 2018 
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39 ülkeden parlamento başkanları, yardımcıları 

milletvekilleri katılıyor ve dünya nüfusunun 3 

milyarını temsil ediyor. Tarihî, kültürel, sosyal 

ve siyasi bağlarımızın son derece güçlü olduğu 

Avrasya bölgesinde yaşanan her gelişme bütün 

dünyayı etkilemektedir. Dünyanın ağırlık merkezi 

olan bu coğrafya, insanlığın bütün renklerini, bütün 

desenlerini içinde barındırmaktadır. Farklı kültürler, 

inançlar bu coğrafyada barış içinde yaşamaya devam 

etmektedir. Bizler burada farklı siyasi, ekonomik 

sistemlere sahip olan devletler olarak bir araya gelme 

erdemini başardık. İnsanlığın ortak zenginliğini temsil 

eden bu birlikteliğimiz gelecek yıllar için bölgemize 

ve bütün dünyaya çok büyük faydalar sağlayacaktır.” 

39 ülkeden üst düzey katılımcıların toplantıda 

bulunmasının ülkeler arasındaki iş birliğini geliştirmek 

açısından önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, 

toplantıyı gelecek yıllar için bölge açısından fırsata 

dönüştüreceklerini belirtti. 

Farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğine 

işaret eden Yıldırım, “Ülkelerimiz arasında kültür, 

ekonomik, siyasi farklılık bir sinerji aracı olarak 

değerlendirilmelidir. Bu manada toplantıya katılan 

ülkelerin çok önemli sorumlulukları olduğunu 

düşünüyorum.” diye konuştu. 

Bugün dünyanın pek çok ülkesini meşgul eden önemli 

konuların toplantıda enine boyuna ele alınacağını 

aktaran Yıldırım, ülke temsilcilerinin bölge hakkında 

görüşlerini dile getireceklerini bildirdi. 

“Avrasya ülkeleri olarak hedefimiz insana yaraşır 

hayat şartlarının oluşturulması ve bölgemizde 

yaşayan insanların barışı, huzuru ve refahıdır.” diyen 

Yıldırım, yaşanabilir bir dünya için de tabiata karşı 

önemli sorumluluklarının olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  “Avrasya 
Meclis Başkanları 3. Toplantısı” 
çerçevesinde ikili görüşmeler 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Devlet Duması 
Başkanı Vyacheslav Volodin ile Kazakistan Meclis 
Başkanı Nurlan Nigmatulin ile 7 Ekim’de; Güney Kore 
Meclis Başkanı Moon Hee Sang, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi 
(AGİTPA) Başkanı George Tsereteli, Endonezya Meclis 
Başkanvekili H. Fadli Zon, Kırgızistan Meclis Başkanı 
Dastanbek Cumabekov, Pakistan Senato Başkan 
Yardımcısı Saleem Mandviwalla, Katar Şura Meclisi 
Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud, Çin Halk 
Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Chilin Baima, 
İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile 8 Ekim’de; Irak 
Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Kuveyt Meclis 
Başkanı Marzouq Al-Ghanim ve Bulgaristan Meclis 
Başkanı Sveta Karayanceva ile 9 Ekim’de bir araya 
geldi.

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

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay 
(solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

AGİTPA Başkanı George Tsereteli (solda), TBMM Başkanı  
Binali Yıldırım (sağda)

Endonezya Meclis Başkanvekili H. Fadli Zon (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov (solda), TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı 
Saleem Mandviwalla ve beraberindeki heyet ile birlikte

Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud 
(solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin Halk Cumhuriyeti Meclis Başkan 
Yardımcısı Chilin Baima ve beraberindeki heyet ile birlikte
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Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

Bulgaristan Meclis Başkanı Sveta Karayanceva (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran Meclis Başkanı Ali Laricani 
ve beraberindeki heyet ile birlikte

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi (solda), 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Avrasya’da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve 
Sürdürülebilir Kalkınma” konulu Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı 
kapsamında gerçekleştirilen TÜRKPA Mini Zirvesi’ne katıldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA Mini 
Zirvesi’nde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Altınbek 
Mamayusupov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek 
Dzhumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin ve Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Oktay 
Asadov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, (TÜRKPA) örgütüne 
Özbekistan ve Türkmenistan’ın da dâhil olması 
için gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı 
konuşmada, TÜRKPA üyelerini Türkiye’de 
ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu 
belirtti. 

TÜRKPA’da yer alan Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan meclis başkanları olarak ortak bir hedef 
için toplandıklarını dile getiren Yıldırım, “Bu genç 
örgüt TÜRKPA’nın ülkelerimizin parlamentoları 

adına güzel hizmetleri başaracağına yürekten 
inanıyorum. Bu bir aile meclisi, atalarımızdan aldığımız  
mirası, bizden sonraki kuşaklara devretmeyi 
hedefliyoruz. Kısa sürede Özbekistan’ın tam veya 
gözlemci üye olması arzumuzdur, ortak hedefimizdir. 
Türkmenistan’ın da bir şekilde dâhil olması için 
gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.” diye 
konuştu.
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“Avrasya’da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve 
Sürdürülebilir Kalkınma” konulu Avrasya Meclis 
Başkanları 3. Toplantısı, Antalya’da düzenlenen açılış 
töreniyle başladı. 

Toplantının ev sahipliğini yapan TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı’nda 
bir konuşma yaptı.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
toplantıya ve parlamento başkanlarına yönelik mesajı 
okundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Endonezya’nın Sulawesi 
adasındaki deprem ve tsunamide ağır hasar ve can 
kayıpları olduğunu ifade ederek, Endonezya halkına 
taziyelerini iletti. 

Toplantıda küresel ölçekte önem taşıyan sorunların 
ele alınıp, küresel barış ve istikrarın sağlanmasında 
parlamentoların katkıda bulunmasına çaba 
göstereceklerini vurgulayan Yıldırım, “Görevimiz zor, 
sorumluluğumuz ağır. Ancak bu zor görev sadece 
Avrasya ülkeleri parlamentolarına düşmüyor, bütün 
dünya parlamentoları kendilerini sorumlu olarak 
kabul etmelidir.” diye konuştu. 

Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı dünyada 
çözüm bekleyen sorunlar olduğuna değinen 
Yıldırım, bu sorunlar sebebiyle insanların yaşadıkları 
mağduriyetlerin devam ettiğini dile getirdi. 

Suriye, Yemen, Filistin, Irak, Afganistan gibi ülkeleri 
örnek gösteren Yıldırım, siyasi yaptırımların, ekonomik 
baskıların Avrasya’da dengeleri bozduğuna işaret etti. 

Dünyada savaş, açlık, bulaşıcı hastalık, terör ve doğal 
afet gibi birçok sorunların bir arada yaşandığının altını 
çizen Yıldırım, bu sorunları çözecek olanların da yine 
insanlar olduğunu ifade etti. 

İnsan merkezli hayatı devam ettirmek için toprağın 
ve canlı hayatın korunması gerektiğine dikkati çeken 
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Havasını, suyunu, toprağını korumamız gereken tek 
bir dünyamız var, hem kendimize hem de tek ve bir olan 

dünyamıza daha iyi davranmak mecburiyetindeyiz. 
Çevrede yaşanan tüm olumsuzluklardan tüm 
insanlar sorumlu. Her gün yüzlerce insanın 
teknelerle güneyden kuzeye geçmeye çalıştığı 
Akdeniz’in göçmen mezarlığı olması hepimizin 
vicdani sorumluluğudur. Bizler yaşatmakla görevliyiz. 
Gelecek kuşaklara bırakırken mahcup olmamalıyız. 
Nesli tükenen hayvanları, açlık sorunu yaşayan, temiz 
suya ulaşamayan insanları görmezden gelemeyiz. 
Dünyada herkesin iş, aş ve refaha sahip olmak gibi 
ortak sorumlulukları var.” 

Sorumluluklarını yerine getirmek için her yıl düzenli 
olarak yapılan Avrasya Parlamento Başkanları 
Toplantısı’nın bir sekretarya altında toplamayı teklif 
eden Yıldırım, böylece kurumsal yapının çok daha 
güçlenmiş olacağını, adil bir dünya düzeni kurma 
idealinde olduklarını bildirdi. 

Gündemin merkezinde önemli konulardan birinin 
de insani kalkınma olması gerektiğine dikkati 
çeken Yıldırım, Suriyeli mültecilere gerçekleştirilen 
yardımları da örnek göstererek, bu çerçevede 
Türkiye’nin kalkınma yardımlarında oldukça cömert 
davrandığını dile getirdi. 

Uluslararası gündemlerin en önemli maddelerinden 
birinin göç olduğunu belirten Yıldırım, göç olgusu 
doğru yönetildiği takdirde sürdürülebilir kalkınmaya 
katkı sağlanacağını söyledi. 

Göçle ilgili sorunların çözümü için bölgesel krizlerin 
ortadan kaldırılması gerektiğini aktaran Yıldırım,  
şu şekilde konuştu: 

“Bu konuda Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye’de aldığı 
inisiyatif bugün meyvelerini vermeye başlamıştır. 
En son İdlib’de güvenli bölgelerin oluşturulmasıyla 
masum insanların katledilmesinin önüne geçilmiştir. 
2017’de Türkiye olarak insani yardımda 8 milyar dolar 
bir destekte bulunduk, yaptığımız yardımlarla dünyanın 
en fazla sosyal yardım yapan ülkeler arasında yerimizi 
aldık. Terör insanların güvenliğini, hayatını tehdit 
ediyor, pek çok ülkenin canını yakıyor. Bugün sadece 
Türkiye’nin değil, Irak, Afganistan, İran, Pakistan gibi 

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, AVRASYA MECLİS BAŞKANLARI  
3. TOPLANTISI’NDA KONUŞMA YAPTI
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daha birçok ülke bu sorunla çetin mücadele ediyor. 
Teröristle etkin mücadele, uluslararası alanda iş birliği 
ve dayanışmayı gerektiriyor. Teröristlerin tamamı 
kötüdür, görüldükleri yerde başları ezilmelidir. Senin 
teröristin, benim teröristim demeden, çifte standarda 
sapmadan bu alçak örgütlerin tamamına karşı 
gereken dayanışma ve destek gösterilmelidir. 40 
yıldan fazla Türkiye’yi tehdit eden terör örgütlerinden 
biri de FETÖ’dür. Bu örgüt, 15 Temmuz 2016’da 
darbe girişiminde bulundu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye kalktı, anayasal düzeni 
devirmeye teşebbüs etti. Meclis gibi çeşitli kurumları 
bombaladı, 251 vatandaşı şehit, binlerce insanı da 
yaraladı. Bu sinsi alçak örgüte karşı bütün dost ülkeleri 
uyarıyor, bu mücadelede desteklerini bekliyoruz.” 

Barış, huzur ve refahı önceleyen bir dünya için 
bazı ülkelerin gösterdiği gayretin dünyadaki diğer 
bazı ülkeler tarafından tam anlaşılmadığını ifade 
eden Yıldırım, bu ülkelerin ticareti, sermaye akışını 
engelleyici şekilde korumacılık eğilimi gösterdiğini 
vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ekonomik olarak nispeten 
güçlü ülkelerin vurdumduymaz davranışlarının dünya 
ekonomisine, dünya halklarının ortak refahına zarar 
verdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Türkiye olarak çok taraflı ticaret sistemini tehdit 
eden bu kısıtlamaları, korumacılık eğilimlerini doğru 
bulmuyoruz. Ekonominin silah ve baskı aracı olarak 
kullanılmasını kabul edilemez görüyoruz. Rezerv para 
kurlarını kullanarak siyasi hedeflere ulaşma çabasını 
da tüm uluslararası ekonomi sistemini tehlikeye 
düşürecek bir hareket olarak değerlendiriyoruz. 
Doların değişim parası olarak kullanılması gerekçe 
gösterilerek Amerikan yönetiminin bazı kişilere, 
kuruluşlara ve ülkelere dava açmakta, mahkûmiyet 
verme çabasında. Bu yöntem ne Amerikan iç 
hukukuna ne diğer ülkelerin uluslararası uygun 
değildir, uluslararası hukukun üstüne yerleşme 
gayretine dönüşmüştür. Biz uluslararası ticarette 
herhangi bir para birimine karşı değiliz ancak tek 
yanlı dayatmalar ve ülkelerin egemenlik haklarını göz 
ardı eden yaklaşımlar rahatsız edicidir. Bu kapsamda 
dünya ticaret örgütü kuralları çerçevesinde ayrımcı 
olmayan ve kurallara tabi ticari sistemin sürdürülebilir 
şekilde korunması önceliğimizdir. Ambargolar, 

kısıtlamalar, kanun dışı kararlar doğal olarak ülkeleri 
yeni arayışlara sürüklemektedir. Bu çerçevede ulusal 
paralarla ticaretin teşviki başta olmak üzere, alternatif 
yaklaşımların üzerinde durulması gayet normaldir 
ve gereklidir. Türkiye olarak dış ticarette karşılıklı 
olarak ulusal para kullanılması fikrini önemsiyor, 
destekliyoruz.” 

Avrasya ülkelerinde altyapı, ulaşım ve iletişim 
ağlarının güçlendirilmesine ilişkin son yıllarda çok 
önemli adımlar atıldığına değinen Yıldırım, sınır aşan 
sorunlara sınır aşan çözümler üretilmesi gerektiğini 
bildirdi. 

Çevre kirliliği ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim 
değişikliğinin büyük sorunlara neden olduğunu ifade 
eden Yıldırım, bu doğrultuda gıda güvenliği, çölleşme, 
kuraklık, arazi tahribatı, su kıtlığı sorunlarının 
yaşandığını dile getirdi. 

Türkiye’nin bu sorunların aşılması noktasında diğer 
ülkelerle ortak adımlar atmaya hazır olduğunu belirten 
Yıldırım, küresel ısınmanın artık teorik tartışma 
olmaktan çıktığını, bu konuda somut adımlar atılması 
gerektiğini söyledi. 

İnsanları kaygıya, korkuya ve ümitsizliğe sürükleyen 
sorunları ortadan kaldırmak için bölgesel barışın ve 
istikrarın sağlanması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, 
“Diğer ülkelerin işlerine karışmamak, uluslararası 
ilişkilerde gerekli saygıyı göstermek, devletlerin 
egemenlik haklarına saygı duymak, karşılıklı fayda 
anlayışı çerçevesinde çok boyutlu ekonomik iş birliğini 
geliştirmek, ikili ve çoklu ticareti karşılıklı yatırımın 
önündeki kısıtlamaları azaltmak, hatta kaldırmak. 
Bölgesel kalkınmışlık farklarını en aza indirmek. Bu 
hususları gerçekleştirdiğimizde daha güvenli ve barışçıl 
dünyaya ulaşacağımızdan şüphe yoktur.” diye konuştu.

TBMM ile Rusya Federasyon Meclisi 
arasında ortak komisyon kurulması 
için mutabakata varıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Rusya Devlet Duması 
Başkanı Vyaçeslav Volodin arasında gerçekleşen ikili 
görüşmede, iki ülkenin meclisi arasında üst düzey 
ortak komisyon kurulması için mutabakata varıldığı ve 
taraflar arasında iyi niyet beyanı protokolü imzalandığı 
bildirildi. 
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TBMM Başkanı Yıldırım ile Rusya Devlet Duması 
Başkanı Volodin arasında Avrasya Meclis Başkanları 
3. Toplantısı kapsamında 8 Ekim’de gerçekleştirilen 
ikili görüşmenin detayları açıklandı. Buna göre, yapıcı 
bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede taraflar, 
Türkiye ile Rusya Parlamentoları arasındaki iş birliğini 
ilgilendiren uluslararası konuları değerlendirdi. 

Görüşmede, parlamentolar arası iş birliği ile geniş 
Avrasya coğrafyasındaki entegrasyon süreçlerine 
katkıda bulunan ve Avrasya ülkelerinin meclislerinden 
artan düzeyde ilgi gören bu toplantıların düzenli 
olarak gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı. 

Ayrıca, karşılıklı menfaat temelinde ilişkilerin 
geliştirilmesi için Türkiye ile Rusya liderlerinin varmış 
oldukları anlayışın hayata geçirilmesine katkıda 
bulunmak üzere iş birliğinin yeni ve ileri bir formatı 
olacak şekilde TBMM ile Rusya Federasyon Meclisi 
arasında üst düzey ortak komisyon kurulması için 
mutabakata varıldı. 

Üst düzey ortak komisyon toplantılarının 6 ayda 
bir karşılıklı olarak Türkiye ve Rusya’da yapılması 
öngörüldü. Taraflar, üst düzeyli ortak komisyonun 
kurulmasına dair belgenin TBMM Başkanı Yıldırım’ın, 
Rusya ziyareti kapsamında akdedilmesi için görüş 
birliğine varıldı. 

Rus tarafı, gösterilen misafirperverlik ve toplantı 
hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar için Türk 
tarafına minnettarlığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Rusya Devlet Duması 
Başkanı Vyaçeslav Volodin arasında sonuç bildirisi ve 
iyi niyet beyanı protokolü de imzalandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
“Avrasya’da Ekonomik İş Birliği, 
Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma” 
konulu Avrasya Meclis Başkanları 3. 
Toplantısı’nın kapanış oturumunda 
bir konuşma yaptı.

9 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Avrasya Meclis 
Başkanları 3. Toplantısı’nın kapanış oturumunda bir 
konuşma yaptı.

Meclis başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcilerinin 
katılımıyla üç oturum gerçekleştirdiklerini belirten 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Meclis başkanları 
görüşlerini ilettiler. Şimdi ise bütün konuşmaları 

ortak bir politika belgesine dönüştürmek 
için kararlılığımızı ifade edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Tüm katılımcı ülkeler tarafından çok titiz 
bir çalışmayla ortak bildiri hazırlandığını 
anlatan Yıldırım, “Bu ortak bildiri hemen 
hemen bütün katılımcıların bütün 
üyelerinin beklentilerini karşılayacak bir 
şekil aldı.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım tarafından 
katılımcıların oylarına sunulan ortak 
bildiri, oy birliği ile kabul edildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, güzel fikirlerin ortaya atıldığı 
nezih bir toplantı yapıldığını ve güzel deklarasyon 
hazırlandığını vurgulayarak toplantıda ülkelerin tek 
başına birtakım ithamlarda bulunmasının, toplantının 
amacına uygun düşmediğini bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Ermenistan temsilcisi maalesef burada bazı iddialar 
ortaya atmıştır, küresel sorunlara çözüm aradığımız, 
bölgede ve dünyada istikrarı önemsediğimiz bu 
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toplantıda gerçekleri çarpıtan 

açıklamaları kabul etmemiz 

mümkün değildir. Ermenistan, 

Türkiye ilişkilerini gerçekten 

düzeltmek istiyorsa, bu saçma 

sapan soykırım iddialarına bir son 

vermeli, tarihî olayları tarihçilerin 

incelemesine terk etmelidir.” 

Ermenistan’ın yaptığı tercihle 

bölgede kendi kendini izole ettiğini 

kaydeden Yıldırım, şu şekilde 

konuştu: 

“Ermenistan ancak barışçıl bir politika izlediği takdirde 

komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeyi, Güney 

Kafkasya bölgesinin barışı istikrar ve refahına katkıda 

bulunmayı başarmış olacaktır. Savaş ve şiddetin sona 

erip, barış ve güvenli ortamın sağlanması durumunda 

sığınmacı, mülteci, kaçkın sorunlarının önemli bir 

kısmı ortadan kalkmış olacaktır.” 

Toplantıya muazzam bir katılım olduğunu aktaran 

Yıldırım, dünyanın zor günlerden geçtiği, bölgede 

istikrarsızlığın ve terörün kol gezdiği bu dönemde, 

bu toplantıdan çıkacak sonuçların küresel barışa ve 

istikrara önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtti. 

Gelecek yıllarda çok daha kapsamlı ve birtakım yeni 

konuları gündemine alarak kapsamlı bir çalışma 

içerisine girileceğine değinen Yıldırım, Avrasya Meclis 

Başkanları platformu kapsamında bir sekretarya 

oluşturulması ve böylece konuların daha sağlıklı 

takibinin gerçekleşmesi fikrinin benimsendiğini 

kaydetti. 

Ayrıca gündemdeki konuların uzmanlar seviyesinde 

raporlar hazırlanması ve bu raporların yapılacak 

yıllık toplantılarda değerlendirilmesi fikrinin de 

benimsendiğine işaret eden Yıldırım, gelecek yıl 

toplantının Astana’da yapılacağını aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, katılımcılara teşekkür etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Rusya Devlet Duması Vyacheslav 
Volodin, Kore Cumhuriyeti Ulusal 
Meclisi Başkanı Moon Hee Sang ve 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin, gerçekleştirilen Avrasya 
Meclis Başkanları 3. Toplantısı 
kapsamında ortak basın açıklaması 
yaptı.

9 Ekim 2018

Toplantıda tüm ülkelerin görüşlerini alma fırsatı 

bulduklarını ve bir yol haritası konusunda mutabık 

kaldıklarını belirten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

gelecek yıl yapılacak toplantının ev sahibi ülkenin 

Kazakistan olacağını aktardı. 

Her yıl toplantının daha da önemli hâle geldiğini 

vurgulayan TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu 

şekilde sürdürdü: 

“Avrasya bölgesi, dünya nüfusunun 5.3 milyarını temsil 

ediyor. Yani yüzde 60’ından fazlasını temsil ediyor. 

Dünyanın millî gelirinin yüzde 60’ından fazlasını bu 

bölge sağlıyor. Bugün bu toplantıya katılan 39 ülkenin 

toplam nüfusu 3 milyar, dolayısıyla buradan çıkan 

bir sonuç, buradan yükselen ses, dünyanın genelini 

etkileyecek güçtedir. Bir başka deyişle geniş Avrasya 

coğrafyası, dünyanın omurgasıdır.” 
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Toplantıda en az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, 
ekonomik kalkınma farklılıkları, terörle mücadele ve 
iklim değişiklikleri gibi konuları ele aldıklarını belirten 
Yıldırım, yapılacak çalışmaların insanların geleceğine 
yön vereceğini bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ülke parlamentolarının 
ulusal yasa ihtiyaçlarının karşılanması, denetimlerinin 
yapılması yanında, uluslararası konularda da 
hükûmetlerine yardımcı olmak ve parlamenter 
diplomasiyi etkin kullanmak gibi sorumlulukları 
olduğunu kaydetti. Bu doğrultuda Avrasya 
coğrafyasından 39 ülkeden 700 civarında katılımcıyla 
toplantıyı başarılı bir şekilde tamamladıklarına değinen 
Yıldırım, “Avrasya’da Ekonomik İş Birliği, Çevre, 
Sürdürülebilir Kalkınma” toplantımızın ana temasını 
teşkil etmektedir. Bu toplantıda Türkiye, Güney Kore, 
Rusya Federasyonu’nun meclis başkanları olarak 3 
oturum düzenledik, konuları kapsamlı olarak ele aldık. 
Söyleyecek sözü olan herkes, burada rahatça ifade 
etti ve görüşlerini bizlerle paylaştı. Nihayet bir ortak 
bildiri konusunda titiz, sabırlı ve yoğun bir çalışmayla 
anlaştık. Bu anlaşılan hususların tamamı ortak bildiriye 
yansımış durumda. 39 ülkenin katıldığı böyle bir 
toplantıda her ülkenin tek tek isteklerini karşılamaya 
imkân yoktu. Esas olan bireysel veya ülke bazında 
sorunlar değil, bölgenin bütün sorunlarını içeren, ortak 

kaygılarımızı, beklentilerimizi 
sağlayacak bir paydada 
birleşmekti, bunun da 
başarılmış olmasından büyük 
memnuniyet duyuyorum.” 
diye konuştu. 

Toplantıda özellikle üzerinde 
durulan konular arasında 
ulusal paralarla ticaretin 
teşvik edilmesi, sığınmacılar 
ve düzensiz göçe gereken 
ilginin daha fazla gösterilmesi 
hususlarının yer aldığını 
aktaran Yıldırım, ticaret, 
üretim, madencilik, altyapı, 

teknoloji, inovasyon gibi konularda yeni iş birliği 
alanlarının oluşturulması konularına da bildiride yer 
verildiğini belirtti. 

Suriye’de uzun süreden beri Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani’nin Astana süreci çerçevesinde başlattıkları 
girişimin bugün olgunlaştığını anlatan Yıldırım, 
en son İdlib mutabakatı ile bölgede masumların 
katledilmesinin önüne geçildiğini vurguladı. 

Bildiri ile Suriye krizinde bütün tarafların, sivillerin 
hayatını riske atacak eylemlerden kaçınılması 
konusunda uluslararası camiayı daha dikkatli 
davranmaya davet etiklerini bildiren Yıldırım, şunları 
söyledi: 

“PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ gibi birçok terör örgütü ile 
mücadele konusunu bütün taraflarımızla paylaşma 
fırsatı bulduk. Terörle mücadelede ırk, din, dil ayrımı 
gözetmeksizin, çifte standarda düşmeden mücadelenin 
kaçınılmaz olduğunu teyit ettik ve buna bildiride yer 
verdik. Bu kadar ülkenin tek bir sesle teröre karşı 
çıkmaları, terörle ve terörizmle mücadele açısından 
önemli bir duruştur. Uluslararası ticaret alanında 
yaşanan son günlerdeki olumsuzluklar özellikle 
korumacılık eğilimleri, ekonomik manipülasyonlar, 
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egemen paralar üzerinden diğer ekonomiler üzerinde 

baskı kurma girişimleri konusu hakkında da yine 

bildiride Avrasya ve dünya kamuoyunun dikkatini 

çektik. Ortak bildiride, Dünya Ticaret Örgütünün 

kurallarını hatırlatarak ulusal paralarla ticaretin teşvik 

edilmesini önerdik. Kalkınmanın önünde engel teşkil 

eden ekonominin, baskı aracı olarak kullanılmasının 

sakıncalarını da ortaya koyduk.” 

Siber güvenliğin de giderek yaygınlaşan çok taraflı 

bir sorun hâline geldiğini teyit ettiklerini ve bu konuda 

bölgesel ve küresel koordinasyonun artırılması 

gereğinin vurgulandığını aktaran Yıldırım, “Birbirini 

besleyen, tetikleyen sorunları zamana yayıp planlı bir 

şekilde yok etmek gerektiği hususunda uzlaşacağımızı 

düşünüyorum.” diye konuştu. 

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Moon, 

üçüncü toplantının Türkiye’nin güzel kenti Antalya 

şehri kadar güzel bir şekilde sonuçlandığını ifade 

ederek toplantının, Avrasya bölgesinin ötesine 

geçtiğini ve giderek küresel bir toplantı hâline gelmeye 

başladığını kaydetti.

Ekonomik iş birliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma 

konularının tartışıldığını; pek çok konuda mutabık 

kalındığını ifade eden Moon, Kore yarımadası 

konusunda da ortak bir beyan üzerinde anlaşıldığını 

söyledi. 

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin de 

toplantıda bir sürü ciddi konunun müzakere edildiğini 

ifade etti. 

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de 

Avrasya Meclis Başkanları 4. Toplantısı’nın 2019 

yılında Astana’da yapılmasına karar verildiğini, bu 

karadan dolayı herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı, düzenlenen 

basın toplantısı ile sona erdi. 

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 
“Avrasya’da Uluslararası İş Birliği, 
Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma” 
konularının ele alındığı Avrasya 
Meclis Başkanları 3. Toplantısı’nı 
değerlendirdi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, gerek 

oturumlarla gerekse ikili görüşmelerle ülkeler 

arasındaki ilişkilerin artırılmasına zemin hazırlayan 

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı’na ilişkin 

görüşlerini paylaşarak  toplantının, Avrasya ülkeleri 

açısından önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. 

Uluslararası iş birliği alanında bu tür toplantıların 

önemli olduğunun altını çizen Şentop, “Uluslararası 

alanda bazı tekellerin kırılması lazım. Bazı ülkelerin 

öncülük yaptığı kurum ve kuruluşlar var ve birkaç ülke 

birçok konuda öne çıkarak inisiyatif alıyorlar, diğer 

ülkelerin söylediklerini önemsemiyorlar. Bu açıdan bu 

tür iş birliklerinin artması gerekiyor.” diye konuştu. 

Türkiye’nin dünya barışının sağlanması, uluslararası 

ilişkilerin geliştirilmesi bakımından bu tür etkinliklerde 

önemli rol üstlendiğini vurgulayan Şentop, buradaki 

toplantıdan uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi, barışın 

sağlanması, ticaretin geliştirilmesi açısından dünyaya 

önemli mesajlar verileceği ve parlamentoların, 

hükûmetlerin ilişkilerine, iş birliklerine destek 

olması hatta bu ilişkilerin güçlendirilmesi için gerekli 

altyapıların hazırlaması gerektiğini belirtti. 

İkili görüşmelerde Rusya Devlet Duması 

Vyacheslav Volodin’in “Bizim devlet başkanlarımız 

sık sık görüşüyorlar, parlamento başkanları 

olarak biz çok geride kaldık.” açıklamasında 

bulunduğunu belirten Şentop, TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım’ın ve kendisinin de bu söze  

katıldığını kaydetti. 
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TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Avrasya Meclis 
Başkanları 3. Toplantısı’na 
katılmak üzere geldiği 
Antalya’da çeşitli 
temaslarda bulundu.

7 Ekim 2018

Antalya’ya eşi Semiha Yıldırım ile gelen 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya 
Havalimanı’nda Vali Münir Karaloğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Mehmet 
Tevfik Türel ve çok sayıda vatandaş tarafından 
karşılandı. Vatandaşları selamlayan Yıldırım, sevgi 
gösterilerinden dolayı teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, kendisini karşılamaya gelen 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibiyle 
gösterilerinin ardından fotoğraf çektirdi.

Antalyalıların kendisini coşkulu şekilde karşıladığını 
ifade eden Yıldırım, “Erzincan’da doğdu, gönlümüze 
yerleşti.” sloganları üzerine 81 ilin vatandaşlarını 
sevdiğini belirtti.

Birlik beraberlik mesajı veren Yıldırım, “Ay yıldızlı 
bayrağımızın altında bağımsız bir şekilde geçmişte 
yaşadık, bundan sonra da birlikte yaşamaya devam 
edeceğiz.” dedi. 

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Batman’daki terör 
saldırısında şehit düşen 
Uzman Çavuş Ali Hekim’in 
Antalya’daki ailesine 
ziyarette bulundu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Batman’ın 

Gercüş ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerce 

düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman 

Çavuş Ali Hekim’in, Aksu ilçesinde 

yaşayan ailesini ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım’a, TBMM Başkanvekili 
Mustafa Şentop ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşlik 
etti.

Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Yıldırım, okunan 

dualara eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Antalya’da esnaf ziyaretinde bulundu.

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı’na katılmak 
için Antalya’ya gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
kentte Atatürk Caddesi, Kale Kapısı ve Kazım Özalp 
caddelerindeki esnafla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım'a Antalya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel eşlik etti.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, kendisine 
verilen ikramların tadına baktı, nar sıktı. Vatandaşlarla 
fotoğraf çektiren Yıldırım, turistlerle de selamlaştı.
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PARLAMENTOLARARASI BİRLİK (PAB)  
139. GENEL KURULU CENEVRE’DE YAPILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

resmî ziyarette bulunacağı İsviçre’ye 

hareketinden önce Esenboğa 

Havalimanı’nda düzenlediği basın 

toplantısında değerlendirmelerde 

bulundu, gazetecilerin gündeme 

ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Parlamentolararası 

Birlik (PAB) 139. Genel Kuruluna katılmak üzere 

gideceği İsviçre’de Türkiye adına kendisinin de bir 

konuşma yapacağını belirterek PAB’ın, 176 ülkenin üye 

olduğu, dünyanın en büyük ve en eski parlamenterler 

platformu olduğunu söyledi,

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 9 

Temmuz’daki yemin töreni ve 12 Temmuz’daki 

TBMM Başkanı seçiminin ardından, Meclisin fiilen 

işe başladığını hatırlatarak 

sözlerine şu şekilde  

devam etti: 

“Ondan sonra hemen 

güvenlikle ilgili bir 

kanunu, olağanüstü hâl 

kalkınca görüştük. Onu 

yasalaştırdık. Daha sonra 

Meclis mutat tatile girdi. 

O günden bugüne Meclis 

Başkanlığına 355 kanun 

teklifi verilmiş. Bayağı 

kanun teklifi gelmiş. Bu 

355 kanunun 352’sini ilgili komisyonlara havale 

etmişiz. Başkanlıkta şu anda 3 tane var. İşlemde, 

gerekli işlemleri yapılıyor. Bu üçünün verildiği tarih en 

fazla 10 gündür, daha fazla olduğunu zannetmiyorum. 

Ayrıca 26. Dönemde verilip işlem görmeyen ve kadük 

olan 769 kanun teklifi var. Bunları da 27. Dönem’in 

başlangıcında tekrar görüşülmek üzere komisyonlara 

göndermiş bulunuyoruz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, komisyonların gündeminde 

1000’in üzerinde kanun teklifi bulunduğuna işaret 

ederek, “Komisyonlarda kanun teklifi yok. Meclis 

Genel Kurulu iş bekliyor.” gibi bir durumun söz konusu 

olmadığını belirtti. 

“Gece gündüz çalışsak bunların tamamını bitiremeyiz. 

Bir yasama döneminde bile bu kadar kanun 

çıkardığımız vaki değil.” diyen Yıldırım, yeni dönemde 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin Meclise kanun teklifi 

göndermediğini kaydetti. 

13-15 Ekim 2018
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Meclisin, milletvekillerinin sunduğu kanun teklifleriyle 

kanun yapımına başladığını anlatan Yıldırım,  

şunları kaydetti: 

“Bu kadar sürede, bu kadar kanun teklifi verilmiş 

olması esasında bu meselenin belirli bir esasa, 

usule bağlanması, belirli bir standarda oturması 

ihtiyacını da ortaya koyuyor. Yoksa üstesinden 

gelemeyecek şekilde kanun teklifi birikimi olursa ve 

Meclis bunları halledemezse, bu ayrı bir tenkit konusu 

olur. O bakımdan gelecek günlerde bütün grupların 

temsilcileriyle, TBMM Başkanvekilleriyle, Meclis 

Başkanlık Divanı ile bu konuları değerlendireceğiz. 

Buralarda bazı esas ve usullerde mutabık kalma 

ihtiyacı var. Aksi hâlde verimli çalışamama sorunuyla 

karşı karşıya kalabiliriz. Vatandaşın ihtiyacı olan 

kanunların çıkması lazım. Hükûmetin icraatlarını 

rahat yapması için ihtiyacı olan kanunların çıkması 

gerekiyor. Birçok toplumsal meselelerin, Meclis 

vasıtasıyla ele alınıp çözüm üretilmesi lazım. Bunlar 

Meclisin asli işleri. Bütün bunları yaparken eğer 

bir kural, usul geliştiremezsek bu sefer amacımıza 

ulaşmakta zorlanabiliriz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, ABD’li din adamı Andrew 

Brunson’ın karar duruşması sürerken sorulan bir soru 

üzerine, “Türkiye hukuk devletidir. Davanın, dosyanın 

içeriğini bilmiyoruz. Avukatı değiliz. Dolayısıyla 

yargıçlarımız, savcılarımız hukuk devletinin kuralları 

içerisinde gereken kararı verecektir. Bizim, onların 

yerine kendimizi koyup şöyle olsun, böyle olsun 

dememiz yanlış olur. Hukuk devleti ilkelerine de 

uymaz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Münbiç konusundaki gelişmelere ilişkin bir soruyu da 

yanıtlayan Yıldırım, Münbiç meselesinin kendisinin 

Başbakanlığı döneminde hükûmetin en önemli 

konularından birisi olduğunu vurguladı. 

PYD/YPG terör örgütünün, “Suriye’de faaliyet 

gösteren PKK” olduğuna işaret eden Yıldırım, Afrin’in 

de bunların elinden alındığını dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Amerika ile Türkiye’nin bir iş 

birliğiyle Münbiç’i terörden temizlemeyi ve çoğunluğu 

Araplardan oluşan yerli halka, burayı sağ salim teslim 

etmenin hedeflendiğini ifade etti.

“O bakımdan terörün, ister Suriye topraklarında ister 

Irak topraklarında ister Fırat’ın doğusunda ya da 

batısında, ülkemize, milletimize zarar verme kabiliyeti 

var olduğu müddetçe bu mücadele devam edecek. 

Bizim amacımız, ülke sınırlarımızı ve milletimizi her 

türlü füze roket saldırılarından muhafaza etmek.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Parlamentolararası Birlik (PAB) 

139. Genel Kuruluna katılmak üzere 

İsviçre’nin Cenevre kentine gitti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a İsviçre’ye yaptığı 

resmî ziyarette, TBMM Kâtip üyeleri AK PARTİ Mardin 

Milletvekili Şeyhmus Dinçel ve CHP Afyonkarahisar 

Milletvekili Burcu Köksal, TBMM İdare Amiri HDP 

Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, PAB Türk 

Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza 

Kavakcı Kan, PAB Türk Grubu üyeleri ve AK PARTİ 

Ankara milletvekilleri Arife Polat Düzgün ile Zeynep 

Yıldız, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İzmir 

Milletvekili Ednan Arslan, MHP Ankara Milletvekili 

Mevlüt Karakaya, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 

Türk Grubu Başkanı Ankara Milletvekili Asuman 

Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği 

(İSİPAB) Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Ardahan 

Milletvekili Orhan Atalay, MHP Malatya Milletvekili 

Mehmet Celal Fendoğlu ile İYİ Parti Antalya Milletvekili 

Feridun Bahşi eşlik etti.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Parlamentolararası Birlik 

(PAB) 139. Genel Kuruluna 

katılmak üzere gittiği İsviçre’de 

İslam İşbirliği Teşkilatı 

Parlamento Birliği (İSİPAB) 

Koordinasyon Toplantısı’nda 

bir konuşma yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütünün 

(FETÖ) 15 Temmuz darbe 

girişimi sonrasında Türkiye’ye 

destek veren İSİPAB’a üye 

ülkelere teşekkür eden 

Yıldırım, “Tarihin en alçak 

darbe girişimine muhatap olduğu dönemde İSİPAB 

olarak çok onurlu bir duruş göstererek Türk 

demokrasisine karşı girişilen bu alçak darbede 

Türkiye’nin yanında yer aldınız, bize destek verdiniz, 

demokrasinin yanında yer aldınız.” dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, FETÖ elebaşının ABD’nin 

Pensilvanya eyaletinde yaşadığını anımsatarak, “ABD 

topraklarında hâlen bugün de faaliyetlerini rahatça 

sürdürebiliyor. Bununla da sınırlı değil, dünyanın 

her yerinde 160’tan fazla ülkede maalesef, bunlar 

varlıklarını sürdürüyorlar.” diye konuştu. 

İslam coğrafyasının sorunlar yumağı olduğunu dile 

getiren Yıldırım, bunlara örnek olarak Suriye, Filistin, 

Lübnan, Yemen, Ürdün, Irak ve Libya’yı gösterdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Myanmar’ın Arakan 

eyaletinde de insanlık dramı yaşandığını ve etnik 

temizlik yapıldığını, körfez ülkelerinde sorunlar 

yaşandığını ve bunların hiçbirinin tesadüf olmadığını 

vurguladı. 

Suriye’de iç savaşın 8 yıldır sürdüğüne ve en büyük 

bedeli komşu ülkeler Türkiye, Lübnan ve Ürdün’ün 

ödediğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: 

“ABD’nin ödediği bir bedel var mı? Diğerlerinin 

ödediği bir bedel var mı? Yok. 3,5 milyon kardeşimize 

kucak açtık. Onlarla ekmeğimizi, aşımızı paylaşıyoruz. 

Sadece 900 bin çocuk Türkiye’de dünyaya gözünü 

açtı ve Türkiye’de okula gidiyorlar. 30 milyar dolar 

para harcadık. Bununla da gocunmuyoruz. Çünkü 

onların hayata tutunmasına vesile olduk.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 

Harekâtı’nın ardından Türkiye’deki Suriyelilerin 

yaşadıkları yerlere geri dönmeye başladığını 

anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Şimdi de Münbiç’teki teröristleri çıkarmaya 

çalışıyoruz. ABD ayak sürüyor. PKK, YPG ve PYD gibi 

bölücü örgütlere maalesef alan açıyor ve silah veriyor. 

Niye yapıyorsunuz dediğim zaman bize söyledikleri 

şey, ‘Efendim biz bu DEAŞ’ı yok etmek için terör 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İSİPAB KOORDİNASYON 
TOPLANTISI’NDA KONUŞMA YAPTI

13 Ekim 2018
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örgütüyle birlikte çalışmamız lazım. Bu stratejik bir 

ortaklık değil, taktiksel bir ortaklık.’ Tam bir zırva, tam 

bir saçmalık. Terör örgütüyle başka bir terör örgütünü 

yok etmek, dünyanın neresinde görülmüş? Böyle bir 

şey mümkün mü? Yarın o terör örgütünü yok etmek 

için ne yapacaksınız? Başka bir terör örgütü mü icat 

edeceksiniz?” 

TBMM Başkanı Yıldırım, geçen hafta Antalya’da 

Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı’nın yapıldığını 

hatırlatarak, “O toplantıda bir kez daha şunu gür 

sesle haykırdık ve bildiriye dâhil ettik, ‘Bugün ABD 

uluslararası dolaşımda bulunan doları, bir silah 

olarak kullanıyor. Gittikçe dünyada müttefiki azalan 

ABD, tek müttefike sarılmış vaziyette, o da dolar. 

Tek müttefiki dolar. Onunla ülkelere ayar vermeye 

çalışıyor.’ Bunu bildiriye koydurduk ve yanlış olduğunu  

söyledik.” dedi. 

Bölgesel ve küresel konularda İSİPAB’ın Birleşmiş 

Milletleri daha fazla zorlaması gerektiğini belirten 

Yıldırım, İslam ülkelerinin toplam nüfusunun 

1 milyar 800 milyona yaklaştığını ve BM’de 

İslam ülkelerinden tek bir daimî üye olmadığını  

anımsattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Bu sistemin mutlaka 

reformdan geçmesi gerekiyor. Burada duygusal 

bir yaklaşım içinde değiliz. Bu olayların yüzde 

95’i Müslüman ülkelerde yaşanıyorsa ve 

BM bunlara çözüm üretemiyorsa o zaman 

bu kuruluşun varlığının sorgulanmasını 

yadırgamamak lazım.” ifadelerini kullandı. 

İSİPAB toplantısında acil gündem olarak 

önerilen “Filistin ile Dayanışma ve Yeniden İhya 

Etme Programı’’na da tam destek verdiklerini 

aktaran Yıldırım, “ABD bütün kanalları 

kullanarak, para musluklarını keserek, elindeki 

gücü doları silaha dönüştürerek, Filistin’in 

varlığını yok edemez. İslam âleminin ve üç dinin 

mabedi Kudüs’ü oldu bittiyle İsrail’e teslim edemez. 

Bunun böyle bilinmesi lazım.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Sudan Ulusal Meclis Başkanı  

İbrahim Ahmed Ömer ile 

bir araya geldi. 

Parlamentolararası Birlik (PAB) 139. Genel 

Kuruluna katılmak üzere gittiği İsviçre’nin Cenevre 

kentinde bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Sudanlı mevkidaşı İbrahim Ahmed Ömer ve  

beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve 

kültürel konular ele alındı, iki ülke meclisleri 

arasındaki temasların yoğunlaştırılmasında mutabık  

kalındığı öğrenildi.

Öte yandan Türkiye’nin, Dünya Ticaret Örgütü 

(DTÖ) nezdindeki Daimî Temsilcisi Büyükelçi 

Kemal Madenoğlu, TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım ve beraberindeki heyet onuruna akşam  

yemeği verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sudan Ulusal Meclis Başkanı  İbrahim 
Ahmed Ömer ve beraberindeki heyet ile birlikte
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TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, İsviçre’nin Cenevre 
kentinde Asya Parlamenter 
Asamblesi (APA) 
Koordinasyon Toplantısı’nda 
Dönem Başkanı sıfatıyla 
açılış konuşması yaptı.

Dünyadaki sorunlardan 
tüm ülkelerin etkilendiğine 
işaret eden TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, terör, aşırı 
eğilimler, bölgesel krizler, 
yasa dışı göç, kalkınma 
farklılıkları, yoksulluk ve insani krizlerin dünya 
gündeminin değişmez krizleri hâline geldiğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, parlamenter diplomasinin 
gücünün göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Aynı zamanda dünya üzerinde yaşanan belirsizlikler 
diğer coğrafyaları olduğu gibi Asya’yı da çok etkiliyor. 
Evet, sorunlarımız ortak. Bizleri bir araya getiren 
sebep de bu. Artık sorunlarımıza samimiyetle çözüm 
aramak mecburiyetindeyiz. Bugün ertelediğimiz yahut 
görmezden geldiğimiz sorunlar, yarın mutlaka tekrar 
kapımızı çalacak. Bu sefer daha daha ağırlaşmış, 
daha da derinleşmiş şekilde bu sorunlarla yüz yüze 
geleceğiz.” 

“Türkiye olarak barış içinde, huzurlu ve mutlu bir 
dünya görmek için kendi çapımızda gayret ediyoruz.” 
diyen Yıldırım, Türkiye’nin dış politikasının da bu 
gayretlerin tezahürü olarak “girişimci ve insani” 
yaklaşıma dayandığını vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “İnsanı yaşat ki dünya 
yaşasın.” anlayışıyla Türkiye’nin dış politikasının 
hedefinde, insanın bulunduğunu her zaman ifade 
ettiklerini aktararak, şöyle konuştu: 

“Güvenliği çok önemsiyoruz. Günümüzde maalesef 
hiçbir ülke ve kimse tam olarak kendini güvende 
hissedemez, göremez. İstanbul ne kadar güvenliyse 
Londra da o kadar güvenlidir. Kahire ne kadar 
güvenliyse Washington da o kadar güvenlidir. 
Dolayısıyla küresel terör sınır ve ülke tanımıyor. 

Gelecek endişesi insanlarda gittikçe çok yaygınlaşıyor. 
Mevcut gidişat devam ettiği takdirde, yarının 
dünyasında yaşama şartlarının zorlaşacağına dair bir 
umutsuzluk var.” 

Dünyanın her köşesinin güvenilir hâle getirilebileceğinin 
altını çizen Yıldırım, terörün kurtulunması gereken en 
büyük küresel sorun olduğuna işaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, terör konusunda dünyada 
çifte standart bulunduğunu ve terörle mücadeleden 
asla taviz verilmemesi gerektiğini belirterek şöyle 
devam etti: 

“Neye mal olursa olsun terör belasını insanlığın 
gündeminden düşürmemiz gerekiyor. Terörün ve 
teröristin etkisiz hâle getirilmesi, bütün ülkelerin 
öncelikli sorunu hâline gelmek zorundadır. Çoğunlukla 
‘İslami terörist’ diye terör tanımlarının yapıldığına 
şahit oluyoruz ama şunu herkes bilmeli ki terörün 
dini, etnik kökeni, inancı, mensubiyeti fark etmeksizin 
bütün teröristler insanlığın düşmanıdır.” 

Türkiye’nin terörden dolayı 40 yıldır büyük bedeller 
ödediğini dile getiren Yıldırım, Suriye’de Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla hem DEAŞ hem de PKK/
PYD/YPG terör örgütlerine ciddi anlamda darbe 
vurulduğunu, orada yaşayan insanların hayatının 
teminat altına alındığını ve ayrıca Türkiye’nin Suriye 
ile 900 kilometreyi aşan sınırının önemli bir kısmının 
emniyetinin sağlandığını anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının sonunda APA 
11. Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Kasım-2 Aralık’ta 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, APA KOORDİNASYON TOPLANTISI 
AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI

14 Ekim 2018
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İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirterek üye ülkeleri 
bu toplantıya davet etti. 

Öte yandan toplantıda konuşarak Türkiye’ye yönelik 
saldırı niteliğinde ifadeler kullanan Suriye rejimi 
yanlısı milletvekili Jirair Reisan’a sert tepki geldi. 

PAB Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, söz 
hakkı alarak Reisan’ın Türkiye’ye karşı yönelttiği 
suçlamaların tamamen gerçek dışı olduğunu 
vurguladı. 

Kavakcı, “2011’de Suriye’de katliam başladı, insanlar 
ölmeye başladı. Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar ve 
erkekler hayatlarını kurtarma mücadelesine başladı. 
Onlar, Türkiye’nin sınırında hemen yanı başındaydı, 
sırtımızı dönemezdik. Bu insanlara kapılarımızı açtık, 
kalplerimizi açtık.” dedi. 

Türkiye’nin Suriye’de barış istediğinin altını çizen 
Kavakcı, bu ülkenin geleceğine yine Suriye halkının 
karar vereceğini belirti. 

Kavakcı, Suriye’de 500 binden fazla sivilin hayatını 
kaybettiğini, Türkiye’nin 3,5 milyon Suriyeliye ev 
sahipliği yaptığını anımsatarak, “(Bazı) Suriyelileri 
yerinde ziyaret ettim. Kadınların hikâyelerini dinledim. 
Burada tekrar etmeyeceğim, çünkü bir insan olarak 
(bu hayat hikâyelerini) anlatmaktan hicap duyuyorum.” 
ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin Suriyeliler de dâhil yardım isteyen tüm 
insanlara kapısının sonuna kadar açık olduğunu 
dile getiren Kavakcı, “Sivil savaştan eşit şartlarda 
bahsedilebilir. Suriye’de sivil savaş yok ama katliam 
var. İnsan olarak hep birlikte bunun (katliamın) sona 
erdirilmesini söylemek zorundayız.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 
beraberindeki parlamenterler heyeti, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
İsviçre’nin Lozan kentinde yaşayan 
Türk vatandaşlarla buluştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Lozan Türk Birliğinde 
İsviçre’deki vatandaşlarla buluşmasında yaptığı 
konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları 
verdi. 

İsviçre’deki Türklerin kişilikleri ve 
kimlikleriyle itibar gördüğüne işaret 
eden Yıldırım, “Yaşadığınız bu 
ülkeye, bu topluma entegre olmanızı 
hararetle destekliyoruz. Ama bir şeyi 
desteklemiyoruz, asimile olmanızı 
asla kabul etmiyoruz ve istemiyoruz. 
Değerlerimizin, kimliğimizin bizi 
yaşatan en büyük değer olduğunu 
biliyoruz ve bu konuda hassasiyetinizi 
de takdir ediyoruz.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Türkiye ana 
vatanınız ama İsviçre eviniz.” ifadesini 
kullanarak, bu ülkedeki Türklerden 

vatanlarıyla bağlarını koparmadan İsviçre toplumuyla 
başarılı bir bütünleşme gerçekleştirmelerini arzu 
ettiklerini söyledi. 

Konuşmasının ardından Yıldırım, İsviçre’nin önde 
gelen Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin 
görüş ve önerilerini dinledi. 

Öte yandan Yıldırım ve beraberindeki heyet, Lozan 
Antlaşması sürecinde görüşmelerin yapıldığı  
Beau-Rivage Oteli’ni ve müzakerelerin gerçekleştiği 
Sandoz Salonu’nu gezdi ve bilgi aldı. Yıldırım, otelin 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, LOZAN VE BERN’DE YAŞAYAN 
VATANDAŞLARLA BULUŞTU 

14 Ekim 2018
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koridorlarında sergilenen Lozan Antlaşması’na ait 
gazete fotoğraflarını inceledi. 

Lozan’daki temaslarını tamamlayan Yıldırım ve 
beraberindeki parlamenterler heyeti, İsviçre'nin 
başkenti Bern’e hareket etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İsviçre’ye gerçekleştirdiği resmî 
ziyaret kapsamında Türkiye Bern 
Büyükelçiliğinde vatandaşlarla 
buluştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Bern’de vatandaşlarla 
buluşmasında beraberindeki 
parlamenterler heyeti, 
Türkiye Bern Büyükelçisi 
İlhan Saygılı, Türkiye’nin 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 
nezdindeki Daimî Temsilcisi 
Büyükelçi Kemal Madenoğlu, 
Cenevre Başkonsolosu 
Mehmet Sait Uyanık, 
Zürih Başkonsolosu Asiye 
Nurcan İpekçi, Avrupalı 
Türk Demokratlar Birliği 
(UETD) İsviçre Başkanı 
Murat Şahin, İsviçre’deki 
sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve misyon  
şefleri de bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 
ülkenin farklı bölgelerinden Bern’e gelen Türklere 
hitap ederek kendilerine 81 milyonun selamını 
getirdiğini ifade etti.

Konuşmasında, Avrupa’daki gurbetçilerin yaşadıkları 
ülkelerin sistemine uyum sağlamasının önemine 
işaret eden Yıldırım, “Hep söylediğimiz bir şey var. 
Artık vatanınız, ana yurdunuz ve ocağınız Türkiye. 
Bayrağımız al renkli, ay yıldızlı Türk bayrağı. Nerede 
olursak olalım bu bizim vazgeçilmez en büyük 
değerimiz. Bunun yolunda can verdik, kan verdik. 
Türkiye Cumhuriyeti için yedi düvele karşı Anadolu 
topraklarında mücadele verdik. Lozan’da da bunun, 
bağımsızlığın imzasını attık.” dedi.

“Bizim coğrafyamız bizim kaderimiz.” diyen Yıldırım, 
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın; bölgede mazlumların, masumların ve 
sessizlerin sesi olarak bütün imkânlarla elinden geleni 
yaptığını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, büyük medeniyete sahip 
olmanın büyük sorumluluk gerektirdiğini vurgulayarak 
“Şartlar ne olursa olsun, ne kadar zorluk ne kadar 
baskıyla karşı karşıya kalsanız da değerlerimizden, 
milletimizin onurundan asla taviz vermeyeceğiz. 
Avrupa ile ilişkilerimiz bozulduğunda bile siz Türkiye 
Cumhuriyeti’nin en büyük teminatısınız.” dedi.

Türkiye üzerinde her türlü oyunlar oynandığını anlatan 
Yıldırım, şu şekilde devam etti:

“Zaman zaman terörle karşımıza geliyorlar. Zaman 
zaman ekonomik baskılarla karşımıza geliyorlar. 
Zaman zaman Türkiye’yi demokrasi, insan hakları adı 
altında baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Şartlar ne 
olursa olsun biz milletimizden aldığımız güçle, sizden 
aldığımız güçle en güzel şekilde çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz. Yeter ki şu 
ay yıldızlı bayrağımız inmesin, ezanlarımız dinmesin. 
Bu millet alnı açık, başı dik olarak geleceğe yürüsün.”

Öte yandan, Türkiye Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, 
TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekilerin onuruna 
bir akşam yemeği verdi. 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İsviçre’de Cenevre 
Uluslararası Konferans Merkezi’nde düzenlenen 
Parlamentolararası Birlik (PAB) 139. Genel Kurul 
Toplantısı’nda bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım konuşmasına, “Ülkem 
ve başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına sizlere hitap etmekten memnuniyet 
duyuyorum.” diye başladı. 

157 ülke parlamentosunun üye olduğu PAB’ın, barış 
ve kalkınma temasına yoğunlaşmış olmasının çok 
isabetli olduğunu vurgulayan Yıldırım, toplantının 
insanlık adına faydalı neticeler vermesini temenni etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, dünyanın son günlerde 
gündeminin; sürekli çatışmalar, krizler ve insani 
sorunlardan ibaret olduğuna işaret ederek, “Çözüm 
aradığımız sorunların ve krizlerin başında savaş, terör, 
çevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişikliği, düzensiz 
göç, mültecilik, zorla yerinden edilmeler, yoksulluk, 
işsizlik ve yabancı düşmanlığı gelmektedir. Barış ve 
kalkınmaya, iyi niyet ve samimiyete dayalı iş birliği 
ve gayretle ancak ulaşılabilir.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Herkesin efsunlu bir kavram gibi dilinden düşürmediği 
bu hedeflere ulaşıldığında dünyanın insan için daha da 

yaşanılır bir yer hâline geleceğinin 

altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu: 

“Ancak hedefe ulaşmak için 

Promete’nin Zeus’tan ateşi çalmak 

için verdiği mücadele kadar gayretli 

ve azimli olmalıyız. Zira barış ve 

kalkınma hedeflerine ulaşmak için 

zihinsel değişikliğe ihtiyaç var. 

Çatışma yerine, uzlaşma kültürünü 

benimsemeliyiz. Yok etmek yerine, 

yaşatmayı tercih etmeliyiz. Esasında 

bu hedefler konusunda uzlaşmaya 

mecburuz ve mahkûmuz. Çünkü bu 

dünya bizim kaderimiz, biz de kader ortağıyız.” 

“Hiçbir devlet, diğerini geri bırakarak ileri gidemez.” 

diyen Yıldırım, artık dünyanın küçüldüğünü ve geri 

kalanların sorunlarının, ileri gidenlerin sorunları 

hâline geldiğine vurgu yaptı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ülkelerinde kendi ve ailesi için 

gelecek görmeyen, açlık endişesi taşıyan, temiz su 

kaynağı bulamayan, can güvenliği olmadığı için korku 

yaşayan insanların, akın akın gelişmiş ülkelere göç 

ettiğini anımsatarak “Akdeniz’i mülteci mezarlığına 

çeviren göçlerle, her gün tekneler dolusu insanlar 

Batı kıyılarına ulaşmaya çalışıyor. Gelişmiş ülkeler bu 

sorunun doğabileceğini eğer önceden öngörseydi, 

çözüm çok daha kolay olacaktı.” diye konuştu. 

Parlamentolar ve parlamenterler arasındaki ilişkiler 

zamanın ruhunu okuyup, geleceğe en dinamik şekilde 

hazırlanılması gerektiğini belirten Yıldırım, sözlerini 

şu şekilde sürdürdü: 

“İnsan merkezli oluşturduğumuz gelişme kavramımızı, 

gelecekle uyumlu hâle getirmeliyiz. Evet, teknolojinin 

barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini esas alan 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, PARLAMENTOLARARASI BİRLİK 
(PAB) 139. GENEL KURULU TOPLANTISI’NDA KONUŞMA YAPTI

15 Ekim 2018
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felaket senaryoları için erken olduğunu 
düşünüyorum. Yenilik ve teknolojik 
dönüşümün olumlu taraflarına odaklanıp 
insana, topluma, genel olarak insanlığa 
hizmet aracı hâline getirebiliriz. Ancak 
teknolojik gelişmelerin yüzde 50 nispetinde 
insanları işsiz bırakacağını, bundan da 
en fazla kadınların etkileneceğini akıldan 
çıkarmamalıyız ve buna yönelik tedbirleri 
şimdiden konuşmalıyız.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, “kazan-kazan” 
anlayışına dayanan bir şekilde her türlü 
bölgesel ve küresel sorunları çözme 
imkânı olduğuna dikkati çekerek, bunun en 
güzel örneğinin Türkiye’nin İran ve Rusya 
ile beraber Suriye ve Irak bölgesinde 
başlattığı inisiyatif olduğunu anlattı. 

Dünyadaki sorunların ancak çifte standarda 
sapmadan, terörizmde, aşırıcılıkta farklı 
farklı, kısa vadeli menfaatleri düşünmeden 
ele alınması durumunda, ülkelerin ve 
dünyanın daha güzel, yaşanılabilir bir 
hâle getirebileceğine işaret eden Yıldırım, 
katılımcı tüm ülkelere küresel ve insanlık 
sorunlarına daha fazla hassasiyet 
göstermeleri temennisini dile getirdi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Parlamentolararası Birlik (PAB) 
139. Genel Kurulu kapsamında ikili 
temaslarda bulunarak PAB Başkanı 
Gabriela Cuevas Barron ve Bahreyn 
Meclis Başkanı Ahmed Bin Ebrahim 
Almulla ile bir araya geldi.

İsviçre’deki temaslarına 13 Ekim’de başlayan TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, Cenevre’de bulunan Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezini (CERN) ziyaret etti, 
yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım, resmî ziyaretinin son 
gününde beraberindeki parlamenterler heyetine ve 
İsviçre’deki Türk misyon temsilcilerine akşam yemeği 
verdi.

Bahreyn Meclis Başkanı Ahmed Bin Ebrahim Almulla (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda),  
PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî ziyarette bulunacağı İsviçre’ye 
hareketinden önce Ankara’da 
vatandaşlarla bir araya geldi.

12 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’nın Altındağ 
ilçesindeki Karapürçek Mahallesi’nde kıldığı cuma 
namazının ardından esnaf ziyaretinde bulundu. 
Yıldırım, burada vatandaşlarla selamlaştı.

TBMM Başkanı Yıldırım’a; AK PARTİ Kars Milletvekili 
Ahmet Arslan, Ankara Valisi Ercan Topaca ile Altındağ 
Belediye Başkanı Veysel Tiryaki eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra 15 Temmuz 
şehitlerinden Celalettin İbiş’in evine taziye ziyaretinde 
bulundu.
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“G20 PARLAMENTER FORUMU VE PARLAMENTO 
BAŞKANLARI ZİRVESİ” ARJANTİN’DE YAPILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “G20 
Parlamenter Forumu ve Parlamento 
Başkanları Zirvesi”ne katılmak 
üzere Arjantin’in başkenti Buenos 
Aires’e hareketi öncesinde Esenboğa 
Havalimanı’nda düzenlenen basın 
toplantısında değerlendirmelerde 
bulundu.

29 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “G20 Parlamenter 
Forumu ve Parlamento Başkanları Zirvesi” kapsamında 
beraberindeki heyetle Arjantin temasları öncesinde 
düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet’in 95. 
kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladığını belirtti.

Cumhuriyet’i kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere ülkenin bağımsızlığı, güvenliği 
için şehit olan tüm vatan evlatlarını şükranla ve 
minnetle yâd eden Yıldırım, “Daha nice yıllara birlik, 
beraberlik, kardeşlik içerisinde milletimizin ulaşmasını 
temenni ediyoruz.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet’in 95. kuruluş 
yıl dönümünü kutlarken, Türkiye’nin gurur projesi 
İstanbul Havalimanı’nın birinci etabının açılışını da 
yaptıklarını hatırlatarak, yeni havalimanının Türkiye’ye 
ve millete hayırlı olmasını diledi. 

Beraberindeki heyetle parlamenter diplomasi 
faaliyetlerine bağlı olarak “G20 Parlamento Başkanları 
Zirve Toplantısı”nda ve düzenlenecek forumlarda 
Türkiye’yi temsil etmek üzere Arjantin’e gittiklerini 
ifade eden Yıldırım, G20’nin 2008’de yaşanan küresel 
krizden sonra kurulmuş önemli bir organizasyon 
olduğunu dile getirerek, dünyanın önde gelen 20 
ülkesinin bir araya gelmesiyle küresel ekonominin 
sorunlarına çare bulmak adına her yıl toplantılar 
düzenlendiğini anlattı. 

Dünyanın gelecekte karşılaşacağı muhtemel 
sorunların da bu toplantıda masaya yatırıldığını 
belirten Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“Bu konular, her yıl bir ülkede, bir ülkenin ev 
sahipliğinde tartışılıyor, görüşülüyor. Burada iş 

çevreleri kendi aralarında, meclisler kendi aralarında, 
bakanlar, devlet, hükûmet başkanları kendi aralarında, 
sivil toplum kuruluşları da yine kendi aralarında bu 
toplantıları gerçekleştiriyor. G20 ülkeleri dediğimiz 
zaman, dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85’inden 
bahsediyoruz. Dünya ticaretinin yüzde 75’ini elinde 
bulunduruyor ve dünya nüfusunun da üçte ikisi 
G20 ülkelerinden oluşuyor. Türkiye, başarılı bir G20 
zirvesine 2015’te ev sahipliği yaptı ve Antalya’da 
başarılı bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye olarak G20 
gündemine aktif katkılar vermeye devam edeceğiz.” 

Parlamenterler düzeyinde tesis edilen G20 
çalışmalarının, üye ülke vatandaşları tarafından 
daha iyi anlaşılmasına ve sahiplenmesine katkıda 
bulunacağını düşündüğünü dile getiren Yıldırım, 
“Bu yıl katılacağımız zirvenin konuları ‘Kalkınmanın 
finansmanı’, ‘Meclislerin G20 içerisindeki rolü’, 
‘Kadının güçlendirilmesi’ gibi üç ana başlık. Bu 
toplantıların her birinde ülkemiz adına görüşlerimizi 
ifade etme fırsatı bulacağız.” şeklinde konuştu. 

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım, 
yeni havalimanının ismine ilişkin bir soru üzerine, 
“İstanbul Havalimanı, İstanbul’da... İstanbul’dan güzel 
bir isim de yok. İstanbul sadece Türkiye’nin en büyük, 
en güzel şehri değil, aynı zamanda dünyanın en iyi 
şehri.” ifadesini kullandı. 

Napolyon’un, “Eğer, dünya tek devlet olsa başkentini 
İstanbul yapardım.” sözünü hatırlatan Yıldırım, İstanbul’un 
dünya ve Türkiye için güzel bir şehir olduğunu vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Herkesin kolayca aklına yerleşecek de bir isim oldu. 
Benim kanaatim bu yönde. Havalimanımız, sadece 
dünyanın en büyüğü olmakla kalmayıp aynı zamanda 
dünya havacılık rotasını da değiştirecektir. Bu 
havalimanıyla birlikte havacılığın merkezi batıdan doğuya 
doğru Türkiye üzerinde yoğunlaşacak. Gerek Afrika 
gerek Avrupa gerekse Orta Doğu ve Orta Asya üzerinden 
tam bir transfer merkezine dönüşmüş olacak.” 

Havalimanının hayırlı olması temennisinde bulunan 
Yıldırım, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere yeni havalimanının yapımında emeği 
geçenlere teşekkür etti. 

31 Ekim  2018
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TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, 
Arjantin’in 
başkenti 
Buenos Aires’te 
düzenlenen  
“G20 Parlamenter 
Forumu ve 
Parlamento 
Başkanları 
Zirvesi”ne 
katıldı.

31 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a "G20 Parlamenter 
Forumu ve Parlamento Başkanları Zirvesi”nde TBMM 
Başkanvekili Mithat Sancar, TBMM Kâtip Üyeleri AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili ile TBMM İdare Amirleri 
AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ve MHP 
Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Rümeysa Kadak, 
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet 
Parlamentolararası Birlik Grubu (PAB) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı 
Kan ile İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral 
eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin Ulusal 
Kongresinde başlayan forumda, “Kalkınmanın 
Finansmanı” başlıklı panelin ana konuşmacısı olarak 
bir konuşma yaptı.

Ülkeler arasındaki eşitsizliğe ve bunların oluşturduğu 
sorunlara dikkat çeken Yıldırım, insanlığın sorunlarına 
karşı gösterilen hassasiyetin bir sonucu olarak 
nitelediği G20 Parlamenter Forumu ve Parlamento 
Başkanları Zirvesi’nden önemli sonuçlar çıkmasını 
beklediğini söyledi.

Arjantin’e, ev sahipliğinden ötürü teşekkür eden 
TBMM Başkanı Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından 2015 yılında ortaya konan 2030 ajandasının 
tamamlanmasına 12 yıl kaldığına işaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, bu ajandanın gerçekleştirilmesi 
için yapılması gerekenlerden bahsederek “Dünya 
hepimizin evi. Burada herkesin barış, güven ve huzur 

içinde yaşaması için her ferdin mutluluğunu sağlamak 
hepimizin görevi. Kimse kendi köşesine çekilerek 
diğerlerinin sorununa sırtını dönemez, zira kaçtığımız, 
önemsemediğimiz her sorun daha sonra büyüyerek 
karşımıza çıkıyor. İnsanlık tarihine baktığımızda 
geçtiğimiz onlarca yıl içinde savaşsız hiçbir zaman 
dilimi göremiyoruz. Savaşların yanı sıra yoksulluk, 
işsizlik sorunları da dünyanın gündeminde olmaya 
devam ediyor.” diye konuştu.

Dünyadaki kaynakların eşit ve adil bir şekilde 
dağıtılması durumunda bugünkü çarpıklıkların 
olmayacağını belirten Yıldırım, dünyada 700 milyon 
kişinin aşırı beslendiğini, buna rağmen 800 milyon 
kişinin ise açlıkla boğuştuğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, her yıl 11 milyon kişinin 
yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini 
belirterek “258 milyon yerinden yurdundan edilmiş, 
yollara düşmüş insan var. Dünya nüfusu 7,5 milyar ve 
2050’de 9,5 milyara çıkacağı öngörülüyor. Her geçen 
yıl daha da kalabalıklaşan dünyanın sorunlarına çözüm 
aranmazsa yarın bu bedeli ödemekte zorlanacağız.” 
ifadelerini kullandı.

Dünyadaki gelir dağılımındaki büyük farklılıklara da 
dikkati çeken Yıldırım, bazı ülkelerde 100-200 dolar 
olan kişi başı millî gelirin, başka ülkelerde 60 bin 
dolara kadar çıktığını söyledi.
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TBMM Başkanı Yıldırım, gelirin eşit dağılması 
durumunda dünyada her bireye 11 bin dolar kişi başı 
gelir sağlanacağını kaydederek “Bu çarpıklığın sebebi 
sadece gelir dağılımındaki dengesizlik değil, aynı 
zamanda kalkınmada da kendini gösteriyor. Birçok 
ülke kaynaklarını değerlendirecek yatırımı yapabilmek 
için ihtiyaç olan finansmana erişemiyor. Kaynak 
yetersizliğinden ötürü zamanında yapılamayan 
yatırımlar ülkelerin fiziki ve insani gelişimini de 
geciktiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

G20 ülkelerinin küresel ekonomik krize çözüm bulmak için 
2008’de toplandığını hatırlatan Yıldırım, G20 ülkelerinin 
dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturduğunu ve 
dolayısıyla bu ülkelerin sürdürülebilir kalkınma konusunda 
çok önemli görevleri olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, “G20 ülkeleri sadece 
kendilerini kurtarmakla sorumlu değil. Bu ülkelerin 
bu gelişmişlik durumuna ulaşmasında unutmayalım 
az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin katkısı vardır. 
Şimdi bu sorumluluğun ve hakkın karşılığını verme 
zamanı gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin geride 
kalmalarını önleyecek adımların geç olmadan atılması 
çağrısında bulunan Yıldırım, bunun bir mecburiyet 
olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, bu adımların atılmaması hâlinde, 
önce yerel düzeyde başlayan savaş, terör, düzensiz göç 
ve sığınmacı sorunlarının bölgesel ve küresel bir tehdide 
dönüşebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye olarak biz bölgedeki sorunların hepsiyle iç 
içe yıllardır yaşıyoruz. Etrafımızdaki otorite boşlukları, 
iç savaşlar ve terör ülkemize büyük bedel ödetiyor 
ve aynı zamanda bu ülkelerin insanlarının da 
yurtlarından, yerlerinden edilmesine sebep oluyor. 
8 yıldır Suriye’de yerlerinden, yurtlarından edilen 
insanların sayısı 15 milyonu buldu. İç savaşta hayatını 
kaybedenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. Türkiye 3,5 
milyon Suriyeliye 8 yıldır ev sahipliği yapıyor, onlara 
aş, iş ve sıcak bir yuva sağlıyor. Onlara eğitim veriyor.”

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin, “İnsanı yaşat ki 
dünya yaşasın.” anlayışıyla çalıştığına ve bu konuda 
dünyadan bir yardım almadığına dikkati çekerek, 
“30 milyar doların üzerinde bugüne kadar bir bütçe 
kullandık. Bundan sonra da aynı şekilde kullanmaya 
devam edeceğiz. Yeter ki Suriye’de bir an önce 
sorunlar ortadan kalksın. Tüm Suriyelilerin içinde 

olacağı kalıcı bir barışın, yeni bir aydınlık günün 
başlamasını istiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin bu adımları atarken kendi kalkınmasını 
da ihmal etmediğini vurgulayan Yıldırım, Ulaştırma 
Bakanlığı döneminde Türkiye’nin yaptığı yatırımlarla 
dünyadaki altyapı gelişmişlik seviyesinde 30 kademe 
yükseldiğini hatırlattı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin daha önce bu 
alanda 39. sırada bulunduğunu şimdi ise 9. sıraya 
yükseldiğini kaydederek, “Dünyada altyapısı en 
gelişmiş 9 ülke arasında Türkiye var. Türkiye bu 
işleri yaparken şüphesiz genel bütçe imkânlarıyla 
yapmadı. Buna zaten kaynak yetmez. Hiçbir ülkede 
genel bütçeyle istediğiniz projeleri öncelikli de olsa 
gerçekleştiremezsiniz. Çünkü kaynaklar sınırlıdır, 
ihtiyaçlar sınırsızdır. Önemli olan sınırlı kaynaklarla 
sınırsız ihtiyaçları, öncelikleri iyi belirleyerek 
gerçekleştirmektir.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bu atılımlarında bütçe kaynakları dışında 
alternatif finans modellerini de çok başarılı bir 
şekilde kullandığından bahseden Yıldırım, son 10 
yıldaki altyapı yatırımlarının yüzde 83’ünün bütçe dışı 
kaynaklarla yapıldığı bilgisini paylaştı.

TBMM Başkanı Yıldırım, bu şekilde yol, hastane, 
havalimanı, okul ve demir yolu projelerinin 
gerçekleştirildiğini aktardı.

2 gün önce dünyanın en büyüğü olan İstanbul 
Havalimanı’nın açıldığını hatırlatan Yıldırım, 
havalimanının birinci etabında 90 milyon, tamamı 
bittiğinde ise 200 milyon yolcuya hizmet vereceğini 
ve gelecek 20 yıl içinde iki kıtanın birleştiği İstanbul’un 
havacılığın yeni merkezi olacağını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, altyapı yatırımları için 
dünyadaki kaynak eksikliğine de dikkati çekerek, 
Davos’ta 2018’de düzenlenen ekonomik forumda bu 
konuda yayımlanan raporu hatırlattı. 

Raporda, altyapı eksikliklerinin tamamlanması için 4,5 
trilyon dolara ihtiyaç olduğunun kaydedildiğini aktaran 
Yıldırım, gelişmekte olan ülkeler ve az gelişmiş 
ülkelerde bu paranın olmadığını ve o yüzden dış 
kaynağa ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, iklim değişikliği sorununa 
dikkat çekerek, “Yolu olmayan, içecek suya 
erişemeyen, iletişim sorunları çözülmemiş bir ülkenin 
iklim değişikliğinin getireceği tehditleri anlatsanız 
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ne anlayacak? Buzullar eriyecek, dünyayı sular 
kaplayacak, dünya yaşanmaz hâle gelecek ne kadar 
derseniz deyin, temel ihtiyaçları karşılanmayan 
insanlar, geleceğe umutla bakamayan insanlara bunu 
anlatamazsınız.” ifadelerini kullandı.

G20’nin imkânları çerçevesinde kaynak bulma 
konusunda zorluk görmediğini belirten Yıldırım, 
“2008 küresel krizine gelinceye kadar maalesef 
kaynaklar özensiz dağıtıldı. Özensiz dağıtılan bu 
kaynaklar kimi yerlerde çarçur oldu, kimi yerde 
geriye dönmedi ve sonunda küresel bir kriz olarak 
kucağımızda kaldı.”diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2008 krizinin etkilerinin 
bitmediğinin altını çizerek, “Dünya yüzde 2,5’in 
altında büyüyor. Yüzde 2,5’in altında büyüme demek; 
yıllık enflasyonu kattığınızda büyüme değil, küçülme 
demektir. Dünyanın küçülmesinin doğuracağı 
sonuç ortadadır. Sadece gelişmiş ülkelere değil, 
gelişmekte olan, az gelişmiş ülkelerin de umutlarının, 
beklentilerinin çok daha gelecek yıllara terk edilmesi 
demektir.” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, gelişmiş ülkelerin kaynak ve 
altyapı ihtiyaçlarını karşıladıklarını ancak gelişmekte 
olan ve az gelişmiş ülkelerin bunu yapamadığını belirtti.

Kaynakların ihtiyaç sahibi ülkelere verilmesine vurgu 
yapan Yıldırım, “Bölgesel ve küresel refahı, huzuru elde 
etmenin, düzensiz göçü önlemenin, terörü ortadan 
kaldırmanın yolu, finans kaynaklarını ihtiyacı olan 
ülkelere tahsis etmektir. Yoksa sınırlarınızı kapatarak, 
gümrük kapılarından geçişi önleyerek küresel sorunları 
önlemeniz mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, göç eden insanın daha 
iyi yaşam standartlarına ulaşmak için her yolu 
deneyeceğini söyleyerek, “Biz her gün denizden 
yüzlerce insan topluyoruz. Hayatını riske atarak 
Afrika’dan, Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan insanlar 
akın akın Türkiye’ye geliyor. Avrupa’ya geçmek için her 
türlü zorluğu, riski göz önüne alıyor.” dedi.

Meclis Başkanı Yıldırım, düzensiz göçmenleri 
engellemenin çözüm olmadığını vurgulayarak, “Çözüm; 
bulundukları yerde onların sorunlarına daha çok zaman, 
kaynak ayırarak ve beşeri sermayeyi güçlendirerek 
insanları eğitmektir. İnsanlara yurtlarında, ülkelerini 
imar etmek, geliştirmek için öz güven kazandırmaktır. 

Bunu da gelişmiş ülkeler yapabilir. Bu konuda önayak 
olmanın zamanı gelmiştir.” diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere tahsis 
ettiği fonu geri çekmesini “sıkıntı” olarak değerlendiren 
Yıldırım, gelişmiş ülkelerin uyguladığı faiz artırma 
politikası ve teşvikler sonucu ABD’den 4,5 trilyon 
dolarlık fonun, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerden 
geri alındığını belirtti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin ekonomik 
ve sosyal imkânlarını kullanırken, hiçbir ülkeyi 
geride bırakmamak prensibini edindiğini belirterek, 
Türkiye’nin sahip olduğu imkânları gelişmekte olan ve 
az gelişmiş ülkelerle paylaştığını söyledi.

Dünyada 34’ü Afrika kıtasında olmak üzere 47 tane en 
az gelişmişlik düzeyinde sınıflandırılan ülke olduğunu 
hatırlatan Yıldırım, en az gelişmiş ülkelerdeki 
insanların ortalama günlük gelirinin 2 doların altında 
olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin 2005’te başlattığı 
Afrika açılımına değinerek, “Hemen hemen her Afrika 
ülkesinde büyükelçilik açtık. Doğrudan uçuşları başlattık 
ve 10 yıl içerisinde Afrika kıtasına sosyal sorumluluk 
projeleri başlattık. Sağlık, eğitim ve temiz su kaynaklarına 
erişim gibi gerçekleştirdiğimiz projeler orada insanların 
umudunu yeşertti ve hayata tutunmalarına vesile oldu. 
Bu çerçevede son 10 yılda yaptığımız sosyal projelerin 
tutarı 3,5 milyar dolardır.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin yaptığı yardımlarla iftihar ettiğini dile 
getiren Yıldırım, “Türkiye, millî gelirine göre sosyal 
yardımlarda dünya birincisidir ve bu Türkiye’yi en 
cömert ülke konumuna getirmiştir.” ifadesini kullandı.

Yıldırım, az gelişmiş ülkelerin kalkınması için finansman 
desteğinin, parlamentoların da çalışma konusu 
olması gerektiğinin altını çizerek, “Parlamentolar 
hükûmetlerin alternatif finans kaynağı oluşturma 
konusundaki ihtiyaçlarını ve gayretlerini dikkate almalı 
ve bunun için gerekli yasal düzenlemeyi ve kolaylığı 
temin etmelidir. Kaynak sahibi ülkelerden, kaynağa 
ihtiyaç duyulan ülkelere kaynak akışını sağlayacak her 
türlü yasal düzenleme gerçekleştirilmelidir.” dedi.

Kaynağın gelmesi için gereken şartlara da değinen 
Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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“Kaynak; istikrar, güven, güçlü siyasi irade 
varsa gelir. Bir de hukuk devleti eğer işliyorsa 
gelir. Öngörülebilir olan bir ülkeyseniz, 
kaynak girişinde sorununuz olmaz ama 
yatırımcının zihninde sürekli kuralları değişen, 
öngörülemez bir algı oluşturursanız; o zaman 
ne kadar zengin olursanız olun kaynak 
girişinde sıkıntı yaşayacaksınız. Arjantin’in 
bu girişimiyle, G20 parlamentolarına küresel 
barış, refah ve istikrarına somut katkı için bir 
başlangıç yapılmıştır.”

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Arjantin’de katıldığı 
G20 Parlamenter Forumu 
kapsamında görüşmeler 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin’de  
Arjantin - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Beatrız 
Avliva ile 30 Ekim’de, Güney Afrika Ulusal Eyaletler 
Konseyi Başkanı Thandi Modise ile 31 Ekim’de bir 
araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım ve Güney Afrika Ulusal 
Eyaletler Konseyi Başkanı Modise, başkent Buenos 
Aires’teki Arjantin Ulusal Kongresinin alt kanadı 
Temsilciler Meclisinde görüştü. 

İki ülke heyetlerinin katıldığı görüşmede karşılıklı 
ilişkiler ele alındı. 

Görüşmede, Türkiye ve Güney Afrika arasındaki 
ilişkilerde mevcut olumlu gidişattan duyulan 
memnuniyet dile getirildi. 

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi yönünde karşılıklı ortak irade, her iki 
heyet tarafından teyit edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, zirveye katılan diğer ülkelerin 
temsilcileriyle de bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  
G20 Parlamenter Forumu’nda 
“Kadınlar İçin Kalkınma Çalışmalarının 
Yapılması” paneline katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin’in başkenti 
Buenos Aires’te düzenlenen G20 Parlamenter 
Forumu kapsamında düzenlenen “Kadınlar İçin 
Kalkınma Çalışmalarının Yapılması” paneline iştirak 
etti.

Bir katılımcının, kendisi hariç tüm konuşmacıların 
kadın olduğunu hatırlatması üzerine Yıldırım, 
“Hanımefendilerin arasında bulunmak benim 
için onurdur. Kadınların toplumdaki rolünün 

güçlendirilmesi gerekir.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin daha 1933 
yılında kadınların iş gücüne katılımını tanıyan bir ülke 
olduğunun altını çizdi. 

Kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitliği konusunda tüm 
ülkelerin aynı durumda olmadığını dile getiren Yıldırım, 

Arjantin - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Beatrız Avliva
(solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Güney Afrika Ulusal Eyaletler Konseyi 
Başkanı Thandi Modise ve beraberindeki heyet ile birlikte
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“Son 10 yılda Türkiye’de kadınların iş 

gücüne daha çok katılması için imkânlar 

sağladık. Kadınların iş gücüne katılım 

oranı yüzde 12’den yüzde 34’e yükseldi. 

Önümüzdeki 5 yıllık süreçte hedefimiz 

yüzde 43’e ulaşmak. Üniversitelerde 

çalışan kadın sayısı erkek sayısından daha 

çok. Ayrıca mahkemelerde kadın hâkim 

sayısı erkek sayısına yakındır. Sonuç 

alabilmek için eşit yarışmamızı sağlayacak 

imkânlar sunmalıyız. Amaçlarımıza 

ulaşmak için birlikte çalışmalıyız.” diye 

konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Arjantin Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı ve Ulusal Senato 

Başkanı Michetti, Arjantin Temsilciler 

Meclisi Başkanı Monzo,  İspanya Meclis 

Başkanı Julian, Rusya Federasyonu 

Duma Birinci Başkan Vekili Melnikov 

ve Arjantin Senato Geçici Başkanı 

Pinedo ile görüştü. 
1 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin Temsilciler 

Meclisi Başkanı Emilio Monzo ile her iki taraftan 

heyetlerin katılımıyla Temsilciler Meclisinde  

görüştü. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Monzo ile yapılan görüşmenin 

ardından Arjantin - Türkiye Dostluk Grubu üyelerini 

de kabul etti. 

Görüşmelerde Türkiye ve Arjantin arasında, her 

alanda gelişmekte olan 

ikili ilişkilerden duyulan 

memnuniyet dile getirildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Arjantin Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı ve Ulusal Senato 

Başkanı Gabriela Michetti 

ile sohbet etti. Yıldırım, 

burada Arjantin Ulusal 

Kongresi Şeref Defterini  

imzaladı.

Soldan sağa: Parlamentolararası Birlik Grubu (PAB) Türk Grubu Başkanı 
Ravza Kavakcı Kan, Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ulusal 
Senato Başkanı Gabriela Michetti, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Arjantin Temsilciler Meclisi Başkanı Emilio Monzo

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin - Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile birlikte
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G20 Parlamenter Forumu dolayısıyla 
Arjantin’de bulunan TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, başkent Buenos 
Aires’teki Arjantin Kongresinde 
yapılan “Kadının Güçlendirilmesi” 
başlıklı oturumda konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, G20 Parlamenter 
Forumu çerçevesinde Arjantin Kongresinde yapılan 
“Kadının Güçlendirilmesi” başlıklı oturumda konuştu.

Kadınların dünya nüfusunda erkeklerden biraz daha 
fazla olmasına değinen Yıldırım, iş ve sosyal hayatta 
kadınların bu kadar yer bulamamasının bir anlayış ve 
zihniyet meselesi olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Zihnimizde eğer hepimiz, Rabb’imizin yarattığı bir 
kul olarak kabul edersek, kadın erkek eşitsizliği diye 
bir şey olmaz. Tarihte kadınların diri diri gömüldüğü, 
‘içinde şeytan var’ diye yakıldığı dönemler görülüyor. 
Bütün bu dönemler geride kaldı. Artık kadınları 
hayatın her alanında görebiliyoruz. Bu durum ülkeden 
ülkeye değişse de hiçbir ülke geride kalmamak için 
bu değişimi yapmak mecburiyetindedir. Kadınlara 
verilecek imkânlar bir lütuf değil, onların hakkıdır.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, kadın erkek eşitliğinin, fırsat 
eşitliği şeklinde tezahür etmesi gerektiğini vurguladı. 

“Kadınlara birtakım ayrıcalıklar tanıyarak, kota 
belirleyerek varlıklarını bu şekilde sürdürmelerini istemek 

onların beklentilerini karşılayacak bir durum 
değildir.” ifadesini kullanan Yıldırım, siyaset, 
ticaret ve eğitim alanlarında da bu eşitliğin 
sağlanmasının önemine dikkati çekti. 

Türkiye’de üniversitelerdeki öğrenciler ve 
öğretim görevlilerinin yarısından fazlası 
kadın olmasına rağmen siyasette kadının 
varlığının bu kadar fazla görülmemesine 
işaret eden Yıldırım, bunun artırılması 
gerektiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’de 
2001’de kadınların iş hayatındaki rolünün 
sadece yüzde 18 olduğunu ve bugün 
yüzde 34’e çıktığını, 2023 yılında ise bu 
oranın yüzde 40’ın üzerine taşınmasının 

hedeflendiğini aktardı. 

Kadınların sosyal imkânlardan da erkekler kadar 
yararlandırılması gerektiğine değinen Yıldırım, ayrıca 
Türkiye’nin 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme 
hakkı verdiğini hatırlattı. 

Geçen yasama döneminde TBMM’de Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu oluşturulduğunu hatırlatan 
Binali Yıldırım, bu komisyonun, kadınların daha fazla 
istihdamı ve sosyal hayatta daha fazla yer alması gibi 
konularda görüşlerini bütün paydaşlarına aktardığını 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye’nin, Birleşmiş 
Milletler’in (BM) Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 
Önlenmesi Sözleşmesi’ne bireysel başvuru hakkını 
sağlayan protokole taraf olduğunu anımsattı. 

Türkiye’nin, G20’nin 2015 dönem başkanlığı sırasında 
Kadın20’yi organizasyonun açılım gruplarına 
dâhil ettiğini dile getiren Yıldırım, ayrıca “İstanbul 
Sözleşmesi” olarak bilinen kadına yönelik şiddetin 
önlenmesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Konseyi 
sözleşmesinin hazırlanmasında Türkiye’nin verdiği 
katkıdan bahsetti. 

“Güçlü toplumların güçlü kadınla hayat bulabileceğini 
biliyoruz.” diyen Yıldırım, ayrıca Akdeniz’de yaşanan 
mülteci hareketliliği ve ölümlere, bilhassa bu göç 
hareketine kadınların da dâhil olmasına değindi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, göç krizinden en çok Türkiye, 
Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerin etkilendiğini 
sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Arjantin Senato Geçici Başkanı 
Federico Pinedo (sağda)
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, TRT WORLD  
FORUMU’NA KATILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının 
Global İletişim Ortağı olduğu, “Parçalanmış Bir 
Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek” 
temasıyla düzenlenen TRT World Forumu’na katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, TRT World Forumu’nda 
yaptığı açılış konuşmasına İngilizce başladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, forum boyunca dünyanın dört 
bir yanından gelen uzmanlar, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, siyasetçilerin; barışın ve güvenliğin 
tesis edilmesi, dünyada devamlılığının sağlanması 
ve halklara bunun sunulması için çaba harcayan 
insanların bir araya geleceğini ve harcanan çabanın 
gerçekten hedefe ulaşmayı destekleyeceğini söyledi. 

“İngilizce bu kadar konuşmam yeterli. İngilizcem, 
konuşmamı daha fazla sürdürmeye yeterli değil. 
Benim için konuşmamı ana dilimde sürdürmek 
çok daha uygun olacak.” diyen Yıldırım, Türkçe 
konuşmasına “3 kıtayı birleştiren, ortasından deniz 
geçen, dünyanın açık hava müzesi İstanbul’a hoş 
geldiniz.” sözleriyle başladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, TRT’yi konuyu dünya 
gündemine getirdiği için tebrik ederek şu şekilde 
devam etti: 

“Parçalanmış Bir 
Dünyada Barış ve 
Güvenlik, önemli 
bir konu, önemli 
bir başlık. 3 kıtada 
600 yıldan fazla 
barış ve kardeşliği 
yaşatmış olan 
bu topraklarda, 
bu konunun 
görüşülmesi çok 
daha anlamlı. 
Bizde bir laf vardır, 
‘Damdan düşenin 
hâlini, damdan 
düşen anlar.’ 
Dolayısıyla bu 

forum, insanlığın ortak sorunlarına ortak çözümler 
geliştirme noktasında büyük bir katkı sağlayacak. 
Sınır aşan sorunlarla karşı karşıyayız. Artık sorunlara 
‘yerel ya da bölgeseldir’ diye bakamayız. Olaylara daha 
büyük bir aynadan bakma mecburiyeti var. Eğer böyle 
bakarsak ayrıntılarla boğulmayız, zaman kaybetmeyiz. 
Dünya sorunlu, yaşadığımız bölge daha da sorunlu. 
İbn-i Haldun, ‘Coğrafya kaderdir.’ demiştir. Doğrudur, 
her coğrafyanın kaderi vardır. Kaderiyle yaşamak, 
o coğrafyadaki insanların gözyaşından uzak, huzur, 
barış içerisinde hayatlarını sürdürmek de ülkeleri 
yöneten, sorumluluk alan bizlerin görevidir.” 

Türkiye’nin sorunlarla çevrili bir coğrafyada 
bulunduğunu belirten Yıldırım, “Bu sorunların doğal 
uzantıları, tabiatıyla bizi etkiliyor. Suriye’de 8 yılı 
aşan iç savaş sebebiyle en büyük bedeli ödeyen 
ülkelerden biriyiz. Lübnan da Ürdün de aynı bedeli 
ödüyor. 3,5 milyon kardeşimize kucak açtık, onların 
hayata tutunmalarına vesile olduk. Bazı ülkeler 
bunu anlamakta zorlanıyor. ‘30 milyar dolar para 
harcadınız.’ diyorlar, anlamıyorlar, anlayamıyorlar 
çünkü mesele insan olunca, insanı yaşatmak olunca 
paranın değeri olmaz. Bir insanı kurtarmak, bir 
cihanı kurtarmak demektir. Bizim anlayışımız, bizim 
inancımız bunu gerektiriyor. Onun için biz bunu 
yapıyoruz.” dedi. 

3 Ekim 2018 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, dünyada ve bölgede 
büyük karışıklıklar ve ciddi gelişmişlik farkı olduğunu, 
yeryüzü kaynaklarının adil bir şekilde paylaşılmadığını, 
teknolojileri, imkânları ileri olan ülkelerin kaynaklara 
önce ulaştığını, daha sonra gelenlerin bunlardan 
mahrum kaldığını anlattı. 

Necip Fazıl Kısakürek’in dünyadaki eşitsizliği “Allah’ın 
10 pulunu bekleyedursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 
kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah 
olsa” sözleriyle anlattığını aktaran Yıldırım, “Yeryüzü 
kaynaklarının eşit ve adil şekilde paylaşılmaması, 
dünyadaki insanların huzurunu kaçıyor. Bu 
huzursuzluğun tek kaynağı savaş, çatışma değildir, 
aynı zamanda açlık, yoksulluk, susuzluk, işsizlik, 
ümitsizlik bu sorunların kaynaklarını oluşturuyor. 
Daha az gelişmiş ülkelerde sorunun daha da 
derinleştiğini görüyoruz. Yapılan araştırmalara göre, 
dünyada serveti en yüksek 8 kişinin elinde tuttuğu 
servet miktarı, dünya nüfusunun yarısının servetine 
denk geliyor. Bu kişilerin sahip oldukları 420 milyar 
doları aşkın servet, dünya genelinde 3 milyar 600 
bin kişinin ihtiyacı olan paraya denk. Bu durum, 
küresel eşitsizliğe çok çarpıcı ve küçük bir örnek. 
Benzer durum, ülkelerin kendi içinde de geçerli. Tabii 
ulusal, uluslararası çelişkilerin derinleşmesi, çatışma 
risklerini de artıran diğer bir sebep.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, herkesin barış, huzur, güven 
içinde yaşadığı bir dünya hedefine ulaşmanın, “güçlü 
ülkeler”in adil davranma ve iyi niyete dayalı iş birliği 
yapmalarıyla mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları 
söyledi: 

“İş birliği yapmayı gerektiren meselelerin başında 
terörle mücadele geliyor. Terör ve terörizm, 
ülkeye, dine, etnik kimliğe bakmadan kayıtsız ve 
şartsız reddedilmeli. Terör, hiçbir şekilde finanse 
edilmemeli, silah ve para desteği sağlanmamalı. 
Kişinin neresi ağrıyorsa, canı oradadır. Terör 
sebebiyle Türkiye’nin uzun yıllar canı yanmıştır. 
Türkiye, 30 yılı aşkın bir süredir bölücü, etnik PKK 
terör örgütüyle mücadele ediyor. Yaylaları boşalttıran, 
tarımı, hayvancılığı öldüren, madencilik yapılmasına 
engel olan, masum insanlara, bebeklere varıncaya 
kadar gözünü kırpmadan katleden teröristlere karşı 
verdiğimiz mücadeleden ne yazık ki pek çok dost 
bildiğimiz ülkeden destek göremedik, göremiyoruz. 
‘Testi kırılınca yol gösteren çok olur.’ misali, terörle 
mücadelede beklediğimiz desteği vermeyen ülkeler, 

ancak mesele El Kaide olunca, mesele DEAŞ 
olunca, onların vahşeti gündeme gelince, avaz avaz 
bağırıyorlar. Yani kapıları çalınınca, hırsızın farkına 
varıyorlar. 35 bin masum insanı katleden bu örgüt, 
PKK, bugün de PYD/YPG adıyla ne yazık ki Suriye 
topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların 
bu faaliyetini sürdürebilmesi de dost bildiğimiz, 
NATO’dan müttefik bildiğimiz Amerika’nın açık, aleni, 
doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce tır silah, füze, 
her türlü mühimmat, bu terör örgütüne aktarılıyor. 
Bu soruyu sorduğumuzda, müttefikimiz ve dostumuz 
olan ülkenin verdiği cevap çok enteresan, ‘Biz onlarla 
stratejik bir iş birliği yapmıyoruz, taktiksel iş birliği 
yapıyoruz.’ Ne demek? Zırva. Terör örgütüyle iş 
birliğinin hiçbir şekilde mazur görülecek yanı yoktur. 
Eğer bölgesel ve küresel terörü yok etmek istiyorsak, 
bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütünü 
kullanamayız. Neymiş? ‘DEAŞ’ı yok edeceğiz, 
onun için PKK’ya ihtiyacımız var.’ Böyle bir anlayış, 
bölgede, dünyada barış ve huzur getirebilir mi? Bakın 
Afganistan’a, ne oldu? Terörü yok etmek için gelenler 
ne yaptılar? Yıllar sonra itiraf ettiler, trilyonlarca dolar 
gitti, binlerce insan öldü. Dönüp bakıyoruz, Afganistan 
onların gelmediği yıllarda mı daha iyiydi şimdi mi daha 
iyi? Bakın Irak... ‘Nükleer silah var, dünyanın başına 
bela olacak.’ bir yaygarayla geldiler, Irak daha belini 
doğrultamadı. Libya’da, Suriye’de, Yemen’de aynı şey. 
Myanmar’daki etnik temizlik, üç dinin mukaddes bildiği 
Kudüs’te hortlatılmaya çalışılan yeni karışıklıklar, yeni 
din savaşları... Bunların hepsi bölgelere, ülkelere barış 
getirme adına sözde yapılan, ancak sorunları daha da 
derinleştirmekten başka işe yaramayan girişimlerdir.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin son yıllarda FETÖ 
adlı bir terör örgütünün daha olduğunu hatırlattı. 

Bu örgütün 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de kanlı 
bir darbe yapmaya kalktığını, kendisinin o dönemde 
Başbakan olduğunu anlatan Yıldırım, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte milleti, bu alçak 
darbe girişimine karşı meydanlara davet ettiklerini 
anımsattı. 

Türk siyasi tarihinde, belki de dünya siyasetinde 
görülmeyen bir işi başardıklarını aktaran Yıldırım, 
devletin silahlarını, uçaklarını, helikopterlerini, 
tanklarını, toplarını ele geçiren alçakların, o silahları 
sivil insanlara yöneltip Türkiye’yi çökertmek, seçilmiş 
hükûmetini yok etmek, ülkeyi kaosa sürüklemek 
istediğini belirtti. 
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Ancak o gün, halkın gücünün tankın gücünü yendiğini 
ve Türk milletinin bu alçaklığa, bu kepazeliğe geçit 
vermediğini ifade eden Yıldırım, “251 şehit verdik, 
binlerce gazimiz oldu. Ben bu vesileyle şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı, uzun ömürler 
diliyorum.” diye konuştu. 

Terör örgütü FETÖ’nün liderinin Amerika’da el bebek 
gül bebek bir malikânede yaşadığını dile getiren 
Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü 
bilgi, belge elde fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz 
ülke, kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun 
kardeşim adamın yaşamına sınırlama da mı 
getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya 
devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir 
soruşturma dâhi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından 
başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? 
Başka sual akla gelmiyor. 

Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama 
çıt yok. Benim teröristim, senin teröristin gibi ayrım 
olduğu müddetçe, biz terörle mücadelede başarılı 
olamayacağımız gibi bölgesel ve küresel kardeşliği 
de sağlayamayız. Sınır aşan sorunlara, ülkeler ve 
kurumlar arası iş birliği yapmadan mücadele mümkün 
değildir. Terörün lojistiğini, finansmanını kesmeden 
sadece silahla mücadeleyle ortadan kaldırılması 
mümkün değildir.” 

Bu noktada bir hususa daha değinmek istediğini ifade 
eden Yıldırım, “Türkiye’ye karşı terör faaliyetinde 
bulunan örgütler, sürekli Batı ülkelerinde hak 
ve hürriyetlerinin yeterince sağlanmadığından 
şikâyet ediyor. Oysa Türkiye, 2002 yılından beri 
demokratikleşme yolunda kişilerin kendilerini 
serbestçe ifade etmesi yolunda, hak ve hürriyetler 
adına çok önemli yasal ve anayasal değişiklikler 
yaptı. Parti kapatma imkânsız hale geldi. Aynı şekilde 
inanç ve ifade hürriyetinin alanı da olabildiğince 
genişletildi. Peki, bütün bunları yaptık da terör bitti 
mi? Hayır, bitmedi. Yapılan düzenlemeler, alınan 
tedbirlere rağmen terör bitmiyorsa, teröristlerin 
hak ve hürriyetten daha fazlasını talep ettikleri ve 
şikâyetlerinin hiçbirinin haklı sebebinin olmadığı 

aşikârdır. Bu durum El-Kaide ve DEAŞ için de 
geçerlidir.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bugün dünya nüfusunun 
7,5 milyarı aştığını, gelecek 20 yılda 2 milyar daha 
artacağının hesap edildiğini anlatarak, dünyanın 
mevcut GSMH’nin kabaca 80 trilyon dolar üzerinde 
olduğunu söyledi. 

Eşit ve adil bir paylaşım olsa, kişi başına 10 bin 
doların üzerinde bir gelir oluşturulması gerektiğini 
belirten Yıldırım, “Yani yoksulluğun neredeyse sona 
ermiş olması lazım. Dahası gelirin adil dağıtıldığı 
bir dünyada, savaş ve şiddet olgusu da bugünkü 
düzeyde olmazdı. Böyle olduğu takdirde kaçak, göç, 
mülteci gibi sorunlar da asgari düzeyde olurdu. 
İnsanlar keyfine mi doğduğu, büyüdüğü toprakları 
bırakıyorlar bir maceraya düşüyorlar? Daha iyi bir 
gelecek için, insanların göç etmesi ayıplanamaz. Oysa 
bakıyoruz bu sorunlar katlanarak büyüyor. Günümüz 
dünyası maalesef öngörülemeyen, liderlerin anlık 
kararlarıyla sürekli sorun üretiyor. Bugün 700 milyon 
insan aşırı beslenme sorunu yaşarken, 800 milyon 
açlık sorunuyla karşı karşıya. Yapılması gereken 
sorun oluşturan sebeplerin ortadan kaldırılması. 
Yani sivrisinek aramak değil, bataklığı kurutmaktan 
geçiyor.” şeklinde konuştu. 

Dünyadaki stresin en önemli sebeplerinden biri 
de mevcut statükonun devam etmesi, statükonun 
bozulmak istenmemesi olduğunu dile getiren Yıldırım, 
2. Dünya Savaşı sonrasında, oluşan savaşları 
önleme adına kurulan bu statükonun artık ülkelerin 
ihtiyacını karşılayamadığını, değişen paradigmanın 
statükonun savunucuları tarafından da artık anlaşılma 
zorunluluğu olduğunu kaydetti. 

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda bir kez daha “Dünya 
beşten büyüktür” dediğini hatırlatan Yıldırım, “Bu beş 
ülkeye, tek başına olayların karşısına direnme hakkını 
kim veriyor? Bir yerde masum insanlar ölüyor, oluk 
oluk kanlar akıyor. ‘Hadi gelelim şunu durduralım’ 
diyor BM. Birisi elini kaldırıyor ‘yok’ diyor. Dosya 
orada kapanıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. 
İnsana, huzur, barış getirmeyen, gözyaşı ve kanın, 
insanlık dramının devam etmesine seyirci kalmak, 
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küresel sorunlara çözüm getirmez. Bireysel rekabeti, 
küresel sorunlar karşısında terk edemezsin. “ diye 
konuştu. 

Uluslararası pek çok sorunun da ülkeler arasındaki 
ilişkilerde eşitsizlikten kaynaklandığını ifade eden 
Yıldırım, bu eşitsizliği gidermek konusunda da küresel 
diplomasinin yetersiz kaldığını söyledi. 

Komşu ülke Suriye’de olduğu gibi barış ve güvenlik 
ortamını tesis etmek için yaptırım gücü olan, kararları 
uygulanan kurumların ne kadar aciz kaldığının 
görüldüğünü vurgulayan Yıldırım, “Kudüs’te, 
Filistin’de karar alınıp da İsrail’in uygulamadığı 
Güvenlik Konseyi kararının sayısı ne kadardır? Yani 
bazı ülkeler için ‘bu bir mecburiyettir, uygulanmazsa 
onların felaketine sebeptir’ diyeceksiniz, bazı ülkeler 
uygulamayınca hiçbir şey olmayacak, hiçbir sonucu 
olmayacak. Peki, bu kuruma, bu sisteme insanları 
nasıl inandıracağız? Bu sorunun, yüksek sesle 
sorulması lazım. Sorun çözme işlevi görecek bu tip 
kurumların olmayışı, güçlülerin çıkarlarını gözeten 
bir düzeni ortaya çıkarmıştır. Yine bizde bir tabir 
vardır, ‘hırsız içerideyse, kapı kilit tutmaz.’ Sorunu 
yaratanların, sorunu çözecek olması gerçeği var 
olduğu sürece, bu basit daire içinde daha çok döner, 
dolaşırız.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, BM Güvenlik Konseyinin 
yapısının, gözden geçirilmesi ve ipe un serme 

politikasının terk 
edilmesi gerektiğini, 
aksi takdirde 
konuşulanların hepsinin 
boş olduğunu söyledi.

Hiçbir devletin tek 
başına veto yetkisinin 
olmaması gerektiğini 
dile getiren Yıldırım, 
konuşmasını şu 
şekilde sürdürdü:

“2. Dünya Savaşı 
sonrası yaşanan 
acı tecrübelere 
göre kurulmuş 
veto yetkisi, tekrar 

savaş çıkmasını, küresel istikrarsızlığı önlemek 
için getirildi, ama bugün veto savaş önleme değil, 
savaşları körükleme amacına hizmet etmektedir. 
Günümüzde BM üyesi 194 ülke var. İslam İşbirliği 
Örgütünün üye sayısı 57. BM Güvenlik Konseyinde 
de mutlaka bir İslam ülkesinin olması lazım çünkü 
yeryüzü nüfusunun 1 milyar 800 milyonu Müslüman 
ve bugünkü bütün kargaşanın, bütün iç savaşların, 
bütün terörün olduğu yer Müslüman ülkeler. Bu 
bir tesadüf mü? Bu soru üzerinde düşünmemiz 
lazım. BM üyesi her 4 ülkeden biri nüfus çoğunluğu 
Müslüman olan ülkedir ve dünya nüfusunun dörtte 
birine eşit. Bu bir dinî ayrımcılık değil, bu bir etnik 
ayrımcılık değil, küresel sorunlara çözüm üretmek 
için farklılıkların işin içine daha çok katılması lazım. 
10. ve 11. yüzyılda bunun acısını Haçlı Savaşları’yla 
bu topraklar çok yaşadı. Kudüs, hepimizin mukaddes 
evi, Hristiyanlığın da Müslümanlığın da Museviliğin de 
. Peki bu yapılanlar ne? Nasıl izah edeceğiz? Barıştan 
ve diyalogdan ne kadar söz edersek edelim, bazı 
ülkeler ilişkileri sorunlar üzerinden yürütmeyi bir araç 
hâline dönüştürmüştür. Ülkeler arasındaki ilişkilerin 
sorunlar üzerinden yürütülmesi, çatışmayı daha da 
derinleştirmektedir. O sebeple uluslararası ilişkilerde 
caydırıcılık gücü önemlidir. ‘Sorun yoksa, iş birliği 
yok’ gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Oysa dünya 
hepimizin ortak evidir, birlikte bu evi temiz tutmak 
hepimizin sorumluluğudur. Kaynaklarımız sınırlıdır, 
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birlikte korumalıyız. İlişkilerimizi, imkânlarımızı hor 
bir şekilde kullanmaya devam edersek bu sorunlar 
havuzunda boğulmaya mahkûmuz, bundan kaçış 
yoktur.”

TBMM Başkanı Yıldırım, 28 ülkeden oluşan Avrupa 
Birliğinin bölgesel sorunlarda ortada görünmediğini 
belirterek, “Avrupa Birliği, uluslararası sorunların 
çözümünde yeterince aktif değil. Günümüzde 
daha çok içine kapanan Avrupa’yı görüyoruz, 
sorunlarla yüzleşmemeye çalışan ve sınır duvarlarını 
alabildiğince yükselten, ‘Bana değmeyen yılan bin 
yaşasın’ anlayışıyla hareket eden bir Avrupa Birliği var. 
AB’nin dünyadaki mevcut sorunlara yaklaşımı, çözüm 
üretmekten uzaktır. Ekonomik ve sosyal sebeplere 
bağlı uluslararası pek çok sorun, AB’nin yeterince 
ağırlığını hissettirmemesi nedeniyle olumsuz şekilde 
gelişmektedir.” diye konuştu.

“Dünyanın sorunlarını uzaydan gelenler çözmeyecek.” 
diyen Yıldırım, “İnsan kaynaklı bu sorunları çözüp 
barışı, kardeşliği ve güven ortamını tesis edecek olan 
yine bizleriz. Çözemediğimiz, ertelediğimiz her sorun 
ateş topu gibi canımızı yakmaya devam edecek.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, dünyada yükselme eğilimi 
gösteren ırkçılık ve İslam düşmanlığı konusuna 
değinirken, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Irkçılık ve İslamofobi, halklar arasında nefret 
tohumlarını beslemektedir. Irkçılık bazı gruplar 
arasında moda gibi hızla yayılıyor; sloganlar, 
semboller, aşırılıklar, özendiriliyor. Özellikle gençler 
arasında taraftar bulan bu tehlikeye karşı behemehâl 
önlem alınmalıdır. Günümüz şartları 1990 öncesinin 
dehşet dengesinden çok farklıdır. Bu sefer bloklar 
arası geçişler açık olduğundan daha yerel alanlarda 
örtülü bir mücadele maalesef söz konusu. Bir yandan 
sevgi, barış temaları işlenirken diğer yandan nefret 
söylemleri ve tohumları ekilmekte, saldırganlık 
dürtüleri harekete geçirilmektedir. Myanmar, Arakan, 
Rohingya Müslümanları sadece inançları yüzünden 
etnik temizliğe tabi tutulmaktadır. Maalesef onların 
sesini dünyada duyan yoktur. Onların sesini de 
imkânları nisbetinde dünyanın gündemine getiren 
yine Türkiye’dir. Bu tür davranışlar asla müsamaha 

görmemeli. İslam barış dini, Müslüman barış insanıdır. 
Birilerinin İslam ya da Müslüman adını kullanarak 
şiddete başvurması, Müslümanları da töhmet altında 
bırakmaktadır. Batı dünyasının, Hristiyan dünyasının 
artık ‘İslamist terörist’ söyleminden vazgeçmesi 
gerek. Bu, ayrımcılıktır, terörü teşvik etmektir. 
Terörün dini, imanı, ırkı, mezhebi, hiçbir şeyi yoktur. 
Bütün semavi dinler insan öldürmeyi yasaklamıştır, 
haksız yere. Hâl böyleyken sanki ‘bütün teröristler 
Müslümanlar arasından çıkıyormuş’ gibi küresel bir 
algı oluşturmak terörle mücadeleye katkı sağlamaz, 
küresel barışa, kardeşliğe, katkı sağlamaz, bölgeler, 
dinler arası çatışmayı daha da körükler.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, insanların arasına nefret 
tohumları ekenlerin bir gün o nefretin hedefi hâline 
geleceğini hatırlatmak istediğini belirtti.

Artık yerel veya bölgesel kalkınmadan söz 
edilemeyeceğini ifade eden Yıldırım, insanlığın ortak 
gelişimini hedefleyen kalkınma modelinin, küresel 
ölçekte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Kaynakların akılcı ve planlı bir değerlendirme ile 
ele alınması gerektiğini dile getiren Yıldırım, “Zira 
böyle giderse devletler, 100 yıllık bir geleceği 
bile yönetmekten âciz kalacaklar. Kalkınmanın 
sürdürülebilir olması, güvenliğin sağlanması, 
kaynakların korunmasına ihtiyaç vardır. Bu durum, 
dünyanın ortak gündemi olmak mecburiyetindedir. 
Biz de gelecek hafta Antalya’da 40’tan fazla ülke, 26’sı 
parlamento başkanı olmak üzere, bir araya geleceğiz 
ve bu toplantıda benzer konuları ele alacağız. Ele 
alacağımız konular nedir? Ticari savaşlar, paraların 
silah gibi kullanılması ve bölgesel kalkınmışlık 
farklarının değerlendirilmesi. Tüm bunlar, ‘Gündem 
2030’ başlığıyla değerlendirilecek ve bir deklarasyon 
yayınlanacaktır.” diye konuştu.

Türkiye’nin bölgede önemli sorumlulukları olduğunu 
belirten Yıldırım, “Bölgesel karışıklıkların, küresel 
istikrarsızlığa dönüşmemesi için biz, olması 
gerekenden daha fazla gayret gösteriyoruz.” dedi.

Suriye’deki son İdlib olayına değinen Yıldırım, 
konuşmasına şu şekilde devam etti:
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“Nerede dünya? Nerede BM? Orada milyonlarca 
insan ölümle yüz yüze geldi. Türkiye inisiyatifi aldı, 
Rusya’yı ikna etti ve orada akan kan durduruldu ama 
bu sürdürülebilir bir şey değildir. Bütün ülkelerin 
sorumluluk alması, elini taşın altına koyması lazım. Bir 
ülkenin başkanı çıkıyor, asırlık komşumuz İran’a ‘Ben 
bu nükleer anlaşmasını beğenmedim, iptal et’ diyor. 
Bu kadar keyfîlik, bu kadar öngörülemez kararlarla 
küresel barış sağlanamaz. Aklına estiği kararı alan, 
aklına estiği gibi hareket eden ülkeler, dünyanın 
barışından, istikrarından sorumlu olan ülkeler gibi 
adlandırılamaz. Güç, sorumluluk ister. Sadece 
kendinizin değil, bütün dünyanın huzuru, barışı için 
daha sorumlu davranmanızı gerektirir.

En son olarak biz de karşı karşıya geldik. Bir gün 
kaktılar bizim bakanlarımız hakkında ‘Mal varlığına 
el koyduk, Amerika’ya gidemezler, gelemezler’ gibi 
kararlar alındı. Türkiye’nin ihraç ürünlerine ilave 
vergiler koydular. Türkiye’nin hakkı olan bazı savunma 
araç ve gereçlerine kısıtlama getirmeye kalktılar. Böyle 
bir şey olabilir mi? Hangi gün ne şekilde davranacağı 
belli olmayan bir anlayışla dünyaya barış ve huzur 
getirilebilir mi?”

TBMM Başkanı Yıldırım, 194 BM üyesi ülkenin bu 
konuları daha aklıselim değerlendirmesi ve yine BM 
çatısı altında çözüm üretmenin yollarını zorlaması 
gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Yıldırım, hiç bir dinî ve etnik ayrım 
gözetmeksizin, bölgesel farklılıklar ve dünya gerçekleri 
dikkate alınarak politika üretilmesi gerektiğini ifade 
etti.

Türkiye’nin, İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanı 
olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Tam o sırada Kudüs’e 
büyükelçilik açma kararı aldılar. Dönem başkanı 
olarak Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız önce İslam 
ülkelerini çağırdı, olağanüstü toplantıda kararlar alındı. 
Arkasından BM toplantıya çağrıldı. Bu teşebbüsü 
yapan ABD yönetiminin orada ne kadar yalnız kaldığını 
hep beraber gördük. Ama bütün bunları yok sayarak, 
yanlışta ısrar edildi. Peki bundan sonrası ne olacak? 
Hangi sorunu çözdünüz? Hiçbir şey çözülmedi.” dedi.

BM’ye süratle güven ve itibar kazandıracak adımların 
atılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları 
kaydetti: 

“Bunu, bu statükoyu kuranlardan beklemek, yılbaşında 
hindilerden ziyafet çekmek isteyenlerle farkı yok. 
Böyle bir şey olmaz. Bunu diğer ülkeler zorlayacak. 
Sorunların bedelini ödeyen ülkeler zorlayacak. Böylece 
bu mesele hallolacak. Biz Türkiye olarak bölgemizde, 
bir yandan ülkemizde yaşayan 81 milyonun huzurunu, 
kardeşliğini, refahını temin ederken, bir yandan da 
bölgemizde yaşanan iç karışıklıklarına, teröre, insanlık 
trajedilerine karşı büyük mücadele veriyoruz. Onların 
hayata tutunmaları için elimizden geleni yapıyoruz. 
Yıllardan beri Afganistan’da, Libya’da aynı şeyi 
yapıyoruz.

Lübnan’da Barış Gücünde askerlerimiz var, Afrika’da 
aynı şekilde. Katar’da, Körfez’deki krizde yine aktif rol 
oynadık. Ama tabii ki burada sadece bir veya birkaç 
ülkenin bu inisiyatifi alması yetmez. Bütün ülkelerin, 
kısa vadeli çıkar hesaplarını bir kenara bırakarak uzun 
vadeli küresel barış ve kardeşliği tesis edecek her 
türlü menfaati ikinci plana atarak ‘İnsanlık yaşasın’ 
diyerek karar verecek bir anlayışa ihtiyaç var.”

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, TRT World Forumu’nun, 
“Çıkmazlarıyla Avrupa Birliği” başlıklı 
ikinci oturumunda bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin AB ile ilişkisini ısrarcı ve kararlı şekilde 
sürdürdüğünü ve Türkiye’nin AB’ye tam üye olmak 
istediğini aktaran Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, “İnsanların yaşam standartlarını her anlamda 
iyileştiren bir şey. Hâlâ üye olmak istiyoruz, sürecin 
devam etmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Avrupa Birliğinin ABD’den farklı bir konsept olarak 
ortaya çıktığını dile getiren Bozkır, AB’ye yeni ülkeler 
eklenmesine karar verme süreçlerinin zora girdiğini, 
önemli durumlarda ya kararların geciktiğine ya da 
karar verilemediğine işaret etti. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Yunanistan’ın 
yaşadığı ekonomik kriz ile İngiltere’nin AB’den ayrılma 
sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İzmir’de Ege Üniversitesi 2018 - 2019 
Akademik Yılı Açılışı ile Fahri Doktora 
Tevcih Töreni’ne katıldı. 

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf 
Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen törene AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı Hamza 
Dağ, AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Mahmut Atilla Kaya, İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha 
Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile 
çok sayıda akademisyen ve öğrenci 
katıldı.

Saygı duruşu ve Ege Üniversitesi 
Korosu’nun seslendirdiği İstiklal Marşının okunmasıyla 
başlayan törende, katılımcılara “Ege Üniversitesi 
Tanıtım Filmi” ve “Meclis Başkanı Binali Yıldırım 
Belgeseli” sunuldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın özgeçmişinin 
okunmasının ardından Fahri Doktora Tevcih Töreni’ne 
geçildi.

Ege Üniversitesi tarafından TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım’a fahri doktora 
unvanı verildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Ege Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından fahri 
doktora beratı takdim edildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Budak, TBMM 
Başkanı Yıldırım’a akademik cübbesini giydirdi.

Ege Üniversitesi Akademik Açılış ve Fahri Doktora Tevcih 
Töreni’nde bir konuşma yapan TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, alçak bölücü terör örgütü PKK’nın bu sabah 
arama tarama görevi için sahaya çıkan jandarmalara 

tuzak kurduğunu, el yapımı patlayıcının uzaktan 
patlatılması sonucu kahraman Mehmetlerden bazılarının 
şehit olduğunu, bazılarının da yaralandığını belirtti. 

Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, şehit 
yakınlarına sabır dileyen Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Milletimizin başı sağolsun. Ne yaparsa yapsınlar, 
hangi alçaklığa başvurursa vursunlar şunu cümle 
âlem bilmelidir ki bu topraklarda terörün ‘t’si 
kalmayacak. Devletimizin bu kararlılığı vardır. Esasen 
bu canilerin yapmaya çalıştıkları da son zamanlarda 
teröre karşı verilen mücadelede, elde edilen mutlak 
başarılı sonuçlar karşısındaki can havliyle yaptıkları 
hareketlerdir.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, fahri doktora unvanı 
konusunda kendisine güvenen üniversite senatosuna 
teşekkür ederek yeni öğretim yılının herkese hayırlı 
uğurlu olmasını istedi. 

Üniversitelerin bilimsel hürriyetin merkezleri 
olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

“Üniversiteler tek tip insan yetiştirme merkezleri 
değildir. Şablon öğretim burada olmaz. İnsan burada 
hayatın dinamik akışına göre kendini şekillendirir. 
Üniversitelerde öğrenciye ezber dayatılmasında 
bulunulmamalıdır. Çünkü üniversiteler bilimsel 

4 Ekim 2018 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İZMİR’DE ÇEŞİTLİ 
TEMASLARDA BULUNDU
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hürriyetin de merkezidir. Fikirler, akademik 
yapının temelidir ve hiçbir zaman tehdit altında 
olmamalıdır. Güvenlik ve özgürlük ortamında her şey 
tartışılabilmelidir. Üniversitelere olabildiğince özgün 
araştırma imkânı ve fırsatı tanınmalıdır. Ne yazık ki 
kafanın içindeki fikirlere değil de kılık kıyafetlerle 
uğraşılan dönemleri üniversiteler yaşadı. Çok şükür 
bir daha bahsi açılmamak üzere bu çağ dışı dönemler 
geride kaldı.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’de 1950’ye kadar 
sadece 3 üniversitenin olduğunu, bunlara 1955 yılında 
merhum Adnan Menderes döneminde 4 üniversite 
daha ilave edildiğini belirterek, “2002 yılında 
başlattığımız üniversiteleri yurdun geneline yayma 
hamlesiyle bugün, her ilimizde üniversite olmakla 
beraber toplam üniversite sayımız 206’ya ulaşmıştır. 
Bunlardan 129’u devlet üniversitesi, diğerleri de özel 
ve vakıf üniversitelerdir. Bugün üniversite olmayan 
hiçbir ilimiz kalmamıştır.” dedi. 

İnsanlığın bugün ulaştığı medeni seviyede Müslüman 
ilim adamlarının çok büyük yeri olduğunu vurgulayan 
TBMM Başkanı Yıldırım, Moğolların Bağdat’taki tüm 
kurumları ve kütüphaneleri yakıp yıktıktan sonra 
İslam dünyasında sönen ilim ışığını tekrar Türklerin 
yaktığına dikkati çekti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Osmanlı İmparatorluğu 
tarafından açılan ilk üniversitenin Fatih Sultan 
Mehmet tarafından kurulan Fatih Medresesi olduğunu 
belirterek, “Değerli dostlar, madem fahri doktora 
verildi, ciddi bir mevzuyu anlatmamız lazım. Aslında 

alışık olmadığım bir konuşma 
tarzıdır fakat üniversitedeyiz, bilim 
adamlarının karşısındayız. Bir 
de cübbe giydirdiniz, yükümü de 
ağırlaştırdınız.” ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin ilk nüfus sayımında 13 
milyon 648 bin olan nüfusunun 81 
milyona ulaştığını aktaran Yıldırım, 
Cumhuriyet ilan edildiğinde 130 
milyon dolar olan dış ticaret hacminin, 
bugün 400 milyar dolar seviyesine 
ulaştığını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin 
2002’de dünyada 39. sırada 

olduğu altyapıda, 2017’nin sonunda 8. sıraya kadar 
yükseldiğini, bunun 10 yılda gerçekleştirildiğini aktardı. 

Türkiye’nin bulunduğu noktanın henüz arzu 
ettikleri seviyede olmadığını belirten Yıldırım, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“Parmakla gösterilen 10 ülkeden bir tanesi hâline 
geleceğiz. Bazı alanlarda geldik, altyapıyı söyledim. 
Havacılıkta 7’ncisiyiz dünyanın, Avrupa’nın 2’ncisiyiz. 
Bütün alanlarda gelmemiz lazım. Refah seviyesi olarak, 
ticaret olarak, eğitim olarak. Türkiye’nin üniversiteleri 
ilk 500 üniversiteden birkaç üniversite olmamalı, 
çok daha fazla üniversitemiz büyük üniversiteler 
arasında yer almalılar. Demek ki yapacak işimiz 
daha çok. Cumhuriyet’imizin 100. yılına sayılı yıllar 
kaldı. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Muasır 
medeniyetler seviyesinin ötesine geçmek.’ Hedef 
Cumhuriyet kurulurken zaten konmuş, bize düşen bu 
hedefi gerçekleştirecek adımlar atmak. Cumhuriyet’in 
100. yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşıp millet ve 
devlet olarak çok daha ileriye gitmeliyiz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, terörü bitirip refahın ülkenin 
her tarafına yayılması gerektiğine dikkati çekerek 
şunları kaydetti: 

“Maddiyatı maneviyatla buluşturmazsak, daha yüksek 
seviyelere çıkamayız. Huzuru ve güvenliği mutlak 
sağlamazsak; güvenliği, özgürlüğün alternatifi olarak 
sunmazsak hem özgürlük hem güvenliği bir arada 
olması gerektiğini ve bunun şartlarını oluşturamazsak, 
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bu hedeflere ulaşamayız. Terörü bitirip refahı ülkenin 
her tarafına yaymamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sisteminin ilk günlerinde karşı karşıya 
kaldığımız büyük oranda küresel operasyonlar 
sonucunda bu durum elbette ki alınan tedbirlerle 
bertaraf edilecek ve ülkemiz hız kaybetmeden 
hedeflerine emin adımlarla ilerleyecektir. Biz 
bugün sıkıntılarına değil, geleceğin hedeflerine 
odaklanmalıyız.

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin bugün karşı 
karşıya kaldığı sıkıntıların olduğunu belirterek, “Bu bir 
sır değil. Bir ekonomik sıkıntı yaşıyoruz, bu ekonomik 
sıkıntının sebepleri de bellidir, doğurduğu sonuçlar 
da bellidir. Endişeye mahal yoktur. Türkiye bu ve 
buna benzer sıkıntıları yaşamış, bu sınavlardan her 
seferinde büyük bir tecrübe ile büyük bir başarı ile 
çıkmasını bilmiştir.” ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, dünyada yaşanan 
huzursuzlukların, iç savaşların temelinde refahın 
adaletsiz dağılımının yattığını, 80 insanın elinde tuttuğu 
servetin, dünya nüfusunun yarısının kazandığına eşit 
olduğunu bildirdi. 

“Dünyanın millî geliri belli, 80 trilyon dolar. 7,5 
milyar nüfus var, bölün kişi başı 10 bin 500 dolar 
para ediyor. 10 bin 500 doları herkes alabilse, öyle 
bir servete ulaşabilse biz bu terörü de göçü de 
mültecileri de konuşmayız.” diyen Yıldırım, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyindeki 5 ülkeli yapının 
gelinen noktada artık işe yaramadığını, sorunları 
çözmektense büyümesine sebep olduğunu aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz. 
Ancak bu kaderi, bu toprakları, gönül coğrafyamızda 
yaşayan insanların geleceği için umuda, refaha 
dönüştürmek, sessizlerin sesi, kimsesizlerin kimsesi 
olmak yolunda adımlar atmamız gerekiyor. Birbirimizi 
eleştirerek yiyip tüketerek bu hedeflere ulaşamayız. 
Bu topraklar hepimizin, gidecek başka yerimiz yok. 
Birbirimize ışık tutacağız, yol göstereceğiz. Birbirimizi 
yıpratırsak bundan sadece düşmanlarımız zevk alır, 
onlar sevinir. Yapmamız gereken, yükseköğrenim 
gören insanlarımızın sayısını daha da artırmak, yüzde 

70 seviyelerinin üzerine çıkmak. Geldiğimiz noktada 

‘Ne iş olursa yaparım.’ diyen mesleksiz evladımız 

kalmamalı. Türkiye bölgenin istihdam üssü haline 
gelmelidir. Eğer bunu gerçekleştirirsek, insanımız 
vize kuyruklarına girmez, pasaportumuz dünyanın 
her yerinde itibar görür. O zaman gençlerimizin 
de istikbale olan umutları artar. Terör neyi istismar 
ediyor, gençlerimizin geleceğini istismar ediyor.” 

İşsizliğin dünyanın sorunu olduğuna işaret eden 
Yıldırım, Afrika’da genç işsizliğin yüzde 43, Orta 
Doğu’da yüzde 42, Türkiye’nin de içinde bulunduğu 
Avrupa’da ise yüzde 24-34 arasında değiştiğini 
söyledi. 

Daha önce önemli olan mesleklerin bugün önemini 
yitirdiğini, aynı şekilde bugün önemli olanların 
da gelecekte önemini yitirebileceğine dikkat 
çeken Yıldırım, herkesin mutlaka bir yabancı dil 
öğrenmesi, teknolojinin esiri olmadan nimetlerinden 
yararlanılması gerektiğini bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Ege Üniversitesinin güneş 
enerjisi projesi hakkında gelişmeleri takip edeceğini 
belirterek, kuruluşundan bu yana 63 yıl geçen 
üniversitenin kampüs alanı için yeni bir master 
plan çalışmasına ihtiyaç olduğunu, üniversitenin bir 
bütün olarak ele alınıp kendi içinden kaynak üreterek 
yenilenmesi gerektiğini ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 1993’ten bu yana faaliyet 
gösteren Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfının 
çalışmalarına destek verdiğini hatırlatarak, vakfın bu 
sene de 4 bin üniversite öğrencisine burs vereceğini, 
500 bursun da Ege Üniversitesi öğrencisine 
verileceğini kaydetti. 

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Yıldırım, Ege 
Üniversitesine dereceyle giren öğrencilere ve enerji 
alanında 2017 yılı TÜBİTAK Bilim Ödülü kazanan 
Prof. Dr. Şule Erten Ela ile biyokimya alanında 2018 
Bilim Akademisi Derneği tarafından Genç Bilim İnsanı 
programında derece alan Prof. Dr. Petek Ballar 
Kırmızıbayrak’a başarı belgelerini verdi.



74

TBMM Başkanı Faaliyetleri

EKİM 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İzmir’de Ege Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesinin açılış törenine 
katıldı. 

Ege Üniversitesinin Karşıyaka ilçesindeki Suat Cemile 
Balcıoğlu Sağlık Yerleşkesinin açılışı TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti. 

Açılış törenine TBMM Başkanı Yıldırım’ın yanı sıra 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK 
PARTİ İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, 
Mahmut Atilla Kaya ile Necip Nasır, AK PARTİ Sivas 
Milletvekili Mehmet Habib Soluk, İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu 
Akpınar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Fatma Seniha Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Necdet Budak, siyasi parti temsilcileri, 
öğrenciler ve ilgililer katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, 
Türkiye’de 2002 yılında 76 üniversite bulunurken bu 
rakamın şu anda 206’ya ulaştığını, bu üniversitelerden 
9’unun İzmir’de yer aldığını bildirdi. 

Kentteki üniversitelerde 200 bin öğrencinin eğitim 
gördüğünü aktaran Yıldırım, 2018-2019 eğitim 
öğretim yılında tüm öğrencilere ve hocalara  
başarı diledi. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra ilk 
kez üniversite isminin 14 Haziran 1935’de Dil Tarih 
Coğrafya Fakültesinin kurulmasıyla başladığını 
anımsatan Yıldırım, Osmanlı döneminde eğitim 
öğretim seferberliğinin 2. Abdülhamit döneminde 

başlatıldığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 
dünyanın bütün 
gelişmiş ülkelerinin 
bilgiye sahip olduğunu 
aktararak, “Millet olarak 
daha çok çalışacağız, 
bilgiye sahip olacağız, 
bilgiyi üreteceğiz, bir 
adım öne geçeceğiz. 
İnsanın olduğu yerde 
mutlaka farklılık vardır, 
farklılığın olduğu yerde 
rekabet vardır. Rekabet 
başarılı olmak için, öne 
geçmek için şarttır. 
Fikri olmayanın, fikri 
yetmeyenin bildiği tek 
şey şiddettir. Oysa planı, 

programı, düşünceleri yarıştırmak esastır. Ülkemize 
ve insanımıza ancak bu şekilde hizmet edebiliriz. 
Siyaset eğer insana hizmet ediyorsa, insanlarımızın 
yüzünü güldürüyorsa o zaman bir anlam ifade eder. 
O hâlde gün hedeflere odaklanma zamanıdır, büyük 
hedeflerden uzaklaştığımızda birbirimizle, uğraşır 
enerjimizi boşa harcamış oluruz.” dedi. 

Türkiye’nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve 
ayakta kalabilmek için daha çok çalışılması gerektiğini 
vurgulayan Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Bu işgalci güçler doğrudan işgal yapmaz 5’inci kol 
faaliyetleriyle, kuklalarıyla, satılmış hainler marifetiyle 
görevlerini ifa eder, hedeflerini gerçekleştirirler. 
Hatırlayın 15 Temmuz tarihimizin en vahşi, en alçak 
darbe girişiminde bulunan bu hainlerin hedefi ülkemizi 
kaosa sürüklemek, demokrasiyi yok etmek ve kardeşi 
kardeşe düşürmek. O gece Cumhurbaşkanının 
dik duruşu, hükûmetimizin kararlılığı ve yüce 
milletin meydanlara inmesi neticesinde ay yıldızlı al 
bayrağımız inmemiş, ezanlar dinmemiştir. Ve alçaklar 
emellerine ulaşamamıştır. O gece mensubu olduğum 
Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Gazi Meclisimiz 
de bombalar altında ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız 
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Milletindir.’ nidalarını yükselmiştir. Onlar 
(FETÖ) milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve 
seçilmiş hükûmete karşı giriştikleri bu alçak 
kalkışmanın bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar, 
ödeyeceklerdir. Herkes emin olsun 15 Temmuz 
gecesi her biri bir kahraman olan 251 şehidimiz, 
2 bin 191 gazimizin hesabı onların burunlarından 
fitil fitil gelecek şekilde soruluyor.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, konuşmasında 
sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara da 
değindi, 2 gün önce bir doktorun cinayete 
kurban gittiğini anımsattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

“Doktorların görevi sağlık, sıhhat dağıtarak insanların 
canlarını kurtarmak, onların hayata tutunmasını 
sağlamak. Doktorlarımıza yönelen bu alçakça 
saldırıları lanetliyorum, kınıyorum. Şunu herkes 
bilmelidir ki bu cinayetlerin hesabı hukuk önünde 
mutlaka sorulacaktır. Ama sormamız gereken bir 
başka soru da nasıl böyle çok kolayca, gözünü 
kırpmadan cana kıyan bir nesil yetişiyor. Bunu da 
sorgulamamız lazım. Ve dönüp eğitim sistemimizi 
maneviyat odaklı, insan odaklı, sevgi odaklı, kardeşlik 
odaklı tekrar gözden geçirmemiz lazım. İnsan yaratılış 
gayesinden uzaklaşmadan hayatı boyunca fikirlerinin, 
inançlarının ideallerinin peşinde olmalıdır. Zorluklar 
karşısında yılmayacağız. Bir insan ile aynı fikirde 
olmamak kavga gerekçesi olamaz. Gayrimeşru şiddet 
yöntemleriyle bugüne kadar elde edilmiş hiçbir hedef 
yoktur.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, gençlerden bilim ve teknolojiyi 
yakından takip etmelerini, bu alanlardaki yeni meslek 
kollarıyla yakından ilgilenmelerini isteyerek 
Türkiye’nin bilgisiyle, kendi teknolojisini 
üretmesi gerektiğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İzmir Tersanesi Komutanlığını 
ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Alaybey 
Tersanesinde incelemelerde bulundu. 

Askerî törenle karşılanan Yıldırım’ın ziyareti, 
basına kapalı olarak gerçekleşti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
daha sonra, geçen yıl Tunceli’de 
polis helikopterinin düşmesi sonucu 
şehit olan pilot komiser Abdullah 
Ortanca’nın İzmir’deki babaevini 
ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Nisan 2017’de, 
Tunceli’de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit 
olan pilot komiser Abdullah Ortanca’nın İzmir’in 
Karabağlar ilçesinde bulunan babaevini ziyaret etti. 

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretten sonra Sabancı 
Kültür Sarayı’na gitmek için yola çıkan TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Limontepe Mahallesi’nde vatandaşların 
daveti üzerine taziye çadırına da ziyarette bulundu.

Konya’da geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını 
kaybeden İhsan Soylu ve Gönül Turan’ın yakınlarına 
başsağlığı dileyen TBMM Başkanı Yıldırım, dua etti.
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EKİM 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli 
programlarda bulunduğu İzmir’de 
“Meslek Hastalıkları Kongresi”ne 
katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) ile İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği 
tarafından Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“Meslek Hastalıkları Kongresi”ne katıldı.

Kongreye TBMM Başkanı Yıldırım’ın yanı sıra AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK 
PARTİ İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, 
Mahmut Atilla Kaya ile Necip Nasır, CHP İzmir 
Milletvekili Kani Beko, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma 
Seniha Nükhet Hotar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün 
Atalay, Meslek Hastalıkları Kongresi Başkanı ve İş 
ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın, siyasi parti temsilcileri, 
öğrenciler ve ilgililer katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin üretim ve ihracat üslerinden İzmir’de 
yapılan bu etkinliğin son derece önemli ve yol gösterici 
olduğunu söyledi. 

Bu toplantılardan çıkacak sonuçların yasal düzenleme 
gerektiren kısımlarının TBMM ile paylaşılacağını 
aktaran Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“Türkiye’nin petrolü yok, doğal gazı yok yani mutlak 
üstünlüğümüz yok. Her kuruşumuzu alın teriyle 
kazanıyoruz. Bu sebeple çalışanın güvenliği ve 
çalışma ortamının huzuru elbette ki çok önemli. 
Bugün bazı zorluklar yaşadığımız bir gerçek ancak 
yaşadığımız sıkıntılar işçilerimizi de işverenlerimizi 
de yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu durum 
geçicidir. Dünyadaki mevcut statükonun bozulmasını 
istemeyen kimi ülkeler millî paralarını silah olarak 
kullanmaktan geri durmuyor. Türkiye’deki iş ortamını 
da tehdit eden bu operasyonlar, işçilerimizin 
çalışma güvencesine de zarar veriyor. Geçmişte de 
benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı lütfen 
hatırlayın. Türkiye güçlendikçe, bir oldukça, beraber 
oldukça bu sıkıntıların üstesinden geleceğimizden  
şüpheniz olmasın.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’den istenenin açık 
ve net olduğunu belirterek “Başına veya ensesine 
vurularak ekmeği alınacak Türkiye istiyorlar, bu 
eskiden böyleydi. Dolayısıyla ‘Benim de söyleyecek 
sözüm var.’ ve ‘Bölgemdeki olan bitenden ben de 
sorumluyum’ diyen bir ülke olarak binlerce kilometre 
uzaktan gelip buralarda proje yürütenlere karşı 
dimdik duralım. Güney sınırlarımızı tehdit eden 
terörü sınırlarımız içinde değil, sınırlarımız dışında da 
kaçtıkları yere kadar kovalayarak yok edelim.” 

Bugün Batman’da yine hain bir tuzak sonucu şehitler 
ve yaralılar olduğunu hatırlatan Yıldırım, şu şekilde 
devam etti: 

“Terör bu ülkenin kaderi değil, mutlaka terör bu ülke 
topraklarından sökülüp atılacak. Terörün kaynağının 
dışarıda olduğunu biliyoruz. Terörün Türkiye’nin 
enerjisini tüketmek, azaltmak, hedeflerini geciktirmek 
için bir manivela olarak kullanıldığını da biliyoruz. 
Ancak yapmamız gereken terörle mücadelede 
kararlılığın devam etmesi, bunun yanı sıra da güvenlik 
saikiyle özgürlüklerin kısıtlanmaması. Güvenliği 
sağlayacağız, o hâlde özgürlüklerden vazgeçeceğiz, 
öyle bir şey yok. Her ikisini de yapacağız. Özgürlükleri 
de güvenliği de bir arada sürdürebiliriz, zor olur ama 
başarırız. Gelişmiş demokrasilerin yapması gereken 
de budur. 90’lı yıllarda yaptığımız hatalar bugün bize 
katlanarak bedel olarak geliyor. Bir yandan güvenlik 
esaslı mücadeleye devam edeceğiz, bir yandan da 
insanlarımızı kucaklamaya devam edeceğiz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, terörün yol açtığı travmaların 
tedavi edilmesi için gereken önlemleri alacaklarını 
belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Terör konusunda bizim hiç ama hiç müsamaha 
etmeyeceğimiz kırmızı çizgiler var. Her şeyi 
yapabilirsiniz, siyaset, ticaret, akademik çalışma 
yapabilirsiniz. Toplumun hangi kesiminden olursanız 
olun, hangi işi yaparsanız yapın, asla üzerinde 
tartışılmayacak gerçeklerimiz ortadadır. Ülkenin milleti 
ve devletiyle bağımsız bütünlüğü, bölücülük yok, eyalet 
filan gibi düşünceler yok. Bayrağımız, toprağımız, 
devletimiz ve milletimiz asla tartışma konusu olamaz. 
Bunları eğer masaya getirirseniz, orada özgürlük 
filan dinlemeyiz. Bu ülkeyi bize emanet edenler, bu 
bayrağa renk verenler, ecdadımız, şehitlerimizdir. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıdır. Bu 
topraklara gözümüz gibi bakmak vatan borcumuz, 
millete karşı en büyük sorumluluğumuz.” 
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Türkiye’nin 1 milyar 
800 milyonluk İslam 
dünyasında kutup 
yıldızı gibi parladığına 
vurgu yapan Binali 
Yıldırım, “İnşallah 
sadece Türkiye’nin 
değil, gönül 
dünyamızda, terör 
altında, iç savaş altında 
inim inim inleyen 
bütün kardeşlerimizin 
sesi olmaya 
devam edeceğiz. 
Geçirdiğimiz değişim 
sürecinin getirdiği 
sıkıntılar da geçicidir. 
Cumhurbaşkan l ı ğ ı 
Hükûmet Sisteminin uygulamaları oturdukça bu 
belirsizlikler ortadan kalkacak ve Türkiye’nin önünde 
yeni ufuklar açılacak. Bunların olması için hepimizin 
yeni sisteme, değişime alışması gerekiyor.” diye 
konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 4 dönem milletvekilliği 
yaptığını hatırlatarak, uzmanların bunun meslek 
hastalığına girip girmeyeceğini araştırabileceğini 
söyledi. 

Bunun dışında da sürekli görev yapan sendika 
başkanlarının, oda başkanlarının da incelenebileceğini 
belirten Yıldırım, “Seçim kaybettiği hâlde, koltuk 
kaybettiği hâlde parti başkanları bu hastalığın içinde 
midir, değil midir?” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, meslek hastalığının önemli 
olduğunu belirterek, meslek hastalıkları bölümünün 
DEÜ’de kurulması fikrinin heyecan verici olduğunu, 
bu projeye destek verdiğini kaydetti. 

İşlerin, çalışanlar üzerinde çeşitli rahatsızlıklara sebep 
olabildiğini kaydeden Yıldırım, meslek hastalıklarının 
çalışma hayatının ve yönteminin çıkardığı bir olgu 
olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, kendisinin de uzun süre 
ağır sanayi diyebileceği gemi inşa işinde çalıştığını 
hatırlatarak üniversite 2. sınıfta staj yaptığı dönemde, 
kaynak yaparken göremediği için maskesini çıkardığını 
söyledi. 

Daha sonra gözlerinden rahatsızlandığını ve 3 gün 
yatakta kalmak zorunda kaldığını belirten Yıldırım, 
yine çalışma hayatında uyardığı bir ustanın iş kazası 
sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’de iş ortamının 
iyileştirilmesi, işçi sağlığının korunmasına yönelik 
düzenlemelerin zaman zaman yapıldığını ifade 
ederek, şu şekilde konuştu: 

“Bizim ülkemizde herhangi bir konuda yasal 
düzenleme, hayatın doğal akışı devam ederken 
yapılmıyor. Nerede bir kaza var, nerede olağanüstü 
bir gelişme oldu; panikle, telaşla bir düzenleme 
yapıyoruz sonra ya o düzenlemeyi çok abartıyoruz ya 
da ihmal ediyoruz. Uygulama kabiliyeti sınırlı oluyor. 
O yüzden her kazadan sonra bir düzenleme yapmak 
yerine, işleri hiçbir kaza olmadan oturup uzmanlarıyla, 
çalışanlarla, çalıştıranlarla, akademisyenlerle, tüm 
paydaşlarla enine boyuna görüşüp, konuşup yapmak 
her zaman daha doğru sonuca bizi götürecektir.” 

27. Yasama Meclisinde iş sağlığı ve güvenliği alanında 
sahadan gelen tecrübeli isimlerin bulunduğunu 
aktaran Yıldırım, “Ben bu noktada Meclisimizin, 
gerek meslek hastalıkları gerek çalışma hayatının her 
kesimin beklentisini sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
bakımından çok ciddi çalışmalar yapabileceğini 
düşünüyorum.” dedi. 
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Dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her 
yıl 2,5 milyon insanın hayatını kaybettiğini, bunun yanı 
sıra çok sayıda insanın engelli hâle geldiğini kaydeden 
Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“İş yerlerinde her şey mükemmeldir desek doğru 
söylemiş olmayız. Zaman zaman kazalar olmuyor 
değil, bunun yanı sıra hastalıklar oluyor. Meydana 
gelen kazalar ve meslek hastalıkları dikkate alındığında 
dünyada durum neyse Türkiye’de de aynı. Esasında 
bu durumdan en fazla zararı yine kendimiz görüyoruz. 
Sosyal barışımız yara alıyor. Maddi kayıpları biraz 
daha çalışarak, yorularak telafi edebiliriz ama 
kaybettiğimiz canları, kaybolan sağlığı geri 
getiremiyoruz. Biz mevcut tablonun resmini 
doğru çekip gelecekte neler yapmamız 
gerektiğini daha çok düşünmeliyiz.”

“Meslek Hastalıkları Kongresi”nde Dokuz 
Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet 
Hotar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile 
İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Arif Hikmet Çımrın da birer 
konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Meslek Hastalıkları 
Kongresi Başkanı ve İzmir Meslek Hastalıkları 
Uzmanları Derneği Başkanı Arif Hikmet 
Çımrın, TBMM Başkanı Yıldırım’a teşekkür 
belgesi verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İzmir Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen “İzmir İş Dünyası Sohbet 
Toplantısı”na katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Ticaret Odası 
(İZTO) tarafından EGİAD Sosyal ve Kültürel Etkinlik 
Merkezinde gerçekleştirilen “İzmir İş Dünyası Sohbet 
Toplantısı”na katıldı.

Toplantıya ayrıca AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet 
Hotar, İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile iş insanları 
katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, İZTO’nun düzenlediği 
toplantıda bir konuşma yaparak İzmirli iş insanlarına 
hitapta bulundu.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 
ile yeni bir döneme girdiğini belirten Yıldırım, yeni 
dönemin fırsatları ve güçlü yanlarının bulunduğunu 
kaydetti. 

Türkiye’nin yeni sisteme geçtiği sırada küresel 
şartlarda da yeni bir döneme girildiğini aktaran 
Yıldırım, ülkede 2002-2012 arasında dolar kurunda 
değişiklik olmadığını, bu dönemde ülkeyi, ekonomiyi 
büyütmek için iş adamlarının kaynakları alarak üretimi 
ve ihracatı artırdığını ifade etti. 

Devletin önceki krizlerden ders alarak 
borçlanmadığını ifade eden Yıldırım, şu andaki 
borçlanmanın reel sektörün borçlanması olduğunu, 
onun da üretime, büyümeye gittiğini, sıkıntının 
olacağını ancak her şeyin düzeleceğini ifade etti. 

Mevcut durumun ne olduğundan hafif ne de 
olduğundan ağır gösterilmemesi gerektiğine 
dikkati çeken TBMM Başkanı Yıldırım, hükûmetin 
gerekli önlemleri aldığını, sıkıntıların üstesinden  
gelineceğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Bizim üretimimizin devam 
etmesi lazım, istihdamın devam etmesi lazım.” 
ifadesini kullandı. 

Yerel seçimlerle ilgili bazı çevrelerin farklı 
hesaplar içerisinde olduğuna işaret eden Yıldırım, 
seçimlerin yerel seçim çerçevesinde tutulması  
gerektiğini sözlerine ekledi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Marmara Üniversitesinin     
2018-2019 Akademik Yılı 
Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih 
Töreni’ne katıldı.

18 Ekim 2018 

Marmara Üniversitesi 2018-2019 Akademik 
Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni, 
üniversitenin Sultanahmet’teki rektörlük 
binasında gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi tarafından TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım’a tevdi edilen fahri 
doktora unvanına ait senato kararı okundu. 
Kararda, şu ifadeler yer aldı: 

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin en büyük iç 
ve dış tehditlere maruz kaldığı bir dönemde, 
demokratik, siyasal rejimin korunarak millî birlik ve 
bütünlüğümüzün teminat altına alınmasına yönelik 
sergilediği olağanüstü çabaları; küresel, ekonomik 
ve finansal istikrarsızlıkların dünya ekonomilerini 
derinden etkilediği zamanlarda ülkemizde yapısal 
reformların hayata geçirilerek, toplumsal ve ekonomik 
kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasında gösterdiği 
üstün gayretleri; başta Orta Doğu coğrafyası olmak 
üzere dünyanın pek çok bölgesini sarsan askerî 
gerilimlerin ve çatışmaların yoğunlaştığı bir ortamda 
uluslararası barışın tesis ve muhafaza edilmesine 
dair yürüttüğü yapıcı girişimleri; ülkemizin kamu 
yönetimi modelinde yapılan köklü değişmeler yoluyla 
resmî kurum ve kuruluşların daha etkin ve verimli 
işleyişlerine öncülük eden katkıları muvacehesinde 
TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım’a, Marmara 
Üniversitesi Senatosunun 15 Ekim 2018 tarihli 
kararıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim 
Dalında fahri doktor unvanı tevcih edilmiştir.” 

Kararın okunmasının ardından MÜ Rektörü Prof. Dr. 
Erol Özvar, TBMM Başkanı Yıldırım’a, fahri doktora 
belgesini tevdi ederek cübbe giydirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Marmara 
Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı ve 
Fahri Doktora Tevcih Töreni’nde bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasında, fahri doktora 
unvanı dolayısıyla Marmara Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erol Özvar ile üniversite senatosu, öğretim 
üyeleri ve akademisyenlere teşekkür etti. 

Marmara Üniversitesinin Türkiye’nin tarihî birikiminin 
bir özeti olduğunu dile getiren Yıldırım, “Sultan 
Abdülhamid, Osmanlı’nın en zor zamanlarında, son 
dönemlerinde tarihe mührünü vuran bir sultandı. 
En zor zamanlarda, en zor işleri başaran bir 
hükümdardı. Bugün etrafımıza eğitim, bayındırlık, 
sağlık kamu binaları adına şöyle bir baktığımızda 
sadece Türkiye’de değil, Türkiye’yi kuşatan 25 
ülkede Sultan Abdülhamid’in eserlerini, mühürlerini 
görmemiz mümkün. Değişen dünyada Osmanlı’nın 
değişimi ıskalamaması için başlattığı büyük değişim 
programı için Avrupa’ya gönderdiği Türk gençleri, 
orada değişimi okusun, anlasın ve Osmanlı 600 yıllık 
tarihinden sonra yarışta geri kalmasın istedi. Ancak 
o gençlerimiz ne yazık ki Abdülhamid’in sağladığı 
bu imkânlarla bu hedefleri gerçekleştirmek yerine o 
büyük sultanın tahttan indirilmesi için müstevlilerle iş 
birliği yapmaktan geri kalmadı.” diye konuştu. 

TBMM BAŞKANI YILDIRIM’A MARMARA, KAFKAS VE 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTELERİNDEN FAHRİ DOKTORA 
UNVANI TAKDİM EDİLDİ
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TBMM Başkanı Yıldırım, üniversitelerin geleceği inşa 
edecek eğitim kuruluşları olduğuna işaret ederek, 
“Biz iktidara geldiğimizde Türkiye’de 76 üniversite 
vardı. Bugün 206 üniversite var. Üniversite olmayan 
şehrimiz yok, hatta birçok şehrimizde birden çok 
üniversite var. İstanbul’da faal olan 63, toplam 69 
üniversite var.” dedi. 

Üniversitelerin insana ve hayata dair her şeyle 
ilgilenmek mecburiyetinde olduğunu belirten Yıldırım, 
şu şekilde devam etti: 

“Türkiye, bugün dünyanın ilk 20 ekonomisi arasına 
girdiyse bu üniversitelerimizin yetiştirdiği nitelikli 
insanlarımız sayesindedir. Bizim petrolümüz, doğal 
gazımız yok ama hiç tükenmeyen kaynağımız, 
insanımız var. Bugünlere nasıl geldiysek yarınlara da 
bu genç ve dinamik insan kaynağımızla erişeceğiz. 
Tarihin akışına ve gelişimine paralel olarak toplumlar 
arasındaki rekabet gittikçe kızışıyor. Üretim ve 
tüketim biçimi giderek değişiyor. Yeni teknolojilerin 
hayatımıza girmesiyle çok değil, 15 yıl içerisinde 
mevcut mesleklerin bir kısmı tedavülden kalkacak, 
çalışan nüfusun yüzde 50’si işsiz kalacak. Çünkü bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki gelişme artık hayatımızı 
da yönetir hâle geliyor. Daha şimdiden bizim yok olan 
mesleklerin, istihdam alanlarının yerine ikame edecek 
işsiz kalan bu insanlarımıza yönelik projeler üzerinde 
kafa yormamız lazım, üniversitelerin bunu yapması 
lazım. Aksi hâlde teknoloji bize mutluluk getirmez, 
bizim hayatımızı çekilmez hâle getiren bir unsura 
dönüşebilir. 

Eskiden toprağa sahip olanlar hayata hükmediyordu. 
Sonra toprağın yerini sanayi aldı. Artık bilgiyi 
üreten, bilgiyi kullananların dünyaya hükmettiğini 
görüyoruz. Günümüzün en yüksek ciro yapan, en 
minimum istihdamla dünyanın en büyük cirosunu 
yapan şirketlerin geçmişi 100-150 yıl değil, 50 yıl 
bile değil, topu topu 20 yıllık şirketler. Bugün anlı 
şanlı 1800’lerden beri iftiharla var olduğunu söyleyen 
şirketlerin 10-20 katı ciroya ulaştılar. Bilgiyi üretip 
mamul hâle getirdikleri için konvansiyonel şirketleri 
geride bırakıp 21. yüzyılın başından itibaren en 
fazla büyüyen ve gelir elde eden şirketler, bilişim 
ve teknoloji şirketleri olmuştur. Türkiye’de yetişmiş 
nitelikte insan gücüne daha fazla ihtiyacımız var 
çünkü emek yoğun üretim yerini bilgi yoğun üretime 
bırakıyor, iş kolları nitelik değiştiriyor. ‘Her işi yaparım 
abi’ tipinden bir işi en iyi şekilde yapan insan profiline 

geçiş sürecini yaşıyoruz. Üniversitelerimizde gençleri 
yetiştirirken, eğitirken lütfen bu hususlara özen 
gösterelim. Nesnelerin internetini geliştirmek, büyük 
veri havuzunda yer almak, yapay zekâ ve robot 
teknolojilerinden uzak kalmamak için bilgiyi işleyip 
endüstriyel ürün hâline getirecek insanlara ihtiyacımız 
var. Geleneksel aygıtlarla klasik yöntemlerle yaptığımız 
öğretim artık yeterli değil. Her alanda dijitalleşme, 
sayısallaşma mevcut.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yaşanan değişimin 
inanç yapısından düşünce biçimine kadar her şeyi 
etkilediğini belirterek, şunları söyledi: 

“Artık eskiyi bilmek kadar yarını da öngörmek 
mecburiyetindeyiz. Dünün meseleleriyle oyalanmak 
yerine yarının meselelerini öngörüp çözüm arayışına 
girmek mecburiyetindeyiz. Üniversitelerimizi farklı 
ilgi ve algılara sahip gençlerimizin kabiliyetlerini 
geliştirmek için fırsat sunulan merkezler hâline 
getirmemiz lazım. Üniversiteler esasında farklılıkların 
uyum içinde, bir arada olduğu merkezlerdir. 
Üniversitelerde o, şu, bu fikir ya da zihniyet değil, bilgi 
hâkim olmalıdır çünkü dünyada zihniyetler değil, bilgi 
yarışır. İnsan, üniversitede fikre tahammül etmeyi 
öğrenmelidir. Düşünce ve ifade hürriyetinin olmadığı 
bir yerin adı üniversite olamaz çünkü üniversite 
düşünceye ket vurulan yer değil, düşüncenin 
evrensel hudutlara taşındığı merkezlerdir. Ülkemizde 
üniversitelerimize yöneltilen en temel eleştiri, içe 
dönük oldukları yönündedir. Bu eleştiride benim de 
katıldığım yanlar var. Öğretim üyelerimizi, düşünce 
hayatımızın, kültür dünyamızın her kademesinde 
daha aktif bir şekilde görmeyi arzu ediyoruz. 
Öğretim üyelerimiz sadece toplum içinde düzenlenen 
etkinliklere çok daha aktif katılım göstermeli. Öğretim 
üyelerimiz, akademisyenler, iş dünyamız, sivil toplum 
kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız irfan ocaklarını 
canlandırmak için âdeta bir seferberlik içine girmeli. 
Başlatılacak bu seferberlik, her alanda 21. yüzyılın 
bölgesel ve küresel liderleri arasına ülkemizi 
sokacaktır.” 

Gerek sosyal bilimler gerek mühendislik gerekse 
tıp alanında altyapı ve yetişmiş insan gücünün 
arttığını vurgulayan Yıldırım, “Eksik nedir? Dogmatik 
düşüncelerden artık kurtulma vakti gelmiştir. 
Zihniyet devrimi yapıp her düşünceye alan açmamız 
gerekmektedir. Organize bir şekilde sistematik bir 
çalışma içine girmemiz lazım. Bu durum bizi bilginin 
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üreticisi değil, kullanıcısı yapıyor maalesef. 
Madem iddiası olan bir medeniyetin sahibiyiz, o 
hâlde her sahada iddia sahibi olmamız lazım.” 
dedi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Şu anda da 
birtakım sıkıntılarımız var. Sakın ola yeise 
kapılmayın. Bunun daha zorlarından, bu 
sınavlardan biz başarıyla geçtik. Bunun da 
üstesinde geleceğiz. Biraz sıkıntı çekeceğiz 
ama mutlaka feraha çıkacağız. Bundan 
endişeniz olmasın.” dedi. 

Marmara Üniversitesi 2018-2019 Akademik 
Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Tevcih Töreni’nde 
konuşan Yıldırım, çevre, küresel ısınma, 
iklim değişikliği, işsizlik, yoksulluk, savaş, terör gibi 
sorunlarla uğraşmanın ancak bilgiyle güçlenmekle 
mümkün olduğunu belirterek, 2023, 2053, 2071 
hedef ve vizyonlarına başka türlü ulaşma şansının 
olmadığını söyledi. 

Genç nüfusu meraklı, araştırmacı hâle getirip beyin 
gücünün harekete geçirilmesi gerektiğine işaret 
eden Yıldırım, “Küresel terör baronlarının hedefi 
gençlerimizdir. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, 
bugünümüz, Türkiye’nin aydınlık yarınlarıdır. Bunu 
bildikleri için genç nüfuslarımız üzerinde terör 
örgütleri marifetiyle büyük bir oyun oynamaya 
çalışıyorlar. Ancak son 2 yılda terörle yaptığımız 
mücadelede umutları kırıldı. Bir ömür boyu güvenlik 
esaslı terör mücadelesi olmaz. Esas olan özgürlüktür. 
Güvenlik özgürlüklere, özgürlüklere güvenlik feda 
edilmemeli. Şimdi artık güvenlik yüzde yüz Türkiye’nin 
her köşesinde devletindir.” diye konuştu. 

İnsanların gelecek umudunun yeşertilmesi için 
saha, altyapı ve üstyapı çalışmalarının geliştirilmesi 
gerektiğine işaret eden Yıldırım, Şırnak, Hakkâri 
ve Mardin’in; havaalanları, yolları ve her şeyiyle 
İstanbul’dan hiçbir farkı olmadığını belirtti. 

Her şeyin elektronik ortama taşınmaya başladığını 
dile getiren Yıldırım, “Bu yıl sonuna kadar devlette 
artık ıslak imza kalkıyor, e-imzayla elektronik ortamda 
yapılıyor. Bu değişimi toplumda da yapmamız lazım.” 
dedi. 

Genç nüfus gibi ileri yaştaki vatandaşların da bilgisayar 
okuryazarı yapılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, 
değişimin karşısında direnme şansının kalmadığını 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Çanakkale, Sakarya 
ve Dumlupınar’da gençlerin cesaretiyle kazandıkları 
mevzileri bugün akıl eliyle ileri taşımak mecburiyetinde 
olduklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Sıradan bir millet değiliz. Tarih yapan, medeniyet 
kuran bir milletiz. Yüzlerce yıl Anadolu Selçuklu 
Devleti’nden Osmanlı’ya, oradan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne kadar bulunduğumuz coğrafyada sevgi, 
barış ve kardeşliği tesis etmek için çalıştık. Bugün 
de aynısını yapıyoruz. Yakın çevremizden başlamak 
üzere barışı müesses hâle getirmeye çalışıyoruz. 
Suriye’de, Irak’ta yaptıklarımız... Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekâtı’nın amacı, bu terör örgütlerini 
sınırlarımıza sızmadan bulundukları yerde etkisiz 
hâle getirmekti. Rusya’yla İran’da yaptığımız, İdlib’deki 
çatışmazlık bölgeleri birçok masum insanın hayatının 
yok olmasına engel olmuştur. Bizim inancımızda 
‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.’ var. Osmanlı bugüne 
bu ilkeyle üç kıtada hükmeden bir devlet olmuştur. 
Bize saldırılmadıkça kimseye saldırmamayı yüzlerce 
yıldır millî bir ilke olarak benimsedik. Bu sebeple de 
bütün dünyanın karşısına Mevlana, Yunus Emre ve 
Hacı Bektaş’la çıkıyoruz. 

Dünyanın onuncu büyük ekonomisi olma hedefimize 
ulaştığımızda iktisadi, siyasi, sosyal dinamikleri daha 
iyi işleyen, daha müreffeh bir Türkiye’yi elbette 
göreceğiz. Bu hedef olmazsa olmazımızdır, kızıl 
elmamızdır, ulaşmaya mecburuz. Eğer Anadolu’da 
güçlü olmazsak 20. yüzyılın başında atlattığımız 
badirelerle tekrar karşılaşabiliriz. İbn-i Haldun’un 
dediği gibi ‘Coğrafya kaderdir.’ Bu coğrafya bizim 
kaderimiz. Bu coğrafyada sadece kendimizi 
kurtarmakla mesul değil, bizden gelecek ve ümit 
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bekleyen milyonlarca mazlumun da koruyucusu 
olmak mecburiyetindeyiz. Milletimizi büyük kaygıya, 
endişeye sevk eden günlerin bir daha yaşanmasını 
istemiyoruz.” 

Nisan ayında yeni hükûmet sistemi hakkında Marmara 
Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen konferansa 
katıldığını hatırlatan Yıldırım, ekonomiyi geliştirmeyi ve 
devlet-millet dayanışması içerisinde ileri demokrasiye 
ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sorunların çözümünde ve 
geleceğin inşasında üniversitelerin çok büyük rolü 
olduğunun altını çizerek, gençlere şu şekilde seslendi: 

“Liseyi bitirip üniversiteye başladığınızda büyük 
hayalleriniz, idealleriniz vardı. İçinde bulunduğunuz 
şartlar sizi asla bu hayallerinizden vazgeçirmesin. 
İdeallerinizin peşinden koşmaya devam edin. 
Mutlaka başaracaksınız. Yaşamış, tecrübe etmiş biri 
olarak söylüyorum. Elbette zorlular göreceksiniz. 
Eğer zorluklar sizi yıkamazsa güçlenirsiniz. Yeter 
ki yılmayın, yenilgiyi kabul etmeyin. Ayağınızı 
bastığınız yeri de unutmayın. Kendi ruh kökünüze 
yabancılaşmayın. Mevlâna’nın pergel metaforu 
gibi bir ayağınız kendi kültürünüzde diğer ayağınız 
dünyanın yetimleri üzerinde olsun. Kendi irfanınızdan 
bağınızı koparmayın. Yenilenmeye, öğrenmeye sürekli 
açık olun. Aklınız, heyecanınıza hep rehber olsun. 
Kendinize duyduğunuz güveni, başarıya olan inancı 
yitirmeyin. Bütün bunların başında en önemli şey 
okumak. Okumayan insan yaşlanır. Okumanın böyle 
bir kerameti var. İster 20, ister 60 yaşında sürekli 
okuyacaksınız. Samimiyet ve iyi niyeti kaybetmeyin. 
Gelecekten umutlu olun. Üniversite yıllarında mutlaka 
bir lisan öğrenin. İlminizi, kültürünüzü, irfanınızı ancak 
üniversite yıllarında çok artırabilirsiniz. Çünkü en 
müsait zamanınız bu yıllardır. Hayata atıldığınızda bu 
yılları bulamayacaksınız.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için 
çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, sözlerini şu şekilde 
tamamladı: 

“2 yıl Başbakanlık yaptım başıma gelen pişmiş 
tavuğun başına gelmedi. Darbeler, Anayasa 
değişikliği, referandum, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, 
ekonomik krizler, sıkıntılar... Elhamdülillah milletimizin 
desteğiyle duasıyla hepsinin üstesinden geldik. 
Sağ salim yolumuza devam ediyoruz. Şu anda da 

birtakım sıkıntılarımız var. Sakın ola yeise kapılmayın. 
Bunun daha zorlarından, bu sınavlardan başarıyla 
geçtik. Bunun da üstesinden geleceğiz. Biraz sıkıntı 
çekeceğiz ama mutlaka feraha çıkacağız. Bundan 
endişeniz olmasın. Çünkü Türkiye’nin bu sıkıntıları 
aşacak imkânı da var kabiliyetleri de var. Türkiye’nin 
varlıkları, yükümlülüklerinin iki katını karşılayacak 
kadar hazır. Burada yaşanan sıkıntı konjonktüreldir. 
Bunların hepsini hükûmetimizin aldığı tedbirlerle 
aşacak ve inşallah ‘Durmak yok yola devam.’ diyerek 
işimize bakacağız.”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  
Kafkas Üniversitesi 2018-2019 
Akademik Yılı Açılış Töreni ile 
üniversite senatosunun aldığı kararla 
kendisine tevcih edilen Fahri Doktora 
Unvanı Töreni’ne katıldı.

23 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile 
birlikte Kafkas Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı 
Açılış Töreni’ne katılmak üzere Kars’a geldi.

Kars Harakani Havalimanı’nda tören mangasını 
selamlayan TBMM Başkanı Yıldırım’ı karşılamada 
AK PARTİ Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus 
Kılıç da bulundu.

Kafkas Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış 
Töreni, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
üniversite yerleşkesindeki Ahmet Arslan Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Törene, AK PARTİ Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve 
Yunus Kılıç, Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Belediye 
Başkanı Murtaza Karaçanta, Kafkas Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, siyasi parti yöneticileri 
ve il protokolü katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından üniversitenin tanıtım filmi 
katılımcılara izletildi, üniversite öğrencileri Kafkas 
dans gösterisi yaptı. 

Gösterinin sonunda bir öğrenci açtığı Türk bayrağını 
öptükten sonra TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a 
takdim etti. Yıldırım da sahneye çıkarak öğrencilerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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Öz geçmişinin okunması ve yaptığı hizmetlerin 
anlatılmasının ardından üniversite senatosunun 
aldığı kararla TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a 
Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami 
Özcan tarafından fahri doktora unvanı takdim 
edildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yaptığı konuşmada, 
Kars’ta çok önemli bir gün yaşadıklarını söyledi. 

Kendisine fahri doktora unvanını tevcih eden 
üniversite senatosuna teşekkür eden Yıldırım, 
şu şekilde konuştu: 

“Kafkas Üniversitesi, 26 yıl boyunca irfan 
güneşiyle bu bölgeyi aydınlatmaktadır. Ülkemizin dört 
bir yanından Kafkaslar’dan, Türki Cumhuriyetlerden 
gelen 21 bin evladımız, serhat şehrimizin sosyal ve 
kültürel hayatına önemli bir canlılık kazandırıyor. 
Gençlerimiz, aynı zamanda Kars’ın tanıtımına da çok 
büyük katkı sağlıyor. Bir zamanlar Doğu Ekspresi ile 
gelinen bu yollar bitmek bilmezdi. Şimdi artık Doğu 
Ekspresi ile yapılan yolculuklar nostaljiye dönüştü. 
Gazete sayfalarında, sosyal medyada paylaşımların 
en bilinen ulaşım aracı hâline geldi.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Bana birisi gelip sorsa 
‘Mutluluk nedir?’ diye, cevabım ‘Ülkemize hizmet 
etmektir.’ olur.” ifadesini kullanarak, ülkeye ve millete 
hizmet etmenin ibadet mesabesinde olduğunu dile 
getirdi. 

İbadet aşkıyla yaptıkları hizmetler sebebiyle zaman 
zaman 24 saatin kendilerine yetmediğini aktaran 
Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Geleceği düşündüğümde 24 saatin yetmediği 
günlerin bizi beklediğini görüyorum. Sadece şahsım 
değil, içinde bulunduğum hükûmetler döneminde 
Türkiye’ye çok büyük hizmetler yaptık, âdeta 
ülkemize çağ atlattık. 16 yılda yaptığımız yatırımlarla 
vatandaşımızın hayatını kolaylaştırdık, hayat kalitesini 
yükselttik, aynı şekilde altyapı bakımından Türkiye’yi 
dünyanın ilk 10 ülkesi arasına soktuk. 2002 yılında 
gelişmişlik açısından Türkiye yollar, havaalanları, 
demir yolları, iletişim bakımından dünyanın 39’uncu 
sırasındaydı. 2017 sonuna geldiğimizde Türkiye 
dünyanın 9’uncu altyapısı en gelişmiş ülkesi hâline 
geldi. Bizim amacımız ne? Dünya içinde 10 büyük ülke 
arasına Türkiye’yi sokmak.” 

Türkiye’nin altyapı bakımından şimdiden dünyada ilk 
10 ülke arasına girdiğini ve bunun kolay olmadığını 
anlatan Yıldırım, “Bunun arkasında alın teri, akıl teri 
var. Türk milletinin duası ve desteği var. Bu günlerde 
Türk kelimesi üzerinde fırtınalar kopartılıyor. Evet 
biz, Türk milletiyiz. Bayrağımız al, ay yıldızlı bayraktır. 
Tabii ki Türk milleti denince herkes onun içinde. Kürt, 
Türk, Terekeme’si, yerlisi, muhaciri, Roman’ı, Çerkez’i 
de Azeri’si de.” ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
projesine de değinerek, “Dünyanın batısı ile doğusu 
arasında Türkiye asırlardan beri hep ticaretin, 
medeniyetin güzergâhı olmuş. Ülke İpek Yolu’nun tam 
da merkezi hâline geliyor. Tabii bu bölgede yaptığımız 
hamleler bununla da sınırlı değil.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Kafkas Üniversitesi Akademik 
Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada bugün 
akademik yıl açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. 

Üniversitelerin farklıkların buluşup birlikte 
gerçeğin arandığı yerler olduğunu aktaran Yıldırım, 
“Üniversiteler bulundukları yerlerin sosyal hayatına 
kültürel zenginlik katar. Üniversiteler asla tek tip insan 
yetiştirme yerleri değil. Türkiye’nin kültürel zenginliği, 
medeniyet birikimi üniversitelerimizde de mutlaka 
tezahür etmelidir.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, akademik verimliliğin, fikir ve 
ifade hürriyetinin var olduğu yerde mümkün olduğunu 
anlatarak, şunları dile getirdi: 

“Üniversite içinde herkes, fikrini güven içinde 
ve özgürce ifade etmelidir. Ortaya koyduğumuz 
eserler öğrenmenin, akıl yürütmenin, tecrübenin 
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somutlaşmış hâlidir. Yazılan kitaplar, yayımladığımız 
makaleler aklımızın ve beynimizin eserleridir. Bu 
nedenle buralarda mazruf, zarftan daha önemlidir. 
Bir zamanlar üniversiteler mazrufu bıraktı ve zarfla 
ilgilenmeye başladılar. Neydi o? Çocukların beyninin 
içindeki parlak fikirlerin değil, o başlarındaki örtüyle 
uğraşmak için boşa zaman geçirdiler. Hamdolsun 
o günler artık hazin bir hatıra olarak geride kaldı. 
Anadolu’da sahip olduğumuz her şeyin bedelini 
misli misli ödeyerek geliyoruz. O yüzden Kars serhat 
şehrimiz oldu. ‘Al bayrağımızın dalgalanmadığı yer 
bize vatan değildir.’ diyerek ne nevruz işgaline ne 
de Ermeni çetecilere pabuç bırakmadık. ‘Hürriyetin 
olmadığı yerde cuma dahi kılınmaz.’ diyerek 
bağımsızlığımıza sahip çıktık. Bu topraklarda bizimle 
uyum içinde yaşayan her milletin can, mal, ırz ve 
namusunu korumayı görev bildik. Bu yüzden kimseye 
baskı yapmadık ve eziyet etmedik.” 

Birinci Dünya Savaşı’nda buralarda acılar yaşandığını 
belirten Yıldırım, bu acıları bahane ederek 1915 yılı 
olaylarına dair Ermeni iddialarıyla ve suçlamalarıyla 
zaman zaman Batı ülkelerinin Türkiye’nin karşısına 
çıktığını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Birinci Dünya Savaşı yıllarında 
Ermeni çetelerinin bu bölgedeki insanlara büyük 
zulüm ettiklerini ve katliamlar gerçekleştirdiklerini 
büyüklerden dinlediğini ve bu şekilde büyüdüğünü dile 
getirerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Soykırım iddiası ise alçakça bir iftiradan ibarettir. 
Zaten soykırım, etnik temizlik gibi barbarlık ifade 
eden kavramlar bize ait değildir. Bu yüzden tarihinde 
ayıp ve günah sayılacak alçaklıklar olmayan milletlerin 
başında bizim milletimiz gelir. Övüneceğimiz bir 
medeniyetimiz var. Bugün de medeniyetimizi yeniden 
ihya etmenin gayreti içindeyiz. Tertemiz bir maziden 
umutlarla dolu bir istikbale yürümeye çalışıyoruz. 
Milletimizin mazisini karalamak isteyenlerin çirkin 
iddialarını hiçbir zaman kabul etmedik, etmeyeceğiz. 
Bunu yapanların maksatları kendi lekelerini ve 
ayıplarını Türk milletine sürmektir. Onların bu 
iddialarına karşı söylediğimiz gayet açıktır.” 

“Tarih, tarihçilerin konuşması gereken bir alandır, 
mühim bir meseledir.” ifadesini kullanan Yıldırım, şu 
şekilde devam etti: 

“İstiyorlarsa herkese arşivlerimizi açarız dedik, dileyen 
gelsin baksın. Ermenistan, ‘Türkiye ile ilişki kurmak ve 

ilişkilerimi geliştirmek istiyorum.’ diye ikide bir çıkıp 
beyanat veriyor. Eğer gerçekten böyle bir niyeti varsa 
bir kere, her şeyden önce Dağlık Karabağ’daki işgal 
ettiği topraklardan çekilmeli. İkincisi, oradan işgal 
nedeniyle bir milyona yakın Azeri kaçkının yerlerine 
dönmelerine imkân sağlamalı. Üçüncüsü, Türkiye 
üzerindeki iddialarından vazgeçmeli, kayıtsız şartsız 
gerçekleri kabul etmeliler. Aksi hâlde söylenen 
şeyler boş bir hayalden öteye gidemez. Bizim hiçbir 
ülkeye husumet ve düşmanlık politikamız yoktur. Biz 
dış politikamızı dostlukları artırma, düşmanlıkları 
azaltma üzerine inşa ediyoruz. Ondan dolayı dünün 
meselelerini uzmanlara bırakıp yarınlara odaklanma 
mecburiyetindeyiz. Türkiye’yi bölgede ve dünyada 
tehditlere kapalı bir ülke hâline getirmek istiyoruz. 
Pek çok dengeyi gözetmemiz gerekirken önemli 
bir bölgede bulunduğumuzun da farkındayız. 
Milletimizin, devletimizin çıkarlarını korumak için nasıl 
davranmamız gerektiğini başkalarından öğrenecek 
değiliz. 

Eğer gücümüzü koruyup hassasiyetleri gözeterek 
ülkemizi yönetmezsek ne sıkıntılarla karşılaşacağımızı 
da çok iyi biliyoruz. Hayat ileri doğru yaşanır, tarih 
geriye döndürülmez. 23 Nisan 1920’de TBMM’yi 
açtığımız günden beri sürekli ileriye doğru gidiyoruz. 
Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ileriye 
gitme hedefimizde herhangi bir zaafiyet söz konusu 
olmayacak. Bu noktada bir özeleştiri yapmak istiyorum. 
Biz Türkler acılarını kolay unutan bir milletiz. İçinde 
bulunduğumuz yıl, Birinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 
100. yılı. Bir hafta sonra İngiliz, Fransız, İtalyan ve 
Yunan kuvvetlerinin Anadolu’yu işgal etmek için 
gerekçe hâline getirdikleri Mondros Mütarekesi’nin 
de 100. yılı. Birinci Dünya Savaşı’nın bitimi birçok 
toplum için barış sürecinin başlaması demekken biz 
Türkler için başka acı bir sürecin başlaması anlamına 
geliyor. Bu sebeple millî hafızamızda 20. yüzyılın ilk 
çeyreğinden derin izler kalmıştır.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, geçmişin acı tecrübelerinden 
çıkardıkları sonuçlarla tarihi tekerrür ettirmediklerini 
kaydetti. 

Türkiye’de artık siyasi belirsizlikler ve sistem 
sorunları yaşamak istenilmediğini aktaran Yıldırım, 
“Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemine geçişimizin de sebebi budur. Yoksa 95 yıllık 
sistemi neden değiştirelim.” dedi. 
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TBMM Başkanı Yıldırım, birilerinin Türkiye’nin 
ensesine vurularak lokması alınan bir ülke zannetme 
anlayışı ve alışkanlığını bir türlü bırakmak istemediğine 
dikkati çekerek, şunları ifade etti: 

“İçimizden birileri de ne yazık ki bu anlayışa çanak 
tutuyor. Bizim şartlarımızı değiştirme çabamızı 
anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz tarihimizden 
aldığımız ders ve devleti yönetirken edindiğimiz 
tecrübeler ışığında ülkemizi daha mamur hâle 
getirmek için gece gündüz gayret ediyoruz. İç ve dış 
siyaset, vesayet odaklarından kurtulup kurumların 
kendi işine odaklandığı bir ülke için durmadan 
ve yılmadan gayret ediyoruz. Kuralların milletin 
menfaatine işlediği bir Türkiye’yi inşa etmenin gayreti 
içindeyiz. Herkes için demokrasi hedefimize ulaşmak 
için hürriyetlerimize dönük bütün tehditleri ortadan 
kaldırmak istiyoruz. Komşularımızın hâli ortada. 
Yaşadıkları sıkıntıların sebepleri, sorunlara neden 
olan şartları değiştirmek istememeleridir. Bu durum 
yönetimlerinin yönetilmelerini elbette ki zorlaştırıyor. 
Bundan dolayı emperyalist ülkeler bölgemizden elini 
ayağını bir türlü çekmiyorlar.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu şekilde 
tamamladı: 

“Eğer hudutlarımız güvende olmazsa ülkemiz de 
milletimiz de güvende olmaz ve istiklalimiz tehdit 
altında olur. Bunun için bu harekâtları yaptık. 
Hamdolsun Fırat’ın batısından Akdeniz’e kadar 
hudutlarımızın güneyindeki bir alanı tamamen PKK 
uzantısı PYD/YPG terör örgütünden, DEAŞ’tan 
temizledik. Şimdi sırada Fırat’ın doğusu var. Her ne 
kadar müttefikimiz Amerika, bu terör örgütüne orada 
hamilik yapıyorsa da iş birliği yapıyorsa da mesele 

Türkiye olunca, mesele millet olunca karşımızda 
kimin olduğunun önemi yok. Birinci İstiklal 
Harbi’mizde karşımızda yedi düvel vardı, yanımızda 
kimse yoktu ama bizim imanımız, bayrak ve vatan 
sevdamız vardı. Dünyada esareti olmayan bir 
milletimiz vardı. Türkiye’deki yaşanan sıkıntıların 
büyük bir oranı dış kaynaklı emperyal hedef ve 
emellerin depreşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 
15 Temmuz’da denediler halledemediler, 17-25 
Aralık’ta denediler halledemediler, Gezi olaylarıyla 
denediler halledemediler. Şimdi ekonomimize plan 
yaparak hedeflerine ulaşacaklarını zannediyorlar, 
yine başaramayacaklar. Daha da güçlenerek 
çıkacağız.” 

Konuşmaların ardından Ahmet Arslan Kültür ve 
Kongre Merkezi ile üniversite girişindeki nizamiyenin 
açılışını yapan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve AK 
PARTİ Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile birlikte Ebu’l 
Hasan Harakani Türbesi’ni ziyaret ederek, dua etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Kars Valiliğini de ziyaret 
ederek Vali Rahmi Doğan ile görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Üsküdar Üniversitesinin 2018-2019 
Akademik Yılı Açılışı ve kendisine 
tevcih edilen Fahri Doktora Takdim 
Töreni’ne katıldı.

26 Ekim 2018

Üsküdar Üniversitesinin 2018-2019 Akademik Yılı 
Açılışı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Fahri 
Doktora Takdim Töreni, üniversitenin Altunizade 
yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin 
Tarhan Konferans Salonu’nda düzenlenen törene 
TBMM Başkanı Yıldırım’ın yanı sıra İstanbul Valisi 
Vasip Şahin, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, akademisyenler ile davetliler katıldı. 

Törende, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Nevzat Tarhan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a fahri 
doktora  belgesini takdim ederek cübbe giydirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, törende cübbe giymesinin 
ardından yaptığı konuşmada, öğrenmenin yaşının 
olmadığını belirterek “Okumayı bıraktığınız an 
yaşlandınız demektir. İster 60, ister 20 yaşında 
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olun, okumak insanı genç tutar. Onun için gençler 
okuyacağız. Daha çok okuyacağız.” diye konuştu. 

Okumanın insanları bir anlamda törpülediğini, 
kavgacı kimliğini tamamen ortadan kaldırdığını dile 
getiren Yıldırım, okumanın her şeyi karşılıklı anlayışla 
halletmenin daha doğru olduğu noktasına getirdiğini 
aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İngiltere’de bir yılda 6 
bin 500 kişinin intihar ettiğini, bu nedenle ülkede 
bakanlık kurulduğunu anlatarak, “Ölümler her yerde 
var sebepleri farklı. Kimi yoksulluktan, yokluktan, 
anarşiden, terörden hayatını kaybediyor, kimisi de 
maalesef yalnızlıktan, bunalımdan hayatını kaybediyor 
ama sonuç değişmiyor.” diye konuştu. 

Bugün Türkiye’de 206 üniversite bulunduğunu, 
bu sayının 2002’de 76 olduğunu aktaran Yıldırım, 
bunlardan 129’unun devlet, 72’sinin vakıf, 5’inin de 
vakıf meslek yüksekokulu olduğunu anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul’un bir dünya şehri 
olduğu kadar, aynı zamanda bir üniversite şehri de 
olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“İstanbul’un nüfusunun yüzde 10’u kadarı üniversite 
öğrencisi. 13’ü devlet, 44’ü vakıf, 4’ü de vakıf meslek 
yüksekokulundan oluşan, toplam 61 üniversitemizde 
bu öğrenciler eğitimlerini görüyorlar. Üniversite 
öğrencilerinin Türkiye genelinde beşte biri İstanbul’daki 
üniversitelerde bulunuyor. Bu durum İstanbul’un 
ekonomik, sosyal, kültürel hayatının yanında, tarihî 
birikiminin de doğal sonucudur. Esasen ülkemizdeki 
üniversitelerin atası da İstanbul’dur. Bugün İstanbul 
Üniversitesinin kitabesine baktığımızda 1453 

yazdığını görürüz. İstanbul Teknik Üniversitesi, 
benim de okuduğum üniversitenin kuruluş 
yılı 1773’tür. Burada gençler bir hususu da 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Zannedilir ki 
ilk üniversiteyi Batılılar kurmuştur. 1088’de 
kurulan Bologna Üniversitesinin dünyada açılan 
ilk üniversite olduğu söylenir. Bu kocaman bir 
yalandır. Ondan 229 yıl önce Tunus’un Kayrevan 
şehrinde Müslümanlar ilk üniversiteyi kurmuştur. 
Dolayısıyla Orta Çağ bizim medeniyetimizde 
yoktur. Orta Çağ, Batı’da icat edilmiş bir 
kavramdır. Onların Orta Çağ dediği dönemde 
bilimin, hikmetin zirve yaptığı bir İslam dünyası 
vardı. İbn-i Rüştler, Farabiler, Ali Kuşçular, Mirza 
Uluğ Beyler hepsi Batı dünyasının ilham aldığı 

pozitif ve diğer bilim dallarının temellerini atmıştır. 
Yunan filozoflarına öncülük, rehberlik etmişlerdir.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Üniversitesinin 
genç bir üniversite olduğunu, 2011’de kurulduğunu 
ifade ederek, akademik kadrosuna bakıldığında da 
ülkenin sahasında söz sahibi değerli akademisyenlerin 
ders verdiğini söyledi. 

Temelleri 1999’da NP Grup tarafından atılan Üsküdar 
Üniversitesinde 19 binin üzerinde gencin eğitim 
gördüğünü, aldıkları formasyon eğitimiyle istikbalin 
umudu hâline geldiklerini ifade eden Yıldırım, 
“Çünkü Üsküdar Üniversitesi, gerçekleri arayan 
pozitif bilimlerle iyi, güzel ve doğruyu arayan sosyal 
bilimleri buluşturan bir üniversitedir. Arkadaşlarımız 
üniversitenin Türkiye’nin ilk davranış ve sağlık temalı 
üniversitesi olduğunu söylediler bana.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, çağın ihtisaslaşma çağı 
olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü: 

“Günümüzde her alanda, her konuda iyi olmak 
mümkün değil. ‘Her işi yaparım ağabey’ dönemi 
artık tarihte kalmıştır. İnsanlar ve kurumlar artık 
belirledikleri alanlarda referans gösterilecek işler 
yapmaya yöneliyorlar. Üsküdar Üniversitesinin de bu 
çerçevede nöroloji, psikiyatri, psikoloji birlikteliğini 
gerçekleştirerek, teşhisten tedaviye çok disiplinli 
yaklaşımı Türkiye’ye taşımaya çalıştığını görüyoruz. 
Bu yönüyle diğer üniversitelerden ayrılan bir 
üniversite olduğunu da söyleyebilirim. Bu arada sağlık 
bilimlerini klasik alandan bilgisayar tabanlı gerçeğe 
taşımaya çalıştığı da bir gerçek. Üniversitenin bu 
vasfının psikoloji ve davranışsal sağlık bilimlerine ilgi 
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duyan gençlerimize iyi hitap ettiğini söyleyebilirim. 
Evren, şehir manasına gelen üniversite, yerelden 
evrensele ulaşmanın kapısıdır. Evreni bir bütün olarak 
kabul eder, insanlığın birikimlerinden yararlanarak 
farklı inanç, düşünüş ve yorumlarla yeni bir senteze 
ulaşmaya çalışır. Bu noktada ideolojik, dogmatik 
davranmamak çok önemlidir. Bilgiyi sistematik şekilde 
üretmek, akademik düşünceyi öğretip, analiz gücünü 
elde etmek için üniversitelere ihtiyaç olduğu aşikâr. 
Farklılıkları zenginlik olarak görüp, iletişim ve istişare 
kültürünü geliştirerek, demokrasiyi olgunlaştırmak 
için yine üniversitelere ihtiyacımız var. Bu manada 
sağlık, mühendislik, sosyal bilimler gibi sahalarda, 
bilgi ve değer üreten üniversiteler insanlık ailesine 
çok büyük katkı sağlıyor. 

Bugün artık bilgiyi üreten, bilgiye sahip olan, geliştiren, 
hayatın içine sokan toplumlar iki adım önde gidiyor. 
Gelişmiş toplumlar sınıfına dâhil oluyor. Bilginin yeni 
düşünme biçimleri getirdiğini, yerleşik anlayışları da 
temelinden sarstığını ifade etmek isterim. Bu nedenle 
içinde bulunduğumuz çağın adı bilgi çağı, toplumun 
adı bilgi toplumudur.” 

Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün de rehberlik ettiği alfabe 
okuryazarlığında 95 yılın geride bırakıldığını ve 
bu noktada alfabe okuryazarlığında yüzde 100’e 
yaklaşıldığını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Yüzde 100 olmadık ancak iş bitti mi? Bitmedi. Geçtiğimiz 
10 yıl içerisinde önümüze bilgisayar okuryazarlığı diye 
bir alan çıktı. Şimdi alfabe okuryazarı olmak yetmiyor. 
Bilgisayar okuryazarı da olmak gerekiyor. Günlük 
hayatımızı tamamen kuşatan bilgisayar ve internet 
üzerinden seyahat, devlet, işimizle gücümüzle olan 
bütün konuları artık cep telefonundan, internetten 
yapmak zorunda kalıyoruz. Eğer bilgisayar üzerinden 
işlem yapamıyorsanız okuryazar değilsiniz. Onun 
için AB bilgisayar okuryazarlığında, diğer adıyla bilgi 
toplumu hedeflerinde yüzde 70’lere geldi, daha ileri 
götüremiyor. Niye? Yaşlı nüfus bilgisayar çağının 
dışında. Onları bilgi toplumunun içine dâhil etmek 
için çok özel projeler geliştiriyorlar. Sırf yaşlı kesime 
yönelik özel bilgisayarlar, telefonlar üretiyorlar. 
Gelişmelerin toplumun bütün kesimlerini kuşatması 
lazım. Eğer bir kesim işin dışında kalırsa o toplumda 
adaletsizlik olur, huzursuzluk olur, sorunlar büyür 
gider. Yaşadığımız sorunların esasında sebepleri, 

görünümleri farklı farklı olsa da işin özü tektir. Adaletli 
yönetim, adil paylaşım. Bu gerçekleşmediği zaman 
toplumlarda hastalıklar ya terör ya da yalnızlık ve 
yoksulluk şeklinde nüksediyor veya bencillik şeklinde 
önümüze çıkıyor.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin ekonomide, 
sanayide yoğun bir bilgi üretimine ve uzmanlığa 
ihtiyacı olduğunu, aksi hâlde rekabet edemeyeceğini 
söyledi. 

150-200 yıllık geçmişi olan ve bununla övünen 
şirketlerin bulunduğunu ancak gelinen noktada bunun 
öneminin kalmadığını belirten Yıldırım şu şekilde 
konuştu: 

“20 yıllık şirketler 10 kat ciroya ulaşıyor. 10 kat daha 
az insan çalıştırıyor. Twitter, Google gibi şirketlerin 
mazisine bakın, 20 sene. Ama bugün anlı şanlı 
geleneksel şirketlerden 10 kat daha fazla ciroları 
var. Niye? Değişim. Geleneksel üretimden değişen 
teknolojiye geçiş bunlara bu kadar fark oluşturdu. 
Genç nüfusumuz bizim en büyük kaynağımız. Bunu 
göremeyenler var. Bakın petrol, doğal gaz mutlak 
üstünlüktür ama bunların bir ömrü var. Bizim 
mukayeseli üstünlüğümüz var. Nedir mukayeseli 
üstünlük? Genç nüfus. Bunu kullanabilirsek mutlak 
üstünlüğü olan ülkelerden çok büyük fark oluştururuz. 
Gençlik hem bugünümüz hem geleceğimizdir. 81 
milyon nüfusumuzun üçte biri 24 yaş altında. Eğer 
gençlerimizi nitelikli hâle getirip geleceğe tam 
donanımlı hazırlarsak yarının dünyasındaki yerimiz, 
hedeflerimize uygun bir şekilde gelişecek ve en iyiler 
arasında yerimizi alacağız.” 

Türkiye’nin bugün bazı sıkıntılar yaşadığını ifade eden 
Yıldırım, İbn-i Haldun’un “Coğrafya kaderdir.” sözünü 
hatırlatarak sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: 

“Bu coğrafya bizim kaderimiz, kaderden kaçılmaz. 
O hâlde bu coğrafyada ayakta kalabilmek büyük bir 
başarıdır. Türkiye ile neden uğraşıyorlar gençler? 
Eğer Türkiye edilgen bir ülke olsa bölgesel konular 
ve dünya meselelerinde ‘Benim de bir fikrim, 
söyleyeceğim sözüm var.’ demese Türkiye’ye kimse 
bulaşmaz. Ama biz öyle demiyoruz, diyemeyiz. 
Taşıdığımız sorumluluğumuz gereği diyemeyiz. 
Bu topraklar, Avrupa ile Asya’nın lafta değil fiziki 
olarak da birleştiği yer. Boğaz iki kıtayı birbirinden 
ayırıyor. Sürekli bu topraklarda bizim ecdadımız 
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medeniyetlerin çatışmaması, uzlaşması için büyük bir 
gayret göstermiştir.” 

Gençlerin yarına dair asla umutsuz olmamalarını 
isteyen Yıldırım, gençlerin ideallerini, hedeflerini; aklın, 
bilginin rehberliğinde verimliliğe dönüştüreceklerini 
dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin son yıllarda 
yaptığı çalışmalara değinerek sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: 

“Özellikle son 15 yılda ülkemizin uyguladığı dış 
politika ve bölgemize ve dünya meselelerine karşı 
özgün tutumumuz belirli emperyal hedefleri olanların 
hoşuna gitmedi, canını sıktı. Değişik formatlarda 
üzerimize geliyorlar. Ya iç karışıklık çıkarmak gibi 
bir yol deniyorlar ya da toplumsal barışı zedeleyecek 
birtakım projeler deniyorlar. Olmadı yargı üzerinden 
darbe yapmaya kalkıyorlar. O olmadı fiziki darbe 
yapmaya kalkıyorlar. Bunları yaşadık. Gezi olaylarını, 
Ergenekon’u, Balyoz’u, 17-25 Aralık’ı ve nihayet 
15 Temmuz’u beraber yaşadık. Onlarla muvaffak 
olamadılar, şimdi ekonomi üzerinden bir çalışma 
olduğu malum. Bunu biliyoruz. Sıkıntılarımız 
olduğunu da biliyoruz ama bu ülke bu sıkıntıların 
üstesinden gelir. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi 
bozanlara asla prim vermeyeceğiz. Hükûmetimiz 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerekli tedbirleri 
alıyor. Bu sıkıntıların da üstünden geleceğiz.” 

Birkaç gün sonra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
destansı mücadelelerle kurup gençlere emanet 
ettiği Cumhuriyet’in yıl dönümü olduğunu dile 
getiren Yıldırım, kendilerinin de bu emanetin hakkını 
vererek Türkiye’ye dünyaca takdir gören eserler 
kazandırdıklarını söyledi. 

Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, hızlı tren gibi 
çalışmalardan bahseden Yıldırım, şunları aktardı: 

“’Bunlardan bize ne, bunlar karın mı doyurur?’ 
diyenler olabilir. Evet karın doyurur. Eğer yolunuz 
olmazsa bir yere gidemezsiniz, seyahat de ticaret de 
yapamazsınız. İhracat da yapamazsınız, ekonominiz 
de büyümez. Türkiye 2002 yılında, ben bakan olarak 
göreve başladığımda dünyada altyapı gelişmişlik düzeyi 
bakımından 194 ülke arasında 39. sıradaydı. Görevi 
bıraktığımda 9. sıradaydı. 12 yılda 39’dan 9. sıraya 
geldik. Altyapı olarak ilk 10 ülke arasına girdik. Başka 
hedeflerimiz var. Ekonomik büyüklük, sağlık, güvenlik 

gibi alanlarda da aynı hedefleri gerçekleştireceğiz. 
İşte kuruluş yıl dönümünde dünyanın en büyük 
havalimanının da açılışını yapacağız. Bütün etaplar 
tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuya hitap 
edecek. Şu anda en büyük havalimanının yıllık yolcu 
kapasitesi 80 milyon. Bizim açacağımız ilk etap 90 
milyon. Türkiye’ye bu yakışır mı? Elbette yakışır.” 

Türkiye’nin ekonomik olarak çok iyi bir noktaya geldiği 
dönemde yaşanan olaylara da değinen Yıldırım, “Yeni 
havalimanının temelini attığımız, IMF ile yolumuzu 
ayırdığımız, faizlerin Osmanlı döneminden bile daha 
aşağıya yani 4,6’ya gerilediği gün Gezi olayları başladı. 
Bu bir tesadüf olabilir mi gençler? Bunun üzerine 
çalışmanızı, düşünmenizi istiyorum. Oyun büyük ama 
bizim gençlerimiz var, geleceğimiz var. İstikbali de inşa 
edeceğiz. ‘Gençler apolitik’ diyenler yanıldılar. Bunu 
siz 15 Temmuz’da gösterdiniz. Alçak FETÖ’cülerin 
harekete geçtiği o gece Cumhurbaşkanımızın o 
geceki çağrısı ve bizim hükûmet olarak kararlı 
duruşumuz sonucunda genci, yaşlısı, kadını, erkeği 
herkes sokaklarda, meydanlardaydı. Alçaklara geçit 
vermedik. Al renkli ay yıldızlı bayrağımız inmedi, 
ezanlarımız dinmedi. Alçaklara da derslerini verdik.” 
diye konuştu. 

Gençlere üniversite öğrenimi ve sonrası için 
tavsiyelerde bulunan Yıldırım, üniversite mezunu 
olmanın devlette iş garantisi anlamına gelmediğini 
belirtti. 

“Üniversite mezunu oldu, hala ataması yapılmadı.” 
gibi bir düşünce tarzının doğru olmadığını savunan 
Yıldırım, “29 milyon çalışanımız var, hepsi devlette 
işe başlasa kimse 1 kuruş maaş alamaz. Devlet 
ihtiyacı kadar olanı alacak. Üniversite bize analitik 
düşünme yeteneği kazandıracak. Bize analiz, kabiliyet 
kazandıracak ve bizim ufkumuzu genişletecek. Ondan 
sonra istediğimiz işi yapalım.” dedi. 

Öğrencilere dil öğrenmeleri konusunda tavsiyelerde 
bulunan Yıldırım, üniversitelerde bilimsel veri 
oluşturmaya yönelik deneysel çalışmaların mutlaka 
yapılması gerektiğini dile getirdi. 

Türkiye’de referans verilen araştırmaların pek çoğuna 
bakıldığında Batılı üniversitelerin ya da araştırma 
kuruluşlarının isminin görüldüğünü aktaran TBMM 
Başkanı Yıldırım, “Özellikle sosyal araştırmaların, 
kanaat oluşturmaya yönelik yönlendirmeye matuf 
çalışmalar olduğunu ifade etmek isterim. Batı ile 
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Doğu’nun buluşma noktası olan 
modern ile geleneği bünyesinde 
yaşatan bir medeniyetten beslenen 

üniversitelerimizin bilgi, veri üretimi 

noktasında öncü olmaları kaçınılmazdır.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 600 yıllık bir 
medeniyet mirasına sahip olunduğunu, 
bu medeniyete ait olan pek çok şeyin 
günümüzde yabancılardan tekrar 
öğrenilmeye çalışıldığını ifade ederek, 
mimariden sanata kadar birçok alanda 
mirasa sahip çıkılamadığı için bu 
noktada örnekler olduğunu belirtti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sözlerini şu ifadelerle 
sürdürdü: 

“Biz sıradan bir millet değiliz. 3 kıtada, 7 denizde 
hükmeden 619 yıl bir cihan devleti Osmanlı’nın 
vârisiyiz. Bugün de dünyaya söyleyecek sözümüz var. 
Bu yüzden Cumhurbaşkanımız ne diyor? Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda, bu güvenlik konseyinin 
yapısının bugün dünyanın sorunlarına çözüm 
üretmekten çok uzak olduğunu ifade ederken ‘Dünya 
5’ten büyüktür.’ diyor. Bu 5 hikâyesi nereden geldi, bu 
hakkı onlara kim verdi? İkinci Cihan Harbi’nden sonra 
bir daha dünyada savaş çıkmasın diye o savaşın 
galipleri öyle bir sistem kurdu. Niye? ‘Biz savaşı 
önleyelim, bu yetkiyi alalım, önüne gelen bir maceraya 
kapılmasın...Belki o günlerde doğrudur ama bugün 
savaş çıkaran bir yapıya dönüştü. Niye? Rekabet. Güç 
sahibi ülkelerin rekabetinden milyonlarca mazlum, 
mağdur insan hayatını kaybetti. Dolayısıyla bu yapı 
artık küresel, bölgesel barışa, huzura hizmet etmekten 
ziyade, bölgesel itilafların, anlaşmazlıkların, terörün 
daha da azmasına dolaylı olarak vesile oluyor.” 

Birleşmiş Milletlerin verdiği bazı kararlardan örnekler 
sunan Yıldırım, “Siz bir ülke hakkında 200 tane karar 
alırsınız birine uymazsa bir şey yapmazsanız, bir 
başka ülke hakkında bir karar alıp o da ‘yapmıyorum’ 
derse tepesine çökerseniz hiçbir ülkeden Birleşmiş 
Milletlere saygı bekleyemezsiniz. Kimi kastettiğimi 
biliyorsunuz. İsrail. Yıllardan beri Filistin’i yok etmek 
için bütün uluslararası kuralları, etik değerleri 
çiğniyor. Birleşmiş Milletler de her seferinde ikaz 
ediyor ama hamisi var ‘Ben razı değilim.’ diyor ve 
hiçbir müeyyide uygulamadı. Bir yerde Rohingyalı 

Müslümanlar etnik temizlikten geçiriliyor, yerlerinden, 
yurtlarından ediliyor, karar alınmıyor. Orada da beş 
biraderlerden birisi ‘Ben razı değilim.’ diyor. İnsan 
ölüyor kardeşim, insanlık yok oluyor, sen neye razı 
olmuyorsun? Onun için mutlaka bu sistemin küresel 
barış üretmesi için gözden geçirilmesi gerekiyor. Haklı 
olarak da Cumhurbaşkanımız bunu her platformda 
ifade ediyor.” şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bu nedenle yeniden hakkı, 
hikmeti, ahlakı, adaleti, hürriyeti üstün tutup, insanlığa 
değer veren, veri üreten bir medeniyet olmak 
mecburiyetinde olunduğunu ifade etti. 

Meclis Başkanı Yıldırım, TBMM olarak, üniversitelerin 
bilim üretmek için ihtiyacı olan gerekli şartları 
hazırlamaya yönelik birçok adım attığını, daha da 
ihtiyaç olursa bunların da yerine getirileceğini aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın konuşması öncesi Üsküdar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, törenin 
açılış konuşmasını yaptı ve akademik yılın ilk dersini 
verdi. 

Ardından “Akademik Yükselme Cübbe Giyme 
Merasimi” gerçekleştirildi. Törende doktor öğretim 
üyeliği, doçentlik ve profesörlük unvanı alan hocalara 
yeni cübbeleri takdim edildi. 

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Dekanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. 
Deniz Ülke Arıboğan’ın, fahri doktora gerekçesini 
okumasının ardından Rektör Tarhan, Yıldırım’a fahri 
doktora unvanını takdim etti. Rektör Tarhan, ayrıca 
TBMM Başkanı Yıldırım’a Üsküdar Üniversitesi 
hisseden insan heykeli ve tablo hediye etti.
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5. TÜRK TIP DÜNYASI KURULTAYI İSTANBUL’DA 
YAPILDI

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) iş birliğinde, Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) 
öncülüğünde “Kronik Bulaşıcı 
Olmayan Hastalıklar” temasıyla 
düzenlenen 5. Türk Tıp Dünyası 
Kurultayı’nın açılış programı ve Aziz 
Sancar Bilim, Teşvik ve Hizmet 
Ödülleri Töreni, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım ile Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da 5. Türk Tıp 
Dünyası Kurultayı’nda bir konuşma yaptı.

Programda katılımcılara hitap eden TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, son 15 yıllık hükûmetlerin yaptığı işlerin 
başında iki alanın ön plana çıktığını, bunların sağlık 
ve ulaşım olduğunu dile getirerek “Hakikaten Türkiye, 
dünyada sağlıkta son 15 yılda büyük bir değişim, 
dönüşüm gerçekleştirdi. Keza ulaşımda, iletişimde de 
benzer bir olayı gerçekleştirdik.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, her şeyden önce sağlıkla 
ilgili altyapının ve hastanelerin fiziki şartlarının 
iyileştirildiğini, tedavi imkânlarının geliştirildiğini, 
hastanelerin en son teknolojiye sahip araçlarla 
donatıldığını vurgulayarak artık dünyanın neresinde 
olursa olsun vatandaşların helikopterlerle, uçak 
ambulanslarla ülkeye getirilebildiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, hekim sayısının az olduğunu 
ancak son 15 yılda açılan üniversiteler, tıp fakülteleri 
dikkate alındığında hekim açığının da biteceğini 
söyledi.

Konuşmasında sağlık çalışanlarına yönelik şiddete de 
değinen Yıldırım, “Doktora şiddeti, şiddetle kınıyoruz. 
Bırakın doktoru bir insana şiddetle muamele etmek 
bizim geleneğimize, inancımızda asla hoş görülmez, 
kabul edilemez. Bu bakımdan gerek hastaların hakkını, 
hukukunu koruyacak; gerekse şifa dağıtmaktan başka işi 
olmayan doktorlarımızın güvenliğini teminat altına alacak 
çalışmaları Sağlık Bakanımız yapıyor.” şeklinde konuştu. 

Yasal düzenlemeleri hiçbir olay olmadan sükûnetle, 
her yönüyle düşünüp taşınıp yapmak gerektiğini ifade 
eden Yıldırım, Sağlık Bakanı Koca’nın bu konuda çok 
azimli olduğunu dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Tabii geldiğimiz nokta, iddia ile 
söylüyorum, dünyada sağlık kapsama alanı bakımından 
bizden daha iyi ülke yok. En gelişmiş ülke, adı lazım 
değil, 50 milyon insan hiçbir sağlık güvencesine sahip 
değil. Türkiye’de sağlık şemsiyesi altında olmayan hiçbir 
vatandaşımız yok. Bunu başardık.” şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ortalama insan ömrünün 
savaş dönemlerinde, eski yıllarda 30 yaşa kadar 
düştüğünü ama artık teknolojinin gelişmesi, tıptaki 
imkânlar ve refah artışıyla birlikte ömrün de uzadığını 
aktararak tıp ve ilaç biliminin gayretleriyle kitlesel 
savaşların azalması sayesinde insanların ortalama 
hayat süresinin yıldan yıla uzadığını ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 7,5 milyarı bulan bir dünya 
nüfusunun olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

“Karşımızdaki bu fotoğraf bize aynı zamanda sağlık başta 
olmak üzere, çeşitli alanlarda sıkıntıların, çarpıklıkların 
büyüklüğüne de işaret ediyor. Bir tarafta 700-800 milyon 
insan yokluktan, açlıktan ölümle karşı karşıya kalırken, 
bir o kadar insan da zayıflamak için gayret ediyor. 
Obeziteyle mücadele ediyor. Aynı şekilde silahlanmaya 
harcanan paranın çok az bir miktarını dünyada temiz su 
kaynağı için ayırsak bu hastalıkların birçoğunu defetme 
imkânına sahibiz. Sağlık hizmetlerindeki dengesizlik, 
bu fotoğrafın ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzde 

27 Ekim 2018
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dev bir ekonomi hâline dönüşen sağlık endüstrisinin 
sadece bu maliyeti karşılayabilen ülkelere ve toplumlara 
çalışıyor olması da başka bir sorun alanı. Birleşmiş 
Milletlerin daha adil, daha hakkaniyetli etkin bir yapıya 
kavuşturulması yönündeki Cumhurbaşkanımızın 
çağrısının, bu noktada da ne kadar anlamlı olduğu bir 
kez daha ortadadır. İnsanların ve toplumların daha adil 
bir gelecek konusundaki beklentilerini canlı tutmak biz 
yöneticilerin en büyük görevleri arasındadır. Elbette 
bu mesele bilim insanlarından önce siyasetçilere 
düşmektedir. Ama unutmayalım ki siyasetçilere de yol 
gösterecek olan bilim insanlarıdır. Sizlerin çalışmaları 
ışığında hep birlikte, yaşadığımız bu dünyayı daha güzel 
hâle getireceğimize yürekten inanıyorum.”

TBMM Başkanı Yıldırım, Suriye’de devam eden 
savaşa değinerek, Türkiye’nin 3,5 milyon mülteciye ev 
sahipliği yaptığını anımsatıp “Biz bu kardeşlerimizle 
aşımızı, işimizi, evimizi paylaşıyoruz. Bunu bazı 
ülkeler anlamakta zorlanıyor. Bunu da biz anlıyoruz 
çünkü bizim geçmişimizde insanlık var. Darda, zorda 
olanlara yardım etmek var. Biz bu geleneği geleceğe 
taşımak için gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Mülteciler için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını 
aktaran Yıldırım, “Tabii diğer ülkeler sağ olsun sırtımızı 
sıvazlıyorlar, ‘Aferin ne kadar güzel yapıyorsunuz’ 
diyorlar o kadar. ‘Hadi siz de bir el atın’ deyince ortada 
kimse yok. Biz yapmaya devam edeceğiz. İnsanlık 
ölmedi. İnsanlar ölüyor ama insanlık ölmesin istiyoruz. 
Onun için de biz bu görevimizi sürdürmeye devam 
ederken, bir yandan da bölgedeki istikrarsızlığın, 
terörün sona ermesi için gereken her türlü inisiyatifi, 
başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere alıyoruz. Bugün 
işte Rusya, Fransa, Almanya ve Türkiye Başkanları, 
Cumhurbaşkanları bir arada bu meseleyi konuşuyorlar. 
İnşallah bir çözüm üretilir, artık bu trajedi bir an önce 
son bulur.” ifadelerini kullandı. 

Kurdukları sistem sayesinde Türkiye’deki mültecilerin 
hepsinin tüm şehirlerdeki sağlık kuruluşlarından 
yararlandığını, ilaçlara erişimin de ücretsiz olduğunu 
belirten Yıldırım; gıdadan barınmaya, eğitimden istihdama 
kadar her konuda Türkiye’deki sığınmacıları insani 
şartlarda yaşatmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, “Bu hizmetleri paramız çok 
olduğu veya mecbur olduğumuz için veriyor değiliz. 
Bizden katbekat daha ilerideki ülkelerin mültecilere 
nasıl davrandığını görüyoruz, şahit oluyoruz.” diyerek 
şunları kaydetti:

“Uzun uğraşlar neticesinde Suriye’de güvenli bölgeler 
oluşturuldu. Özellikle Fırat’ın batısında 250 kilometrelik 

bir alan tamamen terörden, DEAŞ’tan, PKK’dan temizlendi, 
şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi, orayı da inşallah 
temizleyeceğiz. Çünkü hiçbir vatandaşımızın can ve mal 
güvenliği tehdit altında olamaz, buna rıza gösteremeyiz. 
Sizler, 4 milyona ulaşan bu mültecilere sadece sağlık hizmeti 
vermenin ne anlama geldiğini en iyi anlayan insanlarsınız.  
4 milyon bazı ülkelerin nüfusundan daha fazla.”

Tüm bu hizmetleri bir beklentiyle değil, insani ve İslami 
sorumlulukların gereği olarak yaptıklarını dile getiren 
Yıldırım, buna rağmen Türkiye’nin bölgede attığı 
adımların hâlâ yeteri kadar takdir edilmediğini, destek 
olunmadığını ifade etmekte fayda olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Kimin ne dediğine, ne 
yaptığına bakmadan biz topraklarımız içinde ve 
dışında insanlığın gereği olarak hizmetleri mağdurlara, 
mazlumlara ümit kapısı olmayı sürdüreceğiz. Böylece 
kendi vicdanımızı rahatlatırken tüm insanlığın onurunu 
da kurtarmak için gayret gösteriyoruz.” diye konuştu. 

Teknolojinin hayatın her alanında olduğu gibi, sağlık 
alanında da yeni gelişmelerle çığır açtığını belirten 
Yıldırım, Türkiye’nin bu büyük dönüşümde yer 
almasını arzuladıklarını, bunun için sağlık teknolojileri 
alanına özel önem verdiklerini kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, üniversitelerin, bilimsel 
araştırma kuruluşlarının, özel sektörün desteklenmesi 
başta olmak üzere, bu hedefe gidecek yolun sonuna 
kadar açık tutulması hususunda kararlı olduklarını 
aktararak “Sağlık bilimleri ve teknolojileri alanında 
çalışan herkesi ülkemizde yatırım yapmaya, faaliyet 
göstermeye, tecrübelerini, buluşlarını, patentlerini, AR-
GE faaliyetlerini yapmaya davet ediyoruz. Bu açık bir 
davettir. Her türlü desteği vereceğimizi de bu noktada 
söylemek istiyorum. Gerek kendi potansiyelimiz, 
gerekse bölgesel bir çekim merkezi olmak bakımından 
Türkiye’de yapılacak yatırımlar, çalışmalar mutlaka 
karşılığını bulacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, Nobel ödüllü bilim insanı 
Prof. Dr. Aziz Sancar adına verilen teşvik ödülleri de 
sahiplerini buldu.

Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü almaya hak kazanan  Prof. 
Dr. Ertuğrul Kılıç ile Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel’in 
ödülünü TBMM Başkanı Binali Yıldırım, tıp alanında 
yaptıkları çalışmalarla ödüle hak kazanan diğer bilim 
insanlarının ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Program, ödül törenin ardından fotoğraf çekimiyle 
sona erdi. 
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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ERZİNCAN’DA ÇEŞİTLİ 
TEMASLARDA BULUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
çeşitli temaslarda bulunmak 
üzere Erzincan’a geldi. 

Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 
çeşitli programlara katılmak 
üzere Erzincan’a gelen Yıldırım’ı, 
Erzincan Havalimanı’nda 
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 
Erzincan Belediye Başkanı 
Cemalettin Başsoy, 3. Ordu 
Komutanı Orgeneral  İsmail 
Serdar Savaş, Erzincan İl 
Emniyet Müdürü Bülent Şensoy 
ile sporcular ve  vatandaşlar karşıladı.

Havalimanında çiçeklerle karşılanan Yıldırım, tören 
mangasını selamladı, ayrıca kendisini karşılamaya 
gelen halk oyunu ekibinin gösterisini izledi, sohbet 
etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Binali 
Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan 
Büyükkasap Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “2023 Vizyonunda 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezlerinin Rolü” konulu  
çalıştaya katıldı.

20 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile 
birlikte katıldığı Erzincan’da “2023 Vizyonunda Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Yeri & Türkiye 
Buluşmaları” programına ayrıca AK PARTİ Erzincan 
milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, 
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye 
Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Komutanı 
Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Binali 
Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, 
Özel Eğitim Kurumları Derneği Genel Başkanı Yunus 
Kılıç ile davetliler de katıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, çalıştayda yaptığı konuşmada, 
2023’ün Türkiye’nin yakın gelecekte ulaşmasını 
beklediği hedeflerinin tarihi olduğunu söyledi. 

Bu tarih ortaya konulduğunda, uzak bir vade gibi 
gözüktüğünü aktaran Yıldırım, “Bugün, herkesin 
paylaştığı yakın bir vadeye ve hedefe dönüştü. Bu 
çalıştay da aslında bizim 2023 hedefleriyle örtüşen 
bir faaliyettir.” ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, memleketi Erzincan’da 
böyle bir çalıştay düzenlenmesinden dolayı ilgililere 
teşekkür ederek, şöyle devam etti: 

“Erzincan acıları da kıymeti de bilir. Erzincan 
depremlerden, afetlerden çok çekmiştir. Bu acılar 
Erzincan insanını olgunlaştırmıştır. Erzincan insanını 
‘Bir avuç buğday, bir kor ateşin içine atarsınız yanar, 
kül olur ama ses çıkmaz.’ diye tanımlarlar. Bir de 
Karadeniz insanı vardır. Onlar da mısıra benzer. 
Onları ateşe atarsınız 5 dakika sonra çatır çatır 
ses çıkar. Coğrafya ve iklim, yaşadığınız zorluklar, 
insanların tabiatına da fıtratına da şekil verir. Köklü 
bir medeniyetin vârisi olan ülkemiz Türkiye, sürekli 
ileriye bakan, ileriye dönük hedefleri gözeten bir 
ülke. Mazlum milletlerin de örnek aldığı, milyonlarca 
insanın umut bağladığı bir ülkeyiz. Bu coğrafya, zor 
bir coğrafya. İbn-i Haldun’un dediği gibi ‘Coğrafya 
bir kader’. O hâlde bu coğrafyada bizim çok büyük 
sorumluluğumuz var.” 

Daha çok yapmaları gereken işler bulunduğunu 
vurgulayan Yıldırım, “Dünya milletler ailesi içerisinde 
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yerimizi hak ettiğimiz en üst 
sıralara çıkarmamız, insanımızı 
nitelikli hâle getirmemizle 
mümkün. İnsanların iş birliği 
yaptığı, rekabet ettiği, her alanda 
iyiler arasında daha iyi olmak 
mecburiyetindeyiz. Bilimde, 
sporda, sanatta, teknik gelişimde, 
muasır medeniyetlerin üstüne 
ancak bu şekilde çıkarız.” diye 
konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 
bu noktada özel eğitime 
ve rehabilitasyona duyulan 
ihtiyacın açık olduğunu ve bu şekildeki gençlerin ve 
vatandaşların kapsam dışı bırakılamayacağını söyledi. 

Son 15 yılda bu anlamda büyük sosyal sorumluluk ve 
devlet projelerinin hayata geçirildiğini anlatan Yıldırım, 
“Türkiye’nin yakın vadeli hedefi 2023, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesi 
ötesine geçme hedefidir ama bizim bir de uzun vadeli 
vizyonumuz var: 2053 ve 2071. Uzun vadeli vizyona 
yol almak için artık yarın kadar yakın olan 2023’e en 
iyi şekilde hazırlıklı olmalıyız.” ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, özel eğitimin bir dönem 
devletin gündeminde olmadığına işaret ederek, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

“İnsanlar kendi hâllerine bırakılmış, kaderiyle baş 
başa kalmıştır. Birçok vatandaşımız imkânsızlık, 
mahrumiyet sebebiyle 24 saat evlerine mahkûm 
şekilde hayatlarını sürdürmekteydi. Özel eğitim 
esasında özellikli eğitimdir. Bu eğitime ihtiyaç 
duyan insanlar da özellikli insanlardır. Ülkemizde bu 
eğitimi veren merkezlerin ve öğretmenlerin sayısı 
her geçen gün artmaktadır. Bu sayıların artması 
toplumun sağlıksız olduğu manasına gelmez. Sadece 
geçmişten günümüze biriken sorunların çözümü 
için atılan adımların var olduğunu göstermektedir. 
Eğer engel algınızda, inancınızda değilse hiç sorun 
yok. Engeller azimle aşılır. Eğer engelli diye bu 
insanlardan birileri vazgeçseydi dünya bu kadar 
güzel olabilir miydi? Elbette olamazdı. Biz insanlığın, 
yaratılanların en şereflisi olduğuna inanan bir milletiz. 
Bütün insanlarımızı kazanmak zorundayız.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, sosyal devletin, hiçbir 
vatandaşı sistemin dışında bırakmayan devlet demek 
olduğunu söyledi. 

Kazanılan her insanın ailelerine, topluma, ülkeye 
ve bütün insanlığa kazandırılmış değer olduğuna 
işaret eden TBMM Başkanı Yıldırım, “Yeteneksiz 
insan yoktur, yeteneği keşfedilmemiş insan vardır. 
Eğer engelli bir kardeşimiz atıl durumdaysa bunun 
sorumlusu biziz. Biz ilgi gösterdiğimiz, imkân 
verdiğimiz, fırsat sağladığımız takdirde her insanımız 
kendisinden başlamak üzere bütün çevresine faydalı 
olabilir.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, akıl sağlığını kaybetmeyen 
her insanın keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu 
anlatarak, şunları dile getirdi: 

“Yeter ki bizler sabır gösterip o hazineyi keşfetmesini 
bilelim. Ülkemiz bu noktada, engelliliği engel olmaktan 
çıkarmak için önemli adımlar atmıştır. 2006’dan 
itibaren kanunların tamamından özürlü, sakat ifadeleri 
ayıklanmış ve tek engelli tanımı konulmuştur. Birçok 
mevzuatımız buna göre düzenlenmiştir. Rahmetli 
babam ayağı sakat, çenesi hareket etmeyen bir 
insandı. Onun hayatında hiç şikâyet ettiğini duymadım 
ama bir şeyden gönlü buruktu, nüfus kağıdında 
‘çürük’ yazıyordu. Çünkü askere alınmamıştı. Hayatı 
boyunca bunu mesele yaptı. Bu noktada yaptığımız 
en önemli düzenlemelerden bir tanesi de özel eğitim 
kurumlarını da sosyal hizmetler bünyesinden alıp 
Millî Eğitim Bakanlığının bünyesine bağlamak oldu. 
Bu çok önemli bir değişim. Çünkü artık engellilik bir 
vatandaşlık hakkı hâline gelmiştir. Bu değişiklikle özel 
eğitim ve rehabilitasyon konusuna bakışımızı da ortaya 
koymuş olduk. Çünkü insanlarımızın engelli olmaları, 
korunmak konusundan çok bir eğitim meselesidir.” 
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TBMM Başkanı Yıldırım, hiçbir vatandaşın acziyet 
duygusuyla yaşamasına gönüllerinin razı gelmediğini 
söyledi. 

Her insanın öz güvenle yaşaması gerektiğini aktaran 
Yıldırım, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

“Bugün engelli değilim diye böbürlenmeyin, yarın 
engelli olabilirsiniz. Bu konuda hayli mesafe aldık. 
İnsanlarımızın bilinçlendirilmesinden 
başlamak üzere kurumlarımız, 
kuruluşlarımız engellilik konusunda 
altyapılarını sürekli geliştiriyor. 
Her şeyden önemlisi yapılan yasal 
düzenlemeler ve yayınlarla özel eğitime 
ihtiyaç duymak eksiklik gibi algılanmaktan 
çıkarılmıştır. Engellerin toplumsal 
dayanışma, iş birliği ve anlayışla 
aşılabileceği algısı artık toplumda 
yerleşmeye başlamıştır. Engelsiz 
bir Türkiye meydana getirmek için 
başlatılan çalışmalar, insan kaynağımızı 
en verimli şekilde kullanmamıza fırsat 
verecektir. Engelsiz Türkiye’de bilgi ve yetenek çok 
daha öne çıkacaktır. İnsanlar fiziki yeterlilikleri ile 
değil beyinleri ile öne çıkacaktır. Bu noktada Türkiye, 
insan kapasitesini azami ölçüde değerlendirmek 
mecburiyetindedir. Her geçen yıl dijitalleşen dünyada 
başka da seçeneğimiz yoktur.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, 50 bin insanın bu işten 
ekmek yediğini, engellilerin eğitiminde yer aldığını 
ve devleti de bu anlamda büyük yükten kurtardığını 
anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: 

“İmkânlarımız kısıtlı, ihtiyaçlarımız sınırsız. Yapmamız 
gereken kısıtlı imkânlarla sınırsız ihtiyaçları, öncelikleri 
gözeterek karşılamak. Mükemmel, iyinin düşmanıdır. 
Onun için mükemmel hedef olacak. Tabii ki sizin 
daha iyi şartlarda sürdürülebilir hizmet vermeniz için 
ihtiyaçlarınız var, bunu biliyoruz. Verilen hizmetin 
geriye gitmesine asla müsaade etmeyiz. Bu kazanım 
devam etmelidir. Bu birçok ülkede olmayan bir 
imkândır. Türkiye, sosyal devlet olma alanında son 15 
yılda büyük mesafe katetti. Türkiye’nin toplam sosyal 
destekleri 2002’de 3 milyar 100 milyondu, şu an yıllık 
52 milyar lira sosyal destek yapılıyor.” 

Konuşmaların ardından, Özel Eğitim Kurumları 
Derneği Genel Başkanı Yunus Kılıç, TBMM Başkanı 
Yıldırım’a plaket verdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, programın sonunda Engelliler 
Voleybol Şampiyonası’nda birinci olan takıma 
madalyalarını takarak kupalarını verdi, ardından 
sporcularla fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, çeşitli 
programlara katılmak üzere geldiği 
baba ocağı Erzincan’daki Cumhuriyet 
Meydanı’nda, Erzincan Belediyesince 
düzenlenen “Mahalleliler Buluşuyor” 
programının finaline katıldı.

20 Ekim 2018

Erzincan Belediyesince düzenlenen “Mahalleliler 
Buluşuyor” programına, TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ın yanı sıra eşi Semiha Yıldırım, AK PARTİ 
Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan 
Çakır, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı 
Orgeneral İsmail Serdar Savaş katıldı.

Programda vatandaşlara hitap eden Yıldırım, 
havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşları fazla 
bekletmek istemediğini belirterek, “Konuşmalardan 
ziyade herhalde burada bir müzik programı var, 
birbirinden değerli sanatçılar var, onları dinlemeyi 
tercih edersiniz. Ne diyor arifler, üç şeyde hikmet 
vardır: Musa’nın asası, babanın kesesi, sözün kısası.” 
ifadelerini kullandı. 
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TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincan Belediye 
Başkanı Cemalettin Başsoy’un zaman 
zaman mahallelilerle bir araya gelerek 
program yaptığını, bu programların finaline 
kendisinin de katıldığını anlatarak, bu 
programlarla milletin kaynaştığını ifade etti. 

Memleketine vefa borcunun olduğunu 
söyleyen Yıldırım, “Bu toprakların evladı, 
bu topraklarda gözünü dünyaya açmış 
birisi olarak buralara, memleketimize vefa 
borcumuz, hizmet borcumuz var. Ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak 
gibi görevimiz var. Erzincan benim canım 
memleketim, ne zaman çağırırsanız koşa 
koşa gelirim.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincan’ın Türkiye’nin 
en güvenli şehirlerinden biri olduğuna işaret 
ederek, “Bu nedenle jandarma, polis ve bütün 
güvenlik teşkilatlarımıza, ordu komutanımıza terörle 
mücadelede verdikleri bu güzel çalışmalardan dolayı 
teşekkür ediyorum. Geldiği günden beri Erzincan’ın 
ilçelerini, köylerini ihmal etmeden gezip dolaşan, 
sorunlarını tespit eden adeta Erzincan’ın bir evladı 
gibi çalışan Erzincan Valisi Ali Arslantaş’a teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın önemine dikkati 
çeken Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 

“Çok güzel bir memleketimiz, çok asil bir milletimiz 
var. Bu topraklar zor topraklar ama bu topraklar 
aynı zamanda mazlum coğrafyaların da ihtiyaç 
sahiplerinin de umududur. Bu topraklarda sadece 
ayakta kalmak yetmez, aynı zamanda gönül 
coğrafyamızdaki milyonlarca mazlumun da hamiliğini 
yapmak gerekir. İlk günden beri memleket sevdasıyla 
ülkemizin kalkınmasında, terörle mücadelede gecesini 
gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu ülke için yaptıkları elbette unutulmaz. 
Kendisine yeni sistemden sonra başarılarının 
devamını diliyorum.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Mahalleliler Buluşuyor” 
programı finalinde bir konser veren Uğur Işılak ile bir 
süre sohbet etti, konserini dinledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Halit Paşa Caddesi’nde Erzincan 
Belediyesince yapılan Millet 
Bahçesi ve Kıraathanesi’nin açılışını 
gerçekleştirdi.

Açılış öncesi vatandaşlarla sohbet eden TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte 
Millet Bahçesi ve Kıraathanesi’nde bulunan atölyeleri 
gezdi, burada öğrencilerle sohbet etti.

Programa, AK PARTİ Erzincan milletvekilleri 
Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Valisi 
Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail 
Serdar Savaş ve diğer konuklar katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni 
gerçekleştirildi.

22 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
gerçekleştirilen Binali Yıldırım Üniversitesi 2018-2019 
Akademik Yılı Açılış Töreni, Yalnızbağ Yerleşkesi Prof. 
Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi 
Salonu’nda yapıldı.

Programa, TBMM Başkanı Yıldırım’ın eşi Semiha 
Yıldırım, AK PARTİ Erzincan milletvekilleri Süleyman 
Karaman ve Burhan Çakır, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Valisi Ali 
Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin 
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Başsoy, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Akın Levent, iş insanları, akademisyenler ile 
çok sayıda öğrenci katıldı. 

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından üniversite öğrencileri Türk 
halk müziği konseri verdi. TBMM Başkanı Yıldırım da 
zaman zaman türkülere eşlik etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 
yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması 
temennisinde bulundu. 

Erzincan Üniversitesinin 2006 yılında resmen 
kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

“Bu senenin başında milletvekili arkadaşlarımızın 
verdiği kanun teklifiyle üniversitenin ismi Erzincan 
Binali Yıldırım Üniversitesi şeklinde değiştirilmiştir, 
kabul edilmiştir. Dağları karlı Erzincan, sizlerin 
olduğu gibi benim de memleketim. Taşını, toprağını, 
üzümünü, yaylasını seviyorum. İnsanlarını seviyorum 
çünkü onlar 24 ayar altındır. Memleketime değer katan 
herkesi, her kurumu her zaman takdir ettim, takdir 
etmeye devam edeceğim. Türkiye’nin her köşesinde 
yaptığımız gibi imkânlarımızı hemşehrilerimizin 
mutluluğu ve refahı için seferber ediyoruz. Adımı 
taşıyan üniversitemiz de benim için, ailem için iftihar 
kaynağıdır. 24 bini aşan gencimizin öğrenim gördüğü 
üniversite bu gün 11 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 
12 meslek yüksekokulu ve 10 araştırma uygulama 
merkeziyle gençlerimizin ufkunu aydınlatmak için 
ciddi gayret göstermektedir.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, gelecek yıllarda üniversitenin 
iddiasına uygun bir vasıf kazanacağını belirterek 

üniversitelerin, farklılıkların 
buluşup birlikte hakikatin 
arandığı yerler olduğunu dile 
getirdi. 

İdeolojik saplantının olduğu 
yerden tek tip insanların 
çıktığını ifade eden 
Yıldırım, “Sevgi ve hoşgörü 
anlayışımızda tek tip insana 
yer yoktur. Üniversitelerimiz 
hayatın gerçeklerini mutlaka 
yansıtmalıdır. Önceki 
birikimlerin tekrarı olan 

nakilcilik, üniversite öğretiminin omurgası olamaz. 
İnsanlığın yüzlerce yıllık birikimiyle tekâmül eden akıl, 
üniversitelerin omurgasını teşkil etmelidir. Akademik 
yapının temelinde fikirler yatar. Dolayısıyla fikirler 
asla tehdit altında olmamalı. Üniversite içinde herkes 
fikrini özgürce ifade etmelidir çünkü burası bilimsel 
hürriyetin merkezidir.” diye konuştu. 

Üniversitelerde ortaya koyulan eserlerin, öğrenmenin, 
akıl yürütmenin ve tecrübenin somutlaştırılmış 
şekli olduğunu aktaran Yıldırım, yazılan kitapların, 
yayımlanan makalelerin aklın ve beynin eserleri 
olduğunu vurguladı. 

Türkiye’de bir zamanlar gençlerin akıllarına, eserlerine 
değil, bedenlerini nasıl örttüklerine yoğunlaşıldığını 
hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Üzücü, incitici olan bu durum sebebiyle birçok kız 
evladımız okulunu, üniversitesini bırakmak zorunda 
kaldı veya başka memleketlere gidip orada tahsilini 
tamamlamak mecburiyetinde kaldı. Bu örneklerden 
biri de benim kızım. Üniversiteyi tamamlayamadı, 
başını açmasını istediler o da bunu reddetti bıraktı. 
Şimdi yıllar sonra çoluk çocuğa kavuştu üniversite 
okudu. O, yarım kalan idealini gerçekleştirmek için 
gayret ediyor. Ne oldu? Bütün bunlardan kim ne 
kazandı? Hiçbir şey kazanmadı. Husumet oldu, 
toplumda ayrışma oldu, yani zararı memleketimize, 
bize oldu. Gelişip ileri gitmek için insanımızın niteliğini 
artırmamız icap ederken gençlerimiz üniversitelerden 
uzakta kaldı. ‘Gitsin de bir daha gelmesin.’ diye dua 
ettiğimiz o günler çok şükür geride kaldı.” 
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TBMM Başkanı Yıldırım, 2002’den itibaren fikri, 
vicdanı, irfanı hür gençler yetiştirmek için hızlı bir 
üniversiteleşme atağının başladığını vurgulayarak, 
bu çerçevede 2002’de 76 olan üniversite sayısının 
bugün 206’ya çıktığını anlattı. 

Üniversitesi olmayan şehir kalmadığına dikkati çeken 
Yıldırım, “İsteyen evladımız gurbete gitmeden kendi 
memleketinde bile üniversite eğitimi alabilir. Tabii 
gurbette okumanın zorlukları var, barınma, beslenme 
zorlukları ve yüksek masrafları var. Özellikle de 
kızlarımızın bu noktada daha da dezavantajı var. 
Bazı aileler de kızlarını gurbete göndermekte 
tereddüt ederler. Esasında her ilde bir üniversite 
hedefiyle başlatılan bu hamlenin önemli bir amacı 
da üniversiteye giden kızlarımızın sayısını artırmak. 
İstatistiklere bakıldığında bu amaca şimdiden 
erişildiğini görüyoruz. Artık birçok üniversitemizde kız 
öğrencilerimizin sayısı, erkek öğrencilerimizi aşmış 
durumda. Bugün üniversitelerimizin tamamında 
okuyan 7,5 milyon gencimizin 3,5 milyondan fazlasını 
kızlarımız oluşturuyor. Erzincan’da öğrenim gören 
gencimizin 11 bin civarı kız öğrencilerimizden 
oluşuyor. Bu sevindirici bir tablo, kızlarımız daha çok 
okusun, daha nitelikli hâle gelsin istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı. 

Bilgi çağında olduklarını ve eğitim, öğretime sıkı 
sarılmak gerektiğini dile getiren Yıldırım, dünyayı 
yönetenlerin bilgiye sahip olanların, bilgiyi üretenlerin 
ve bilgiyi kullananların olduğunu aktardı. 

Batılılara sorulduğunda ilk üniversiteyi kendilerinin 
kurduğunu söylediklerini anlatan Yıldırım, “Onlara 
göre tarih Batıyla başlamıştır, oysa dünyada ilk 
üniversiteyi kuranlar Müslümanlardır.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Anadolu Selçuklu Devleti 
döneminde Konya, Kayseri, Kırşehir’in ilim merkezi 
hâline getirildiğini ifade ederek, Osmanlı’nın da 
Selçuklu’nun bu mirasına sahip çıktığını anlattı. 

Medeniyetinin tarihinde akıl ve bilginin olduğunu 
vurgulayan Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti: 

“Anadolu, işgalci, sömürgeci devletlerin iştahını 
kabartan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada devletimizin 
ve milletimizin varlığını sonsuza kadar huzur, güven 
ve barış içinde devam ettirmek istiyorsak mutlaka 

güçlü, daha güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Bizim 
huzur, barış ve kardeşliğimizden her zaman birileri 
rahatsız olmuştur. İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar 
aramıza fitne sokup, iş birlikçi hainler yetiştirmeye 
çalışmıştır. FETÖ terör örgütü son zamanlarda karşı 
karşıya kaldığımız o hain ve sinsi planın bir sonucudur. 
Bu hain yapının 15 Temmuz’da yaptıklarını hepimiz 
hatırlıyoruz. Türk tarihinde eşine az rastlanan bu 
ihanetin hedefi Türkiye’yi kaosa sürüklemek, kardeş 
kavgasını körüklemek ve dış kaynaklı sinsi planları 
uygulamaya koymaktı ama başaramadılar.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletin, vatansever 
askerlerin, polislerin, savcıların ve hâkimlerin hızlı 
kararlarıyla kalkışmanın bastırıldığına işaret ederek, 
“Türkiye’de artık devlet ve millet kaynaşması 
gerçekleşmiştir. Devletin milleti yerine milletin devleti 
olgusu hayata geçmiştir. Bu uğurda hayatını kaybeden 
bütün şehitlerimize, vatan savunmasında teröre karşı 
amansız mücadele eden, veren bütün şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize minnet ve 
şükran borcumuz var, Allah hepsinden razı olsun.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 16 Nisan 2017’de milletin 
onayıyla Anayasa değişikliğine gidildiğini hatırlattı. 

Değişikliğin amacının ülkede istikrarı, güveni temin etmek 
ve bir daha demokrasi dışı hareketlerle karşı karşıya 
kalmamak olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: 

“Bazıları ne söylersek söyleyelim, anlamakta 
zorlanıyorlar ama millet anladığı için destek verdi ve 
bugünlere geldi. Nitekim 24 Haziran 2018 seçimleri 
yapıldı, yeni Anayasa yürürlüğe girdi. Yani parlamenter 
sistemin yerini Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 
almış oldu. Sistemin ilk Cumhurbaşkanını, milletimiz 
Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek bu süreci başlatmış 
oldu. Ben de sistemin son Başbakanı olarak tarihteki 
yerimi aldım. Yeni sistemin ilk Meclis Başkanı da 
milletvekillerimizin teveccühüyle şahsım seçilmiş 
oldu. Artık Meclis kendi işinde, hükûmet de kendi 
işinde uğraşacak.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, gençlerin, milletin geleceği 
ve yarınları olduğunu belirterek, kendisinin de 
öğrencilerin oturduğu sıralarda bir zamanlar 
oturduğunu dile getirdi. 
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Kendisinin o sıralarda oturduğu zaman şimdiki gençler 
kadar rahat olmadığına değinen Yıldırım, “1973 yılında 
başladığım İstanbul Teknik Üniversitesinde 2 yıl 
sonra anarşik olaylar, terör nedeniyle üniversitemiz 
bir yıl kapalı kaldı. Boşu boşuna bir yıl geçip gitti, 
eğitimimiz geç bitti, hayata atılmamız da geç başladı. 
Birçok zorluklarla karşılaştık, yokluğu, yoksunluğu 
yaşadık, şahit olduk ama inanın hiçbir zaman yılmadık 
mücadele ettik. İyi bir insan olmanın yanında ülkeme, 
milletime daha faydalı insan nasıl olunabilir, hep 
bunun düşüncesi içerisinde ve gayreti içerisinde 
oldum.” diye konuştu. 

İnsanın yaratılışının aynı zamanda faydalı bir insan olmayı 
gerektirdiğini aktaran Yıldırım, aynı fikirde olmayan 
insanlarla kavga etmek zorunda olmadıklarını anlattı. 

Farklı fikirdeki insanlarla anlaşamamanın gayet doğal 
olduğuna vurgu yapan Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“Önemli olan konuşmaktır, konuşabilmektir. 
İnsan meraklı olmalı, hayatı geliştiren 
şey de meraktır. Meraklı insan, bilgiye 
açtır, açlığını gidermek için öğrenir. 
Hayatta mutlaka bir hedefiniz olsun. Uzay 
boşluğundaki meteorlar gibi olursanız, 
sürekli başkalarının hedeflerinin peşinden 
koşarsınız. Bir hedefe ulaşmak, gayret 
etmek bir çalışmayı gerektirir. ‘Nerede azim 
varsa orada çözüm vardır.’ diye güzel bir 
söz vardır. Ulaşamadığınız hedefleriniz sizi 
yılgınlığa bıkkınlığa uğratmasın, deneyin bir 
daha deneyin, kaybettiğiniz her aşamada 
nerede yanlış olduğunu göreceksiniz ve 
doğruyu eninde sonunda bulacaksınız. 
Unutmayın, insan pes ettiği gün yenilir. Hayat geleceğe 
doğru yaşlanıyor, kendinizi yarınlara hazırlayın.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, bugünkü mesleklerin pek 
çoğunun gelecekte tarihe karışabileceğini ifade 
ederek, yapılan tahminlere göre önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde dünyada çalışanların yarısına yakınının 
işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını 
anlattı. 

Dünyanın artık dijitalleştiğine işaret eden Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

“Sürücüsüz arabalar, garsonsuz lokantalar dönemi 
artık uzak değil. Yapay zekâ uygulamaları şimdiden 

insanların gündeminde ve insanlığı korkutuyor. Belki 
gelecekte pek çok insan robotlarla arkadaşlık kuracak. 
Üç boyutlu yazıcılarla üretim ev tipi fabrikalara 
dönüşecek. Ekransız yayıncılık uygulamaları daha 
şimdiden kullanılır hâle geldi. İnternet çağında hepimiz 
artık veri üretiyoruz aynı zamanda veri tüketicisi 
konumuna geldik. Facebook, Instagram, Twitter gibi 
sosyal medya uygulamaları sadece bir yazılımdan 
ibaret. Bizlerse hem müşterisiyiz hem de üreticisiyiz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, öğrencilere içerisinde 
bulundukları günü ve yarını bilerek kendilerini ona 
göre hazırlamaları tavsiyesinde bulundu. 

Konuşmaların ardından Yıldırım, Mühendislik 
Fakültesi öğrencilerinin 2 ayda ürettiği 16 bin liraya 
mal olan “Kayı” isimli elektrikli otomobilde deneme 
sürüşü yaptı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
Binali Yıldırım Kütüphanesi ve 
Müzesinin temeli atıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 2018-2019 
Akademik Yılı Açılış Töreni sonrasında TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım adına yaptırılan kütüphane ve müzenin 
temel atma töreni gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, AK PARTİ Erzincan Milletvekili 
Süleyman Karaman, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Akın Levent, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. 
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Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar 
ve beraberindeki protokol ile 
birlikte Erzincan Binali Yıldırım 
Üniversitesi Binali Yıldırım 
Kütüphanesi ve Müzesinin temelini 
dualarla attı.

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Erzincan’da 
muhtarlarla  
bir araya geldi.

22 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Erzincan’da Muhtarlar Günü 
dolayısıyla düzenlenen öğle 
yemeğinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin bir 
ekonomik taarruzla karşı karşıya olduğunu, dış 
politikada da sıkıntılı günler yaşandığını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Müttefik diye düşündüğümüz 
Amerika’nın ne yazık ki bir terör örgütüyle bir stratejik 
iş birliğine girmiş olması utanç verici bir şey. Bu durum 
asla Türkiye’nin kabul edeceği bir şey değildir.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Zorluklarımız var ancak, 
sıkıntılarımızın kaynağının büyük bir bölümü dışarıdan 
geliyor. Sadece Türkiye’ye mahsus bir sıkıntı değil. 
Suriye’de 8 yıldır devam eden savaş nihayet sona 
doğru geliyor. Hatırlayın en son İdlib’de Türkiye 
ile Rusya bir inisiyatif aldı ve bu bölgede masum 
insanların hayatının kurtarılmasına vesile oldu. Bütün 
dünya, Birleşmiş Milletler bu işi yapamadı, Türkiye ön 
ayak oldu ve bu işi halletti, bütün dünya da bunu taktir 
ediyor. Bölgede çatışma durmuş gibi gözüküyor.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’nin tüm dikkatini Fırat’ın doğusuna çevirdiğini 
belirterek, “Münbiç’te Amerikalılar ne yazık ki her 
zaman olduğu gibi sözlerini yerine getirmediler. Ayak 
sürüyorlar, bir yandan da Fırat’ın doğusundan ta Irak’a 
kadar 750 kilometrelik hududumuz boyunca PKK’nın 
Suriye şubesini PYD/YPG’yi silahlandırıyorlar, ağır 
silahlarla tahkim ediyorlar.” dedi. 

Suriye’de rejimin olmadığını ve iç savaşın devam 
ettiğini ifade eden Yıldırım, PYD/YPG’nin buralarda 
Türkiye’ye karşı silahlandığını dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Müttefik diye düşündüğümüz Amerika’nın ne yazık ki 
bir terör örgütüyle bir stratejik iş birliğine girmiş olması 
utanç verici bir şey. Bu durum asla Türkiye’nin kabul 
edeceği bir şey değildir. Terörünün doğusu, batısı 
olmaz. Nasıl Cerablus’ta, El-Bab’da, Afrin’de bunların 
kökünü kazıdıysak Fırat’ın doğusunda da kazıyacağız. 
Hiç yolu yok, ülkemize insanımıza, malına, canına zarar 
veren hiçbir örgütün hayat hakkı yok.” 

Ülke ekonomisinin de zor günlerden geçtiğini 
vurgulayan Yıldırım, Türkiye’nin bu zorlukların 
üstesinden gelecek iradesinin olduğunu aktardı. 

Hükûmetin ekonomi ile ilgili gerekli tedbirleri aldığını ve 
almaya devam edeceğini anlatan Yıldırım, şunları söyledi: 

“Biz esasen buna benzer krizleri geçmişte de 
yaşadık. 2009’da, 2001’de, 1995’te, geçmiş yıllarda 
da yaşadık. Bunların da üstesinden geleceğiz hiç 
endişeniz olmasın. Olumsuzlukların yanında olumlu 
taraflar da var. Nedir, turizmde muazzam bir canlılık 
var, daha şimdiden turizmde 40 milyona yaklaştık. 
İhracatımız artmaya devam ediyor. İthalatımız 
azalmaya devam ediyor, aradaki fark cari açığımız 
azalıyor. İşte az önce söyledim, Cumhurbaşkanımızla 
bir kalemde 6,5 milyar dolarlık çok büyük bir projenin 
açılışını gerçekleştirdik. Ne anlama geliyor bu rafineri? 
Türkiye’nin bütün ihtiyacı olan benzinin, mazotun 
yüzde 25’ini tek başına karşılıyor. Yani bağımlılığımızı 
azaltıyoruz, alternatiflerini artırıyoruz. Bu rafinerinin 
devreye girmesiyle 1,5 milyar dolar ithalata daha az 
ödeme yapacağız. 1100 insan doğrudan çalışacak, 
aileleriyle 5 bin kişi buradan ekmek yiyecek.” 
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ULUSLARARASI İMAM MATURİDİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
25 Ekim 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası 
Parlamenterler Vakfı tarafından Ankara’da düzenlenen 
“Kayıp Aydınlanmanın İzinde: Uluslararası İmam 
Maturidi’nin Türk-İslam Medeniyeti’ne Katkılarının 
Araştırılması” konulu çalıştaya katıldı.

İmam Maturidi’nin düşünce dünyasını anlamak; akıl, 
adalet, hikmet, özgürlük ve ahlak gibi temel kavramlar 
üzerinden bu düşünce dünyasının günümüz İslam 
dünyasında yaşanan sorunlara ışık tutmasını sağlamak 
amacıyla düzenlenen çalıştaya milletvekilleri, Kültür 
ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, 
22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, 24. 
Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Türk Dünyası 
Parlamenterler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İdris 
Güllüce, eski Bakanlar Beşir Atalay, Nihat Ergün ve 
Mustafa Sait Yazıcıoğlu, “Uluslararası İmam Maturidi 
Çalıştayı” Yürütme Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan, 
eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 
ve Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanlığı Yerel 
Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Şükrü Karatepe ve 
akademisyenler de katıldı.

Oturumlarda, İmam Maturidi’nin düşünceleri “akıl, 
adalet, hikmet ve özgür irade” olmak üzere dört ana 
tema üzerinde müzakere edilen “Uluslararası İmam 
Maturidi Çalıştayı”, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim 
tilavetiyle başladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, çalıştayda yaptığı 
konuşmasında küçükken dini öğrenmek için ailesinin 
hoca mektebine gönderdiğini anlatırken, “Molla 
Şaban Hoca’mız elinde fındık sopası, bize sureleri 
öğretirdi, elifba okuturdu, soru sorardı, ‘Rabb’in 
kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Mezhebin 
ne?’. Biz de tek tek söylerdik, Rabb’im Allah, 
Peygamberimiz Hazreti Muhammed, dinim İslam, 
mezhebim Hanefi. Maturidi diye bir şey bilmiyordum. 
İstanbul’a geldik, bir de Maturidi çıktı. Yani mezhebin, 
amelde, itikatta ayrı ayrı olduğunu ben İstanbul’a 

geldikten sonra öğrendim. Belki herkes biliyordur 

ama ben bilmiyordum. Sonra işin biraz üzerine 

eğildik, hakikaten farklı bir derya da orada var.”  

şeklinde konuştu. 

İslam dünyasının ve Müslümanların içinde bulunduğu 

şartlar dikkate alındığında çalıştayı çok kıymetli 

bulduğunu belirten Yıldırım, çalıştaya katkıda 

bulunanlara teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, henüz küçük bir çocukken, 

“Amelde mezhebimiz Hanefilik, imamı da İmam-ı 

Azam Ebu Hanife, itikatta mezhebimiz Maturidilik, 

imamı da İmam-ı Maturidi.” diye öğretildiğini 

aktararak, “Hatta kabirde amelde ve itikatta 

mezhebimizin ne olduğunun sorulacağı da anlatılır. 

Peki İmam-ı Maturidi’yi biliyor muyuz? Ya da ne kadar 

biliyoruz? İşte bu sorunun cevabı pek açık değildir.”  

ifadelerini kullandı. 

Çalıştayda, ilim adamlarının İmam Maturidi’nin 

bilinmesine ve anlaşılmasına katkıda bulunacaklarını 

aktaran Yıldırım, 25 Eylül’de Özbekistan ziyaretinde 

bizzat Semerkant’a giderek oradaki tarihî, manevi 

havayı gördükten sonra Maturidi’nin İslam dünyasının 

aydınlanmasına yaptığı katkıyı çok daha iyi anladığını 

söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

“İnsan, kendinden başlamak üzere varlığı sürekli 

sorgulamıştır. İlk oluş, varoluş üzerine başlayan 

sorgulamalar felsefi akımların temelini oluşturmuştur. 

Günümüzde de devam eden bu sorgulama ve 

tartışmalar inanç ayrılıklarının ve farklılıklarının 

da sebebi olmuştur. İmam Maturidi, günümüz 

ifadesiyle Müslümanların aydınlanma döneminin 

öncülerindendir. Müslümanlara Kur’an’ın diliyle hitap 

etmiş, yorum ve düşüncelerini telkin ederek bir ekole 

dönüşmüştür. İmam Maturidi denildiğinde aklıma 

gelen ilk kavramlar; akıl, adalet, bilgi ve hürriyettir. 
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Şu söz ona aittir: ‘İnsan şunu da bilir 

ki kendisine düşünmemeyi telkin eden 

his şeytani vesveseden başka bir şey 

değildir. Çünkü böyle bir davranış, 

ancak şeytanın işi olabilir. Amacı da 

kişiyi aklının ürününü toplamaktan 

alıkoymak, fırsatı değerlendirmesine 

ve arzusuna ulaşmasına vesile olan 

ilahi emaneti kullanmak konusunda 

onu korkutmaktır.’ İmam Maturidi, 

bu sözlerini, 10. yüzyılın ilk yarısında 

Müslümanların felsefi arayışlarının en 

yüksek olduğu devrede söylemiştir.” 

İmam Maturidi’nin aklı öncelediğini ancak aklı 

kutsamadığının, aynı şekilde insan iradesini 

öncelediğini fakat iradeyi asla putlaştırmadığının 

altını çizen Yıldırım, “O, kainatın dilinin mütercimi 

olan Kur’an’ın yeniden tesis etmeye çalıştığı dengeyi 

insanın ve Müslümanların odağı hâline getirmeye 

çalışmıştır.” dedi. 

Müslümanların bilim, sanat, felsefede altın çağının 

8. ve 13. yüzyıllar arası olduğunu dile getiren 

Yıldırım, “Batı medeniyetinin zihin altyapısını 

oluşturan Yunan klasiklerini insanlık tarihine 

kazandıranlar şüphesiz o dönemin Müslümanlarıdır. 

İmam Maturidi de Semerkant’ta bir ilim deryası 

üzerine doğmuştur. Müslümanların enerjilerinin 

yükseldiği bu dönem, aynı zamanda büyük akıl 

karışıklıklarının yaşandığı dönem olmuştur.”  

şeklinde konuştu. 

Hulefa-i Raşidin döneminde başlayan Kur’an’ı 

derleme çalışmalarının, sonraki dönemlerde 

hadis külliyatının derlenmesiyle devam ettiğini 

anlatan Yıldırım, bu sürecin inanç sahasında 

düzenleyici ve öncü isimleri Bağdat’ta İmam-ı 

Eşari, Semerkant’ta da İmam Maturidi olduğunu 

dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İmam Maturidi’nin, fıkıh 

ve akaid sahasında aydınlatıcı, yol gösterici ve asli 

kaynak olan Kur’an’ın düsturunu takip edici yorum ve 

değerlendirmeler yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin 

izini takip ettiğini hatırlatarak şunları söyledi: 

“Batılıların ekol ya da okul diye ifade ettikleri 

sistematize etme çalışmalarına, biz Müslümanlar 

mezhep diyoruz. O dönem, Müslüman Arapların 

kabile asabiyesini terk edemedikleri bir dönemdir. 

Arap olmayan insanlar, Müslüman olsalar da 

mevali yani köle diye ikinci sınıf insan muamelesi 

görmektedir. Zaten Emevi Hanedanlığı’nı yıkan da 

aşağılanan, ötekileştirilen Türklerin, Ebu Müslim’in 

liderliğinde Horasan’da başlattıkları ayaklanma 

olmuştur. Bu ayaklanmanın altında Peygamberimizin 

ötekileştirmeyen, incitmeyen çağrısına dönme niyeti 

de yatmaktadır.” 

İmam Maturidi’nin bu iklimde Semerkant’ta tedrisata 

başladığını kaydeden Yıldırım, “İmam Maturidi, 

günümüze kadar ulaşan ‘Tevhid’ eserinin yanında, 

yağma ve talanlarla sonraki dönemlerde yok olan 

eserleriyle, başta yaşadığı çevredeki Türkler olmak 

üzere, Müslümanları dengeli düşünmeye sevk etmiştir. 

Aynı şekilde insanlara özgür bireyler olduklarını, 

akıl sahibi olduklarını ve iradeleriyle iyiyi de kötüyü 

de tercih etme hakları olduğunu öğretmiştir. Güney 

Araplarına göre, akılcı ve özgürlükçü olan bu yorum 

aynı zamanda Türklerin İslam’a girişlerini teşvik edici 
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bir etki yapmıştır. Esasında Anadolu’yu fetheden 

ruhu besleyen de İmam-ı Maturidi olmuştur. Ahmet 

Yesevî Hazretleri, Onun akılcı, hür ve hoşgörülü 

ekolünden feyizlenerek hikmetli sözler edip çağını 

aydınlatmıştır.” değerlendirmesinde bulundu.  

Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Medeniyetimizi yeniden ihya etmek için günümüz 

Müslümanlarının, İmam-ı Maturidi’den almaları 

gereken çok ders var. Peygamberimiz, ‘İlim müminin 

yitik malıdır, onu nerede bulursa alır.’ demiştir. 

Kâinatın dili ilim ve akılla anlaşılır. Kuran’ın ilk ayeti olan 

‘Oku’ emri, sadece okumak şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Oku emrinin içeriği son derece zengindir. Allah’ın 

yarattığı eserlerin sırrını anlamak için gayret 

göstermek, araştırmak şeklinde de anlaşılmalıdır. Bu 

manada bizim ışığımız hikmettir. Hikmete sarılmayan 

Müslüman, karanlık bir tünelde fenersiz yol arayan 

insan gibidir. İnsanlık olarak hepimiz akıl ve hikmetin 

arandığı, adalet ve ahlaka ihtiyaç duyulan bir dünyada 

yaşıyoruz. Sorumlu kimdir diye sorduğumuzda 

verilecek çok cevap bulabiliriz. Zaten İmam Maturidi’yi 

eksen alarak düzenlenen bu çalıştayın gayesi de bu 

sorulara cevap aramaktır.” 

Çağları birbirine karıştırmadan, her dönemi kendi 

tarihî ve sosyal şartlarıyla değerlendirmek gerektiğini 

vurgulayan Yıldırım, “Dünde takılıp kalmak yerine, 

dünden bugüne dersler çıkarmak lazımdır. Sen, 

ben, o; bu, şu demeden her Müslüman, mevcut 

sorunlarımızla ilgili kendini sorumlu hissetmelidir. 

Aydınlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız, 

siyasetçilerimiz bu sorumluluğun bilincinde olmak 

zorundadırlar. Çünkü medeniyet; düşünen, yazan, 

çizen ve bilgiye hürmet eden toplumların işidir.”  

ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yeryüzünde 1 milyar 800 

milyon Müslüman olduğunu, bunun anlamının bir 

Hindu’ya karşılık iki Müslüman, bir Budist’e karşılık 

iki Müslüman, bir Yahudi’ye karşılık yeryüzünde 100 

Müslüman bulunduğunu söyledi. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 

yapılan derlemeye göre, Hristiyan dünyasında 

okumayazma bilenlerin oranının neredeyse yüzde 90 

iken, nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyan olan 15 

ülkede ise okuma-yazma oranı yüzde 100 olduğuna 

işaret eden Yıldırım, “Bu durum İslam dünyası için 

tam aksidir. 1 milyar 800 milyon nüfuslu İslam 

dünyasında okuma yazma bilme oranı yüzde 40’lar 

seviyesindedir. Üstelik yüzde 100 okuryazar oranına 

sahip bir İslam ülkesi yoktur. Hristiyan ülkelerde 

okuryazar nüfusun yüzde 45’i üniversite mezunu iken, 

bu oran İslam dünyasında yüzde 3 seviyesindedir. 

İslam İşbirliği Teşkilatına üye 57 ülkedeki üniversite 

sayısı 500’dür. Yani 3 milyon 600 bin Müslüman’a 

bir üniversite düşmektedir. Oysa sadece 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5758 üniversite 

bulunmaktadır. Müslüman ülkelerde ortalama 1 

milyon nüfusa düşen bilim adamı sayısı 500 iken, 

bu oran Hristiyan ülkelerde 5000’e ulaşmaktadır. 

Bütün bu verilerden dersler çıkarmamız gerekiyor.”  

değerlendirmesini yaptı. 

Avrupa’nın bir karanlık çağ yaşadığını dile getiren 

Yıldırım, “Onlar için karanlık olan o çağ, bizim 

aydınlık çağımızdı. Yazık ki biz çok büyük mevzi ve 

mevki kaybettik. İmam Maturidi’nin büyük ehemmiyet 

verdiği akli bilimlerde gerileyen İslam dünyası, naklî 

bilimlerde ileri gidememiştir. Bilgiyi üretemeyen, bilgiyi 

yaygınlaştıramayan bir İslam dünyası söz konusudur. 

Bu durum bilgiyi, İslam dünyasının kullanabileceği güç 

olmaktan çıkartmaktadır. Oysa insanlığın geleceğine 

bilgiye sahip olan toplumlar karar verecektir.”  

sözlerini kullandı. 

Ebu Hanife, İmam-ı Buhari, Farabi, Maturidi, Biruni, 

İbn-i Sina gibi gelenek oluşturan bilge insanlar 

yetiştirecek günlerin yakın olmasını dileyen Yıldırım, 

şu şekilde devam etti: 
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“Geçtiğimiz 20 yıllık süreçte, dünya daha da 

zenginleşmiştir. 2000 yılında dünyanın toplam 

gayrisafi hasılası 40 trilyon dolar iken, günümüzde bu 

miktar 80 trilyon doları aşmıştır. Bugün İslam İşbirliği 

Teşkilatı üyesi 57 ülkenin toplam gayrisafi hasılası 

ancak 6,5 trilyon dolardır. Tek başına Almanya’nın 

gayrisafi hasılası 3 trilyon 650 milyar dolardır. 

Japonya’nın 4 trilyon dolardır. Çin’in 12 trilyon 

dolardır. Amerika’nın ise 20 trilyon dolardır. Sadece 

Almanya ve Japonya, bütün İslam dünyasından daha 

fazla gayrisafi millî hasılaya sahiptir. İslam ülkelerini 

Türkiye’den bağımsız değerlendirdiğimizde tablo daha 

da vahimdir. Dünya nüfusunun yüzde 25’ini teşkil 

eden Müslüman ülkeler, dünyadaki toplam gelirin 

sadece yüzde 12’sine sahiptirler. Bu tablo bizleri 

fazlasıyla düşündürmelidir. Geri kalmışlığın göstergesi 

olan bu veriler, sosyal çatışmalara neden olmaktadır. 

Geri kalmışlığın, gelir dağılımındaki adaletsizlikle 

beslenmesiyle İslam ülkelerinde çatışmaya uygun bir 

ortam oluşmaktadır.” 

Yeryüzünün dünündeki çelişkinin, bugün de bütün 

çıplaklığıyla karşımızda durduğunu ifade eden 

Yıldırım, şunları kaydetti: 

“Bugün İslam dünyası adeta Moğol istilasına uğramış 

gibi, dağınık ve huzursuzdur. Bunun tek sorumlusu 

‘dış güçler’ demek kolaycılıktır. Elbette ki dış güçlerin 

emperyal emelleri her zaman olmuştur, olmaya 

devam edecektir. Ancak bu yaklaşım, meselelerimizi 

görmezden gelmemize sebep olmakta, çözüme dönük 

yaklaşımların da cesaretini kırmaktadır. Unutmayalım 

ki yaşadığımız coğrafya evimizdir ve evimizin 

güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir. Müslümanlar 

birbirleri üzerinde nüfuz tesis ederek geleceklerini 

inşa edemezler. Anlaşmazlıklarını çatışarak değil, 

konuşarak çözmek zorundadırlar. Müslümanlar akla 

sarılıp, faziletli davranışlar sergilemek, güzel ahlaklı 

olmak zorundadırlar. Bilgiye sahip çıkmak ve bilgiyi 

yönetmek zorundadırlar. Kimseyi ötekileştirmeden 

insan hakkını gözetmek zorundadırlar. İslam toplumları 

olarak bir yandan ruhi olgunluğa erişip, diğer yandan 

bilimde, sanatta, siyasette, ekonomide barışa odaklı 

iş birliğini artırdığımız takdirde, İslam dünyasının 

yeniden medeniyet merkezi olması kaçınılmazdır. 

Medeniyet bizim yitiğimizdir ve Müslümanlar yitiklerini 

bulmak zorundadır. Yaşadığımız her yerin medeni 

standartlarını yükseltmek, ortak özlemimiz, hayalimiz, 

hedefimiz olmalıdır.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, İslam dünyasının yeniden 

dirilmesi ve “altın çağını” yakalaması gerektiğine işaret 

ederek “Yorgunluk, bezginlik bize yakışmıyor. Terör ve 

şiddet Müslümanların dili olamaz. Cahillik, yokluk ve 

yoksulluk Müslümanların kaderi değildir. Önümüzdeki 

20 yılda dünyanın toplam gayrisafi hasılası 300 trilyon 

doları geçecektir. Bu sebeple bizlerin orta vadeli hedefi, 

coğrafyamızın mevcut potansiyelini iki katına çıkarmak 

olmalıdır. Uzun vadeli hedefimiz ise, İslam dünyasının 

yeni altın çağını inşa etmek olmalıdır. Müslümanlar 

yaşanan bu olumsuzluklardan kurtulmak zorundadır. 

Yoksulluk, her türlü istismarı mümkün kılmaktadır.”  

sözlerini kullandı. 

Ziya Paşa’nın “Diyar-ı küfrü gezdim beldeler 

kâşaneler gördüm/Dolaştım mülk-ü İslamı bütün 

viraneler gördüm.” sözüne atıfta bulunan Yıldırım, 

Müslümanların büyük bir medeniyet meydana 

getirdiğini, bu medeniyetin birikiminin bir kısmının 

mevcut Batı medeniyetinin altyapısını oluşturduğuna 

dikkati çekti. 

İmam Maturidi gibi keşfedilmesi gereken çok sayıda 

değer olduğunu dile getiren Yıldırım, medeniyeti 

yeniden ihya etmek için İmam Maturidi’nin 

penceresinden bakarak akla, bilgiye, adalete, ahlaka 

ve hürriyete yeniden sarılmak gerektiğini sözlerine 

ekledi.
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İSTANBUL’DA “ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİ” DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adıyaman Valiliğinin 

himayesinde, Adıyaman Dernekler Federasyonu ve 

Adıyamanlılar Vakfı tarafından Adıyaman Belediyesi 

ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 18-21 

Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 

düzenlenen “Adıyaman Tanıtım Günleri”ne katıldı. 

Açılışa ayrıca AK PARTİ Adıyaman Milletvekilleri 

Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed 

Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Valisi 

Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye 

Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu ile çok sayıda  

vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, “Adıyaman Tanıtım Günleri” 

açılışında yaptığı konuşmada ekonomiyi hareket 

hâlindeki araca benzeterek, “Alışveriş, o aracın 

yakıtıdır. Alışveriş olmazsa hareket olmaz. Tanıtım 

günleri, fuarlar, kermesler bir anlamda ekonomiyi 

canlı tutan, alışveriş ortamını sağlayan etkinliklerdir.” 

dedi. 

Etkinlikle Adıyamanlıların İstanbul’da buluştuğunu 

dile getiren Yıldırım, “Adıyaman Tanıtım Günleri’nde, 

İstanbullu hemşehrilerimizin Adıyaman’ın her 

türlü güzelliğini 4 gün boyunca görme fırsatı 

olacaktır. Huzurun başkenti, Türkiye’nin teminatı  

Adıyamanlılara sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” 

ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, tanıtım günlerinin bir 

yandan alışverişi canlandırırken, bir yandan da 

gurbette bulunan hemşehrileri bir araya getirdiğini  

anlattı. 

İstanbul’da Maltepe ve Yenikapı’da bulunan alanlarda 

il tanıtım günleri yapıldığını hatırlatan Yıldırım,  

şunları kaydetti: 

“Bu haftaki misafir Adıyaman. Bilinen tarihi 10 

binlerce yıl önceye uzanan kadim medeniyetlere sahip 

Adıyaman’a gidemeyen kardeşlerimiz için bugün çok 

güzel bir fırsat. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanı sıra 

İstanbul’daki kardeşlerimiz de inşallah bu fırsatı en iyi 

11 Ekim 2018
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şekilde değerlendirecek. 

Ekonomi hareket 

hâlindeki araca benzer. 

Alışveriş, o aracın 

yakıtıdır. Alışveriş 

olmazsa hareket olmaz. 

Tanıtım günleri, fuarlar, 

kermesler bir anlamda 

ekonomiyi canlı tutan, 

alışveriş ortamını 

sağlayan etkinliklerdir. 

Ankara, İstanbul, 

İzmir gibi şehirlerimiz 

bildiğiniz gibi metropol 

şehirlerdir. Bu şehirler 

nüfus yapıları itibarıyla 

Türkiye’nin özeti gibidir.” 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu tür faaliyetlerin 

aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da insanları 

birbirine daha fazla yakınlaştırdığını vurguladı. 

İnsanların her zaman memleketlerine  

gidemediğini, böyle etkinliklerle memleketlerin 

de ayaklarına geldiğini dile getiren Yıldırım, 

“İnşallah birçok Adıyamanlı da memleket 

hasretini giderecektir. İstanbul’da yaşayan diğer 

kardeşlerimiz de Adıyaman hakkında daha çok 

şey öğrenecekler. Adıyaman güneşin doğuş 

anının en güzel izlendiği şehirdir. Birçok insan 

bu güzelliği yaşamak için Adıyaman’a gidip, 

Nemrut Dağı’na tırmanmaktadır. Eğer gitmeyenler 

varsa, mutlaka gitmelerini tavsiye ederim.  

Gitmişken Nissibi Köprüsü’nü de görün, oradan 

da Diyarbakır’a rahat bir seyahat yapın.”  

diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Adıyaman’ın sanat, 

siyaset, edebiyat alanında da çok değerli insanlar 

yetiştirdiğini söyledi. 

Adıyaman’a yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren 

Yıldırım, sözlerine şu şekilde devam etti: 

“Edirne’den Kars’a, Şırnak’tan İzmir’e, Adana’dan 

Samsun’a ülkemizin her köşesini mamur hâle 

getirmek, birlikte kazanıp birlikte zenginleşmek 

duygusuyla bu faaliyetlerimizi 15 yılı aşkın süredir 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 

liderliğinde sürdürdük, bugünlere geldik. Bugün 

yaşadığımız sıkıntılara bakmayın. Bunların hepsi gelip 

geçici. İster içeriden ister dışarıdan bütün sıkıntıları 

aşacak güce sahibiz. İster PKK kılığında ister FETÖ 

kılığında gelsinler evelallah hepsini alt edecek güce 

sahibiz biz, alt ettik de. Ne diyor merhum Akif, 

‘Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.’ 

Allah’ın izniyle yüreklerimiz bir vurduğu sürece, 

bizi hiç kimse sindiremeyecek. Türkiye istikrar 

içinde, huzur içinde büyümeye devam edecektir.  

Adıyaman Türkiye’nin teminatıdır. Adıyaman’a 

terör örgütü ayak basamamıştır. Adıyaman 

toprağını, devletini, milletini seven insanların 

şehridir. Bu konuda en büyük kaynağımız yine  

milletimizdir.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra burada festival 

alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı.
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KOCAELİ METROSU TEMEL ATMA TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Kocaeli metrosunun 
ilk adımı olan Gebze 
Organize Sanayi Bölgesi-
Darıca Sahil Metro Hattı’nın 
temel atma törenine katıldı.

Gebze Kent Meydanı’nda 
düzenlenen temel atma 
törenine AK PARTİ Kocaeli 
milletvekilleri 65. Hükûmet 
Millî Savunma Bakanı Fikri 
Işık, Cemil Yaman,  İlyas 
Şeker ve Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakan Yardımcısı 
Enver İskurt,  Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar 
katıldı.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi-Darıca Sahil Metro 
Hattı’nın temel atma töreninde konuşan TBMM 
Başkanı Yıldırım, Kocaeli için bugün hayırlı bir hizmetin 
ilk harcını koymak üzere bir araya geldiklerini belirtti. 

Millete, ülkeye sevgiyle hizmet ettiklerini, aralarındaki 
bağları sevgiyle güçlendirdiklerini söyleyen TBMM 
Başkanı Yıldırım, “Aramızda ne kadar sevgiyi yayarsak 
toplum olarak, ülke olarak, millet olarak, o kadar mutlu 
oluruz. Eğer hırslarımızı yener, paylaşarak yaşamayı 
bilirsek yoksulluğun olmadığı bir dünyada en iyi 
şekilde hayatımızı sürdürürüz.” ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, aynı zamanda bereketli topraklara sahip 
olduğunu da anlattı. 

Kocaeli’nin de 2 milyonu aşan nüfusuyla 81 il arasında 
çok özel bir yere sahip olduğunu dile getiren TBMM 
Başkanı Yıldırım, “Coğrafya olarak çok büyük değil. 3 
bin 600 kilometrekare. Genişliğiyle belki de Türkiye’de 
arazisi en küçük illerden biri ancak Kocaeli insanının 
çalışkanlığı, üretkenliği, Kocaeli’yi Türkiye’de dördüncü 
büyük bir şehir yaptı. Siz yaptınız, sağ olun, var olun. 

Kocaeli, dünyanın 192 ülkesine mal satıyor, ihracat 
yapıyor.” diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Kocaeli’nin yaptığı ihracatla- 
ithalatla Türkiye’nin önde gelen illeri arasında 
olduğunu kaydetti. 

Ulaşımda yer üstü kadar yer altını da kullanmanın 
önem arz ettiğini belirten Yıldırım, şu şekilde devam 
etti: 

“Kocaeli’de arazi çok yok, her taraf yol, kavşak, köprü. 
Artık yer üstü yetmiyor yerin altından yeni yollar 
yapmak gerekiyor. İşte tam da bu noktada çalışkan, 
gayretli Kocaeli Belediye Başkanımız İbrahim 
Karaosmanoğlu, sizlere verdiği bir sözü daha yerine 
getirmenin büyük bir mutluluğunu yaşıyor. Geçen yıl 
tramvayın açılışı yapıldı. 10 kilometrelik tramvay hattına 
inşallah bu metro da önümüzdeki yıllarda eklenmiş 
olacak. Bugün bu sebeple bir araya geldik. Biraz 
sonra ilk harcını koyacağımız, Kocaeli’nin kalitesini, 
standardını daha da yükseltecek bu metromuz hayırlı 
uğurlu olsun. Metro yapılınca Darıca-Gebze-OSB 
arası sadece 19 dakikaya inecek. 12 istasyon ve inşaat 
bittiğinde Kocaeli’de toplu ulaşım kuzeyden güneye 
çok daha rahatlayacak, çile sona erecek. Kocaeli’yi 
İstanbul’un demir yollarına bağlamayı hedefleyen bu 
yatırımla Kocaeli-İstanbul iyice birbiriyle bütünleşmiş 
olacak. Tabii burada inşa edilecek metronun diğer 

20 Ekim 2018 
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metro hatlarından bir farkı var.” diye 
konuştu. 

Bu metrolarda dünyanın en son 
teknolojisinin kullanılacağını bildiren 
Yıldırım, buradaki metro araçlarının 
tam otomatik, akıllı metro olacağını, 
sürücüsünün bulunmayacağını, 
kumandayla merkezden 
yönlendirileceğini ve o şekilde hizmet 
vereceğini söyledi. 

“Bugün atacağımız temel, devletimizi 
karalayıp, milletimizin gelecek 
umutlarını kırmak için kampanya 
başlatanlara verilecek en güzel cevap 
olacaktır.” diyen Binali Yıldırım, şunları 
kaydetti: 

“Ekonomimizi zora sokmak için ittifak kuran şer 
güçler, 5 milyar lira tutarındaki bu yatırımla eminim 
ki şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. Ekonomimizi 
millîleştirme, yerlileştirme çalışmalarımız hız kesmeden 
devam ediyor. Savunma sanayimizi tamamen millî ve 
yerli hale getirmek için büyük atılımlarımız var. Bu 
yıl, turizmde bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İhracat 
rekora koşuyor, ihracatın ithalatı karşılama oranı 
artmaya devam ediyor. İzmit Körfezi’nde gemilerin 
biri giriyor, biri çıkıyor. Uluslararası taşıma yapan 
tırlarımız vızır vızır çalışıyor. Yollarımızda trafik her 
geçen gün artıyor. İçeride ve dışarıda istikrarımızdan 
rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Artık ensesine 
vurulup lokmasını aldıkları Türkiye arıyorlar, böyle bir 
Türkiye yok. Türkiye ensesine vurulup ekmeği alınan 
bir ülke değildir. Türkiye bölgesinde olayları seyreden 
değil yöneten bir ülkedir. Çünkü Türkiye’nin başında 
milletini, ülkesini seven Türkiye sevdalısı lideri Recep 
Tayyip Erdoğan’ı var.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, “Özellikle yurt dışında 
yayın yapan bazı gazeteler, televizyonlar, sosyal 
medya siteleri Türkiye’yi kötü göstermek için 
terör örgütleriyle sıkı bir iş birliği içinde çalışıyor. 
Bizim hedefimiz, ülkemizi, güzel Türkiye’yi medeni 
âlemlerde daha yukarı taşıyıp lider ülkeler arasına 
sokmak. Başarır mıyız? Elbette başarırız. Eğitimden 
sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, sanayiden ticarete, 
tarıma kadar her alanda büyümeye, Türkiye’yi daha 
ileri hedeflere taşımaya kararlıyız.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle gelecek 
yıllarda çok daha hızlı şekilde kalkınmayı 

sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım, Türkiye’yi 100 
yılın lider ülkeleri arasına dâhil edeceklerini kaydetti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2000’li yıllarda 
başlattıkları altyapı yenileme çalışmalarının, yönetim 
yapısındaki değişiklikle yeni bir dinamizm kazandığını 
vurgulayarak şunları söyledi: 

“Bugüne kadar yaptığımız bütün otoyollar, bölünmüş 
yollar, tüneller, köprüler, insanımızın güvenliği, 
konforu, daha güzel bir seyahati için yapılmıştır. 
İzmit’te Osmangazi Köprüsü yapıldı. Bu köprü 50 yıl 
konuşuldu. Onlar konuşur, biz yaparız. Havayolunu 
halkın yolu hâline getirdik. Ankara-İstanbul, Ankara-
Konya arasında yaptığımız gibi Ankara’dan Sivas’a 
da şimdi hızlı tren tüm hızıyla devam ediyor. 
Şehirlerimizdeki metro alanını tren yolları gibi 
yaygınlaştırıyoruz. Şehir içi banliyö hatlarını metro 
standardına yükseltiyoruz.” 

Sosyal desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların 
hayatını kolaylaştırmaya devam ettiklerini dile getiren 
TBMM Başkanı Yıldırım, bugün atacakları temel gibi 
hizmetlerle insanların yüzünü güldürmeyi, hayat 
kalitesini artırmayı sürdürdüklerini çünkü bu milletin, 
hizmetlerin en güzeline layık olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, cumhurbaşkanlığı, Meclis 
başkanlığı, başbakanlık, bakanlık, milletvekilliği, 
belediye başkanlığı gibi görevlerin ancak millete 
hizmette yarıyorsa bir anlam ifade ettiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yaptıkları bütün hizmetlerle 
iyi anılmak, milletin itibarını yüksek tutmak, devletler 
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ailesi içinde Türkiye’yi en yüksek seviyeye çıkarmak 
için çalıştıklarını vurgulayarak, “Bu konuda bizim 
için en iyi örnek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. O, Türkiye’yi iyiler arasına sokmak için 
gece gündüz çalışıyor. Bizim de daha çok çalışmamız 
gerekiyor.” ifadesini kullandı. 

Mal, mülk, makam ve şöhretin, bu dünyada birer 
imtihan olduğuna işaret eden Yıldırım, zaman zaman 
bazılarının akıllarını kiraya vererek bu güzel ülkeyi, 
cennet vatanı cehenneme çevirmek istediğini dile 
getirdi. 

FETÖ’cü hainler tarafından 15 Temmuz’daki o alçak 
darbe girişiminin yaşandığını anımsatan Yıldırım, “O 
gün Kocaeli ayaktaydı. Kocaeli’nin gençleri, kadınları 
bir bütün millet ayaktaydı. Alçaklara ‘Dur’ dediniz. 
Bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, 
alçaklara geçit vermediniz, sağ olun, var olun.” 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Anadolu’nun zor bir coğrafya 
olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: 

“Tarihin hiçbir döneminde bu coğrafyada bize rahat 
yüzü olmadı. 40 yıldır yaptıkları gibi emperyalistlerin 
maşası PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütleri üzerimize 
sürdüler, sürmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde 
dün darbe girişimiyle ulaşamadıkları hedefe 
şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, 
kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar. Fırsat 
verir miyiz? Sizler siyah iple beyaz ipi bir birinden 
ayırır gibi taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf 
koyanları birbirinden çok iyi ayırt edersiniz. Sizler; 
birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız. 
Türkiye’ye tuzak kurmak isteyenlere asla fırsat 
vermezsiniz.” 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye’nin, gönül 
coğrafyasında yaşayan bütün insanların, bütün 
mazlumların umut kapısı olduğunu belirtti. 

Türkiye’nin, dünyanın neresinde bir mazlum varsa 
yardım etmek için tereddütsüz koştuğunu bildirerek, 
“Bize bu haslet, bu özellik ecdadımızdan gelmektedir. 
Bu hasletimizi yaşatmak için milletçe, devletçe 
güçlü olmak mecburiyetindeyiz. İnşallah, yarınımız 
bugünümüzden daha iyi olacak. Sıkıntı çekeceğiz 
ancak bu sıkıntıdan daha da güçlenerek çıkacağız. 
İç huzurumuzu, kardeşliğimizi, barışımızı kimsenin 
bozmasına izin vermeyeceğiz. Ne yaparsak birlikte 
yapacağız. Yaşadığımız yerleri güzelleştirmek için 

durmadan, yorulmadan çalışacağız. Toprağı ekip 
yeşerteceğiz. Daha güzel yarınları birlikte inşa 
edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, millî ve manevi değerlere 
bağlı, bilgiyi, ahlakı, adaleti rehber edinerek geleceğe 
yürüyeceklerini, kimsenin diniyle, diliyle, etnik 
kökeniyle, rengiyle uğraşmadan insanca birlikte 
yaşamaya devam edeceklerini söyledi. 

Verdikleri sözleri yerine getirmenin boyunlarının borcu 
olduğunu anlatan Yıldırım, yapılanların, yapılacakların 
teminatı olduğunu belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

“Bizim adımız yatırım. Ferhat gibi dağları deldik, 
yolları kısalttık mı? Şimdi Kocaeli’den Bursa’ya 
yolları daha da kısalttık mı? Türkiye’yi demir ağlarla 
ördük mü? Marmara’yı, Avrasya’yı, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü’nü yaparak hizmete açtık mı? Şimdi 
artık dünyanın en büyük havalimanının açılışına 
günler kaldı. İnşallah Cumhuriyet’imizin kuruluş 
yıl dönümünde dünyanın en büyük havalimanının 
açılışını da gerçekleştireceğiz. Milletimize, ülkemize 
hayırlı olsun. Sizlere bir müjdem daha var. Bu sene 
sonu itibarıyla inşallah Osman Gazi Köprüsü’nden 
E-5’e, TEM’e ve onun daha kuzeyinden, İzmit’in 
arkasından geçen Kuzey Otoyolu’na bağlantıyı 
tamamlıyoruz. Oradan ister İstanbul’un Anadolu 
yakasına, ister Avrupa yakasına rahatlıkla Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü’nü kullanarak gidebileceksiniz. 
Yeni havaalanına ulaşabileceksiniz. Biz Mimar 
Sinan’ın, Kanuni Sultan Süleyman’ın torunları olarak, 
onların yolundan gidiyoruz.” 

Gebze’de iftar programına katıldığında, imar barışını 
çıkaracaklarını ifade ettiğini belirten Yıldırım, “Şimdi 
de artık işlemler yapılıyor. Hiç merak etmeyin, 
tapunuzu da alacaksınız, işiniz de hallolacak. Belediye 
başkanlarına gerekli şeyleri söyledim. Mutlaka gidin 
kayıt olun. Süreyi geçirmeyin.” dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, insanların dostunu zor 
günlerinde tanıdığını vurgulayarak, “Biz zor günler 
geçirdik. Sıkıntılı süreçlerden geçtik. dostumuzu da 
düşmanımızı da iyi gördük, tanıdık. Sizden aldığımız 
güçle. Gebze, metronuz hayırlı uğurlu olsun. Güzel 
hizmetlere nasip olsun. Emeği geçenleri yürekten 
kutluyorum, tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.
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AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu da törende birer konuşma 
yaptılar.

AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ise bugün 
Gebze’nin en önemli sorununu kalıcı olarak çözecek 
önemli bir projenin temelini atacaklarını ifade etti. 

Kocaeli ve Gebze’nin, sanayinin başkenti olduğunu 
vurgulayan Işık, kilometrekare başına yapılan üretim 
bazında Kocaeli’nin birinci sırada yer aldığını anlattı.

Işık, artık Gebze’deki trafik sorununun geleneksel 
yöntemlerle çözülemeyeceğini çok iyi bildiklerini 
onun için metro projesinin inşaatını başlattıklarını 
söyleyerek, bundan sonra Dilovası, Körfez, Derince, 
İzmit ve Kartepe metro hattını da hayata geçireceklerini 
ve Kocaeli’nin entegre ulaşım sistemleri bakımından 
dünyaya örnek bir şehir olacağını belirtti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Yıldırım, 
temel atma butonuna protokol üyeleriyle basarak 
metro hattı temeline ilk harcı attı.

BÜYÜK DÂHİ GAZİ MUSTAFA KEMAL SERGİSİ 
İZMİR’DE AÇILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, birçok 
özel koleksiyondan derlenerek hazırlanan 
“Büyük Dâhi Gazi Mustafa Kemal” isimli 
serginin açılışına katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir’de, Folkart 
Gallery’de düzenlenen serginin açılış 
kurdelesini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut 
Sancak ve Folkart Gallery Danışma Kurulu 
Başkanı Doğan Hızlan ile birlikte kesti.

Sergide bir konuşma yapan TBMM 
Başkanı Yıldırım, İzmir’in estetik 
değerinin kültür sanat faaliyetleriyle yükseldiğini, 
Atatürk sergisinin de bunun en değerli örneklerinden 
biri olduğunu belirtti. 

Fikirden sergileme aşamasına kadar emeği geçen 
herkese teşekkür eden Yıldırım, foto muhabir Ara 
Güler’in vefatından büyük üzüntü duyduğunu aktardı. 

Büyük Önder Atatürk’ün bir konuşmasında 
“Sanatkâr, toplumda uzun çalışma ve çabalardan 
sonra alnında ışığı hisseden insandır.” ifadesini 
kullandığını hatırlatan Yıldırım, “Atatürk’ün tarifine 
uygun sanatçılar tarafından hazırlanan ve şu anda 
açılışını yapmakta olduğumuz sergiyi bir kat daha 
önemli hâle getiriyoruz. Fotoğraf zamanın en güçlü 

18 Ekim 2018 
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BATMAN’DA ŞEHİT DÜŞEN UZMAN ÇAVUŞ İNCE İÇİN 
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, 
Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı 
teröristlerce yola döşenen el 
yapımı patlayıcının (EYP) infilak 
ettirilmesi sonucu şehit düşen 
Jandarma Uzman Çavuş Özgür 
Can İnce için Ahmet Hamdi 
Akseki Camisi’nde düzenlenen 
cenaze törenine katıldı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM 
Başkanvekili Levent Gök, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, AK PARTİ TBMM Grup Başkanı 
Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih 
Şahin, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Ercan 

Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 
bazı siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da  
katıldı.

Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen şehidin 
naaşının başında askerler nöbet tuttu.

5 Ekim 2018 

şahidi olmuştur. Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı 
Atatürk fotoğraflarını görme fırsatımız olacak.” dedi. 

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı yıllar ve 
fotoğraf sanatçısının imkânları göz önüne alındığında 
dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir.” 
diyen Yıldırım, serginin, bir kısmının daha önce hiç 
yayımlanmamış 150 Atatürk fotoğrafını, özel eşyalarını 
da barındırdığını dile getirdi. 

İnsan ruhuna ve beynine hitap eden bu tür 
organizasyonların artmasını istediklerini dile getiren 
Yıldırım, Türkiye’nin Batı’ya açılan kapısı olan 
İzmir’de bu sergiye ev sahipliği yapan Folkart Gallery, 
sanatçılar ve koleksiyonerlere teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir’in İstiklal Harbi’nde 
ilk kurşunun atıldığı şehir olduğunu, bu kentte 
Türkiye’nin 100 yıllık iktisadi hayatının çerçevesinin 
belirlendiğini söyleyerek “İzmir hem tarihte hem de 
gelecek toplumsal yaşamımızda önemini korumaya 
devam edecektir.” diye konuştu. 

İzmir’in daha ileri konuma gelmesi için çalışacaklarını 
anlatan Yıldırım, “İzmir için baştan beri şunu 
söylüyoruz: 34 İstanbul’dur ve ondan sonra 35 İzmir 
gelir.” dedi. 

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, Folkart Yönetim Kurulu 
Başkanı Mesut Sancak, Folkart Gallery Danışma 
Kurulu Başkanı Doğan Hızlan da sergide birer 
konuşma yaptılar.

TBMM Başkanı Yıldırım, açılış töreninin ardından hiç 
yayımlanmamış fotoğrafların yanı sıra Büyük Önder 
Atatürk’ün kahve fincanları, Kurtuluş Savaşı sırasında 
kullandığı gaz lambası, kıyafetleri, Atatürk kapaklı 
Time Dergisi ve mektupların yer aldığı sergiyi gezdi.

Yaklaşık 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan, başta Eriş 
Ülger ve Fahri Özdemir olmak üzere birçok özel 
koleksiyondan derlenerek hazırlanan sergi, 24 Şubat 
2019’a kadar açık kalacak.
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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ENDONEZYA  
MECLİS BAŞKANINA TAZİYE MESAJI GÖNDERDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya’da yaşanan 

uçak kazası nedeniyle Endonezya Temsilciler Meclisi 

Başkanı Bambang Soesatyo’ya bir taziye mesajı gönderdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında, Endonezya’nın 

başkenti Cakarta’dan Pangkal Pinang’a giden yolcu 

uçağının düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiğini 

belirterek, “Şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyeleri adına bu elim kazada hayatını kaybedenlere 

Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına 

başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı. 

29 Ekim 2018 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından 

kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin 

naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına  

alındı.

Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri 
kabul etti.

Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı’na götürülen 
İnce’nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi. 

ŞAİR BAHAETTİN KARAKOÇ HAKK’IN RAHMETİNE KAVUŞTU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şair Bahaettin 

Karakoç’un vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı 

yayımladı. 

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: 

“Canı emanet bilip taşıyan şiirimizin ustalarından 

Bahaettin Karakoç’un darülbekaya göç ettiği haberini 

almaktan büyük üzüntü duydum. 

Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği şairler silsilesinin son 

halkasını teşkil eden ve çıkardığı dergiler, yazdığı 

gazeteler ve yayımladığı kitaplarıyla şiir dünyamıza 

unutulmaz eserler bırakan ‘Sevda bölüğünün kıdemli 

askeri’ Bahaettin Karakoç’un vefatıyla usta bir şairimiz 

daha şiir dünyamıza veda etti. 

Sevenleri tarafından her zaman muhabbetle 

anılacak ve yokluğu içimizde bir orkestra gibi 

çalacak olan merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına, 

Kahramanmaraşlılara ve şiir dünyamızın bütün 

kalemlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, duayen foto muhabiri 
Ara Güler’in vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bir makineyle tarihi durduran 
usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in vefatı dolayısıyla 
milletin üzüntülü olduğunu belirtti. 

Siyah beyaz fotoğrafın usta ismi Güler’in, vizörüne 
yansıyan her şeye gölge ve ışık unsurlarının yanı 
sıra duygu katmasıyla tanındığını ifade eden Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

“Dünyaca ünlü pek çok ismi objektifine konuk eden 
sanatçımız, belge niteliği taşıyan fotoğraflarla bizlere 
önemli bir hafızayı miras bıraktı. Çok sayıda fotoğraf 
sanatçısına ilham kaynağı olan, çalışkanlığı ve bakış 
açısıyla hatıralarımızda yaşayacak olan Ara Güler’e 

Allah merhametiyle muamele etsin. Sevenlerinin ve 
yakınlarının başı sağ olsun.”

18 Ekim 2018

“DÜNYA OBEZİTE GÜNÜ”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Dünya Obezite Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, yayımladığı mesajda, 
aşırı ve dengesiz beslenmenin bir sonucu olan 
obezliğin savaş, terör, çevre kirliliği gibi sorunların 
yanı sıra insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli 
sorunlardan biri olduğunu belirtti. 

Dünyada 800 milyon insanın yetersiz beslenme 
ve açlık sorunu yaşadığına işaret eden Yıldırım, 
700 milyon insanın da obezite sorunuyla karşı 
karşıya olduğuna dikkati çekti. 

İnsan sağlığını tehdit eden obezitenin, her geçen 
yıl bir soruna dönüştüğünü ifade eden TBMM 
Başkanı Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 

“Yapılan araştırmalar 3 milyon çocuğumuzun 
epidemik bir hastalık olarak kabul edilen obezlik 

tehdidiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. 
Kanaatkâr bir şekilde zararlı yiyeceklerden 
uzak durup, israf etmeden beslenmeyi 
bireysel ve toplumsal kültür hâline getirdiğimiz 
takdirde, sorunun üstesinden gelmekte zorluk 
çekmeyeceğimizi düşünüyorum. 

Her yıl 11 milyon insanın yetersiz beslenme ve 
açlık sebebiyle hayatını kaybettiği dünyamızda, 
obeziteyle mücadelede insanımızı diğerkâm 
bir şekilde yetiştirmenin de çözüme yardımcı 
olacağı kanaatini taşıyorum. Dünya Obezite 
Günü vesilesiyle herkesi bir kez daha sağlıklı 
beslenme konusunda bilinçli hareket etmeye 
davet ediyorum.”

11 Ekim 2018

DUAYEN FOTO MUHABİRİ ARA GÜLER  
VEFAT ETTİ
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara’nın başkent ilan edilişinin 95. yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde:

“Türk tarihinin en uzun yüzyılı, 20’nci yüzyılın 

ilk çeyreğinde yaşanmıştır. Devletimizi tarih 

sahnesinden silip, milletimize ateşten gömlek 

giydirilmek istenilen zorlu yıllar, peş peşe 

kazanılan şanlı zaferlerle sona ermiştir. 

Osmanlı Devleti’nin varisi olarak Anadolu’da 

yeniden ayağa kalkan devletimiz, aziz 

milletimizin tarihteki yolculuğunu devam 

ettirmiştir. 95 yıl önce kurduğumuz yeni 

devletin adı Türkiye Cumhuriyeti, başkenti de 

Ankara olarak ilan edilmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 99 yıl önceki 

gelişiyle Ankara’nın da tarihteki rolü değişmiştir. 

İstiklal Mücadelesi’nin karargâhı olarak 

belirlenen Ankara, milletimizin ve devletimizin 

istikbalinde önemli bir görev üstlenmiştir. 

Bu yıl Ankara’nın başkentimiz oluşunun 95’inci 

yıl dönümüdür. 20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde 

20 bin nüfuslu küçük bir kasaba olan Ankara, 

bugün 5,5 milyon nüfuslu bir dünya şehri 

olmuştur. Nüfus büyüklüğü itibarıyla dünyanın 

38’inci büyük şehri olan Ankara, devletimizin 

idari başkenti oluşunun yanı sıra, ekonomimizin 

de dinamosudur. 

İstiklalimizin ve istikbalimizin şehri olan 

Ankara’nın başkentimiz olarak kabul edilişinin 

95’inci yılını kutluyorum. Bu vesileyle Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı, İlk 

Cumhurbaşkanımız ve kurucu liderimiz Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, 

milletimize ve devletimize hizmet eden bütün 

büyüklerimizi şükran ve hürmetle anıyorum.” 

dedi.

12 Ekim 2018

ANKARA’NIN BAŞKENT İLAN EDİLİŞİNİN 95. YILI
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vietnam 
Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Thi Kim 
Ngan ile görüştü. 

Görüşmede, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı Orhan Atalay ve 
bazı milletvekilleri de bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, Nguyen’i Meclisteki 
makamının girişinde karşıladı.

Binali Yıldırım ve Nguyen, baş başa görüşmenin 
ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Vietnam 
Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen onuruna Mecliste  
yemek verdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, görüşmelerin ardından 
Vietnam heyetine, Genel Kurulu ve Meclisin FETÖ’nün 
15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler 
tarafından bombalanan bölümlerini gezdirdi. 

Türkiye’ye ziyarette bulunan Nguyen, TBMM’nin 
ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Avrasya 
Parlamento Başkanları 3. Konferansı’na da katıldı. 

Nguyen’in ziyareti, Vietnam’dan Türkiye’ye 
parlamento başkanı seviyesinde ilk resmî ziyaret 
olmasının yanı sıra, ülkeden bugüne kadarki en üst 
düzeyli ziyaret olma özelliği taşıyor.

11 Ekim 2018

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyelerini kabul etti.
2 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Tören Salonu’nda bir araya geldiği Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleriyle 
sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde AK PARTİ Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleri ile birlikte

TBMM BAŞKANI 
YILDIRIM, VİETNAM 
ULUSAL MECLİSİ 
BAŞKANI NGUYEN İLE 
GÖRÜŞTÜ
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı  
Güler Sabancı ve beraberindekileri kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve beraberindeki heyet ile birlikte

2 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç (sağda)

2 Ekim 2018
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Kabulde, Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır da bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve beraberindeki heyet ile birlikte

2 Ekim 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni görevi dolayısıyla “Hayırlı olsun.” 
ziyaretinde bulunan Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri ile birlikte

5 Ekim 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin 
Özdebir ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve beraberindeki heyet ile birlikte

17 Ekim 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı  
Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet ile birlikte

17 Ekim 2018 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı üyelerini 
kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Parlamenterler Futbol Takımı üyeleri ile birlikte

17 Ekim 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamboçya Başbakanı Hun Sen’i kabul etti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

20 Ekim 2018 

Yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki her alandaki ilişkilerden duyulan memnuniyet dile getirilerek, 
parlamentolar arası ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki ortak irade teyit edildi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 23. Dönem TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri  
Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ve beraberindeki heyet ile görüştü. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 23. Dönem TBMM Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan  
ve beraberindeki heyet ile birlikte

25 Ekim 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı Akif 
Çağatay Kılıç da bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Almanya Federal Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve beraberindeki  
heyet ile birlikte

25 Ekim 2018 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vietnam Büyükelçisi Pham Anh Tuan’ı kabul etti.

Vietnam Büyükelçisi Pham Anh Tuan (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

25 Ekim 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal 
Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Seçen ile beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan heyeti ile birlikte

25 Ekim 2018 
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ROMANYA BAŞBAKANI DANCILA TBMM'DE

“TÜRKİYE ÜNİVERSİTE OMBUDSMANLIK TOPLULUKLARI 
1. ÇALIŞTAYI” ANKARA'DA YAPILDI

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 
resmî ziyaret için Türkiye'de bulunan 
Romanya Başbakanı Viorica Dancıla ve 
beraberindeki heyet ile görüştü.

Türkiye ile Romanya arasındaki dostluğa 
vurgu yapan Gök, "Romanya bizim için 
dost ülkelerin başında geliyor. Türkiye 
Romanya'yı 1878 yılında ilk tanıyan 
ülkelerden biridir. Yaklaşık 140 yıllık 
diplomatik ilişkilerimiz devam ediyor. 
Türkiye ile Romanya ilişkileri güvenlik ve 
ekonomik alanda güçlü bir şekilde sürüyor. Yaklaşık 
9 bin Romanya vatandaşı Türkiye'de bulunuyor. 
Romanya'da ise 4 bine yakın Türk vatandaşı 
bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu. 

FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'nin 
hassasiyetini dile getiren Gök, Romanya'dan da bu terör 

örgütü ile ilgili gerekenleri yapmasını beklediklerini  

vurguladı.

TBMM Başkanvekili Gök, toplantının ardından, 
Romanya Başbakanı ve beraberindeki heyete, 
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi 
sırasında TBMM'de hasar gören yerleri gezdirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) düzenlediği 
“Türkiye Üniversite Ombudsmanlık Toplulukları 1. 
Çalıştayı” Ankara’da yapıldı.

Çalıştaya TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç ile kamu denetçileri, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, üniversitelerin 
ombudsmanlık kulüplerine üye olan 100 öğrenci ve 
danışman hocaları ile farklı alanlardan sorumlu kamu 
denetçileri de katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili 
Şentop, KDK’nin teşvikiyle Türkiye'deki 32 üniversitede 
kurulan "ombudsmanlık toplulukları"na ilişkin, hukuk 
kurallarının meşruiyetinin temellendirilmesinin ve 
insanların hukuka uyma zorunluluğunu izah etmenin 
önemine değindi. 

Ombudsmanlık sisteminin bunu anlaşılabilir hâle 

getirdiğini belirten Şentop, ombudsmanlık sistemi de 

dâhil geçmişteki uygulamaların aslına uygun alınması 

gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanvekili Şentop, "Bizim medeniyetimiz, 21. 

yüzyılın başlarında özellikle uluslararası hukuki, siyasi 

ve ekonomik düzenin yeniden kurulacağı bir noktada, 

sadece bize değil bütün dünyaya ışık verebilecek ve 

bu anlamda barışı, sulhu ve insanların huzur içinde 

yaşayabileceği bir ortamı sunabilecek müktesebata 

sahiptir." diye konuştu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise Kamu Denetçiliği 

Kurumunun köklerinin, Osmanlı dönemine dayandığını 

ve Avrupa'nın bu sistemi Türklerden örnek alarak 

uyguladığını söyledi.

15 Ekim 2018

16 Ekim 2018
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EKİM 2018

Türkiye'deki tüm üniversitelerde 
"ombudsmanlık topluluğu”nun 
kurulmasını hedeflediklerini 
belirten Malkoç, "Hak arama 
kültürünün yaygınlaşması 
ombudsmanlık toplulukları 
aracılığıyla 7,5 milyon üniversite 
öğrencisine iletilmesi son derece 
önemli. Türkiye'nin insan hakları, 
demokratikleşmesi ve hukukun 
kökleşmesi alanında önemli 
bir katkı olacaktır." ifadelerini 
kullandı.

“3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ” 
BUHARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özbekistan'ın tarihî Buhara kentinde 17-21 Ekim 

tarihlerinde “3. Uluslararası Sosyal Bilimler 

Kongresi” gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Uluslararası 

Balkan Üniversitesi, Buhara Üniversitesi ve 

Turkish Studies dergisi tarafından düzenlenen 

kongreye TBMM Başkanvekili Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, AK PARTİ Grup Başkanvekili 

Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK PARTİ 

Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, AK PARTİ 

Bursa Milletvekili Osman Mesten, AK PARTİ Çorum 

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Balıkesir Valisi 

Ersin Yazıcı, Buhara Üniversitesi Rektörü Abdukabil 

Tulaganov, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Özbekistan Taşkent 

Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Balıkesir Büyükşehir 

Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Çorum Belediye 

Başkanı Zeki Gül, belediye başkanları, Nobel ödüllü 

bilim adamı Aziz Sancar, bürokratlar ile Almanya, 

KKTC, Makedonya, Pakistan, Güney Kore, Kazakistan, 

Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'dan 300’den fazla 

uluslararası akademisyen katıldı.

TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Onur 
Kurulu Başkanı olarak kongrede bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanvekili Prof. Dr. Şentop, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre 
katılımcılarına ve Özbek halkına selamlarını 
ileterek iki ülke cumhurbaşkanlarının kişisel 
dostluğunun, Özbekistan-Türkiye ilişkilerine çok 
kısa zamanda çok güçlü bir ivme kazandırdığını  
belirtti.

Şentop, ikili ilişkilerin gelişmesine önemli katkıda 
bulunacak bu kongrenin yapıldığı mekânların da özel 

anlamları olduğunu ve bu bakımdan üçüncü kongre için 

20 Ekim 2018
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TBMM İDARE AMİRİ TURAN, BM'NİN KURULUŞUNUN 
73. YILI DOLAYISIYLA AÇIKLAMA YAPTI

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin 

Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 

Birleşmiş Milletler'in (BM) 73. yılı nedeniyle bir  

açıklama yaptı.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, 73. yılda Birleşmiş 

Milletlerin (BM) kendini sorgulayarak hak, adalet ve 

eşitlik ilkelerine göre yeniden şekillenmesi gerektiğini 

bildirdi.

Turan, BM’nin kuruluş felsefesinden uzaklaştığını ve 

dünya milletleri arasında ayrımcı tutumları nedeniyle 

güvenirliğini kaybettiğini belirtti.

Turan, "BM yeniden yapılanma içine girmeden dünyada 

kalıcı barış ve huzur sağlanamaz. Başta İsrail olmak 

üzere, terör estiren ülkelere karşı uygulanmayan 

kararlar almak ancak havanda su dövmeye benziyor." 

dedi. 

Kuruluşundan bu yana BM'nin ve onun temsil 

ettiği değerlerin en kuvvetli savunucuları arasında 

yer alan Türkiye'nin; küresel barış ve güvenliğin 

temini, arabuluculuk, kalkınma, insani yardım, çevre 

ve Medeniyetler İttifakı gibi belli başlı alanlarda 

çok önemli roller üstlendiğini vurgulayan Turan, 

"BM bütçesine katkılarını son yıllarda düzenli 

24 Ekim 2018

Buhara'nın özellikle seçildiğini 

vurgulayarak "Bu topraklar 

sadece maddi varlığımızın 

köklerinin bulunduğu bir mekân 

değil, aynı zamanda gönül ve 

zihin dünyamızın da köklerinin 

bulunduğu bir mekândır." dedi. 

Akademisyenler arasında 

kurulan ilişkilerin önemine 

değinen Şentop, iki ülke 

üniversiteleri arasındaki 

ilişkilerin güçlendirilmesi ve Türk üniversitelerinin 

Özbekistan'da kampüsler açması gerektiğini 

kaydetti. Şentop, Türk coğrafyasında daha kolay 

ve iyi anlaşabilmek için dil konusunda ortak anlayış 

geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak bölgede, Türk 

dizilerinin yaygınlaşmasının bu sorunu çözebileceğini  

belirtti.

Onur konuğu olarak kongreye katılan Prof. Dr. Aziz 
Sancar’a Buhara Devlet Üniversitesi tarafından fahri 
doktora unvanı verildi.

Kongre kapsamında en iyi araştırmacılar belirlenerek 
sertifikaları verilirken, ayrıca kongreye katılan 
belediye başkanları ve üniversite rektörleri, Özbek 
yöneticilere ve katılımcılara hediyelerini takdim etti.  
Katılımcılar daha sonra birlikte fotoğraf çektirdi. 
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olarak artıran tek ülkedir. Ancak buna rağmen 

Türkiye’nin talep ve isteklerinin dikkate alınmaması 

BM’nin kuruluş felsefesine ve amacına uygun  

düşmemektedir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın BM Genel Kurullarında dile getirdiği 

önerilerin, tekliflerin Genel Kurul üyelerince kabul 

görmesine rağmen Güvenlik Konseyinin adeta beşli çete 

gibi davrandığını belirten Turan, "Dünya, artık BM’nin 

kuruluş yıllarındaki dünya değildir. Aradan geçen 73 

yılda her şey değişmiştir. BM’nin yapısı değişmedikçe 

dünyada kalıcı barış ve huzur mümkün değildir."  

ifadelerini kullandı.

"Yarım yüzyılı geçen Filistin meselesinde bile BM 

kendi aldığı kararların arkasında duramamıştır. BM 

Güvenlik Konseyinin daimî üyelerinin vetoları ile 

Filistin’i işgal eden İsrail adeta ödüllendirilmiştir." 

diyen Turan, şu görüşlerini paylaştı: 

"3 dinin kutsallarının bulunduğu Kudüs, Müslümanların 

ilk kıblesi, bizim kırmızı çizgimiz ve insanlığın ortak 

değeridir. Bu değer eğer siyonizme peşkeş çekilmek 

isteniyorsa bilinsin ki Türkiye, tek başına da kalsa 

Kudüs’e ve Filistin’e sahip çıkacaktır. BM 

Daimî Konsey üyesi ABD son yıllarda 

Genel Kurulun aldığı kararları veto ederek 

zulmün ve vahşetin hamisi olmuştur. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 

1947’den bu yana irili ufaklı tam 705 

karar, 1948’den bu yana da 86 Güvenlik 

Konseyi kararı alınmıştır. Ancak İngiltere 

ve son dönemde ABD’nin vetoları ile 

bu kararlar kadük kalmıştır. Alınan 

kararlar yok sayılmıştır. Bu büyük bir adaletsizliktir 

ve haksızlıktır. Güçlü olanın haklı olduğu bir dünyada 

kimse rahata ve huzura erişemeyecektir. BM’nin 

Filistin’de iki devletin kurulmasını dile getiren 181, 

Filistinlilerin yurtlarına geri dönüşünü öngören 194 

ve Kudüs’e özel statü sağlayan 303 sayılı kararları 

dahi uygulanmamıştır. Gerek BM Genel Kurulunun 

gerekse Güvenlik Konseyinin kararları söz konusu 

Filistin olunca, Müslümanlar olunca hep hasıraltı 

edilmektedir." 

Hasan Turan, "En son Birleşmiş Milletlerin ABD'nin, 

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini 

açıklamasından sonra alınan 21 Aralık 2017 tarihli ve 

10/22 sayılı kararla, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e 

taşıma kararı reddedildi. Kararla BM'ye üye tüm 

devletlere 'Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan 

kaçınma' çağrısı yapıldı. Bu karara rağmen, ABD 

15 Mayıs 2018’de büyükelçiliğini Kudüs’te açtı. 

Anlaşılıyor ki BM artık sadece bir tespit komisyonuna 

dönüşmüştür. 73 yılda BM kendini sorgulamalı hak, 

adalet ve eşitlik ilkelerine göre yeniden şekillenmelidir. 

Dünya beşten büyüktür." değerlendirmesinde 

bulundu.
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TBMM İÇTÜZÜĞÜ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

9 Ekim 2018

AK PARTİ İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ın, TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülmesine 
başlandı.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu, teklifle, Anayasa’da yapılan değişikliklerin 
İçtüzüğe dercedildiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemine geçilmesinden sonra işlevsiz kalan 
hükümlerin İçtüzükten ayıklandığını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda köklü değişiklikler 
yapıldığını söyleyen Akbaşoğlu, “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı Sayın Binali Yıldırım Bey’in 
başkanlığında yapılan istişare toplantısında bütün grup 
başkanvekillerimiz tam bir mutabakat ve uzlaşmayla 
bu teknik çalışmayı, uyumlulaştırma çalışmasını hep 
beraber ortak metin olarak Meclise gelmesi konusunda 
bir irade beyanında bulunmuşlar. Bunun üzerine Sayın 
Meclis Başkanımızın imzasıyla şu anda görüştüğümüz 
teklif komisyona havale edilmiştir. Komisyonda da 
hakikaten yapılan müzakerelerde bütün partilerin ortak 
önergeleriyle sonuç itibarıyla bu tüzük teklifi kabul 
edilmiş ve huzurlarınıza gelmiştir.” dedi.

Teamül olan bazı hükümlerin İçtüzük hükmü hâline 
getirildiğini ve tereddüt olan konuların net hâle 

getirildiğini belirten Akbaşoğlu, teklifteki diğer 
düzenlemeleri de anlattı. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, “Yasama ve 
yürütme arasındaki sert kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlı 
olarak, yürütmenin Mecliste temsil edileceği istisnai 
hâllerin ortaya konulması, milletlerarası anlaşmaların 
kabul edilmesinin belirlenmesi ve denetim yollarının 
açıklığa kavuşturulması gibi düzenlemeler de 
İçtüzükle belirlenmiştir.” ifadesini kullandı. 

Parlamenter Hükûmet Sistemini geride bıraktıklarını 
söyleyen Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminde sağlanan bu uzlaşma kültürünü daima 
daha ileriye götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu teklifle Anayasa’da yapılan değişikliğin İçtüzüğe 
dercedildiğini söyleyen Akbaşoğlu, çeşitli tarihlerde 
mevzuatta yapılan değişikliklere rağmen İçtüzükte 
varlığını devam ettiren ve işlevsiz kalan hükümlerin 
ayıklanmasının kuvvetli teamül hâline geldiğini, 
bazı uygulamaların İçtüzük hükmü olarak İçtüzükte 
düzenlenmesi ve uygulamada tereddüt hasıl olan bazı 
hususlara açıklık getirilmesi şeklinde, tamamen teknik 
bir uyum çerçevesinde bir yaklaşımla bu İçtüzüğün 
ele alındığını söyledi.

CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili İbrahim 
Özden Kaboğlu, bu uzlaşmanın sadece İçtüzükte değil, 
diğer yasa görüşmeleri ile Anayasa müzakerelerinde 
de devam etmesini istedi.
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Kaboğlu, bu değişiklikte Anayasa’nın 2’nci maddesinin 
esas ana eksenleri olan anayasal denge ve denetim 
düzeneğini, görev, yetki ve sorumluluk ilkesini, 
hesap verebilirlik ilkesini öne çıkarmak gerektiğini  
söyledi.

Bu Meclisin hukuk yapan bir Meclis olduğunu ifade 
eden Kaboğlu, “Hukuka dönüş yasamanın özerkliğiyle 
birlikte düşünülmelidir ve esasen asıl yetkili organı olan 
bu Meclisin tartışmaları partiler ötesi bir yaklaşımla 
sürdürmesi ve belki de Sayın Cumhurbaşkanının 
açılış konuşmasında vurguladığı üzere Anayasa’ysa 
“Anayasa” demesi. Benim anayasacı olarak bakış 
açım: Bu sistemin işleyişinin karşılaştığı engeli 
aşmak bakımından örtülü bir biçimde yüce Meclisi 
aynı zamanda göreve çağırmak şeklinde de 
yorumlanabilir. Bu bakımdan, benim temennim, bu 
İçtüzük değişikliğini kabul ettikten sonra -kuşkusuz bu 
ilk adımı olacaktır, bu tabii ki en azıdır esasen ikinci 
aşamayı beklerken- Meclisin gündeminde toplumun 
barışını bozan, kamu düzenini bozan olağanüstü hâl 
düzenlemelerini öncelikle ele almak olmalıdır.”diyerek 
sözlerini tamamladı.

HDP Grubu adına konuşan Kars Milletvekili Ayhan 
Bilgen ise İçtüzüğün, sadece İçtüzük olmadığını, 
Türkiye’de siyasete bakış açısı, Parlamentonun toplum 
nezdindeki saygınlığı, itibarı, doğal olarak İçtüzüğün 
içeriği ve hazırlanış yöntemiyle de doğrudan ilişkili 
olduğunu söyledi.

İçtüzüğün, aslında 16 Nisan referandumunun da 
bir testi niteliğinde olacağını belirten Bilgen, “Tarihi 
geriye çevirmek mümkün değil. Başkanlık Sistemi 
mi, Parlamenter Sistem mi bu ülke için daha uygun 
tartışmasını bir faraziye üzerinden yürütmek değil, 

bugünkü durumu nasıl daha demokratik kılarız, nasıl 
hukuk devletine uygun hâle getiririz, bunu konuşmak 
durumundayız. Hepimiz biliyoruz ki bir mevzuatın 
içeriği kadar, hazırlanış yönteminin katılımcı olması 
belirleyicidir. Bugün, biz, buna açık bir tavır sergilendiği 
için yapıcı davranmayı tercih ettik; üç dakika, beş 
dakika fazla konuşma eğilimi içine girmek yerine, tam 
tersine Türkiye’de, Meclisi, partilerin didiştiği, itiştiği 
bir yer gibi algılanan değil, tam tersine ortaklaşılabilen 
konularda, uzlaşılabilen konularda birlikte hareket 
edilebilen bir platform olarak da görülsün istedik, bunu 
önemsedik. Elbette ki bizim idealize ettiğimiz metin bu 
değişikliklerde karşılık bulmuyor, biz onu savunmaya 
devam edeceğiz ve başından beri ifade ettiğimiz gibi, 
Parlamentonun, hem yasama faaliyetlerinin daha 
katılımcı gerçekleşmesi, kanunların Genel Kurula 
gelmeden önce, komisyonlarda, özellikle sivil toplum 
örgütünün, ilgili kuruluşların, akademinin görüşünün 
daha zamana yayılarak, etkin, ciddiye alınmasının 
yasama sürecinin meşruiyetini güçlendireceği ama 
aynı zamanda denetim işlevi açısından da muhalefetin 
söz haklarının sanki bir oyalama gibi, sanki bir zaman 
kaybı gibi algılanmadan, ülke yararına, toplumun 
verdiği rol muhalefetse muhalefet rolünün etkin 
biçimde işletilmesi olarak görülmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.”dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise bugün 
İçtüzükte değişiklik yaparak Meclisin Anayasa’ya 
ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyumu 
istikametinde gerekli ve önemli bazı değişiklikleri 
gerçekleştireceklerini söyledi.
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Bu teklifte lafzi değişikliklerle birlikte Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi içinde Meclisin fonksiyonlarına 
uyum değişikliklerinin de yer almadığını söyleyen 
Akçay, “Örneğin, 16 Nisan Anayasa değişikliğiyle 
Cumhurbaşkanının veto yetkisinde düzenleme 
yapılmıştı. Yasamadan münhasıran sorumlu 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin yürütme 
karşısında zayıf kalmamasını sağlamak amacıyla 
Cumhurbaşkanının veto yetkisi Anayasa’yla 
hafifletilmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından 
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderilen kanunu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tam sayısının 
salt çoğunluğuyla aynen kabul etmesi hâlinde teklif 
kanunlaşmış olacaktır. Cumhurbaşkanının vetosu 
301 milletvekilinin oyuyla geçersiz kılınabilecektir. 
Başkanlık sistemlerinin tipik uygulaması olan ağır 
veto müessesesi bu Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminde bulunmamaktadır. İşte, bu istikamette 
kanun yapım sürecinde Cumhurbaşkanının veto 
ettiği kanunların görüşülmesiyle ilgili usullerde 
değişiklik yapılması da gerekmiştir. Bunların yanı sıra 
çeşitli değişiklikler de yapılmıştır. Örneğin, Muhafız 
Taburunun kaldırılması gibi, milletvekillerine yasama 
evraklarının elektronik yolla tebliği gibi, Meclis 
işleyişine ilişkin bazı değişiklikler de yer almıştır.” 
dedi.

Yasama ve denetim alanlarında Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin birim ve kadrolarının güçlendirilmesi 

gerektiğini söyleyen Akçay, “Özellikle yasama 

faaliyetlerinde parti gruplarına ve milletvekillerine 

gerekli desteği verecek bir yapının oluşturulması 

şarttır. Ayrıca, kesin hesap veya denetim 

komisyonunun kurulması gerekmektedir. Bu 

komisyon Meclisimizin denetim fonksiyonunu daha 

kurumsal ve etkin hâle getirecek, Cumhurbaşkanlığı 

Hükûmet Sisteminin de ruhuna uygun olacaktır. 

Genellikle bütün parti gruplarının da geçmiş dönem 

çalışmalarında da uzlaştığı üzere -en azından görüş 

bakımından- çocuk hakları komisyonunun kurulması, 

yerel yönetim komisyonunun kurulması gibi 

hususların da önümüzdeki İçtüzük çalışmalarında ele 

almamız gereken hususlar olduğunu düşünüyoruz.” 

diyerek sözleri sürdürdü.

Akçay, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle 

ülkenin yönetimde istikrarın tesisi, temsilde adaletin 

temin edileceği bir yönetim sistemine kavuştuğuna 

dikkat çekti.

Teklifin tümü üzerinde konuşan İYİ Parti Grup 

Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise teklifin hazırlık 

aşamasında, TBMM Genel Kurulundaki konuşma 

süreleri, soru sorma usulleri, komisyonların çalışma 

usulleri gibi, Meclisin çalışma yöntemi konusunda 

çeşitli tekliflerde bulunduklarını ve şimdi bunu 

görüşeceklerini belirtti.

Meclis İçtüzüğü’nün müzakerelerini hem komisyonda 

hem de çalışma gruplarında yaptıklarını söyleyen 

Ağıralioğlu, “Mutabakat oluştu, elden gelenin en iyisini 

yapmaya çalıştık. Hükûmetimizin, bu meselelerle 

alakalı, hızı verimlilikle birleştiren iradesine şerh 

etmiş olmamıza rağmen, her hızda bir hayır murat 

eden bir aceleciliğe gelmiş oldu. Aslında biz Meclis 

İçtüzüğü’nün Meclisin müzakere, mutabakat, denetim 

ve bundan sonraki süreçlerle alakalı şeffaflığının 

hem bu mevzuda oluşacak mutabakata hem de 

bundan sonra bunlar vesilesiyle çıkaracağımız 

kanunların yapboz tahtasına dönmemesine vesile 

olacağına inanıyorduk ama mutabakat böyle  

oldu.” dedi.
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• Anayasa’da yapılan değişikliklere 
uyum sağlama amacını taşıyan, 
TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanuna göre, 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanlar, atandıkları tarihten 
sonra yapılan ilk birleşimde ant 
içecek. 

• Danışma Kurulu, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı 
veya görevlendireceği 
başkanvekili başkanlığında 
siyasi parti grup başkanları 
veya başkanvekillerinden 
kurulacak. 

• Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Dilekçe Komisyonu üyeleri de 
diğer komisyonlarda görev 
alabilecek. 

• Bir siyasi parti grubu, 
komisyonlarda kendisine düşen 
kontenjandan Genel Kurulca 
seçilmiş bir üyenin yerine 
başka bir isim bildirebilecek. 
Bu durumda Genel Kurulca 
işaret oyuyla seçim yapılacak. 

• Komisyon toplantıları, TBMM 
üyelerine, Cumhurbaşkanı 
yardımcılarına, bakanlara, 
bakan yardımcılarına ve üst 
kademe kamu yöneticilerine 
açık olacak. 

• Komisyonlarda TBMM üyeleri, 
yürütme adına Cumhurbaşkanı 
yardımcıları, bakanlar ve bakan 
yardımcıları söz alabilecek 
ancak komisyon üyeleri 
dışında kimse değişiklik 
önergeleri veremeyecek ve oy 
kullanamayacak. 

• Her milletvekili, üyesi olmadığı 
bir komisyonun belgelerini 
görüp okuyabilecek. 

• Komisyona havale edilen 
evrak, komisyon başkanlığınca 
bastırılarak veya elektronik 
iletişim kanalları kullanılarak 
mesai saatlerinde veya Genel 
Kurulun çalışma saatleri 
içerisinde komisyon üyelerine 
dağıtılabilecek. 

• TBMM Genel Kurulunun 
gündemi, “Başkanlığın Genel 
Kurula sunuşları’, ‘Özel 
gündemde yer alacak işler’, 
‘Seçim’, ‘Oylaması yapılacak 
işler’, ‘Meclis soruşturması 
raporları’, ‘Genel görüşme ve 
Meclis araştırması yapılmasına 
dair öngörüşmeler’, ‘Kanun 
teklifleri ile komisyonlardan 
gelen diğer işler”den oluşacak.

• Danışma Kurulunun teklifi 
ve Genel Kurulun onayı ile 
“Genel görüşme ve Meclis 
araştırması yapılmasına dair 

öngörüşmeler” için haftanın 
belli bir gününde, belli bir süre 
ayrılabilecek. 

• Başkanlıkça lüzum görülen 
hâllerde, “Kanun teklifleri 
ile komisyonlardan gelen 
diğer işler”in görüşme sırası 
Danışma Kurulunca Genel 
Kurula teklif olunabilecek. 

• Esas komisyonlar ve kanun 
teklifi sahiplerinin bu konu 
ile ilgili istemleri de Danışma 
Kurulunda görüşülecek. Bu 
husus ayrıca elektronik ilan 
panosunda ilan edilecek. 

• Başkanlığa gelen kanun 
teklifleri, resmi tezkereler 
ve komisyon raporları ile 
yazılı soru, genel görüşme, 
Meclis araştırması, Meclis 
soruşturması önergeleri, 
gelen kâğıtlar listesinde 
yayımlanacak. Bunlardan 
Genel Kurula sevk edilenler 
bu listede ayrıca belirtilecek. 
Başkanlığa geliş tarihleri de 
ayrıca gösterilecek. 

• Gelen kâğıtlar tatile rastlamadığı 
takdirde, cumartesi ve pazar 
günleri hariç her gün internette 
yayımlanacak ve ilk birleşim 
tutanağına eklenecek. 

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen TBMM İçtüzüğü’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre;
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• Görevde bulunan veya 
görevinden ayrılmış olan 
Cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve bakanlar hakkında, görevleri 
ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla, 
TBMM üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun vereceği 
önergeyle Meclis soruşturması 
açılması istenebilecek. 
Parlamenter Hükûmet 
Sisteminde görev yapmış 
başbakanlar ve bakanlar 
hakkında da bu hükümler 
uygulanacak. 

• Meclis Genel Kurulunda 
duyurulmasında zaruret 
görülen olağanüstü hâllerde, 
beşer dakikayı geçmemek 
üzere başkanın takdiri ile en 
çok üç kişiye gündem dışı söz 
verilecek. 

• Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlar 
olağanüstü acele hâllerde 
gündem dışı söz isterse 
başkan bu istemi yerine 
getirecek. Cumhurbaşkanı, 
cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanların açıklamalarından 
sonra siyasi parti grupları birer 
defa ve onar dakikayı aşmamak 
üzere konuşma hakkına sahip 
olacak. Grubu bulunmayan 
milletvekillerinden birine de 
beş dakikayı geçmemek üzere 
söz verilecek. 

• Bütçe sunuş konuşmasını 
yürütme adına cumhurbaşkanı 
yardımcısı veya bir bakan 
yapacak. 

• Bütçe ve kesin hesap kanun 
tekliflerinin görüşüldüğü Genel 
Kurul oturumlarına yürütme adına 

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanlar katılabilecek, görüş 
bildirebilecek. Cumhurbaşkanı 
yardımcıları, bakanlar veya 
zorunlu durumlarda bakan 
yardımcıları ve üst kademe 
kamu yöneticileri, olağanüstü hâl 
durumlarında Meclis Başkanının 
daveti üzerine bilgilendirme 
yapmak üzere Genel Kurul 
oturumlarına katılabilecek. 
Sayıştay Başkanı veya 
yetkilendireceği daire başkanı ya 
da üye, gerektiğinde TBMM’de 
açıklama yapabilecek. 

• Cumhurbaşkanı yardımcıları, 
bakanlar, bakan yardımcıları 
ve üst kademe kamu 
yöneticileri, kapalı oturumlarda 
bulunabilecek. 

• Bir yasama döneminde 
sonuçlandırılamamış olan kanun 
teklifleri hükümsüz sayılacak 
ancak TBMM üyeleri bu teklifleri 
yenileyebilecek. Yenilenen 
teklifin tümü üzerindeki 
görüşmelerden sonra önceki 
dönemlere ait rapor ve metinler, 
açıkça belirtilmek kaydıyla 
komisyonca benimsenebilecek. 

• Yasama dönemi başında, 
önceki dönemde verilmiş yazılı 
soru, Meclis araştırması, genel 
görüşme ve Cumhurbaşkanınca 
bir kez daha görüşülmek üzere 
geri gönderilen kanunlar 
hükümsüz sayılacak. 

• Bir yasama döneminde 
sonuçlandırılamamış olan 
yürürlükteki Kanun 
Hükmündeki Kararnameler 
hükümsüz sayılmayacak 

ve bunlar hakkında kanun 
teklifleri hakkındaki hükümler 
uygulanacak. 

• Yürürlükten kaldırılan Kanun 
Hükmündeki Kararnamemeler, 
bir raporla Genel Kurula 
sunulmadan işlemden 
kaldırılamayacak. 

• Anayasa gereğince, 
TBMM’nin onaylamayı bir 
kanunla uygun bulmasına 
bağlı olan antlaşmalar, 
Cumhurbaşkanınca TBMM’ye 
genel gerekçesiyle sunulacak.

• TBMM Başkanı bu 
antlaşmaları gelen kâğıtlar 
listesinde yayımlayacak. 
Antlaşmaların gelen kâğıtlar 
listesinde yayımından itibaren 
milletvekilleri tarafından 
antlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair 
kanun teklifi verilebilecek. Bu 
teklif, diğer kanun tekliflerinin 
tabi olduğu usule göre işlem 
görecek. 

• “Ölüm cezalarının yerine 
getirilmesine dair kanun 
tasarıları ile genel veya özel 
af ilanını içeren kanun tasarı 
ve teklifleri” başlıklı TBMM 
İçtüzüğü’nün 92’nci maddesi, 
“Genel veya özel af ilanını 
içeren kanun teklifleri” şeklinde 
değiştirildi. 

• Genel veya özel af ilanını içeren 
tekliflerin Genel Kurulda kabulü, 
TBMM üye tam sayısının beşte 
üç çoğunluğunun kararı ile 
mümkün olacak. 
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• Gerekli çoğunluk, söz konusu 
tekliflerin afla ilgili maddelerinde 
ve tümünün oylamasında ayrı 
ayrı aranacak. Teklif hakkında 
verilen genel veya özel af ilanını 
içeren değişiklik önergesinin 
kabulü halinde, kabul için gerekli 
beşte üç çoğunluğun tespiti için 
bu önergenin oylanması açık 
oylama suretiyle tekrarlanacak. 

• İçtüzüğün “Bilgi Edinme ve 
Denetim Yolları” başlığı, kısmın 
birinci bölümünün başlığı 
ise “Yazılı soru” şeklinde 
değiştirildi. 

• Değiştirilen İçtüzüğün 96’ncı 
maddesine göre, yazılı soru, 
kısa, gerekçesiz ve kişisel 
görüş ileri sürülmeksizin 
kişilik ve özel yaşama ilişkin 
konuları içermeyen bir önerge 
ile yazılı olarak cevaplanmak 
üzere milletvekillerinin, 
cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve bakanlara yazılı olarak soru 
sormalarından ibaret olacak. 
Yazılı soru önergelerine belge 
eklenemeyecek. 

• Yazılı soru önergesi, sadece 
bir milletvekili tarafından 
imzalanacak ve Başkanlığa 
verilecek. 

• Başkan, İçtüzük şartlarına 
uygun gördüğü önergeleri 
gelen kâğıtlar listesinde 
yayımlayacak ve ilgili 
Cumhurbaşkanı yardımcıları ile 
bakanlara gönderecek. 

• “Cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve bakanlar hakkında 

verilen Meclis soruşturması 
önergeleri” başlığıyla 
değiştirilen 107’nci madde 
ile görevde bulunan veya 
görevinden ayrılmış olan 
cumhurbaşkanı yardımcıları 
ve bakanlar hakkında görevleri 
ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla 
TBMM üye tam sayısının 
salt çoğunluğunun vereceği 
önergeyle Meclis soruşturması 
açılması istenebilecek. 

• Bu önergede, görevleriyle ilgili 
işlerden dolayı hakkında Meclis 
soruşturması açılması istenen 
cumhurbaşkanı yardımcıları ve 
bakanların cezai sorumluluğu 
gerektiren fiillerinin görevleri 
sırasında işlendiğinden 
bahsedilmesi, hangi fiillerinin 
hangi kanun ve nizama 
aykırı olduğunun gerekçe 
gösterilmek ve maddesi de 
yazılmak suretiyle belirtilmesi 
zorunlu olacak. 

• TBMM Başkanlığına verilen 
Meclis soruşturması önergesi, 
gelen kâğıtlar listesinde 
yayımlanacak, önergenin 
bir örneği derhâl, hakkında 
soruşturma açılması istenen 
Cumhurbaşkanı yardımcısı 
veya bakana Başkanlıkça 
gönderilecek ve Genel Kurulda 
okunacak. 

• Meclis soruşturması açılıp 
açılmaması hakkında yapılacak 
görüşmelerin günü, önergenin 
verilişinden itibaren bir ay içinde 
görüşülüp karara bağlanacak 
şekilde, bir özel gündem 

hâlinde Danışma Kurulunun 
teklifi üzerine Genel Kurulca 
tespit edilecek. Bu görüşme 
günü de ayrıca hakkında 
soruşturma açılması istenen 
Cumhurbaşkanı yardımcısı veya 
bakana bildirilecek. 

• Sırasıyla, önergeyi verenlerden 
ilk imza sahibinin veya 
onun göstereceği bir diğer 
imza sahibinin, şahısları 
adına üç milletvekilinin ve 
o sırada görevde bulunsun 
veya bulunmasın, hakkında 
soruşturma açılması istenen 
cumhurbaşkanı yardımcısı 
veya bakanın konuşacağı bir 
görüşmeden sonra, Meclis 
soruşturması açılıp açılmaması 
hakkında üye tam sayısının 
beşte üçünün gizli oyuyla karar 
verilecek. 

• Parlamenter Hükûmet 
Sisteminde görev yapmış 
başbakanlar ve bakanlar 
hakkında da bu hükümler 
uygulanacak.

• Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, 
savaş ve mücbir sebeplerle 
Meclisin toplanamaması 
hali hariç olmak üzere 3 ay 
içinde TBMM’de öncelikle 
görüşülecek ve karara 
bağlanacak.

• Meclis soruşturması açılmasına 
karar verilmesi hâlinde, 
TBMM’deki siyasi partilerin, 
güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının 
3 katı olarak gösterecekleri 
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adaylar arasından her siyasi 
parti için ayrı ayrı ad çekme 
suretiyle kurulacak 15 
kişilik komisyon tarafından 
soruşturma yapılacak.

• Komisyon, kendisine başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip 
seçecek.

• Ceza Muhakemesi Kanunu’na 
göre hakimlerin davaya 
bakmasına veya karara 
katılmasına engel oluşturacak 
durumda bulunan milletvekilleri, 
bu komisyona seçilemeyecek. 
Komisyonda görevlendirilecek 
kamu görevlileri için de aynı 
hüküm uygulanacak.

• Meclis İçtüzüğü’nün, 
114’üncü maddesinin başlığı 
“Cumhurbaşkanının cezai 
sorumluluğu” şeklinde 
değiştiriliyor.

• Görevde bulunan veya görevden 
ayrılan Cumhurbaşkanı 
hakkında, bir suç işlediği 
iddiasıyla TBMM üye tam 
sayısının salt çoğunluğunun 
vereceği önergeyle soruşturma 
açılması istenebilecek.

• Meclis, önergeyi her durumda 
en geç bir ay içinde görüşecek. 
TBMM’nin bilgisine sunulacak 
önerge, soruşturulması 
istenen Cumhurbaşkanına 
bildirilecek ve Meclisin bilgisine 
sunulmasından başlayarak 
7 gün sonraki birleşimin 
gündemine alınacak.

• Sırasıyla önergeyi verenlerden 
ilk imza sahibi veya onun 

göstereceği bir diğer imza 
sahibinin, şahısları adına 3 
milletvekilinin ve tercih etmesi 
hâlinde, o sırada görevde 
bulunsun veya bulunmasın, 
hakkında soruşturma açılması 
istenen Cumhurbaşkanının 
konuşacağı bir görüşmeden 
sonra, Meclis soruşturması 
açılıp açılmaması hakkında üye 
tam sayısının 5’te 3’ünün gizli 
oyuyla karar verilecek.

• Soruşturma açılmasına 
karar verilmesi halinde, 
Meclisteki siyasi partilerin, 
güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının 
3 katı olarak gösterecekleri 
adaylar arasından her siyasi 
parti için ayrı ayrı ad çekme 
suretiyle kurulacak 15 
kişilik komisyon tarafından 
soruşturma yapılacak.

• Komisyon, Meclis soruşturması 
komisyonunun yetkilerini 
kullanabilecek. Kendisine 
başkan, başkanvekili, sözcü 
ve kâtip seçecek soruşturma 
komisyonu, üye tam sayısının 
salt çoğunluğuyla toplanacak 
ve toplantıya katılanların salt 
çoğunluğuyla karar verilecek.

• Çalışmaları gizli olacak 
komisyona kendi üyeleri 
dışındaki milletvekilleri 
katılamayacak.

• Komisyon, soruşturma 
sonucunu belirten raporunu 2 
ay içinde Meclis Başkanlığına 
sunacak. Soruşturmanın bu 

sürede bitirilememesi hâlinde, 
komisyona bir aylık yeni ve kesin 
süre verilecek. Komisyonun bu 
konudaki istem yazısı Genel 
Kurulun bilgisine sunulacak. Bu 
süre sonunda raporun TBMM 
Başkanlığına teslimi zorunlu 
olacak.

• Başkanlığa verildiği tarihten 
itibaren 10 gün içinde 
dağıtılacak rapor, dağıtımından 
itibaren 10 gün içinde Genel 
Kurulda görüşülecek. Bu 
görüşmede komisyona, 
şahısları adına 6 milletvekiline 
ve o sırada görevde bulunsun 
veya bulunmasın hakkında 
soruşturma açılması istenen 
Cumhurbaşkanına söz 
verilecek.

• Son söz, hakkında 
soruşturma açılması istenen 
Cumhurbaşkanına ait olacak 
ve süresi sınırlandırılmayacak. 
Cumhurbaşkanı, isterse 
savunmasını yazılı 
gönderebilecek. Bu savunma 
Genel Kurulda aynen okunacak.

• Görüşmeler tamamlandıktan 
sonra komisyon raporu Genel 
Kurulca gizli oyla karara 
bağlanacak.

• TBMM, üye tam sayısının en az 
3’te 2’sinin oyuyla Yüce Divana 
sevk kararı alabilecek.

• Komisyonun Yüce Divana 
sevk yönündeki raporları ile 
Genel Kurulun Yüce Divana 
sevk kararlarında hangi 
ceza hükmüne dayanıldığı 
belirtilecek.
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• Komisyonun Yüce Divana 
sevk etmeme yönündeki 
raporlarının reddi ancak Yüce 
Divana sevke dair verilen ve 
sevk kararının hangi ceza 
hükmüne dayanacağını 
gösteren önergenin kabulüyle 
mümkün olacak.

• İçtüzüğün 118’inci maddesinin 
başlığı “Komisyon Genel 
Kurulu kararlarının dağıtılması” 
şeklinde değiştiriliyor. 
Buna göre, Komisyon 
Başkanlık Divanı, Komisyon 
Genel Kurulunca alınan 
kararları bastıracak, bütün 
milletvekillerine dağıtacak ve 
gereği için Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ile bakanlara 
gönderecek.

• Anayasa’da yapılan 
değişiklik kapsamında 
olağanüstü hâl kanun 
hükmünde kararnamelerinin 
yerine olağanüstü 
hal Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri getirildiği için 
Meclis İçtüzüğü bu kapsamda 
yeniden düzenleniyor.

• Buna göre, Anayasa’nın 
119’uncu maddesi gereğince 
Cumhurbaşkanı tarafından 
ilan edilen ve Resmî Gazete’de 
yayımlanan olağanüstü hâl ile 
ilgili karar, Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresiyle TBMM’nin onayına 
sunulacak.

• Meclis tatilde ise derhâl 
toplantıya çağrılacak, TBMM 
gerekli gördüğü takdirde 

olağanüstü hâlin süresini 
kısaltabilecek, uzatabilecek 
veya olağanüstü hâli 
kaldırabilecek.

• Öngörülen sürenin kısaltılması 
veya uzatılması hakkında 
siyasi parti grupları veya en 
az 20 milletvekilinin imzasıyla 
görüşme sırasında önerge 
verilebilecek. Oylamadan 
önce önerge sahibi 5 dakikayı 
geçmemek üzere söz 
alabilecek.

• Cumhurbaşkanının talebiyle 
TBMM her defasında 4 ayı 
geçmemek üzere süreyi 
uzatabilecek. Savaş hâllerinde 
söz konusu 4 aylık süre 
aranmayacak.

• Meclis tarafından onaylanan 
olağanüstü hâlin süresinin 
uzatılması, değiştirilmesi veya 
olağanüstü hâlin kaldırılmasına 
dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkereleri de bu maddedeki 
usule göre görüşülecek ve 
karara bağlanacak.

• İçtüzüğün, 128’inci maddesinin 
başlığı “Olağanüstü hallerde 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin görüşülmesi” 
şeklinde değiştiriliyor.

• Buna göre, Anayasa’nın 
119’uncu maddesi çerçevesinde 
ilan edilen olağanüstü 
hâllerde Cumhurbaşkanı 
tarafından çıkarılan ve Resmî 
Gazete’de yayımlandıkları 
gün Meclis onayına 
sunulan Cumhurbaşkanlığı 

kararnameleri, savaş ve 

mücbir sebeplerle TBMM’nin 

toplanamaması hâli hariç 

olmak üzere 3 ay içinde 

Mecliste öncelikle görüşülecek 

ve karara bağlanacak.

• Söz konusu kararnameler 

bir ay içinde komisyonlarda 

görüşülmediği taktirde, 

Meclis Başkanlığı’nca 

doğrudan doğruya Genel 

Kurul gündemine alınacak. 

Genel Kurul, geriye kalan 2 

ay içinde bu kararnameler 

hakkında karar verecek. 

Üç ay içinde görüşülüp 

karara bağlanamayan 

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 

kendiliğinden yürürlükten 

kalkacak.

• Anayasa değişikliğine 

uygun olarak İçtüzüğün 

çeşitli maddelerinde geçen 

“kanun tasarısı”, “hükûmet”, 

“bakanlar kurulu” gibi ibareler, 

İçtüzük madde metinlerinden 

çıkarıldı, gereken yerlere 

“cumhurbaşkanı yardımcısı”, 

“bakan”, “Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi” gibi ibareler 

eklendi.

• Tümüyle işlevsiz hâle gelen 

maddeler yürürlükten kaldırıldı, 

ayrıca kurucu nitelikte 

düzenleme getirmeyen salt 

teknik uyum amacını gözeten 

düzenlemelere toplu olarak yer 

verildi.
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CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ GENEL KURULDA 
KABUL EDİLDİ

Birleşmiş Milletler'in (BM) Mali 
ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 
icra ettiği harekât ve misyonlar 
kapsamında, TSK'nin yurt dışına 
gönderilmesi ve kuvvetlerin 
kullanılması konusunda hükûmete  
verilen yetkinin 31 Ekim 2018 
tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi,  
Genel Kurulda kabul edildi.

2 Ekim 2018

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda, partilerin gündeme ilişkin 
grup önerileri ele alındı. Grup önerilerinden önce 
Genel Kurulda söz alan grup başkanvekilleri ve 
milletvekilleri, yeni yasama yılının hayırlı olmasını 
diledi. 

Tezkere üzerinde İYİ Parti grubu adına söz alan Aydın 
Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Afrika'nın uluslararası 
dayanışmadan istifade etmesi gerektiğini belirterek 
Türkiye'nin, bu büyük kıtanın kadersiz insanlarına 
karşı sorumluluğu bulunduğunu söyledi. 

Türkiye'nin Afrika'nın inşasına yardımcı olmasını 
istediklerini ifade eden Sezgin, tezkereye destek 
verdiklerini bildirdi. 

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Afrika'da 
güven ve istikrarın sağlanmasının dünyanın sorunu 
olduğuna işaret ederek önlem alınmazsa kıtadaki 
insani ve siyasi krizlerden, başta yakın coğrafya olmak 
üzere dünyanın geri kalanının etkileneceğini belirtti. 
Özdemir, Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini artırması 
gerektiğini kaydetti. 

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki 
ise Türkiye'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile 
ekonomik, insani ve kültürel iş birliğini sonuna kadar 
desteklerini ancak BM çatısı altında olsa bile bölgeye 

asker gönderilmesine karşı olduklarını, bu nedenle 
tezkereye destek vermeyeceklerini açıkladı. 

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, CHP'nin 
uluslararası terörizmle mücadele konusunda kararlı 
olduğunu vurgulayarak "İdlib ne kadar önemliyse 
yakın gelecekte Afrika'da aynı derecede önem 
kazanacaktır. Biz El Kaide, IŞİD ve ona biat eden 
radikal örgütlerin Afrika'da küllerinden yeniden 
doğacak bir alan keşfetmesinden endişe ediyoruz. 
Afrika, 2018 yılında radikal İslamcıların adeta rekabet 
ettiği bir sahaya dönüşmüş durumda." diye konuştu. 

Türkiye'nin öncelikleri arasında Afrika'nın istikrarına 
küresel barış ve terörle mücadele bağlamında katkıda 
bulunmasının yer alması gerektiğini dile getiren 
Çeviköz, tezkereye destek vereceklerini bildirdi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Afrika 
ile Türkiye'nin müşterek tarihi bulunduğuna dikkati 
çekerek kıtanın, önümüzdeki yüzyılın parlayan yıldızı 
olacağını söyledi. 

Türkiye'nin son 15 yılda değişen dış politika 
paradigmasıyla yeryüzündeki tüm mazlumlara umut 
olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Afrika'da halklar ve 
devletler arasında bir sorun olduğunda halkın artık 
Türkiyesiz bir çözümü kabul etmeyeceğini belirtti. 

Türkiye'nin Somali'de yaptıklarıyla, sadece bu ülkenin 
değil tüm kıtanın saygınlığını kazandığını aktaran 
Çavuşoğlu, Türkiye'nin kıta devletlerine ilişkin 
faaliyetlerinin sadece kalkınmaya ilişkin olmadığını 
ortak tarihin de ayağa kaldırılmaya çalışıldığını ifade 
etti. 

Çavuşoğlu, "Osmanlı'dan günümüze kadar bir 
Afro-Avrasya yani Avrupa, Asya, Afrika ülkesi olan 
ülkemizin, 21. yüzyılın gerçekleriyle uyum içerisinde 
yeni bir döneme giren Afrika politikasının gereği 
olarak bölgede yer alması stratejik bir önceliktir." dedi. 
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Konuşmaların ardından Birleşmiş Milletler'in (BM) 
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği 
harekât ve misyonlar kapsamında, TSK'nin yurt dışına 
gönderilmesi ve kuvvetlerin kullanılması konusunda 
hükûmete verilen yetkinin bir yıl uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, oylanarak kabul edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını 
taşıyan tezkerede, BM Güvenlik Konseyinin 25 Nisan 
2013 tarihinde aldığı 2100 sayılı kararla Mali'de, 
ülkede istikrarın sağlanması, ateşkes sürecinin 
desteklenmesi, izlenmesi ve denetlenmesi, barış 
süreci yol haritasının uygulanması, ulusal siyasi 
diyalog sürecine destek sağlanması, BM personeli 
ve sivillerin korunması, insan haklarının güvence 
altına alınması ve teşviki, insani yardım faaliyetleri 
ile kültürel varlıkların korunmasına destek vermesi 
amaçlarıyla BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu 
(MINUSMA) kurulmasının oy birliğiyle kabul edildiği 
hatırlatıldı.

Diğer taraftan, BM Güvenlik Konseyinin 10 Nisan 
2014 tarihli ve 2149 sayılı kararıyla Orta Afrika 
Cumhuriyeti'nde de MINUSCA'nın misyonun 
imkânları ölçüsünde ve konuşlandığı bölgelerde 
sivilleri korumak, sivil halka yönelik tehditleri tespit ve 
kaydetmek, ülkedeki geçiş sürecinde siyasal hayatın 
işleyişine ve devlet otoritesinin ülkede tesis edilmesine 
katkı sağlamak, ülkenin toprak bütünlüğünün 
korunması, insani yardımların ulaştırılmasının 
kolaylaştırılması, BM personelinin korunması, insan 
haklarının korunması ve teşviki, silahsızlandırma ve 
ülkeye geri dönüşlere destek verilmesi ile ülkede 
güvenliğin yeniden tesisi için reform çalışmalarının 
desteklenmesi amaçlarıyla kurulduğu kaydedildi.

BM tarafından Türkiye'ye söz konusu misyonlara 
katılım davetinde bulunulduğu ifade edilen tezkerede, 
ayrıca BM 70. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında 
düzenlenen Barışı Koruma Zirvesi'nde, söz konusu 
BM misyonları için Türkiye'nin de katkı sağlamasının 
talep edildiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan 
insani ve siyasi krizlerin çözümüne ülkemizce askeri 
katkıda bulunulmasının, bölgede ve genel olarak Afrika 

kıtasında izlemekte olduğumuz faal dış politikamızın 
doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiş ve 
2 Ağustos 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın 
sağlanması için TBMM kararlarıyla hükûmete izin 
verilmiştir.

Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve 
zamanı hükûmetçe takdir ve tespit edilmek üzere 
TSK'nin BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 
icra ettiği harekât ve misyonlar kapsamında yurt 
dışına gönderilmesi ve hükûmetçe verilecek izin ve 
belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin 
kullanılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 
TBMM'nin son olarak 17 Temmuz 2017 tarihli ve 1156 
sayılı kararıyla verilen izin süresinin 31 Ekim 2018 
tarihinden itibaren bir yıl uzatılması Genel Kurulun 2 
Ekim 2018 tarihli 2'nci Birleşiminde kabul edilmiştir."

BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği 
harekât ve misyonlar kapsamında, TSK'nin yurt dışına 
gönderilmesi konusunda hükûmete verilen yetkinin 
bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunun 
2.10.2018 tarihli 2’nci Birleşiminde kabul edilen 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 5 Ekim 2018 tarihli ve 
30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon 
konusunda hükûmete verilen yetkinin 
30 Ekim 2018 tarihinden itibaren 
bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel 
Kurulda kabul edildi. 

3 Ekim 2018

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda Irak ve Suriye'ye sınır ötesi 
operasyon konusunda hükûmete verilen yetkinin 
bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi görüşüldü.

Tezkere üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Bursa 
Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, uluslararası ilişkilerde 
silahlı kuvvetlerin öncelikli hikmetinin caydırıcılığı 
sağlamak olduğunu ancak bunu sağlayamadığı zaman 
silaha başvurmakla birlikte bunun siyasi olduğu kadar 
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can ve mal olarak da ifade edilen maliyetlerinin 
olduğunu ifade etti.

Tezkere çerçevesinde yabancı ülkelerde 
görevlendirilebilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bünyesinde yer almayan ve İçişleri Bakanlığına bağlı 
olan Polis Özel Harekât ve Jandarma Özel Harekât 
birliklerinin, kimler tarafından görevlendirildiklerini 
soran Erozan, bunun hukuki temelden yoksun 
olduğunu savundu.

MHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Mustafa 
Hidayet Vahapoğlu, bir ülkenin iç huzuru, toprak 
bütünlüğü; sahip olduğu demokratik, ekonomik, 
sosyal, siyasal gelişmişlik düzeyinin o ülkeye 
komşu olan ülkeleri doğrudan etkilediğini belirterek 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu tarihten bu yana, 
komşularının iç huzuru ve toprak bütünlüğünün 
devamlılığından yana olduğunu kaydetti.

Irak ve Suriye’nin 1970'li yıllardan bu yana ülkemizin 
toprak bütünlüğü ya da rejimini hedef alan terör 
gruplarının barındırıldığı, eğitim gördüğü, diplomatik 
ve lojistik destek aldığı ülkeler durumunda olduğunu 
ifade eden Vahapoğlu “Her iki ülke de Türkiye'ye 
yönelik bu grupları kendi menfaatleri doğrultusunda 
desteklemiş, bu terör gruplarını Türkiye'yle 
mücadelelerinin birer vasıtası olarak kullanma yolunu 
seçmişlerdir.” dedi.

Türkiye’nin Irak'la 331 kilometre, Suriye'yle 911 
kilometre sınırının bulunduğunu söyleyen Vahapoğlu, 
bugün gelinen noktada Irak'ın kuzeyinde bir 
oluşum, Suriye'nin kuzeyinde bir başka oluşum 
gerçekleştirilmek üzere olduğunu ve her iki 
oluşumun nihai hedefleri itibarıyla hem millî hak ve 
menfaatlerimize hem de bölgenin gelecekteki huzur 
ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Irak ve Suriye yönetimlerinin kendi halklarının 
güvenliğini sağlayamadığını belirten Vahapoğlu, kendi 
topraklarının komşularına yönelik tehditleri önleme 
imkânına ve kabiliyetine sahip olamayacağını söyledi.

Vahapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede sulhun, 
huzurun, refahın sahibi olarak örnek alınan ülke 
olmaya devam edeceği, dost ve kardeşlerine güven, 

düşmanlarına da caydırıcı olması gerektiğinde 
diplomasi masasında, gerektiğinde savaş 
meydanlarında olma azim, irade ve kararlılığını 
göstermek zorunda olduğunu kaydetti.

HDP Grubu adına konuşan Diyarbakır Milletvekili 
Hişyar Özsoy, Türkiye'nin Suriye savaşında tutumunu 
eleştirerek komşu bir ülkenin rejimini değiştirmenin 
yanlış olduğunu savundu.

Tezkereye karşı oy kullanacaklarını belirten 
Özsoy “Hamaset, milliyetçi nutuklarla ne Suriye 
meselesinden ne Türkiye'deki bu siyasal gerilimden 
çıkış bulmak mümkün değil. Hatalar çok yapıldı, bir 
tane değil on tane hata yapıldı ve biz bu tezkereyi de bu 
hatanın bir sonucu olarak görüyoruz, bir çaresizliğin 
ve çözümsüzlüğün nişanesi olarak görüyoruz.” dedi.

Tezkere üzerinde CHP Grubu adına söz alan İstanbul 
Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, 2003'ten bu yana 
Türkiye'nin güney sınırları boyunca dinmek bilmeyen 
istikrarsızlığın hüküm sürdüğünü belirtti. 

Bu durumun son 15 yılda, Türkiye'ye yönelik tehditlerin 
de artmasına yol açtığını dile getiren Çeviköz, bunu 
yalnızca dış faktörlere bağlamanın yanıltıcı olacağını 
bildirdi. 

Çeviköz, Türkiye'nin güney sınırlarında ulusal 
güvenliğe yönelik artan tehditlerin büyümesinin 
nedenlerinin başında, son 16 yıldır izlenen yanlış dış 
politika uygulamalarının geldiğini savundu. 

Tezkere metnindeki "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve 
aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulunması" ifadelerini aktaran 
Çeviköz, "Bu tezkereyle alınacak yetki Türk Silahlı 
Kuvvetlerini, Suriye ve Irak dışında hangi yabancı 
ülkelere göndermek için kullanılacak? Yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye'de bulunması için TBMM'den 
yetki istemeyi gerektirecek hangi durumla karşı 
karşıyayız?" diye sordu. 

Tezkereyle istenen yetkinin, Türkiye'nin güvenliğini 
korumaktan başka bir amacının olmaması gerektiğine 
işaret eden Çeviköz, şu şekilde devam etti: 
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"Yayılmacı bir siyaset izlemek, Mehmetçiği bu 
şekilde savaş alanlarına sürmek TBMM'den istenen 
yetkiyle bağdaşmaz. Biz bugüne kadar hükûmetlere 
ülkemizi ve Mehmetçiğimizi ateşe atması için değil, 
ulusal güvenliğimizi koruması için yetki verdik. Eğer 
bölgedeki askerî mevcudiyetimiz genişledikçe masada 
kapladığımız alanın da büyüdüğü düşünülüyorsa bu, 
büyük bir yanılgıdır. Böyle bir yaklaşım TBMM'nin 
tezkerelerle verdiği yetkinin istismarı anlamına gelir. 

Her şeyden önce Suriye'de rejim değişikliğine yönelik 
siyasetinizi bir an önce terk ederek, komşumuzda akan 
kanın durması ve siyasi geçiş sürecinin sağlanması 
için çalışın. Bunun için Şam yönetimiyle diyalog 
kurun. İdlib, Afrin, Azez, Cerablus ve El Bab'ın Suriye 
toprağı olduğunu artık kabul edin. Cihatçı örgütlere 
yakın olduğunuz görüntüsünden kurtulun. Suriye'ye 
sürekli asker ve silah yığmayı bırakın." 

Çeviköz, tezkereye yurt topraklarına şehit cenazeleri 
gelmemesi, Türkiye'ye cihatçı terörist akımın 
önlenmesi ve Suriye'de insani bir dramın yaşanmaması 
için olumlu bakmak istediklerini de sözlerine ekledi. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Sivas 
Milletvekili İsmet Yılmaz, Türkiye'nin, uzun süredir 
terörle mücadele ettiğini, büyük bedeller ödediğini 
belirtti. 

Değişen ve artan çevresel zorluklara rağmen terörle 
mücadelede en başarılı dönemin yaşandığını aktaran 
Yılmaz, "Ülkemizin terörle mücadelesi, terör sona 
erinceye kadar kararlılıkla devam edecektir. Irak ve 
Suriye'deki istikrarsız siyasi ortamdan istifadeyle 
ülkemizin güney sınırlarında terörün barınmasına, 
eğitilmesine ve ülkemize terör saldırılarının 
yapılmasına izin verilmeyecektir." diye konuştu. 

Yılmaz, son dönemde Türkiye'nin güney sınırlarında 
yaşanan gelişmelerin, tezkereye neden destek 
verilmesi gerektiğini gösterdiğine dikkati çekti. 

Irak'taki istikrarsızlığın, terör örgütü PKK'nın bölgede 
varlığını sürdürmesini ve Suriye üzerinden elde ettiği 
silahlarla Türkiye'de terör eylemleri düzenlemesini 
kolaylaştırdığını belirten Yılmaz, şu görüşlere yer 
verdi: 

"Sincar Dağı ve Mahmur Kampı gibi Irak hükûmetine 
bağlı güçlerin kontrolündeki bölgelerde terör örgütü 
PKK varlığını devam ettirmektedir. Irak hükûmetinden 
dün olduğu gibi bugün de beklentimiz, Irak Anayasası 
uyarınca terör örgütü PKK'nın Irak topraklarındaki 
varlığının sonlandırılmasına yönelik ülkemizle iş 
birliği yapmasıdır. Irak hükûmeti ve Irak Kürt Bölgesel 
Yönetimi'nin, PKK terör örgütüne karşı gereken 
adımları atmamaları, Kuzey Irak'tan ülkemize yönelen 
terör tehdidinin ve terör saldırılarının devamına yol 
açmaktadır." 

Türkiye'nin, Suriye'nin siyasi bağımsızlığını ve toprak 
bütünlüğünü savunduğunu, bölgede barış ve istikrarın 
hâkim olmasını istediğini vurgulayan Yılmaz, "Türkiye, 
Suriye'de mevcut aktörlerle iş birliği ve koordinasyon 
içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle çözümde yapıcı 
rol oynayan ülkelerden biri olma konumunu da 
sürdürmektedir. Türkiye, güney sınırlarının ötesinde 
bir terör koridorunun oluşturulmasına hem kendi 
güvenliği hem de Suriye'nin geleceği için müsaade 
etmeyecektir." ifadesini kullandı. 

Türkiye ile Rusya arasında sağlanan mutabakat 
kapsamında, ateşkes ihlallerinin gözetlenmesi 
amacıyla gerginliği azaltma bölgesinde 12 gözlem 
noktası tesis edildiğine değinen Yılmaz, Soçi 
mutabakatıyla ise yaklaşık 3,5 milyon kişinin yaşadığı 
İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırının 
önlendiğine dikkati çekti. 

Orta Doğu coğrafyasındaki ülkelerin siyasi sınırlarının 
yeniden çizilmek istendiğini belirten Yılmaz, şunları 
kaydetti: 

"Ülkelerin iç sorunları derinleştirilerek halkların 
sürekli birbirleriyle kavgalı olmaları istenmektedir. Ola 
ki hakeme başvurulacaksa da kendilerine müracaat 
etmelerini istemektedirler. Terör de bu hedefler 
doğrultusunda bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu 
projelerin bölgemizde hayata geçirilebilmesi ve 
sürdürülebilmesinin imkânı yoktur. Er ya da geç 
bu projenin takipçileri kaybetmeye mahkûmdur. 
Bilinmelidir ki ülkemiz millî güvenliğine yönelik her 
türlü tehditleri bertaraf edecek tecrübe, kararlılık, 
imkân ve kabiliyete sahiptir." 
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Konuşmaların ardından, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi 
operasyon konusunda hükûmete verilen yetkinin 30 
Ekim 2018'den itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, oylanarak kabul edildi.

Tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir 
bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma 
ortamının millî güvenlik açısından taşıdığı risk ve 
tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi. 

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, 
millî birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem 
atfettiği vurgulanan tezkerede, "Diğer taraftan, Irak'ta 
PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik 
temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler bölgesel barışa, 
istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit 
oluşturmaktadır." ifadesine yer verildi. 

PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, Suriye'de 
mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye'ye 
yönelik eylemlerini devam ettirdiği; diğer taraftan, 
Astana süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı barışa ve 
çözüme ulaştırılması yönünde Türkiye'nin ilgili diğer 
ülkelerle yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen önemli 
mesafe sonucunda, Türkiye'nin, Suriye sınırları 
içerisinde ilan edilen gerginliği azaltma bölgelerinde 
terör faaliyetlerinin sonlandırılması ve huzur, barış 
ve güvenliğin sağlanması bağlamında yükümlülükler 
üstlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi: 

"Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve 
Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada 
gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, millî 
güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü 
risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan 
doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin 
alınması millî güvenliğimiz açısından hayati önem arz 
etmektedir. 

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararlarıyla, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün 
ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 
2170 sayılı kararda bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin 
kınanarak DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin 
faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler üyesi tüm 
ülkelere 1373 sayılı karar ve uluslararası hukuk 

çerçevesindeki sorumluluklarına uygun şekilde gerekli 
tedbirleri alma çağrısında bulunulmuş olmasının 
ışığında, Türkiye'nin DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle 
mücadele amacıyla oluşturulan uluslararası koalisyon 
bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de 
önem taşımaktadır. 

Bu mülahazalar ışığında, Türkiye'nin millî güvenliğine 
yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü 
güvenlik riskine karşı; uluslararası hukuk çerçevesinde 
gerekli her türlü tedbiri almak, Irak ve Suriye'deki 
tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da 
yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç 
gibi diğer muhtemel risklere karşı millî güvenliğimizin 
idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye'nin güney kara 
sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir 
meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve 
bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde 
Türkiye'nin menfaatlerini etkili bir şekilde korumak 
ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi 
güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik 
bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere, hudut, 
şümul, miktar ve zamanı hükûmetçe takdir ve tayin 
olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği 
takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunmak 
üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara 
matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin 
Türkiye'de bulunması, bu kuvvetlerin hükûmetin 
belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve 
tehditlerin giderilebilmesi için her türlü tedbirin 
alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin 
hükûmet tarafından belirlenecek esaslara göre 
yapılması için 30 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir 
yıl uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92’nci 
maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım." 

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda 
hükûmete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına 
ilişkin TBMM Genel Kurulunun 3.10.2018 tarihli 
3’üncü Birleşiminde kabul edilen Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi, 9 Ekim 2018 tarihli ve 30560 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlandı.
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Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu 
Birleşmiş Milletler (BM) Geçici 
Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla 
verdiği desteğin süresinin 31 
Ekim 2018 tarihinden itibaren 
bir yıl uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Genel 
Kurulda kabul edildi.

16 Ekim 2018

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar’ın başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu 
Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) 
TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 
2018 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılmasına yönelik 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesine ilişkin 
Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Tezkerenin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan 
Mersin Milletvekili Behiç Çelik, dünyanın birçok çatışma 
alanında, Türk askerinin, engin hoşgörüsü ve şuurlu görev 
anlayışının barışa azami katkı sağladığını belirtti. 

Lübnan ve Suriye'nin, orta vadede doğrudan 
Türkiye'nin bekasını etkileyecek çok önemli sorunlar 
yumağı halinde olduğunu söyleyen Çelik, Suriye'den 
Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin ülke içindeki 
durumlarına dikkati çekti. 

Türkiye'nin, "göçmenler batağına dönüştüğünü" 
savunan Çelik, "İllegal mahalleler, suç örgütleri 
oluşuyor. Ülkemizin asayişi bozuluyor. Bunun nedeni 
başta Suriye'deki savaştır." diye konuştu. 

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, 
Lübnan'ın Osmanlı'dan koparıldığı tarihten bugüne 
kadar sulh ve sükûnu bulamamış devletlerden birisi 
olduğunu ifade etti. 

Lübnan'ın hassas bir ülke olduğunu vurgulayan 
Vahapoğlu, "Bu hassas dengelerin korunmaması 
hâlinde barut fıçısına dönecek bir demografik yapıya 
sahiptir. Suriye'den sonra Lübnan'da oluşabilecek 
bir iç çatışma ya da özellikle dışarıdan yapılacak 
herhangi bir müdahale sadece Lübnan ile sınırlı 

kalmayacak, çevre ülkeleri de kapsayacak bir etki 
doğuracaktır. Bu nedenle Lübnan da dâhil olmak 
üzere yakın coğrafyamızdaki barış, istikrar ve 
güvenliği zedeleyecek her gelişmeye karşı Türkiye 
uyanık olmak zorundadır." diye konuştu. 

Vahapoğlu, MHP olarak Cumhurbaşkanlığı tezkeresini 
olumlu değerlendirdiklerini kaydetti. 

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, 
2006'da İsrail'in Lübnan'ın güneyine, Beyrut'a 
saldırılar düzenlediğini, bunun İsrail'in ilk saldırısı 
olmadığını dile getirdi. İsrail'in, Filistin topraklarını 
adım adım işgal ederek, bölgenin kalbine yerleştiğini, 
işgal ettiği topraklarla da yetinmediğini söyleyen Oruç, 
"Bu ülke karşısında ve Orta Doğu'da savaş siyasetinin 
tamamının karşısında, barıştan yanayız. Ama barışı 
bizler bugün, bu tezkereye evet diyerek ve Lübnan'a 
asker göndererek sağlayamayız." şeklinde konuştu. 

CHP Grubu adına söz alan Eskişehir Milletvekili Utku 
Çakırözer, Türkiye'nin, Lübnan'da bu güce yaptığı 
katkılarla barışı koruma harekâtının etkin biçimde 
icrasında önemli işlev üstlendiğini söyledi. 

Çakırözer, Türkiye'nin bu katkılarla hem BM sistemi 
içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerekse 
kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla 
kendini gösterdiğini hem de kardeş Lübnan halkının 
her kesimi nezdinde görünürlüğünü artırma imkânı 
elde ettiğini vurguladı. Utku Çakırözer, Lübnan'a 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine olumlu oy 
kullanacaklarını belirtti. 

Dış politikadaki gelişmeler ve Suriye'de yaşananları 
anımsatan Çakırözer, "Suriye'de izlenen başarısız ve 
zikzaklarla dolu politikadan en büyük zararı Suriye'den 
sonra Türkiye ve halkımız çekmiştir, çekmektedir." 
görüşünü savundu. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ise Lübnan'a 
ilişkin UNIFIL'in kuruluş sürecini anlattı. 

Yakın coğrafyamızda barış ve istikrar tesisinin öncelikli 
dış politik hedeflerinden biri olduğuna işaret eden 
Ünal, "Bölgesel barış, istikrar ve güvenliği ilgilendiren 
tüm gelişmelerin dış politikamız üzerinde şüphesiz 
önemli yansımaları olmaktadır." diye konuştu. 
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Son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin, 

Türkiye'nin istikrar ve esenliğinin bölge ülkelerinden 

ayrı düşünülemeyeceğini bir kez daha gözler önüne 

serdiğine dikkati çeken Ünal, "Millî menfaat ve 

çıkarlarımızı yakından ilgilendiren bölgesel gelişmeler 

karşısında kayıtsız kalmamız da düşünülemez." dedi. 

Hükûmetin dış politikasının, Türkiye'nin etrafında bir 

barış, güvenlik, istikrar ve refah kuşağı oluşturulmasını 

hedeflediğini belirten Ünal, şöyle devam etti: 

"Suriye rejiminin halka karşı uyguladığı kanlı şiddet 

ve baskı politikalarının bölge istikrarına yönelik 

tehditleri artırdığı bir ortamda, tüm bölgenin istikrarı 

bakımından kilit öneme haiz Lübnan'da barış ve 

istikrarın muhafazası, bölgemizin içinden geçmekte 

olduğu bu hassas süreçte hiç şüphesiz daha da önem 

kazanmıştır. Türkiye, her zaman olduğu gibi Lübnan'ın 

istikrarını hedef alan her türlü teşebbüsün karşısında 

durmaya devam edecektir." 

Konuşmaların ardından Türkiye'nin Lübnan'da 

konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne 

TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 31 Ekim 

2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, oylanarak kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını 

taşıyan tezkerede, BM Güvenlik Konseyinin 11 

Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği 1701 (2006) 

sayılı karar ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 5 Eylül 

2006 tarihli ve 880 sayılı kararıyla bir yıl için verdiği 

izin çerçevesinde Türkiye'nin, Lübnan’da konuşlu 

Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) 

silahlı kuvvetleri unsurlarıyla katkı sağladığı belirtildi. 

Söz konusu iznin süresinin son olarak TBMM'nin 17 

Temmuz 2017 tarihli ve 1155 sayılı kararıyla 5 Eylül 

2017 tarihinden itibaren 31 Ekim 2018 tarihine kadar 

uzatıldığı anımsatılan tezkerede, şu ifadelere yer verildi: 

"Türkiye UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma 

harekâtının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev 

üstlenmiştir. Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek 

Birleşmiş Milletler sistemi içinde gerek bölgesel 

ve küresel ölçekte gerekse kapsamlı sivil-asker iş 

birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her 

kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca 

barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının 

sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla, 

UNIFIL’e katkımızın sürdürülmesinin önem arz 

ettiği değerlendirilmektedir. UNIFIL'in görev süresi 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 30 Ağustos 

2018 tarihli ve 2433 sayılı kararıyla 31 Ağustos 2019 

tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu hususlar ışığında ve Lübnan'la ikili ilişkilerimiz 

ile bölgedeki güvenlik şartları da göz önünde 

tutularak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 

UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki 

2433 (2018) sayılı kararı uyarınca hudut, şümul ve 

miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek Türk Silahlı 

Kuvvetleri unsurlarının, 1701 (2006) sayılı Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi kararı ve 880 sayılı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile tespit edilen 

ilkeler kapsamında 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren 

bir yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili 

gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması 

için gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 

bilgilerinize sunarım." 

Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler 

(BM) Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) Türk Silahlı 

Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla verdiği desteğin 

süresinin bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel 

Kurulunun 16.10.2018 tarihli 7’nci Birleşiminde kabul 

edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 20 Ekim 2018 

tarihli ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
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2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ 
TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk bütçesi 
olma özelliği taşıyan 2019 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez 
Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM Başkanlığına 
sunuldu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 
TBMM Başkanlığına sunulan 2019 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin genel gerekçesinde, 
kısa vadede finansal istikrar ve fiyat istikrarının 
yeniden tesis edilmesinin hedeflendiği belirtildi. 

TBMM Başkanlığına sunulan teklifin, Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak 
hazırlandığı ifade edildi. 

Teklifin genel gerekçesinde, kısa vadede finansal 
istikrar ve fiyat istikrarının yeniden tesis edileceği, 
ekonomide dengelenme ve bütçe disiplininin 
sağlanacağı, orta vadede sürdürülebilir büyüme 
ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin 
gerçekleştirileceği, sıkı para ve maliye politikalarının 
eş güdüm içerisinde yürütüleceği bildirildi. 

Teklifin hedeflerinde, gelir gider, bütçe dengesi, faiz 
dışı denge ve borç hedefleriyle ilgili orta vadeli mali 
hedeflere ulaşılmasına katkı sağlanacağı, merkezi 
yönetim bütçesi kapsamında mal ve hizmet, sermaye, 
cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılacağı ve 
gelirlerin artırılacağı, ayrıca süreklilik arz etmeyen 
ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu geçici 
kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama 
oluşturulmayacağına işaret edildi. 

Kamu kaynak kullanımında temel politika olarak 
belgelerinde belirlenen politika ve öncelikler ile 
tasarruf ve tedbir hedefleri doğrultusunda hareket 
edileceği, mali disiplin anlayışına uygun olarak kamu 
idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri 
aşmadan etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde 
kullanılmasının sağlanacağı, mevcut harcama 
programlarının gözden geçirilerek önceliğini yitirmiş 
faaliyet ve projelerin sonlandırılacağı vurgulandı. 
Hedefler arasında ayrıca, makroekonomik hedefleri 
destekleyecek ve sürdürülebilir kılacak nitelikli 

insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili proje 
ve programların uygulamaya konulacağı, eğitim 
sisteminde istihdamla uyumlu eğitim planlaması 
yapılacağı, istihdam edilebilirliğin artırılacağı, eğitim 
kaynaklarının etkin kullanılacağı ve etkili eğitim 
programlarının tasarlanacağı da sıralandı. 

Sağlık harcamalarında tasarruf edilmesi için koruyucu 
ve önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirileceği, tarım 
sektörü desteklerinin üretici geliri ve tüketici refahı ile 
üretimde etkinlik, verimlilik ve kalitenin artırılmasını 
sağlamaya yönelik olarak şekillendirileceği ve 
sadeleştirileceği belirtildi. 

Öte yandan kanun teklifiyle hesap verilebilirlik ve mali 
saydamlığın da güçlendirilmesi hedeflendi. 

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin 
genel gerekçesinde başta, ekonomide dengelenmenin 
ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede 
sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik 
ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi, mali disiplinin 
sürdürülmesi, kamu dengelerinin iyileştirilmesi, 
maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi 
ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların 
gelecek dönemde de korunması olmak üzere 
hedeflerin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı bildirildi. 

Bütçe ödeneklerinin, Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
kapsamında hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP) 
ve Orta Vadeli Mali Planda yer alan makroekonomik 
göstergeler, politika ve öncelikler, tasarruf ve tedbir 
hedefleri, idarelerin geçmiş yıllar harcama eğilimleri, 
yürüttükleri önemli faaliyet, proje ve ihtiyaçları dikkate 
alınarak belirlendiği aktarıldı. 

Teklifin genel gerekçesinde ayrıca bütçe gelir 
tahminlerinin ise Orta Vadeli Program ve Orta 
Vadeli Mali Planda belirlenen gelir politikası hedef ve 
öncelikleri ile makroekonomik göstergeler, geçmiş yıl 
gelir tahsilatları, gelir politikasının bütçe gelirlerine 
etkileri, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler 
göz önünde bulundurularak oluşturulduğu kaydedildi.

18 Ekim 2018 
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TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI ANONİM 
ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA 
KABUL EDİLDİ

10 Ekim 2018 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi 
Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı.

3 Ekim 2018 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 
kabul edilen, AK PARTİ TBMM Grup Başkanı ve 
Ankara Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, AK PARTİ 
Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili  Mehmet 
Muş ile AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Abdullah 
Nejat Koçer’in imzasını taşıyan kanun teklifi Genel 
Kurul'da kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• Kanun, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
Anonim Şirketinin (Banka), çağdaş kalkınma 
ve yatırım bankacılığı araçlarını kullanarak, 
Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda, 
sürdürülebilir büyümeye yönelik yatırımların 
ve projelerin desteklenmesi, sermaye ve fon 
kaynaklarının etkin kullanımının sağlanması, yurt 
içi, yurt dışı ve uluslararası ortak yatırımların 
finanse edilmesi ile kar ortaklığı veya kiralama 
esaslı kredi işlemleri dahil, tüm kalkınma ve 
yatırım bankacılığı işlevlerinin rekabetçi, dinamik 
ve etkin bir şekilde yerine getirebilmesini 
sağlayacak.

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim 
Şirketinin merkezi, amacı, kaynakları, sermaye 
yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları 
ile karının dağıtımına ilişkin hususlar, esas 
sözleşmesinde belirlenecek.

• 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim 
Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun ile kurulan 
Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte "Türkiye 
Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi" 
unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası olarak 
hiçbir hukuki muameleye tabi olmaksızın 
faaliyetlerine devam edecek.

• Banka, kanun ya da Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi ile kalkınma planı, programı ve 
stratejik planlar doğrultusunda kaynağı tahsis 
edilmek suretiyle görevlendirilebilecek.

• Bu görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar 
ile görevlendirme kapsamında ihtiyaç duyulan 
kaynağın hangi kurum veya kuruluş bütçesinden 
karşılanacağı Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim 
Şirketi personeli, İş Kanunu hükümlerine göre iş 
sözleşmesi ile istihdam edilecek.

• Bankada İş Kanunu'na tabi çalışanlarla banka 
arasında çıkan ihtilaflarda iş mahkemeleri görevli 
olacak. Personelin aylık ücret ve diğer mali hakları 
Banka Genel Kurulunca tespit edilecek. Genel Kurul 
bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devredebilecek. 
Personel istihdamına ilişkin diğer hususlarda karar 
almaya Yönetim Kurulu yetkili olacak.

• Tüzel kişiliği haiz Türkiye Kalkınma Fonu, banka 
tarafından hazırlanan Türkiye Kalkınma Fonu iç 
tüzüğünün ticaret siciline tescil olmasıyla süresiz 
olarak kurulacak.

• Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve bu fonun 
bünyesindeki alt fonların kuruluşu, yapısı, çalışma 
usul ve esasları, işleyişi, yönetimi, yapacağı 
işlemler, raporlama esasları, fonun iç denetimi 
ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Türkiye 
Kalkınma Fonu iç tüzüğü ile belirlenecek. Türkiye 
Kalkınma Fonu'nun idari, mali ve operasyonel iş 
ve işlemleri Banka tarafından gerçekleştirilecek.
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• Türkiye Kalkınma Fonu'nun ve fona bağlı alt 
fonların yapısı ve işleyişi ile Bankanın fonun 
yönetimiyle ilgili faaliyetleri Sermaye Piyasası 
Kanunu ile bu Kanun uyarınca yürürlüğe konulan 
ikincil mevzuata tabi olmayacak.

• Sermaye piyasası aracı ihraçlarında her bir ihraca 
özgü olarak bankanın gerek duyması halinde 
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta 
öngörülen yöntemler izlenebilecek.

• Türkiye Kalkınma Fonu'nun yapacağı iş ve 
işlemlerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu 
çerçevesinde Kurul ücreti ile herhangi bir ad 
altında ücret veya masraf ödenmeyecek.

• Türkiye Kalkınma Fonu ve bu fonun bünyesinde 
oluşturulacak alt fonların kuruluş ve tescil işlemleri 
ile esas sözleşmesinin tescil ve ilan işlemleri 
de dahil olmak üzere faaliyetleri kapsamında 
gerçekleştirdikleri işlemlerle ilgili düzenlenen tüm 
kağıtlar damga vergisinden, tüm iş ve işlemleri 
her türlü harçtan, her ne nam adı altında olursa 
olsun nakden veya hesaben banka ve sigorta 
muameleleri vergisi mükelleflerine ödedikleri 
tutarlar ile her ne nam adı altında olursa olsun 
nakden veya hesaben lehe aldıkları paralar banka 
ve sigorta muameleleri vergisinden, her türlü 
kredi kullanımları işlemleri kaynak kullanımını 
destekleme fonundan istisna olacak.

• Türkiye Kalkınma Fonu ile bu fonun altında 
kurulacak alt fonlar, gelir ve kurumlar vergisinden 
muaf olacak. Bu muafiyet, bunların kazanç 
ve iratları üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile 
Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak 
vergi kesintilerini de kapsayacak.

• Banka, Türkiye Kalkınma Fonu'nda sahip 
olduğu paylar nedeniyle Bankacılık Kanunu ve 
ilgili mevzuatta yer alan Konsolide Denetim ve 
Konsolide Finansal Raporlama ile ilgili hükümlere 
tabi olmayacak.

• Türkiye Kalkınma Fonu tarafından iştirak edilen 
şirketler ve fonların denetimi, ilgili mevzuatı 
uyarınca düzenlenen ve münhasıran Sayıştay'a 
sunulan bağımsız denetim raporları esas alınarak 
Sayıştay tarafından hazırlanan raporun TBMM'ye 
sunulması suretiyle yapılacak.

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim 
Şirketi ve iştirakleri, Harcırah Kanunu'na, 
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'a, Taşıt 
Kanunu'na, Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'a, Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı Teşvik ve Muafiyetleri 
Kanunu'na tabi olmayacak.

• Bankanın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve 
icranın geri bırakılması taleplerinde teminat şartı 
aranmayacak.

• Bankanın amaçları doğrultusunda taşınmaz mal 
alım satımı ile açtığı kredilerin teminatını teşkil 
eden taşınır ve taşınmaz malların icrada, iflasta 
veya haricen satışında banka üzerinde kalması 
halinde, satış devir ve intikal ile ilgili her türlü 
işlemler, girdiği ihalelerle ilgili işlemler, tahvil 
ihracı dahil yurt dışından temin ettiği krediler 
ve bu kredilere ait işlemler, açılan kredilere 
mahsuben yapılan tahsilatlar, mahkemeler ve 
icra daireleri nezdinde açacağı dava, takip ve 
talepler, teminattan, damga, veraset ve intikal, 
banka ve sigorta muameleleri vergilerinden ve 
tüm harçlardan istisna olacak.

• TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim 
Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, Türkiye 
Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu 
Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılacak.

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim 
Şirketinde (Banka), 1 Ocak 2021'den itibaren İş 
Kanunu'na tabi olmayan personel çalışamayacak.

• Bankanın yeniden yapılanma sürecinde, İş 
Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personel 
yürürlük tarihinden itibaren yapılacak ilk Genel 
Kurul tarihini takip eden 90 gün içinde Bankaya 
bildirimde bulunacak.

• Söz konusu personel Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığınca bir kamu kurumunda 
göreve başlatılıncaya kadar Bankanın ihtiyaç 
duyduğu uygun işlerde görevlendirilecek. Bu 
personel, Banka Yönetim Kurulu kararlarına 
istinaden 30 Eylül 2020'ye kadar Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilecek.
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• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bildirilen personelin Bankada herhangi bir 
statüde tekrar istihdamı mümkün olmayacak.

• Bankaca isimleri bildirilen personelin atama 
teklifleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun'a göre kura usulüyle gerçekleştirilecek.

• Personelin nakledileceği kadro ve pozisyonlar 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 
kamu kurum ve kuruluşlarına atama tekliflerinin 
yapıldığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki 
hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme 
gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş 
sayılacak.

• Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve 
bu bilgilerdeki değişiklikler en geç 15 gün içinde 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bildirilecek. Bu fıkra kapsamında ortaya 
çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi 
ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme 
yapmaya, uygulamayı yönlendirmeye ilgisine 
göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
ve Banka yetkili olacak.

• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim 
Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun'un Geçici 

2'nci maddesi kapsamında istihdam edilen 
personelden, bu madde uyarınca nakledileceklere 
kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyecek ve 
kıdem tazminatına esas hizmet süreleri emekli 
ikramiyesi veya iş sonu tazminatının hesabında 
sayılacak.

• İş Kanunu'na tabi çalışmak istemeyen personelin, 
Bankada çalışmaya devam ettirildikleri sürece 
mevcut statüleri ve unvanlarına ilişkin sosyal ve 
özlük haklarıyla istihdamlarına devam edilecek. 
Bu kapsamdaki personel ile devlet memurları 
için uygulanan yıllık artış oranları emsal alınmak 
suretiyle sözleşme yapılacak.

• Banka personelinden emeklilik hakkını 
kazananlardan 180 gün içinde emeklilik 
başvurusunda bulunanların emekli ikramiyeleri, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yaş 
haddinden emekliliğine 1 yıldan daha az süre 
kalanlar hariç olmak üzere, yaş haddinden 
emekliliğine en fazla 3 yıl kalanlar için yüzde 
30, yaş haddinden emekliliğine 3 yıldan fazla, 5 
yıldan az kalanlar için yüzde 40, yaş haddinden 
emekliliğine 5 yıl ve daha fazla kalanlar için yüzde 
50 fazla ödenecek.

• Yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek kanun 
hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ 
GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

17 Ekim 2018 

TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarını artıran, 

uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, 

yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran 

düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun 

Teklifi kabul edildi.

15 Ekim 2018 tarihinde İçişleri Komisyonunda kabul 

edilen AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK 

PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in imzasını 

taşıyan kanun teklifi Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• Kanuna göre, 45 yaşından gün almamış başpolis 
ve kıdemli başpolisler, gerçekleştirilecek 
sınavlarda başarılı olmaları ve eğitimlerini 
tamamlamaları halinde "komiser yardımcısı" 
olabilecek. Başpolis alımı sonlandırılacak.

• Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel 
Müdürüne de kuvvet komutanları, Jandarma 
Genel Komutanı, orgeneral ve oramirallere 
uygulandığı şekilde yurt dışı görev yolculuklarında, 
1. sınıf üzerinden yol gideri ödenecek.
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• Kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde 
terörle mücadele kapsamında operasyonel 
faaliyetlerde takviye kuvvet olarak geçici 
görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı personeli, Harcırah Kanunu'ndaki, 
"geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami 
süre" hükmünden istisna tutulacak. 

• Adıyaman merkez, Samsat, Kâhta ilçeleri ve 
çevresinde 24 Nisan 2018'de ve Muğla'nın Ula 
ilçesinde 2017'de meydana gelen depremde 
zarar gören afetzedelere, Umumi Hayata Müessir 
Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun hükümlerine göre yardım 
yapılacak. 

• Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi 
denetim istasyonlarında, kamyon, çekici ve 
otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden 
denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme 
yetkisi verilecek.

• Genel Müdürlüğü ağırlık ve boyut yönünden 
denetime tabi tuttuğu araçları, takograf 
ve çalışma-dinlenme süreleri yönünden 
denetleyebilecek, trafik idari para cezası karar 
tutanağı düzenleyebilecek.

• Tescil Belgesi, Tescil Plakası almadan ve hurdaya 
ayrılan araçlarla karayollarına çıkan sürücülere 
bin 2 lira idari para cezası kesilecek. Hurdaya 
çıkarılmış araçların karayolunda sürülmesi 
yasaklanıyor. Sürüldüğünün tespitinde, 
sürücüsüne 2 bin 18 lira idari para cezası 
verilecek ve araçlar trafikten men edilecek. 
Araca mülki amir tarafından el konacak ve aracın 
mülkiyeti kamuya geçecek.

• Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli 
cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların 
dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara bin 
2 lira idari para cezası uygulanacak.

• Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına 
da ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde 
araçlar, 15 gün trafikten men edilecek. 

• Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan 
her türlü değişiklik, işleten tarafından 30 gün 
içerisinde araç tescil belgesine işlettirilecek. 

Bunu yerine getirmeyenler, 108 lira idari para 
cezasına çarptırılacak. 

• Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen 
teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek 
derecede gürültü çıkaracak özellikte olması 
halinde bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. 

• Muayenesiz araçların trafikte kullanımını 
engellemek amacıyla 108 lira olarak uygulanan 
idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

• Verilen süre sonunda muayenesini yaptırmayanlar 
ile ' 'emniyetsiz' ' raporu verilen araçlarla trafiğe 
çıkanlara 488 lira ceza kesilecek.

• Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, 
kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik 
ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında 
emniyet şeritleri ve banketleri kullanılamayacak.

• Sürücüler, trafiği aksatacak veya tehlikeye 
sokacak şekilde art arda birden fazla şerit 
değiştiremeyecek, tek yönlü karayollarında 
araçlarını ters istikamette süremeyecek.

• Kamyon ve tırlarda emniyet şerit ihlaline 488 lira 
idari para cezası, trafiği aksatacak veya tehlikeye 
sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirme veya 
ters yönde araç sürme gibi ihlaller için ise bin 2 
lira idari para cezası getirilecek.

• Sol şeridi sürekli işgal eden kamyon ve çekici 
sürücülerine, bin 2 lira idari para cezası kesilecek. 

• Kırmızı ışık kuralını, son ihlalin gerçekleştiği 
tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ilk kez 
üç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin 30 gün, ikinci 
kez üç kez ihlal ettiği tespit edilenlerin 45 gün, 
üçüncü veya daha fazla kez üç defa ihlal ettiği 
tespit edilenlerin 60 gün süreyle sürücü belgeleri 
alınacak.

• İki ve daha fazla kez sürücü belgesi geri alınanlar, 
psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri 
uzmanının muayenesinden geçirilecek. Sürücü 
belgesi almasına engeli olmadığı anlaşılanlara 
trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması 
şartıyla belgeleri iade edilecek.

• Hız sınırlarında "yüzde 10-30" ve "yüzde 30 
üzeri" şeklinde uygulanan 2 kademeli yaptırım, 
"yüzde 50'den fazlası" şeklinde 3'e çıkarıldı.



145

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

• Hız sınırını yüzde 10-30 aşmada 235, yüzde 30-
50 aşmada 488, yüzde 50'den fazla aşmada ise 
bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

• İhlalin 1 yıl içinde 5 kez tekrar etmesi halinde, 
sürücü belgesi 1 yıl süreyle alınacak. 5 yıl içinde 
bu kapsamda sürücü belgesi ikinci kez geri 
alınanlara, "sürücü belgesi iptali" yapılacak.

• Bu kişiler psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri 
uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe 
engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına 
katılarak, tekrar ehliyet alabilecek.

• Halk arasında "spin" ya da "drift" denilen; el freni 
çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani 
olarak yönünün değiştiren veya kendi etrafında 
döndürenler için 5 bin 10 lira idari para cezası 
uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süre ile geri 
alınacak.

• Bu kişilere, psiko-teknik değerlendirme ve 
psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda 
sürücülüğe engel hali bulunmadığı takdirde 
sürücü belgesi iade edilecek. Araç 60 gün süre 
ile trafikten men edilecek, son ihlalin gerçekleştiği 
tarihten geriye doğru 5 yıl içinde bu madde 
kapsamında sürücü belgesi ikinci kez geri 
alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

• Bu kişiler, psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri 
uzmanının muayenesi sonucunda sürücülüğe 
engel hali bulunmadığı takdirde sürücü kurslarına 
katılarak, tekrar ehliyet alabilecek.

• Yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını 
göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırılıyor.

• Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer 
haberleşme cihazlarını kullananlara verilen 108 
lira olan idari para cezası, 235 liraya çıkarılacak.

• Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı 
verme zorunluluğu getirilecek. Sürücüler, yaya 
veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş 
ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Uymayan 
sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 
488 liraya çıkarılacak.

• İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı (korsan 
taşımacılık) ile mücadele kapsamında aracı, tescil 
amacı dışında veya güzergâh dışında kullananlara 
15 gün men ve bin 2 lira, izin/ruhsatta belirtilen 

faaliyet konusu dışında yolcu taşıyanlara 30 gün 
men ve 2 bin 18 lira, çalışma izni/ruhsatı almadan 
yolcu taşıyanlara 60 gün men ve 5 bin 10 lira, 
çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde 
yolcu taşıyanlara ise bin 2 lira idari para cezası 
uygulanacak.

• Bu fiillerin geriye doğru bir yıl içinde tekrarı 
halinde, idari para cezaları iki kat şeklinde 
kesilecek.

• Abartı egzoz kullananlara cezai yaptırım 
getirilecek. Yapılan değişikliğin çevredekileri 
rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak 
özellikte olması durumunda, idari para cezası 
bin 2 lira olarak uygulanacak. Araç mevzuata 
uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men 
edilecek.

• Kanuna göre, uzman jandarmaların astsubaylığa 
geçiş yaş sınırı 31'den 35'e çıkarılacak.

• Terörle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 
Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suç 
faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara 
veya yerlerini, kimliklerini bildirenlerin yanı sıra 
suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele 
geçirilmesine yardımcı olanlara da para ödülü 
verilebilecek.

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması 
yapmakla görevlendirilen birimler, güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında 
bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
arşivlerinden ve elektronik bilgi işlem 
merkezlerinden bilgi ve belge almaya, Cumhuriyet 
Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma 
sonuçlarını, kovuşturmaya yer olmadığına dair 
kararlar ile kesinleşmiş mahkeme kararlarını 
almaya yetkili olacak.

• Meralarla ilgili tasarruflarda asayiş yönünden 
daha etkin kararlar alınması amacıyla mera 
komisyonunda, genel kolluk biriminde görevli bir 
temsilci de bulunacak.

• Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları da 
Vilayetler Birliğine üye olabilecek.
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• Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara da 
yabancı kimlik numarası verilerek, e-Devlet 
üzerinden yürütülen iş ve işlemlerde bu numara 
esas alınacak.

• Kaçakçılıkla mücadele kapsamında soruşturma 
ve operasyon sürecinin yakalama dışındaki 
diğer aşamalarında yer alan personel de 
ödüllendirilecek.

• Soruşturmalarda iletişimin tespiti, dinlenmesi, 
kayda alınması, gizli soruşturmacı ve teknik 
araçla izleme tedbirlerinde görevlendirilmek veya 
bilgi toplama, analiz, değerlendirme, fiziki takip 
ya da planlama veya sevk idare çalışmalarında 
bulunmak suretiyle katkı sağlayanlar da ikramiye 
alabilecek.

• Düzenlemeyle, solumak, koklamak yoluyla veya 
başka bir şekilde kişilerde bağımlılık yapabilen 
çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, 
çocuklara satılması veya verilmesi yasaklanıyor.

• Genel kolluk hizmeti veren personele disiplin 
veya aylıktan kesme cezası verilecek fiiller 
genişletiliyor. Şapkasız göreve çıkmak, kılık 
kıyafetine özen göstermemek, uyuşturucu 
maddeyi özendirmek, yasal olmayan müşterek 
bahis oynamak, fuhşa teşvik eden, bunun yolunu 
kolaylaştıran ya da aracılık edenlerle irtibatlı 
olmak ceza kapsamında alınıyor.

• Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde yer alan Derecik 
beldesi ilçe olacak.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ (TSK) GÜÇLENDİRME 
VAKFI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN 
TEKLİFİ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

24 Ekim 2018 

Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) Güçlendirme Vakfı 
Kanunu'nda değişiklik yapan kanun teklifi, TBMM 
Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

22 Ekim 2018 tarihinde Millî Savunma Komisyonunda 
kabul edilen, AK PARTİ Genel Sekreteri ve Ankara 
Milletvekili  Fatih Şahin ile AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Şirin Ünal’ın imzasını taşıyan kanun teklifi  
Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• Kanun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 
müsteşar, müsteşar yardımcısı kadrolarının 
kaldırılması ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
kadrosunun ihdasına yönelik değişikliğe uyum 
sağlanlamasını amaçlıyor.

• Kanuna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı TSK 
Güçlendirme Vakfı Mütevelli Heyet üyesi olacak, 
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın üyeliği 
sona erecek. Genelkurmay 2. Başkanı yerine 
Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi 
olarak belirlenecek.

• Buna göre, Vakıf Mütevelli Heyeti Cumhurbaşkanı 
başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma 
Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma 
Sanayii Başkanından oluşacak.

• Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından 
seçilen en az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak.

• Bu düzenlemeler uyarınca vakıf senedinde 
yapılacak değişiklikler, vakıf senedinin tescil 
işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanabilecek. 
Senette yapılacak değişiklikler, Türk Medeni 
Kanunu hükümleri doğrultusunda tescil 
ettirilecek. Ancak tescil işleminin tamamlanması 
beklenmeksizin bu hüküm uygulanacak.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ (TSK) GÜÇLENDİRME 
VAKFI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN 
TEKLİFİ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

30 Ekim 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulunda HDP'ye düşen üyelik 
için 23 Ekim'de Genel Kurulda seçim yapıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda, TBMM Danışma Kurulu 
önerisinin kabul edilmesinin ardından, Kişisel Verileri 
Koruma Kurulunda HDP'ye düşen üyelik için seçim 
yapıldı.

Boşalan üyeliklere ilişkin seçim, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu'nun 21'inci maddesi 
hükümleri uyarınca yapıldı.

HDP Grubu, kurula seçilecek üyenin iki katı kadar 
aday olarak Bayram Arslan ve İbrahim Aslan'ın 
isimlerini bildirdi.

Seçim sonucu Bayram Arslan, Kişisel Verileri Koruma 
Kurulunun yeni üyesi oldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine Bayram 
Arslan'ın seçilmesine ilişkin 23 Ekim 2018 tarihli 1202 
no’lu TBMM kararı, 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Sayıştay Başkanlığında boş 
bulunan 5 üyelik için 24 Ekim'de Genel Kurulda seçim 
yapıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan 
Genel Kurulda, Sayıştay’da meslek mensupları 
kontenjanında boş bulunan 5 üyelik için seçim yapıldı.

Boşalan üyeliklere ilişkin seçim, 6085 sayılı Sayıştay 
Kanunu'nun 15 ve 16'ncı maddeleri hükümleri uyarınca 
yapıldı.

Genel Kurulda yapılan gizli oylamada, Ömer Akdoğan, 
Belma Akyüz, Mehmet Altıntaş, Abdulkadir Dere ve 
Ramazan Yalçın Sayıştay üyeliğine seçildi. 

Sayıştay üyeliklerine Ömer Akdoğan, Belma Akyüz, 
Mehmet Altıntaş, Abdulkadir Dere ve Ramazan 
Yalçın’ın seçilmesine ilişkin 24 Ekim 2018 tarihli 1203 
no’lu TBMM kararı, 27 Ekim 2018 tarihli ve 30578 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

GENEL KURULDA, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU 
ÜYELİĞİ İLE SAYIŞTAY ÜYELİKLERİ SEÇİMİ YAPILDI

AİBPA TÜRK GRUBU BAŞKANI SEÇİLDİ

TBMM’DE SANDALYE DAĞILIMI 
DEĞİŞTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, partisinden 

istifa ederek MHP'ye geçmesinin ardından MHP'nin 

milletvekili sayısı 50'ye yükseldi.

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu ile 

İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ın partilerinden istifa 

ederek Türkiye İşçi Partisi’ne geçmelerinin ardından 

Mecliste temsil edilen parti sayısı 9'a yükseldi.

Parti Adı Üye Sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi 290

Cumhuriyet Halk Partisi 144

Halkların Demokratik Partisi 65

Milliyetçi Hareket Partisi 50

İYİ Parti 40

Türkiye İşçi Partisi 2

Saadet Partisi 2

Demokrat Parti 1

Büyük Birlik Partisi 1

Bağımsız Milletvekili 1

Toplam 596

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) 
Türk Grubu, grup başkanlığı seçimi için 30 Ekim'de 
toplandı.

Yapılan oylama sonucunda başkanlık görevine  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım seçildi. 

Seçimin tamamlanmasının 

ardından AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Şamil Ayrım, grup 

üyelerine teşekkür etti.
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EKİM AYINA İLİŞKİN YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Altkomisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)
Anayasa 1 8,30

Adalet - -

Milli Savunma 1 1

İçişleri 3 17,30

Dışişleri 1 2,36

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor

2 3

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

2 5,30

Çevre 2 3,40

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler

- -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

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

1 2

Dilekçe³ 5 4

Plan ve Bütçe 4 28,38

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 5 14,23

İnsan Haklarını İnceleme 1 2,25

Avrupa Birliği Uyum 1 0,30

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 2,25

Güvenlik ve İstihbarat 1 2

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 2

Komisyonlar Toplam 33 100,42

TBMM Genel Kurulu 12 79,29

³  Dört’ü Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun ve İçtüzük Önerisi İstatistiği
Kanun Teklifleri

Gelen 1194

Kanunlaşan-Karar Olan (İçtüzük) 4

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 4

Komisyonlarda Bulunan¹ 1190

Genel Kurulda  Bulunan¹ -

¹ 24/06/2018- 31/10/2018 itibarıyla bulunan

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 6

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 11404 917

İHİK 248 194

KEFEK - 1
4 371 adet  Dilekçe Dokuz  grup şeklinde birleştirilerek 

işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 43

TBMM Başkanlığında Bulunan 295

İstem üzerine Başbakanlığa İade Edilen 1

Üyeliğin Sona Ermesi Nedeniyle Başbakanlığa 
İade Edilen

-

Karma Komisyonda Bulunan² -

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

² 31/10/2018 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 1372 12 269 2 -

Cevaplanan/ 
Görüşülen 262 12 105 2 -
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2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ 
VE 2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESAP 
KANUNU TASARISI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin ilk bütçesi olan 
2019 yılı bütçe teklifinin, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesine başlandı. 

Komisyon, AK PARTİ Isparta 
Milletvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç başkanlığında toplandı. 

Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, 2019 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısını 
komisyona sundu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı ile ilgili yaptığı sunumda, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk bütçesinin 
hayırlı olması dileğinde bulundu.

Albayrak, 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren, gelişmekte 
olan ülkelere yönelik risk algısının bozulması ve FED'in 
faiz artışlarıyla uluslararası sermaye akımlarının 
yavaşladığına işaret ederek, "Bu süreçte dış finansman 
ihtiyacımızın yanında Türkiye ekonomisine ve Türk 
lirasına yönelik spekülatif saldırılar neticesinde ülke risk 
primimiz yükselmiş ve Türk lirası değer kaybetmiştir. 
Kur ve faiz tarafında yaşanan şoklar ve finansmana 
erişimin sınırlanması ile iç talep ivme kaybetmiştir. Dış 
talep ise mal ihracatı ve turizmdeki güçlü performans 
ile büyümeye pozitif katkı vermektedir." dedi. 

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) (2019-2021) göre, 
sıkı para ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki 
dengelenme sürecinin doğru bir şekilde yönetileceğini 
belirten Albayrak, enflasyon, cari işlemler ve dış finansman 
ihtiyacı kaynaklı riskleri minimize eden sürdürülebilir bir 
büyüme politikasının izleneceğini ifade etti. 

Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele Programı kapsamında alınan ilave 
tedbirlerle enflasyonun kademeli olarak azaltılmasını 
hedeflediklerini söyledi. 

Albayrak, cari açığın 2018'in ikinci yarısında düşüş 
eğilimine girdiğine işaret ederek, "2018 yılı sonunda 
cari açığın 36 milyar dolar, cari açığın GSYH'ye 
oranının ise yüzde 4,7 olmasını bekliyoruz." dedi.

Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
Teklifi'nde, bütçe giderlerinin 961 milyar lira, faiz hariç 
giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 
milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, bütçe 
açığının 80,6 milyar lira, faiz dışı fazlanın 36,7 milyar 
lira olarak öngörüldüğünü açıkladı.  

2019 yılı bütçe ödeneklerinin 2018 yılına göre yüzde 
26 arttığını belirten Albayrak, bu artışta personel ve 
sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 
personel giderlerini karşılama ödeneği, sosyal 
güvenlik kurumuna yapılan transferler, faiz giderleri 
ve gelirden ayrılan payların etkili olduğunu ifade etti.

Merkezi yönetim gelirlerinin 2019'da yüzde 17,4 
artışla 880,4 milyar lira olmasını beklediklerini anlatan 
Albayrak, "Vergi gelirlerinin yüzde 20 artarak 756,5 
milyar liraya, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 4 artarak 
123,9 milyar liraya ulaşacağı tahmin edilmektedir." 
diye konuştu.

Bütçe giderlerine bakıldığında 2019 yılı bütçesinin temel 
özelliğinin "tasarruf" olduğunu, tüm gider kalemlerinden 
kesintiler yaptıklarını aktaran Albayrak, özellikle altyapı 
yatırımları doygunluk noktasına ulaştığı için öncelikli 
tasarruf alanının buralar olduğuna dikkati çekti.

23 Ekim 2018
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Tasarrufları yatırım kalemlerinde gerçekleştirirken, 
memurun, işçinin, emeklinin, devlet çalışanlarının 
haklarını koruduklarını, bununla beraber, geçmiş 
yılların biraz altında alımlar öngördüklerini ifade 
eden Albayrak, "2019 yılı bütçesinden başlayarak 3 
yıllık dönemde kaynakları öncelikli olarak ihracatı, 
teknolojik üretimi artıracak, cari açığı azaltacak 
yatırımlara kanalize edeceğiz. Bu kapsamda daha 
önce ilan ettiğimiz bütçe disiplini ve sıkı maliye 
politikası yaklaşımımız bütçemize tam anlamıyla 
yansıtılmıştır. " dedi.

Albayrak, son bir yıl içinde ekonominin maruz kaldığı 
iç ve dış tehditlere karşı güçlü tedbirler alındığını ve 
dış politikada yapıcı adımlar atıldığını kaydederek, 
"Şartların normalleşmeye başlamasıyla birlikte 
önümüzdeki 5 yıl ekonomik hedeflerin başarılması 
için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin sağladığı hızlı 
ve etkin karar alma mekanizması ve ekonominin daha 
koordineli yönetilmesinin söz konusu dönemin en önemli 
avantajları olacağına dikkati çeken Albayrak, YEP'in, 
krizlere karşı dayanıklı ekonomi, düşük kamu ve hane 
halkı borcu, mali disiplin politikası, dinamik ve girişimci 
özel sektör, dünya pazarlarına açık ihracatçı yapı ve 
güçlü beşeri sermaye üzerine inşa edildiğinin altını çizdi.

AK PARTİ hükûmetleri olarak kararlılıkla uyguladıkları 
mali disiplin politikasından asla taviz vermeyeceklerini 
belirten Albayrak, "Mali disiplin, dengelenme 
sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Yapılacak 
tasarrufların yapısal değişiklikler ile kalıcı hâle gelmesi 
sağlanacaktır. Bu kapsamda kamu maliyesinde en 
temel hedeflerimizi mal ve hizmet, sermaye, yatırım, 
cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve kamu 
gelirlerinin artırılması olarak belirledik. 2019 yılı 
bütçemizi de bu kapsamda hazırladık." diye konuştu.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, 2019 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerine 
geçilmesi kabul edildi.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi ve 2017 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı'nın geneli ile Sayıştay 
raporları üzerindeki görüşmelere, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda başlandı. 

30 Ekim 2018

Plan ve Bütçe Komisyonu, AK PARTİ Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. 

Siyasi parti temsilcileri bütçe teklifi, kesin hesap 
tasarısı ve Sayıştay raporları üzerinde görüşlerini 
paylaştı.

Görüşmelerin sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, soru ve eleştirilere yanıt verdi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, 2019 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi maddelerine 
geçilmesi kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili 
ve ilişkili kurum ve kuruluşların 
bütçesinin görüşmelerine Plan ve 
Bütçe Komisyonunda başlandı.

31 Ekim 2018

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığına 
bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesinin 
görüşmelerine başlandı.

AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç 
başkanlığında toplanan komisyonda, Cumhurbaşkanlığı, 
MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii 
Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar 
İdaresi Başkanlığı ve Devlet Arşivleri Başkanlığının 
2019 yılı bütçeleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sunumunun 
sonunda, "2019 yılı bütçemiz, Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sisteminin getirdiği yeni yapılanma ve 
anlayış ile başarılı bir şekilde uygulanacaktır. Bürokrasi 
üreten değil, hizmet veren bir yapı ile daha hızlı karar 
alan, tüm hizmet ve süreçlerde sonuç ve verim odaklı, 
yeniliklere hızla adapte olan, karşılaşılan zorlukların 
hızlı ve etkin bir şekilde bertaraf edilmesini temin 
eden, istikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak 
şekilde tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte tam 
kapasite çalışarak ülkemizi daha güçlü ve müreffeh 
bir geleceğe taşımak yegâne amacımızdır." dedi.
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TBMM'NİN 2019 YILI BÜTÇE TEKLİFİ PLAN VE  
BÜTÇE KOMİSYONUNDA

Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM 
Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu 
ve Sayıştay bütçelerinin görüşmelerine 
başlandı.

AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan 
komisyon çalışmalarının ikinci gününde, 
TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği 
Kurumu ve Sayıştay bütçeleri ele alındı.

TBMM Başkanvekili Mustafa 
Şentop, TBMM'nin 2019 
bütçesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmelerde ilk sözü alan TBMM Başkanvekili 
Mustafa Şentop, Meclis Başkanlığı bütçesine ilişkin 
sunumuna başladı.

Mustafa Şentop, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 
“G20 Parlamenter Forumu ve Parlamento Başkanları 
Zirvesi”ne katılmak üzere Arjantin'e gittiği için 
toplantıya katılamadığını söyledi.

TBMM'ye bağlı olan Kamu Denetçiliği Kurumuna 
da hazine yardımı olarak 27 milyon 215 bin 
lira pay ayrıldığını belirten Şentop, bu tutarın, 
bütçenin yaklaşık yüzde 1,5'ini oluşturduğuna  
dikkati çekti.

Bu yıl ilk kez 2019 Yılı Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu (RTÜK) için hazine yardımı olarak 40 
milyon lira pay ayrıldığını bildiren Şentop, bu 
tutarın bütçenin yaklaşık yüzde 2,2'sine denk  
geldiğini söyledi.

Mustafa Şentop, 2019 bütçesinin 2018 yılı 
başlangıç ödeneğine göre yüzde 44,7 oranında 
artarak 1 milyar 816 milyon 197 bin lira olduğunu  
bildirdi.

TBMM Başkanvekili Şentop, bütçedeki artışa; 2018 yılı 
başlangıç ödeneğine göre cari giderlerdeki 486 milyon 
535 bin liralık artış, milletvekili ve danışman sayısı ile 

personel sayısındaki artış, taşeron işçilerin kadroya 
geçmesi, enflasyon oranındaki artış, TBMM eski 
üyelerinin tedavi giderleri ile temsil tazminatlarındaki 
artış, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Radyo Televizyon 
Üst Kuruluna yapılacak transferler, memurların öğle 
yemeğine yardım ile uluslararası kuruluşlara yapılan 
üyelik aidatı ödemelerindeki artışın neden olduğunu 
söyledi.

TBMM Başkanvekili Şentop, yatırım giderlerindeki 74 
milyon 538 bin lira artışın ise yapım, bakım, onarım 
ve bilişim giderlerindeki artıştan kaynaklandığına da 
dikkati çekti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı 
gelişmenin küreselleşme, demokrasinin ve 
katılımcılığın artan önemi, milletvekillerinin Meclisten 
beklentilerindeki değişim gibi hususların, yönetim 
anlayışı, hedef, araç, yöntem ve işleyiş değişimlerini 
de gerekli kıldığını belirten Şentop, TBMM'nin, 
teknolojik imkânlardan en iyi şekilde faydalanarak 
daha etkin, verimli ve hızlı hizmet üretebilmesi 
için bu alandaki çalışmalara önem verdiklerini  
dile getirdi.

Bu kapsamda 2018 bütçesindeki hedeflerinin, yasama 
yetkisini kullanan milletvekillerinin çalışma şartlarını 
iyileştirmek, yasama sürecini ve kalitesini geliştirmek 

31 Ekim 2018
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olacağını söyleyen Şentop, 2019 için 1 milyar 816 
milyon 197 bin lira, 2020 için 1 milyar 850 milyon 603 
bin lira, 2021 için de 1 milyar 836 milyon 552 bin lira 
bütçe öngörüldüğünü aktardı.

Türkiye'de bugüne kadar 17 darbe, darbe girişimi 
ve muhtıra girişiminde bulunulduğunu belirten 
Mustafa Şentop, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi 
bunların bazılarının başarılı olduğunu, bazılarının 
ise henüz teşebbüs aşamasındayken bastırıldığını  
ifade etti.

TBMM'yi dağıtıp, seçilmiş hükûmetleri yıkma amacıyla 
yapılan bu darbe girişimlerinin "en alçağı"nın ise 
15 Temmuz 2016'da gerçekleştirildiğini vurgulayan 
Şentop, gerçekleştirilmek istenen bu darbe girişimine 
karşı Meclis ve milletvekillerinin demokrasiden yana 
tavır koyduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gecesinde 3 partiye mensup 
milletvekillerinin Genel Kurul Salonu'na gelerek 
millî iradeye sahip çıktığını anlatan Mustafa Şentop, 
"Esasında TBMM'nin varlık sebebi demokrasidir. 
Bu sebepledir ki Meclisimiz, kendisini var eden 
sebepleri yaşatmak için bugüne kadar olduğu 
gibi gelecekte de vazifesini dirayetli bir şekilde 
yapmaya devam edecektir. Bizler TBMM üyeleri 
olarak gücümüzü milletten alıyoruz. Milletimize, 
devletimize, demokrasimize yönelen her saldırı 
karşısında milletimizin bağımsızlığını korumak, 
hürriyetimize sahip çıkmak zorundayız." 
diye konuştu.

Meclis çatısı altında zaman zaman tartışmaların 
yaşanmasının doğal olduğuna işaret eden Şentop, 
şunları söyledi:

"Her konuda uzlaşmamız gerekmiyor. Esas 
olan, müzakere ortamını muhafaza etmek ve 
müzakerelerin insicamını bozmamaktır. Çoğulcu 
demokrasinin gereği budur. Bizler, Gazi Meclisin 
şerefli mensupları olarak tali meselelerde ihtilafa 
düşsek de millet menfaatlerine zarar verecek asli 
meselelerimizde asla ihtilafa düşmeyiz, düşemeyiz. 
Millî Mücadele’yi bizzat yönetmesi ve 15 Temmuz 
hain darbe girişimine maruz kalması sebebiyle iki kez 

gazi olan Meclisimize bu dönemde önemli görev ve  
sorumluluklar düşüyor."

Mustafa Şentop, 15 Temmuz menfur darbe 
teşebbüsü sonucu Meclis Külliyesinde büyük bir 
tahribat oluştuğunu hatırlatarak, Ana Bina, Ziyaretçi 
Kabul Binası ve Dikmen Caddesi'ne bakan ön 
bahçede oluşan hasarın kısa zamanda onarıldığını, 
yürütülen restorasyon çalışmalarının büyük oranda 
tamamlandığını bildirdi.

Milletvekili sayısının 600'e çıkması nedeniyle 
Halkla İlişkiler Binası ve Ana Bina'da ortaya çıkan 
milletvekili çalışma odası ihtiyacının karşılandığını 
belirten Şentop, Genel Kurul Salonu'nun, proje 
müellifine yeniden düzenleme projesi yaptırılarak, 
salondaki milletvekili koltuk sayısının 600'e  
çıkarıldığını anlattı.

TBMM Başkanvekili Şentop, Genel Kurul Salonu'ndaki 
diğer değişiklikler hakkında da bilgi verdi.

Meclisteki tadilat çalışmalarına ilişkin bilgi veren 
Mustafa Şentop, şöyle devam etti:

"Ana Bina Üyeler Lokantası Mutfağı 1960'lı yıllarda 
işletmeye alınmış olup, zaman içinde kapasitesi ve 
kapsamı büyük ölçüde değiştiğinden fiziki ve teknik 
altyapının yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Yemek 
servis alanının onarım ve tadilatı tamamlanmış olup, 
lokantada yemek hizmeti taşımalı olarak sunulmaktadır. 
Söz konusu iş, yıl sonunda tamamlanacaktır. Ana 
Bina'ya atılan bomba neticesinde ahşap kapılar 
ciddi ölçüde hasar görmüş olup, bir kısmı geçici 
olarak onarılmıştır. Kapıların orijinal yapısına 
uygun olarak yeniden elden geçirilmesi için  
ihale yapılmıştır. 

Güvenlik Koordinasyon Kurulu ve Başkanlık Divanı 
Kararı doğrultusunda izolasyon alanı uygulamasına 
başlanmış olup, alınan karar doğrultusunda Basımevi 
önüne yeni bir personel giriş yolu yapılmıştır."

Genel Kurul ve komisyonların, 24 Haziran 
seçimlerinden sonra başlayan 27'nci Yasama 
Döneminde şu ana kadar yürüttüğü çalışmaları aktaran 
Şentop, yasama faaliyetleri kapsamında şu ana kadar 
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TBMM Başkanlığına 922 kanun teklifi sunulduğunu, 

5 kanun teklifinin Genel Kuruldaki görüşmelerinin 

tamamlanmasının ardından kanunlaştığını, 916 

kanun teklifinin de ilgili komisyonlara sevk edildiğini  

söyledi.

Mustafa Şentop, 26'ncı Yasama Döneminden intikal 

eden 268 kanun hükmünde kararnamenin (KHK) 

ilgili komisyonlarda bulunduğunu, bu kapsamda bir 

KHK'nin Meclis Başkanlığına sunulduğunu ve 15 

Ekim'de Genel Kurul gündemine girdiğini hatırlattı. 

TBMM Başkanvekili Şentop, yetki kanunu kapsamında 

TBMM Başkanlığına sunulan 6 KHK'nin ise 

komisyonlarda bulunduğunu ifade etti.

TBMM Başkanlığına denetim faaliyetleri kapsamında 

4 bin 719 yazılı soru önergesi verildiğini, bunlardan 

32'sinin mükerrer olduğundan işleme konulmadığını, 

5'inin Gelen Kâğıtlar'a girmeden geri alındığını, 

40'ının da Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırı 

oldukları gerekçesiyle iade edildiğini bildiren Mustafa 

Şentop, işleme alınan 4 bin 642 önergeden 282'sinin 

süresi içinde cevaplandırıldığını, 1031 yazılı soru 

önergesinin hâlen işlemde, 126'sının ise imzada  

olduğunu aktardı.

394 Meclis Araştırması Önergesi verildiğini 

dile getiren Şentop, verilen 2 genel görüşme 

önergesinin de Genel Kurul gündeminde yer aldığına  

dikkati çekti.

Devletler arası ilişkilerin gelişiminde parlamenter 

diplomasinin rolünün her geçen gün arttığına 

değinen Mustafa Şentop, "Bu çerçevede ikili ve 

çok taraflı ilişkilerimizin güçlendirilmesine katkıda 

bulunmak gayesiyle TBMM, geçtiğimiz yasama 

yılında, diğer ülke parlamentoları, parlamenter 

asambleler ve uluslararası kuruluşlarla temaslarını 

yoğun biçimde sürdürmüştür. TBMM'nin üye 

olduğu 12 parlamenter asamble ile bölgesel ilişkiler, 

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ile de 

AB nezdindeki ilişkilerimiz yeni bir hız kazanmıştır."  

şeklinde konuştu.

TBMM Başkanvekili Şentop, 2018'de TBMM 

Başkanlığı olarak 250 civarında uluslararası faaliyet 

gerçekleştirdiklerini, önceki dönemde 132, yeni 

dönemde ise 143 ülke ile dostluk grubu kurulmasına 

yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Mustafa Şentop, TBMM'de bilgi ve bilişim hizmetleri 

kapsamında İş Sürekliliği Merkezi kurularak, TBMM 

bilişim sistemlerinde kesintisiz hizmet verilmesinin 

sağlandığını söyledi.

Sistemlerde siber güvenlik zafiyetleri olmaması için 

rutin siber güvenlik testlerinin yapıldığını, kamera 

güvenlik sistemi altyapısının genişletildiğini dile 

getiren Şentop, elektronik belge yönetim sisteminin 

uygulamaya alındığını, TBMM Güvenlik Koordinasyon 

Kurulu kararı ile Turnike Güvenlik Sistemi kurulduğunu 

ifade etti.

Mustafa Şentop, kütüphane hizmetleri kapsamında 

ise 2018'de 44 bin 148 okuyucuya hizmet verildiğini 

bildirdi.

TBMM Kütüphanesi koleksiyonuna 4 bin 899 

yeni kitap eklendiğini ve kütüphanede bulunan 

yayın sayısının 313 bin 552'ye çıkarıldığını 

belirten Şentop, bu yıl dijitalleştirme faaliyetleri 

kapsamında 196 kitabın dijital ortama aktarılarak 

toplamda 5 bin 82 elektronik yayına ulaşıldığına  

dikkati çekti.

Mustafa Şentop, bu yasama döneminde TBMM 

Külliyesini 110 bin 414 kişinin ziyaret ettiğini, 

ayrıca 2 bin 486 kişiye rehberlik hizmeti verildiğini  

de bildirdi.

Görüşmelerin ardından TBMM Başkanvekili Mustafa 

Şentop, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.  

Komisyonda, daha sonra TBMM Başkanlığı, Kamu 

Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay’ın bütçeleri kabul 

edildi.
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ÇEVRE KOMİSYONU GENEL DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPTI

Çevre Komisyonu, AK PARTİ 
Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta başkanlığında yeni yasama 
döneminde ele alınacak konuları 
ve izlenecek yol haritasını 
belirlemek üzere toplandı.

Balta, komisyonun iktidar ve 
muhalefet ayrımı olmaksızın bütün 
milletvekillerinin öneri ve görüşlerini 
dikkate alarak partiler üstü hareket 
edeceğini vurguladı. Komisyonun 
yerinde denetimler yapacağını ifade 
eden Balta, başarılı ve başarısız yerel yönetimlerin de 
komisyon tarafından inceleneceğini dile getirdi.

Nükleer santrallerin çevreye etkileri konusunda 
araştırma yapıldığını aktaran Balta, "Türkiye'de 
nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne 
olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi 
talep ettik. Rapor geldiği zaman bunları komisyona 
sunacağız." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlarının 
komisyona sunum yapacaklarını bildiren Balta, 
sivil toplum kuruluşları ve çevresel uygulamalarda 
başarılı belediye yöneticileriyle bir araya geleceklerini 
vurguladı. Balta, daha sonraki süreçte de komisyon 
üyesi milletvekillerinin seçim bölgelerini ziyaret 
edeceklerini söyledi.

AK PARTİ Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, 
Türkiye'nin mavi bayrak uygulamasının ön şartlarından 
biri olan atık su arıtma tesisi kurulması konusunda 
yavaş ilerlediğini ifade ederek, bu durumun mavi 
bayrak alabilecek birçok tesisi bu etiketten mahrum 
bıraktığına dikkati çekti. Yılmaz, Kızılırmak Deltası 
Kuş Cenneti'nin UNESCO listesine konulması için 
gereken kamuoyunun komisyon çalışmalarıyla 
oluşturulabileceğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'deki verimli 
tarım arazileri ile ormanlarda çok sayıda taş ocağı ve 
kalker ocağı bulunduğunu ve bu tesislerin çevreye zarar 
verdiğini belirtti. Gediz deltasında çevresel sorunlar 
yaşandığını aktaran Bakan, bu sorunlarının partiler üstü 

bir bakışla ele alınması ve bölgelerin ziyaret edilerek 
yerinde inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla'da çok 
ciddi bir çevre kirliliği yaşandığını aktararak, komisyonun 
bu durumun nedenlerini tespit etmesini istedi.

AK PARTİ Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Van 
Gölü'nün çok yoğun şekilde kirlendiğini, bunun 
çözümüne yönelik hazırladıkları teklifi Meclis 
Başkanlığına sunduklarını söyleyerek, teklifin 
yasalaşması için destek istedi. 

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Çukurova'da 
yaygın olan anız yakma uygulamasının, tarımdaki 
önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti. 

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye'de tarım 
arazileri ve ormanların çok ciddi oranda azaldığını, 
‘şu anda İstanbul'da sadece mezarlık alanların yeşil 
olduğunu’ savundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Çevre Komisyonu Başkanı 
Muhammet Balta ve komisyon 
üyeleriyle ile 24 Ekim’de Bakanlıkta 
düzenlenen istişare toplantısında  
bir araya geldi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, toplantıda 
komisyon üyelerine 100 Günlük İcraat Programı'nda 
yer alan çevre konusundaki çalışmaları anlattı. 

17 Ekim 2018
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DİLEKÇE KOMİSYONUNDA İKİ YENİ ALT KOMİSYON 
KURULDU

Dilekçe Komisyonunda, obezite tedavi 
yöntemlerinin cerrahi uygulamalarında 
(mide ameliyatları) malpraktis ve "devre 
mülk dolandırıcılığı" iddialarıyla ilgili iki 
alt komisyon kuruldu.

Dilekçe Komisyonu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır 
başkanlığında toplandı.

Toplantıda, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer, komisyon 
başkanvekilliğine seçildi.

İçtüzük değişikliği ile komisyonun yetkisinin arttığını 
belirten Satır, "Kanun olarak düzenlenmelerinde 
toplumsal yarar görülen dilekçeler bilgi için 
Cumhurbaşkanlığına gönderilecektir. Komisyon Genel 
Kurulunca alınan kararlar, gereği için Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ile bakanlara gönderilecek. Kesinleşen 
Genel Kurul Kararları, Cumhurbaşkanı yardımcılıklarına 
bildirilecektir. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kesinleşen 
Genel Kurul Kararları hakkında yaptıkları işlemi, 
bildiri tarihinden itibaren otuz gün içinde Komisyon 
Başkanlığına yazıyla bildirecek." dedi.

Komisyon Başkanı Satır, özellikle son zamanlarda 
modern hayat şartlarının bir sonucu olarak obezite ile 
mücadele edildiğini belirtti.

Gerek alandan yansıyan gerekse bizzat yakından 
tanıdığı kişilerin hayatlarından şahit olduğu, trajik 
sonla biten ameliyatlar, mide küçültme operasyonları 
sonrası komplikasyonlar ve vefatlar bulunduğunu 
aktaran Satır, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerinin de 
artan operasyonlara işaret ettiğine dikkat çekti.

Bireylerin sağlıklı bir vücuda sahip olmak için sağlıklı 
beslenme, egzersiz gibi hususları öncelemesi 
gerekirken, ilk akla gelen, bıçak altına yatmak 
olduğunu ifade eden Satır, "Sağlığımıza kavuşma 

konusunda Türk hekimlerimiz bizler için çok 
değerli. Ancak bazı ticari kaygılarla yapılan cerrahi 
uygulamalar sonrasında vatandaşlarımızın çok ciddi 
sağlık problemleri ile karşı karşıya kalması, psikolojik 
sorunlar yaşamaları, hatta bu nevi operasyonların 
bazılarının ölümle sonuçlanması Meclisin bu konuya 
eğilmesini gerekli kılıyor diye düşünüyorum." 
değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, gelen dilekçeler üzerinde ayrıntılı 
bir şekilde inceleme yapılması, obezite tedavi 
yöntemlerinin cerrahi uygulamalarında malpraktis 
iddialarının araştırılması ve alınması gereken 
tedbirlerin belirlenmesi için alt komisyon kurulması 
kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, devre mülk dolandırıcılığı ile 
ilgili mağduriyet iddialarıyla ilgili de alt komisyon 
kurulmasına karar verildi.

Komisyon Başkanı Satır, kanser ve kalp hastalarının, 
hastalıkları geçse bile bankalar tarafından sigorta 
yapılmadıkları için kredi çekemediklerini ve bunun 
mağduriyet yarattığını belirterek bu konuyla ilgili de 
önümüzdeki günlerde çalışma yapacaklarını bildirdi.

Toplantıda ayrıca, daha önce kamuoyuna açıklanan 
Forex piyasalarıyla ilgili alt komisyon raporu da 
oylanarak kabul edildi.

31 Ekim 2018
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DİLEKÇE İLE İNSAN HAKLARINI İNCELEME  
KARMA KOMİSYONU TOPLANDI

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU TOPLANDI

Karma Komisyon, 2017 Yılı Kamu 
Denetçiliği Kurumu Raporu 
hakkında Dilekçe Komisyonu 
ile İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyelerinden Kurulu 
Karma Komisyon Raporu’nu 
görüşmek üzere Dilekçe 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır başkanlığında 
toplandı.

Toplantıya, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu ile komisyon 
üyeleri, Dilekçe Komisyonu 
üyeleri ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç katıldı.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu, 
2017 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu hakkında 
kurulan Karma Komisyon raporunu benimsedi.

Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını dileyen Satır, 
KDK'nin raporu incelediğini, kurumların kararlara 
uyup uymadığının takip edilmesini olumlu bulduğunu 
belirtti. 

Satır, vatandaşların yasal kurumlar aracılığıyla hak 
aramasının önemli olduğunu söyledi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu da KDK'nin idare ile kişiler arasındaki 
ilişkilerin doğru ilerlemesine katkı sunduğunu söyledi. 

Toplantıda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK 
2017 Yılı Raporu'na ilişkin sunum yaptı. 

Yeni teşkilat yapısı, tanıtım ve organizasyonlar 
hakkında komisyon üyelerine bilgi veren Malkoç, 
kararların tavsiye kararı olduğunu ancak kararlara 
uyup uyulmadığını takip ettiklerinin altını çizdi. 

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı AK PARTİ 

Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında 

toplandı.

Altınok, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının 

ardından yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun görev 

alanına giren konularla ilişkili olan kamu kurum ve 

kuruluşlarının kuruluş, görev ve çalışmalarıyla ilgili 

bilgilendirme toplantıları yapılmasına karar verildiğini 

bildirdi.

Altınok, açıklamasında, komisyonun 27. Yasama 

Döneminin ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdiğini 

belirtti.

Toplantıda komisyonun toplantı ve çalışmalarıyla 

ilgili usul, esas ve işlemlere yönelik genel 

değerlendirmelerde bulunulduğunu, çalışma takvimi 

ve programı ile komisyonun çalışma usulüne ilişkin 

gerekli kararların alındığını anlatan Altınok, bu 

kapsamda öncelikle komisyonun görev alanına giren 

konularla ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, 

3 Ekim 2018

24 Ekim 2018



157

Komisyon Çalışmaları

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONUNDA 
MÜLTECİLER ALT KOMİSYONU İLE TUTUKLU VE 
HÜKÜMLÜ ALT KOMİSYONU KURULDU

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan 

Çavuşoğlu başkanlığında toplandı. 

Çavuşoğlu, toplantının başında, 4 

milletvekilinin komisyon üyeliğinden 

ayrıldığı, yerlerine yeni üyelerin 

seçildiği bilgisini verdi.

Komisyonun, Genel Kurulun çalışma 

saatlerinde de görüşme yapabilmesi 

için Danışma Kurulundan izin alındığını 

ifade eden Çavuşoğlu, toplantılarda tam tutanak 

tutulacağını aktardı.

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, komisyona 677 

dilekçe geldiğini ve bunların işleme alındığını 

belirterek, dilekçelerin; memuriyet, cezaevleri, kolluk 

uygulamaları, işçi, askerlik, engelli ve sağlık sorunları 

ile iş yardımı ve maddi yardım talepleri gibi konularda 

olduğunu kaydetti.

AK PARTİ Konya Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü 

Leyla Şahin Usta'nın, AK PARTİ Genel Başkan 

Yardımcısı olması nedeniyle komisyon üyeliğinden 

istifa ettiği bilgisi verildi.

Usta'nın yerine komisyon sözcülüğü için gizli oyla seçim 

yapıldı. AK PARTİ Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, 

yapılan oylama sonucu komisyonun yeni sözcüsü oldu.

AK PARTİ ve CHP'li üyeler, Mülteciler Alt Komisyonu 

kurulması için ayrı ayrı önerge verdi. Önergeler kabul 

edilerek, Mülteciler Alt Komisyonu kuruldu. 

AK PARTİ ve CHP'nin ayrı ayrı verdiği önergelerin 

kabul edilmesiyle, Tutuklu ve Hükümlü Alt Komisyonu 

da oluşturuldu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın 

İstanbul Başkonsolosluğunda kaybolması konusu, İnsan 

Haklarını İnceleme Komisyonunda gündeme geldi.

Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet 

Savcılığının Cemal Kaşıkçı konusunda soruşturma 

başlattığını kaydederek, "Konu, ulusal mahiyet 

kazandı. Hükûmet de daha ilk günden itibaren net 

duruşunu ortaya koydu." ifadesini kullandı.

17 Ekim 2018

görev ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları 
yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Altınok, "Toplantıda, 2937 Sayılı Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun ek 
2'nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı tarafından 
TBMM Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 

komisyonumuza havale edilen Devlet İstihbarat 
Hizmetleri İle Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki 
Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu'nun komisyonda 
gerçekleştirilecek görüşmelerinin usulüne yönelik 
değerlendirmeler alınmıştır. Komisyonumuz 
bu toplantıda belirlenen program çerçevesinde 
çalışmalarına devam edecektir." ifadelerine yer verdi.
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KEFEK KOMİSYONU İLE MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK 
VE SPOR KOMİSYONUNUN BAŞKANLARI BELLİ OLDU

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Emrullah İşler seçildi. 

9 Ekim 2018

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu, AK PARTİ 
Konya Milletvekili ve komisyonun 
başkanvekili Orhan Erdem'in 
başkanlığında toplandı. 

Toplantıda komisyonun genel kurul 
çalışma saatlerinde de toplanması ve 
görüşmelerde tam tutanak tutulması 
oy birliği ile kabul edildi.

Ardından AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 
AK PARTİ Genel Başkanvekili olması nedeniyle 
3 Ekim'de Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanlığından istifa etmesi nedeniyle 
komisyonda seçim yapıldı. AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Emrullah İşler'in tek aday olarak katıldığı seçimde 
İşler; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu  
Başkanlığına seçildi. 

İşler, önceden iki kere daha bu 
komisyonun başkanlığını yaptığını 
hatırlatarak "Eğitimin içinden gelen 
birisi olarak bu komisyonun başkanlığını 
yapmak benim için ayrıca bir gurur 
kaynağı" dedi. 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) 
Başkanlığına AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Canan 
Kalsın seçildi.

10 Ekim 2018

AK PARTİ Adana Milletvekili Jülide 
Sarıeroğlu'nun, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
olması nedeniyle Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
Başkanlığından istifa etmesi üzerine komisyonda  
seçim yapıldı.

Komisyon Başkanvekili ve AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal 
başkanlığında toplanan komisyonda, başkanlık 
için AK PARTİ İstanbul Milletvekili Canan Kalsın  
aday gösterildi.

Canan Kalsın, yapılan seçimde 17 oyla komisyon 
başkanı seçildi. 
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KİT KOMİSYONU, TEŞEBBÜSLERE İLİŞKİN HESAPLARI ONAYLADI

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR,  
BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI YAPTI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu; 
17 Ekim’de Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ 
(TEDAŞ) ve Ankara Doğal Elektrik Üretim 
ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ), 18 Ekim’de Elektrik 
Üretim AŞ (EÜAŞ) ve Soma Elektrik Üretim 
AŞ, 24 Ekim’de Türkiye Elektrik İletim AŞ 
(TEİAŞ) ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt 
Anonim Şirketi (TETAŞ), 25 Ekim’de Toprak 
Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım İşletmeleri 
(TİGEM) ile 31 Ekim’de Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Türkiye Petrolleri 
Petrol Dağıtım AŞ'nin 2015 ve 2016 yıllarına 
ilişkin hesaplarını görüştü.

Komisyon toplantılarında, TEDAŞ Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Leventoğlu, 
EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, TEİAŞ Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan 
Kaldırım, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TİGEM 

Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, TPAO Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin 
tarafından sunumlar yapıldı.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından 
teşebbüslere ilişkin 2015 ve 2016 yılı bilanço hesapları 
ibra edildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonu, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında 
toplandı.

Bu yasama döneminde gerçekleştirilecek 
komisyon çalışmalarına ilişkin görüşlerin dile 
getirildiği toplantıda Komisyon Başkanı Elitaş, 
komisyonun geniş kapsamlı bir görev alanına 
sahip olduğunu söyledi.

Bu alanların reel ekonominin kalbinin attığı 
yerler olduğunu belirten Elitaş, Türkiye'nin 
gelişmesinde sanayileşmenin önemine dikkati 
çekti. 

Komisyon Başkanı Elitaş; ticaret, teknoloji ve bilimin 
önemli bir ivme kazandığı noktada, düzenleyecekleri 
yasalarla yapacakları çalışmalarla bu alanlara katkıda 
bulunabileceklerine vurgu yaptı.

Mustafa Elitaş, komisyonun geçmiş dönemlerde 
olduğu gibi bu dönemde de aynı usul ve esaslar 
içerisinde saygın bir çerçevede çalışacağı kanaatinde 
olduğunu kaydetti.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan da kanun 
tekliflerinin bir gün önceden üyelere geldiğini 
söyleyerek, bu uygulama yerine, kanun tekliflerinin 
üzerinde değerlendirme ve görüşlerin de alınabileceği 
sürenin göz önünde bulundurularak kendilerine daha 
önceden ulaştırılmasını talep etti.

Toplantıda, komisyon çalışması hakkında üyelere 
bilgiler verildi.

24 Ekim 2018
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI BOZKIR,              
RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

KAMBOÇYA VE HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANI, 
TBMM'Yİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, Rusya Federasyonu Devlet 
Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı 
Leonid Slutsky ile TBMM’de bir araya 
geldi.

Görüşmede Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili Ahmet Yıldız, NATO 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Başkanvekili Ahmet Berat Çonkar 
ve Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP 
İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal 
Çeviköz bulundu. 

Görüşmede konuşan Bozkır, Slutsky ile Antalya'da 
yapılacak Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı’nın 
hazırlıkları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını 
belirterek 8-11 Ekim tarihleri arasında Antalya'da 
düzenlenecek 3. Avrasya Meclis Başkanları 
Toplantısı’na 40 ülkeden 25 meclis başkanının 
katılacağını ve bu toplantının tüm bölge için önemli 
olduğunu ifade etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Rusya ile 
ilişkilerde parlamentolar arası iş birliğinin daha da 
geliştirilmesi için ön anlaşmaya vardıklarını da belirtti.

Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler 
Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ise her iki ülkenin 

de yükseliş trendini yakaladığını, bu durumun hem 
ekonomi hem ticaret hem de yatırım için geçerli 
olduğunu ve parlamenterler arası iş birliğinin de 
bunun bir parçası olması gerektiğini vurguladı.

Slutsky, tüm dünyanın önünde tehdit olarak 
uluslararası terörün bulunduğunu vurguladı. 

Astana platformu sayesinde, Türkiye ve Rusya'nın ortak 
çabalarıyla Suriye'nin büyük bölümünde çatışmasızlık 
bölgesinin sağlandığına işaret eden Slutsky, “İhtimal 
olarak değerlendiriyoruz, yakın zamanda Suriye'de 
Suriye'nin parlamentosunun katılımıyla TBMM, Rusya 
Meclisi ve kısmen İran Meclisinin katkılarıyla yeni bir 
anayasal süreç aşamasını görebiliriz." dedi

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır, resmî ziyaret kapsamında 
Türkiye'ye gelen Kamboçya Dışişleri 
ve Uluslararası İş Birliği Kıdemli 
Bakanı Prak Sokhonn ile Mecliste bir 
araya geldi.

2 Ekim 2018

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın 
Kamboçya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Kıdemli 

Bakanı Prak Sokhonn ile yaptığı görüşmede, Dışişleri 
Komisyonu Başkanvekili Ahmet Yıldız ile komisyon 
üyesi AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve 
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir bulundu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, Kamboçya'nın, 
Ankara'da büyükelçilik açma kararı aldığını ve bununla 
ilgili planlamayı başlattığını bildirdi.

Görüşmede konuşan Bozkır, ziyaretin, Kamboçya'dan 
Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen 
ilk ziyaret olduğunu belirtti.

1 Ekim 2018
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ ESTONYA’DA
21-23 Ekim 2018

Bozkır, Kamboçya ile ilişkilere büyük önem veren 

Türkiye'nin, 2013'te başkent Phnom Penh'de 

açtığı büyükelçilik vasıtasıyla ikili ilişkilerde önemli 

mesafeler katedildiğini belirterek "Memnuniyetle 

duyduk ki Kamboçya da Ankara'da büyükelçilik 

açma yolunda karar almış ve bununla 

ilgili planlamayı başlatmış vaziyette."  

dedi.

2020'de Kamboçya-Türkiye diplomatik 

ilişkilerinin 50. yılının kutlanacağına işaret  

eden Bozkır, konuya ilişkin önemli 

organizasyonların şimdiden planlanmaya 

başlandığını kaydetti. 

Resmî temaslarda bulunmak 
üzere Ankara'ya gelen Hollanda 
Dışişleri Bakanı Stef Blok, 
TBMM’yi ziyaret etti.

3 Ekim 2018

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok ve 
beraberindeki heyeti, Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Ahmet Yıldız ile TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşıladı. 

Bakan Blok, Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili Ahmet Yıldız’ın refakatinde Fetullahçı 
terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe 
girişimi sırasında TBMM'de hasar gören yerleri 
gezerek bilgi aldı.

Blok, daha sonra milletvekili kulislerine geçti ve 
burada bazı milletvekilleriyle sohbet etti.

Dışişleri Komisyonu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır’ın başkanlığında 
Estonya'nın başkenti Tallin'e resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Komisyon üyeleri AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Sena Nur Çelik, AK PARTİ 
Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, CHP 
Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve 
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağı’ın 
yer aldığı heyet, Estonya Parlamentosu 
Başkanı Eiki Nestor, Estonya Dışişleri 
Bakanı Sven Mikser ve Estonya Savunma 
Bakanı Juri Luik ile görüştü.

Dışişleri Komisyonu heyeti, Estonya Parlamentosu 
Dışişleri Komisyonu ve  Estonya - Türkiye Dostluk 
Grubu üyeleriyle de bir araya geldi.

Heyet Başkanı Volkan Bozkır, Estonya'nın önemli 
düşünce kuruluşlarından Uluslararası Savunma ve 
Güvenlik Merkezinde bölgesel, küresel gelişmeler ve 
Türk dış politikası üzerine bir konuşma yaptı.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ, SIRBİSTAN'DA 
TEMASLARDA BULUNDU

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve 
beraberindeki heyet, Sırbistan’a resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Komisyon Başkanı Bozkır’a ziyarette Dışişleri 
Komisyonu Üyeleri AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Mustafa Canbey, AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Atilla Ödünç, CHP Eskişehir 
Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti İstanbul 
Milletvekili Ümit Özdağ ile Millî Savunma 
Komisyonu Üyesi MHP Kocaeli Milletvekili 
Saffet Sancaklı eşlik etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır ve beraberindeki 
milletvekili heyeti, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic 
tarafından kabul edildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre görüşmede, Türkiye'nin Sırbistan'ın 
gerçek dostu olduğunu kaydeden Sırp lider, iki ülke 
arasındaki iş birliğinin her alanda mükemmel bir 
düzeyde olduğunu belirtti.

Sırbistan'daki Türk yatırımlarına da değinen Vucic, bu 
yatırımların ülkedeki vatandaşlara istihdam olanağı 
sağladığını ve yaşam standartlarını yükselttiğini ifade 
etti.

Vucic, Türkiye'yi bölgenin barış ve istikrarının 
korunmasında önemli bir partner olarak gördüklerini 
kaydetti.

Bozkır da Sırbistan Cumhurbaşkanının, altyapının 
gelişmesine verdiği öneme işaret ederek Türkiye'nin 
de desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyolu 
projesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Sırbistan'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den de bu ülkeye 
giden turist sayısındaki artışa dikkati çeken Bozkır, 

iki ülkenin sahip olduğu potansiyeller ışığında turizm 
alanındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır ve beraberindeki milletvekili 
heyeti, Sırbistan Ulusal Meclisi 
Başkan Yardımcısı Veroljub Arsic, 
Sırbistan Ulusal Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Zarko Obradovic 
ve Sırbistan – Türkiye Dostluk Grubu 
üyeleri ile görüştü.

Dışişleri Komisyonu heyeti, Sırbistan Ulusal Meclisi 
Başkan Yardımcısı Veroljub Arsic ve Sırbistan Ulusal 
Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradovic 
ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Sırbistan Ulusal Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, iki ülke meclisleri arasındaki iş birliğinin 
güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bozkır; 
Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında üçlü 
meclis toplantısı fikrinin de değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti.

31 Ekim 2018

Dışişleri Komisyonu heyeti, Sırbistan Cumhurbaşkanı  
Aleksandar Vucic ile birlikte
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Sırbistan'ın, Türkiye'nin stratejik ortağı 
olduğunu kaydeden Bozkır, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesinin 
önemine işaret etti.

Sırbistan Ulusal Meclisi Genel Kurulunu 
selamlayan TBMM heyeti, Sırbistan Ulusal 
Meclisi Dışişleri Komisyonu ile resmî 
görüşme gerçekleştirdi.

Sırbistan Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Obradovic ise Kosova meselesinde 
farklı görüşlere sahip olsalar da Türkiye ile 
Sırbistan'ın, her düzeyde kaliteli bir iş birliği 
içinde olduğunu vurguladı.

Sırbistan Meclisinden yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Sırbistan - Türkiye Dostluk Grubu 
Başkanı Zoran Dragisic, iki ülke arasındaki ekonomik 
iş birliğinin her geçen gün arttığını belirtti.

Sırbistan temasları kapsamında TBMM heyeti, 
başkent Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) 

ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 

(TİKA) ofislerini de ziyaret etti. Bayraklı Camisi’ni 

de ziyaret eden TBMM heyeti, Sırbistan İslam Birliği 

Riyaseti Reis-ul Uleması Saed Nasufoviç ile bir araya 

geldi.

Dışişleri Komisyonu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında 
toplandı. Bozkır, KKTC Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüşme 
öncesi Dışişleri Komisyonu çalışmaları 
hakkında komisyon üyelerini bilgilendirdi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır, CHP 
Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan 
kaybolması ve Suudi Arabistan'ın İstanbul 
Başkonsolosunun Türkiye'den ayrılmasına 
ilişkin sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin uluslararası hukuk kurallarına göre hareket 
ettiğini vurgulayan Bozkır, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

"Çok vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu gelişmeyi 
sükunet içinde uluslararası antlaşma ve kurallara sadık 
kalarak ve yapılacak soruşturmaların sonuçlarında 

TBMM heyeti, Sırbistan  Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı  
Zarko Obradovic ile birlikte

KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISI ÖZERSAY "KKTC 
VE BÖLGESEL GELİŞMELER" HAKKINDA DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNU BİLGİLENDİRDİ

17 Ekim 2018
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ortaya çıkacak tabloya bakarak değerlendirmek daha 
doğru olacaktır." 

Türkiye'nin, uluslararası hukuk kuralları içerisinde 
Suudi yetkililerin izni ile arama yaptığını dile 
getiren Bozkır, kriminal soruşturma ve incelemeler 
sonucunda Dışişleri Komisyonunda bu konuyla ilgili 
ayrı bir oturumun  yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır ve komisyon üyeleriyle 
Mecliste bir araya gelen KKTC 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs 
sorunuyla ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, toplantıda 
"Kıbrıs sorunu sadece KKTC'nin değil, Türkiye'nin 

de birinci sıradaki çok önemli sorunudur. 

Kıbrıs'ta ilerleme kaydedildiği takdirde 

biz memnun oluruz. Herhangi bir sıkıntı 

ortaya çıktığı zaman da üzüntü duyuyoruz." 

açıklamasında bulundu.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 

Bakanı Kudret Özersay ise Kıbrıs Türk 

halkının haksız yere dünyadan izole 

edildiğini, geleceğe daha istikrarlı ve güvenle 

bakmak istediklerini dile getirdi.

Bugüne kadar çözüm için siyasi irade ortaya 

koyduklarına dikkati çeken Kudret Özersay, "Her 

zaman barışçıl bir tutum izledik. Kısır döngülerin içine 

girmek istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC 

arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar olduğu gibi bundan 

sonra da ciddi bir müttefik ilişkisi olarak devam 

etmesini istiyoruz. Stratejik bir ortağımız olarak 

gördüğümüz, her zaman yanımızda duran Türkiye 

Cumhuriyeti ile birlikte ileriye doğru dış politikamızı 

şekillendireceğimizi açık yüreklilikle vurgulamak 

istiyorum." dedi.

Özersay'ın, "KKTC ve Bölgesel Gelişmeler" hakkında 

komisyon üyelerini bilgilendirdiği toplantı, basına 

kapalı olarak devam etti.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Almanya 
Federal Cumhuriyeti Parlamenter Müsteşarı Oliver 
Wittke ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, Komisyon Kâtip Üyesi AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili İffet Polat ile Komisyon Sözcüsü AK PARTİ 
Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da yer aldı.

Komisyon Başkanı Elitaş, görüşmede yaptığı 
konuşmada, karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ilişkilerinin 

daha iyi bir noktaya gelmesini 
sağlayacağını söyledi. 

Türkiye ve Almanya arasındaki olumsuz ilişkilerin, 
bundan sonra daha hızlı bir ivmeyle olumlu noktaya 
doğru ilerleyeceğini düşündüklerini belirten Elitaş, "İki 
ülke arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar olumsuz olsa da 
halklar arasındaki ilişkiler iyi bir noktadadır." diye konuştu.

Elitaş, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da hain bir darbe 
girişimine maruz kaldığını ve darbecilerin o gece 

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ PARLAMENTER 
MÜSTEŞARI WİTTKE TBMM’DE

26 Ekim 2018
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Meclise de bomba 
attıklarını anımsattı.

Komisyon Başkanı 
Elitaş, Türkiye ve 
Almanya'nın hem 
geçmişte hem de 
bugün birçok noktada 
bir araya geldiğini ve 
bu beraberliğin devam 
ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin AB 
sayfasının tam 
üyelikle sonuçlanmasını 
istediklerini belirten 
Elitaş, şöyle devam etti:

"1994'te Gümrük Birliği Anlaşması’yla başlayan süreç, 
vatandaşlarımızda çok büyük heyecan yaratmıştı. 
Ancak günümüzde AB ile Türkiye arasındaki ilişkiler, 
bizde, Türkiye'nin AB tarafından oyalandığı kanaati 
oluşmasına neden oldu. AB üyeliği konusunda 
vatandaşlarımızın güvencinin sarsıldığını üzülerek 
söylemek istiyorum. Biz ev ödevlerimizi hakkıyla 
yerine getirmeye çalışıyoruz ama AB, Türkiye'ye 
verdiği sözleri maalesef bugüne kadar pek yerine 
getirmedi. Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanması 
sürecinde Türkiye'ye vadedilen 3 milyar avroluk sözün 
hâlâ yerine getirilmediğini belirtmek isterim. Türk 
vatandaşlarının, AB macerasının artık bir noktada 
sonlanmasını, olursa iyi noktada olması, olmazsa da 
herkes yoluna olacak şeklindeki bir süreçle nihayete 
ermesini arzu ettiklerini ifade etmek isterim."

Gümrük Birliği Anlaşması'nın revize edilmesini ve 
daha adil noktaya gelmesini istediklerini dile getiren 
Elitaş, vize serbestisi konusunda da destek istedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti Parlamenter Müsteşarı 
Oliver Wittke de Almanya ve Türkiye arasındaki 
dostlukta yeni bir fasıl açıldığını, karşılıklı ziyaretlerin 
ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda ne kadar büyük 
çaba sarf edildiğini gösterdiğini vurguladı.

Bu çabaların çoktan olması gerektiğine işaret eden 
Wittke, "Zira iki ülke arasında kader ortaklığı var. 
Almanya'da 3,5 milyonun üzerinde Türk vatandaşı var. 

Türkiye'de 7 bin 500 Alman şirketi faaliyette bulunuyor, 

Almanya'da da 10 bini aşkın Türk iş adamı yatırımlarda 

bulunuyor, Almanya'nın istikrarına ve refahına katkıda 

bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Oliver Wittke, 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi 
ile ilgili olarak, "Keşke o dönemde, AB ve Alman 
Hükûmeti çok daha hızlı bir tepki gösterseydi, keşke 
o gece milletvekilleri ellerine telefonları alıp hemen 
görüşmeler yapsalardı, keşke bunun için çok daha 
fazla çalışılabilseydi." ifadelerini kullandı. 

"AB, Türkiye'ye kapısını kapatmamalı ve sırtını da 
dönmemeli." ifadesini kullanan Wittke, "Türkiye'nin de 
AB'ye giden yolu bulması gerekiyor, o yolu bulmalı. 
Bu süreç, uzun bir süreçtir. Bu ilişkilerin tekrar 
başlatılabilmesi için Türkiye'nin de bazı tedbirleri 
alması gerekiyor. Askıya alınan ilişkilerin tekrar 
yürürlüğe konulması, canlandırılması gerekiyor." diye 
konuştu. 

Oliver Wittke, Türkiye'de ekonomide birtakım zorluklar 
yaşandığını kaydederek, ekonomik gelişmelerin 
yeniden ivme kazanması ve canlandırılması gerektiğini 
vurguladı.

Bu sözlere yanıt veren Elitaş, Türkiye'de insanların 
sıkıntılı anlarda bir ve beraber olabilme duygusuna 
sahip olduğunu, bu yaşanan ekonomik sıkıntıları da 
bir ve beraber olarak aşacağını kaydetti.
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Türkiye'nin dönem başkanlığını 
üstlendiği Asya Parlamenter 
Asamblesi’nin (APA) Sosyal 
ve Kültürel Daimî Komitesi 
Toplantısı ile "1. Yürütme 
Komitesi Toplantısı" TBMM’nin 
ev sahipliğinde İzmir'de yapıldı.

Toplantının açılışına, APA Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Asuman 
Erdoğan’ın başkanlığında 
Türkiye heyetinden APA Türk 
Grubu Üyeleri AK PARTİ 
Sakarya Milletvekili Çiğdem 
Erdoğan Atabek ve CHP 
Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile APA Genel 
Sekreteri Mohammad Reza Vajidi, APA Genel Sekreter 
Yardımcısı Kia Tabatabaee, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Bangladeş, Endonezya, Filipinler, Filistin, Hindistan, 
İran, Kamboçya, Kuveyt, Pakistan, Rusya, Suudi 
Arabistan, Tayland, Ürdün, Vietnam'dan milletvekilleri 
ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin dönem başkanlığını üstlendiği APA'nın 
Çeşme ilçesinde düzenlenen Sosyal ve Kültürel Daimî 
Komitesi Toplantısı'nın başkan yardımcılığını Tayland, 
raportörlüğünü ise Filistin heyeti üstlendi.

Toplantının açılışında Endonezya'daki deprem ve 
tsunami felaketlerinde yaşamını kaybedenler için 
saygı duruşunda bulunuldu ve TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım'ın mesajı okundu. 

APA Türk Grubu Başkanı Asuman 
Erdoğan, toplantının açılışında bir 
konuşma yaptı.

Sosyal ve Kültürel Daimî Komitesi Başkanlığını 
üstlenen APA Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan 
açılış konuşmasında, yabancı milletvekillerini 
ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2 

günlük çalışmanın olumlu sonuçlar vermesi dileğinde 
bulundu. 

Türkiye'nin parlamenter ilişkisinin güçlü olduğuna 
değinen Erdoğan, şu şekilde devam etti:

"İklim değişikliği, göç, yoksulluk, eşitsizlik ve terör gibi 
konularda birlikte çalışmalıyız, iyi işleyen kurumlara 
ihtiyacımız var. Türk dış politikasında 'Yurtta Barış 
Dünyada Barış' çok önemlidir. İnsani bir politika takip 
ediyoruz. 360 derecelik bir vizyona sahibiz. Hem 
bölgesel hem küresel ölçekte dış politikada teşvik, 
inisiyatif almak gerekiyor. İstikrar ve barış için yüksek 
seviyede iş birliği mekanizmaları oluşturduk. Bölgesel 
inisiyatifler mevcut. 70 ülkeyle vizeyi kaldırdık ve 
çalışmaya devam ediyoruz.”

Türkiye'de 3,5 milyon Suriyelinin yaşadığını belirten 
Erdoğan, "Ülkemizdeki Suriyelilere her türlü hizmeti 
veriyoruz. 31 milyar dolar harcandı. Uluslararası 
topluluklardan aldığımız para ise çok az. Sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. İnsani 
ızdırabı azaltmaya çalışıyoruz. Küresel sorumluluklara 
inanıyoruz." dedi. 

APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Vajidi ile 
APA Genel Sekreter Yardımcısı Kia Tabatabaee de 
toplantının açılışında birer konuşma yaptı.

ASYA PARLAMENTER ASAMBLESİ SOSYAL VE 
KÜLTÜREL DAİMÎ KOMİTESİ TOPLANTISI  
İZMİR’DE YAPILDI

4 Ekim 2018
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) Kültür, Eğitim ve 
Sosyal İşler Komisyonu 51. 
toplantısı Bulgaristan'ın 
başkenti Sofya’da yapıldı.

Toplantıda, Türkiye'yi temsil 
eden TBMM heyetinde KEİPA 
Türk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Giresun Milletvekili 
Cemal Öztürk, KEİPA Türk 
Grubu Üyeleri AK PARTİ Ordu 
Milletvekili Metin Gündoğdu ile 
CHP Artvin Milletvekili Uğur 
Bayraktutan ve Türkiye Sofya Büyükelçisi Hasan 
Ulusoy da yer aldı. 

Toplantıda, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 
bölgesindeki turizmin kalkınmasında mevcut durum 
ve gelecek beklentilerine yönelik hazırlanan taslak 
rapor ele alındı.

Karadeniz'de kruvaziyer turizm konusuna öncelik 
verilen toplantının başında yapılan oylamada, KEİPA 
Kültür Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına 
AK PARTİ Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu seçildi.

KEİPA Türk Grubu Başkanı Cemal Öztürk, yaptığı 
açıklamada, "Türkiye, yaklaşık 25 yıldır faaliyet 
gösteren KEİ’nin en önemli kurucu üyesi. Bugünü 
burada, Türk delegasyonu olarak, Türkiye’nin turizm 
potansiyelini, turizmden beklentilerimizi ve üye ülkeler 

arasında ne tür bir ilişki, ne tür bir organizasyon 

yapabileceğimizi konuşuyoruz." dedi. 

Toplantının hem Türkiye hem de tüm bölge için faydalı 

olacağına inandığını aktaran Öztürk, "(Türkiye olarak) 

Dünya turizminden yeterince pay alıyor muyuz? 

Tabii ki bu tartışılıyor. Ama özellikle kendi üye ülkeler 

arasındaki turizmin mutlaka geliştirilmesi lazım. (KEİ 

bölgesinde) 333 milyon insan birbirleri arasında 

turistik, kültürel, sosyal ilişkiler kurmalı." ifadelerini 

kullandı. 

Öztürk, Bulgaristan Parlamento Başkanı Tzveta 

Karayançeva’nın, TBMM Başkanlığı adına sunduğu 

Antalya’yı ziyaret etme teklifini kabul ettiğini de 

aktardı.

KEİPA TOPLANTISI BULGARİSTAN’DA YAPILDI
2 Ekim 2018

Açılış konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı 
devam etti.

APA Türk Grubu Üyesi Çiğdem Erdoğan Atabek ise 
toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye'de 
kadına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdiğini 
hatırlattı. 

Atabek, 42 üyesi, 16 gözlemci ülke parlamentosu ve 
10 gözlemci örgütten oluşan APA'nın, bölge barışı 
ve gelişimi için büyük önem taşıdığına işaret ederek 

toplantıda özellikle Türkiye'nin bölgedeki dengeleyici 
etkisine vurgu yaptığını dile getirdi.

Afganistan, Pakistan, Filistin gibi birçok ülke 
temsilcisinin Türkiye'ye teşekkür ettiğini ifade eden 
Atabek, "Türk kadını aile, iş ve siyaset yaşamıyla 
Asya kadınlarına rol model. Ailesini tutuşu, sosyal 
hayattaki varlığını sürdürüşü, siyasetteki başarısı ve iş 
hayatında çok önemli işlere imza atmasıyla Asya'daki 
kadınlar için öncü. Katılımcıların bölgedeki duruşumuz 
konusunda bizi rol model aldıklarını iletmeleri de bizim 
için ayrı bir gurur kaynağı oldu." diye konuştu. 
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AK PARTİ Malatya Milletvekili Öznur Çalık 
başkanlığındaki Dışişleri Komisyonu Kâtip Üyesi AK 
PARTİ İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK 
PARTİ Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz’ün yer aldığı 
TBMM heyeti, Kanada'da düzenlenen Uluslararası 
Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem 
Programı’nın uygulanmasına ilişkin 7. Uluslararası 
Parlamenterler Konferansı’na (IPCI) katıldı.

Kanada'nın başkenti Ottowa'da 21-23 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşen 7. Uluslararası Parlamenterler 
Konferansı’nda (IPCI) farklı ülkelerden çok sayıda 
parlamenterin iştirak ettiği toplantılarda temsilciler, 
kadın ve kız çocuklarını ilgilendiren toplumsal içerikli 
konularda, ülkelerindeki uygulamalara ve kaydedilen 
gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu. 

Katılımcılar, ülkelerindeki eksikliklerin nasıl 
giderilebileceği konusunda görüş alışverişinde 
bulundu. Bu kapsamda katılımcılar, özellikle bilgi 
ve tecrübe değişimi konusunda uluslararası iş 
birliğinin önemini vurguladı. 

Dışişleri Komisyonu Kâtip Üyesi Ceyda Bölünmez 
Çankırı, konferansın ilk gün oturumunda yaptığı 
konuşmada, ICPD toplantılarında özellikle konuşulması 
gereken konulardan bir tanesinin savaşlardan 
etkilenen kadın ve kız çocukları olduğunu belirterek 
"Savaşların mağdurları kadınlar ve kız çocuklarıdır. 
Savaşlara ve silahlara ayrılacak paranın sürdürülebilir 
kalkınma için ayrılması hâlinde bugünkü sorunları 
daha az konuşur hâle geliriz.’’ dedi.

TBMM heyeti, Kanada'da düzenlenen  
7. Uluslararası Parlamenterler Konferansı 
(IPCI) kapsamında Kanada Uluslararası 
Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau  
ve Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı  
Ahmed Hussen ile görüştü.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude 
Bibeau ile bir araya gelen TBMM heyetinin Türkiye'nin 
kalkınma yardımları hakkında bilgi verdiği görüşmede, 
ikili ve çok taraflı iş birliğinin artırılması imkânları ele 
alındı.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed 
Hussen ile bir araya gelen TBMM heyeti Türkiye'nin 
sığınmacılara yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da bulundu.

Mültecilerin eğitim çalışmalarının önemine işaret 
eden AK PARTİ Malatya Milletvekili Öznur Çalık, halen 
1 milyon çocuktan 800 binine eğitim sağlandığını, 
mevcut eksikliklerin ise uluslararası yardım 
gerektirdiğini vurguladı. 

Türkiye'nin tarihten gelen millî hasletiyle daima 
mazlum ve mağdurların yanında olduğunun altını 
çizen Çalık, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana her 
daim yardıma ihtiyacı bulunanlara el uzatıldığını ifade 
etti. 

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Ahmed 
Hussen de Türkiye'nin sadece Suriye, Irak ve 
Somali'ye değil, dünyanın farklı bölgelerine yaptığı 
yardımı ilgiyle izlediklerini kaydetti. 

Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılara yönelik politikasının 
ve özellikle çocukların eğitimine verdiği önemin her 
türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Hussen, 
Kanada'nın da Türkiye dâhil Suriye'ye komşu 
ülkelerden 40 bini aşkın Suriyeli sığınmacıyı aldığını 
hatırlattı. 

TBMM HEYETİ, KANADA'DA 7. ULUSLARARASI 
PARLAMENTERLER KONFERANSI’NA KATILDI

23 Ekim 2018

TBMM heyeti, Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı  
Ahmed Hussen ile birlikte
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KURSİYER STENOGRAF EĞİTİMİ TBMM’DE BAŞLADI
Tutanak Hizmetleri Başkanlığınca 
stenograf ihtiyacını karşılamak üzere 
açılan ve gerekli şartları taşıyarak ve 
aday olmaya hak kazanan 60 kursiyer 
için bir yıl sürecek “Kursiyer Stenograf 
Eğitimi” açılış töreni düzenlendi. 

Törene TBMM Genel Sekreter 
Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı ve 
TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri, 
kursiyerler ve konuklar katıldı.

Eğitimin açılışında TBMM Genel Sekreter Yardımcısı 
İbrahim Hakkı Polat ve Tutanak Hizmetleri Başkanı 
Doğan Aytop birer konuşma yaptı.

TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı 
Polat, “Kursiyer Stenograf Eğitimi” başlama töreninde 
yaptığı konuşmada, TBMM’nin çok geniş çalışma alanı 
olan bir kurum olduğunu söyledi.

Yasa yapımı başta olmak üzere, Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığı ve diğer tüm birimleriyle TBMM’nin büyük 
bir idari teşkilat oluştuğunu ifade eden TBMM Genel 
Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat, “Sizler de 
bu teşkilatın bir parçası olacaksınız. Sizlere başarılı 
bir eğitim dönemi diliyorum ve kursunuzu başarıyla 
tamamlarsınız diye ümit ediyorum.” dedi. 

Bu noktaya gelinmesinde emeği geçen özellikle 
İnsan Kaynakları Başkanlığına, Tutanak Hizmetleri 
Başkanlığına ve diğer çalışan arkadaşlara 
emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini ifade eden 
Polat, stenograf mesleği eğitiminin Türkiye'de sadece 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verildiğini, 
çok teknik, kendine özgü bir meslek olduğunu, hiç 
kimsenin giremediği, sır niteliğinde olan birtakım 
özel kapalı toplantılara girip kayıt tutacaklarını 
anlatan Polat, “Yani bir tür tarihi yazacaksınız aslında. 
Dolayısıyla özel öneme sahip bir meslek. Onun için, 
çalışmalarınız tarafsız, bağımsız ve herhangi bir 
şekilde mesleğin etiğine aykırılık içermeyecek.” diye 
konuştu. 

Tutanağın, 1877 yılında açılan Meclis-i Mebusan’daki 
müzakerelerin kayıt altına alınmasıyla başladığını 
ve bugüne kadar devam eden bir çalışma olduğunu 
vurgulayan Polat, “İnşallah, Türkiye Cumhuriyeti 

devleti dünya var oldukça çalışacak ve bu mesleği de 
biz bu şekilde yürüteceğiz.” dedi. 

Mecliste tutanak hizmetlerinin geçmişten gelen 
tecrübe ışığında, günümüz teknolojileri de kullanılarak 
verildiğini ve gelişmiş ülke parlamentoları arasında 
hizmet sunumu açısından da önemli bir yere sahip 
bulunduğunu söyleyen Polat, kursiyerlerin de bu tarih 
bilinciyle mesleklerini severek yapmalarını ve bayrağı 
ileriki kuşaklara aktarmalarını canı gönülden dilediğini 
ve kurs döneminin hayırlı olmasını söyledi.

Tutanak Hizmetleri Başkanı Doğan Aytop “Kursiyer 
Stenograf Eğitimi” açılış töreninde yaptığı konuşmada, 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığının faaliyetlerini, mesai 
kavramına bağlı kalmaksızın, görevin önemi ve 
sorumluluğunun bilinciyle yerine getirdiğini söyledi.

İşin doğası gereği stenograf olduğunu ifade eden 
Aytop, TBMM Genel Kurulunda, komisyonlarda ve 
diğer toplantılarda görüşmelerin kaydının tutulmasının 
sadece stenograflarca yerine getirildiğini belirtti.

Tutanak Hizmetleri Başkanlığının, bir okul niteliği 
taşıdığını ve ülkemizde parlamento çatısı altında 
stenograf yetiştiren tek yer olduğunun altını çizen 
Aytop; Başkanlığın, Anayasa’nın, TBMM İçtüzüğü’nün, 
Teşkilat Kanunu’nun ve yönetmeliğin verdiği güçle ve 
Meclis-i Mebusan’dan günümüze kadarki deneyimleri 
ışığında çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Geçmişten günümüze stenograflarca tutulan bu 
kayıtların bugün geleceğe ışık tutan bir kaynak 
hâline geldiğine yürekten inandığını anlatan Aytop, 
Kursiyerlere başarılı bir kurs yılı geçirmelerini diledi.
Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler stenograf 
yardımcısı olarak atanacaklar.
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Sivil Savunma 
Yangın Söndürme 
Ekibi, 1961’de Ulus 
semtinde bulunan 2. 
Meclis binasının yeni 
Meclis binasına taşındığı 
dönemde kuruldu.

Yangın Söndürme 
Ekibi, TBMM Külliyesi 
ve kullanımındaki ek 
binalarla Kurtuluş 
Savaşı Müzesini 
yangın tehlikesine karşı 
korumak gibi çok önemli 
bir görevi yürütüyor. 

24 saat esasına göre çalışan Yangın Söndürme 
Ekibi’ne yakın zamanda kadın bir itfaiyeci de katıldı. 
Ekibin ilk ve tek kadın itfaiyecisi olan Merve Erbay, 
yaşıtlarına göre daha fazla sorumluluk taşıyan bir 
profile sahip.

Meclis Haber Dergisi olarak diğer 
mesleklere göre daha ağır bir mesleği 
icra eden Merve Erbay ile mesleğe 
girişi ve bugüne kadar yaşadıklarıyla 
ilgili bir röportaj gerçekleştirdik. 

1) Kendinizden kısaca bahseder misiniz?

Ben Merve Erbay. 1997 yılında Diyarbakır’da doğdum. 
Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum.  Lise ve 
üniversite öğrenimimi Diyarbakır’da tamamladım. 

2) Neden itfaiyeci olmayı tercih ettiniz? Kamu 
Personeli Seçme Sınavı’na girdiğinizde hangi 
kadroları tercih etmeyi hedefliyordunuz?

Öncelikle benim amcam Diyarbakır Havalimanı’nda 
itfaiye şefi olarak çalışmakta. Tabi onun etkisiyle bu 
mesleği merak ederek Diyarbakır Belediyesinden 

itfaiye yeterlilik belgesi aldım. Aslında bu belgeyi 

fabrikalara yangın eğitimi vermek için almıştım. Fakat 

daha sonra Meclisin itfaiye personeli alımını gördüm 

ve şansımı denemek istedim. Sonraki süreçte ise 

kendimi Mecliste buldum.

3) Bu sizin ilk iş deneyiminiz mi? 

Hayır. Ben aslında Anadolu Sağlık Lisesi Hemşirelik 

Bölümü mezunuyum. Liseyi bitirdikten sonra klinikte 

ve özel bir hastanede hemşirelik yaptım. Daha sonra 

Dicle Üniversitesinde Diyaliz Bölümü’nü bitirdim. İki 

yıl sonra Ortak Sağlık Güvenlik Biriminde (OSGB) 

işyeri hemşireliği yaptım. Aynı zamanda AFAD’da 

temel afet bilinci eğitmeniydim.

4) Bu mesleği icra etmeyi bir kadın olarak nasıl 

yorumluyorsunuz? Bunu bir dezavantaj olarak 

görüyor musunuz?

Bu işi yaparken erkek işi ya da kadın işi diye bir ayrım 

gözetmiyorum. Kendime her anlamda güveniyorum. 

İlk başlarda teşkilattaki arkadaşlarım ve ben, bu 

duruma alışmakta biraz güçlük çektik. Fakat daha 

MECLİSİN İLK VE TEK KADIN İTFAİYECİSİ
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sonra bir aile ortamı oluştu. Erkekler 

diyaloglarına ve kullandıkları kelimelere 

daha fazla özen göstermeye başladı. Ön 

yargılar hâlâ devam etse de bu ön yargıları 

büyük ölçüde yıktığımı düşünüyorum.

5) Mecliste ilk ve tek kadın itfaiyeci 

olma özelliğini taşıyorsunuz. Bu nasıl 

bir duygu?

Gerçekten çok gurur verici. Aldığım olumlu 

geri dönüşler sayesinde kendimi daha 

iyi hissediyorum. Beden gücü olarak bu 

mesleğe başlarken erkeklerin bir adım daha 

önde olduğunu kabul etsem de işin aslında 

sadece fiziksel kuvvete dayalı bir iş olmadığını, aynı 

zamanda teknik bir iş olduğunu, başarılı bir operasyon 

için iyi eğitim, tecrübe ve yeteneğin bir arada olması 

gerektiğini düşünüyorum.

Bir kadın itfaiyeci olarak beni gördüklerinde oldukça 

şaşırmışlardı. Ama bu vesileyle kadınların istedikleri 

zaman her şeyi başarabileceklerini de göstermiş 

oldum ve işime gerçekten tutkuyla bağlıyım. 

Ayrıca şunu da belirteyim ki uygulama sınavında 

(parkurda) birçok kişiye göre daha yüksek bir 

performans ortaya koydum. 

6) Aileniz, arkadaşlarınız meslek tercihinize 

dair görüşlerini sizinle paylaştılar mı? Meslek 

tercihinizi nasıl karşıladılar?

Annem ve babam benim buraya başvurduğumu 

bile bilmiyorlardı. Daha sonra aileme mülakatlara 

gideceğimi söyleyince öğrendiler. İlk başta çok 

şaşırdılar ve yadırgadılar. Ama sonra arkamda 

olduklarını söylediler. Mülakat sırasında ise babam 

yanımda oldu. Destek verdikleri için onlara çok 

teşekkür ediyorum. 

7) Son olarak söylemek 

istediğiniz bir şey var mı?

Kariyerimde bu meslekte 

ilerlemeyi hedefliyorum. İnşallah 

başladığım bu yolda hedeflerimi 

gerçekleştiririm.  

Benimle bu röportajı 

gerçekleştirdiğiniz için de Meclis 

Haber Dergisi’ne teşekkür 

ederim. Başarılar dilerim. 
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TBMM İdari Teşkilatı Faaliyetleri

EKİM 2018

TBMM'de Basın, Yayın ve Halkla 

İlişkiler Başkanlığı bünyesinde, Millî 

Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol 

sonucu TÜBİTAK'ın desteklediği 

"Sürdürülebilir Yaşam İçin Ekolojik 

Okuryazarım" projesi devam ediyor. 

Proje kapsamında okul öncesi 

4,5-5 yaş grubu çocuklara TBMM 

Bahçesi’nde eğitim veriliyor. 

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 

Başkanlığının yürüttüğü proje 

kapsamında, katılımcıların ekolojik 

farkındalık edinmeleri sağlanırken çocukların 

dünyanın, doğanın bilimini öğrenerek yaşamlarını 

bu doğrultuda sürdürmeleri, yeryüzünde hayatı 

mümkün kılan doğal süreçleri anlamaları ve doğaya 

yönelik olumlu tutum, değer ve anlayış geliştirmelerini 

sağlamak amaçlanıyor. 

Eymir Gölü, çocukların kendi okullarının bahçeleri ve 

TBMM Bahçesi olmak üzere 3 farklı mekânda eğitim 

programından oluşan projenin TBMM ayağı 22 Ekim'de 

başladı ve 7 Kasım'da tamamlanması öngörülüyor. 

Çocuklara proje kapsamında verilen eğitimler, 

onların anlayabilecekleri seviyede, doğayı yaşayarak 

deneyimleyebilecekleri, gözlemleyebilecekleri ve 

doğaya karşı olumlu tutum geliştirebilecekleri şekilde 

planlandı. 

Proje ile ilgili sosyal medya hesaplarının yanı sıra 

www.ekolojikokuryazarım.com isimli web sitesi ile 

daha çok insana ulaşılması ve devamlılığın sağlanması 

amaçlanıyor. Ayrıca çocuklara verilen doğa çantası ile 

çocukların kendi kendilerine farklı doğal ortamlarda 

aynı çalışmaları yapabilmelerini sağlamak amaçlandı. 

Proje sonunda katılımcıların geri bildirimleri, 

kullanılacak ölçme araçları yoluyla elde edilen 

veriler, ekibin gözlemleri dikkatle değerlendirilerek 

daha sonra yapılacak benzer projeler için program 

geliştirme süreçlerinde etkin olarak kullanılacak. 

Projeden elde edilen bulgular, bilimsel toplantılarda 

bildiri veya bilimsel dergilerde makale olarak 

yayınlanacak. Böylece erken çocukluk dönemindeki 

çocuklarla ekolojik okuryazarlık ile ilgili etkinliklerin 

ve uygulama örneğinin geniş kitlelerle paylaşımı 

sağlanacak. 

Yapılan bu etkinliklerle doğaya ve doğa olaylarına 

eleştirel bakabilmeleri, sorunların çözümüne 

yönelik fikirler geliştirerek bu doğrultuda araştırma 

ve sorgulama yapabilmeleri, ekolojinin sınırlarını 

bilmeleri, doğayla uyumlu yaşama becerisi 

kazanmaları, doğada yaşanan sorunları fark etmeleri 

ve çözümün bir parçası olabilmeleri, sürdürülebilir 

yaşam gibi konularda farkındalık oluşturmaları ve 

öğrendiklerini günlük yaşamlarında kullanmaları 

hedefleniyor.

TBMM'DE "SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM İÇİN EKOLOJİK 
OKURYAZARIM" PROJESİ

31 Ekim 2018
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Osmanlı Devleti’nin İdam Fermanı:  
Mondros Mütarekesi (30 Ekim 1918)

I. Cihan Harbi Biterken 

1914 yılında başlayan I. Cihan Harbi, 1918 yılına 

gelindiğinde artık siyasi olarak sona yaklaşmıştı. 

Osmanlı Devleti’nin de dâhil olduğu İttifak devletlerinin 

aleyhine gelişme göstermeye başlayan harp, bilhassa 

Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa katılmasıyla 

İtilaf devletleri lehine döndü ve Almanya’nın başını 

çektiği grup için mağlubiyet artık kaçınılmaz hâle geldi. 

Harbin kaybedileceğini anlayan ve ona uygun makul 

bir barış anlaşması elde etmek isteyen Almanya, 

Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti 

sulhun sağlanması için İtilaf devletleriyle temasa 
geçmenin yollarını aramaya koyulmuşlardı.

Savaş sonrası yeni dünya düzeni hakkında Ocak 
1918’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson 
tarafından yayımlanan bildiride, Osmanlı Devleti ve 
müttefiklerini savaşın mağlup tarafları olsalar dâhi 
akdedilecek barış şartları konusunda iyimserliğe sevk 
etmişti. Gerek Wilson Prensiplerinde gerekse İngiltere 
ve Fransa’nın yayımladığı mesajlarda Türkler’in 
çoğunlukta olduğu bölgelerde bağımsız ve egemen 
bir devletin varlığına dokunulmayacağı ifade edilse 
de müttefiklerin bu vaatlerde samimi olmadıkları kısa 
süre sonra anlaşıldı. 

Çanakkale Boğazı İngiliz Filo Komutanı Amiral Calthorpe (Solda), Büyükada’da Esir Tutulan İngiliz Generali Townshend (Sağda)
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Bulgaristan 29 Eylül’de ağır şartlar içeren bir 
ateşkes antlaşması imzalayarak savaştan çekilince 
Osmanlı Devleti ile müttefikleri arasındaki kara 
bağlantısı kesildi. Bu durum en başta güvenlik riski 
doğurdu ve Trakya ve İstanbul’u her türlü saldırıya 
açık hâle getirdi. Filistin-Suriye Cephesi’nde  
19 Eylül’de gerçekleştirilen İngiliz saldırısı da 
Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştı. 
5 Ekim’de İtilaf kuvvetleri Bulgaristan üzerinden 
Trakya’ya taarruza hazırlanırken Osmanlı hükûmeti 
İspanya aracılığı ile İtilaf devletlerine barış teklif etti. 
Aynı günlerde Almanya ve Avusturya da benzer 
girişimlerde bulundular. Ancak Osmanlı Devleti’nin 
hem birinci teklifi hem 12 Ekim’de yaptığı ikinci 
başvuru cevapsız kaldı. Ülkenin yüzyüze geldiği bu 
ağır siyasi ve askerî tablo sebebiyle Meclis-i Meb’usan 
Talat Paşa hükûmetine güven oyu vermeyerek 
düşmesine sebep oldu. Yeni hükûmet ise  
14 Ekim’de İttihad ve Terakki politikalarına karşı 
olan Ahmed İzzet Paşa başkanlığında kuruldu. 
Bu hükûmette Rauf Bey (Orbay) Bahriye nazırı 
oldu. Sadrazam Ahmed İzzet Paşa’nın ilk icraatı 
İtilaf devletleriyle barışı tesis etmek için harekete 
geçmek oldu. Bu amaçla, Irak cephesinde Osmanlı 
kuvvetlerine esir düşüp Büyükada’da zorunlu ikamete 
mecbur edilen İngiliz Generali Townshend’e İngiltere ile 
Osmanlı Devleti arasında aracılık yapması teklif edildi 
ve zikredilen barış teklifi Çanakkale Boğazı önündeki 
İngiliz filosu kumandanı Amiral Calthorpe’a iletildi. 
Calthorpe 23 Ekim’de teklifin tabi olduğu hükûmet 
tarafından kabul edildiğini, mütareke yapmak üzere 
kendisinin görevlendirildiğini ve müzakere için Osmanlı 
temsilcilerinin hızla gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

İngiltere’nin mütareke teklifini kabul etmesinden sonra 
Osmanlı Devleti üst düzey yöneticileri, sivil halk ve 
dönemin basın-yayım organları arasında gönderilecek 
heyete kimin başkanlık edeceği tartışmalara sahne 
oldu. Sultan Vahdeddin heyet başkanı olarak Damad 
Ferid Paşa’yı göndermek istiyordu. Fakat hükûmet, 
Damad Ferid Paşa’nın mütareke ile ilgili tutarsız 
fikirlerinden dolayı bu isteğe şiddetle karşı çıktı 
ve Bahriye Nazırı Rauf Bey’i gönderilecek heyetin 
başkanlığına seçti. Padişah bu heyete saltanat ve 

hanedan haklarının korunmasına ve bazı vilayetlere 
muhtariyet verilecekse bunun siyasi değil idari olması 
gerektiğine dair bir talimat verse de heyetin uyacağı 
asıl talimat hükûmet tarafından hazırlanmıştı. 

Buna göre; 

a) Hükûmet yönetimine karışılmaması, 

b) Ülkenin hiçbir yerine yabancı asker çıkarılmaması, 

c) Alman yardımı sona erdiğine göre İtilaf devletlerinin 
para yardımı yapması, 

d) Yunan gemilerinin geçmemesi şartıyla Boğazların 
açılabileceği ve askerin terhis edilebileceği 

hükûmetin heyetten esas beklentilerini oluşturdu. Bu 
iyimser görüş ve beklenti ile Limni Adası’nın Mondros 
Limanı’ndaki Agamemnon Zırhlısı’na giden Osmanlı 
heyeti burada dört gün süren müzakerelerden sonra 
30 Ekim 1918’de Amiral Calthorpe’un dikte ettirdiği 
hükümleri içeren Mondros Mütarekesi’ni imzaladı.

Sözde Mütarekenin Ağır Hükümleri
Oldukça ağır hükümler içeren Mondros Mütarekesi; 
Osmanlı Devleti’nin müdafaa gücünü tamamen 
ortadan kaldırıyordu. Maddelere göre, sınırların 
korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli 
askerî kuvvetten fazlası hemen terhis olunacaktı. 
Güvenlik ve buna benzer konularda kullanılacak küçük 
gemiler dışında Osmanlı sularında bulunan bütün 
savaş gemileri İtilaf devletlerine teslim edilecekti. 
Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’ta bulunan Osmanlı 

Agamemnon Zırhlısı
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birlikleriyle Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları 
İtilaf kuvvetlerine teslim olacaktı. Türk sularındaki 
bütün torpil tarlaları ile torpido ve kovanların yerleri 
gösterilecek, bunların temizlenmesinde ihtiyaç hâlinde 
Müttefik devletler subaylarına yardım edilecekti. 
Boğazlar serbest geçişe açılacaktı. Resmî kullanım 
dışındaki telsiz, telgraf ve telefon haberleşmeleri İtilaf 
memurlarınca denetlenecekti. Osmanlı Devleti’nin 
sahip olduğu bütün demiryolları ve limanlar İtilaf 
kuvvetlerine açılacaktı. Bu çerçevede İç Anadolu 
ile ulaşım için stratejik önemi haiz Toros Tünelleri 
işgal edilecekti. Osmanlı hükûmeti İttifak devletleriyle 
bütün ilişkilerini kesecek, bu maddeye paralel olarak 
da Almanya ve Avusturya subayları ve sivil memurları 
ile bu ülke vatandaşlarının en kısa zamanda Türk 
topraklarını terk etmeleri sağlanacaktı.

Mondros Mütarekesi artık Osmanlı Devleti’nin uzun 
ve şanlı tarihinin sonuna gelindiğinin habercisiydi. 
Böylesine fevkalade bir çöküşe yol açanların 
bunun bedelini ödemeleri ise kaçınılmazdı. Nitekim 
mütarekenin imzalanışının ardından ülkeyi felakete 
sürüklemekle suçlanan İttihad ve Terakki Partisi,  
1 Kasım 1918’de yaptığı olağanüstü kongrede partiyi 
feshetti. Partinin üç lideri; Enver, Cemal ve Talat 
Paşalar gizlice ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı.

İşgallerin Başlaması 
İşgalci İngiliz birlikleri, 3 Kasım’da Musul’a,  
9 Kasım’da İskenderun’a, 10 Kasım’da da Çanakkale 
şehrine girdiler. Müşterek Fransız ve İngiliz birlikleri, 
6 Kasım’da Çanakkale Boğazı’nı işgale başladılar. 
İngilizler bir kısım askerlerini de Batum, Samsun ve 
Merzifon’a çıkardılar. İngilizler, daha sonra Fransızlara 
terk ettikleri Antep’i (3 Ocak 1919), Maraş’ı (26 Şubat) 
ve Urfa’yı (2 Mart) da işgal ettiler. Fransızlar 4 Kasım 
1918’de Trakya’da Uzunköprü ile Sirkeci arasındaki 
demiryolunu ele geçirirken; Anadolu’da da Dörtyol, 
Mersin ve Adana’dan Pozantı’ya kadar olan toprakları 
işgal ettiler. İtalya da Anadolu topraklarından pay 
alma yarışında geri kalmadı. 28 Nisan’da Antalya 
ile başlayan İtalyan işgalleri, Fethiye, Bodrum, 
Marmaris, Kuşadası, Selçuk ve Burdur ile devam etti.  
Bu paylaşımda I. Dünya Savaşı’nda hiçbir rolü 
olmayan Yunanlılara da İzmir ve çevresi düşmüştü. 
Onlar da 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal ettiler.

Osmanlı toprakları birbir işgal edilirken ya da bir plan 
dâhilinde işgale hazırlanırken, İstanbul ve Anadolu’da 
Millî Mücadele’nin kıvılcımları atılmaya başlamıştı. 
İngilizlerin Kars’ta oluşturulan geçici millî hükûmeti 
dağıtıp, Meclis üyelerini 12 Nisan 1919’da Malta’ya 
sürmesi, Kars’ı Ermeniler’e, Ardahan’ı da Gürcüler’e 
vermesi, Millî Mücadele’yi ateşleyen olayların başında 
geliyordu. 

Fransızların, Maraş ve Urfa’daki direniş ve savunma 
savaşları karşısında uğradığı güç kaybı üzerine, İtilaf 
Devletleri 13 Şubat’ta Osmanlı Hükûmeti’ne bir nota 
verip, saldırılar durdurulmadığı takdirde İstanbul’u işgal 
edeceklerini bildirdiler. Hükûmetin İtilaf kuvvetlerinden 
gelen bu teklifleri reddetmesi üzerine, 3 Mart’ta Yunan 
kuvvetleri harekete geçirilip Ali Rıza Paşa Hükûmeti 
istifaya zorlandı ve kısa bir süre sonra İngilizler 
Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesini bahane ederek, 
16 Mart’ta İstanbul’u işgal ettiler. İşgal sırasında 9 Türk 
askeri şehit edildi. Şehrin denetimini ele geçiren İtilaf 
devletleri asker ve sivil yaklaşık 150 kadar yetkiliyi 
tutukladılar. Ayrıca Meclisi de basıp, aralarında 
Hüseyin Rauf (Orbay) ve Vasıf beylerin de olduğu  
11 mebusu da tutuklayıp, Limni’ye ve Malta’ya sürdüler.

İstiklal Harbi ve Tam Bağımsızlık 

Mondros Mütarekesi ve sonrasında başlayan işgaller 
halkın tamamında ülkenin geleceği bakımından büyük 
bir tedirginlik meydana getirmişti. Millî Mücadele 
ruhunun ortaya çıkması ve başta Yunanlılar olmak 
üzere bütün emperyalist güçlere karşı verilen 
mücadele tam bağımsızlığı esas alan ve bu yolda 
canını vermekte tereddüt etmeyen milyonların bir 
araya gelmesini sağladı. Kendini öz vatanında esarete 
düşme tehdidi altında gören Türk milleti olağanüstü 
bir şekilde örgütlenerek İstiklal Savaşı’nı verdi ve 
bunun sonunda bağımsız bir devlet olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulması mümkün hâle geldi.
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Mondros Mütarekesi hükümleri

1. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması, Karadeniz’e serbestçe geçiş 
sağlanması. Çanakkale ve Karadeniz Boğazları kalelerinin Müttefiklerce 
işgalinin mümkün kılınması.

2. Türk sularındaki bütün mayın tarlaları ile torpido kovanlarının ve diğer engellerin 
yerlerinin gösterilmesi ve bunları taramak ve kaldırmak için yardım edilmesi.

3. Karadeniz’deki mayınlar ile ilgili bütün bilgilerin verilmesi.

4. Müttefik savaş esirleri ile gözaltında ya da tutsak Ermenilerin kayıtsız şartsız 
İstanbul’da Müttefiklere teslim olunması.

5. Hudutların korunması ve iç asayişin temini için gerekli olan birlikler dışında, 
Türk ordusunun derhâl terhis edilmesi.

6. Türk sularında bulunan bütün harp gemilerinin teslim edilmesi, kolluk için 
kullanılacak küçük gemiler dışında söz konusu bu gemilerin belirtilecek Türk 
limanında göz altında bulundurulması.

7. Müttefiklerin, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde 
herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olması.

8. Türklerin elinde bulunan liman ve tersanelerin Müttefikler tarafından özgürce 
kullanılması.

9. Bütün Türk liman ve tersanelerinde her türlü gemi onarımı kolaylıklarından 
yararlanılması.

10. Toros tünel sisteminin Müttefiklerce işgali.

11. İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Türk kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden 
geri çekilecekler.

12. Hükûmet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve kabloların Müttefiklerce 
denetim altında bulundurulması.

13. Askerî, ticari ve denizle ilgili her türlü araç ve gerecin tahribinin önlenmesi.

14. Ülkenin ihtiyaçları karşılandıktan sonra Türk kaynaklarından kömür, mazot ve 
yağ maddelerinin temininde kolaylıklar gösterilmesi.
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15. Bütün demiryolları üzerinde Müttefik Denetleme Görevlilerinin yerleştirilmesi.

16. Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’ta bütün garnizonların en yakın Müttefik 
komutanına teslim olması.

17. Trablus ve Bingazi’deki bütün Türk subaylarının en yakın İtalyan garnizonuna 
teslim olması.

18. Trablus ve Bingazi’de işgal altında bulunan bütün limanların en yakın Müttefik 
komutanına teslim edilmesi. 

19. Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu bütün kişilerin, bir ay zarfında Türk 
topraklarından çıkarılması.

20. Gerek askerî teçhizatın teslimine, gerek Türk Ordusunun terhisine ve gerekse 
nakil vasıtalarının Müttefiklere teslimine dair verilecek herhangi bir emrin 
derhal yerine getirilmesi.

21. Müttefik devletlerin çıkarlarını korumak için Türk Donatım Bakanlığı’na bir 
müttefik temsilcinin bağlanması ve bütün bilgilerin bu konuda kendisine 
verilmesi.

22. Türk harp esirlerinin Müttefik devletler esaretinde tutulması. Askerlik yaşını 
geçmiş sivillerin ise salıverilmesi. 

23. Türk Hûkümeti ile İttifak devletleri arasındaki bütün ilişkilerin kesilmesi.

24. “Altı vilayet” adı verilen yerlerde bir kargaşalık olursa, vilayetlerin herhangi bir 
kısmının işgali hakkını Müttefik Devletlerin elinde bulundurması.

25. Müttefiklerle Türkiye arasındaki savaş, 31 Ekim 1918 Perşembe günü mahallî 
saatle öğleden başlayarak kesilecektir.

İmza İmza
Arthur Calthorpe Hüseyin Rauf, Reşad Hikmet, Sadullah
İngiltere Temsilcisi Osmanlı Devleti Temsil Heyeti
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Adım Adım Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
İstanbul’un İşgali  (16 Mart 1920)

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzasından 
sonra, 13 Kasım 1918’de İstanbul, İtilaf Devletleri 
tarafından denetim altına alınmış, Müttefik komutanlar 
devlet yönetimine müdahale etmeye başlamıştı. 
16 Mart 1920’de ise yüzyıllardır Osmanlı Devleti’ne 
payitahtlık yapan İstanbul, emperyalist güçler 
tarafından resmen işgal edilmişti. Mondros Mütarekesi 
ile paylaşılan Osmanlı Devleti, kısa süre sonra büyük 
güçler arasında pay edilmiş ve bu minvalde muhtelif 
mahallerde işgalci güçler kendilerinin gördükleri 
toprakları işgale başlamışlardı. Bu işgallere karşı 
başlayan yerel direniş, kısa süre sonra ulusal bir 
nitelik kazanarak tek merkezden ve daha organize bir 
güç olarak yönetilmeye başlandı.

İstanbul’daki hükûmetin işgaller dolayısıyla manevra 
alanının fazla olmaması yabancı askerlere karşı 
başkaldırı ve mücadelenin İstanbul dışındaki bir 
merkezden olmasını mecbur kılıyordu. Önce 
Ankara’da teşekkül eden Meclis ve bu Meclisin 
içinden çıkan hükûmet ilk başta Saltanatı kaldırmak 
(1 Kasım 1922) suretiyle iki başlılığı engellemiş 
ve batılı emperyalist güçlerin bu durumu kendi 
lehlerine kullanmasına mani olmuştu. Saltanatın 
kaldırılmasından ve Osmanlı hükümetinin istifa 
etmesinden sonra, 4/5 Kasım gecesi Ankara 
hükûmetince hazırlanan talimatnâme çerçevesinde 

TBMM adına İstanbul’un yönetimine el konulmuş 
ve yüzyıllardır siyasi merkez olan payitahtın bu 
statüsüne son verilmişti. 

Geldikleri Gibi Gittiler

Ancak İstanbul’un yönetimine el konulması işgalden 
kurtarıldığı anlamına gelmiyordu. İşgal kuvvetleri 
hâlâ İstanbul’da idiler ve Lozan Konferansı sırasında 
da İstanbul’da kalmaya devam ettiler. Lozan 
Antlaşması’nı tamamlayan protokol işgal altındaki 
Türk topraklarının boşaltılması ile ilgili idi. Bu 
protokole göre, Lozan Antlaşması ve eklerinin TBMM 
tarafından onaylandığının İstanbul’daki Müttefik 
yüksek komiserlerine  bildirilmesinden  sonra, altı 
hafta içerisinde işgal kuvvetleri İstanbul ve Boğazlar 
bölgesini boşaltıp çekileceklerdi. İşgal Günlerinde İstanbul

İstanbul’un İşgalden Kurtuluşu Sonrası Yapılan Kutlamalar

Fransız Generalin İstanbul’da Yaptığı Zafer Yürüyüşü
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24 Ağustos’ta başlayan boşaltma işleminde önce 
yabancı askerler İstanbul’dan ayrıldı. Ardından  
1 Ekim’de Boğazlar Bölgesi’nin boşaltılmasına dair 
protokol İstanbul Komutanı Selahaddin Âdil Paşa 
ile Müttefik Kuvvetler Başkomutanları arasında  
imzalandı. Müttefik komutanlar ertesi gün Dolmabahçe 
Sarayı önünde Türk bayrağını selamladıktan sonra Âdil 
Paşa’ya veda ettiler ve 2 Ekim Salı günü İstanbul’un 
boşaltılması tamamen biterek işgal kuvvetleri 
payitahttan ayrıldı. Bundan dört gün sonra ise,  
6 Ekim 1923, Şükrü Nâili Paşa komutasındaki Türk 
birlikleri İstanbul’a girdi. Böylelikle 13 Kasım 1918’de 
fiilen ve 16 Mart 1920’de resmen başlayan işgal beş 
yıl aradan sonra nihayete ermiş oluyordu. Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin İstanbul’a âdeta yeniden fetheder bir 
eda ile girmesi, kalabalık halk tarafından coşkuyla 
karşılandı.

Ankara’nın Başkent Oluşu 
İstanbul’un düşman işgalinden kurtarılması hükûmet  
merkezi  meselesinin  gündeme  getirilmesine sebep  
oldu. Aslında bu  mesele Millî Mücadele sırasında da 
ele alınmış, hükûmet 28 Kasım 1920’de bir kararname 
hazırlamış ve bu kararname 31 Ocak 1921’de TBMM’de 
okunmuştu. Kararnamede, İstanbul kurtarıldıktan sonra 
bile onu bir merasim merkezi olarak muhafaza edip, 
devlet merkezini Anadolu’da emniyetli ve korunaklı 
bir yere nakletmenin gerekliliğinden bahis olunuyor, 
bir başkent komisyonu kurulması ve bu komisyona 
üç mebusun dâhil edilmesi için Meclisten izin 
isteniyordu. Ancak vekillerin yaptıkları görüşmelerde 
konu müzakere edildi ve 26’ya 71 oyla teklif reddedildi.

İki yıldan fazla süredir hâlledilemeyen ve emperyalist 
güçlerin kendi lehlerine kullanabilecekleri devlet 
merkezinin neresi olacağı meselesi 9 Ekim 1923’teki 
Halk Fırkası Meclis grubunda ele alındı ve partinin 
başkan vekili İsmet Paşa’nın Ankara’nın hükûmet 
merkezi olmasını isteyen önerisi kabul edildi.  
13 Ekim 1923’te Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye 
başlayan bu konu oy çokluğu ile kabul edildi  
(13 Ekim 1923).

Meselenin hâlledilmesiyle önemli bir sorun çözülmüş 
ve tereddütler ortadan kalkmıştı. Sırada hükûmet 
biçiminin tespiti gelmekteydi. 1921 Anayasası’nın 
ilk maddesindeki egemenliğin kayıtsız şartsız millet 
ait olduğu ve halkın geleceğini bizzat ve bilfiil idare 
edeceği esası var ise de bu hüküm hükûmetin şeklini 
açıkça ifade etmemekteydi. Yapılan kulis çalışmaları 
ve hükûmet şeklinin değiştirilmesine karşı Meclisteki 
sayısı az olan muhalif grubun engelleyici hareketlerine 

Şükrü Nâili Paşa Türk Ordusu ile İstanbul’a Girerkenİşgalcilerin İstanbul’dan Ayrılışı

Selahattin Âdil Paşa, General Charles Harington ve  
Birliklerini Dolmabahçe Rıhtımından Gemilere Bindirirken
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karşı tedbirler alındı. 28 Ekim günü Mustafa Kemal 
Paşa, İsmet ve Kazım Paşalar ile Fethi Bey’in de 
aralarında bulunduğu yakın çalışma grubunu Çankaya 
Köşkü’nde akşam yemeğine davet etti ve onlara yarın 
“Cumhuriyeti ilan edeceğiz” diyerek çözümün adını 
koymuş oldu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda yapılacak 
değişiklik yemekten sonra İsmet Paşa ile yapılan özel 
bir görüşmede ve kanunun 1. maddesinin sonuna 
“Türkiye Devleti’nin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir” 
şeklinde bir cümlenin ilavesiyle sonuca bağlandı. 

Cumhuriyet’in İlanı  
29 Ekim saat 18.00’de ikinci reis vekili İsmet Bey 
başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda 
değişiklikler görüşüldü ve zaman zaman muhalefet 
sesini yükseltse de önerge “Yaşasın Cumhuriyet” 
sesleri eşliğinde kabul edildi. Aynı oturumda saat 
21.00’i gösterdiğinde yeni hükûmet biçiminin ilk 
Cumhurbaşkanı seçimi de gerçekleşti. Yeni rejimin 
ilk Cumhurbaşkanı mevcut 158 mebusun iştiraki ve 
oy birliği ile Mustafa Kemal Paşa oldu. Başbakanlığa 
getirilen İsmet Paşa hükûmeti güvenoyu alırken aynı 
gün Fethi Bey de Meclis Başkanlığına seçildi. 

Millî mücadelenin başarılı olması ve İzmir’in 
Yunanlılardan temizlenmesi sonrasında akdedilen 
Lozan Barış Antlaşması’nda Türkiye’nin emperyalist 
güçler tarafından varlığının kabul edilmesi yeni 
bir devletin ortaya çıktığına işaret etmekteydi.  
Bu bağlamda yeni rejimin merkezi de Ankara seçildi. 
Ancak Ankara’nın yeni merkez olması sadece 
güvenlikle alakalı değildi. Coğrafi ve stratejik olarak 
daha güvenli bir bölgede olmasından öte Ankara’nın 
eski rejimle ilgili bir hatıraya sahip olmaması yeni 
rejimin kabullenilişini kolaylaştırıcı bir etkiye sahip 
olabilirdi. Tersinden bakılırsa Osmanlı devleti ile ilgili 
her detay yeni kurulan rejimin tesisini ve güçlenmesini 
frenleyici bir etkide bulunabilirdi. Bu sebeple 
hükûmetin merkezi olarak Ankara seçilmesi aslında 
Cumhuriyet’in ilanından hemen önce yürürlüğe 
konulan stratejik bir hamle idi.

Yeni Rejimin Muhtevası 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 29 Ekim 1923 
tarihinde ilanı ile altı asırlık bir dünya devleti resmen 
son bulmuş; aynı millete dayanmakla birlikte anlayışı, 

idare sistemi ve idealleri farklı başka bir kadronun 
yönetimi altında yeni bir siyasi organizasyon ortaya 
çıkmıştı. Bütün bu farklılıkların yanında benzerlikler 
ve devamlılıkların da olduğu şüphesizdir. Bunun 
yanında Cumhuriyet fikrinin son dakikada ortaya 
çıkan bir idare biçimi olmadığını da yeri gelmişken 
belirtmekte fayda vardır: 1923 yılından önce hem 
kavram hem de sistem olarak bu fikir, son asır Türk 
düşünce dünyasında çokça tartışılmış, gündeme 
alınmış ancak uygulama fırsatı bulamamıştı. Bilhassa 
1860’lı yıllardan itibaren Namık Kemal, Ziya Paşa 
ve Ebuzziya Tevfik gibi isimlerin başını çektiği Yeni 
Osmanlılar grubunun düşünce dünyasında epey 
tartışılan bu mesele ilerleyen yıllarda da meşruti-
monarşinin yeterli olmadığının anlaşıldığı anlarda 
gündemi meşgul etmişti. 

Ancak 1908 yılında Meşrutiyetin yeniden ilanı 
sonrasında Trablusgarp, Balkan Savaşları, I. Cihan 
Harbi ve İstiklal Mücadelesi 10 sene sürecek olan 
savaşlar zincirinin başlangıcını teşkil ediyordu 
ve devletin vermiş olduğu bağımsızlık ve bekâ 
mücadelesi bu tarz siyasi değişikliklerin hem 
mülahazasını hem de tatbikini imkânsız hâle 
getirmişti. I. Cihan Harbi’nin kaybeden bir devlet 
olarak imzalanan Mondros Mütarekesi ise devletin 
adeta ölüm fermanı anlamına geliyordu. 

Oldukça kötü şartlarda imzalanan bu mütareke 
sonrasında fiili olarak başlayan işgallere Türk 
milletinin önce yerel sonrasında ise ulusal ölçekte 
verdiği bağımsızlık mücadelesi takdire şayandı ve 
emperyalist güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi 
verecek bütün ülkelere bir örnek teşkil edecek 
cinstendi. Millî Mücadele’nin sahadaki başarısının 
masaya da taşınmasıyla elde edilen kazanımlar 
korunmuş ve emperyalist güçlerle imzalanan antlaşma 
nihayetinde yeni Türkiye’nin varlığı uluslararası 
arenaca tescillenmişti. Bunun hemen akabinde 
emperyalist güçlerin Anadolu’daki işgalleri biterek ülke 
yabancılardan temizlendi ve bu büyük güçler geldikleri 
gibi ülkeden ayrıldılar. Ancak hepsinden öte verilen 
şanlı mücadele ile aziz Türk milletinin istiklalinden taviz 
vermeyeceğinin bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi 
alınacak en büyük dersti.
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Osmanlı Devleti 1911 yılında İtalyanların Trablusgarp’ı 
işgali sırasında hava saldırısı ile tanışmış, sınırlı olarak 
da olsa görev yapan saldırı uçakları yöneticilerce 
meselenin ciddi olarak ele alınmasını sağlamıştı. Bu 
bağlamda Harbiye Nazırı Mahmud Şevket Paşa’nın 
11 Haziran 1911’de “Kâinat-ı Fenniye ve Mevaki-i 
Müstahkeme Müfettişliği’nin” 2. şubesine bağlı 
olarak ve Süreyya Bey başkanlığında bir tayyare 
komisyonunun kurulması yönündeki direktifleri 
Türk ordusundaki hava kuvvetlerinin çekirdeğini 
teşkil etmektedir. Havacılığın askerî alanda önem 
kazanmasıyla birlikte Fransız R.E.P Fabrikası’ndan 
satın alınan bir uçak da 26 Nisan 1912’de Pilot 
Gordon Bell tarafından İstanbul’a getirilmiş ve aynı 
gün Yeşilköy’den havalanarak İstanbul üzerinde 
45 dakikalık bir uçuş icra etmiştir. Sultan Mehmed 
Reşad’ın cülus günü olan 27 Nisan’da Pilot Bell 
“Ordu” adlı uçakla Yeşilköy’den havalanmış ve 
padişahın töreni izleyeceği yere gelerek tören kıtaları 
üzerinde dolaşmak suretiyle geçit resmine katılmıştır. 
Yine bu dönemde Yeşilköy’de açılan Tayyare Mektebi 
havacılık alanındaki bu ilk dönem faaliyetlerin önemli 
halkalarından birini teşkil eder. Sonraki dönemde 
hem Balkan Savaşları hem de I. Cihan Harbi’nin 
yarattığı olağanüstü ortamlarla havacılık faaliyetleri 
aksamak zorunda kalmış, ancak İstiklal Harbi’nin 
kazanılmasından sonra bu teknik-yoğun sektörde 
yeniden bir ivme elde edilebilmiştir. 16 Şubat 1925’te 
Türk Tayyare Cemiyeti’nin kurulması ikinci dönem 
faaliyetlerden biri olarak zikredilmelidir.

Kayseri Uçak Fabrikası’nı Kurma Girişimi
Erken Cumhuriyet döneminde bizzat Atatürk’ün isteği 
üzerine hükûmet Kayseri’de bir uçak fabrikası kurma 
kararı almış, yapılan firma tahkikatları neticesinde 
Alman Junkers Uçak Fabrikası A.Ş öne çıkan şirket 

olmuştu. Firmanın öne çıkmasındaki etkenlerden biri 
teknolojik yeterliliği ve hava sanayisinde dünyanın 
önde gelen gelişmiş ülkelerinden bu alanda sipariş 
alabilmesi idi. Bunun dışında Almanya’nın Versailles 
Barış Antlaşması sonrasında ülke dâhilinde harp 
sanayine dair herhangi bir üretim yapamaması, 
buradaki firma ve mühendislerin hem krizi aşmak 
hem de teknolojik bilgi birikimini kaybetmemek 
için civar memleketlerde fabrika kurma ve işletme 
arayışına yöneltmişti. Yapılan görüşmelerde 
mutabakat sağlanınca ortak bir fabrika kurma 
konusunda anlaşılmış ve 3.360.000 TL sermayeli 
TOMTAŞ (Tayyare Otomobil Motor Türk Anonim 
Şirketi) tesis edilmişti.

Merkezi Ankara olarak belirlenen bu şirket, aynı 
zamanda Eskişehir’de küçük bir tesis kurarak 
Junkers uçaklarının onarımlarını da yapacaktı. İmalat 
ise Kayseri’de kurulması planlanan altı hangarlı 
fabrikada gerçekleşecekti. 7 Eylül 1925 tarihinde Millî 
Savunma Bakanlığı ile Alman Junkers Flugzeugwerke 
Aktein Gesellschaft arasında bir anlaşma imzalandı. 
Anlaşmaya göre TOMTAŞ, Türk Hava Kuvvetleri’nin 
ihtiyacı olan her türlü uçağı ve motoru imal ederek 
bunların modernizasyonunu yapacak, Kayseri’de 
uçak imal etmek üzere uçak ve motor fabrikası Kayseri Uçak Fabrikası

Hangarlar



Hava Sanayisine Dair İlk Faaliyetler ve Kayseri 
Uçak Fabrikası’nın Kurulması  (6 Ekim 1926)

184 EKİM 2018

kurulacak ve buranın her 
türlü makine-teçhizat ihtiyacı 
Junkers firması tarafından 
karşılanacak, Eskişehir’de ise 
kurulacak tesislerde uçakların 
bakım-onarımları icra edilecekti. 
Hızla girilen inşa faaliyetleri 
neticesinde fabrika büyük bir 
törenle 6 Ekim 1926 tarihinde 
açılmıştır.

İmalat için gerekli olan alet-
edevat ve diğer tamamlayıcı 
malzemeler Almanya’dan deniz 
yoluyla İskenderun Limanı’na, 
buradan trenle Ulukışla’ya ve 
hayvanlarla taşınmak suretiyle 
de Kayseri’ye getirilmişti. Teknik 
personel sıkıntısının da yaşandığı 
fabrikada ilk yıllarda 120 Alman ve 240 Türk olmak 
üzere toplam 360 personel görev almıştır. Yine 
daha önceki yıllarda yapıldığı gibi bazı personelin 
teknik bilgisini artırmak üzere Almanya’daki üretim 
tesislerine gönderilmesi uygulamasına devam edilmiş 
ve bu sayede uzman personel sayısının artırılması 
hedeflenmiştir.

Ancak fabrikanın kurulmasının hemen ertesinde bazı 
problemler yaşanmıştır. En başta Alman Junkers 
firmasının ekonomik darboğaz sebebi iddiasıyla 
aldığı yükümlülükleri yerine getirememesi ile ortak 
üretim projesi mahkemeye intikal etmiş, bu süreçte 
faaliyetler durdurulmuş ve fabrika 28 Haziran 1928’de 
kapanmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda ise 
Junkers firması ile imzalanan yeni bir protokol ile 
fabrika tasfiye edilmiş, şirket sahip olduğu hisselerin 
tamamını 530.000 TL karşılığında Türk Tayyare 
Cemiyeti’ne devretmiştir.

TOMTAŞ’tan Kayseri Tayyare Fabrikası’na
Fabrikanın yeniden işler hâle getirilmesi için yeni bir 
ihale açılmış ve Amerikan The Curtiss Aeroplane 
and Motor Company Inc. Firması ile sözleşme 
imzalanmıştır. 1928 yılında kapatılan TOMTAŞ 
tesisleri, 1930’da Millî Savunma Bakanlığı’na (Millî 

Müdafaa Vekâleti) devredilmiş ve alınan teknolojik 
destekle 1932’de Kayseri Tayyare Fabrikası adıyla 
tekrar açılabilmişti. Gerçekleştirilen teknoloji transferi 
ile işletme 1933 yılından itibaren CURTİSS HAWK-III 
tipi uçak imal etmeye başlamış ve hedeflenen üretim 
1934’te sona ermiştir.

Fabrikanın üretimi sadece HAWK-III uçaklarıyla sınırlı 
kalmamış, aynı tarihlerde CURTİSS FLEDLİNG tipi 
uçak imaline de başlanarak 7 adet üretilmiştir. Atatürk 
tarafından İran’a hediye edilen uçaklardan biri bu tip 
olarak imal edilenlerdendir.

Amerikan firmasıyla lisans anlaşması bittikten 
sonra 1936 yılında Polonya’nın Panstwowe Zaklady 
Lotnicze firması ile de bir lisans anlaşması yapılmış 
ve 1937 yılından itibaren uçak üretimine başlanarak 
20 adet üretilmiştir. Ayrıca 1940 yılında İngiliz Philips 
and Powis Aircraft Ltd. Şirketi ile başka bir lisans 
anlaşması yapılmış ve Miles Magister tipi uçaklar, 
motor parçaları ithal edilerek imalata başlanmıştır. 
Almanya, Amerikan ve Polonyalı şirketlerin sağladığı 
lisanslar kapsamında üretilen ve 10 yılı kapsayan 
sürece toplam 134 adet uçak üretimi başarıyla 
tamamlandığı ifade edilebilir.

Kayseri Uçak Fabrikası
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Fabrikanın Atıl Kalması ve Kapanması 

Üretimin 1950 yılında durmasında iç ve dış faktörler 
oldukça etkili idi ve bunlar arasında en fazla öne çıkan 
unsur mükemmeliyetçilik beklentisi idi. Bu beklenti 
yabancı firmalarla bazı anlaşmazlıkların ortaya 
çıkışına da sebep olmuş ve ortak üretimlerin bir süre 
sonra durmasını meydana getirmiştir.

Bunun dışında fabrikaların bir süre sonra kuruluş 
amacından saparak hedeflenen üretim mallarının 
dışında imalatlara girişilmesi, dönemin siyasi iradesinin 
gösterdiği kararsızlık, üretimin hemen sonrasında 
yabancı firmalarla kesilen ilişkiler nedeniyle elde 
edilen teknolojik birikimin kesilmesi, Türkiye’de 
bulunan yabancı firma temsilcilerinin Kayseri’de tesis 
edilen kamuya ait fabrikaya yine kamunun siparişler 
vermesini engelleyen çabaları, Hava Müsteşarlığı’ndan 
beklenen siparişlerin bir türlü alınamaması diğer siyasi 
ve teknik sebepler olarak sayılmalıdır.

Büyük umutlarla girişilen ve yaklaşık 10 senelik 
çalışma faaliyeti sonrasında ciddi ilerlemelerin 
kaydedildiği bu önemli kurumun bir süre sonra atıl 
kalması şüphesiz ülkenin hava sanayiindeki teknolojik 
ilerlemesini zedelemiş ve önemli bir fırsat kaçmıştır. 
Amacından uzaklaşan Kayseri işletmesi bir süre 
sonra sadece bakım onarım merkezi olarak kalmış 
ve ülke dâhilinde yapılan imalatlar yerini yurt dışından 
satın alımlara bırakarak hava sanayisindeki üretim 
faaliyeti durmuştur.

Üretim Tesisinin Bugünkü Durumu 
1950 yılından sonra işletmenin adı “Hava 
İkmal Merkezi” olarak değiştirilmiş ve 1970’de 
modernizasyon projesine dâhil edilerek “Hava İkmal 
ve Bakım Merkezi” olarak yeniden adlandırılmıştır. 
İşletme, 1 Temmuz 1975 tarihinde bu sefer “İkmal 
Bakım Merkezi Komutanlığı” olarak dönüşmüş,  
19 Şubat 1986’dan itibaren de fabrikanın adı “Hava 
İkmal Merkezi Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Uçak İmalatı Sırasında Çekilmiş Bİr Fotoğraf
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Mustafa NAMLI

18. Dönem Anavatan Partisi Çorum Milletvekili.

Mustafa Namlı, 7 Eylül 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Namlı’nın cenazesi Çorum İskilip Çarşı Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Hacı Karani Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Namlı, 1945’te İskilip’te doğdu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesinden mezun oldu. Eczacılık, İlkin Yapı Kooperatifi 
Ortaklığı ve Murakabe Heyeti Başkanlığı görevlerinde bulundu.(1945-2018)

Rasım KÜÇÜKEL

15 ve 16. Dönem Adalet Partisi Elâzığ Milletvekili.

Rasım Küçükel, 15 Ekim 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Küçükel’in cenazesi Elâzığ İzzet Paşa Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Elâzığ İçme Köy Aile Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Küçükel, 1927’de Elâzığ/Cip’te doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Avukatlık, Elâzığ Belediye 
Başkanlığı ve Turizm Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği 
görevlerinde bulundu.

(1927-2018)
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Mehmet Zeki OKUR

15. Dönem Millî Selamet Partisi, Bağımsız ve Adalet Partisi 
Zonguldak; 16. Dönem Adalet Partisi Kayseri Milletvekili.

Mehmet Zeki Okur, 23 Ekim 2018’de Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Okur’un cenazesi Antalya Meydankavağı Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Antalya Türbeli Camisi 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Okur, 1936’da Samsun’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinden mezun oldu. Samsun Havza Kazası Müftülüğü, 
Zonguldak ve Ankara Merkez Vaizliği ve Köln Başkonsolosluğu 
Ataşeliği Sosyal Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

(1936-2018)

Oya AKGÖNENÇ MUĞİSUDDİN

21. Dönem Fazilet Partisi Ankara Milletvekili.

Oya Akgönenç Muğisuddin, 19 Ekim 2018’de Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. TBMM’de düzenlenen törenden sonra 
Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

Akgönenç Muğisuddin, 1939’da İzmir’de doğdu. Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.  
The American University ve Çukurova Üniversitesi Öğretim 
Üyeliği, Prodüktivite Merkez Uzmanlığı, Dünya Bankası 
Kalkınma Uzmanlığı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
görevlerinde bulundu.

(1939-2018)



188 EKİM 2018

Vefat Eden Milletvekillerimiz

Salih ERGÜN

19. Dönem Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili. 

Salih Ergün, 25 Ekim 2018’de Hakk’ın rahmetine kavuştu. 
Ergün’ün cenazesi İstanbul Karacaahmet Şakirin Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Ergün, 1933’te Kayadibi’nde doğdu. İstanbul Yüksek Ekonomi 
ve Ticaret Okulundan mezun oldu. Fındık Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği Müfettişliği, Ticaret ve İşletme Müdürlüğü, 
İstanbul Şube Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, 
Genel Müdür Yardımcılığı ve Başmüşavirliği; Mersin Fındık 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerinde bulundu.

(1933-2018)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
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