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GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EBEDİYETE 
İNTİKALİNİN 80. YILI 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj 

yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım'ın mesajı şu şekilde: 

“Tarihi boyunca hür ve bağımsız bir şekilde yaşamış 

Türk milletini Orta Anadolu’ya hapsedip yok etmek 

isteyen emperyalist devletlerin işgal ve istila 

girişimlerine karşı, Samsun’dan başlattığı direniş 

ile tarih yapıcı lider unvanını alan Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ü, ahirete irtihal edişinin 80. yılında 

rahmetle anıyorum. 

O, Türk milletini tarihin nesnesi hâline getirmek 

isteyen işgal kuvvetlerine teslim olmayı düşünmeyen 

büyük bir kahramandır. 

1699 yılında imzaladığımız Karlofça Anlaşması 

sonrasında, Batı karşısında sürekli çekilmek 

zorunda kalan necip milletimizin makûs talihini 

değiştiren büyük bir komutandır. 

'Milletin istiklali, milletin azim ve kararı ile 

kurtulacaktır.' inancıyla Millî Mücadele’mizin 

liderliğini üstlenerek, sadece Türk milletine değil, 

aynı zamanda emperyalizmin sömürü çarklarında 

ezilen bütün milletlere bağımsızlık cesareti vermiş 

büyük bir liderdir. 

Bizi, tarih sahnesinden çekilmeye zorlamak için 

20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde topla tüfekle saldıran 

düşmanlar, bugün de soğuk savaş yöntemlerini 

kullanarak ülkemize karşı saldırılarına sinsice 

devam etmektedirler. 

Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti, yeni yönetim 

yapısı ve anlayışı ile onun kurduğu temeller 

üzerinde, gösterdiği hedeflere doğru, büyük bir 

inanç ve azimle yürüme kararlılığını muhafaza  

etmektedir. 

Millet-devlet kaynaşmasıyla istikbale doğru emin 

adımlarla ilerleyen Türkiye’nin yarınları, inşallah 

bugünden daha güçlü ve güvenli olacaktır. 

Bugün vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

İlk Başkanı, istiklâl ve istikbal mücadelemizin 

Başkomutanı, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmet, minnet ve 

şükranla anıyorum.”
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BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, VEFATININ 
80. YILINDA ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kurucusu Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk, 
ebediyete intikalinin  
80. yılında Anıtkabir'de 
düzenlenen devlet 
töreniyle anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 
80. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de 
düzenlenen tören, saat 08.45'te 
devlet erkânının Aslanlı Yol'da 
yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığındaki kortejde, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, yüksek yargı organlarının başkanları, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK PARTİ TBMM 
Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı, milletvekilleri, 
kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, 
bürokratlar ve diğer devlet erkânı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden 
oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine 

bıraktı. Atatürk'ün 80 yıl önce vefat ettiği saat olan 

09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından 

İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı 

yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan 

devlet erkânı, daha sonra Misakımillî Kulesi'ne geçti. 

Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deftere 

şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, istiklal harbimizin 
Başkomutanı ve Cumhuriyet’imizin 
kurucusu olan şahsınızı vefatınızın 80. 
yıl dönümünde bir kez daha rahmetle 
anıyoruz. 

Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin 
emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, 
dâhilî ve haricî bedhahların saldırılarına 
rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh 
devletlerinden biri yapma yolunda 
kararlılıkla yürüyoruz. 

10 Kasım 2018
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Cumhuriyetimizin 95. seneidevriyesinde açılışını 
yaptığımız İstanbul Havalimanı, milletimizin en son 
gurur abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad 
olsun."

Devlet töreninin ardından Anıtkabir, halkın  
ziyaretine açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 

ebediyete intikalinin 80. yılı 

dolayısıyla TBMM'de tören 

düzenlendi. 

Törene TBMM Başkanvekili Levent Gök, TBMM  

Kâtip Üyesi ve İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail 

Ok, AK PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet Emin 

Akbaşoğlu ile TBMM İdari 

Teşkilatı yöneticileri ve çalışanlar  

katıldı. 

TBMM Başkanvekili Gök, 

Atatürk Anıtı'na kırmızı beyaz 

karanfillerden oluşan çelenk 

bıraktı. 

Törende daha sonra Atatürk'ün 

vefat ettiği saat 09.05'te sirenlerin 

çalmasıyla saygı duruşunda 

bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyük Önder Mustafa Kemal 

Atatürk’ün vefatının 80. yılı 

dolayısıyla Türkiye'nin Moskova ve 

Bişkek Büyükelçiliklerinde tören 

düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete 

intikalinin 80. yılında Türkiye'nin Moskova ve Bişkek 

büyükelçiliklerinde törenle anıldı.

Moskova Ankara Büyükelçiliği'nde yapılan 

törene, Dışişleri Komisyonu Başkanı AK 

PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO 

PA) Türk Grubu Başkanvekili, Türk-Rus 

Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK 

PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat 

Çonkar, Dışişleri Komisyonu Üyeleri 

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, 

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan 

Sezgin ve Türkiye Moskova Büyükelçisi 

Hüseyin Diriöz ile Türk kurumlarının 

temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te 

saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal 

Marşı okundu.
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İSTANBUL'DAKİ 5 MİLLET BAHÇESİNİN AÇILIŞ TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Kasım 2018

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım'ın katılımlarıyla İstanbul'a 1,5 
milyon metrekare yeşil alan kazandıracak 
Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, 
Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçeleri 
Başakşehir'de düzenlenen törenle açıldı.

İstanbul'daki 5 millet bahçesinin açılışına 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan 
ve Fatma Betül Sayan Kaya, milletvekilleri, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mevlüt Uysal ve siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda 
vatandaş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başakşehir'de Millet Bahçeleri Açılış 
Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 
5 millet bahçesinin açılışı nedeniyle düzenlenen 
törende yaptığı konuşmada Başakşehir, Kayaşehir, 
Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı Millet Bahçelerinin, 
ayrıca bu vesileyle resmî açılışlarını yapacakları 

Hasan Küçükoğlu ve Halkalı Camilerinin de şehre, 
ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. 

Hizmete sundukları millet bahçeleriyle 100 günlük 
icraat programında yer alan taahhütlerinden birini 
daha yerine getirmiş olduklarını belirten Erdoğan, 
"Söz verdik, yaptık. Bitmedi, yapıyoruz, yapacağız." 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Millet 
Bahçesi'nin 360 bin, Kayaşehir Millet Bahçesi'nin 350 
bin, Hoşdere Millet Bahçesi'nin 142, Baruthane Millet 
Bahçesi'nin yaklaşık 60 bin ve Çırpıcı Millet Bahçesi'nin 
465 bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu 
ve bugün açılışını yaptıkları 5 millet bahçesinin 
büyüklüğünün 1,5 milyon metrekareyi bulduğunu, 
sadece bu projelerle İstanbul'da kişi başına düşen 
yeşil alan miktarını yüzde 10 artırdıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 18 ildeki 33 millet 
bahçesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini 
ifade etti. 

Nüfus artışı ve insanların şehirlere yığılmalarının pek 
çok sıkıntıyla birlikte yeşilin ortadan kalkmasına ve 
dolayısıyla huzur ikliminin bozulmasına yol açtığını 
vurgulayan Erdoğan, Batı toplumlarının tabiatı 
yenilmesi gereken bir rakip olarak gören anlayışının 
yol açtığı tahribatın tüm insanlığın geleceğini tehdit 
ettiğini dile getirdi.

Bugün küresel ısınmanın bedelini buna sebep olan 
ülkelerden önce Afrika'da, Güney Asya'da ve Latin 
Amerika'da yaşayan insanların ödediğini ifade eden 
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Erdoğan, Türkiye'de dahi iklimin giderek değiştiğini, 
çocukluğumuz ve gençliğimizde bilinen rutinin dışına 
çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da kişi başına 
düşen yeşil alan miktarını 16 yılda iki katına 
çıkardıklarını belirterek şu şekilde devam etti:

"Ormanlarımızı vatandaşlarımızın kullanımına açarak 
evlatlarımızın tabiatla iç içe bir hayatı tanımalarını 
temin ettik. Özellikle kalabalık nüfusa sahip yerlerin 
yanı başlarında şehir ormanları oluşturup hizmete 
sunduk. Millî parklarımızın, koruma altındaki vadilerin ve 
ovalarımızın sayılarını artırdık. Rabb’imiz bizlere hayırlı 
işlerde yarışmamızı emrediyor. Millet bahçeleri projemiz 
hayırlı işlerde yarışma anlayışımızın son ürünüdür, 
hamdolsun milletimiz tarafından da büyük bir şevkle 
sahiplenilmiştir. Türkiye'yi, özellikle de şehirlerimizi 
yemyeşil hâle getirene kadar millet bahçelerimizle, 
ağaç dikimlerimizle ve diğer faaliyetlerimizle durmadan, 
usanmadan çalışmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanıyla, meclisiyle, belediyeleriyle el ele 
verip Türkiye'yi 2023 hedefine ulaştıracaklarını dile 
getiren Erdoğan,  konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bu 5 millet bahçemiz, inşallah İstanbul’umuza, 
milletimize hayırlı olsun diyorum, millet kıraathaneleri 
hayırlı olsun diyorum, yavrularımız anneleriyle 
babalarıyla bu bahçelerde istediği gibi eğlensin, 
gençlerimiz, millet kıraathanelerinde derslerini 
çalışsınlar, kitaplarını okusunlar orada kek, çay, 
çorba, pasta... Bunları da yesinler. Açılışını yaptığımız 
Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve 
Çırpıcı Millet Bahçeleri ile Hasan Küçükoğlu ve Halkalı 
Camilerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin 
şehrimize kazandırılmasında, emeği geçenleri 
tekraren tebrik ediyorum."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İstanbul'daki millet bahçelerinin 
açılışına katılarak konuşma yaptı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 5 millet bahçesinin 
açılışı dolayısıyla Başakşehir'de düzenlenen törende 
yaptığı konuşmada, İstanbul'u "şehirlerin şahı" olarak 
niteleyerek, projenin gerçekleşmesinde katkısı olan 
herkese teşekkür etti.

Millet bahçesi ile beraber huzurun ve refahın da 
açılışını yaptıklarını dile getiren Yıldırım, "Bahçe bizim 
kültürümüzün bir parçasıdır, özellikle köylerimizde, 
ekim, biçim yaptığımız hayat alanlarıdır. Şehirlerin 
nüfusu arttıkça bahçelerin yerini binalar aldı, 

insanlarımız bahçelere hasret kaldı. Bugün açılışını 
yapacağımız millet bahçesi ile sizlerin, İstanbulluların 
bahçe özlemi, yeşillik özlemi bir ölçüde giderilecektir." 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Başakşehir ve diğer 
ilçelerdeki millet bahçelerinin İstanbul'a, İstanbullulara 
verdikleri değerin ifadesi olduğunu söyledi.

Şehirlerin cadde, sokak ve binalardan müteşekkil 
yerler olmadığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şehirler aynı zamanda hayat alanlarıdır. 
Beslenmeden barınmaya, eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan iletişime kadar her alanda ihtiyaçlarımızı 
karşılayacağımız yerlerdir şehirler. Şehirler 
medeniyetimizin merkezidir. Zaten medeniyet de 
Medine'den gelmektedir. Medine şehir, medenileşmek 
de şehirleşmek demektir. Yüce Rabb’imiz insanın 
yaratılmışların en şereflisi olduğunu söylemiştir. 
İnsanın da yaşadığı yerlerin şerefine uygun olması 
gerekir. Bizim bütün gayretimiz de insanlarımıza 
güzel bir hayat yaşatmak içindir. Bu güzel günde bu 
millet bahçelerinin sizler için, İstanbullular için hayırlı 
olmasını diliyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da törende 
bir konuşma yaparak hedeflerinin her kentte en az bir 
millet bahçesini halkın hizmetine sunmak olduğunu 
vurgulayarak millet bahçelerinin İstanbul’a hayırlı 
olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir 
Millet Bahçesi'nin açılışının ardından telekonferans 
yöntemiyle diğer millet bahçelerine bağlanarak 
açılışlarını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı 
Yıldırım ve beraberindekiler millet bahçesini gezdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da 
İstanbul'daki 5 millet bahçesinin açılışında dua etti. 
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TÜRKPA 8. GENEL KURULU İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ
20 – 21 Kasım 2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. 
Genel Kurulu İzmir'de gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı ve TÜRKPA Türk Grubu 
Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel 
Kurulu'na katılmak üzere İzmir'e geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım’a TÜRKPA 
8. Genel Kurulu ve 10. yıl dönümü 
etkinliklerinde TBMM Başkanvekili 
Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesi Türk 
Grubu Üyeleri AK PARTİ Amasya 
Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, 
AK PARTİ Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, AK PARTİ 
Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Bursa 
Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Niğde 
Milletvekili Ömer Fethi Gürer, HDP İstanbul Milletvekili 
Hüda Kaya ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 
AK PARTİ İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı 
ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
eşlik etti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
8. Genel Kurulu kapsamında üye 
ülkelerin Meclis başkanlarından 
oluşan TÜRKPA Asamble 
Konseyi toplandı.

20 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkanlık 
ettiği TÜRKPA Asamble Konseyi, 
Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay 
Asadov, Kazakistan Meclis Başkanı 
Nurlan Nigmatulin, Kırgızistan Meclis 
Başkanı Dastanbek Cumabekov, KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay ve Macaristan Meclis Başkanı 
Laszlo Köver ile TÜRKPA Genel Sekreteri 
Altınbek Mamayusupov'un katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Macaristan Meclis Başkanı Laszlo 
Köver ile ikili görüşmede bulundu.

20 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, üye ülkelerin Meclis 
başkanları ile yapılan TÜRKPA Asamble Konseyi 
toplantısının ardından gözlemci ülke statüsündeki 
Macaristan'ın Meclis Başkanı Laszlo Köver ile ikili 
görüşmede bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Macaristan 
Meclis Başkanı Köver ve beraberindeki heyet ile bir 
araya geldi.

Soldan sağa: Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Azerbaycan Millî Meclisi 
Başkanı Oktay Asadov, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kazakistan Meclis Başkanı 
Nurlan Nigmatulin ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ve 
beraberindeki heyet ile birlikte
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Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
8. Genel Kurulu kapsamında 
düzenlenen TÜRKPA'nın 10. kuruluş 
yıl dönümü dolayısıyla "TÜRKPA'nın 
İlk On Yılı ve Parlamentolar Arası 
İş Birliğinin Geleceği: İş Birliğine 
Yeni Yaklaşımlar" başlıklı konferans 
TBMM’nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirildi.

20 Kasım 2018

"TÜRKPA'nın İlk On Yılı ve Parlamentolar Arası İş 
Birliğinin Geleceği: İş Birliğine Yeni Yaklaşımlar" 
başlıklı konferansa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov, 
Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve 
Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver, TBMM 
Başkanvekili Mustafa Şentop ve TÜRKPA Genel 
Sekreteri Altınbek Mamayusupov katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
“TÜRKPA’nın İlk On Yılı ve 
Parlamentolar Arası İş Birliğinin 
Geleceği: İş birliğine Yeni 
Yaklaşımlar” başlıklı konferansta bir 
konuşma yaptı.

TÜRKPA 8. Genel Kurulu açılışında konuşan TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'in Türkiye'nin üçüncü 
büyük kenti ve en hızlı gelişen, kalkınan şehirlerinden 
olduğunu belirterek İzmir'in milletvekili olarak 
konukları burada misafir etmekten memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi. 

İlk Türk donanmasının bu şehirde kurulduğunu, 
İzmir'in 1403 yılında Türk toprağı hâline geldiğini, 
İstiklal Savaşı mücadelesinde ilk kurşunun İzmir'de 
atıldığını kaydeden Yıldırım, İzmir'in Türkiye'nin 
Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin ihracat 
merkezlerinden olan İzmir'in önemli limanlara sahip 

olduğunu aktararak, İzmir'i yüksek hızlı trenle Bakü-
Tiflis-Kars demir yolu hattına bağlayacaklarını, o 
zaman İzmir Limanı’nın Kafkaslara, Orta Asya'ya da 
hizmet vereceğini anlattı. 

TÜRKPA'nın 10. yılının kutladığına işaret eden Yıldırım, 
şu şekilde devam etti: 

"Bir zamanlar hayal bile edemediğimiz birliklerin 
kuruluş yıl dönümünü kutlamak hepimizde tarifi 
imkânsız duyguları beraberinde getiriyor. 2008'de 
kuruluşunu gerçekleştiren TÜRKPA, Meclisler arası 
ilişkileri çok taraflı olarak kurumsallaştırmaktadır. Türk 
dili konuşan ülkelerin hükûmetleri arasında ilişkiler 
yıldan yıla gelişiyor. Buna paralel olarak Meclislerin de 
parlamenter diplomasiyi etkin kullanması, ilişkilerin 
gelişmesine katkı sağlaması için TÜRKPA gibi 
kuruluşlara ihtiyacı var. Dünyadaki benzer teşkilatlarla 
mukayese edildiğinde geçen 10 yılın başarılı olduğunu 
söyleyebiliriz. Örnek çalışmaların ardından Türk 
Keneşi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı 
kuruluşu gerçekleşti. Bu toplantı ile iş birliğinin dünü, 
bugünü ve geleceğini konuşacağız. Uluslararası 
teşkilatı kurmak önemli bir karar ama onu yaşatmak 
çok daha zor. 2008'den bugüne kadar çok önemli 
aşamalardan geçtik."

TÜRKPA'nın bugün itibarıyla kendini ispatlamış bir 
kuruluş hâline geldiğini ve TÜRKPA'nın 8. Genel 
Kurulu'na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Meclis Başkanının da katıldığını dile getiren Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

"Kıbrıs Adası'nda 35 yıl önce bağımsızlığını ilan eden 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, o günden bugüne 
kadar adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük 
bir mücadele içerisinde. Her türlü kısıtlamalara 
ve haksızlıklara rağmen var olma mücadelesini 
sürdürüyor. Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş 
Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir 
yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında 
müşterek bir çözümün bulunmasıdır. Bu konuda 
başından beri Türkiye, gerek Birleşmiş Milletler gerek 
Avrupa Birliği çabalarına hep olumlu katkı sağlamış, 
bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam 
edecektir." 

TÜRKPA'ya değer katan diğer önemli bir paydaş 
ülkenin de Macaristan olduğunu belirten Yıldırım, 
2013 yılında misafir üye olarak çalışmaya katılan 
Macaristan'ın 2014'de gözlemci statüsünü kazandığını, 
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bu ülkenin varlığının, TÜRKPA'nın ilk genişleme 
adımı olmasının yanında kültürel ve coğrafi 
havzaya önemli katkı sağladığını dile getirdi. 

Uluslararası kuruluşları ayakta tutan şeyin kurucu 
devletler ve o devletlerin sağladığı destekler 
olduğunu, Türk iş birliği kuruluşlarının da gücünü 
kendi devletlerinden aldığını kaydeden Yıldırım, 
"İnşallah önümüzdeki yıllarda birlikte kurduğumuz 
teşkilatlarımız çalışmalarını başarılı bir şekilde 
sürdürecektir." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Ortak dil, ortak 
kültür ve medeniyet şuuruna sahip milletin 
mensupları olarak biz tarihi birlikte yazıyoruz. 
Tarihte büyük devletler, medeniyetler kurmuş bir 
milletin evlatları olarak geleceğimizi birlikte inşa 
ediyoruz. Bir olursak diri olacağız, kardeş olacağız ve 
birlikte geleceği inşa edeceğiz." ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, dilde, fikirde birlik 
çağrısının ancak aynı istikamete bakmakla mümkün 
olabileceğine işaret ederek bilim insanları, eğitimci, 
aydın ve iş insanlarının da bu konuda sorumluluk 
taşıdığını hatırlattı. 

Ortak dil ve tarih çalışmalarına çok daha fazla zaman 
ayırmak gerektiğini söyleyen Yıldırım, şu şekilde 
devam etti: 

"Tarih, arkeoloji, antropoloji alanında çalışmaları 
derinleştirmemiz gerekiyor. Şurası bir gerçek ki 
kendimiz için bir şey yapmazsak kimse bizim için 
parmağını kımıldatmayacaktır. Bizler hedeflerimize 
çalışarak üreterek dayanışma ile mutlaka erişeceğiz. 
Genç Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, bize muasır medeniyetlerin üzerine çıkmak 
hedefi göstermiştir. Bu hedef, Türk Dili Konuşan 
Ülkeler Parlamenter Asamblesinin de aynı zamanda 
hedefi olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için ekonomik 
ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Ülkelerimizin 
altyapı ihtiyaçlarını giderip insanlarımızın niteliğini 
artıracağız. Aynı zamanda ahlak ve adalet değerlerine 
sarılıp akılla, bilgiyle çalışmamızı sürdüreceğiz. 
Çalışmayı liyakat sistemiyle destekleyeceğiz ve 
ehliyeti geliştireceğiz." 

"Yozlaşma bir toplumu ifsat eden en önemli kötü 
hasletlerden biridir, buna fırsat vermeyeceğiz." diye 
konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, akılla, bilimle 

değişen dünyanın şartlarına uyum sağlamak ve 
gelişmek gerektiğini vurguladı. 

Değişimle birlikte tarihe altın harflerle yazılacak 
başarılar elde edilebileceğini aktaran Yıldırım, 
"Temenni ettiğimiz bu başarıya ulaşmanın yolu 
eğitimden geçiyor. Yenilikçi teknolojilere çok daha 
fazla zaman ve kaynak ayırmaktan geçiyor. Bizler millî 
şuur sahibi, evrensel değerlerle donanmış insanlarla 
gençlerle istikbal güneşini parlatabiliriz. Dünyada 
başarılı olan ülkelerde durum bu şekildedir. Çalışkan, 
nitelikli, millî değerlere sahip nesiller çok daha kolay 
bir şekilde geleceği yakalamış oluyorlar." görüşünü 
dile getirdi. 

Standartlarda birlik sağlamak için de uzmanların 
bir araya gelmesi gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Büyük mutasavvıf Mevlâna diyor ki 'Dün dünde kaldı 
cancağızım artık yeni şeyler söylemek lazım.' Bizler de 
bugün burada dünden çıkardığımız derslerle geleceği 
konuşuyoruz, geleceği hedefliyoruz. TÜRKPA'nın 
geleceği milletimizin ve devletlerimizin geleceği 
ile aynıdır. Devletlerimizin kaderi birbirine bağlıdır. 
TÜRKPA bugüne kadar yürüttüğü çalışmalarla 
uluslararası alanda da önemli yer edinmiştir. Standart 
birliği ile birlikte ele almamız gereken bir diğer konu 
da mevzuat yakınlaştırmasıdır. Bu zor bir konudur 
ama üzerinde çalışılması gereken bir meseledir. Bu 
konuda bir çalışma başlatılmış olmakla birlikte henüz 
yolun başındayız. Ortak kültür şuuruna sahip milletin 
evlatları, sorunlarını çözmek için ortak tecrübelerden 
daha çok yararlanmalıdır." 
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TBMM Başkanı Yıldırım, bu konuda meclislerin 
kanunları uzlaştırmak adına daha fazla iş birliği içinde 
olması gerektiğini söyledi. 

Gelecek 10 yılda model kanun yapmak adına 
çalışmaların geliştirilebileceğine işaret eden Yıldırım, 
Meclisler arasında bağı kuvvetlendirmek için dostluk 
grupları marifetiyle çalışılabileceğini belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, güçlerin tam anlamıyla 
birleşmesini istediklerini, Özbekistan ve 
Türkmenistan'ın da bu birliğe üye olması için daha 
fazla gayret gösterilmesi gerektiğini, Özbekistan'dan 
iki milletvekilinin toplantıya katılmasının da önemli bir 
gelişme olduğunu vurguladı. 

TÜRKPA'nın başarılı olması için devlet ve hükûmet 
başkanlarının desteğine de teşekkür eden Yıldırım, 
TÜRKPA dönem başkanlığının Türkiye'ye geçtiğini 
sözlerine ekledi.

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı 
Oktay Asadov, Kazakistan Meclis 
Başkanı Nurlan Nigmatulin ve 
Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek 
Cumabekov ve gözlemci ülke 
statüsündeki KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 
ile Macaristan Meclis Başkanı Laszlo 
Köver  konferansta birer konuşma 
yaptılar.

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov, 
konferansın açılışında yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın 
uluslararası Türk kültürünün gelişimini ve diğer dost 
ülkelerle entegrasyonuna yardımcı olduğunu söyledi. 
Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaşadığı sorunun 
yanı sıra bazı problemlerin bölgesel ve uluslararası 
korkular yarattığını kaydeden Asadov, bölgede sağlam 
bir barışın sağlanacağına inandığını ifade etti.

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin 
de Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, kardeş Türk yurdunda kendilerine 
gösterilen saygı ve yüksek seviyedeki konferans için 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

2008 yılında kurulan TÜRKPA'nın 10. yılını kutlayan 
Nigmatulin, 10 yılın uzun bir süreç olmadığını ancak 
Türk ülkelerinin parlamenter asamblelerinin gelişmesi 
istikametinde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini 
söyledi.

Nigmatulin, bu yıllar içinde Türk ülkelerinin birliğini, 
beraberliğini güçlendirmek yolunda birçok kararlar 
alındığını ifade ederek ekonomik, sosyal, kültürel, 
çevre gibi farklı konularda önemli çalışmalar yapıldığını 
anlattı.

TÜRKPA'nın kardeş halkları birbirine yaklaştırması 
konusunda uluslararası çalışmalar da yaptığını dile 
getiren Nigmatulin, gelecekte de birçok çalışma 
yapılacağını kaydetti.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov 
da 10 sene önce kurulan TÜRKPA'nın önemli 
başarılar elde ettiğini aktardı. Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkçe 
konuşan ülkelerin yanı sıra Müslüman ülkelere yönelik 
yapılan konuşmalarının herkes tarafından dinlendiğini 
ve desteklendiğini söyleyen Cumabekov, hızlı bir 
değişim içinde olan dünyada TÜRKPA'nın varlığını 
sürdürmesinin önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Cumabekov, Türk devletlerinin Avrupa ve Asya'yı 
birleştiren güvenilir bir köprü olduğunu belirterek 
"Biz her zaman birlik olalım, dünyadaki değişik 
ölçeklerdeki meselelere bakarken, kendi içimizdeki 
meseleleri çözelim." dedi.

Gözlemci ülke statüsündeki Macaristan Meclis 
Başkanı Laszlo Köver de TÜRKPA'nın 10. yıl dönümünü 
kutlayarak, Macaristan'ın 5 yıl önce TÜRKPA'ya 
gözlemci olarak katılma talebinde bulunduğunu 
söyledi.

Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında bir köprü vazifesi 
gördüğünü bildiren Köver, Türkiye ile Macaristan 
arasında yakın bir ilişki olduğunu söyledi.

Gözlemci ülke statüsündeki KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da TÜRKPA'nın 
Türkçe dilini konuşan geniş bir coğrafyadaki ülkelerin 
parlamentolarını bir araya getirmek için yola çıktığına 
işaret ederek dillerin ortak bir gelecek tasavvurunun 
taşıyıcısı olma özelliği bulunduğunu kaydetti.

Hayatın dil olmaksızın icra edilemeyeceğine dikkati 
çeken Uluçay, Türkçenin böyle bir ortaklık, iş birliği 
platformu için en ideal değer olduğunu ifade etti.
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Kıbrıs sorununa ilişkin bazı sorunları paylaşmak 
istediğini aktaran Uluçay, geçen yıl BM Genel 
Sekreterinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen beşli 
zirvenin KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
sergilediği uzlaşma ve çözüm gayretlerine rağmen 
sonuç vermediğini hatırlatarak sergiledikleri uzlaşı 
siyasetinin yanıtsız bırakıldığını dile getirdi.

Uluçay, Rum tarafına statükonun kendilerine 
sağladığı konforlu alanın sürdürülebilir olmadığının, 
sergilemekte ısrar ettiği uzlaşmazlık siyasetinin 
sadece ada için değil bölge için riskler barındırdığının 
izah edilmesi gerektiğini anlatarak, "Rum kesiminin 
tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde 
uluslararası şirketlere verdiği lisanslar, yapılmakta 
olan faaliyetler, adanın asli unsuru ve eşit ortağı 
olan Kıbrıs Türk halkının rızası alınmadığından 
hukuksuzdur, hükümsüzdür, barışa hizmet 
etmemektedir.” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, dönem başkanlığını Türkiye’ye 
devreden Kırgızistan’ın Meclis Başkanı Dastanbek 
Cumabekov’a TÜRKPA liyakat madalyasını takdim etti.

Konferansın başında Meclis başkanları aile fotoğrafını 
imzaladı, TÜRKPA ile ilgili sinevizyon konuklara 
sunuldu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu 
kapsamında ikili görüşmelerde 
bulundu. 

TBMM tarafından İzmir'de düzenlenen TÜRKPA 
8. Genel Kurulu’na katılan TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, ikili ve heyetler arası görüşmelerde  
bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı 
Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile bir 
araya geldi. 

Daha sonra Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyetle 
de görüştü.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı  
Dastanbek Cumabekov ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı 
Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Meclis Başkanı 
Dastanbek Cumabekov'a TÜRKPA liyakat madalyasını 
takdim etti
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel 
Kurulu’nun ikinci gününde bir 
konuşma yaptı.

21 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM tarafından 
düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu’nun ikinci gününde 
yaptığı konuşmada, toplantının gerçekleştiği İzmir'in 
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, hem iktisadi hem kültür 
olarak Türk dünyasının Akdeniz'e ve Avrupa'ya açılan 
önemli kapılarından biri olduğunu söyledi. 

Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan Anadolu'nun en 
güzel şehirlerinden İzmir'in, aynı zamanda kendisinin 
de 2011 yılından beri milletvekili seçildiği il olduğunu 
anımsatan Yıldırım, konukları İzmir'de misafir 
etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

TÜRKPA'nın 10 yıl önce tam bugün İstanbul'da 
kurulduğunu hatırlatan Yıldırım, "21 Kasım 2008'de 
Dolmabahçe Sarayı'nda imzalanan anlaşmayla 
temeli atıldı. Bugün 10. yılını tamamlamış bulunan 
TÜRKPA'nın gelecek onlarca yıl çok daha güzel 
hizmetlere imza atacağına inanıyorum." dedi. 

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un 
TÜRKPA dönem başkanlığı sırasında TÜRKPA 
çalışmalarına ve kurumsal kapasitesinin gelişmesine 
önemli destekler verdiğini, katkılar sağladığını 
kaydeden Yıldırım, Cumabekov ve Kırgızistan 
hükûmetine teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bugün yapılacak genel kurulla 
beraber TÜRKPA dönem başkanlığının Türkiye'ye 
geçeceğini ifade ederek, gelecek yıl TÜRKPA Genel 
Kurulu’nun Azerbaycan'da yapılacağını söyledi. 
Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov'un, 
kuruluşundan bu yana TÜRKPA içerisinde büyük 
emekleri ve hizmetleri bulunduğunu anlatan Yıldırım, 
Asadov'a teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, kuruluşundan beri 
TÜRKPA'nın müstakil bir hizmet binasında 
çalışmalarını sürdürmesi konusunda Azerbaycan 
hükûmetinin katkılarına, kuruluşundan itibaren 
TÜRKPA'ya destek veren Kazakistan Meclis Başkanı 

Nurlan Nigmatulin'e ve Türk dünyasının birliği, 
kardeşliği, dayanışması için her türlü katkıyı sağlayan 
kurucu ülkeler Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanlarına ve genel kurulun 
katılımcılarına teşekkürlerini iletti. 

Bağımsız Türk devletlerinin toplam nüfusunun 155 
milyon, bu ülkelerin gayrisafi millî hasılasının da 
yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar civarında olduğunu 
kaydeden Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"TÜRKPA üyesi ülkeler olarak kurulduğumuz günden 
bu yana pek çok faaliyet gerçekleştirdik. Bunu yeterli 
görmüyoruz. Hedefe ulaşmak için daha gideceğimiz 
çok mesafe var. Ülkelerimizin gelişmişlik standardını 
yükseltmek için yapmamız gereken çok iş var. 
Parlamenter diplomasinin geliştirilmesi çerçevesinde 
meclisler arası ilişkilere önem verdik. İkili ilişkilerimizde 
çok taraflı bir zemin kazandık. Böylece ortak mirası 
korumak ve zenginleştirmek için adımlar attık." 

Türk dünyası mensuplarının aynı tastan su içmiş, bir 
ekmeği bölüşüp yemiş ecdadın torunları olduğunu 
vurgulayan Yıldırım, "Aramızda tarih, kültür, dil ve 
inanç birliği vardır, aynı atanın evlatları olarak uzun 
yıllar birbirimizden uzak kalmanın hasretini yaşadık. 
Tarihî şartlar sebebiyle aramızda bazı farklılıklar 
oluştu. Bu farklılıklar her zaman bizim zenginliğimize 
dönüştü; şimdi ümitlerimize, hedeflerimize ulaşmak 
için birlikte çalışıyoruz." diye konuştu. 

Sosyal, kültürel, ekonomik iş birliğini artırmayı ve yeni 
bir sinerji meydana getirmeyi hedeflediklerine dikkati 
çeken Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Bugüne kadar yakın devletler olarak dillerimiz 
arasında büyük fark olmadığını biliyoruz. Mesela bir, 
iki, üç, dört, beş diye saydığımızda hepimiz aynı şeyi 
anlıyoruz. Et, süt, su, dağ, taş, kuş, at, gök gibi doğal 
hayata dair kelimeler en doğudaki Türklerden en 
batıdaki Türklere kadar aynıdır. Türk dilinin lehçeleri 
ayrı bir dil kadar zengin ama tek dilin lehçeleri kadar 
birbirine yakındır. Tek heceli kelimeler neredeyse aynı 
temel üzerinde." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türk devletleri arasında 
gönül birliği olan ülkelerle güçlü iş birliğini hayata 
geçirmek istediklerini dile getirerek 30 yıl önce hayal 
olan birlikleri bugün hayata geçirdiklerini söyledi. 

Kazakların söylediği gibi birlik olmayınca dirliğin 
olmayacağını, artık, birliği verimli şekilde sonuca 
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dönüştürmek gerektiğine işaret eden Yıldırım, 

yapacakları çok iş olduğunu, Türk devletlerinin çok 

büyük fırsat ve imkânlarının bulunduğunu kaydetti. 

Ekonomik imkânları, insan kaynağını, teknik kapasiteyi 

daha da geliştirmeleri gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, 

"Dünyadaki gelişmeler, bölgesel çatışmalar, ulusal 

sorunlar bizleri meşgul etse de hazırlıklarımız uzun 

vade için olmalıdır. Dünya devletler ailesi arasında 

itibarlı yerimizi daha da güçlendirmek için planlarımızı 

gelecek nesilleri düşünerek yapmalıyız. İnsan istese 

taştan su, balçıktan gül çıkarır; istersek, birlikte hareket 

edersek taşın da suyunu çıkarırız." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da 

FETÖ'nün büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldığını, bu 

örgüte mensup hainlerin Cumhurbaşkanını, Meclisi, 

ülkeyi hedef alarak darbe girişiminde bulunduğunu 

anımsatarak "Aziz milletimizin hürriyet ve demokrasiye 

inancını, bağlılığını hesaba katamadıkları için sonunda 

büyük bir yenilgi, hezimete uğradılar. Devletimizi 

istikrarsızlığa sürüklemek isteyen darbecileri ilk günden 

itibaren kınayan, siz değerli kardeşlerimiz oldunuz. Bu 

sebeple hepinize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin 

değil, sizlerin de gelecekte güvenlik ve istikrarını hedef 

alma potansiyeli olan FETÖ örgütü ve mensuplarıyla 

mücadelemizde desteğinizi güveniyoruz. Merkezi 

Atlantik ötesinde olan bu örgüt, eğitim kurumları, 

yardım faaliyetleri adı altında gündeme gelse de gizli 

gündemi olan ve emperyalizme hizmet eden çok 

tehlikeli bir örgüttür." dedi. 

TÜRKPA'nın gelecekte daha da büyük hâle gelmesi, 

büyümesi için Özbekistan'ın da organizasyonda 

yer almasını önemsediklerini ifade eden Yıldırım, 

toplantıya katılan Özbekistan temsilcilerine de 

teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Birlikten kuvvet 

doğar, inşallah daha büyük başarılara imza atacağız. 

Gelecek nesillere imza attığımız bu başarıları miras 

bırakacağız." diye konuştu. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
8. Genel Kurulu’nun ikinci gününde 
diğer ülkelerin Meclis başkanları da 
birer konuşma yaptılar. 

TÜRKPA 8. Genel Kurulu'nda konuşan Kazakistan 
Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, TÜRKPA 
kapsamında sağlık, eğitim gibi alanlarda birçok 
çalışma başlatıldığını, bu çerçevedeki ekonomik iş 
birliğinin de önem taşıdığını belirtti. 

Birlikte çalışmanın önemli olduğunu vurgulayan 
Nigmatulin, "TÜRKPA kendini ispatladı ve katılımcı 
sayısının da artmasını arzu ediyoruz. Türk birliğinin 
yeni bir vizyona kavuşması için iş birliği ve istikrarımız 
önemli." diye konuştu. 

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov 
ise TÜRKPA'nın ülkelerin gelişmesinde önemli 
rol oynadığına işaret ederek iş birliğinin, halkların 
sorunlarının çözüm arayışlarını desteklediğini 
vurguladı. 

Parlamenter diplomasiyi çok önemsediklerini ifade 
eden Asadov, şu şekilde konuştu: 

"Ermeni Silahlı Kuvvetleri 25 yıldan uzun süredir 
Azerbaycan topraklarını işgal etmiş durumda. 
1993 yılında BM Güvenlik Konseyi, Ermeni Silahlı 
Kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarından geri 
çekilmesini istedi. Uluslararası örgütler de benzer 
kararları kabul etti. Türkiye, Azerbaycan'ın toprak 
bütünlüğü konusunda desteğini her zaman ifade 
etmiştir. Dağlık Karabağ sorunu çözümü konusunda 
Azerbaycan'ın yanında olan kardeş Türkiye 
Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim." 

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov 
da Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iş birliği için 
programlar geliştirilmesi gerektiğine dikkati çekti. 

İş birliğinin yeni seviyeye çıkması için TÜRKPA'nın 
olmazsa olmaz bir platform olduğunu anlatan 
Cumabekov, "Bunu geliştirmemiz lazım. Halklarımızın 
tarih açısından sıkı bağları var. İş birliğini güçlendirmek 
için Türkçe konuşan ülkelerin parlamentoları 
arasındaki diyalog sağlanmalı. Globalleşme sürecinde 
yaşanan sorunları çözmek için birlikte hareket 
edilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına 
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yönelik daimî gelişme amaçlarına yönelik kendi 
katkılarımızı yapabiliriz. Önümüzdeki görevlere, 
amaçlara ulaşmak için TÜRKPA'nın yeni stratejiler 
yapması lazım. TÜRKPA genç teşkilat, onun için 
elementlerin gelişmesi gerekir. İş birliğimiz açısından 
programlar yapmamız ve bunu hukuksal platforma 
taşımamız lazım." değerlendirmesinde bulundu. 

Dil, tarih ve kültür birliğinin önem taşıdığına işaret 
eden Cumabekov, kanun yapıcı organların da bu birliği 
desteklemesi gerektiğini vurgulayarak TÜRKPA'nın 
dönem başkanlığını yürütecek Türkiye'ye başarılar diledi. 

Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Köver ise Türkçe 
konuşan ülkelerin kendileri için çok önemli olduğunu 
aktararak "Hepimizin çok benzer bir dil yapısı var, ortak 
bir tarihsel geçmişimiz ve kültürel geleneklerimiz var. 
Türk ulusunun başlangıç aşamasında Macaristan'ın 
etkisini biliyoruz. Avusturya İmparatorluğu’na 
karşı çıkmıştır. Macaristan'da sivil toplum kendini 
örgütlemiş ve 1877 Rus-Türk Savaşı'nda da Türkleri 
desteklemiştir. Geçmişte pek çok örnekte Turan 
fikri desteklenmiştir. Umuyorum ki bu iş birliğimizin 
dostane havasını ve uluslarımızın birliğini devam 
ettiririz. Kültürel, geleneksel ortak yönlerimiz üzerine 
kurduğumuz bu güzel ilişkilerimiz, ortaklığımız devam 
eder ve amaçlarımıza ulaşırız." 

Özbekistan Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı 
Hatancan Ketmanov da TÜRKPA'nın 10. yılını kutladı 
ve iş birliğinin önemine değindi. 

Parlamentolar arasındaki olumlu ilişkilerin 
devam ettiğini belirten Ketmanov, komşu, kardeş 
memleketlerle izlenen politikaların halklarda olumlu 
yönde kabul gördüğünü söyledi. 

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 
TÜRKPA'nın kuruluş felsefesine en az üye ülkeler 
kadar bağlı olduklarını ifade etti. 

TÜRKPA'nın parlamentoları arasındaki iş birliğinin 
koordinasyona, güç birliğinin gelişmesine, 
demokrasinin kökleşmesine önemli katkı sağladığını 
vurgulayan Uluçay, KKTC olarak her türlü katkıya 
hazır olduklarının altını çizdi. 

2004 yılında hazırlanan kapsamlı bir çözüm planının 
BM tarafından adanın iki tarafında eş zamanlı olarak 
referanduma sunulduğunu anımsatan Uluçay, 
"Kıbrıs Türk halkı planı kabul etti ancak Rum halkı 
reddetti. Sorunun devamlı ve çözümsüz hâle 
gelmesinin sorumlusunun Rum tarafı olmasına 
rağmen Kıbrıs Türk halkı cezalandırıldı. Sonuç odaklı, 
takvimlendirilmiş, kısa, yoğun bir müzakere süreci, 
Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturabilir. Yeter ki Rum 
kesimi uzlaşmaz politikalarını terk etsin. Ada AB üyesi 
ancak Kuzey Kıbrıs'ta AB müktesebatı uygulanmıyor. 
Aslında adanın bütünü AB toprağı olarak kabul 
edilmiştir. Federal çözümle oluşacak olan yeni 
ortaklığın siyasi eşit unsuru olan Kıbrıs Türk halkını 
temsilen Türkçe'nin AB'nin resmî dili olması, alınacak 
bir kararla hayata geçecektir." ifadelerini kullandı. 

Programda daha sonra genel kurula katılan uluslararası 
teşkilatların temsilcileri de birer konuşma yaptı. 

Toplantının ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
üye ülkelerin Meclis başkanları, uluslararası 
teşkilatların temsilcileri ve parlamenterler aile 
fotoğrafı çektirdi.
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TÜRKPA 8. Genel Kurulu 
kapsamında TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Azerbaycan Millî 
Meclisi Başkanı Oktay Asadov, 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin ve Kırgızistan Meclis 
Başkanı Dastanbek Cumabekov’un 
katılımıyla basın toplantısı 
düzenlendi.

21 Kasım 2018

TÜRKPA 8. Genel Kurulu’nun ikinci gününde 

konuşmaların ardından komisyonlardan gelen 

raporlar görüşüldü, TÜRKPA Sekretaryasının 2019 

yılı bütçesi oylanarak kabul edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, düzenlenen 

basın toplantısında yaptığı konuşmada, TÜRKPA 

8. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen 

görüşmelerin çok içerikli ve verimli geçtiğini  

ifade etti. 

Kırgızistan Cumhuriyeti'nden devraldıkları TÜRKPA 

dönem başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmek 

için çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayan Yıldırım, 

TÜRKPA'nın 10 yıl önce bugün 

kurulduğunu hatırlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 

TÜRKPA'nın 10 yılda 

gerçekleştirdiği 7 genel kurul 

toplantısında aldığı kararlarla 

kurumsallaşma sürecinde 

kayda değer başarılara imza 

attığını ifade ederek, Türk dili 

konuşan ülkeler arasında her 

alanda kurumsallaşmış iş 

birliğinin önemli boyutunu teşkil 

eden TÜRKPA'yla ilgili uzman 

komisyon raporları ve bütçe 

gibi konuları genel kurulda ele 

aldıklarını ve karara bağladıklarını anlattı. 

Ayrıca Meclis başkanlarıyla görüşmeler yapıldığını 

belirten Yıldırım, ülkeler arasındaki ilişkilerin, iş 

birliğinin kardeşlik bağları temelinde daha da 

geliştirilmesi yönünde görüş alışverişi imkânı 

bulduklarını söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bu çalışmaların birlik ve 

dayanışmanın sergilenmesi bakımından önemli 

olduğunu, meclisler arasında gerçekleştirilecek 

faaliyetler bakımından yol gösterici olmasını temenni 

ettiklerini kaydetti. 

Kardeşlik esasına dayalı bağları canlandırma, iş 

birliğine daha da dinamizm kazandırma ve halklar 

arasındaki yakınlığı, kardeşliği güçlendirmenin, 

dünyanın içinden geçtiği yeni tehditlerle dolu dönüşüm 

sürecinde hayati önem sahip olduğunu vurgulayan 

Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, kısaca 

Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi 3 Eylül'de 

Kırgızistan'da başarılı bir şekilde yapılmıştır. Bu 

toplantıya Özbekistan Devlet Başkanı ve Macaristan 

Başbakanı da onur konuğu olarak iştirak etmiştir. 

İş birliği ve dayanışma ruhu içinde çalışmamız, 

Soldan sağa: Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Azerbaycan Millî Meclisi  
Başkanı Oktay Asadov, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Kazakistan Meclis Başkanı  
Nurlan Nigmatulin
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ülkelerimizin büyük potansiyelini hayata geçirme 

fırsatı verecek. Türk dünyasına ev sahipliği yapan 

Avrasya bölgesinde bir refah alanı oluşturmamıza 

imkân sağlayacak; mevcut tehlike, zorlukların 

üstesinden gelebilmek için bize güç verecek. 

Önümüzdeki dönem Özbekistan ve Türkmenistan'ı 

da gerek Türk Konseyi gerekse TÜRKPA'nın bir 

üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız. Türk 

Konseyi ve TÜRKPA'nın Türk dünyasının parçası 

olan tüm kardeş ülkelerin ve gönüldaş ülkelerin 

katılımlarıyla daha da güçleneceğine inancım tamdır. 

Toplantı sonunda ittifakla kapsamlı bir ortak bildiri de  

kabul ettik." 

İki gündür devam eden etkinliklerinde Türk dünyasının 

sorunlarının bütün boyutlarıyla ele alındığını kaydeden 

Yıldırım, gelecek vizyonunun, hedeflerinin ortaya 

konduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, çalışmaların bununla 

sınırlı kalmadığını; göç meselesi, bölgesel barış ve 

güvenliğin koruması, ülkelerin egemenlik haklarına 

yönelik tehditlerin, ülkeler arasındaki ortak dil, kültür 

ve tarih bilincinin geliştirilmesi gibi hayati öneme 

sahip konuların tek tek ele alındığını belirterek, 

"Karabağ, KKTC gibi ihtilafların da çözümlenmesi 

konusunda irade ortaya konmuş ve bu konudaki 

düşünceler açıklıkla ifade edilmiştir. TÜRKPA 

dönem başkanlığımız süresi içerisinde bugüne 

kadar kuruluşun yaptığı çalışmaların dünyadaki, 

bölgemizdeki gelişmelerin ışığında daha da ileriye 

taşınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak başta 

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 

ve TBMM olarak bizler elimizden gelen tüm gayreti 

göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Üye ülkelerin 

cumhurbaşkanlarına TÜRKPA'ya verdikleri sınırsız 

destekten dolayı şükranlarımızı sunuyorum." diye 

konuştu. 

Yapılacakların yapılanlardan fazla olduğunu aktaran 

Yıldırım, hızlı değişen dünya ile değişimi okuyarak, 

günün teknolojilerine sahip olarak birliği, dayanışmayı 

daha da ileriye taşımak için her türlü şartın mevcut 

olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, gelecek yıl Kazakistan'da 

Avrasya bölgesinin Meclis başkanları toplantısı 

ile Azerbaycan'da TÜRKPA toplantısı olacağını, 

toplantılarda küresel ve bölgesel meselelerin ele 

alınacağını kaydetti.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 

Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 

8. Genel Kurulu sonucunda, 'İzmir 

Bildirgesi' adıyla ortak bir bildiri kabul 

edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel 

Kurulu'nun ikinci gününde düzenlenen basın 

toplantısında yaptığı konuşmada, TÜRKPA 8. Genel 

Kurulu sonucunda İzmir Bildirgesi'nin hazırlandığını, 

bildirgede önemli konuların ele alındığını belirterek 

bildirgede uluslararası hukuk normlarına, toprak 

bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve iç işlerine 

müdahale edilmemesi gibi konuların teyit edildiğini 

aktardı. 

Kıbrıs Adası'nda iki halkın eşitlik ve ortak sahipliğinin 

görüşmeler aracılığıyla siyasal çözüme ulaşmasının 

gerekli olduğunu aktaran Yıldırım, TÜRKPA'da 

KKTC'nin gözlemci üye olarak yer almasının gündeme 

geldiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, terörle mücadelede 

özellikle FETÖ'ye karşı iş birliği konusunda 

görüşmelerin yapıldığını ifade ederek yasama 

faaliyetlerinin uyumlaştırılması, enerji 

alanında iş birliğinin de bildirgede yer aldığını  

ifade etti. 
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Genel kurulda ayrıca TÜRKPA gözlemci heyetinin 

seçim raporu okundu. Raporda 24 Haziran 

seçimlerinin yerel yasalara ve uluslararası standartlara 

uygun bulunduğu vurgulandı. 

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Türk 

dili konuşan ülkeler arasındaki birliğin geliştiğini, 

bunun da samimi çabaların sonucu olduğunu  

söyledi. 

Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye 

misafirperverliği için teşekkür eden ve TÜRKPA 

üyelerinin birbirini anlamasının önemine dikkati 

çeken Asadov, "Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 

cumhuriyetler kuruldu. Biz yatsak bunu rüyamızda 

göremezdik. Arzularımız yavaş yavaş gerçekleşiyor. 

Özbekistan temsilci heyetinin de burada olması 

önemli. Birliğimizi bir adım öteye taşıdık. Bu samimi 

çabaların sonucudur. Türk dili konuşan devletlerin 

sayısı çoktur." dedi. 

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin de 

TÜRKPA toplantılarına ev sahipliği yapabilmek amacıyla 

gerekli altyapıyı hazırladıklarını aktararak "Türk 

devletleri ve halkları arasındaki dostluğu, kardeşliği 

yakınlaştırmak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz."  

ifadesini kullandı. 

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov 

ise genel kurulda önemli konuların ele alındığını, bu 

konuların dünyadaki değişimleri de kapsadığını ifade 

etti. 

Devletler arasındaki birliğin sağlanmasında 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın da önemli payı olduğuna işaret eden 

Cumabekov, "Bugünkü toplantımızın önemli amacı 

şudur, bizim bir dileğimiz var: Dünyada savaş 

olmasın, hep barış olsun. Çocuklarımız ölmesin."  

diye konuştu. 

Cumabekov, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki birliğin 

geleceğin inşasında rol oynadığını vurgulayarak, "Çok 

kişi olursak dünyadaki en iyi uluslararası kurumların 

lideri olacağız." dedi.

Basın toplantısının ardından TÜRKPA 8. Genel Kurulu 

sona erdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 

Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 

8. Genel Kurulu dolayısıyla 

İzmir'de bulunan TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım, toplantının 

tamamlanmasının ardından Dokuz 

Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne  

bir ziyaret gerçekleştirdi.

21 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir’de geçekleştirilen 

TÜRKPA 8. Genel Kurulu’nun ardından Kırgızistan 

Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ile Cumhuriyet 

Meydanı ve Kordon’da yürüyüş yaparak burada 

vatandaşlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Yıldırım’a, AK PARTİ İzmir 

Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut 

Atilla Kaya da eşlik etti.

Cumabekov ve Macaristan Meclis Başkanı Laszlo 

Köver ile öğle yemeğinde bir araya gelen Yıldırım, 

buradan çıktıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlüğünü ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet 

Hotar tarafından karşılanan TBMM 

Başkanı Yıldırım burada rektör ile bir süre  

görüştü.
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ASYA PARLAMENTERLER ASAMBLESİ 11. GENEL KURULU 
İSTANBUL’DA YAPILDI

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde 
düzenlenen "Asya'da Ekonomik Refahın 
Desteklenmesi" konulu Asya Parlamenterler 
Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu, 29 Kasım –  
2 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı ve Asya Parlamenterler Asamblesi 
(APA) Dönem Başkanı Binali Yıldırım, APA 11. Genel 
Kurulu’nun açılışına katıldı.

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu APA'nın 11. Genel 
Kurulu toplantısına APA Türk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, APA 
Türk Grubu Üyeleri AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Müşerref Pervin Tuba 
Durgut, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi 
Gündoğdu ile HDP Van Milletvekili Bedia 
Özgökçe Ertan, Akdeniz Parlamenter 
Asamblesi (AKDENİZPA) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu ve Parlamentolararası Birlik 
Grubu (PAB) Türk Grubu Başkanı AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı 
Kan, İran İslam Cumhuriyeti Meclis 
Başkanı Ali Ardeşir Laricani, APA Genel 

Sekreteri Mohammad Reza Majidi ile üye ülkelerin 

parlamenterleri ve temsilcileri katıldı.

TBMM Başkanı ve Asya 
Parlamenterler Asamblesi (APA) 
Dönem Başkanı Binali Yıldırım, 
İstanbul'da düzenlenen APA 11. 
Genel Kurulu öncesinde, İran İslam 
Cumhuriyeti Meclis Başkanı  
Ali Ardeşir Laricani ile bir araya geldi.

29 Kasım 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya 
Parlamenterler Asamblesi (APA) 
11. Genel Kurulu Açılış Töreni'ne 
katılarak bir konuşma yaptı.

29 Kasım 2018

TBMM Başkanı ve Asya Parlamenterler Asamblesi 
(APA) Dönem Başkanı Binali Yıldırım, "Asya'da 
Ekonomik Refahın Desteklenmesi" konulu Asya 
Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu 
Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, dünyanın 
çelişkilerle dolu bir süreci yaşadığını, gelir dağılımının 
giderek bozulduğunu, insanlığın en büyük sorunlarının 
başında terör, şiddet, savaş, göç, yoksulluk, bulaşıcı 
hastalıkların geldiğini söyledi. 

Çevre kirliliğine bağlı olarak küresel ısınma ve iklim 
değişikliğinin de ayrı tehdit olduğunu dile getiren 
Yıldırım, bunlara bağlı olarak meydana gelen doğal 
afetler ile depremlerin hayatları tehdit etmeyi 
sürdürdüğünü vurguladı. 

Dünyadaki tüm ülkelerin gayrisafi millî hasılasının 
yıllık 80 trilyon doların üzerinde olduğunu, bir yılda 
üretilen bu katma değerin adil bir şekilde dağıtılması 
hâlinde, dünyada yoksulluk, açlık, susuzluk çeken hiç 
kimsenin kalmayacağını dile getiren Yıldırım, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Günümüzde dünya nüfusunun 7,5 milyar olduğunu 
düşünürsek bir çarpıcı çelişkiyle karşı karşıyayız. Bu 
nüfusun yüzde 10'u, yani 750 milyonu aşırı beslenme 
sorunuyla, obeziteyle karşı karşıya. İnancımıza 
göre 'Komşun aç yatarken tok olma.' anlayışından 
uzaklaştıkları için dünyada 800 milyonu aşan insan 
da açlıkla karşı karşıya. 80 trilyon dolarlık gayrisafi 
hasıla eğer yerküremizde yaşayan toplam nüfusa 
dengeli bir şekilde dağıtılmış olsaydı kişi başına 11 
bin dolar düşecekti. Ancak bir kişiye 9 hisse, 9 kişiye 
bir hisse düşen dünyada çelişkilerimiz, sorunlarımız 
gitgide büyüyor. 

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 258 milyon 
insan, vatansız, göçmen, her yerde dolaşıyor. Her gün, 
yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Ayrıca savaş, terör, 
şiddet gibi nedenlerle de 68 milyon insan, göçmen 
durumuna düşmüş, mülteci. Yerinden, yurdundan 
edilen insanların yarısı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. 
Hatırlayalım, bu işten en fazla zarar gören ülkelerin 
başında da Türkiye geliyor. 

Suriye'de başlayan ve 8 yılı aşan savaştan dolayı 
canlarını kurtarmak için ülkelerini, evlerini barklarını 
terk eden 4 milyona yakın kardeşimize biz ev sahipliği 
yapıyoruz, aşımızı paylaşıyoruz, soframızı paylaşıyoruz. 
Suriye'den iç savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kalan 
bu kardeşlerimize hak ettikleri konforu sağlamak, onların 
hayata tutunmalarını temin etmek için ülke olarak, toplum 
olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz." 

Asya'nın medeniyetin beşiği olduğunu vurgulayan 
Yıldırım, ancak büyük savaşlar ve ticaret yollarının 
değişmesinin Asya'nın talihini olumsuz etkilediğini 
hatırlattı. 

Beşeri ve coğrafi imkânların doğru kullanılmaması, 
çağın değişiminin ıskalanması nedeniyle Asya'nın 20. 
yüzyılın son çeyreğine kadar çekim merkezi olmaktan 
uzaklaştığını, ancak bilgi ve iletişim çağının insan 
hayatında etkin olmasıyla beraber kıtanın talihinin 
tekrar döndüğünü ve ufkunun açıldığını vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Kıtaların ve kültürlerin birleştiği İstanbul'da 
düzenlenen bu toplantının ana gayesinden biri 
de Asya'yı yeniden medeniyet merkezi hâline 
getirmenin imkânlarını, fırsatlarını konuşmaktır, 
değerlendirmektir. Eğer istersek Asya'yı yeniden 
dünyanın çekim merkezi yapar ve insanlığın umudu 
hâline getirebiliriz. Aslında tarihin doğal akışı içinde bu 
yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bunu neden söylüyorum; 
70'li yıllara gittiğinizde dünyanın zenginlik merkezinin 
okyanus ötesinde olduğunu görüyorsunuz. 

80'li yıllarda özellikle havacılığın merkezinin 
Avrupa'nın batısında, 90'lı yıllarda Avrupa'nın 
ortasında ve bu dönemde, 2000'li yıllarda havacılıkta 
cazibe merkezinin Türkiye'nin, İstanbul'un bulunduğu 
Avrasya coğrafyasında yerleştiğini görüyoruz. 
Dünyanın en büyük havalimanını yapmış olmamız 
da bir tesadüf değil, dünyada gelişimin, değişimin 
iyi okunmasının bir sonucudur. Geçmişte zenginlik 
doğudan batıya hicret ederken günümüzde artık 
zenginlik batıdan doğuya doğru yol almaya başlamıştır. 
Giderken de gelirken de Avrasya coğrafyasını geçmek 
durumundadır." 

Daha güzel bir dünyayı yaşamanın, bütün insanların hakkı 
olduğuna işaret eden Yıldırım, "Parlamenterler olarak 
bu konuda hepimize görev düşmektedir. Devam eden 
çatışmaların bölgemize, insanlığa hiçbir faydası yoktur. 
Yapılması gereken mevcut sorunları ortadan kaldırmak, 
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parlamenterler olarak parlamenter diplomasiyi 
etkin bir şekilde kullanarak anlaşmazlıkları, 
sorunları hükûmetlerimizin çözebilmesine 
katkı sağlamaktır. Hürriyet, demokrasi, insan 
hakları, katılımcılık, şeffaflık, hukukun üstünlüğü 
kavramlarını Asya kıtasının siyasi karakteri hâline 
getirmek bizim görevimizdir, bunun için daha 
çok gayret etmemiz gerekir." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, iş birliği yapmaları ve 
sorunları geleceğe havale etmemeleri hâlinde 
Asya'dan başlamak üzere insanların barınma, 
beslenme, güvenlik endişesini taşımadan 
hayatlarını garanti altına alabileceklerini söyledi. 

"Bir elin nesi var, iki elin sesi var." atasözünü 
hatırlatan Yıldırım, "Bir araya geleceğiz, 
güçlerimizi birleştireceğiz, ayrılıklarımızı ön 
plana çıkarmayacağız, ortak yanlarımızı daha çok 
konuşacağız. Anlaşmazlıkları öncelikli gündem 
yapmayacağız, anlaştığımız konulardan çalışmaya 
başlayacağız. Yardımlaşmak, dayanışmak, paylaşmak 
Asya kıtasının medeniyet değerlerinin başında gelir. 
Büyük dedelerimiz Asya'da ve Avrupa'da kurdukları 
medeniyetleri hep bu anlayış üzerine inşa etmişlerdi." 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Asya medeniyetinin en köklü 
ve güçlü kuruluşlarının vakıflar olduğunu söyledi. 

Günümüzdeki sivil toplum kuruluşlarının da aynı 
görevi ifa ettiğini dile getiren Yıldırım; barış, huzur, 
refah içinde bir dünya meydana getirmenin mümkün 
olduğunu düşündüklerini, bunları geçmişten alınan 
referanslara dayanarak söylediğini kaydetti. 

Orta Doğu'nun bugünkü hâlinin 300 yıl öncesiyle 
karşılaştırıldığında, o dönemde ne kadar huzurlu 
olunduğunun tarih kitaplarında görüleceğini 
vurgulayan Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Osmanlı'nın tarih sahnesinden silinmesiyle beraber 
maalesef bölgede emperyal hedefler sebebiyle huzur 
kaçmıştır, barış kaçmıştır, kardeşlik maalesef yok 
olmuştur. Bölge için en büyük tehdit emperyal güçlerin 
iştahını kabartan yer altı kaynaklarıdır. Asya'nın 
kaynaklarına sahip olmak isteyenler bazen doğrudan 
işgal, bazen iç savaş, bazen şiddet, bazen de terör 
gibi araçları kullanmak suretiyle coğrafyanın insanının 
refaha ulaşmasını geciktirmektedir; kaynaklarını, 
enerjilerini azaltmaktadır. Asya ve dolayısıyla bütün 
dünyayı barışa, huzura ulaştırmak için Afganistan'da, 

Yemen'de, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Kuzey Kıbrıs'ta, 
Karabağ'da yaşanan ihtilafların mutlaka çözüme 
ulaştırılması gerekir." 

Myanmar'dan Bangladeş'e vahşet yöntemleri 
kullanılarak göç ettirilen Rohingya Müslümanlarının 
insanlığın tükendiği noktadaki dramlarına kayıtsız 
kalmamak, onların yurtlarına dönmelerini sağlamak 
gerektiğini vurgulayan Yıldırım, dünyanın 21. yüzyılın 
son çeyreğinde girdiği bu türbülanstan mutlaka 
çıkması gerektiğini anlattı. 

Mevcut durumun az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri 
çok fazla mağdur ettiğini vurgulayan Binali Yıldırım, 
"Bu noktada çok büyük görev ifası yapması düşünülen 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı ne yazık ki sorunlara çözüm 
üretmekte yetersizdir." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, BM ve onun etkin kuruluşu 
Güvenlik Konseyinin sadece kurucuların, daimî 
üyelerin denge ve çıkarlarına hizmet etmekten başka 
hiçbir iş yapmadığını, Güvenlik Konseyinin dünyada 
barış, güven ve huzuru tesis edecek bir organ hâline 
gelmesi için değişen dünya şartlarına göre mutlaka 
bir ıslahattan geçmesinin şart olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın sürekli tekrarladığı "Dünya beşten büyüktür." 
söyleminin arka planında bunun olduğunu vurguladı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki ilerlemeye paralel olarak dünyadaki 
olayların daha dinamik hâle geldiğini belirterek, bölgeyi 
ve dünyayı yaşanabilir hâle getirme sorumlulukları 
bulunduğunu söyledi. 

"Ne yapacaksak birlikte yapacağız. Ne yapacaksak 
kendimiz için gelecek kuşaklar için gençlerimiz 
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için yapacağız." diyen Yıldırım, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: 

"Asya ülkelerinin BM tarafından belirlenen 2030 
hedeflerine ulaşmak için ciddi bir niyet ve gayret 
içerisinde olduğunu biliyorum. İlerleme bu şekilde 
devam ederse 21. yüzyılın ilk yarısında Asya kıtasının 
dünya gayrisafi millî hasılasından alacağı pay, yüzde 
50'nin üzerine çıkacaktır. Geçmişte Pekin'den 
Roma'ya uzanan güzergâhı refahla tanıştıran İpek 
Yolu yeniden canlandırılacak ve bu anlamda da 
‘Yol ve Kuşak’ projesi bu bölgenin istikbali ve refahı 
için önemli bir adım olacaktır. Asya kıtasını daha 
etkin, enerjik hâle getirecek bu gelişme, geçmişin 
medeniyet güzergâhının yeniden ihya edilmesi 
anlamına gelmektedir." 

Bu güzergâhların kesintisiz ve vizesiz, kara ve 
demir yolu ulaşım imkânı sağlayacak şekilde ele 
alınması gerektiğini anlatan Yıldırım, bu noktada Asya 
ülkelerinin mevcut insan kaynağı, bilim, teknoloji, 
tarım, enerji, sağlık, eğitim, ekonomik ve sosyal 
gelişmeyle ilgili birçok alanda yeterli imkânlarının 
olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım; göç, açlık ve işsizlik 
gibi sorunlar sebebiyle artık yerel ya da bölgesel 
kalkınmanın yeterli olmadığını belirterek "Hiçbir devlet 
bugün sınırlarına yüksek duvarlar örerek sorunlardan 
kurtulacağını zannetmesin. Sorunların çözümü 
dünyayı bir bütün olarak ele almaktan geçiyor. Gelişmiş 
bazı ülkelerin serbest ticareti ve yatırımı engelleyici bir 
şekilde kısıtlama, korumacılık, izolasyon gibi yollara 
başvurmaları, insanlığın ortak değerlerine zarar 
vermektedir." dedi. 

Bölgede uygulanan kısıtlama ve ambargoların, 
küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamayacağını, 
durumu daha da olumsuz hâle getirmekten başka 
bir işe yaramayacağının aşikâr olduğunu anlatan 
Yıldırım, ekonomik üstünlüklerin baskı aracı 
olarak kullanılmasının, insanlığın refahını sağlama 
gayretlerine ciddi engel teşkil ettiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, uluslararası ticari ilişkilerin 
korumacılık anlayışından uzak tutulması gerektiğini 
vurgulayarak sınırları kapatıp gümrük duvarlarıyla 
kendilerini korumaya aldıklarını zannedenlerin, 
ülkelerini büyük bir açlık ve açık hava hapishanesine 
çevirdiğini unutmaması gerektiğini anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, güvenliğin olmadığı 
yerde ekonominin gelişmesinden, refahtan söz 

edilemeyeceğini, artık küresel boyutlara ulaşan 
sorunlara tek tek ülkelerin çözüm bulmasının imkânsız 
olduğunu kaydetti. 

Bütün insanlığı tehdit eden teröre karşı mücadelenin 
çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Din, dil, 
inanç farkı gözetmeden iyi ve kötü terörist ayrımı 
yapmadan teröre karşı samimi bir şekilde ortak 
mücadele, Asya kıtasındaki ülkelerin ortak hedefi 
olmalıdır." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye ve komşuları başta 
olmak üzere dünyada birçok ülkenin terör tehdidiyle 
karşı karşıya olduğunu belirterek Türkiye'nin 40 yıldır 
terörle mücadele ettiğini ve terör örgütleri arasında 
ayrım gözetmediğini vurguladı. 

Kamboçya'da 2016'da yapılan APA toplantısında 
FETÖ'nün "terör örgütü" olarak kabul edilmesinin 
memnuniyetle karşılandığını ifade eden Yıldırım, bazı 
ülkelerin PKK'yı terör örgütü listesine alıp Suriye'de 
faaliyet gösteren söz konusu örgütün uzantısı PYD 
ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemesini "çifte 
standart" olarak tanımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, BM üyesi ülkelerin Filistin 
devletini tanımak konusunda çok daha büyük 
gayret göstermesi gerektiğini vurgulayarak, benzer 
sorunların Kafkaslarda da yaşandığını anlattı. 
Yıldırım, "Ermenistan'ın 30 yıldır işgal ettiği Yukarı 
Karabağ topraklarının bir an önce hak sahiplerine 
döndürülmesi kaçınılmazdır." dedi. 

Kafkaslarda işgalden dolayı 1 milyon civarında 
mültecinin yerinden yurdundan olduğunu kaydeden 
Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Kıbrıs Adası’nda da benzer durum vardır. Kıbrıs 
Adası’nda iki devletli bir yapı mevcuttur: Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. 
Hâl böyleyken Güney Kıbrıs tarafı dünyada her türlü 
imkândan yararlanırken KKTC'ye kısıtlar, izolasyonlar 
hâlâ devam etmektedir. Bu iki toplum arasında barışı 
tesis etmek, Akdeniz'in güvenliğini sağlamak bakımından 
vazgeçilmezdir. Kıbrıs Adası’nda Rum tarafının uzlaşmaz 
tutumu, çözümü maalesef zora sokmaktadır. KKTC barış 
için ikili görüşmelerde her türlü fedakârlığı, iyi niyetli 
yaklaşımı sergilemekte ancak muhatabı Rum yönetimi 
aynı iradeyi ortaya koymamaktadır. Samimi ve yapıcı bir 
irade ortaya konulduğunda mutlaka nihai, adil bir çözüm 
gelmiş olacaktır." 
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TBMM Başkanı Yıldırım, Asya'yı yeniden 
cazibe merkezi hâline getirmenin Asya 
parlamentolarının ortak hedefi olması 
gerektiğini belirterek "Bu noktada 
birbirimize ihtiyacımız var. Düzenlediğimiz 
bu toplantı, sorunlara samimiyetle çözüm 
aramak iradesinin de bir göstergesidir." 
görüşünü dile getirdi. 

APA Genel Sekreteri Mohammad Reza 
Majidi ve İran İslam Cumhuriyeti Parlamento 
Başkanı  Ali Ardeşir Laricani de toplantıya 
katılarak birer konuşma yaptılar.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, açılış konuşmalarının 
ardından katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çekildi. 

TBMM Başkanı ve Asya Parlamenterler Asamblesi 
(APA) Dönem Başkanı Binali Yıldırım, APA 11. Genel 
Kurulu açılışının ardından Dolmabahçe Sarayı'nda, 
APA Genel Kurulu katılımcıları onuruna akşam 
yemeği verdi. 

Türkiye'nin dönem başkanı olduğu 

Asya Parlamenterler Asamblesinin 

(APA) 11. Genel Kurulu, APA Türk 

Grubu Başkanı Asuman Erdoğan’ın 

katılımlarıyla devam etti.

30 Kasım 2018

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Genel Kurulu 
Divan Başkanı ve APA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan genel kurula katıldı.

APA 11. Genel Kurulu’nun, ikinci gününde APA Genel 
Sekreteri Mohammad Reza Majidi ve APA Türk 
Grubu Başkanı Asuman Erdoğan'ın başkanlığında üye 
ülkelerin parlamenterleri, "Asya'da Ekonomik Refahın 
Desteklenmesi" genel başlığı altındaki oturumlarda 
görüşlerini dile getirdi.

APA 11. Genel Kurulu kapsamında Siyasi Daimi 
Komite, Sosyal ve Kültürel Daimi Komite ile Ekonomik 

ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi de toplandı.

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 
11. Genel Kurulu, APA Türk Grubu 
Başkanı Asuman Erdoğan'ın kapanış 
konuşmasıyla sona erdi.

TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya 
Parlamenterler Asamblesinin (APA) 11. Genel Kurulu 
sona erdi.

APA Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Asuman Erdoğan'ın başkanlık yaptığı kapanış 
oturumunda; Siyasi Daimi Komite, Sosyal ve Kültürel 
Daimi Komite, Barış ve Güvenlik Daimi Komitesi ile 
Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi 
toplantı raporlarını sundu. 

Kapanış oturumuna APA Genel Sekreteri Mohammad 
Reza Majidi de katıldı.

Erdoğan, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, 
parlamenterlerin kuvvetli iradesinin zaman 
içerisinde ortak sorunlara kalıcı çözüm sağlayacağını 
düşündüğünü ifade ederek şunları söyledi:

"Yoksulluk, yoksunluk, iktisadi kalkınmanın yokluğu; 
şiddet, suç ve köktencilik için uygun zemin 
oluşturmaktadır. Kendi topraklarımızda şiddetin 
ve aşırıcılığın etkisinden bağımsız olduğumuzu 
düşünürsek yanılmış oluruz. Yoksulluk, açlık, düşük 
hijyen koşulları gibi olgular mutsuzluk doğurur ve 
kırılgan bireylerin terörist gruplar tarafından istismara 
uğramasına sebep olur. Sınırımızın ötesindeki insanlar 
yoksunluk, eğitim eksikliği içinde yaşarken hiçbirimiz 
güvende değiliz."
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Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 
11. Genel Kurul Toplantısı Sonuç 
Bildirgesi açıklandı.

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) 11. Genel 
Kurulu sonunda açıklanan İstanbul Deklarasyonu'nda, 
Asya'nın pek çok bölgesinde devam eden zorluk ve 
çatışmalardan kaygı duyulduğu ifade edilerek barışın, 
güvenliğin, istikrarın ve kalkınmanın karşılıklı anlayış, 
diyalog, iş birliği ve dayanışmayla tesis edilebileceği 
vurgulandı. 

Bölgesel bağlantılılık projelerinin, tüm Asya halklarının 
çıkarına olduğunun ve Asya halklarının tamamını 
birbirine bağlayacağının altı çizilerek hakiki bir iktisadi 
uyumluluğun Asya devletleri arasında oluşturulmasıyla 
ülkeler arası bağlılığın gerçekleşeceğine ve herkes 
için ekonomik ve sosyal refahın oluşacağına işaret 
edildi.

APA coğrafyası içerisinde iktisadi büyümenin ve ticari 
genişlemenin, siyasi kazanımların devamlılığı için tek 
yönlü yaptırımların kabul edilemez olduğu ve bunların 
olumsuz etkilere yol açtığı belirtildi. 

İsrail'in Filistin'de insan haklarını ihlal ettiği, uluslararası 
hukuk ihlallerinin devam ettiğinin altı çizilerek bölgede 
daimî ve adil bir barışın tesis edilmesi için uluslararası 
çaba gerektiğine işaret edildi.

Arakanlı mültecilere uluslararası yardımların 
artırılarak devam etmesi ve Yemen'e insani yardım 
çağrısında bulunuldu.

Deklarasyonda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 
öldürülmesi de kınanarak "Bu tarz vahim suçların 
tekrar etmemesi için ilgili tarafların gerekli adımları 
atması ve suçluların bir an önce adalete teslim 
edilmesi için çağrımızı yineliyoruz." denildi.

APA Türk Grubu Başkanı Asuman 
Erdoğan, Türkiye'nin dönem başkanı 
olduğu APA 11. Genel Kurulu'nun 
ardından basın toplantısı düzenledi.

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA)  Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Asuman Erdoğan, APA'nın 1999'da Barış için Asyalı 
Parlamenterler Birliği adı altında Bangladeş'in 

öncülüğünde kurulduğunu ve ilerleyen yıllarda 

değişim geçirerek APA adını aldığını hatırlattı.

Aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Körfez 

ülkelerinden katılımcıların yer aldığı 42 üye ülke 

ve 16 gözlemci ülke parlamentosundan oluşan 

APA'da, 11 uluslararası örgütün gözlemci statüsünde 

bulunduğunu kaydeden Erdoğan, APA’ya üye ülkeler 

ve Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal 

ilişkiler konularında parlamentoların iş birliğinin  

amaçladığını anlattı.

Erdoğan, yıl boyunca daimî komite başkanlıkları 

olan üye ülke parlamentolarının ev sahipliğinde 

komite toplantıları yapıldığına değinerek şöyle  

devam etti:

"Bu yıl 11'incisi düzenlenen ve TBMM'nin dönem 

başkanlığında gerçekleştirilen genel kurul toplantısı, 

21 üye ülke ile 3 gözlemci ülke parlamentosu ve 

3 gözlemci örgütten yaklaşık 200 parlamenterin 

katılımıyla gerçekleşti. Genel Kurul Toplantısı Sonuç 

Bildirgesi’nde, Filistin halkının 7'den 70'e yaşadığı 

acıların artık son bulması gerektiğini, başkenti 

Kudüs olmak üzere bir Filistin devletinin kurulması 

ve İsrail'e karşı yürüttükleri haklı davalarını 

desteklediğimizi ifade ettik. APA üyesi ülkeler de bu 

çağrımıza destek verdi. İstanbul Bildirgesi adı altında 

yayımladığımız bildirgede Rohingya mültecilerinin, 

Bangladeş'ten Myanmar'daki topraklarına güvenlik 

ve huzur içerisinde dönmelerinin sağlanabilmesi, 

bu bağlamda konuya taraf olan hükûmetlerin 

cesaretlendirilmesinin ve Rohingya Danışma 

Komisyonunun bu çerçevede çalışmalarının 

hızlanması gerektiğini vurguladık. Cemal Kaşıkçı'nın 

öldürülmesi olayını genel kurulda en güçlü hâliyle 

kınayarak adaletin üstünlüğü ilkesi gereğince bu 

hain cinayetin bir an önce aydınlatılması gerektiğinin 

altını çizdik."

Asuman Erdoğan, 2020-2021 dönemi için APA 

dönem başkanlığını Pakistan'ın üstleneceğini duyurdu.
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BAŞIMIZ SAĞOLSUN
19 Kasım 2018 

CHP Edirne Milletvekili 

Erdin Bircan, Ankara'da 

tedavi gördüğü İbni 

Sina Hastanesinde 

59 yaşında 18 Kasım’da 

yaşamını yitirdi.

Vefat haberinin 

ardından CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent 

Gök, bazı milletvekilleri ile TBMM Genel Sekreteri 

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İbni Sina Hastanesine giderek 

hayatını kaybeden Erdin Bircan'ın ailesine başsağlığı  

dileklerini ilettiler.

Erdin Bircan’ın cenazesi daha sonra uçakla Edirne'ye 

gönderilmek üzere dualarla uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden 

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, 

son yolculuğuna uğurlandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vefat eden CHP Edirne 

Milletvekili Erdin Bircan için Selimiye Camisi'nde 

öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine 

katıldı. 

Cenaze törenine, Erdin Bircan'ın yakınlarının 

yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP genel başkan 

yardımcıları, AK PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet 

Emin Akbaşoğlu, CHP grup başkanvekilleri, 

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı 

Adayı Muharrem İnce, milletvekilleri, Edirne 

Valisi Ekrem Canalp, belediye başkanları ve  

vatandaşlar katıldı.
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Kılıçdaroğlu ile Bircan'ın ailesine taziyelerini  

iletti. 

Törende, Bircan'ın annesi Lüferiye, eşi Bahriye ile 

oğulları Eren ve Erdem Bircan taziyeleri kabul etti. 

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün öğle vakti kıldırdığı 

namazın ardından Bircan'ın cenazesi, defnedilmek 

üzere Enez ilçesine bağlı Hasköy Mezarlığı'na 

götürüldü. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP 

Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın 

vefatı ile ilgili olarak gazetecilere 

açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilere 

yaptığı açıklamada, CHP Edirne Milletvekili 

Erdin Bircan'ı son yolculuğuna uğurlamak 

üzere cenaze törenine katılmak için Edirne'de  

olduğunu söyledi. 

Bircan'ın doktorların tüm gayretine rağmen hayatını 

kaybettiğini belirten Yıldırım, "Milletvekilimize Allah'tan 

rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ve sabır diliyorum." 

dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 

Bircan'ın elim bir rahatsızlık geçirdiğini, 

uzun süre yaşama direnmesine rağmen 

hayatını kaybettiğini dile getirdi. 

Kılıçdaroğlu, Bircan'a şükran borçlu 

olduklarını ifade ederek "Ona her dönem 

saygı duyduk. Doktorlar ellerinden gelen 

bütün çabaları gösterdi, uzun süre yaşama 

direndi. Ama sonuçta kader kaçınılmaz. 

Allah rahmet eylesin; kendisine, ailesine, 

partimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."  

diye konuştu. 

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, parti 

çalışmaları için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin 

kanaması geçirmiş, Ankara'da yaklaşık 4 ay yoğun 

bakımda tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım’da  

vefat etmişti.

Vefat eden CHP Edirne Milletvekili 

Erdin Bircan'ın anısına Genel Kurulda 

bir dakikalık saygı duruşunda 

bulunuldu.

20 Kasım 2018

TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında 

toplanan Genel Kurulda oturumun başlangıcında, 

19 Kasım’da defnedilen Erdin Bircan'ın anısına  

bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TBMM Başkanvekili Adan, Bircan'a Allah'tan rahmet, 

ailesine ve CHP'ye başsağlığı diledi.

Bircan'ın karanfillerle çerçevelenmiş fotoğrafı, 

Genel Kurulda CHP'nin ön sırasına konuldu. Diğer 

partilerden milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili 

Özgür Özel'in yanına gelerek taziyelerini iletti.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
beraberindeki heyetle Senegal'e 
resmî bir ziyaret gerçekleştirdi.

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

Beraberindeki heyetle başkent Dakar'a giden 
Yıldırım'ı, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda, 
Senegal Meclis Başkanı Mustafa Niass, Türkiye Dakar 
Büyükelçisi Nihat Civaner ile büyükelçilik personeli ve 
diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, beraberindeki heyetle Türk 
firmalarınca yapılan Dakar Arena Spor Salonu ile 

Abdou Diouf Kongre Merkezi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Dakar’da Senegal Meclis Başkanı 
Mustafa Niass ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Senegal Meclis 
Başkanı Mustafa Niass ile baş başa ve heyetler arası 
görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın 
toplantısında Yıldırım, Türkiye'nin Senegal'i Sahraaltı 
Afrika’da önemli bir dost ve müttefik olarak gördüğünü 
ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, şubat 
ayı sonundaki ziyaretinde, iki ülke arasında mutabık 
kalınan anlaşmaları birer birer hayata geçirdiklerini 

belirten Yıldırım, Senegal ile ilgili ikili anlaşmaların en 
hızlı şekilde TBMM'de onaylandığını kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Mecliste Senegal’in geçiş 
üstünlüğü var, bunu bilmenizi isterim. Senegal ile 
hem altyapının geliştirilmesi hem eğitim alanında 
hem de güvenlik alanında iş birliğini önemsiyoruz." 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin, elindeki imkânlarla Senegal’in gelecek 
yıllar için hedeflerine, refahına katkı yapmaya devam 
edeceğini vurgulayan Yıldırım, "Kardeşlerimizle 
ilişkilerimiz tek taraflı menfaate dayanmaz. Her iki 
ülkenin de kazanması esasına göre ilişkilerimizi 
geliştirmek istiyoruz. Çünkü bizim geçmişimizde 
sömürü ve sömürgecilik yok. Bu bakımdan Afrika’nın 
gelişmesi, kalkınması; dünyanın refahı, huzuru ve 
birçok problemin ortadan kalkması anlamına gelir." 
diye konuştu. 

İki ülke cumhurbaşkanlarının çok iyi dost olduklarını 
kaydeden Yıldırım, iki liderin her görüştüklerinde 
yeni bir karar aldığına ve bu kararların süratle hayata 
geçirildiğine işaret etti. 

Üst düzey ziyaretlerin, ikili ilişkilerin ilerlemesine 
çok büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, 
parlamentolar arası yakınlaşmanın da gerekli 
olduğunun altını çizdi. 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, SENEGAL'E  
RESMÎ ZİYARETTE BULUNDU

2 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Senegal Meclis Başkanı Mustafa Niass ile  
heyetler arası görüşmede
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TBMM Başkanı Yıldırım, şunları söyledi: 

"Hükûmetlerimizin işlerini kolaylaştıracak önemli 
kararlar alabiliriz, önemli çalışmalar yapabiliriz. 
Senegal ile Türkiye arasında ticaretin gelişmesi, 
yıldan yıla artması gayet güzel ancak rakamlara 
baktığımızda iki ülkenin potansiyelinin altında olduğu 
görülüyor. Daha çok gayret göstermemiz ve daha çok 
üst düzey ziyaretler gerçekleştirmemiz gerekiyor. 
Parlamentolar arası dostluk gruplarının birbirini 
daha çok tanıması gerekli. Eğitim konusunda, Türkiye 
geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Senegal'e her 
türlü desteği sunmaya devam edecek." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin terörle ve 
aşırılıklarla mücadele konusunda, Senegal ile aynı 
düşüncelere sahip olduğunu belirtti. 

Senegal Meclis Başkanı Niass da konuşmasında, Türk 
Maarif Vakfının açtığı okullarda verilen eğitimi 
memnuniyetle izlediklerini vurguladı. 

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 250 
milyon doları aştığını dile getiren Niass, 
bu kapsamda hedefin 400 milyon dolara 
çıkarıldığını kaydetti. Niass, iki ülke arasında 
imzalanan anlaşma sayısının, Erdoğan'ın 
ziyaretiyle 24'ten 28'e çıktığını söyledi. 

Son olarak Tosyalı Grubu'nun da Senegal'e 
gelişiyle hem maden işletmeciliği hem demir-
çelik konusunda yaklaşık 2 milyar dolarlık 
yatırım imkânı oluştuğunu belirten Niass, 
parlamentonun görevinin, yürütme organının 
yaptığı projelerin gerçekleşmesine yardım 
etmek olduğunu kaydetti. 

Niass, TBMM'de Senegal Dostluk Grubu 
oluşturulduğunu, kendilerinin de yakın zamanda 
Türkiye Dostluk Grubu kuracaklarını ifade etti. 

Senegal Meclis Başkanı Niass, şu değerlendirmelerde 
bulundu: 

"Uluslararası politik ilişkilerde, teröre karşı ve sınırı 
aşan suçlarla mücadelede beraberiz, aynı şekilde 
ticari ilişkilerdeki orantısızlıkla mücadelede de 
beraberiz. Bu konularda Sayın Erdoğan, Batı'da, 
Avrupa’da mücadele ediyor. Burada da aynı 

mücadeleyi Cumhurbaşkanımız Macky Sall yapıyor, 
Erdoğan ile ortak hareket ediyor." 

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
daha sonra Dakar Ulu Camisi'nde cuma namazı kıldı. 
Yıldırım, namaz sonrası Dakar İslam Enstitüsünü 
ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî 
temaslarda bulunmak üzere geldiği 
Senegal'in başkenti Dakar'da, Senegal 
Devlet Başkanı Macky Sall tarafından 
kabul edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
Senegal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Macky Sall 
tarafından kabul edildi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Cumhurbaşkanlığında 
basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yıldırım ile 
Sall'in Türk şirketlerin Senegal'deki yatırımları ve 
dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldığı 
öğrenildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra Senegal'in 
başkenti Dakar'da bulunan Türk şirketlerinin 
işçilerini ziyaret ederek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı 
çektirdi. Yıldırım ve beraberindeki heyet, ziyaretlerini 
tamamladıktan sonra Senegal'den ayrıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Senegal Devlet Başkanı  
Macky Sall (sağda)
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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, PAKİSTAN HEYETİ İLE  
BİR ARAYA GELDİ

12 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Pakistan parlamento üyeleri ve 
medya mensupları onuruna bir 
yemek verdi.

TBMM Tören Salonu'nda 
düzenlenen programa Dışişleri 
Komisyonu Üyesi AK PARTİ 
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu ve Pakistan 
Ankara Büyükelçisi Muhammed 
Syrus Sajjad Qazi ile konuklar 

katıldı.

Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı 

Yıldırım, Pakistan'ın yakın zamanda bir seçim yaptığını 

ve ülkeyi yönetecek kadroları seçtiğini söyledi. 

Pakistan'ın yeni Meclisine ve hükûmetine başarılar 

dileyen Yıldırım, "Kardeş Pakistan'ın yeni dönemde de 

müreffeh, huzurlu bir geleceğe doğru emin adımlarla 

yol almaya devam etmesi en samimi dileğimizdir." 

ifadesini kullandı. 

Pakistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin, 

hükûmetlerin değişmesiyle değişecek bir iş birliği 

olmadığını dile getiren Yıldırım, iki ülke arasındaki 

kardeşlik ve dostluğun derin ve tarihî olduğunu, 

hükûmetlerin gelip geçeceğini ancak bu dostlukta 

hiçbir eksilme olmayacağını, yıldan yıla daha da 

kökleşeceğini söyledi. 

Türkiye'ye dayatılmaya çalışılan tek taraflı yaptırımlara 

karşı Pakistan Başbakanının yaptığı açıklamayı 

anımsatan TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde 

konuştu: 

"ABD yönetiminin aldığı kararlar karşısında en 

hızlı karşılık veren, destek açıklamasını yapan yine 

kardeş Pakistan oldu. Gerek ikili gerek bölgesel ve 

uluslararası konularda Pakistan ile hemen her konuda 

fikir birliğimiz var. İki ülke arasındaki karşılıklı üst 

düzey ziyaretler, mükemmel düzeydeki ilişkilerimizin 

bir göstergesidir. İki ülke arasında tarihten gelen 

özel kardeşlik ilişkileri, zor zamanlarda ve ulusal 

davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle 

ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin Pakistan ile ilişkileri, 

Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kuruluşundan 

itibaren yakın dostluk ve kardeşlik anlayışı üzerine 

şekillenmiştir." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türk milletinin 15 Temmuz 

gecesi karşı karşıya kaldığı darbe girişimi sırasında 

Pakistanlı kardeşlerinden gördüğü dayanışmayı asla 

unutmayacağını söyledi. 

Darbe girişiminin gecesinde dost olmayanların 

gerçek yüzünü gördüklerini vurgulayan Yıldırım, şu 

şekilde devam etti: 

"Pakistan bir kez daha bizim kader dostumuz 
olduğunu o gece göstermiştir. Bunun için çok 
teşekkür ediyoruz. Geleneksel dayanışma 
çerçevesinde bu darbeyi yapmaya çalışan hain 
FETÖ'nün, Pakistan'daki varlığının tamamıyla ortadan 
kaldırılması çabalarında büyük mesafe katettik ama 
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henüz bu noktada yapacağımız her 
şeyi tamamladığımızı söyleyemeyiz. 
Pakistan da Türkiye de maalesef terörün 
hedefinde olan iki ülkedir. Bu bakımdan 
her iki ülke, teröre karşı birbirlerinin 
yanında olmaya mecburdur ve devam 
etmelidir. Terörizm tam anlamda küresel 
ve hızla dönüşüm geçiren bir tehdit  
hâline gelmiştir. 

PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ gibi 
terör örgütleri hem ülke içinde hem de 
sınırlarımız ötesinde faaliyet göstermekte, 
kamplarda onlara dost bildiğimiz ülkeler 
tarafından eğitim verilmekte ve üçüncü ülkelerdeki 
faaliyetlerine finansman sağlanmaktadır. Türkiye'nin 
anayasal düzenine karşı 15 Temmuz darbesini 
planlayan ve yürüten FETÖ'nün elebaşı hâlen Atlantik 
ötesinden ülkemiz için tehdit oluşturmaya devam 
etmektedir. 160'tan fazla ülkede terör ve suç şebekesi 
olarak faaliyet gösteren FETÖ'nün küresel emellere 
hizmet ettiği aşikârdır. Bu bakımdan FETÖ, Pakistan 
dâhil olmak üzere var olduğu her ülke için potansiyel 
bir tehdittir. Bu bela karşısında somut ve samimi iş 
birliği gerçekleştirilemediği sürece başarıya ulaşılması 
söz konusu değildir. Burada başarı elde etmek, 
teröre hiçbir şekilde bir kisve altında müsamaha 
gösterilmeyeceği yolunda kararlı bir tutumla  
mümkündür." 

TBMM Başkanı Yıldırım, iki ülke arasındaki ticareti 
artıracak Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin 
devam ettiğini, askerî düzeydeki ilişkilerin de 
sevindirici olduğunu belirtti. 

Savunma sanayisi alanında önemli projelerin 
birlikte hayata geçirildiğinin altını çizen Yıldırım, "Bu 
bağlamda korvet projeleri ve hava savunma helikopter 
sistemlerine ilişkin çalışmalarda önemli mesafeler 

katettik." dedi. 

Ticari ilişkilerin seviyesinin henüz iki ülkenin 
potansiyelini yansıtmadığını da belirten Yıldırım, 
uzun süredir görüşmeleri devam eden Serbest 

Ticaret Anlaşması'nın sonuçlandırılmasıyla bu 
alanda da önemli bir sıçrama yapacaklarına  
inandığını söyledi. 

Afganistan ve Pakistan arasındaki sorunlara da 
değinen Yıldırım, temel beklentinin sorunların 
diyalogla çözümü yönünde olduğunu dile getirdi. 

Dışarıdan müdahalelerin bölgenin istikrarına 
hiçbir katkı sağlamayacağını, mevcut durumu 
daha da kötüleştireceğini vurgulayan Yıldırım,  

şunları kaydetti: 

"Diyaloğa yönelik iki ülke arasında kabul edilen 
barış ve dayanışma eylem planının başarılı şekilde 
sonuçlanması en önemli dileğimizdir. Türkiye, iki 
kardeş ülke Afganistan ve Pakistan arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi için hep olumlu katkılar 
sağlamıştır. Türkiye pek çok anlaşmazlığın 
yaşandığı geniş bir coğrafyanın merkezinde 
yer alıyor. İhtilafların önlenmesi, barışçı yollarla 
çözülmesi, bölgemiz ve ötesinde istikrar ve kalkınma 
bakımından bir mecburiyettir. Bu sebeptendir ki 

Türkiye önleyici diplomasi, ara buluculuk konusunda 
uluslararası farkındalığın artırılmasına büyük  
katkı sağlamaktadır. 

Girişimci ve insani diplomasimizin önemli boyutunu 

oluşturan bu alanda, 2010'da Finlandiya ile 

birlikte BM bünyesinde “Barış İçin Arabuluculuk” 
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girişimini başlattık. AGİT'te de Arabuluculuk Dostlar 

Grubunun eş başkanı olarak çalışmaya devam 

ediyoruz. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatının zirve 

dönem başkanı olarak, Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan, başta Kudüs ve Filistin meselesi 

olmak üzere Suriye de dâhil birçok ihtilafın çözümü 

konusunda aktif bir rol üstlenmiştir. Barışı kalıcı hâle 

getirmek her ülkenin görevi olmalıdır. Bu nedenle 

Türkiye, BM'de ve diğer uluslararası platformlarda 

ara buluculuk yönteminin geliştirilmesi faaliyetini 

sürdürmeye devam edecektir. Bu bağlamda 

Keşmir'deki gelişmeleri de göz ardı edemeyiz.  

70 yıldır devam eden sorun Pakistan ve 

Hindistan arasında diyalogla ve ilgili BM kararı 

temelinde Keşmir halkının beklentileri göz önünde 

bulundurularak çözüme kavuşturulmalıdır." 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasını 

"Pakistan Yaşasın, Türkiye Yaşasın" anlamına 

gelen "Pakistan zindabad, Türkiye zindabad."  

sözleriyle tamamladı.

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve Pakistan 

Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi de 

programda birer konuşma yaptı.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, BELARUS’A  
RESMÎ ZİYARETTE BULUNDU

13 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî ziyarette bulunacağı 
Belarus'un başkenti Minsk'e hareketi 
öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda 
düzenlenen basın toplantısında 
değerlendirmelerde bulundu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki 

parlamento heyeti ile Belarus'a yapacağı resmî ziyaret 

kapsamında ikili görüşmelerde bulunacağını ve 

birtakım ziyaretler gerçekleştireceğini dile getirerek 

şu şekilde konuştu:

"Belarus'un bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak 

bu ülke ile Türkiye'nin dostane ilişkilerinin 

geliştirilmesi en büyük hedefimizdir. İş birliğimiz bu 

alanda olumlu bir şekilde seyretmektedir. Özellikle 

son zamanlarda üst düzeyli temasların giderek 

artması iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik 

ilişkilerin de gelişmesine vesile olmaktadır. Bilindiği 

gibi 2016 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın 

resmî ziyaretinden sonra ilişkilerde önemli bir 

ivme sağlanmış ve geldiğimiz an itibarıyla gerek 

Belarus'ta Türk yatırımları gerekse Belaruslu 

yatırımcıların ülkemizdeki faaliyetlerinde kayda 

değer artışlar gözlemlenmektedir. Siyasi herhangi 

bir sorunumuzun olmadığı Türkiye-Belarus 

ilişkilerinde, 1 milyar dolar ticaret hedefimizin 

yakalanması adına çalışmalarımızı yoğun bir 

şekilde sürdüreceğiz. 2019'un ilk çeyreğinde 

Belarus Cumhurbaşkanının ülkemize bir resmî 

ziyareti söz konusu olacak. Bu ziyarette birçok 

alanda anlaşmalar imzalanacaktır. Eğitimden 

ekonomiye kadar bir dizi anlaşma imzalanması da 

söz konusudur. Bizim yaptığımız bu ziyaretler bir 

anlamda 2019'da gerçekleşecek bu ziyaretin bir 

hazırlığı niteliğindedir. Bu çerçevede yapacağımız 

ziyaretin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını 

ümit ediyorum. Ülkelerimizin ortak çıkarları 

çerçevesinde bundan böyle de adım atmaya devam 

edeceğiz." 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra eşi 

Semiha Yıldırım ve beraberindeki heyetle birlikte 

Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etmek üzere 

Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer yetkililer  

tarafından uğurlandı.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
Belarus'un başkenti Minsk'e geldi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a, Belarus'a yaptığı 
resmî ziyarette TBMM İdare Amiri MHP Ankara 
Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Kâtip Üyesi CHP 
Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkiye - Belarus 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, 
AK PARTİ Düzce Milletvekili Fahri Çakır, AK PARTİ 
Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve İYİ Parti Gaziantep 
Milletvekili İmam Hüseyin Filiz eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım’ı, Belarus Parlamentosu 
Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç 
karşıladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a 
havalimanında tuz ve ekmek ikram edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr 
Lukaşenko ile görüştü. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından 
Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Bağımsızlık 
Sarayı'nda kabul edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın Belarus Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüşmesinde  
Türkiye - Belarus ilişkilerinin geliştirilmesi için atılacak 
adımların gündeme geldiği bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Lukaşenko arasındaki iki ülkenin 1 milyar dolarlık 
ticaret hacminin yakalanması hedefi için yapılması 
gerekenlerin ele alındığı görüşmede, yalnız ekonomik 
alanda değil; kültür, eğitim, bilim ve beşeri alanlarda 
da ilişkilerin detaylıca görüşüldüğü kaydedildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra beraberindeki 
parlamento heyetiyle, düzenlenen törende Minsk 
kentindeki Zafer Anıtı'na çelenk koydu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Belarus Parlamentosu Cumhuriyet 
Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç 
ve Belarus Parlamentosu 
Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir 
Andreiçenko; TBMM, Belarus 
Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi ve 
Belarus Temsilciler Meclisi arasında 
"Parlamentolar Arası İş Birliği Ortak 
Bildirisi"ni imzaladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus ziyareti 
kapsamında Belarus Parlamentosu Cumhuriyet 
Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç ve Belarus 
Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir 
Andreiçenko ile parlamento binasında görüştü. 

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko (solda),  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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Görüşmenin ardından Yıldırım, Myasnikoviç ve 
Andreiçenko, Türkiye ile Belarus Cumhuriyet Konseyi 
ve Belarus Temsilciler Meclisi arasında "Parlamentolar 
Arası İş birliği Ortak Bildirisi"ni imzaladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye ve Belarus hükûmetlerinin ortaya koyduğu 
hedefleri gerçekleştirecek adımların atılması ve 
parlamentoda bu kararların alınması için daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. 

Gerek bölgesel gerekse ikili ilişkilerde artık 
parlamentoların rolünün gittikçe arttığına işaret eden 
Yıldırım, "Yapılan anlaşmaların parlamento tarafından 
onaylanması mesafe almak için olmazsa olmaz 
ihtiyaçtır. Taşımacılık anlaşmasının, yatırımların 
karşılıklı korunması anlaşmasının Meclisten geçmiş 
olması çok önemli bir adım. İstediğimiz düzeyde 
olmasa da ikili ticari ilişkilerimiz gelişmeye, büyümeye 
devam ediyor." diye konuştu. 

Gelecek yıl Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko'nun Türkiye'ye resmî ziyaret 
gerçekleştireceğini bildiren Yıldırım, bu ziyarette çok 
önemli kararlar alınacağına dikkati çekti. 

Eğitim alanında iş birliğinin hayati öneme sahip 
olduğunu kaydeden Yıldırım, özellikle üniversitelerin 
karşılıklı ilgilerinin gittikçe arttığını, üniversite 
diplomalarının karşılıklı tanınmasında da bir sıkıntı 
bulunmadığını vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım ayrıca, Belarus'ta açılacak 
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkçe dil eğitimi 
konusunda önemli bir adım atılmış olacağını ifade etti. 

Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkileri sadece 
ekonomik alanda değil, bütün sahalarda 
geliştirmeyi istediklerini kaydeden Yıldırım, bu 
yönde potansiyel olduğunu söyledi. 

Belarus'ta 2019'da yapılacak Avrupa oyunlarına 
Türkiye'nin katkı sağlamak istediğini ancak iki ülke 
arasında uçak seferlerinin az olduğunu hatırlatan 
Yıldırım, Belarus-Türkiye uçak seferlerinin 
artırılmasına ihtiyaç bulunduğunu bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, iki ülke arasındaki 
ticaretin yerel para ile yapılması konusunu çok 
önemsediklerini dile getirerek Ziraat Bankasının, 
Minsk'te şube açması hususunda önemli aşama 

kaydedildiğini anımsattı. 

Ülkeler arasındaki ilişkilerden övgüyle söz eden 
Yıldırım, "İlişkiler gayet güzel şekilde ilerlemeye 
devam ediyor. Bölgesel ve küresel konularda benzer 
yaklaşımlarımız var. Terörle mücadele konusunda 
Belarus bizi en iyi anlayan ülkelerin başında geliyor." dedi. 

Suriye'deki iç savaş yüzünden 3,5 milyon göçmenin 
Türkiye'de misafir edildiğini anımsatan Yıldırım, 
"Özellikle Türkiye, bölgesinde ve etrafında yaşanan 
istikrarsızlık ve iç savaşlardan dolayı çok büyük 
bedel ödüyor. O yüzden de Suriye'de kalıcı bir çözüm 
bulunması için Rusya ile Türkiye olarak büyük gayret 
gösteriyoruz çünkü bu iç savaşın ve orada oluşan 
otorite boşluğundan doğan terör faaliyetlerinin en 
büyük bedelini Türkiye ödüyor." şeklinde konuştu. 

Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı 
Mihail Myasnikoviç de son yıllarda yapılan çalışmalar 
sonucunda Belarus ile Türkiye arasındaki siyasi, ticari, 
ekonomik, beşeri ve diğer alanlarda çok ilerleme 
kaydedildiğini belirtti. 

Parlamentolar arası iş birliğinin iki ülke arasında 
yapılacak ortak çalışmalara büyük katkı sağlayacağına 
işaret eden Myasnikoviç, "Parlamentolar olarak 
karşılıklı yatırımların geliştirilmesi ve artırılması 
için önemli çalışmalar yapılabilir. Bazı sorunlar 
çözülmemiş olabilir. Yatırımcıların çözemedikleri 
sorunlar için kolaylaştırıcı bir rol oynayabiliriz." 
ifadelerini kullandı. 

Bölgeler arası ve uluslararası alanda iş birliğinin de 
Belarus ile Türkiye arasında önemli bir konu olduğunu 
kaydeden Myasnikoviç, Türkiye'nin uluslararası 
konularda Belarus ile koordineli çalıştığını hatırlattı. 

Soldan sağa: TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet 
Konseyi Başkanı Mihail Myasnikoviç, Belarus Parlamentosu 
Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreiçenko



39

TBMM Başkanı Faaliyetleri

Myasnikoviç, "Uluslararası toplumlarda Türkiye'nin 
sesine kulak verilmektedir. AGİT çerçevesindeki 
iş birliğinin koordineli şekilde devam edeceğini 
umuyoruz." dedi. 

Myasnikoviç ayrıca, iki ülke arasındaki bankacılık 
sektörünün ve ödeme sistemlerinin geliştirilmesinin 
Belarus'un arzusu olduğunu vurguladı. 

Belarus Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı 
Vladimir Andreiçenko ise parlamentolar arası 
dostluk gruplarının ilişkileri daha da ilerleteceğini 
umduğunu söyledi. 

Eğitim, bilim, sağlık ve diğer turizm alanlarındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan 
Andreiçenko, kültürel ilişkilerin derinleştirilmesiyle 
halkların daha yakınlaşacağına işaret etti.

Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmanın 
Belarus'a katkı sağlayacağını belirten Andreiçenko, 
2019'da Minsk'te Türk kültür günlerinin yapılmasını 
önerdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Belarus 
Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi Başkanı 
Myasnikoviç ve Belarus Parlamentosu Temsilciler 
Meclisi Başkanı Andreiçenko ile heyetler arası 
görüşmeye katıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhuriyet Konseyinde anı 
defterini de imzaladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Belarus Başbakanı Sergey Rumas ile 
bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Belarus temasları 
kapsamında, beraberindeki parlamento 
heyetiyle Belarus Başbakanı Rumas ile 
Belarus Bakanlar Kurulu binasında görüştü.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı 
konuşmada, TBMM'nin Türkiye ile Belarus'un 
ilişkilerinin güçlenmesine yönelik her türlü 
katkıyı yapacağına ve 2016'da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın Minsk ziyareti ile 
iki ülke arasındaki ilişkilerde çok önemli bir 
dönemin başladığına işaret etti. 

Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko'nun gelecek yıl 
Türkiye'ye yapacağı resmî ziyaret ile iki ülke 
ilişkilerinin çok daha önemli bir aşamaya 

gireceğine dikkati çeken Yıldırım, Karma Ekonomik 
Konseyi toplantılarının bu ziyaretin en iyi şekilde 
gerçekleşmesi için ön çalışma olduğunu kaydetti. 

Belarus Başbakanı Sergey Rumas da Türkiye ile 
Belarus arasında yapılan anlaşmaların sadece politik 
değil, iş çevreleri arasında da ilişkilerin gelişmesine 
vesile olduğunu belirtti. 

Rumas, "Biz, Türkiye'yi sadece uluslararası alanda 
güvenilir bir ortak, bir dost olarak değil aynı zamanda 
hem bölgede hem de Orta Doğu'da barışın sağlanması 
bakımından önemli bir ülke olarak görüyoruz." dedi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), Belarus Başbakanı  
Sergey Rumas (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Belarus Parlamentosu Cumhuriyet Konseyi 
Başkanı Mihail Myasnikoviç ve Belarus Parlamentosu Temsilciler Meclisi 
Başkanı Vladimir Andreiçenko ile heyetler arası görüşmede
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Rumas, Belarus'un Türk şirketleri için Avrasya 
coğrafyasında hem lojistik merkez hem de iş birliğini 
artırmak için önemli bir zemin olduğunu ifade etti. 

Türkiye'deki devlet sisteminde yenilikler yaşandığını 
bildiklerini belirten Rumas, "Reformlar yapmak 
her zaman zor olmuştur. İnanıyoruz ki Türkiye, 
tarihinde açacağı yeni sayfada layığıyla yer alacak ve 
güçlenecektir. Türkiye'nin güçlü bir ortağımız olmasını 
diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Belarus 
Başbakanı Sergey Rumas ile heyetler arası görüşme 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bazı 
temaslarda bulunmak üzere gittiği 
Belarus'un başkenti Minsk'te, Belarus 
basınına açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ile Belarus 
ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini 
belirterek özellikle karşılıklı üst düzey ziyaretler sonrası 
ilişkilerde birçok alanda gelişme kaydedildiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko'nun gelecek yılın ilk yarısında 
Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini, bu 
ziyarette birçok yeni anlaşmanın imzalanacağını ve ikili 
ilişkilerde yeni hedefler ortaya konulacağını bildirdi. 

Türkiye ile Belarus arasındaki ticaret hacminin yıllık 
600 milyon doları aştığını aktaran Yıldırım, 1 milyar 
dolar hedefine yaklaşıldığını bildirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, turizm alanında da karşılıklı 
ilerlemenin devam ettiğini belirterek geçen yıl, 
Belarus'tan Türkiye'ye gelen turist sayısının 220 bini 
bulduğunu bildirdi. 

Özellikle taşımacılık alanında farklı iş birliği alanları 
olduğuna işaret eden Yıldırım, uçak seferlerinin artırılması 
ihtiyacını da Lukaşenko ile yaptığı görüşmede kendisine 
ilettiğini anlattı. Yıldırım, bilişim ve savunma sanayisi 
alanında da ciddi iş birliği imkânları olduğunu vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bölgenin ve dünyanın 
içerisinde bulunduğu zor şartlara rağmen Belarus'un, 
kalkınma hızı ve işsizliğin azaltılması noktasında 
başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti. 

"Ümidimiz, bundan sonra Türkiye-Belarus ilişkilerini 
daha da ileriye götürecek adımları birlikte atmak" 
diyen Yıldırım, terörle mücadele konusunda Türkiye'ye 
verdiği destekten ötürü Belarus'a teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra yurda 
dönmek üzere Belarus'tan ayrıldı.

Minsk Uluslararası Havaalanı'ndan özel uçakla hareket 
eden Yıldırım, Türkiye'nin yapımına katkıda bulunduğu 
18 no.lu anaokulu ve Minsk Camisi ziyaretlerini yoğun 
programından dolayı gerçekleştiremedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a 
Belarus ziyaretinde eşlik eden eşi 
Semiha Yıldırım, Türkiye'nin yapımında 
katkıda bulunduğu 18 no.lu anaokulu 
ve Minsk Camisi’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başbakanlığı 
döneminde, geçen şubat ayında Belarus'un başkenti 
Minsk'e yaptığı ziyarette, Türkiye ile Belarus arasında 
iş birliği anlaşması çerçevesinde yürütülen çalışmalar 
sonucunda eylül ayında hizmete açılan 18 no.lu 
anaokulu TBMM Başkanı Yıldırım'ın eşi Semiha 
Yıldırım tarafından ziyaret edildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katkılarıyla Türkiye 
Maarif Vakfının kontrolünde yapımı tamamlanan 18 
no.lu anaokulunu gezen Semiha Yıldırım, okulda 
verilen eğitime ilişkin bilgi aldı.

Kendisi de emekli öğretmen olan Semiha Yıldırım, 
öğrencilerle yakından ilgilendi. 
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Anaokulunda görevli öğretmenler ve minik 

öğrencilerle bir süre sohbet eden Semiha Yıldırım, 

hatıra fotoğrafı da çektirdi.

230 kişilik anaokulu projesi ile Türkiye ve 

Belarus'ta ilk kez okul öncesi eğitim alanında  

yapılan yakın iş birliği çerçevesinde Belaruslu 
öğrencilere Türk kültürü ve Türkçe öğretiliyor.

Gelecekte Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin 
önemli bir halkasını oluşturması beklenen bu 
öğrencilerin, iki ülkenin geleceğini inşa etmesi 
amaçlanıyor.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj 
yayımlayarak tüm öğretmenlerin Öğretmenler 
Günü’nü tebrik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şu ifadelere 
yer verdi:

"Çocuklarımızı, gençlerimizi aklın, bilginin, ahlakın 
ve vicdanın rehberliğinde "Fikri hür, vicdanı hür, 
irfanı hür" bir şekilde yetiştirmek için gayret 
eden öğretmenlerimizin, ‘24 Kasım Öğretmenler 
Günü’nü kutluyorum. 

Bugün; çocuklarımızı, gençlerimizi hayata 
hazırlayan öğretmenlerimize karşı taşıdığımız 
samimi hisleri ifade etmek için güzel bir fırsattır. 

Öğretmenlerimiz, bilgi ve tecrübeleriyle hayata 

hazırladıkları öğrencilerimizi topluma faydalı 

fertler hâline getirerek milletimizin istikbaline 

yön verir. Bu sebepledir ki geleceğimizin teminatı 

evlatlarımıza emek veren her bir öğretmenimiz 

milletimizin kıymetlisidir. 

Ülkemizin her köşesinde büyük bir fedakârlıkla 

görev yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım 

Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutluyor, 

başta eğitim şehitlerimiz olmak üzere ahirete 

irtihal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve 

minnetle anıyorum." 

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE 81 İLDEN GELEN ÖĞRETMENLER 
MECLİSİ ZİYARET ETTİ

24 Kasım 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 24 Kasım Öğretmenler 

Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Mecliste 

bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım’ın 81 ilden gelen 230 

öğretmeni kabulüne Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Başkanı AK PARTİ Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı AK PARTİ Sivas 

Milletvekili İsmet Yılmaz ve TBMM Genel Sekreteri 

Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, öğretmenleri kabul 

ettiği programda bir konuşma yaparak "Milletin 

Meclisine hoş geldiniz." diyerek sözlerine başladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin dört bir tarafından 

gelen öğretmenleri TBMM'de misafir etmekten 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

TBMM'nin, millet iradesinin tecelli ettiği yer olduğunu 

belirten Yıldırım, "Bizler de sizlerin temsilcisi olarak 

ülkemizin refahı, barışı, huzuru ve kardeşliği için 

çalışıyoruz." diye konuştu. 
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TBMM Başkanı Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 
90 yıl önce Başöğretmenlik payesi verildiğini, bu 
nedenle 1981'den itibaren 24 Kasım'ın, Öğretmenler 
Günü olarak 37 yıldan bu yana kutlandığını söyledi. 

Öğretmeni anlamak, değerini anlatmak için bir günün 
yeterli olmadığını, bunun günlerce, aylarca anlatılması 
gerektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: 

"Öğretmen, milletimizin her ferdinde emeği, hakkı 
olan çok değerli bir insandır. Eğitim-öğretim ortak 
sorumluluk gerektiren bir iştir. Öğretmen, bu sürecin 
en büyük paydaşı ve rehberidir. Yarının büyüklerini, 
kendi evlatları gibi yetiştirmeye gayret eden sizlersiniz. 
Çocukların, gençlerin hayatına sihirli bir değnekle 
dokunup kimliklerinin, kişiliklerinin oturmasına katkı 
sağlayan sizlersiniz." 

Kendisinin de bir öğretmen eşi olduğunu hatırlatan 
Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın rahatsızlığı nedeniyle 
programa katılamadığını aktardı. 

"Evlendiğim yıldan beri evimiz bir 
öğretmen meşalesiyle aydınlanıyor. Sizler 
gibi yüz binlerce meşale de vatanımızın 
her bir köşesini aydınlatıyor." diyen 
Yıldırım, öğretmenliğin aynı zamanda 
peygamber mesleği olduğuna işaret etti. 

TBMM'nin İlk Başkanı, Cumhuriyet'in 
Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 
"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak 
öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden 
mahrum olan bir millet henüz bir millet 
adını alma yeteneği kazanmamıştır." 

sözünü hatırlatan Yıldırım, öğretmenin yalnızca bilgiyi 
aktaran değil, aynı zamanda millet şuurunu inşa eden 
insan olduğunu ifade etti. 

Günümüzde gücün top, tüfek ve uçakta olmadığını, 
gücün bilgi olduğunu, güçlü ülkelerin bilgiyi üretmekle 
kalmadığını, nesillerini de bilgiyle donattığını 
vurgulayan Yıldırım, "Türkiye Cumhuriyeti devleti 
olarak bilgiyle donanmış, bilgiye sahip olan nesiller 
yetiştirmek için her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, hükûmetin, önceki yıllarda 
olduğu gibi bu yıl da bütçeden en büyük payı eğitime 
ayırdığına dikkati çekerek "Bu, 2003 yılından beri 
hiç değişmedi. Öncelik eğitimde, insana yatırım 
yapmakta. Taşa, toprağa yapılan yatırımın ömrü 
bellidir. Siz deyin 50 sene, ben diyeyim 100 sene 
ama insana yapılan yatırımın süresi nesilden nesile 
ilanihaye devam eder." ifadelerini kullandı. 

Ailelerin evlatlarını okutabilmek için fedakârlık 
yaptığını, öğrenciden fazla dertlendiğini dile getiren 
Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Bunda şaşılacak bir şey yok. Çünkü yavrularımız 
bizim bugünümüz, geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız. 
Hepimiz evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesini, 
vatana ve millete faydalı olmasını istemez miyiz? 
El birliği, gönül birliğiyle gençlerimizi en iyi şekilde 
yetiştirerek istikbalimizi aydınlatacağız. Bu noktada 
öğretmenlerimizin beklenti ve ihtiyaçlarının 
giderilmesi önemlidir. Bu görev de devletimizindir. 
Ülkemizin imkânları, kabiliyetleri ölçüsünde bu konuda 
ne yapılması gerekiyorsa yapılmıştır, yapılmaya da 
devam edecektir." 



43

TBMM Başkanı Faaliyetleri

Eşi Semiha Yıldırım'ın öğretmenlik yıllarını hatırlatan 
TBMM Başkanı Yıldırım, "1970'li yıllarda Semiha 
Hanım ilkokul öğretmeniyken sabaha kadar uzun 
resim defteri gibi planlar, ince ince yazılar yazarak 
saatlerce uğraştığını hatırlıyorum. Bazen kendisine 
acır, elinden alır, o yazıları yazmasına ben de yardım 
ederdim." dedi. 

Öğretmenliğin ciddiye alınacak bir iş olduğuna dikkati 
çeken Yıldırım, şunları söyledi: 

"Her okuyan öğretmen olamaz. Üniversite bitiren 
herkes 'Ben öğretmenim. En iyi şekilde öğretmenlik 
yaparım.' diyor. Öyle değil, bunun bir pedagojik 
formasyonu olması lazım. Çocukların ruh dünyasını, 
onların hâletiruhiyesini en iyi şekilde anlaması 
gerekiyor. Öğretmenlik alelade bir iş değil, Eyüp 
Peygamber'in sabrı olması lazım. Hakikaten zor iş." 

Bilim ve teknolojinin gelişmeye devam ettiğini, 
dünyanın da bu gelişmelere uygun olarak değişim 
içinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Dünya küresel bir köy hâlini aldı. İnsanlar kendi 
köyleriyle kasabalarıyla şehirleriyle yetinmiyorlar, 
kendilerini sınırlamıyorlar. Aynı zamanda evrensel 
değerlerle donanmış insan yetiştirme de hedefimiz 
olmalıdır. Yerel değerlerimize, millî değerlerimize 
sadık kalarak evrensel düşünen, dünyayı kavramış 
nesiller yetiştirmeye ihtiyacımız var. Çocuklarımız, 
gençlerimiz bir yandan manevi ve millî değerlerimizi 
en iyi şekilde öğrenmeli; diğer yandan akıl, bilgi, 
adalet, ahlak gibi evrensel değerlerle de donanmalıdır. 
Eğer Türkiye olarak dünyada parmakla gösterilen ülke 
olma hedefimiz varsa çocuklarımızı, gençlerimizi, 
gelecek kuşaklarımızı en iyi şekilde yetiştirmekten 
başka yolumuz yok. Bu noktada yapmamız gereken; 
21. yüzyılın imkânlarını, fırsatlarını gelecek yıllara yön 
verecek nesiller için seferber etmektir." 

Programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
81 ilden öğretmenlerin yalnızca kendilerini değil, 
Türkiye'deki bütün öğretmenleri temsilen Ankara'ya 
geldiğini belirtti. 

Öğretmenlerin, bu anlamda şehirlerine döndüklerinde 
bu temsili, bütün arkadaşlarıyla paylaşacaklarını umut 
ettiğini dile getiren Selçuk, "Şehit öğretmenlerimizin 
aziz hatırasına düzenlediğimiz bu etkinlikleri yaparken 
onları rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum." diye 
konuştu. 

Programda, öğretmenleri temsilen kürsüye 
gelen Şırnak Araköy İmam - Hatip Ortaokulu 
öğretmenlerinden Rabia Koca da bu yıl Millî Eğitim 
Bakanlığının, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü şehit 
öğretmenlere adadığını söyledi. 

Şehit öğretmenlere minnet borçları olduğunu 
belirten Koca, "Bu sorumluluk duygusu ve vazife 
bilinciyle öğrencilerimize rehber olmaya, onlarla el 
ele Türkiye'mizin güçlü geleceğine yürümeye söz 
veriyoruz." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, masaları tek tek dolaşarak 
öğretmenlerle tokalaştı, ayaküstü sohbet etti. 

Programda, Batman'daki terör saldırısında şehit 
olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın babası ile öğretmen 
arkadaşlarının kurduğu koro, müzik dinletisi sundu. 

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, TBMM Başkanı Yıldırım'a 
ilk Türk dil bilgisi kitabının ön sayfasının yer aldığı 
tabloyu takdim etti. 
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"İNSAN HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE 
OMBUDSMANIN ROLÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ" 
PROJESİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

12 Kasım 2018
TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Kamu Denetçiliği 
Kurumu (KDK) ile Portekiz 
Ombudsmanlık Kurumu iş 
birliğiyle yürütülen "İnsan 
Haklarının Korunması 
ve Geliştirilmesinde 
Ombudsmanın Rolünün 
Güçlendirilmesi" projesinin 
açılışına katıldı.

KDK Konferans Salonu'nda 
düzenlenen açılış törenine 
Anayasa Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Yozgat 
Milletvekili Bekir Bozdağ, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Christian 
Berger ve Portekiz Ombudsmanlık Kurumu - Proje 
Lideri Miguel Menezes Coelho ile davetliler katıldı.

Programda bir konuşma yapan TBMM Başkanı 
Yıldırım, Türkiye ile AB arasındaki uyum süreci 
kapsamında bir dönem çok sık eşleştirme projeleri 
yapıldığını fakat bu tip projeleri duymayalı epey zaman 
olduğunu belirtti. 

Kamu Denetçiliği Eşleştirme Projesi'nin Türkiye ile AB 
ilişkilerinde yeni bir dönemin işareti olabileceğini dile 
getiren Yıldırım, "Tüm bunları yaparken uzun süreden 
beri müzakerelerin belirli fasıllarda bloke edilmesinin 
esasında ombudsmanların da ilgilenmesi gereken bir 
konu olduğunu düşünüyorum. AB ombudsmanları bu 
konuyu da gündemlerine alıp AB üyelerini bu konuda 
daha adil yaklaşım içinde olmaya davet etmeliler diye 
düşünüyorum. Türkiye'nin 60 yılı aşan bir hakkı var. 
Bu hak kaybının önlenmesinin, Avrupa sistemi içinde 
ombudsmanların görev alanı içinde değerlendirilmesi 
gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı. 

Vatandaşların idareye karşı haklarını korumak için 
görev yapan Kamu Denetçiliği Kurumu idareci ve 
çalışanlarını tebrik eden Yıldırım, şunları söyledi: 

"İnsan olmak, yeryüzünde hiçbir ayrıma tabi olmadan 
eşit, hür ve şerefli bir hayat sürme hakkına sahip 
olmak demektir. Irkımız, rengimiz, inancımız ve 
mensubiyetimiz bizler için asla ve asla üstünlük 
sebebi olamaz. Bizim inancımız da bunu böyle 
emreder. Hepimizin canı, malı mutlaka güvence 
altında olmalıdır. İsteğimiz gibi inanabilir, özgürce 
düşünüp kendimizi ifade edebiliriz. Haklarımızı 
kullanma konusunda da kimseden icazet almak 
zorunda değiliz. Doğuştan sahip olduğumuz hakların 
yanında sonradan edindiğimiz haklar da vardır. 
Çalışma hakkı, adil iş ve ücret hakkı, insan şeref ve 
haysiyetine yaraşır hâlde yaşam hakkı, sağlıktan, 
güvenlikten yararlanma hakkı... Temiz çevre istemek, 
bu da bir hak. Özel hayatımızın korunması, tüketici 
olarak korunmamız, bilim ve sanatla uğraşmaya 
imkân sağlanması, tıbbi ve biyolojik gelişmelere karşı 
korunma hakkı gibi daha birçok hakkımız, doğuşla 
verilmeyip insan olmamızdan kaynaklanan haklardır. 

Tüm bu hakların ve hürriyetlerin gayesi yeryüzünü 
insanlar için daha huzurlu, yaşanabilir hâle 
getirmektir. Bütün bu doğal haklar manzumesinden 
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adil ve eşit şekilde yararlanma konusunda BM ve ilgili 
uluslararası teşkilatlar, 2015 yılında bir karar aldı, 
'Gündem 2030' diye. Yani 2030'a kadar birçok konuda 
uluslararası toplumun, BM'yi teşkil eden ülkelerin 
arasındaki uçurumları, dengesizlikleri azaltacak, 
belirli bir seviyeye getirecek çok iddialı hedefleri var. 
Bu hedeflerin gerçekleşmesini ümit ederim ama 
geldiğimiz nokta bu hedeflere yakın olmadığımızı 
gösteriyor." 

Ekim ayı başlarında TBMM'nin ev sahipliğini yaptığı 
Avrasya Parlamentoları Başkanları Toplantısı 
ile Arjantin'de katıldığı Parlamento Başkanları 
Toplantısı'nda konuşulan gündem maddelerinin en 
önemlilerinden birinin hak ve hürriyetler olduğunu 
bildiren Yıldırım, "Temel hak ve hürriyetlerimize dair 
esasında başka yerde bir şey aramamıza lüzum yok. 
Peygamber Efendimizin 630 yılında yaptığı veda 
konuşması bizim için en en güzel ve en açık mesajdır." 
dedi. 

Aynı şekilde 1215 yılında İngiltere'de imzalanan Magna 
Carta belgesinin, hak ve hürriyetler konusunda 
insanlığın ulaştığı önemli aşamalardan biri olduğunu 
belirten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, insanlığın 
tarih boyunca biriktirdiği tüm tecrübeleri içeren ilk 
ana sözleşmenin BM tarafından 1948 yılında kabul 
edildiğini anımsattı. Yıldırım, bundan bir ay sonra 
da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul 
edildiğini kaydetti. 

Türk milletinin tarih boyunca medeniyetlerin kurucu 
ve savunuculuğunu yapmış bir millet olduğunu 
aktaran TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasını şu 
şekilde sürdürdü: 

"Bizim medeniyetimiz insan merkezli olmuştur. 
Devletin insanla var olacağı inanç ve anlayışıyla BM 
İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ilk onaylayan ülkelerden 
biri Türkiye'dir. Hayat şartları değişkendir, dinamiktir. 
Hayatın akışına uygun olarak haklar manzumesi 
de sürekli genişlemektedir. Bu kapsamda iç 
mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi de 1950 yılında mevzuatımıza 
dâhil olmuştur. Türkiye bu anlaşmayı 1954 
yılında taraf olarak imzalamıştır. Medeniyetimizin 
merkezinde insan olduğu için ve 600 yıldan fazla 
3 kıta 7 denizde değişik ırk, din ve inanca sahip 

insanları bir arada yaşatma başarısını gösteren 
bir ecdadın torunları olduğumuz için kabul ettik,  
imzaladık. 

İnsan haklarının özünde, esasında tüm canlıları 
korumak ve onlara saygı duymak vardır. Zengin 
fakir, yaşlı genç, siyah beyaz, kadın erkek, uzun 
kısa gibi tasnifler yapmadan herkese eşit muamele 
yapmak zorundayız. İnsan haklarının hedefi, canlı 
varlığın şeref ve haysiyetine yaraşır şekilde hayatına 
devam etmesidir. Bu noktadaki davranışlarımız 
insan haklarını koruma yönündeki performansımız 
hakkında bize fikir vermektedir. Eğitim durumu, 
gelir seviyesi, sosyal statü gibi değişkenler, kişilerin 
hak ve hürriyetlerine bakışımızı asla değiştiremez,  
değiştirmemelidir." 

TBMM Başkanı Yıldırım, geçmişte ve günümüzde 
bazı örneklerin insan hakları konusunda çifte standart 
olduğunu ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: 

"İnsanlar ülkelerinin gelişmişlik seviyelerine 
göre birinci sınıf, ikinci ve üçüncü sınıf olarak 
nitelendirilerek ayrımcılığa maruz kalmaktadır. İnsan 
hakkı savunuculuğunu sürekli ön planda tutan kimi 
ülkeler, bunların çoğu da gelişmiş ülkeler, bu konuda 
iyi sınav verememektedir. Yaptığımız gözlem ve 
tespitler, insan hakları konusunda çifte standardın 
hâlen devam ettiği yönündedir. Kimi ülkeler dünyaya 
kendi merkezi ile bakmaktadır. Bu tip ülkelerin, 
kendinden olmayan insanların hak ve hürriyeti 
konusunda söylemi çok, eylemi neredeyse yoktur. 
Suriye'de, Filistin'de, Myanmar'da, Afganistan'da insan 
hakları ihlal etmenin hiçbir bedeli ve sorumluluğu 
yoktur. 90'lı yıllarda Bosna'da yaşanan soykırım 
esnasında medeni dünyanın takındığı tutum, buna en 
açık örnektir. 8 bin 372 insan vahşice katledilirken 
bu insanlık utancına dünya sadece seyirci kalmıştır. 
Benzer bir tutum eğer farklı dinde, örneğin Müslüman 
bir ülkede Müslüman olmayan bir topluluğa yapılsa 
acaba sonuç ne olurdu? Bunu sizlerin düşünce 
dünyasına ve takdirine bırakıyorum. Oysa insan hak 
ve hürriyetleri kimsenin keyfine bırakılmayacak kadar 
önemli ve kutsaldır. Bizim inanç ve kültürümüzün 
temelinde, 'Yaratılanı severiz Yaradan'dan ötürü' 
anlayışı vardır. İnsan hakları konusunda bize görev 
ve sorumluluk şuuru yükleyen bu inanç ve anlayıştır." 
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İnsan hak ve hürriyetlerinin hukuk 
devletinin esasını teşkil ettiğini 
vurgulayan Yıldırım, "Hukuk devlet 
ilkelerine göre eşitlik, adalet, 
insan hakları gibi temel hukuk 
kurallarının değiştirilmemesi 
ve ihlal edilmemesi esastır. 
Yönetimler, yönetim yapısı 
değişse de bu kurallar evrenseldir, 
asla değiştirilmemelidir." dedi. 

Türkiye'nin son 16 yılda insan 
hakları konusunda önemli 
düzenlemelere imza attığını 
bildiren Yıldırım, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun bu alandaki 
düzenlemelerin denetlenmesi için kurulduğunu 
anımsattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Kamu Denetçiliği Kurumunun, 
vatandaşı idareye karşı koruduğunu, vatandaşın 
idareye olan güvenini de arttırdığını bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminde, idarenin eylemlerini denetleme 
konusunda Kamu Denetçiliği Kurumuna önemli 
görevler düştüğünü, bu kurumdan gelecek raporlar 
doğrultusunda TBMM'de gerekli düzenlemelerin 
yapılacağını dile getirdi. 

Günümüzde iyi yönetim hakkı denilen bir anlayışın 
da geliştiğini belirten Yıldırım, vatandaşına karşı 
sorumlu davranan, kendini sorgulatan yönetimlerin 
iyi yönetimler olduğunu söyledi. 

Devletin varlığı ve bütünlüğünü, milletin birliğini hedef 
alan hiçbir davranışın insan hakkı ve hoşgörüyle 
değerlendirilemeyeceğini bildiren Yıldırım, "Terör 
eylemi, darbe girişimi gibi davranışların hepsi en 
şiddetli şekilde cevap bulur ve bastırılır. Türkiye 
yıllarca bölücü, yıkıcı terör eylemlerinden çok bedel 
ödemiş bir ülkedir. Aynı şekilde 1960 tarihinden 
itibaren çok sayıda darbe veya darbe girişiminde 
bulunuldu. Bu süreçler milletimiz ve devletimizi 
örselemiş, vatandaşımızın canını acıtmıştır. İnsan 
hakları ihlallerine ilişkin en yaygın şikayetler de bu 
dönemlerde olmuştur." diye konuştu. 

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016'daki darbe girişiminin hedefinin Türkiye'yi kaosa 
sürüklemek ve demokrasiyi sonlandırmak olduğunu 
aktaran Yıldırım, bu girişimin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletin 
meseleye sahip çıkmasıyla kısa sürede  
bastırıldığını kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, darbe girişimine 
kalkışanlara karşı hukuk çerçevesinde hiçbir rehavet 
gösterilmediğini dile getirdi.

Programda Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger 
ile Portekiz Ombudsmanlık Kurumu - Proje Lideri 
Miguel Menezes Coelho da birer konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun vatandaş ile devlet arasında köprü görevi 
gördüğünü söylerek "Kamu Denetçiliği Kurumu kamu 
hizmetlerinin kalitesinin yükselmesine, iyi yönetim 
ilkelerinin yerleşmesine, hukukun üstünlüğünün 
sağlanmasına, insan haklarının gelişmesine, hak 
arama kültürünün yaygınlaşmasına, şeffaf, hesap 
verebilir, insan odaklı bir idarenin oluşmasına katkı 
sağlıyor." diye konuştu. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ise demokrasi 
ve demokratik kuruluşların desteklenmesinin, son 
dönemde terör, mülteciler ve darbe kalkışması gibi 
muazzam zorluklarla karşı karşıya kalan Türkiye ile 
AB ilişkilerinin temelini oluşturduğunu söyledi.
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BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 
AKADEMİK YILI AÇILIŞ PROGRAMI VE FAHRİ DOKTORA 
PAYESİ TEVCİH TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 
katılımlarıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ) 2018-2019 Akademik 
Yılı Açılış Programı ve Fahri Doktora 
Payesi Tevcih Töreni, MAKÜ Konferans ve 
Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması 
ile başlayan Burdur MAKÜ 2018-2019 
Akademik Yılı Açılış Töreni'ne TBMM 
Kâtip Üyesi AK PARTİ Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, Burdur Valisi Hasan 
Şıldak, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem 
Korkmaz, il protokolü, akademisyenler ile 
davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, 
Burdur Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. 
Adem Korkmaz tarafından  
fahri doktora payesi tevcih edildi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur Mehmet Akif 
Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 2018-2019 Akademik 
Yılı Açılış Programı ve Fahri Doktora Payesi Tevcih 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 
şairi ve büyük düşünür Mehmet Akif Ersoy gibi 
abide bir şahsiyetin ismini taşıyan üniversitenin 
akademik yılı açılış törenine katılmaktan büyük 
bahtiyarlık duyduğunu, kültür ve medeniyetin 
sembol şahsiyetlerinden Ersoy'un ismini taşıyan 
güzel bir üniversiteden fahri doktora payesini 
almanın şahsı için onur vesilesi olduğunu  
ifade etti. 

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın 28 Şubat 
zulmünden etkilenen bir akademisyen olduğunu 

hatırlatan Yıldırım, "O olaylar ve o günlerde yaşanan 

sıkıntılar geride kaldı. Hamdolsun gençlerimiz, 

kızlarımız istedikleri gibi kendilerini ifade edebiliyor ve 

istedikleri kıyafetleri seçebiliyor." dedi. 

Burdur'da üniversite kurulmasında AK PARTİ Burdur 

Milletvekili Bayram Özçelik ve diğer milletvekillerinin 

katkısı olduğuna işaret eden Yıldırım, üniversitenin 

kurulmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür 

etti. 

MAKÜ'de 34 bin gencin Ersoy'un şiirlerinde anlattığı 

değerler ışığında eğitim gördüğünü vurgulayan 

Yıldırım, "Türkiye genelinde üniversitelerde yaklaşık 

7,5 milyon gencimiz eğitim görüyor. Nüfusumuzun 

üçte biri yani 25 milyona yakını öğrenci. Türkiye'deki 

öğrenci sayısı 143 ülkenin nüfusundan daha 

fazla. Bizi dünyada iddialı hâle getiren budur. 

Gençlik demek enerji demektir. MAKÜ de bilim 

ve sanata yaptığı yatırımlarla gençlerin en fazla 

tercih ettiği üniversiteler arasında yer alıyor."  

diye konuştu. 
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MAKÜ'nün adının gençler tarafından 
tercihinde önemli bir etken olduğuna 
değinen Yıldırım, üniversitenin isminin 
ağırlığı ve bulunduğu bölgeden 
kaynaklanan bir sorumluluğu bulunduğuna  
dikkati çekti. 

Mehmet Akif Ersoy'un sıradan bir isim 
olmadığını vurgulayan Yıldırım, şu şekilde 
devam etti: 

"Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale destanının, 
hürriyet ve bağımsızlığın sembol 
isimlerindendir. 100 yıl önce Anadolu'yu 
yağmalamak isteyen çakal sürüsüne karşı 
köy köy, kasaba kasaba dolaşan istiklal 
aşığı dava adamıdır. Aziz milletimizi bıkkınlıktan 
kurtarmak için yol gösteren yürekli bir insandır. 
Mücadeleyle kurtarılacak toprakların ilimle ihya 
edilebileceğine iman etmiş bir insandır. Mütevazı 
olduğu kadar hicranlı vedasından da çıkarılacak 
çok dersler vardır. Üniversite öğrencilerimizin 
'Asım'ın nesli' olmak gibi ağır bir sorumluluğu var. 
Gençler çok çalışmalı ve eğitim gördüğü alanda  
en iyisi olmalı." 

TBMM Başkanı Yıldırım, MAKÜ'nün ismine uygun 
olarak ve isminin altında ezilmemek için her geçen yıl 
gelişerek ilerlemesinden bahtiyarlık duyduklarını dile 
getirdi. 

Tarihe bakıldığında Müslümanların modern tıp, 
matematik ve astronomi gibi bilim alanlarında 
öncü olduğuna değinen Yıldırım, Müslüman bilim 
adamlarının aydınlanma çağını başlatanlar olarak 
anılmaya devam ettiğini kaydetti. Yıldırım, Müslüman 
coğrafyasında üniversitelerin Avrupa'dan çok daha 
önceleri kurulduğunu vurguladı. 

Selçuklu döneminde Anadolu'nun ilim ve kültür 
merkezi hâline geldiğini dile getiren Yıldırım, 
devletlerin ve milletlerin akıl ve bilime sarıldıkları 
sürece gelişebileceklerini bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Osmanlı da son dönemlerinde eğitime büyük 
önem vermiştir. Sultan Abdülhamit Han büyük 
bir seferberlik başlatmıştır. O dönem Osmanlı 
sınırlarında yer alan 25 ülkenin topraklarında 
Abdülhamit Han'ın izlerini görürsünüz. Ortaokul, 
lise ve fakülteler o dönemlerde açılmıştır. Geçmişini 
bilmeyen, geleceğini inşa edemez. Geçmiş dönüp 
yaşayacağımız bir dönem değil, bir tecrübe 
kapısıdır. Osmanlı geçmişimiz, Türkiye Cumhuriyeti 
geleceğimizdir. Bizim utanılacak hiçbir geçmişimiz 
yoktur. Ecdadımızdan bize kalan gururla anlatılacak 
bir tarihe sahibiz. O nedenle her zaman onları  
rahmetle anıyoruz." 

Mehmet Akif Ersoy'un unutturulmak istendiği 
dönemler yaşandığını belirten Yıldırım, milletin 
manevi değerlerinin horlandığı ve hakir görüldüğü o 
yıkıcı dönemlerin tarihin çöplüğündeki yerini aldığını 
dile getirdi. 

Tarihine düşman insanların mutlaka her dönemde 
bulunduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Vatanımızı bölmek ve parçalamak isteyenlere karşı 
her zaman uyanık olmak zorundayız. Hele 15 Temmuz 
gibi alçak darbe kalkışması bu hususlardan bir tanesi. 
Terör örgütü PKK gibi ülkemizdeki kardeşliği yok 
etmeye çalışanlar ve arkalarındaki ağababalarıyla 40 
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yıldır mücadeleye devam ediyoruz. Yükseköğretim 

gençliği olarak sizler Türkiye'deki barış, huzur ve 

kardeşlik ortamını ortadan kaldırmak isteyenlere 

karşı çok dikkatli olmak zorundasınız. Türkiye'nin başı 

ağrısa Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu ağır hasta 

olur. Çevremizdeki ülkelere karşı kötü düşünce ve 

emelleri olan birtakım emperyal güçler var. Bunlara 

asla fırsat vermemeliyiz çünkü devlet ve millet olarak 

önemli hedeflerimiz var. Sömürünün ortadan kalktığı, 

adaletin hâkim olduğu, yoksulluğun, açlığın kader 

olmadığı bir dünya için gece gündüz çalışıyoruz. 

Ülkemizdeki milyonlarca göçmeni bu nedenle himaye 

ediyoruz." 

Türkiye'nin gelişen dünyanın en büyük ekonomisi 

olmasını arzuladıklarını ifade eden Yıldırım, geride 

kalan 16 yıla dönüp bakıldığında Türkiye'nin nereden 

nereye geldiğini görmenin zor olmadığını dile 

getirdi. Bakanlığı döneminde ulaşım ve haberleşme 

alanlarında önemli gelişmeler kaydedildiğine dikkati 

çeken Yıldırım, Türkiye ulaşım ve altyapı olarak 

39'uncu sıradayken görevi bıraktığı 2016 itibarıyla 

dünyanın altyapısı gelişmiş 

9'uncu ülkesi konumuna 

yükseldiğini bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 

"Kimsenin bizi tehdit 

edememesi için daha 

çok çalışmamız lazım. 

Savunmamızın tamamen 

yerli ve millî olması lazım. 

Savunmadaki yerlilik oranımız 

yüzde 24'ten yüzde 67'ye 

ulaşmış durumda. Hedefimiz 

tamamen kendi kendimize 

yeter hâle gelmek." dedi. 

Dünyada gücün artık tankla silahla değil bilgiyle 

olduğuna işaret eden Yıldırım, "Dünyada bilgiye 

hâkim olanlar, kullananlar ve üretenler her zaman 

bir adım önde gidiyor. Gelecek bilgiyle kurgulanıyor. 

Anlı şanlı birçok meslek geçerliliğini yitirecek. Yeni 

mesleklerden bahsedeceğiz. Ülkemizin daha güçlü 

olması için bilgi ve teknolojiyi kendimiz üretmeliyiz. 

Kendimizi güncellemeliyiz. Güncelleme okumakla 

ve yeni şeyler öğrenmekle olur. Okursanız genç 

kalırsınız. Okumak kavgacı bir toplum olmaktan da 

bizi uzaklaştırır. Okumamak, hafızası yetersiz kalmış 

bir bilgisayar durumuna düşmek gibidir." 

Törende, MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 

öğretim üyelerinin gösterisini de izleyen TBMM 

Başkanı Yıldırım, öğretim üyeleriyle hatıra fotoğrafı 

çektirdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve 

Sergi Salonu’nda düzenlenen MAKÜ 

Diş Hekimliği Fakültesi Temel Atma 

Töreni gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki protokol 

üyeleriyle sahneye kurulan platformdaki butonlara 

basarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

(MAKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi binasının temelini attı.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Burdur Valiliğini ziyaret etti.

18 Kasım 2018

Burdur'daki ziyareti kapsamında valiliği ziyaret eden 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, valiliğe gelişinde tören 

mangasını selamladı.

TBMM Başkanı Yıldırım’a TBMM 

Kâtip Üyesi AK PARTİ Burdur 

Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur 

Valisi Hasan Şıldak ile protokol 

üyeleri eşlik etti.

Yapımı devam eden bir anaokulunun 

inşaatını da gezerek bilgi alan 

Yıldırım, ildeki programını tamamladı. 

TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım, Burdur ziyaretinin 
ardından Antalya’ya 
geçerek Antalya Erzincanlı Sanayici 
ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) 
ziyaret etti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) 
2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni sonrası 
Antalya'ya hareket eden TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım’ın yol güzergâhında, iki aracın 

çarpışması sonucu trafik kazası  

yaşandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Antalya - Burdur 

kara yolunda meydana gelen trafik 

kazasında makam aracını durdurup 

yaralılarla ilgilendi. 

Kazada yaralanan 4 kişiye, 112 Acil 

Servis ekiplerince müdahale edildi, 

yaralıların sağlık durumları hakkında 

bilgi alan Yıldırım, kendilerine "geçmiş 

olsun" dileklerini iletti. Yaralıların sağlık 

durumlarının iyi olduğu belirtildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da Erzincanlı 

Sanayici ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) ziyaret 

ederek Dernek Başkanı Mustafa İlhan ve katılımcılarla 

sohbet etti.

Ziyarette Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 

(AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı AK PARTİ  

İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Antalya 

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Mehmet 

Tevfik Türel de yer aldı.
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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, 17. MÜSİAD EXPO  
AÇILIŞINA KATILDI

21 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) tarafından 
CNR EXPO'da gerçekleştirilen 
17. MÜSİAD EXPO'nun açılış 
yemeğine katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 
MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan ve 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 
Başkanı Şekib Avdagiç’in de 
katıldığı MÜSİAD EXPO'nun 
“Hoşgeldiniz Yemeği”nde 
davetlilere hitap etti.

Etkinliğe 140 ülkeden katılım olduğunu dile getirerek 
bunun rekor bir katılım olduğunu söyleyen Yıldırım, 
etkinliği bir ticaret şöleni olarak nitelerken MÜSİAD'a 
bugüne kadar katkıda bulunanlara teşekkür etti. 

İş adamları ve sanayicilerin son 10 yılda büyük başarılara 
imza attığını aktaran Yıldırım, "Yeni yatırımlar yapmak 
için yeni pazarlar araştırmak için büyük gayretler 
gösterdiler. 28 yıl önce MÜSİAD kurulduğunda, 
onu dikkate alan bile yoktu. Bırakın dikkate almayı 
ideolojik yaklaşımlarla çeşitli yaftalarla MÜSİAD'ı 
doğmadan yok etmeye çalıştıkları dönemi hep birlikte 
yaşadık. Siz 'İnat bir murattır.' dediniz. Kararlılıkla 
doğru bildiklerinizi söylediniz. Doğru bildiğiniz işleri 
yaptınız. Yıldan yıla, dalga dalga büyüyerek bugünlere 
geldiniz. Bugün artık yurt içinde teşkilat kurmuş bir 
iş organizasyonundan bahsetmiyoruz. 85 ülkede iş 
yapan, oralarda Türkiye'nin bayrağını dalgalandıran 
muazzam bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu 
ülkemiz için çok büyük bir kazançtır. MÜSİAD bunu 
yaparken davulla zurnayla bir yapıp beş göstermedi. 
Hayatın doğal akışı içerisinde sessiz sedasız, kanın 
vücudumuzda en uç noktalara hareket etmesi gibi 
çalıştı. 2023'te Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl 

dönümünde hedeflerimiz var. Bu hedeflerimizin biri, 
ekonomide dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerimizi 
almaktır." 

TBMM Başkanı Yıldırım, ihracat hedeflerine ulaşmada 
iş insanlarının katkılarıyla mümkün hâle geleceğini 
belirterek bir yandan büyüme, istihdam ve ülkenin 
marka değerinin yükselmesine katkı sağlanacağını 
söyledi. 

Dünyada çok hızlı bir değişim yaşandığına dikkati 
çeken Yıldırım, değişim kodlarına bakıldığında bilginin 
en etkili güç olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bilgiye sahip olmanın 
önemine işaret ederek Türkiye'nin ve MÜSİAD'ın, bu 
gerçeğin farkında olduğunu dile getirdi. 

Alın terinin yanı sıra akıl terinin de kullanılmasına 
vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Akıl teri nedir? Akıl teri, bilgiye sahip olmak, 
teknolojinin künhüne vâkıf olmak, başkalarının 
düşünemediğini yapmak demektir. Fark oluşturmak 
demektir. Herkesin yaptığını yapıyorsan o zaman 
ayakta kalma ve dostlarınıza yardım etme şansınız 
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yok. Türkiye son 10 senedir Afrika'yla ilgileniyor. 

Türkiye'nin Afrika'yla ilgisi başkalarının yaptığı gibi 

sömürü amaçlı değil. Gelişme sürecinde olan Afrika'nın 

nispeten daha ileri konumda Türkiye'yle enerjilerini 

birleştirerek insani değerleri de kaybetmeden 

modern dünyanın, gelişmiş dünyanın içerisinde 

bu ülkelerin hak ettiği yeri almasını sağlamalıyız. 

Afrika'ya emperyalistler önceden açık sömürü için 

geldi. İnsanı yok sayarak orada oldular. Hatta insanları 

başka yaratıklar gibi düşünerek müzeler bile açtılar. 

O devir geride kaldı. Şimdi para gücüyle, kısa vadeli 

acil ihtiyaçları görmek suretiyle yeni bir modelle 

sömürü peşindeler. Biz Afrika'ya el uzatıyoruz. Bizim 

uzattığımız el, emperyalistlerin uzattığı ele benzemez. 

Biz tuttuğumuz eli yukarı çıkarırız. Onlar tuttukları 

eli, çeker denizin dibine götürür. Onun için emeller, 

ameller niyetlere göredir." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Müslüman ülkelerde yaşanan 

sıkıntılara dikkati çekerek asıl amacın, dünyanın gittiği 

yere göre şuurlanan Müslüman ülkelerdeki bu süreci 

yavaşlatmak olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin mazlumların ve mağdurların yanında 

durduğunu aktaran Yıldırım, bu duruşu nedeniyle 

Türkiye'nin hedef hâline getirildiğini ifade etti. 

Cumhuriyet'in 100. yıl hedeflerine ulaşmak için 

2002'den beri siyasetten sosyal hayata, ekonomiden 

ticarete, eğitimden sağlığa, yatırımdan turizme 

büyük gelişmeler yaşandığını dile getiren Yıldırım, şu 

değerlendirmelerde bulundu: 

"Sadece bir alandan örnek vermek istiyorum. 

2002'de Türkiye, kara yolu, hava yolu, deniz yolu, 

iletişim, internet, gibi ticaretin de üretimin de turizmin 

de altyapısı olan, lokomotifi olan altyapı gelişmişlik 

sıralamasında dünyada 39. sıradaydık. 2017'ye 

gelindiğinde 9. sıraya yükseldik. 10 yılda 39'dan 

9. sıraya. Fena değil, değil mi? Biz zaten 10 ülke 

arasında yer almak istiyorduk. Altyapıda hâllettik. 

Başka sektörlere bakalım. Sağlıkta da böyleyiz. 

Parmakla gösterilen ülkeler arasındayız. Adım adım 

hedeflerimiz gerçekleşiyor. Bugünlerde ekonomimiz 

üzerinde ortaya konan karamsar tablolar asla bizi yeise 

sokmasın. 'Bir şey yok. Her şey sütliman' demiyorum. 

Sıkıntımız var. Ama biz bunlara benzer sıkıntıları 

daha önce de gördük. Bu sınavdan hep başarıyla 

çıktık. Bir ülkenin demokrasisini, parlamentosunu, 

cumhurbaşkanını yok etmek, hükûmetini alaşağı 

etmek için darbe yapmaya kalkanlar karşılarında 

milleti buldu. 15 Temmuz'da başka bir ülke olsaydı 

10 yıl belini doğrultamazdı. 15 Temmuz'dan sonra bir 

ekonomik kriz yaşadınız mı? Belki bir hafta tereddüt 

olmuştur. Ama sistem tıkır tıkır dünyadaki kötü gidişe 

rağmen çalıştı. 2017 tam bir başarı hikâyesidir. 

Türkiye için karamsar tablo çizenler ters köşe oldular. 

Son yılların en büyük büyümesini 2017'de yaşadık. 

İstihdamda, üretimde, altın yıllardan birisi oldu. Bu 

yıl döviz kurunda, faizlerde ve göstergelerde bazı 

anormallikler var. Ama bunlar geçecek. Bunların 

sebeplerini biliyoruz. Nasıl çözüleceği konusunda 

fikrimiz var. Sabırla bu süreci özel sektör, kamu ve 

vatandaş dayanışmasıyla hâlledeceğiz." 

TBMM Başkanı Yıldırım, iş insanlarına daha fazla 

destek vereceklerini belirterek küresel ticarette 

paylarını artırmak için çalışacaklarını söyledi.

THY'nin bunun örneklerinden olduğunu dile getiren 

Yıldırım, bakanlığı döneminde THY için aldıkları 

kararları anımsattı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve İTO 

Başkanı Şekib Avdagiç’in de birer konuşma yaptığı 

programın ardından TBMM Başkanı Yıldırım, 17. 

MÜSİAD EXPO sponsorlarına sertifikalarını verdi. 



53

TBMM Başkanı Faaliyetleri

EGE EKONOMİK FORUMU İZMİR’DE YAPILDI
22 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Ege Ekonomiyi Geliştirme 
Vakfı (EGEV) bölge ortaklığı 
ile İzmir'de düzenlenen Ege 
Ekonomik Forumu'na katıldı.

'Küresel Gelişmeler Işığında 
Bölgesel Vizyon' başlığıyla 
düzenlenen foruma TBMM 
Başkanı Yıldırım'ın yanı sıra  
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, AK PARTİ 
İzmir Milletvekilleri Ceyda 
Bölünmez Çankırı, Mahmut 
Atilla Kaya ve Necip Nasır, 
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi 
Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci, EGEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, İzmir 
Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve diğer 
ilgililer katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Ege Ekonomik Forumu'nun ilk 
toplantısına başbakan olarak katıldığını, orada 
yaptığı konuşmada 2017 sonundan itibaren küresel 
ekonomide toparlanma olacağını söylediğini, 
2018'de tatmin edici bir seviye olmasa da küresel 
ekonomide bir toparlanmanın söz konusu olduğunu, 
bu yıl sonu itibarıyla küresel ticaretin 20 trilyon dolara 
yaklaşmasının öngörüldüğünü belirtti. 

Forumun konu başlığının "Küresel Gelişmeler Işığında 
Bölgesel Değerlendirmeler" olarak belirlendiğini, 
ancak küresel gelişmelerin mutluluk verici noktada 
olmadığını vurgulayan Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Özellikle ABD'de yapılan seçimlerden sonra dünyanın 
ayarı bozuldu. Bilhassa korumacılık, günübirlik 
alınan keyfî kararlar, küresel iş dengesi çoktan beri 
bozulmuştu. Dünyada her gün yeni krizlerin ve yeni 
öngörülemez bir sürecin başlamasını da hızlandırmaya 
başladı. ABD'nin bölgemize yönelik, doğu komşumuza 
İran'a yönelik yaptırım kararı, Rusya'ya ve bu bölgeye 

ekonomiyi, döviz kurunu, doları kullanarak uyguladığı 
doğrudan ve dolaylı baskılar ve yaptırımlar bölgesel 
gelişmeleri olumsuz yönde etkilemektedir." 

Ege Ekonomik Forumu'nda iş dünyası olarak istiklalin 
şehrinde istikbale dair fikirleri tartışacaklarını, Ege'deki 
10 ilin ekonomiye ne gibi katkılar sağlayacağını 
değerlendireceklerini aktaran Yıldırım, dünyanın 
hızla değiştiğini, Türkiye için bölgesel sorunların yeni 
tehditler oluşturduğuna dikkati çekti. 

Bugün 265 milyon insanın kendi vatanında 
yaşamadığını, göçebe durumda olduğunu, 70 milyon 
insanın sığınmacı olduğunu ve bu olayların yoğunlaştığı 
bölgenin de Türkiye'nin etrafında olduğunu ifade eden 
Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Türkiye'nin etrafında özellikle güney sınırlarında 
müthiş bir kaos, terör, otorite boşluğu, kan, gözyaşı... 
Türkiye'nin yanı başındaki olaylardan etkilenmemesi 
söz konusu değil. Çok fazla bedel ödüyoruz, 8 yıldır bu 
bedeli ödüyoruz ama her şeye rağmen değerlerimiz, 
tarihimiz, kültürümüz, ecdadımızdan bize kalan 
mirasın gereği biz, bize yakışanı yapıyoruz ve darda, 
zorda kalan insanlara 'Ne hâliniz varsa görün.' 
demiyoruz. Onlara kucak açıyoruz ekmeğimizi, 
evimizi paylaşıyoruz, hayata tutunmalarına yardımcı 
oluyoruz. Bunu tamamen emperyal emelleri olan 
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ülkeler anlamakta zorlanıyorlar. Çünkü onlar her şeyi 
dolar olarak görüyorlar. Ama insanın olmadığı yerde 
hayat da olmaz. 'İnsanı yaşat ki dünya yaşasın.' fikri 
bizim medeniyetimizin fikridir. O yüzden de bugün 
içinde bulunduğumuz şartları eğer veri olarak alırsak 
gelecek planlarımızı yapmakta yanılırız, bunlar geçici 
olaylardır. Mutlaka bu bölgelerde sorunlar çözülecek 
ve asıl ondan sonra bölgede ekonomik canlanma, 
yeniden inşa ve imar çalışmaları başlayacak. O güne 
hazır olmamız lazım. 

Dünyada gelişmiş ülkelerde daralma devam ederken 
onlar elde ettikleri zenginliği kaybetme endişesi 
yaşarken bizim içinde bulunduğumuz bölge ve Doğu’ya 
doğru ışık daha da parlak şekilde yükselmeye devam 
ediyor. Dünyanın zenginlik merkezi 70'li yıllarda 
Amerika'ydı, 80'li yıllarda Avrupa'ydı, şimdi artık bizim 
bölgemize doğru geldi ve Doğu’ya doğru gidiyor. Bu 
bir süreç. Geçmiş asırlarda zenginlik Doğu’dan Batı’ya 
hicret etti ve şimdi tekrar geri dönüyor. Giderken 
de gelirken de geçtiği yer Anadolu toprakları. Hem 
coğrafya olarak Avrupa ile Asya arasındayız hem de 
stratejik olarak kilit öneme sahip ülkeyiz." 

Türkiye'nin kim ne derse desin 16 yıllık bir başarı 
öyküsünün bulunduğunu, 2002 yılında ulaştırma 
bakanı olarak göreve başladığında Türkiye'nin 
altyapı ve gelişmişlik düzeyinin dünyada 39. sırada 
iken 2017'de 9. sıraya yükseldiğini anlatan Yıldırım, 
hedeflerinin parmakla sayılan ülkeler arasına girmek 
olduğunu; ulaşım, iletişim altyapı, sağlık alanında 
bunları başardıklarını dile getirdi. 

OECD'nin Türkiye'deki bölünmüş yolların 
sosyoekonomik yapıya etkisine dair araştırmasına 
değinen Meclis Başkanı Yıldırım, bu yolların ölümlü 
kazaları yüzde 63 azalttığını, illerin kendi aralarındaki 
ticareti yüzde 40 artırdığını, seyahat süresini 
kısalttığını, bütün illerin ihracat yapar hâle gelmesini 
sağladığını söyledi. 

Türkiye'nin bir yandan da terörle etkin mücadele 
içinde olduğuna işaret eden Binali Yıldırım, şunları 
kaydetti: 

"Ülkemizin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü 
muhafaza etmek için her türlü terörle etkin mücadele 
ediyoruz. Bu bizim için bir beka meselesidir. 
Bazı dostlarımız Türkiye'de demokrasi özgürlük 
gerekçeleriyle cömertçe tenkitlerini ardı ardına 
sürdürüyorlar. Aslında istedikleri şey 'Terörle 
mücadelede bu kadar azimli olmayın. Bu ayrılıkçılara, 
terör örgütlerine daha müsamahakâr davranın, 
e ne olacak Türkiye bölünse de bir şey olmaz'. 
Vermeye çalıştıkları mesaj budur. Ben İzmir'de 
millî hassasiyetlerin en zirvede olduğu bu şehirden 
söylüyorum, PKK da FETÖ de DEAŞ da her türlü 
terör örgütü bu ülkenin başının belasıdır, ülkemizin 
birliğinin, kardeşliğinin, beraberliğinin düşmanıdır. 
Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemesi gerekir. 
Bunları doğrudan, dolaylı destekleyenlerin kim 
olduğunu da biliyoruz. Amaçları bir yandan insan 
kaynağımızı tüketmek bir yandan da enerjimizi 
ekonomimizi, ekonomimizin istikrarını, ülkenin 
öngörülebilirliğini tartışmaya açmak. Niye ? Türkiye 
gıpta edecekleri işler yapıyor." 

TBMM Başkanı Yıldırım, dünyada son yapılan 10 
mega projenin 6'sını Türkiye'nin yaptığını, bu nedenle 
Türkiye'nin kıskanılmasının gayet doğal olduğunu 
söyledi. 

Türkiye'nin tek gücünün "81 milyon vatan evladı" 
olduğunu ifade eden Yıldırım, Türk halkının bu gücünü 
15 Temmuz gecesinde gösterdiğini hatırlattı. 

Türkiye'nin bulunduğu bölgede, tehditlerin yanında 
büyük fırsatların da olduğunu belirten Yıldırım, "Bu 
bölgenin yükünü, sıkıntılarını, doğrudan karşılayan 
bir ülke olarak, imarında ve inşasında bölgenin 
merkezinde olmalıyız. Ege Bölgesi, İzmir'in lokomotif 
olduğu 10 ille beraber her zaman Türkiye'nin üreten, 
katma değer oluşturan bölgesi olmuştur. Bugün de 
böyledir, yarın da böyle olacaktır. Bölgenin her türlü 
altyapısı hazır hâle getirilmiştir" diye konuştu. 

Önümüzdeki yıl sonunda İstanbul-İzmir Otoyolu’nun 
açılacağını, 50 yıl konuşulan Osmangazi Köprüsü'nü 
yaptıklarını anlatan Yıldırım, köprünün pahalı 
olduğuna yönelik eleştirilere, "En pahalı hizmet, 
olmayan hizmettir. Bunu bir tarafa yazalım. Zaman, 
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bugün paranın önüne geçmiştir. Geçiş için her türlü 

alternatifi sunuyoruz." şeklinde yanıt verdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir'in birçok alanda çok 

büyük potansiyeli olduğunu dile getirerek 2011'den 
önce de İzmir'in her türlü sorununa çözüm üretmek 
için çalıştığını ifade etti. 

İZBAN meselesinin önlerine geldiğini, enkaz hâlinde 
olduğunu anımsatan Yıldırım, "Hizmette siyaset 
olmaz. Hizmeti insanlar için yapıyoruz. Siyaseti 
meydanlarda yaparız. İZBAN'ı belediye ile beraber 
hayata geçirdik." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, çevre yolunu hızlandırdıklarını 
ve tamamladıklarını, kalan 70 küsur kilometrelik 
kısmını da tamamlayıp Çandarlı'ya otoyol yapacaklarını 
bildirdi. 

Ankara - İzmir arasında hızlı tren projesi inşaatının 
da devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Biz 'İnat da 
bir murattır.' diye ülkemize, milletimize hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Gençlerimizin geleceği için buna 
ihtiyacımız var. En büyük kaynak petrol, doğal gaz 
değildir, genç insandır. İnsan, bitmeyen tükenmeyen 
bir kaynaktır. Kaynağı dışarıda aramamıza lüzum yok. 
Gençlerimizi de geleceğe hazırlayacağız. İzmir'in 
üniversiteleri bunun için var" ifadelerini kullandı. 

Dünyanın çok hızlı değiştiğini Türkiye'nin bu değişimi 
yakalayamaması hâlinde geride kalacağını belirten 
Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Artık sürücüsüz arabaları 
konuşuyoruz. Sadece sürücüsüz 
arabaları değil, kaptanı olmayan 
gemiler var, robot teknolojileri var, 
3 boyutlu yazıcılar var ve sanal 
gerçeklik var. Nesnelerin iletişimi 
var, var oğlu var. Bütün bunlar hayal 
değil. Önümüzdeki 15 sene içerisinde 
uzmanların tahminine göre var olan 
mesleklerin yarısı ortadan kalkacak. 
Şaka değil. Eğer yerine gelecek 
mesleklere kendimizi hazırlamazsak 

bizi ne bekliyor? Gelişen teknolojinin arkasına düşmüş 
bir ülke. Onun için birbirimizi yoran yıpratan konulara 
değil, ülkemizi daha da ileri taşıyacak konulara 
daha çok zaman ayırmamız lazım. Bilişim, yenilikçi 
teknolojiler, araştırma geliştirme, bunlar alın terinin 
yerine akıl terini yerine getiren yeni üretim şekli, yeni 
yaşam tarzı." 

Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duell'in 
1899'da yeni icat edilecek bir şeyin olmadığını 
söylediğini anlatan Yıldırım, "O günden bu günlere 
geldik. Bundan sonra gideceğimiz yerleri de 
öngörmemiz mümkün değil. Değişim ve gelişim 
kontrol edilemez bir noktaya geldi. Şu an birçok olgu 
bizim dışımızda gelişiyor. Bu sürecin içinde olmalıyız." 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2002'den bu 
yana 3 kat büyüdüğünü hatırlatarak "Bu günlerde 
yaşadığımız ekonomik sıkıntılar asla moralimizi 
bozmasın. Türkiye'miz bu sınamalardan çok geçti, 
hepsinden de yüzünün akıyla çıktı. Bu sıkıntılar 
da geçecek ve ülkemiz büyümeye, kalkınmaya 
milletimizin yüzünü güldürmeye devam edecektir." 
değerlendirmesini yaptı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve EGEV Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Susam’ın konuşmaların ardından 
EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Susam, TBMM Başkanı 
Yıldırım'a teşekkür plaketi verdi.
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, "PTT TRADE AKILLI 
E-PAZAR YERİ TANITIM TOPLANTISI"NA KATILDI

22 Kasım 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 
katılımıyla gerçekleştirilen PTT 
tarafından alıcı ve satıcı firmaların 
uluslararası ticaret yapmalarını 
sağlayan yeni nesil e-ticaret 
üssü "PTT Trade Akıllı E-Pazar 
Yeri Tanıtım Toplantısı" İzmir'de 
yapıldı.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
AK PARTİ İzmir Milletvekili Ceyda 
Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla 
Kaya ve Necip Nasır, PTT AŞ 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Kenan Bozgeyik, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha 
Nükhet Hotar, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener ve ilgililer katıldı.

Toplantı öncesi İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı 
görüşen TBMM Başkanı Yıldırım, İzmir’de düzenlenen 
PTT Akıllı E-Pazar Yeri Tanıtım Toplantısı’nda bir 
konuşma yaptı.

Türkiye olarak teknolojideki gelişimin getirdiği 
değişimin gerisinde kalmamak için 16 yıldan bu 
yana büyük hamleler içinde olduklarını belirten 
Yıldırım, bu kapsamdaki İstanbul Havalimanı'nı 
da bir gurur abidesi olarak hizmete soktuklarını  
anlattı. 

En fazla ciroya sahip şirketlerin internet üzerinden 
satış yapanların olduğunu aslında bu işin henüz 
başında bulunduklarını dile getiren Yıldırım, dünyadaki 
ticaretin henüz yüzde 8,5'inin internet üzerinden 
yapıldığına işaret etti. 

PTT'nin e-ticaret konusundaki atılımlarına 2012 
yılında başladığını, perakende ticaret için kurulan 
“ePttAVM”nin 500 milyon yıllık ciroya ulaştığını, bunun 

çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, 
"Elektronik ticaretteki büyüme oranı, konvansiyonel 
ülke büyümesinin en az 3 katı. Geçen sene 4 katı da 
geçmiş. Demek ki ülkenin rekabet gücünün korunması 
için bu alana, akıl terine daha çok yatırım yapmamız 
lazım. Değişimi ıskalarsak okuyamazsak yine  
off-line ülke konumuna düşeriz. Biz bunun için vaktinde 
internet altyapısını yurdun en ücra köşelerine kadar 
götürdük. Geniş bant internet erişimini yaygınlaştırdık. 
Altyapı olmayınca nasıl yapacaksın ticareti. Altyapı 
var. Bundan sonrası organizasyon. Şimdi bugün PTT 
bir kademe daha işi ileri götürüyor. Toptan satışlara 
yöneliyor. Vatandaş-satıcı buluşmasından bir adım 
daha ilerisi: Satıcıyla alıcı firmaların internet ortamında 
buluşturulması ve ticaret gerçekleştirilmesi."  
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, küresel ticarette bir 
kıpırdanmanın başladığını, bu sene sonu itibarıyla 20 
trilyon dolara erişeceğinin hesap edildiğini, bunun 
yüzde 8,5'ine karşılık gelen 2-2,5 trilyon doların 
e-ticaret olarak yapılacağını ifade ederek Türkiye'de 
ise toplam ticaretin yüzde 3,5'inin elektronik ortamda  
gerçekleştiğini anlattı. 
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"Dünya ortalaması yüzde 8,5. Bizim buna erişmemiz 
için bugün geldiğimiz seviyenin iki katından fazla 
bir artışa ihtiyacımız var" diyen Yıldırım, bunun için 
PTT'nin bu gün oluşturduğu platformlara benzer 
yatırımların yapılması, her ürün grubunda, her 
sektörde bu yönde faaliyetlerin artırılması gerektiğini 
kaydetti. 

Adıyaman'ın Besni ilçesinde e-ticaret yoluyla 
el sanatları üretimi yapan bir kişinin dünyanın 
öte yanına ürünlerini gönderebilir duruma 
gelmesini arzu ettiklerini belirten Yıldırım, 
PTT'nin bu yöndeki çalışmalarını önemsediklerini  
dile getirdi. 

Göreve geldiklerinde PTT'nin Telekom'un altyapısını 
kullanmasına rağmen 11 trilyon lira zarar ettiğini, 
bundan sonra kendisini yenileyen kurumun arka 
arkaya yeni hizmetlerini kullanıma 
açtığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu: 

"Kamudan kaynaklanan bazı kısıtlayıcı 
şartlarına rağmen güzel işler yapıyor. 
PTT'nin önü açık, daha büyük işler 
yapabilir. Nasıl Türk Hava Yolları 10-
15 senede bir marka hâline geldiyse, 
Avrupa'nın 2, dünyanın 7 numaralı 
bayrak taşıyıcı şirketi olduysa PTT de 
aynı şeyi yapabilir, yaptığı çalışmalarla 
o yönde ilerliyor. PTT, bu gün artık 
vatandaşın zihninde profesyonelce 
çalışan, piyasa kurallarıyla iş yapan 

esnek karar alma mekanizmaları geliştirmiş 

bir kurum olarak yer alıyor. PTT, adım adım 

Türkiye'nin bir markası olma yolunda ilerliyor. 

Bu güzel bir şey. Bizim geleceğimiz marka 

sayısını artırmaktadır. Başkaları için çok çalıştık. 

Onlara çok ürün ürettik. Ama markayı koyan  

parayı alıyor." 

TBMM Başkanı Yıldırım, ilk ihracatı yapan İzmir'in 

ticari potansiyelinin çok yüksek olduğunu, 

PTT'nin sunduğu imkânların kentin ticaret 

hacmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. 

"Elektronik ticaret, aynı zamanda elektronik ihracat 

demektir" diyen Yıldırım, bu yatırımın Türkiye'nin 

2023 hedeflerini yakalamasına da büyük katkı 

sağlayacağına işaret etti. 

Konuşmaların ardından PTT Trade Akıllı E-Pazar 

Yeri'nin ilk üyesi olan İzmir Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in üyelik başvurusu, 

TBMM Başkanı Yıldırım'ın tabletteki uygulamadan 

onay vermesiyle gerçekleşti. 

PTT Trade'nin ilk yılında 10 bin üyeye ulaşmayı 

hedeflediği belirtildi.

Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 

Turhan ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut Özgener de birer konuşma yaptılar.
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“İZMİR GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ VE TRAFİK GÖZETLEME 
İSTASYONLARI AÇILIŞ TÖRENİ” GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Kasım 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 
katılımıyla “İzmir Gemi Trafik 
Hizmetleri ve Trafik Gözetleme 
İstasyonları Açılış Töreni” 
gerçekleşti.

Açılış törenine Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, AK PARTİ İzmir 
Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya 
ve Necip Nasır, İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız, Güney Deniz Saha 
Komutanı Tümamiral Aydın 
Şirin, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Sırrı Aydoğan ve 
davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir Gemi Trafik 
Hizmetleri ve Trafik Gözetleme İstasyonları Açılış 
Töreni’nde yaptığı konuşmada, yerli ve millî imkânlarla 
yapılan ve Türk milletini, denizcilerini gururlandıran bu 
projenin hayata geçmiş olmasından büyük bahtiyarlık 
duyduğunu ifade etti. 

Denizde emniyet konusuna ilişkin ilk projenin 2003'te 
göreve başladıklarında hayata geçirilen "Boğazlar 
Trafik Gemi Sistemi" olduğunu belirten Yıldırım, bu 
projeyi bütün kıyı şeridine ve denizlere genişletme 
kararı aldıklarını söyledi. 

Trafik gözetleme istasyonlarının kuruluş çalışmalarının 
gemi trafiğinin en yoğun olduğu 3 bölgede başlatıldığını, 
bunlardan İzmit ve İzmir'in devreye girdiğini aktaran 
Yıldırım, bu sistemin Mersin'de de hizmete alınacağını 
bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Bu projenin açılışında olmaktan bahtiyarlık 
duyuyorum. Denizcilik meşakkatli iş, denizcilik küresel 
bir iş, yerel kalarak denizde başarılı olma şansınız 
yok. Yedi denizde bayrağımızı dalgalandıracak ve aynı 

şekilde de itibarımızı daha da yukarı çıkarmak için 
uluslararası mevzuata hâkim olmamız lazım. Hâkim 
olmak da yetmez, uluslararası sularda kara listeye 
girmeden gemilerimizin bayrak dalgalandırması 
lazım. Peki hâl böyle miydi? 2003'te göreve 
geldiğimizde Türk gemileri kara listedeydi. Yani 
başta çıktığı ilk limanda tutuluyor. Bu hem itibarımızı 
hem de ticaretimizi fevkalade olumsuz etkiliyordu. 
Arkadaşlarla yaptığımız yoğun çalışmalar, denizcilikte 
âdeta bir değişim ve dönüşümü hayata geçirmemize 
vesile oldu. Vaktiyle Akdeniz'i Türk gölü hâline getiren 
Barbaros Hayreddin Paşalar, Oruç Reislerin izinden 
giden bugünkü denizcilerimizle iftihar ediyorum." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin kalkınması için 
bir çivi çakmanın yapılabilecek hizmetlerin en güzeli 
olduğunu, bu anlayışla 2002'den beri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'yi 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır 
medeniyetler seviyesinin ötesine taşıma hedefiyle 
çalıştıklarını dile getirdi. 

Türkiye'nin 16 yılda yapılan yatırımlarla 3 kat 
büyüdüğünü belirten Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: 
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"Bölünmüş yollar, tüneller, köprüler, havaalanları, 
internet, akıl yolları, bütün bunlar Türkiye'nin 
modernleşmesi yönünde 100. yıl hedeflerimiz adına 
yapılan anlamlı işlerdir. Sadece bölünmüş yolların 
ülkemize sağladığı fayda saymakla bitmez. Kazalarda 
ölümlerin azalması, iller arasındaki mesafelerin 
ortalama 1,5 saat düşmesi, illerimiz arasındaki 
ticaretin yüzde 40 artması, Türkiye'nin ülke çapındaki 
istihdamına ve büyümesine en az yüzde 1 katkı 
sağlaması, çevreye yönelik daha az egzoz gazı 
verilmesi, dolayısıyla çevrenin korunması... Bunlar 
görünen faydalar, görünmeyen faydaları da var." 

TBMM Başkanı Yıldırım, sağlık alanında da benzer 
başarıların yakalandığını, Türkiye'nin gelişmiş 
ülkelerin çok üzerinde bir sağlık 
sistemi bulunduğunu belirterek şunları 
kaydetti: 

"Kara yollarında ulaştığımız hedeflere 
denizde de ulaşmak için aynı 
kararlılıkla, tüm hızımızla çalışmaları 
sürdürüyoruz. Lafı uzatıp, zurna 
yapmaya da lüzum yok. İşte hizmet, 
işte hizmetin sahipleri de burada. 
Gemi Trafik Hizmetlerinin denizde can 
ve mal emniyetine çok daha fazla katkı 
sağlayacağı aşikârdır. Bu gelişmiş 
ülkelerin ancak yapabileceği bir iştir. 
Türkiye bu anlamda gelişmiş ülkelerle 
yarışan bir konumdadır. Uluslararası 

Denizcilik Örgütünde de itibarı yüksek bir ülkedir. 
Dolayısıyla 'Denizlere hâkim olan dünyaya hâkim olur.' 
sözü, Barbaros Hayreddin Paşa'dan bize bir mirastır. 
Kara hudutlarımızın uzunluğu, deniz hudutlarımızın 
sadece üçte biri kadardır. Türkiye denizci bir ülkedir, 
Türk milleti denizci bir millettir. Denizci millete de 
denizciliğe hizmet etmek, bu güzel bu projeleri 
kazandırmak yaraşır."

TBMM Başkanı Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Turhan’ın konuşmalarının ardından açılış kurdelası 
kesilerek merkezin açılışı yapıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler daha 
sonra merkezde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir 
Erzurumlular Kültür ve Dayanışma 
Vakfı binasının açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfı 
binasının İzmir’de yapılan açılışına AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve İzmir Valisi Erol 
Ayyıldız ile vakıf yetkilileri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Yıldırım, törenin ardından 
beraberindekilerle İzmir - Erzincan Dayanışma ve 
Kültür Derneğinin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra derneği ziyaret 
ederek burada dernek üyeleriyle bir süre sohbet etti.
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KOCA PİRİ REİS GEMİSİ’NİN 40. HİZMET YILI DOLAYISIYLA 
İZMİR’DE BİR TÖREN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

22 Kasım 2018 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)  
tarafından düzenlenen "Koca Piri 
Reis Gemisi'nin 40 Yıllık Serüveni" 
kutlama etkinliği DEÜ Sabancı 
Kültür Merkezinde yapıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 
araştırma gemilerinden "Koca 
Piri Reis" Gemisi’nin 40. hizmet 
yılı dolayısıyla düzenlenen törene 
katıldı.

Törene TBMM Başkanı Yıldırım’ın 
yanı sıra AK PARTİ İzmir 
Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut 
Atilla Kaya ve Necip Nasır, DEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Fatma  Seniha Nükhet Hotar, DEÜ Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günay Çifci ve 
davetliler katıldı.

Tören için merkeze gelen TBMM Başkanı Yıldırım’ı 
DEÜ Rektörü Prof. Dr.  Fatma Seniha Nükhet Hotar 
karşıladı. Yıldırım, girişte denizde kendisini siren 
çalarak selamlayan Koca Piri Reis'e selam verdi.

Törende bir konuşma yapan TBMM Başkanı 
Yıldırım, son 2 ay içinde DEÜ'ye 4. ziyaretini 
yaptığını hatırlatarak "Biz artık DEÜ'ye abone olduk. 
'Öğrencimizsin' diyor hocam, dolayısıyla bunları da 
devamdan sayalım." diye konuştu.

DEÜ'nün düzenlediği bu etkinliğin bir kadirşinaslık 
örneği olduğunu kaydeden Yıldırım, Koca Piri Reis 
Gemisi’nin Türkiye'ye geldiği yıllarda bir yıllık gemi 
inşa mühendisi olduğunu aktararak "O günleri 
hatırlıyorum. Yine bir kriz vardı. Ege'de yaşanan krizin 
doğal sonucu olarak Türkiye'nin denizlerdeki hak 
ve menfaatlerini gözetmek amacıyla böyle bir yola 
gidilmişti." ifadelerini kullandı.

Geminin Türkiye'nin denizlerdeki imkân ve kabiliyetini 
artırmak için Almanya'da inşa ettirildiğini kaydeden 

Yıldırım, geminin o günlerde büyük bir heyecanla 
Türkiye'ye getirildiğini dile getirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, o dönem soğuk savaş yılları 
olduğunu anlatarak şu şekilde devam etti:

"Almanya ikiye ayrılmış, dünyada 'kapitalist-komünist 
sistem' diye iki kutuplu bir vaziyet var. Sovyetler 
henüz dağılmamış. Bugün yaptığı gibi Yunanistan 
o tarihte kıta sahanlığı konusunda bildiğimiz aymaz 
uzlaşmaz tutumunu sürdürüyor. İşte Koca Piri Reis 
Gemisi o yıllarda Türkiye'nin zor şartlarda yaptırdığı 
yürekli bir gemidir. Hafızası olan bir gemidir. Sadece 
insanların hikâyesi olmaz. Evlerin, arabaların da 
gemilerin, elbiselerin de hikâyesi var. Hatıraları 
canlandırırlar. Geçirdikleri tarihî devreler o eserlere 
anlam kazandırır. Koca Piri Reis Gemisi ekonomik 
değerinin yanında tarihî ve siyasi fonksiyona sahip. 
Tıpkı Çanakkale Boğazı'nı İngiliz gemilerine mezar 
eden Nusret gibi, Gazi Mustafa Kemal'in Savaronası 
gibi."

TBMM Başkanı Yıldırım, bugün Yunanistan ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi'nin uluslararası hukuka aykırı 
olarak Türkiye'nin deniz yetki ve menfaatlerini gasp 
etme yolunda aynı şekilde hareket ettiklerini ifade 
ederek şunları kaydetti:
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"Son yıllarda Kıbrıs Adası'nın etrafında bulunan 
hidrokarbonların ortaya çıkarılması meselesinde ciddi 
bir kriz yaşanıyor. Denizler insanlığın ortak mülküdür, 
mirasıdır. Dolayısıyla bunu tek taraflı olarak bir ülkenin, 
bir toplumun sahiplenmesi, bundan menfaat elde 
etmesi asla ne ulusal ne de uluslararası hukuka uyan 
bir şey değildir. Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır 
ekonomik bölge de dâhil uluslararası sularda her 
türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında 
mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
ile Güney'in anlaşması gerekiyor. Bu bir kırılma 
noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol 
şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir. 
Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin 
çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye 
anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki 
hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım 
atmayacağımızı cümle âlem bilmelidir."

Koca Piri Reis'in büyük işler başardığını anlatan 
Yıldırım, Kaptanıderya Piri Reis'in 1513 senesinde 
dünya haritasını ilk çizen olduğunu anımsattı.

TBMM Başkanı Yıldırım, onun çizdiği dünya haritasını 
eline alan Yavuz Sultan Selim'in "Dünya ne kadar 
da küçük." dediğini ifade ederek 8 yıllık iktidarında 
Osmanlı topraklarını iki buçuk kat büyüttüğünü 
söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Piri Reis'in o haritayı nasıl 
çizdiğinin sırrının bugün dahi ortaya çıkmadığını, 
çizdiği dünya haritası ve kitabı "Kitab-ı Bahriye"nin 
denizcilerin ilk kılavuzu olma özelliğini sürdürdüğünü, 

ömrünü Akdeniz'i Türk gölü yapmaya 
adayan Piri Reis'in İspanyolların soykırım 
yaptığı Endülüs Müslümanlarını Kuzey 
Afrika topraklarına salimen taşıma 
görevini de yerine getirdiğini kaydetti.

Koca Piri Reis Gemisi’nin Kaptanıderya 
Piri Reis'in adına yakışır faaliyet 
gösterdiğini ifade eden Yıldırım, 
Türkiye'nin bilimsel deniz araştırmaları 
yapmak üzere sahip olduğu ilk geminin 
bu olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, geminin 
Türkiye'nin denizleri dışında 35 milyon kilometrekarelik 
bir sahada çalışma yaptığını, bu etkinlikle büyük bir 
hafızanın ortaya çıktığını gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin çıkarlarını korumanın, sahip olduğu 
imkânları ekonomik değere dönüştürmenin herkesin 
öncelikli görevi olduğunu vurgulayan Yıldırım, ülkenin  
2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonlarını denizleri 
ekonomik değere ulaştırarak gerçekleştireceğini, 
sahip olunan denizlerin fakir bekçileri değil zengin 
sahipleri olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Yıldırım, denizleri temiz tutmanın 
önemine de işaret ederek denizlerdeki çalışmaları 
yürütürken canlı varlığını korumaya, ekonomik denge 
ile deniz canlılığının arasında uyumu sağlamaya 
mecbur olunduğunu vurguladı. 

"Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi" diye bir 
metnin bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şu şekilde 
konuştu: 

"Bu metin hâlâ yürürlüğe girmemiş nadir metinlerden 
biridir. Sebebi deniz kaynaklarının nasıl müşterek 
değerlendirileceğine dair bir anlaşmanın Birleşmiş 
Milletler üye ülkeleri çapında henüz sağlanamamış 
olması. Çeşitli anlaşmazlık formları var. Mesela 
Yunanistanla bizim aramızda adalar ve onların 
kıta sahanlığı. Küçük küçük adaların bulunduğu ve 
her birinin etrafında münhasır ekonomik mesele 
yüzünden, aynı şekilde Çin Denizi'nde var. Bir de 
okyanuslarda yaşanan sorunlar var. Okyanuslardaki 
deniz dibi kaynakları kime aittir? Herkese aittir. Bunu 
herkes kabul ediyor ama bunu ortaya çıkaracak 
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teknoloji kimde var? Dolayısıyla bütün bu nedenlerden 
dolayı bu anlaşma bir türlü imzalanamıyor, yürürlüğe 
giremiyor." 

TBMM Başkanı Yıldırım, denizlerin aynı zamanda 
insanlığın besin kaynağı olduğunu belirterek "Şöyle 
desek yanlış olmaz; eğer denizlerimiz olmasa 
insanların yarısı soğuktan, yarısı da açlıktan ölür, o 
kadar mühim konudur. Kıyı şehirlerimizde yaşayan 
binlerce ailenin geçim kaynağı denizlerimizdir. 
Aziz milletimizin bekası sadece kara sınırlarımızın 
güvenliğini sağlamakla yeterli değildir. Unutmayalım 
ki kara hudutlarımızın uzunluğu deniz hudutlarımızın 
anca üçte biri kadar" diye konuştu. 

Denizlerin temizliği konusunda herkesin çok daha 
bilinçli hâle geldiğini belirten Yıldırım, bugün 
Bayraklı ilçesinde İzmir Gemi Trafik Hizmetleri 
ve Trafik Gözetleme İstasyonları’nın açılışını 
gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu istasyonlar sayesinde 
denizde hareket eden her türlü aracın izlendiğini 
belirten Yıldırım, "Denizdeki uygunsuzluklar ilgili 
kurumlara raporlanıyor ve gereği yapılıyor. Bununla 
da yetinmiyoruz, her türlü deniz aracı izleniyor. 
Türkiye denizcilikte son 16 yılda çok büyük mesafe 
katetti" değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Koca Piri Reis gemisinin 
yanına 14 tane daha araştırma gemisinin eklendiğini 
belirterek şu şekilde konuştu: 

"Koca Piri Reis'in emekliliğe ayrılma 
vakti geldiyse onun da izzetle, ikramla 
gereği yapılır ve tarihteki şerefli 
yerini alır. Bu konuda üniversitemizin 
yapacağı her türlü teşebbüsü 
desteklediğimizi ifade etmek 
isterim. Geçen sefer burada meslek 
hastalıklarıyla ilgili bir toplantı yaptık. 
Bir meslek ihtisas bölümü, daha sonra 
hastanesi yapılsın diye önerimiz oldu. 
Hemen harekete geçmiş, bölümü 
açmış, şimdi ikinci adım hastane 
yapımı. İnşallah bu konuda faaliyetlere 

başlayıp sonlandırırız. Bilahare projelerini çizerim. 

Her şeyi devletten beklemeyelim. Devlet de yapar 

ama sıraya koyar. Sıra ne zaman gelir bilinmez." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. 

Fatma Seniha Nükhet Hotar ve DEÜ Deniz Bilimleri 

ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Günay Çifci 

de birer konuşma yaptılar.

Konuşmanın ardından TBMM Başkanı Yıldırım'a 

hediye takdim edildi. Yıldırım da tören sonrası Koca 

Piri Reis Gemisi'nin Türkiye'ye gelmesini sağlayan 

Prof. Dr. Erol İzdar'ın kızı İdil İzdar'a ve gemi kaptanı 

Fatih Türküstün'e hediye verdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Hotar 

ve Koca Piri Reis Gemisi'ni Türkiye'ye getiren gemi 

kaptanı Türküstün ile Koca Piri Reis Gemisi şeklindeki 

pastayı kesti.

Programda DEÜ Devlet Konservatuvarı Orkestrası 

ve Korosu da bir müzik dinletisi sundu. Dinletinin 

ardından TBMM Başkanı Yıldırım orkestra ve koro 

adına solist Burcu Hancı'ya çiçek verdi. Ayrıca 

"Koca Piri Reis Gemisi’nin 40 yıllık Serüveni" başlıklı 

belgesel gösterildi.
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MEVLİD GECESİ
19 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Mevlid Gecesi 

dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım'ın mesajı şu şekilde: 

“İnsanlığı karanlıktan kurtarmak ve ebedi saadete 

erdirmek için âlemlere nur olarak gönderilen 

Sevgili Peygamberimizin dünyayı teşriflerinin 

1447. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 

İnsanlığa müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen 

Sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi 

ve özlemle anıyoruz. 

O, insanlığı sapkınlıktan uzaklaştırmak için Yüce 

Rabb’imizin ayetlerini bizlere tebliğ etti. 

O, sabır, metanet ve gayretle çalışmamızı 

öğütlemek için bizlere emirler getirdi. 

Bugün her Müslüman O'nun vârisidir. Hepimizin 

birbirimize ve bütün canlılara karşı görev ve 

sorumlulukları var. 

Kendimizden başlamak üzere, iyiliği ve güzelliği 

hayata hâkim kılmak için çalışmalıyız. 

Bir Müslüman’ın en belirgin özelliği ahlaklı, 

adaletli ve vicdanlı olmasıdır. Bu vasıflarımızla 

yeryüzünde bozgunculuk yapanlara, insana ve 

bütün canlılara zulmedenlere, çevreyi kirletip 

hayatı zorlaştıranlara, yeryüzü nimetlerini 

paylaşmayanlara karşı mücadele etmek 

zorundayız. 

Aziz milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluşu için 

daha çok gayret edeceğiz. Ele ele vererek birlik 

ve kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizi 

muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. 

Sevgili Peygamberimizin doğumunun 1447. yılını 

bir kez daha kutluyor; aziz milletimize huzur, 

refah ve esenlikler diliyorum."
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ŞEHİTLERİMİZ EBEDİYETE UĞURLANDI
27 Kasım 2018

İstanbul Sancaktepe'de askerî 
helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 
Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan 
ile Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre 
Vahit Bekli, Ankara'da son yolculuklarına  
uğurlandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, şehitler 
Şaylan ve Bekli için Ahmet Hamdi 
Akseki Camisi'nde ikindi namazının 
ardından düzenlenen törene katıldı.

Cenaze törenine şehitlerin ailesi ile 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkanvekili 
Celal Adan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 
Güler, kuvvet komutanları, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya, Jülide Sarıeroğlu 
ve Hayati Yazıcı, AK PARTİ Genel Sekreteri Fatih Şahin, 
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup 

Başkanvekili Özgür Özel, milletvekilleri ve vatandaşlar 
katıldı.

Cenaze namazlarının kılınmasının ardından, Şaylan 
ve Bekli'nin Türk bayrağına sarılı naaşları, askerlerin 
omuzlarında cenaze arabalarına götürüldü.

TBMM Başkanı Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri şehitlerin ailelerine 
başsağlığı diledi.

Törenin ardından şehitlerin naaşları Cebeci Askerî 
Şehitliği’ne götürülerek defnedildi. 

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, BÜLENT 
ECEVİT'İN VEFATININ 12. YILI NEDENİYLE MESAJ  
YAYIMLADI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 

37, 40, 42, 56 ve 57. Hükûmet Başbakanı Bülent 

Ecevit'in vefatının 12. yılı dolayısıyla bir mesaj  

yayımladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım mesajında şunları  

kaydetti: 

“Yakın siyasi tarihimizin önemli isimlerinden eski 

Başbakan Bülent Ecevit’i, vefatının 12. seneidevriyesinde 

rahmetle anıyorum.”

5 Kasım 2018
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KKTC'NİN BAĞIMSIZLIĞININ 35. YILI
15 Kasım 2018 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali 
Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 
bağımsızlığının 35. yılı sebebiyle bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım'ın mesajı şu şekilde:

"Dünya devletler ailesinin onurlu bir üyesi olmak 
gayesiyle 15 Kasım 1983 tarihinde bağımsızlığını 
ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs 
Adası'nda her iki kesimin razı olacağı siyasi 
eşitlik, adil yönetimi öngören kalıcı çözüm 
sağlanıncaya kadar bağımsızlık kararından taviz 
vermeden varlığını sürdürecektir. 

Türkiye, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’ndan 
itibaren yaptığı gibi, Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizin 
yanında olmaya devam edecektir. 

KKTC'li kardeşlerimizin ekonomik, sosyal, 
kültürel ve siyasi yönden gelişmesi için her 
türlü desteği sürdürecek ve Kıbrıs Türklerinin 
yarınlara güven içinde bakmaları için etkin 
garantörlük hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. 

Bugün vesilesiyle Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimin 
gurur gününü bütün samimiyetimle tebrik 
ediyor; barış, huzur ve refah dolu nice yıllar 
temenni ediyorum." 

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, ÜSKÜDAR NEVMEKAN SAHİL'İ 
ZİYARET ETTİ 11 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi 

tarafından "millet kıraathanesi" olarak yaptırılan 

Üsküdar Nevmekan Sahil'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Nevmekan Sahil'e 

gelişinde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 

ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek 

tarafından karşılandı.

Nevmekan Sahil'i gezen Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yer alan kitaplardan 

bazılarını inceleyerek vatandaşlar ve gençlerle 

sohbet etti.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ERSİN TATAR'I 
TEBRİK ETTİ 21 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Ulusal Birlik 
Partisi Genel Başkanı seçilen Ersin Tatar'ı telefonla 
arayarak tebrik etti. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA) 8. Genel Kurulu dolayısıyla İzmir'de 
bulunan Yıldırım, Tatar'ı telefonla aradı. 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

Kabulde, AK PARTİ Kars Milletvekili Ahmet Arslan da bulundu.
23 Kasım 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Buğra İlter ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin'i kabul etti. 

6 Kasım 2018 

16 Kasım 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve beraberindeki  
heyet ile birlikte

Ankara Valisi Vasip Şahin (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)
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TBMM BAŞKANVEKİLİ MUSTAFA ŞENTOP, ÇİN HEYETİ 
İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanvekili Mustafa 
Şentop, Çin Halk Cumhuriyeti 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi Halk 
Kongresi Daimî Komitesi Başkanı 
Xiaokaiti Yiming ve beraberindeki 
heyeti  kabul etti. 

Görüşmede konuşan TBMM 
Başkanvekili Şentop, Çin'in 
büyük medeniyetlerin ortaya 
çıktığı, farklı kültürlerin bir 
arada yaşadığı büyük bir ülke 
olduğunu belirterek Türkiye'nin, 
Çin ile çok boyutlu dış politika 
kapsamında ilişkileri geliştirme 
ve çeşitlendirmeye önem 
verdiğini anlattı. 

Türkiye ve Çin parlamentoları arasında iş birliğinin 
güçlenerek devam ettiğini dile getiren Şentop, tarihî 
İpek Yolu'nun canlanmasını amaçlayan "Kuşak ve 
Yol" projesinin, iki ülke ilişkilerinin gündeminde öne 
çıkan konulardan biri olduğunu, Türkiye'nin, ekonomik 
olduğu kadar siyasi, sosyal, kültürel ve beşeri boyutları 
itibarıyla 21. yüzyılın en önemli girişimlerinden olan 
bu projeyi desteklediğini belirtti. 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin, "Kuşak ve Yol" projesi 
için kilit öneme sahip olduğuna işaret eden Şentop, 
"Ülkelerimiz birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve 
güvenliğine önem atfetmektedir, ayrılıkçı hareketlere 
karşı birlikte mücadele etmektedir." dedi. 

Avrasya'nın da küresel boyuttaki güvenlik 
sorunlarından etkilendiğini vurgulayan Şentop, bu 
nedenle Türkiye ile Çin arasında çeşitli alanlarda 
yürütülen iş birliğine güvenlik konularının da dâhil 
olduğunu söyledi. 

Şentop, "Türkiye, terörizme karşı uluslararası 
alanda mücadelelere kararlı biçimde destek 
vermektedir ancak bu mücadelelerin evrensel hukuk 
normları dikkate alınarak yürütülmesi gerektiğine 
inanmaktayız." dedi. 

Uygurların, Türkiye ve Çin arasında mevcut 
siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi 
bakımından önemli role sahip olduğunu belirten 
Şentop, "Uygurlar, Çin'in kültürel zenginliğine ve 
çeşitliliğine katkıda bulunan toplumlardan biridir. 
Uygurlar ile tarihî, dinî ve kültürel ve akrabalık 
bağlarımızın bulunduğunu da belirtmeliyim." diye 
konuştu. 

Şentop, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili haberlerin 
bir süreden beri uluslararası basın yayın organlarında 
ve Türk medyasında, artan biçimde yer bulduğunu 
gözlemlediklerine değinerek şöyle devam etti: 

"Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği uluslararası 
platformlarında da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 
insanların zorla alıkonuldukları ve eğitime 
tabi tutulduklarına dair bazı değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Bütün bu kaygı verici haberler 
kamuoyumuz tarafından da takip edilmektedir. 
Vatandaşlarımızın bir kısmının Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi'nde yaşayan akrabaları mevcuttur ve 
bazılarından haber alınamadığına dair bilgiler bizlere 
ulaşıyor. Uygurların, bütün Çin vatandaşları gibi Çin'de 
barış ve huzur içinde yaşamlarını sürdürmelerini 
temenni ediyoruz. Uygurların temel insan haklarına 
saygı gösterilmesi, masum insanlarla suçluların ve 

7 Kasım 2018
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teröristlerin birbirlerinden ayırt edilmesi en büyük 
arzumuzdur." 

Avrasya'nın geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
dünyanın ana kültür ve medeniyet havzalarından 
biri olma potansiyeline sahip olduğuna işaret eden 
Şentop, şunları kaydetti: 

"Bu bakımdan tarihten devralınan mirasa uygun 
olarak farklılığın ve çeşitliliğin ahenge dönüşmesi 
önemlidir. Dünyanın başka bölgelerinde olduğu gibi 
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde de İslam dinini terör 
amaçlı kullanan bazı profesyonel grupların olduğunu 
biliyoruz. Bunlara karşı en önemli mücadelenin, 
İslam dininin doğru şekilde anlatılması, öğretilmesiyle 
yapılabileceği konusunda bir kanaatimiz var. İslam 

dini eğitimi verilmesi konusunda daha önce dışişleri 
bakanları arasında da dile getirilen hususlarda Çin 
makamlarıyla iş birliği yapmaya hazırız." 

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Halk Kongresi Daimî 
Komitesi Başkanı Xiaokaiti de Sincan Uygur Özerk 
Bölgesi'ne ilişkin farklı kaynaklardan çeşitli haberler 
verildiğini, bunların "söylenti niteliğinde" olduğunu 
söyledi. 

Çin'deki özerk bölgelerin ayrıcalıklı konumda olduğunu 
dile getiren Xiaokaiti, Çin hükûmetinin Sincan 
Uygur Özerk Bölgesi'ne maddi anlamda destek 
vererek, orada yaşayanların yaşamlarını iyileştirmek 
konusunda kararlı olduğunu vurguladı. 

KAZAKİSTAN'DA ULUSLARARASI PARLAMENTO 
KONFERANSI DÜZENLENDİ

25 Kasım 2018

TBMM Başkanvekili Mustafa 
Şentop, Türkiye - Kazakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali 
Cevheri ile Kazakistan'a resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 
"Astana Küresel Entegrasyon, 
Güvenlik ve Barış Merkezi" 
temalı Uluslararası Parlamento 
Konferansı düzenlendi. 

Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin'in 
ev sahipliğinde başkanlık ettiği konferansa TBMM 
Başkanvekili Mustafa Şentop ile Türkiye-Kazakistan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet 
Ali Cevheri katıldı.

Konferansa ayrıca Özbekistan Meclis Başkanı 
Nuriddincan İsmayilov, Azerbaycan Millî Meclisi 
Başkan Yardımcısı Ziyafat Asgarov, Kırgızistan 
Parlamentosu Başkan Yardımcısı Asel Koduranova, 
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un 
yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye 
ve diğer ülkelerden milletvekilleri ile uzmanlar katıldı. 

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "Astana Küresel 
Entegrasyon, Güvenlik ve Barış Merkezi" temalı 
Uluslararası Parlamento Konferansı’nda konuşma yaptı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev'e, Kazakistan Meclis Başkanı 
Nurlan Nigmatulin'e ve Kazakistan halkına selamlarını 
iletti.

Türkiye'nin, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan 
ilk ülke olduğunu anımsatan Şentop, Türkiye  ve 
TBMM adına 1 Aralık Birinci Cumhurbaşkanı Günü 
ve 16 Aralık Kazakistan'ın bağımsızlığının 27. yıl 
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KAZAKİSTAN'DA ULUSLARARASI PARLAMENTO 
KONFERANSI DÜZENLENDİ

dönümü vesilesiyle Kazakistan halkına huzur ve refah 
dileklerinde bulundu. 

Kazakistan'ın dünyada ve bölgede barış ve huzurun 
hâkim kılınması, ihtilaf ve çatışmaların diyalog 
ve barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşturulması 
çabalarını takdirle karşıladıklarını söyleyen 
Şentop, şu şekilde devam etti: 

"Bu girişimler kapsamında Kazakistan'ın 
Suriye konulu 11. Astana görüşmelerine ev 
sahipliği yapacak olmasından ve başta nükleer 
silahsızlanma olmak üzere birçok konudaki etkin 
girişimleriyle dış politikada itibar ve saygınlığını 
günden güne artıran bir aktör olarak öne 
çıkmasından memnuniyet duyuyoruz." 

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in perşembe günü 
yayımlanan "Büyük Bozkırın Yedi Özelliği" başlıklı 
makalesine atıfta bulunan Şentop, "Bu makaledeki 
Orta Asya ve Kazakistan'ın tarihî İpek Yolu'nun 
bel kemiğini oluşturduğuna ve ortak Türk tarihi ve 
medeniyetinin beşiği olan bu bölgedeki manevi, 
kültürel ve ortak değerlerimizin daha fazla bilinmesi 
ve tanıtılmasına vurgu yapan görüşlerine büyük değer 
veriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Türkiye ile Kazakistan parlamentoları arası iş 
birliğinin, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesi (TÜRKPA), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) ve Asya 
Parlamenter Asamblesi (APA) marjında da verimli 
ve güçlü şekilde devam ettiğine dikkati çeken Şentop, 
şunları kaydetti: 

"Gücünü köklü tarihi ve kültürel bağlardan alan kardeş 
ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, yıllar içerisinde 
karşılıklı güven ve çaba temelinde gelişerek stratejik 
ortaklık niteliği kazanması bizim için gurur kaynağıdır. 
İkili ve küresel konulardaki düzenli diyaloğumuz 
cumhurbaşkanlarımız arasındaki yakın dostluk ve 
karşılıklı yapılan birçok üst düzey ziyaret her alanda 
gelişen iş birliğimizin en önemli göstergeleridir."

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, Kazakistan 
Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile 
görüştü.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve beraberindeki 
heyet, "Astana Küresel Entegrasyon, Güvenlik ve Barış 

Merkezi" temalı Uluslararası Parlamento Konferansı 
çerçevesinde Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iş 
birliği konuları ele alındı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop 
ve Türkiye - Kazakistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet 
Ali Cevheri konferans çerçevesinde 
açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, konferans 
çerçevesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada 
geleceğe yönelik perspektiflerimizi, önceliklerimizi 
konuşuyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Kazakistan Cumhurbaşkanları ve Meclis 
Başkanları arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri 
çerçevesinde çizilen ufuğun önemini vurgulayan 
Şentop, "Kazakistan, Türk coğrafyasının en 
doğusundaki, Türkiye ise en batıdaki ucu. Dolayısıyla 
bu büyük coğrafyayı birleştirdiğimiz zaman 
Kazakistan ile Türkiye yan yana geliyor. Bu bakımdan 
ülkelerimiz arasındaki ilişkiler coğrafyanın en önemli 
kilit ilişkileridir." dedi.

Türkiye - Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Ali Cevheri ise Kazaklar ile Türklerin bir babanın 
evlatları olduğunu söyleyerek, "Farklı coğrafyalarda 
olsak da aynı manevi duyguları paylaşıyoruz, aynı 
kökten geliyoruz. Parlamentolar arası iş birliği bu 
noktada çok önemli. Sıkı iş birlikleri her iki ülkenin, 
özellikle demokrasinin gelişmesi noktasında çok 

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Kazakistan 
Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüşmede



70

TBMM Başkanlık Divanı Faaliyetleri

KASIM 2018

önemlidir çünkü parlamentolar o ülkenin kalbidir." 
diye konuştu.

Cevheri, Kazakistan'ın 1991'de bağımsızlığını 
kazanmasından bu yana çok ciddi gelişme 
gösterdiğine işaret ederek Kazakistan'ın, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi geçici başkanı olmasının 
önemini vurguladı.

Cevheri ayrıca, Türkiye ve Kazakistan parlamentoları 
arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için ciddi çaba 
göstereceklerini sözlerine ekledi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, Astana 
Yunus Emre Enstitüsü ile Astana'daki 
kültürel mekânları ziyaret etti.

Kazakistan ziyareti kapsamında başkent Astana'daki 
kültürel mekânları AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 

Cevheri ile ziyaret eden TBMM Başkanvekili Mustafa 
Şentop, Astana Yunus Emre Enstitüsünü de (YEE) 
ziyaret ederek Müdür Vekili Almagül İsina'dan 
merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve Türkçe 
kursu kursiyerleriyle bir araya geldi.

Şentop, yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın bölgenin en 
gelişmiş ülkesi olduğunu belirterek "Gerek şehirleşme 
bakımından gerek imkânlar, kültür bakımından 
gerçekten büyük bir devlet." dedi.

İki ülke arasında dil yakınlığı olduğunu ve bunu 
artırmak gerektiğinin altını çizen Şentop, ekonomik 
ilişkilerin de güçlenmesi gerektiğini söyleyerek 
"Yakın gelecekte Kazakistan ile ekonomik ilişkilerimizi 
güçlendirerek, birlikte iki kardeş devlet olarak çok 
daha güzel şeyler yapacağız." ifadelerini kullandı. 

Şentop ayrıca, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) ve YEE gibi kurumların iki ülke arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladığını 
sözlerine ekledi.

BOSNA HERSEK HEYETİ TBMM'DE
27 Kasım 2018

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 
Bosna Hersek'ten Uluslararası 
Balkan Kooperatifleri öncülüğünde 
ülkemizi ziyarete gelen heyet ile bir 
araya geldi.

Konuk heyeti kabul eden TBMM 
Başkanvekili Gök, yaptığı konuşmada 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 
yoğun programından dolayı heyeti 
kabul edemediğini ve Meclis adına 
bu görüşmeyi kendisinin yaptığını 
belirterek heyette bulunanlara 
Yıldırım'ın sevgi ve saygılarını iletti. 

Türkiye'nin Bosna Hersek ile olan hukuku ve yakınlığına 
vurgu yapan Gök, "Sizler ne hissediyorsanız biz de 
Türkiye'de onu hissediyoruz." dedi. 

Srebrenitsa katliamının Bosna Hersek'te açtığı 
derin acıların Türkiye'de de yaşandığını, katliamın 
yıl dönümlerinde pek çok yerde anma törenlerinin 
düzenlendiğini dile getiren Gök, "Srebrenitsa katliamı 
sadece Boşnak kardeşlerimizin değil, Türkiye'de 
yaşayan bütün yurttaşlarımızın da ortak acısıdır." 
ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım'ın Bosna Hersek'e yaptığı 
çeşitli ziyaretleri anımsatan Gök, "Bu ziyaretlerde, 
özellikle ekonomi, ticaret, altyapı, ulaştırma, 
tarım, enerji, turizm gibi alanlarda somut iş 
birliği yapılması konusunda önemli temaslarda  
bulunuldu." dedi. 

Gök, Bosna Hersek'te 7 Ekim'de yapılan seçimlerin 
barış ve huzur ortamında sonuçlanmasından büyük 
memnuniyet duyduklarını belirterek "Bosna Hersek'in 
toprak bütünlüğünün korunması ve istikrarlı bir 
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yapıyla bunun sürdürülmesi, Türkiye'nin de temel 
önceliklerinden biridir." diye konuştu. 

Suriye'de yaşananların ardından Türkiye'de 4 milyona 
yakın Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Gök, Bosna 
Hersek'in de bir kısım mültecilere kapılarını açarak 
ev sahipliği yaptığını söyledi. Gök, "Bu konu elbette 
çok sıkıntılı ve üzerinde çok uğraşılması gereken bir 
konudur. Türkiye'deki ilgili kurumlarımızın, Bosna 
Hersek'teki göç ve mülteci sorunuyla ilgili her türlü 
desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek isteriz." 
dedi. Gök, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in Avrupa 
Birliği ve NATO entegrasyonu süreçlerine tam destek 
verdiğini vurguladı. 

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ekonomik ilişkilere 
değinen Gök, "2017 yılında yaklaşık 620 milyon dolar 
bir ticaret hacmimiz vardı. Şimdi bunu 
bir milyar doların üzerine çıkarmayı 
hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. 

15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe 
girişiminde kendisinin de içinde 
bulunduğu Meclisin bombalandığını ve 
büyük bir tehlike yaşandığını hatırlatan 
Gök, şu şekilde devam etti: 

"Şimdilik küçük bir kısmını dostlarımıza 
göstermek üzere tutuyoruz ama aslında 
tahribat çok daha büyüktü. O anda, Meclis Genel 
Kurulunda 100 civarında milletvekili bulunuyordu ve 
bombalar tam da tepemize düştü. Hepimiz ölebilirdik. 
İşte bu darbeyi ve bu olayları yaşatan FETÖ'dür. Bu 
darbe girişimini gerçekleştiren bir terör örgütüdür. 
Türkiye'deki partilerin ortak duruşu ve halkımızın da 
darbeye ciddi bir şekilde karşı durmasıyla bu darbe 
savuşturulmuştur ama daha FETÖ unsurlarının 
Türkiye'den temizlendiği söylenemez. FETÖ'nün bütün 
dış ülkelerde de irtibatları var. Bosna Hersek'te de var 
ama Bosna Hersek yönetimi bu konuda çok duyarlı bir 
davranış göstererek Türkiye'nin yanında saf tutmuştur."

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ve 
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı 
da Bosna Hersek'ten gelen heyetle ayrı 
ayrı görüşme gerçekleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kabulde yaptığı 
konuşmada, Bosna Hersek heyetini TBMM'de 

ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti  
ifade etti. 

Bosnalılarla aynı toprakların çocukları olduğumuzu, 
birlikte olmamız gerektiğini kaydeden Beko, Atatürk'ün 
"Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseri 
olacaktır" sözünü hatırlattı ve kendisinin de bilime, 
teknolojiye ve AR-GE'ye inanan bir insan olduğunu 
vurguladı. Heyette bulunan hocalara bu sebeple 
teşekkür eden Beko, "Biz aynı toprakların insanıyız. 
Kalbimiz birlikte. Bosna Hersek'te yaşanan Srebrenitsa 
katliamını da yeniden kınadığını, hayatını kaybedenleri 
rahmet, sevgi ve özlemle andığını sözlerine ekleyen 
Beko, "Bölüşürsek tok oluruz; bölünürsek yok oluruz; 
birleşirsek var oluruz" dedi. 

Heyeti daha sonra kabul eden MHP Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye ve Bosna Hersek 
arasındaki ilişkinin bir baba-oğul, ya da ağabey-
kardeş ilişkisi olduğunu ifade ederek "Burada 
aramızda profesörlerimiz, hocalarımız var, sivil 
toplum kuruluşlarının liderleri var, siyasetçilerimiz 
var, gençlerimiz var, sizleri MHP milletvekili olarak 
TBMM'de ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk 
duyuyorum." diye konuştu.

Türkiye ve Bosna arasındaki ilişkilerin hep var olduğunu 
ancak bunun biraz daha geliştirilmesi gerektiğini 
kaydeden Sancaklı, Türkiye'nin "ağabeylik" görevinde 
biraz daha aktif olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 
büyük dertlerle uğraştığını, ancak çok büyük bir devlet 
olduğunu ve bütün bunlarla uğraşırken Bosna'yı hiçbir 
zaman unutmayacağını sözlerine ekleyen Sancaklı, 
"Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Ben de o 
bölgede doğmuş bir kardeşiniz olarak zaten içinizdeyim, 
biliyorsunuz. Hiçbir zaman da ayrılmayacağım, kimse 
ayıramaz" dedi. 
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“19. ULUSAL ÇOCUK FORUMU” TBMM'DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı ile UNICEF Türkiye iş birliğinde 

gerçekleştirilen “19. Ulusal Çocuk 

Forumu” töreni, TBMM Konferans 

Salonu'nda düzenlendi. 

Törene; Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 

TBMM İdare Amiri AK PARTİ Ankara 

Milletvekili Orhan Yegin, İnsan Haklarını 

İnceleme Komisyonu Başkanı AK PARTİ 

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 

Adalet Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ Bartın 

Milletvekili Yılmaz Tunç, UNICEF Türkiye Temsilcisi 

Philippe Duamelle ve çeşitli illerden gelen çocuklar ile 

TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri katıldı.

20 Kasım 2018 

TBMM BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK, KÜBA HEYETİNİ 
KABUL ETTİ

30 Kasım 2018

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Küba Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Müdürü Juan 
Carlos Marsan Aguilera başkanlığındaki heyeti 
kabul etti. 

Görüşmede, Türkiye - Küba Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Markar Eseyan da bulundu. 

Gök, görüşmede, heyeti ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Küba'nın, Türkiye için 
önemli bir ülke olduğunu kaydetti. 

Türkiye'nin, kuruluşunda emperyalizmle mücadele 
ettiğini anlatan Gök, Atatürk'ün emperyalizme karşı 
tarihte eşi görülmemiş bir bağımsızlık savaşı verdiğini 
ve bugünkü modern Türkiye'yi inşa ettiğini belirtti. 

Bağımsızlık savaşının nasıl zorlu bir mücadele 
olduğunu, Türk ulusunun bildiğine işaret eden Gök, 
Küba'nın da Fidel Castro öncülüğünde gerçekleştirdiği 
bağımsızlık mücadelesinin, Türkiye'de anlamlı 
bulunduğunu aktardı. Gök, Türkiye'nin siyasal 
ikliminde, Castro ve Che Guevara'nın her zaman saygı 
ile anıldığını vurguladı. 

Küba'nın, Türkiye için özel bir ülke olduğunun altını 
çizen Gök, "Türkiye, ABD'nin Küba'ya karşı uyguladığı 
ambargonun kaldırılması yönünde her zaman olumlu 
oy vermektedir. Bu yıl da ABD'nin önerisine karşı 
çıktık, Küba'nın yanında yer aldık." ifadesini kullandı. 

Aguilera da kendilerini ağırladığı için Gök'e teşekkür 
ederek Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini 
dile getirdi.
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TBMM BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK, KÜBA HEYETİNİ 
KABUL ETTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
 “19. Ulusal Çocuk Forumu”nda bir 
konuşma yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, buradaki konuşmasında, haklarına 
sahip çıkan, kendilerini ilgilendiren konularda 
görüşlerini serbestçe ifade eden yeni bir nesli 
görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Son yıllarda çocuklara hizmet anlamında çok önemli 
mesafeler katedildiğine dikkati çeken Selçuk, Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden hareketle 
Bakanlık olarak tüm çocukların eşit haklara sahip 
olmalarını istediklerini söyledi. Selçuk, Bakanlığının 
çocuk işçiliğiyle mücadele alanında 1990’lı yılların 
başından bu yana aktif mücadele verdiğini, Türkiye'nin 
Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Uluslararası Programı’na 
(IPEC) katılan ilk 6 ülkeden biri olduğunu anlattı. 

Bakanlığının koordinesinde diğer kamu kurumları 
ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla çocuk 
işçiliğiyle mücadele kapsamında 2017-2023 Çocuk 
İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı'nın yayımlandığını 
belirten Selçuk, öte yandan 2018 yılının “Çocuk İşçiliği 
ile Mücadele Yılı” olarak kabul edildiğini de anımsattı. 

Türkiye'nin uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve 
çocuk işçiliği konusundaki kararlarını ülke ihtiyaçları ile 
birleştirerek kendi politikasını oluşturduğunu, çocuğun 
korunmasına dair aile ve devletin yükümlülüklerinin 
Anayasa’da güvence altına alındığını dile getiren 
Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bu kapsamda Bakanlığımız tarafından çocuk işçiliğinin 
önlenmesine dair farkındalığın oluşturulmasına 
yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Çocuk işçiliğiyle 
mücadelede hizmetlerin hızlandırılması sonucu 
illerde oluşturulan 130 mobil ekibimizle 2018 Ekim 
ayı sonu itibarıyla müdahale edilen çocuk sayısı 11 
bini aşmıştır. 2 bin 969 çocuğun ailesine Sosyal ve 
Ekonomik Destek Hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma 

Vakıfları aracılığı ile destek sağlanmış ve 3 bin 757 
çocuğun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verilmiştir. 
Söz konusu çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar 
sonucunda 228 çocuk bakım kuruluşlarına alınmıştır."

Bakanlık olarak çocukları her türlü istismardan, 
şiddetten, madde bağımlılığından, terörden korumak 
zorunda olduklarını ifade eden Selçuk, Bakanlığı 
ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen “Sosyal Uyum 
Programı” kapsamında bugüne kadar yaklaşık 70 bin 
çocuğa ulaştıklarını anlattı. 

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı “100 Günlük 
Eylem Planı” kapsamında birçok proje yürüttüklerini 
bildirerek çocuk dostu eserlerin desteklenmesi 
ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi başlığı ile 
sürdürülen 0-6 yaş grubu çocuk kitapları listesine 48 
yeni kitap daha eklendiğini, böylece çocuk gelişimine 
olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen çocuk dostu 
kitap sayısının 222'ye çıktığını kaydetti. 

19. Ulusal Çocuk Forumu’ndan elde edilen verilerin, 
çocuk işçiliği ile mücadelede yol gösterici olması ve 
çocuk politikasına güç katmasına yönelik temennisini 
dile getiren Selçuk, "Çocuk hakları kültürünün 
yaşandığı bir Türkiye’yi inşa edebilme yolunda 
çözümleri hep birlikte bulacağımıza inanıyor, bu 
çözümlerin bundan sonraki çalışmalarımızda yol 
gösterici olmasını temenni ediyorum." dedi.

TBMM İdare Amiri Orhan Yegin,  
“19. Ulusal Çocuk Forumu” töreninde 
konuşma yaptı.

TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, buradaki konuşmasında 
Meclisin açılış günü olan 23 Nisan'ın, 98 yıldır Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığını ve 
bunun dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram 
olduğunu anımsattı. 

Çocukların daha nitelikli eğitim alabilmeleri, kendilerini 
geliştirebilecekleri imkânlara sahip olmaları için 
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FİLİSTİN HEYETİ TBMM'Yİ ZİYARET ETTİ
21 Kasım 2018

TBMM İdare Amiri, Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, Filistin Yasama Meclisi Üyesi 
Muhammed İbrahim Ebu Ali ve beraberindeki heyeti 
kabul etti. 

Mecliste gerçekleşen görüşmede konuşan Turan, 
Filistin'in Türkiye'nin öncelikli meseleleri arasında 
yer aldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, Filistin'in Türkiye'nin 
"kırmızı çizgisi" olduğunu dile getirdi.

Yıllardır Orta Doğu'da yaşanan zulmün, akıtılan 
Müslüman kanının, kadın ve çocukların döktüğü 
gözyaşının haddi ve hesabının kalmadığını söyleyen 
Turan, azgın ve cani İsrail'in her gün taciz ve saldırıda 
bulunduğunu, masum sivilleri katlettiğini, evlerinden 
yurtlarından çıkardığını ancak başta Birleşmiş 

Milletler (BM) olmak üzere dünyanın bunu seyrettiğini 
ifade etti.

Turan, "Filistin'de huzur, barış sağlanmadan ne 
bölgede ne de dünyada barış ve istikrar sağlanması 
mümkün değildir. Gerek İsrail gerekse ona destek 
veren ülkelerin bunu çok iyi bilmesi gerekir. Bu 
konuda BM'nin tutumunu da eleştiriyor, uygun 
bulmuyor, kınıyoruz. Çünkü yıllardır bir arpa boyu 
yol katetmezken, aksine İsrail'in uyguladığı baskı ve 
şiddet politikalarına âdeta yol vermektedir. Kınama 
kararlarından öte gitmeyen açıklamalar İsrail'e cesaret 
vermektedir. " diye konuştu.

Türkiye'nin her zaman Filistin devleti ve halkının 
yanında olduğunu, olmaya da devam edeceğini 
vurgulayan Turan, Filistin'in, İslam ümmetinin onuru 
olduğunun altını çizdi.

var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Yegin, ülkenin 
çocuklarının olduğu kadar misafir çocukların da eşit 
haklara sahip olduğunu vurguladı. 

Yegin, Türkiye'nin sığınmacıların sorunlarına dikkat 
çekmek için önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 

Dünyanın acımasız ve etrafındaki acılara kayıtsız 
olduğunu dile getiren Yegin, felaketler ve savaşlardan 
en çok etkilenenlerin çocuklar olduğunun altını 
çizdi. Yegin,"çocukların çocuk olarak yaşamalarını 
istediklerini de" dile getirdi. 

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, dünya 
genelinde süren çatışma alanlarında 360 milyon 
çocuğun yaşamını sürdürmeye çalıştığını, savaş ve 
doğal afetlerde en büyük bedeli ödeyenlerin çocuklar 
olduğunu söyledi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF 
iş birliğinde 19'uncusu düzenlenen bu forumla çocuk 
işçiliğiyle mücadele temasının seçilmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Duamelle, çalışan çocukların 
yoksulluk döngüsü içerisinde kendilerini bulduğunu 
ve bir türlü bu döngüden çıkamadıklarını anlattı.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede, eğitimin bu kısır döngünün 
kırılmasında önemli etkileri bulunduğunu belirten 
Duamelle, öte yandan çocuk işçiliğiyle mücadele için 

sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, yasal altyapı 
oluşturulurken kamuoyunda farkındalık yaratılması 
gerektiğini dile getirdi. 

Forum kapsamında 81 ilden Ankara'ya gelen biri kız 
biri erkek toplam 162 çocuğun iki gün boyunca çocuk 
işçiliğinin önlenmesi için çalışma yaptıklarını bildiren 
Duamelle, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü 
kutlamak ve çocuk haklarına dikkat çekmek için 'Go 
Blue (Maviye Bürün)' kampanyasını başlattık." diye 
konuştu. 

"Go Blue" kampanyası kapsamında birçok tesisin 
maviye büründüğünü, birçok ünlünün de mavi renkte 
giyindiğini anlatan Duamelle, çocukların korunması, 
bilgi ve beceri ile ihtiyaç duydukları kaynaklarla 
güçlendirilmesinin sadece çocuklara değil, toplumların 
refah düzeyine de katkı sağlayacağına dikkati çekti. 

Etkinlikte Türkiye Çocuk Hakları Komitesi koordinatörleri, 
çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında atılabilecek 
adımlardan oluşan listeyi dinleyicilere okudu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 
TBMM İdare Amiri Yegin ile UNICEF Türkiye Temsilcisi 
Duamelle, törenin ardından çocuklar ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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İsrail'in saldırılarının temelinde, BM Genel 

Kurulunun 181 sayılı kararının, tam ve doğru şekilde 

uygulanamaması ve Filistin halkının vazgeçilmez 

haklarının elinden alınmış olmasının yattığına 

işaret eden Turan, İsrail'in son dönemde özellikle 

Gazze'ye yönelik saldırılarını kabul etmediğini 

söyledi ve İsrail'i bu politikadan vazgeçmeye  

davet etti.

Filistinlilerin kendi yurtlarında adeta açık cezaevinde 

tutulduğunu ifade eden Turan, "İsrail hapishanelerinde 

hâlen 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. Hapisanelerde 

62'si kadın, 350'den fazla 18 yaş altı çocuk ve 14'ü 

hastanede olmak üzere bin 500 hasta var. Tutuklular 

arasında 6 Filistinli milletvekili ve 3 bakan var. 7 

bin tutukludan yaklaşık 477'si ömür boyu hapisle 

cezalandırılmıştır. İsrail, Filistinli tutukluların haklarını 

ihlal etmeye devam ediyor ve uluslararası toplum da 

yasa dışı ve insanlık dışı muamelelere göz yumuyor." 

şeklinde konuştu.

20 Kasım'ın Dünya Çocuk Hakları Günü 

olduğunu hatırlatan Turan; Filistin'de, Yemen'de 

dün yine çocukların bombalar altında can  

verdiğini söyledi.

"Bu cinayetleri, katliamları durdurmaya yönelik, Dünya 

Çocuk Hakları Günü'nü inşa eden ve savunanlardan 

hiç ses duydunuz mu?" diye soran Turan, sözlerini 

şöyle sürdürdü:

"Bir balina için dünyayı ayağa kaldıran 

başta BM, uluslararası sivil toplum 

kuruluşları ne yaptı? Kocaman 

bir hiç. İşte bizim isyanımız, bizim 

sitemimiz, bizim haykırışımız bu çifte 

standardadır. Bütün dünya teslim 

olsa da biz teslim olmayacağız, bütün 

dünya bu zulme göz yumsa da biz göz 

yummayacağız. Hakkın, hakikatin sesi 

olmaya devam edip, hakikati bütün 

dünyaya haykırmaya, tüm dünyayı 

da bu hakikatın yanında toplanmaya davete  

devam edeceğiz. 

İsrail devleti o kadar korkak ki Filistinli küçük çocukları 

hedef alıyor, onları tutukluyor. Hafızamda hâlâ taze 

duruyor, Kudüs'te 16 yaşındaki Muhammed Ziyad 

Zeynani'nin gözaltına almasının ardından 2 yaşındaki 

Hamza Zeydani'nin de tutuklanması için karar 

çıkartmıştı. İsrail insanlık vicdanının yüz karasıdır. İsrail 

dünya barışını tehdit eden ve istemeyen tek ülkedir."  

Filistin Yasama Meclisi Üyesi Muhammed İbrahim 

Ebu Ali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Filistin'e verdiği 

destekten dolayı teşekkür ederek "Erdoğan, ABD 

Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak 

tanımasından sonra Amerikan siyasetine 'hayır' diyen 

tek liderdir. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu şekilde, İsrail'in 

zulmüne 'hayır' dediğinin altını çizen Ebu Ali, 

Türkiye'nin bu tutumunun kendilerine umut verdiğini 

ifade etti.

Kudüs Üniversitesinin Yafa'da açılması düşünülen 

şubesine ilişkin planlar ile Türkiye-Filistin 

ilişkilerinin artmasında oynadığı rolden dolayı 

Erdoğan'a bir teşekkür belgesi getirdiklerini ve 

bunların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmesini 

istediklerini söyleyen Ebu Ali, belgeleri Turan'a  

teslim etti.  



76

TBMM Başkanlık Divanı Faaliyetleri

KASIM 2018

TBMM İdare Amiri, Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan, Filistin Halkıyla Uluslararası 
Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Turan, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ettiği günden 
bu yana Birleşmiş Milletlerin (BM) ciddi bir yaptırımda 
bulunmadığını belirtti.

BM'nin, 29 Kasım 1977'de aldığı Filistin Halkıyla 
Uluslararası Dayanışma Günü kararının arkasında 
duramadığına işaret eden Turan, BM'nin kararının 
41. yıl dönümünde hâlen Filistinlilere yönelik işgal, 
ihlal ve gasp politikalarının durdurulamadığına  
işaret etti.

Aradan geçen 41 yıla rağmen Filistinli annelerin 
gözyaşının dinmediğine, gençlerin zorbalığa karşı 
başkaldırışının sürdüğüne dikkati çeken Turan, tüm 
bunlara rağmen işgalci İsrail'in, Filistinliler üzerinde 
insanlık dışı tahakkümüne devam ettiğini kaydetti.

Orta Doğu'daki sorunun adının "Filistin sorunu" değil, 
"işgalci İsrail sorunu" olduğunu belirten Turan, şu 
şekilde devam etti:

"Sorun olan Filistin değil, İsrail'dir. İsrail'in işgal 
altındaki Filistin topraklarında yasa dışı ve uluslararası 
kanunlara aykırı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarını 
artırarak sürdürmesi ve siyasi çözüm yerine 
uluslararası toplumla alay edercesine oyalama 
taktikleri, bölgede çözüme yönelik çabaları ve niyetleri 
zayıflatmıştır. Terörist ve katil İsrail devleti, uyguladığı 
zulüm politikalarıyla yalnızca Filistin'de değil, aynı 
zamanda bölgede âdeta bir çıbanbaşıdır. İsrail'in, 
Filistinlileri her gün katlederken Ürdün, Lübnan 
topraklarını taciz edip istikrarsızlık içindeki özellikle 
Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de yer edinme çabası 
gözlerden kaçmamaktadır."

Bölgedeki her istikrarsızlığın altında İsrail'in eli ve hain 

emelleri olduğunu ifade eden Turan, teröre açıktan 

destek veren, teröre koridor açmaya çalışanların 

bölgedeki taşeronu olan İsrail'in hiçbir zaman amacına 

ulaşamayacağını vurguladı.

Turan, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşan 

İsrail'in şiddet, baskı ve zulüm politikalarına bir de 

yayılmacı politikalar eklemesinin, bölge barışını 

ortadan kaldırırken dünyada da çatışma ve savaş 

ortamı doğuracağına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği 

Daimî Komitesinin (İSEDAK) 34. Toplantısı'nın 

açılış oturumunda ifade ettiği gibi hiçbir 

baskı ve zulmün, Filistinlilerin hürriyet ateşini 

söndürmeye yetmeyeceğini vurgulayan Turan,  

şunları kaydetti:

"İşgalciler hedeflerine ulaşamayacak. Müslümanlar 

olduğu sürece hakkı, adaleti ve özgürlüğü savunan 

insanlar olduğu sürece inşallah Filistin de var olmaya 

devam edecektir. İnsanlığın vicdanı, ortak sesi olması 

beklenen BM'nin, balinaların hayatları kadar Filistinli, 

Suriyeli, Sudanlı, Yemenli, Arakanlı, Doğu Türkistanlı 

ve dünyanın mazlum coğrafyalarındaki çocukları 

düşünmediğini görmek gerçekten insanlık için acı ve 

kara bir lekedir. Artık Birleşmiş Milletler, uluslararası 

tiyatro oynamayı bırakmalı, gerçek kimliğine ve 

amacına uygun bir şekilde hareket etmelidir."

Turan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma 

Günü'nün yalnızca mazlum Filistin halkı için değil, tüm 

ezilen ve sömürülen dünya insanlığı için dayanışmaya 

vesile olmasını diledi.

TBMM İDARE AMİRİ HASAN TURAN, FİLİSTİN HALKIYLA 
ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ DOLAYISIYLA 
AÇIKLAMA YAPTI

29 Kasım 2018
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İKİ YENİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU
Genel Kurulda, 5 siyasi parti 
grubunun ortak önergeleriyle down 
sendromlu, otistik ve diğer gelişim 
bozukluklarına sahip bireylerin ve 
ailelerinin sorunlarının çözümü 
amacıyla Meclis araştırma komisyonu 
kuruldu.

6 Kasım 2018

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda, 5 siyasi parti grubunun, down 
sendromlu, otistik ile diğer gelişim bozukluklarına 
sahip bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü 
için ayrı ayrı verdiği Meclis araştırma önergeleri 
birleştirilerek görüşüldü.

İYİ Parti Grubu adına söz alan Isparta Milletvekili Aylin 
Cesur, bu haftanın lösemili çocuklar haftası olduğunu, 
lösemi isminin korkuttuğunu ancak artık yüzde 80'inin 
tedavi edilebildiğini söyledi. 

Cesur, otizmin kesin nedenin bilinmediğini, genetik 
temellerinin olduğu yönünde güçlü bulgular 
bulunduğunu; ağır metaller, endüstriyel atıklar, 
toksinlerin de otizme neden olabileceğinin söylendiğini 
belirtti. 

Otizmin dünyada hızlı şekilde arttığına işaret eden 
Cesur, 1985'te 2 bin 500'de bir otizmli çocuk varken 
bugün her 68 çocuktan birinin otizm tanısıyla hayatına 
devam ettiğini söyledi. Cesur, 2023'te çocukların 
yarısının otizmli doğacağının tahmin edildiğini 
ifade ederek "Bu çocuklar neredeler? Maalesef 
çocuklarımız evlerinde, aileler mecbur kalmadıkça 
dışarı çıkaramıyorlar. Neden yaşıtlarıyla birlikte olmak 
yerine evlerinde hapis olmak durumunda? Toplum 
olarak bilerek bilmeyerek yargılıyoruz, toplum olarak 

otizmin ne olduğunu bilmiyoruz. Aileler bile binlerce 
otizmli dahi olduğunu bilmiyor. 10 kişiden 7'si bu 
vahim tablodan bihaber vaziyette." dedi. 

Otizmin tedavisinin bulunmadığını söyleyen Cesur, 
tedavinin her çocuğa farklı eğitim vermekten geçtiğini 
vurguladı. Cesur, bu çocukları topluma kazandırmanın 
kendilerinin görevleri olduğunu ifade etti. Cesur, 
otizmde tek çarenin eğitim olduğunu, bunun da etkili 
olabilmesi için erken yaşlarda verilmesi ve 2 ile 4 saat 
olan eğitimin artırılması gerektiğine işaret etti. 

MHP Grubu adına söz alan Kahramanmaraş 
Milletvekili Sefer Aycan, lösemiden korkmamak, geç 
kalmaktan korkmak gerektiğini dile getirdi. Aycan, 
Türkiye'de otizm ve down sendromunun sıklığını 
bilmediklerini, bunun sıklığını belirlemek, kişilerin ve 
ailelerinin yaşadığı sorunları, çözümlerini araştırmak 
gerektiğini vurguladı. 

Sağlık konuşurken hep hastane ve hastalıkların 
konuşulduğunu, sağlığı korumanın konuşulması 
gerektiğini dile getiren Aycan, "Çok pahalı, büyük 
hastaneler yapmak, ciddi paralar harcamak sağlık 
hizmeti açısından iyi olduğumuzu, sağlığa önem 
verdiğimizi göstermiyor. İnsanlar sağlığına önem 
vermiyor, kaybetmemek için gerekenleri yapmıyor, 
duyarlı davranmıyor. Pahalı hastanelere ihtiyacımız 
yok sağlık hizmetinin yaygın, ulaşılır olmasına 
ihtiyacımız var." dedi. 

Aycan, otizmin bir hastalık değil, hastalık grubu 
olduğunu, tıbbi ilaç tedavisinin net bilinmediğini, 
tamamen iyileşecek bir durum olmadığını anlattı. 
Aycan, Türkiye'de otizmin görülme sıklığıyla ilgili ciddi 
araştırma bulunmadığını, dünyada görülme sıklığının 
arttığını, bunun kaygı verici bir durum olduğunu 
söyledi. 
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Down sendromunun kromozom bozukluğu olduğuna 
işaret eden Aycan, bin gebelikten birinde down 
sendromlu çocuk doğduğunu, ilk çocuğu down 
sendromlu annenin ikinci çocuğun down sendromu 
olma ihtimalinin 200'de bir olduğunu kaydetti. 

Aycan, gebelik sırasında ikili, üçlü testlerin her gebe 
için zorunlu tutulması, devlet tarafından karşılanması 
gerektiğini ifade etti. 

HDP Grubu adına söz alan Diyarbakır Milletvekili 
Salihe Aydeniz, down sendromu ve otizmin hastalık 
değil, gelişimsel farklılık olduğunu kaydetti. Aydeniz, 
350 bin otizmliden ancak 26 bininin eğitim alabildiğini 
belirtti. 

Engelli olarak görülen down sendromlu ve otizmli 
bireyleri topluma kazandırmanın mümkün olduğuna 
işaret eden Aydeniz, bu kişilerin, oluşturulacak 
eğitim ve sağlık hizmetleri alanlarıyla toplumsal birey 
olabileceğini anlattı. Aydeniz, bu grubun daha çok 
dezavantajlı gruplar olarak görüldüğünü dile getirdi. 

CHP Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili Çetin 
Arık, otizmli ve down sendromlular ile ailelerinin 
sıkıntılarına dikkat çekti. 

Kendisinin de otizm tanısı konulmuş bir çocuğu 
olduğunu dile getiren Arık, "Bugün otizmin sıklığı 
giderek artmaktadır ve en son yapılan çalışmalarda 
her 58 çocuktan birinde otizm görülüyor. Yapılan 
araştırmalar 2023 yılında her 2 çocuktan birinin 
otizmli doğabileceğini ortaya koyuyor." diye konuştu. 

Otizmli çocukların ve ailelerinin ciddi zorluklar 
yaşadığına dikkati çeken Arık, bu sorunların en aza 
inmesinde eğitimin çok büyük bir rol üstleneceğini 
belirtti. Arık, "Eğitim daha kreşte, anaokulunda 
başlamalı, otizmi bilen kreş öğretmenleri ve anaokulu 
öğretmenleri olmalı çünkü bu çocukların en büyük 
ilaçları kendi doğal gelişen akranlarıyla bir arada olup 

onların davranışlarını rol model olarak alabilmeleri." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Otizmin bilinmediği için hasta ve ailelerin toplumda 
yargılandığını, hatta bu çocukların "aileleri tarafından 
iyi terbiye edilmemiş çocuklar" olarak görüldüğünü 
belirten Arık, eğitim sürecinin çok kapsamlı ve toplumu 
kapsayıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. 
Beethoven ve Albert Einstein'ın da otizm hastası 
olduğunu aktaran Arık, eğitimin başarılı olması için 
erken başlanması, kesintisiz olması ve haftada en az 
30 saat olması gerektiğini kaydetti. 

AK PARTİ Grubu adına söz alan Kayseri Milletvekili 
Hülya Nergis ise AK PARTİ hükûmetleri döneminde 
engelli bireylerin sorunlarına kalıcı çözümler bulmak 
için pozitif ayrımcılığı teşvik edici yasal düzenlemelerin 
yapıldığını vurguladı. Nergis, engellilerin eğitim ve 
rehabilitasyonunun ücretsiz yapıldığını, 18 yaşından 
büyük bireylere ve 18 yaşından küçük engelli çocuk 
sahibi ailelere aylık bağlandığını söyledi. 

Nergis, AK PARTİ olarak otizm ve down sendromuyla 
ilgili olarak, Türkiye'de yaygınlığının incelenmesi ve 
bu konuda yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi 
amacıyla araştırma komisyonunun kurulmasını 
istediklerini belirtti. 

Otizmin en etkili tedavi yönteminin eğitim olduğuna 
dikkati çeken Nergis, şu şekilde konuştu: 

"Uygulanan erken müdahale programlarıyla erken 
yaşta tanı konulup beyin gelişiminin hızlı olduğu 
erken çocukluk döneminde özel eğitime erişiminin 
sağlanması, potansiyelinin en yüksek düzeyde 
değerlendirilebilmesi ve toplumsal hayata katılımının 
desteklenmesi oldukça önemlidir. Eğitim çocuğun 
dil gelişimi, sosyal gelişimi, kendine bakabilme 
becerilerini kazanması ve yaşıtlarıyla birlikte okula 
devam edilebilmesi için gereklidir. Bu çocuklar 
mutlaka yoğun, kesintisiz ve özel olarak hazırlanmış 
eğitim programlarına dâhil edilmelidir." 
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Konuşmaların ardından Genel Kurulda yapılan 
oylamada, down sendromu ve otizm ile diğer gelişim 
bozukluklarının yaygınlığının tespiti ve bunlara sahip 
bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümünde 
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 
Meclis araştırma komisyonu kuruldu. 

TBMM Başkanvekili Levent Gök, 26. Dönemde 
(22 Mart 2018'de) bu komisyonun kurulduğunu, 
üye bildirim aşaması sırasında erken seçim kararı 
nedeniyle çalışmalarına başlayamadığını, hükümsüz 
kaldığını anımsattı. 

TBMM Başkanvekili Gök, kendilerini duygu fırtınası 
içinde sarsan, bu konuda çok daha fazla şey yapılması 
için kendi yaşadıklarını anlatan milletvekillerine 
teşekkür etti. 

Türkiye'nin ağır sorunları altında, herkesin ortaklaşa 
paylaşacağı konuları saptamanın, öne çıkarmanın 
Meclisin başlıca görevi olması gerektiğini belirten 
Gök, "Toplumumuzun böylesine birbiriyle dayanışma 
içinde olan milletvekillerine, siyasi parti gruplarına 
ihtiyacı var. " dedi. 

Genel Kurulda, 5 siyasi parti grubunun 
ortak önergeleriyle, tıbbi ve aromatik 
bitki çeşitliliğinin korunmasında, 
üretiminde ve pazarlanmasında 
karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla 
Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

7 Kasım 2018

TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan 
Genel Kurulda, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin 
korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında 
karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken tedbirler 
konusunda, AK PARTİ, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin 
ayrı ayrı verdikleri Meclis araştırma önergeleri 
birleştirilerek görüşüldü.

İYİ Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili 
Yavuz Ağıralioğlu, önerge üzerinde yaptığı 
konuşmasında aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, ürün 
standardının sağlanması, burada hanım girişimciliğinin 
desteklenmesi, bu ürünlerin pazara ulaşması sürecine 
kadar ürün standartları ve mamul hâle gelene kadarki 
süreçlerin istihdam alanını verimli hâle getirmesiyle 
ilgili sıkıntıların çözüme kavuşturulacağını belirtti.

MHP Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Ayşe 
Sibel Ersoy, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler 
bakımından zengin olduğunu ancak bu pazarda hak 
ettiği payı alamadığını söyledi. Dünya standartlarında 
ve uluslararası kalitede iş yapılması için kaliteli 
laboratuvarlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Ersoy, 
buna yönelik yüksek yatırım maliyetlerinin ancak dış 
pazarlara açılabilecek şirketlerce karşılanabileceğini 
işaret etti. 

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tüm dünyada tercih 
edilmeye başlandığını anlatan Ersoy, bu alanda 
bilimsel yayınlar, üniversite-sektör ortak projeleriyle 
ilerleme sağlanabileceğini kaydetti. Ersoy, şunları 
kaydetti: 

"Uzun vadeli bir bakış açısıyla bitki sanayiciliği uzun 
dönemde sonuçları alınabilen bir yatırım alanıdır. 
Yetiştirilmesi, analizi, çalışmalar, araştırmalar, 
analizler, dünya pazarına açılma çabaları ancak uzun 
yıllar sonunda meyvesini verecek çalışmalardır. Ancak 
ülkemizde kısa vadeli bakış açısı, 'Bugün ekeyim, 
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seneye parasını kazanayım.' bakış açısı bitki gibi 
sabır ve ilgi isteyen özel bir varlığın temel felsefesine 
tamamıyla aykırıdır ve ülkemizde bitki endüstrisinin 
gelişmesinin önündeki en büyük engeldir."

HDP Grubu adına söz alan Batman Milletvekili Necdet 
İpekyüz, modern tıbbı da reddetmeden tamamlayıcı 
tıp konusunda aromatik ürünler ile ilgili bir yığın 
düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Aromatik ve tıbbi ürünlerin dünyadaki piyasasının 60 
milyar dolar olduğunu belirten İpekyüz, “Türkiye'nin 
bir sınırına duvar öreceğimize mayınlı alanlar var, 
sökelim; aromatik ve tıbbi ürünleri yetiştirelim ve 
insanlara dağıtalım.” şeklinde konuştu.

Tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili düzenlemelerin 
yapılmasında hekimlik, eczacılık, ziraatçılık ile ilgili 
sivil toplum örgütleri ile köy temsilcilerinin katkılarının 
sağlanması gerektiğini ifade eden İpekyüz, organik 
tarım, doğallık ve ilaç konusunda her türlü desteği 
vereceklerini kaydetti.

CHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan 
Aydın, tıbbi ve aromatik bitkilerin tarihinin Sümerlere, 
Çinlilere, hatta milattan 4 bin yıl öncesine kadar 
dayandığını söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, gelişmekte olan 
ülkelerdeki halkın yüzde 80'inin geleneksel ve bitkisel 
ilaçları hâlâ kullandığını belirten Aydın, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin piyasasının 2017 yılında 107 milyar dolara 

yaklaştığını, bundan en yüksek payı da Kuzey Amerika 
ülkeleri ile Avrupa ve Japonya'nın aldığını kaydetti. 

Erkan Aydın, Türkiye'de ormanların ve suların 
satışıyla, tıbbi ve aromatik bitkilerde önemli olan 
Bursa gibi yerlerin bu önemini yitirdiğini ifade ederek 
"Suyu olmayan İsrail çölde su buluyor ve 1 milyar 
dolar tarım ihracatı yapıyor; biz ise ne yapıyoruz? Bir 
şey yapmıyoruz." ifadesini kullandı. 

AK PARTİ Grubu adına söz alan Hatay Milletvekili 
Hacı Bayram Türkoğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerden 
elde edilen ürünlerin sağlık başta olmak üzere birçok 
alanda kullanıldığını söyledi. 

Bunların, hastalıkları önlemek ve sağlıklı yaşam için 
kullanılan bitkiler olduğunu vurgulayan Türkoğlu, 
Türkiye'nin, farklı hava koşullarına sahip olması, doğal 
bitki örtüsü ve florasının çeşitli olması nedeniyle, 
tıbbi bitkiler açısından büyük öneme sahip olduğunu 
kaydetti. 

Türkoğlu, dünyada 1990'lı yıllardan itibaren doğal 
ilaçlara ilginin giderek arttığını belirtti. 

Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin 1,8 milyon dekar 
alanda ekiminin yapıldığını ifade eden Türkoğlu, 
"Piyasada satılan tıbbi bitkilerin gerçekten o bitki olup 
olmadığı konusunda endişeler olabilmektedir, bunu 
da ancak uzmanı belirleyebilmektedir." dedi. 

Hacı Bayram Türkoğlu, tıbbi ve aromatik bitkilerin 
doğru mevsimde, saatte ve yerden toplanması 
gerektiğini, bilinçsiz toplamanın bazı ürünleri yok 
edebileceğini söyledi. 

Konuşmaların ardından Genel Kurulda yapılan 
oylamada, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin 
korunmasında, üretiminde ve pazarlanmasında 
karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla Meclis 
araştırma komisyonu kuruldu. 
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SAĞLIK ALANINDA DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN 
TEKLİFİ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

15 Kasım 2018

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda kabul 
edilerek yasalaştı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda  
7 Kasım 2018 tarihinde kabul edilen, AK PARTİ 
Samsun Milletvekili Ahmet Demircan ve AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK PARTİ Nevşehir 
Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK PARTİ Karaman 
Milletvekili Recep Şeker, AK PARTİ Hatay Milletvekili 
Hacı Bayram Türkoğlu ile AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Arife Polat Düzgün’ün imzasını taşıyan kanun teklifi 
Genel Kurulda yasalaştı.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• Kanun, Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı 
olup piyasada bulunmayan ilaçların, reçeteli olarak 
şahsi kullanımı için Sağlık Bakanlığının izniyle Türk 
Eczacıları Birliğince (TEB) yurt dışından temininde 
yaşanan sıkıntılara çözüm getiriyor.

• Buna göre, TEB'in yanı sıra Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
uygun görülen kamu kurum/kuruluşları 
aracılığıyla şahsi kullanım için yurt dışından ilaç 
sağlanabilecek, doğrudan hastalara verilebilecek.

• Hastanelerin yurt dışından toplu olarak getirdiği 
ilaçların temini de bu şekilde sağlanabilecek.

• Bu ilaçlar için yurt dışı ilaç listesine girdiği 
tarihten itibaren 3 yıl içinde izin/ruhsat sahibi 
tarafından ruhsat başvurusunda bulunulacak, 

başvuru tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde 
ruhsat alınacak.

• Cumhurbaşkanı, ruhsat başvurusu yapılmayan 
veya ruhsatı alınmayan ilaçların bu şekilde 
teminine devam edilmesine karar verebilecek.

• Kanunla; Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve 
Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir 
Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus 
Kanun'da değişiklik yapılıyor.

• Cezaların zamanında ve gecikmeden tesis 
edilebilmesi için mahallî mülki idarelere 
göndermeden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumuna da ceza uygulayabilme yetkisi 
veriliyor, caydırıcılığı sağlamak için fiilin niteliği 
ve önemine göre para cezalarının alt ve üst sınırı 
yeniden belirleniyor.

• Kanunda belirtilen kurallara ve yasaklara uymayan 
eczane sahipleri veya mesul müdürü ile sanat 
ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir 
madde satıcılığı yapanlara, Türkiye İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Kurumu veya mahallî mülki amir tarafından 
2 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası 
kesilecek. Fiilin bir yıl içinde tekrarı hâlinde ceza 
bir kat artırılacak.

• Yurt dışından sağlanan ilaçlar için ruhsat 
başvurusunda bulunma süresi, maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak.

• Eczacı olmayanların, eczacı mesul müdür 
atayarak eczane açabileceği kuralı şirketler için 

Genel Kurulda kabul edilen Meclis 
araştırma komisyonlarına ilişkin 
kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının 
yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin 
sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin 
belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu 
kurulmasına ilişkin 6 Kasım 2018 tarihli 1204 no’lu TBMM 
kararı ile tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunmasında, 
bunların üretimi ve pazarlanmasında karşılaşılan sorunlar 

ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 

Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin 7 Kasım 

2018 tarihli 1205 no’lu TBMM kararı, 13 Kasım 2018 tarihli 

ve 30594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

İki ayrı Meclis araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin 

söz konusu kararlara göre 12 üyeden oluşacak her 

iki komisyonun çalışma süreleri başkan, başkanvekili, 

sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 

ay olarak belirlendi. Komisyon üyeleri gerektiğinde 

Ankara dışında da çalışabilecek.
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de uygulanacak, böylece muvazaalı ortaklıklar 
ortadan kaldırılacak. Diplomalı eczacı olmak 
şartıyla, ortaklardan birinin ticarethane işlerinden 
mesul müdür gösterilmesi şartı kaldırılacak.

• Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı 
veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden 
çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda 
kamu görevine alınmayan devlet hizmeti 
yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve 
alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 
gün sonunda mesleklerini icra edebilecek. 

• Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu 
görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu 
süreden düşürülecek.

• Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce oral 
patoloji alanında doktora eğitimi yapmış veya 
doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini 
başarı ile bitiren diş hekimlerine, oral patoloji 
dalında uzmanlık belgesi verilecek.

• Diş hekimlerinden, maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önce tıbbı patoloji ve tümör patolojisi 
alanlarında doktora eğitimi yapmış olup yurt 
içinde veya yurt dışında en az iki yılı eğitim 
kurumlarında olmak üzere üç yıl süreyle 
oral patoloji alanında araştırma, uygulama ve 
inceleme yapmış bulunanlar, belgelerini ve bu 
alanda yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış 
bilimsel yayınlarını ibraz ederek düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde 
uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığına 
başvurabilecek.

• Tıpta Uzmanlık Kurulu, başvuru süresinin 
bitiminden itibaren 6 ay içerisinde başvuruları 
değerlendirecek. Çalışmaları yeterli görülenlere 
oral patoloji dalında uzmanlık belgesi verilecek.

• Oral patoloji, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Ana 
Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge'ye diş 
hekimliğinde uzmanlık ana dalı olarak ekleniyor.

• Tıbbi cihazların ruhsatlandırma süreçlerinin 
daha kısa sürede yapılabilmesini sağlamak 
amacıyla ruhsatlandırmaya esas tahliller, Sağlık 
Bakanlığının yanı sıra Bakanlıkça yetkilendirilen 
laboratuvarlarda da yaptırılabilecek.

• Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis 
veya tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün 
satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar 1 
yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

• Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul 
etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı 
kaldırılacak.

• Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için 
tahsis edilen döner sermaye miktarı, her bütçe 
yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre 
artırılabilecek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı 
için tahsis edilen döner sermaye miktarı 10 milyar 
lira olacak.

• Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye 
işletmelerinin muhasebe hizmetleri Bakanlıkça 
yürütülecek ancak Bakanlık tarafından teklif 
edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun 
görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe 
hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
yerine getirilebilecek.

• Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi 
bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, 
saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve 
satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler 
veya komisyonculuğunu yapanlar veya bu fiilleri 
özendiren, bunlara yönlendiren, bunlara yönelik 
ilan, reklam veren, yayınlayan kişiler hakkında, fiil 
daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği 
takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 
2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

• Bakanlıktan izin almadan organ nakli ve üremeye 
yardımcı tedavi merkezi açılamayacak. Kanuna ve 
Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde 
faaliyet gösteren sağlık kurum ve kuruluşlarının, fiilin 
niteliği ve tekerrürü hâlinde faaliyeti durdurulacak 
veya faaliyet izni iptal edilecek.

• Kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan 
personele yönelik suçlardan şüpheli olanlar, 
kolluk görevlilerince yakalanacak ve savcılığa sevk 
edilecek. Savcılık adli işlemleri yerine getirecek.

• Kanuna göre, doğal yollarla çocuk sahibi 
olunamadığı veya tıbbi gereklilik bulunduğu 
hâllerde, kadın veya erkeğin üreme hücrelerinin 
tıbbi yöntemlerle döllenmeye elverişli hâle 
getirilmek ve vücut içinde veya dışında 
döllenmesini sağlamak suretiyle üreme hücreleri 
veya embriyo, anne adayına uygulanabilecek. 
Bu yöntem sadece evli olan eşler arasında 
gerçekleştirilecek.

• Bu tedavi uygulamaları, yalnızca Sağlık 
Bakanlığınca yetkilendirilmiş hekimler tarafından 
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ve Bakanlıkça ruhsatlandırılan üremeye yardımcı 
tedavi uygulama merkezlerinde yapılabilecek.

• Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme 
hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen 
embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla 
çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak 
yasak olacak. Başkasına ait üreme hücresi veya 
embriyonun kullanılması suretiyle donasyon 
işlemi yapılması ve bu amaçla üreme hücresi veya 
embriyo bağışlanması, satılması, bulundurulması, 
kullanılması, saklanması, taşınması, ithalatı, 
ihracatı ve bu işlemlere aracılık edilmesi de 
yasaklanacak.

• Canlıdan organ nakli, alıcının en az 2 yıldan beri 
evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar 
(dördüncü derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından 
yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın 
evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin 
en az 2 yıllık evli olması şartı aranmayacak.

• Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin 
bulunduğu her ilde, Organ Nakli Değerlendirme 
Etik Komisyonu kurulacak.

• Sağlık Bilimleri Üniversitesine tahsis edilecek 
öğretim elemanı kadroları, temel bilimler 
hariç olmak üzere, birlikte kullanılan eğitim ve 
araştırma hastanesinin eğitim birimleri, ihtiyacı 
ve nitelikleri dikkate alınarak Sağlık Bakanlığının 
talebiyle, rektörün önerisi üzerine mütevelli 
heyeti tarafından il bazında belirlenecek ve 
öğretim üyesi atamaları bu kadrolara yapılacak.

• Diş hekimlerinin birden fazla tabiplik görevi kabul 
etmeleri için tabip odasından izin almalarına 
ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

• Kanunla, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile 
üniversitelerin tıp ve diş hekimliği alanında lisans, 
uzmanlık eğitimi veren kurulların birlikte kullanımı 
hususunda uygulamada karşılaşılan problemlerin 
çözümüne yönelik düzenleme yapılıyor.

• Buna göre, birlikte kullanıma konu sağlık 
tesisleri için birden fazla üniversiteyle protokol 
imzalanabilecek.

• Tabipler, devlet hizmeti yükümlülüklerine 
başlamadan veya yükümlülüğünü tamamlamadan 
ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için 
asistanlık sınavına katılabilecek ve uzmanlık 
eğitimine başlayabilecek. Ancak yan dalda veya 
birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak 

üzere asistanlık sınavına girebilmek için devlet 
hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 
aydan daha az süre kalmış olması ve uzmanlık 
eğitimine başlanabilmesi için de devlet hizmeti 
yükümlülüğünün tamamlaması şart olacak. 

• Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen 
suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince 
yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak 
cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek.

• Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine 
getirecek. Bu suçların soruşturmasında, kolluk 
tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık 
personelinin ifadeleri iş yerlerinde alınacak. Bu 
hükümler, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle 
kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanacak.

• Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre birlikte 
kullanım protokolü yapılmış sağlık tesislerinde 
çalışacak üniversite personeli ile maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu 
kanun kapsamında sözleşme yapılacak.

• Televizyonda yayımlanan programlarda, filmlerde, 
dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım 
filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen 
eserlerde, tütün ürünlerinin kullanılması ve 
görüntülerine yer verilmesi ya da internet, 
topluma açık olan sosyal medya veya benzeri 
ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla 
tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine 
yer verilemeyecek.

• Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti 
verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde 
tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak.

• Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin 
üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe 
yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan, 
yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarılacak.

• Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller 
aynı olacak.

• Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; 
markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto 
boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin 
rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dâhil olmak 
üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart 
paket biçiminde piyasaya arz edilecek.
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• Sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu 
olmayacak.

• Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu 
yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak. 
Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi 
veya sair işaretleri konulamayacak. Bu kurallar, 
birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün 
ürünleri kutuları için de geçerli olacak.

• Tek tip olarak tasarlanan sigara paketleri ile ilgili 
hususlar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü 
alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yönetmelikle düzenlenecek.

• Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, 
7 ay içinde, Tütün Ürünlerinin Zararlarının 
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un 
kuralları ve yasakları düzenleyen maddesine 
uygun hâle getirilecek. Bu süre Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek. 

• Sağlık Bakanlığınca belirlenen süre sonunda 
kişiler aile hekimlerini değiştirebilecek. Her 
bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısında, coğrafi 
şartlar, sağlık hizmet planlaması gibi kriterler 
esas alınacak.

• Kanun ile aile hekimlerinin ve aile sağlığı 
çalışanlarının, çalışma yaş ve süreleri belirtilerek 
vakıf üniversitelerinin de "eğitim aile sağlığı 
merkezi" açmasına imkân sağlanıyor.

• Kamu görevlisi olmayan ve aile hekimi ile 
aile sağlığı elemanı olarak çalışanlara, İşsizlik 
Sigortası Kanunu hükümleri uygulanabilecek. 

• Sağlık Bakanlığınca belirlenen süre sonunda 
kişiler, aile hekimlerini değiştirebilecek veya 
sağlık hizmet planlamasına uygun olarak Sağlık 
Bakanlığı da kişilerin aile hekimini değiştirebilecek. 
Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısında, 
coğrafi şartlar, sağlık hizmet planlaması gibi 
kriterler esas alınacak.

• Kanun, çocuk sahibi olamayan evli çiftlere SGK 
desteğinin kapsamını genişletiyor. Buna göre, 
kadındaki yaş sınırı "23 yaşından büyük, 40 
yaşından küçük" olarak düzenleniyor.

• Kadının primer overyan yetmezliği ve erkeğin 
azoospermisi olması hâlleri hariç olmak üzere, 
son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden 
sonuç alınamamış olduğunun yetkilendirilen 

sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları 
tarafından belgelenmesi, uygulamanın yapıldığı 
tıbbi merkezin kurum ile sözleşme yapmış 
olması, eşlerden birinin en az 5 yıldır genel sağlık 
sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi 
olup 900 gün genel sağlık sigortası prim gün 
sayısının olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi 
hâlinde veya sağlam çocuk sahibi olan çiftler 
hariç olmak üzere kurumun belirlediği kalıtsal bir 
hastalığı olan veya bu hastalık için taşıyıcı olduğu 
bilinen evli çiftin sağlam çocuk sahibi olması için 
SGK tarafından finansman sağlanacak.

• Kan ve Kan Ürünleri Kanunu'nda değişiklik 
yapılarak kan ve kan ürünleri üretim yerleriyle 
ilgili yaptırımlar ihtiyaçlara ve günün şartlarına 
göre yeniden düzenleniyor.

• Buna göre, ruhsat almadan faaliyet gösterenler 
valilikçe faaliyetten men edilecek ve 10 bin lira 
idari para cezasıyla cezalandıracak. Saklanması 
zorunlu tutulan belge ve örnekleri saklamadığı 
tespit edilenlerle mevcut ruhsatı kapsamı dışında 
faaliyet gösterenlere 10 bin lira idari para cezası 
uygulanacak. Bu ihlallerin 2 yıl içinde tekrarı 
hâlinde idari para cezası bir kat artırılacak. İhlalin 
üçüncü tekrarında artırımlı idari para cezası 
uygulanarak bu yerlerin faaliyeti 10 güne kadar 
durdurulacak. Dördüncü tekrarda ise kan ve kan 
üretim yerlerinin faaliyetleri süresiz durdurulacak.

• Halk sağlığının korunması amacıyla gıda ve 
takviye edici gıdaların etiketinde, tanıtımında veya 
reklamında sağlık beyanı kullanılabilmesine Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin verilecek.

• Kaynak suları, içme suları, doğal mineralli sular 
ve tıbbi amaçlı sular bakımından belediyelere ve 
il özel idarelerine de müeyyide uygulanmasına 
imkân sağlanacak.

• Farmasötik formda olan takviye edici gıdalarla 
özel tıbbi amaçlı diyet gıdaların üretimi, ithalatı, 
ihracatı ve kontrolüne ilişkin görev ve yetki, Türkiye 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda olduğundan bu 
konuda idari yaptırım uygulama yetkisi, mahallî 
mülki amir ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumuna da verilecek.

• Kanunla, entegre şehir hastanelerinde yüklenici 
şirketin sözleşme kapsamında yer alan miktara 
bağlı tıbbi destek hizmetleri içinde bulunan 
piyasa testinin 10 yılın sonunda gerçekleştirilmesi 
hususu yeniden düzenleniyor. Buna göre, ihtiyari 
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hizmetlerde sözleşmede yer alan miktara bağlı 
tıbbi destek hizmetleri 10 yılı geçmemek üzere 
dönemsel piyasa testi ile güncellenecek. İşletme 
dönemindeki teminat miktarı her yıl, Türkiye 
İstatistik Kurumunca belirlenen yurt içi üretici 
fiyat endeksindeki artış oranında artırılacak.

• Hâlen müfettiş, denetmen, denetçi, aktüer 
ve kontrolör istihdamında yabancı dil şartı 
bulunmadığından, mevcut müfettiş yardımcısı, 
denetmen yardımcısı, denetçi yardımcısı, aktüer 
yardımcısı ve stajyer kontrolör olarak çalışanların 
belirtilen kadrolara atanmalarında da yabancı dil 
şartı aranmayacak.

• Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında 
çalışan ve şiddete uğrayan personel için uygulanan 
hukuki yardım, devlet ve vakıf üniversitelerinde 
sağlık hizmeti sebebiyle şiddete maruz kalan 
sağlık çalışanları için de uygulanacak. Bu 

yardımın usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu 

tarafından belirlenecek.

• Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin misyonunu 

gerçekleştirebilmesi ve daha efektif hizmet 

verebilmesi için yurt dışında sağlık kuruluşu 

açmak, işletmek, ortaklık kurmak ve iş birliği 

yapmak, sağlık ve eğitim amacına yönelik bina 

inşa etmek, ettirmek; ilaç, cihaz ve tıbbi malzeme 

tedariki yapmak, sağlık meslek eğitimi turizmine 

yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içindeki 

eğitim kurumlarına yurt dışından öğrenci teminine 

aracılık etmek, yurt dışında eğitim kurumu açmak 

ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak da görevlerine 

dâhil ediliyor.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ VE MESLEK 
KURULUŞLARI KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 
KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Milletvekili ve mahallî idareler seçimlerinde 
adaylık için görevinden ayrılan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) başkan ve 
üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine 
dönebilmelerine imkân tanıyan kanun teklifi Genel 
Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

15 Kasım 2018 tarihinde Sanayi, Ticaret, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 
kabul edilen AK PARTİ Isparta Milletvekili Recep Özel 
ve AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 
AK PARTİ Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in imzasını 
taşıyan kanun teklifi kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 
Borsalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’a göre, milletvekili ve mahallî idareler 
genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden 
ayrılan odalar ve borsaların birlik başkanı ve 
birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa 
yönetim kurulu başkan ve üyeleri; esnaf ve 

sanatkârlar meslek kuruluşları genel başkan ve 
başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, 
seçilemedikleri takdirde, en geç Yüksek Seçim 
Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden 
bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

• Bu süreçte, esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşları genel başkan ve başkanların, odalar 
ve borsalar birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim 
kurulu başkanlarının yerine seçim yapılmayacak; 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise 
yedek üyeler çağrılacak.

• Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları genel 
başkan ve başkanların eski görevlerine dönmeleri 
için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan 
vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi 
başkanlık görevini yürütecek.

• Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu 
başkanının eski görevlerine dönmeleri için 
öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan 
yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici 
olarak başkanlık görevini yürütecek.

21 Kasım 2018
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ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK KANUN TEKLİFİ 
GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 
Kanun Teklifi Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı. 

15 Kasım’da Çevre Komisyonunda kabul edilen AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Eyüp Özsoy, AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Hulusi Şentürk, AK PARTİ Kırklareli Milletvekili 
Selahattin Minsolmaz, AK PARTİ Sakarya Milletvekili 
Recep Uncuoğlu ile AK PARTİ Samsun Milletvekili 
Yusuf Ziya Yılmaz imzasını taşıyan kanun teklifi Genel 
Kurulda yasalaştı.

Kabul edilen kanun teklifinin getirdiği önemli 
düzenlemeler şu şekilde:

• Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu 
taşıt sahiplerine bin 250 lira ceza verilecek. Aynı 
araç, yönetmeliklerle belirlenen standartlara 
aykırı emisyona neden oluyorsa ceza 2 bin 500 
liraya çıkacak.

• Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları 
ithal eden veya satanlarla katı yakıtların 
depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması 
veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere 
uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya izinlerin 
alınmaması durumunda ise 15 bin lira idari para 
cezası verilecek.

• Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit 
edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası 
idari para cezası uygulanacak.

• Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya ambalaj 
sürenlere ton başına 100 lira, plastik poşetleri 
ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo 
alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi 
için 10 lira idari para cezası verilecek.

• Atıkların kaynağında ayrı biriktirilmesi ve 
toplanması amacıyla sıfır atık yönetim sistemini 
kuran ve uygulayan belediyelere, il özel idarelerine, 
kurum, kuruluş ve işletmelere teşvik sağlanacak.

• Plastik alışveriş torbaları için satış noktalarından 
15 kuruş; lastik, akümülatör, piller ve araç 
bataryaları, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel 
yağ, elektrikli ve elektronik eşya (televizyon, küçük 
ev aletleri, buzdolabı ve soğutucular gibi beyaz 
eşyalar) piyasaya sürenlerden, ithalatçılardan 

belirtilen miktarlarda geri kazanım katılım payı 
tahsil edilecek.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla belirleyeceği ambalajlar için 
depozito uygulamasını, 1 Ocak 2021 tarihinden 
itibaren zorunlu tutacak.  

• Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden 
kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 
plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya 
tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak 
taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak 
komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için 
güncellenecek.

• "Otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa 
Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünün 
görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine 
izin verecek menfez, ekolojik köprü ve 
benzeri tesisleri yapmak", "otoyollarda yaban 
hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını 
önlemek maksadı ile kafes tel çit yapmak" ve 
"karayollarına yaban hayvanlarının muhtemel 
yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı 
levhalar koymak" Karayolları Genel Müdürlüğünün 
görev ve yetkileri arasına ekleniyor.

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca inşaatın yapımına 
ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise 
inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü 
fenni mesuliyet, kamu kurum ve kuruluşu adına 
danışman firmanın mimar ve mühendislerince 
üstlenilebilecek.

• Ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan 
yapılar, idare tarafından tespit edildiğinde 
mühürlenecek ve inşaatı durdurulacak. 
Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının 
giderilemeyeceği anlaşılan yapılar, bir aylık süre 
beklenmeden belediye veya valilikçe yıktırılacak.

• 1 Haziran 2019'dan itibaren imar uygulaması 
görmemiş alanlarda hazırlanıp onaylanacak yeni 
imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park 
istasyonları zorunlu hâle gelecek. Topografya ve 
arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan 
yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.

29 Kasım 2018
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• Kıyıda ve denizde, uygulama imar planı kararı 
ile enerji iletim hatları yapılabilecek. Denizlerde, 
imar planı kararıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı 
olarak ilan edilen alanlarda yenilenebilir enerji 
üretim santralleri yapılabilecek.

• Hazineye ait kamu konutlarından kat irtifakı 
kurulmuş olanlar da bağımsız bölümler hâlinde 
satılabilecek ve bu konutlarda oturanlar öncelikli 
alım hakkından yararlanabilecek.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli yapı tespiti 
için lisanslandırılan kurum ve kuruluşların 
faaliyetlerini denetleyebilecek. Görevlerini gereği 
gibi yerine getirmemeleri durumunda, işlenen 
fiilin ağırlığına göre yazılı olarak uyarı, idari para 
cezası ve lisans iptal cezası uygulanabilecek.

• Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle anlaşma 
ile tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına 
ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak 
sahiplerine geçici konut veya iş yeri tahsisi ya da 
kira yardımı yapılabilecek. 

• Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin 
atıkların toplanması, taşınması, geri kazanımı, 
bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin 
yerine getirilmesi amacıyla birlikler oluşturma 
zorunluluğu devam edecek.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler 
Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler 
için Teknoloji Bankası Kurulmasına 
Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi Genel Kurulda kabul edildi.

29 Kasım 2018

Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 
Kanun Teklifi'nin yasalaşmasının ardından Genel Kurulda 
Türkiye ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş 
Ülkeler için Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.

Teklif, yapılan görüşmeler sonucunda kabul edilerek 
yasalaştı. 

MHP'NİN GRUP BAŞKANVEKİLİ İLE İYİ PARTİ’NİN 
TBMM GRUP BAŞKANI BELLİ OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi'nde,  Samsun Milletvekili 
Erhan Usta’dan boşalan grup başkanvekilliği görevi 
için kapalı grup toplantısında 14 Kasım'da seçim 
yapıldı. Seçim sonrasında MHP Sakarya Milletvekili 
Muhammed Levent Bülbül, Grup Başkanvekili seçildi.

İYİ Parti, TBMM Grup Başkanlığından istifa 
eden İstanbul Milletvekili Abdul Ahat Andican’ın 
yerine gelecek isim için 6 Kasım'da seçim yaptı. 
Yapılan seçimde, TBMM Grup Başkanlığına  
İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar  
seçildi.

TBMM’DE SANDALYE DAĞILIMI 
DEĞİŞTİ

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın vefat  

etmesinin ve CHP Grubu’nun CHP Grup İç 

Yönetmeliği'nin 79'uncu maddesi gereğince 20 

Kasım’da verdiği karar neticesinde bağımsız 

milletvekili olan Öztürk Yılmaz’ın ardından  

TBMM’de sandalye dağılımı değişti.

Parti Adı Üye Sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi 290

Cumhuriyet Halk Partisi 142

Halkların Demokratik Partisi 65

Milliyetçi Hareket Partisi 50

İYİ Parti 40

Saadet Partisi 2

Türkiye İşçi Partisi 2

Demokrat Parti 1

Büyük Birlik Partisi 1

Bağımsız Milletvekili 2

Toplam 595

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim
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KASIM AYINA İLİŞKİN YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Altkomisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa - -

Adalet 1 7,25

Milli Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 2

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor 1 2

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm 2 5

Çevre 2 8,30

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler 4 52

Tarım, Orman ve Köyişleri 1 4

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 4 19,30

Dilekçe³ 3 1,30

Plan ve Bütçe 16 124

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 34 34,48

İnsan Haklarını İnceleme 6 14,50

Avrupa Birliği Uyum 4 9

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 6 9

Güvenlik ve İstihbarat 4 12,11

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 89 305,24

TBMM Genel Kurulu 12 89,03

³  Üçü Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun Önerisi İstatistiği

Gelen 172

Kanunlaşan 4

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 15

Komisyonlarda Bulunan¹ 1383

Genel Kurulda  Bulunan¹ 11

¹ 24/06/2018- 30/11/2018 itibarıyla bulunan

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 1

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 2

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 9724 466

İHİK 296 179

KEFEK - -

404 4 adet  Dilekçe On üç grup şeklinde birleştirilerek 
işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 17

TBMM Başkanlığında Bulunan 269

Karma Komisyonda Bulunan² 43

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

² 30/11/2018 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 1148 10 210 4 -

Cevaplanan/ 
Görüşülen 897 9 11 - -
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 
İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFLERİNİ KABUL ETTİ

Dışişleri Komisyonu, uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tekliflerini 
görüşmek üzere AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
başkanlığında toplandı.

Görüşmelerin ardından komisyonda, 
uluslararası anlaşmaların 
onaylanmasına ilişkin 11 kanun teklifi 
kabul edildi.

Kabul edilen teklifler şu şekilde:

"Türkiye ile Nijer Arasında  
Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak 
İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  
Teklifi,

Türkiye ve Birleşmiş Milletler Arasında 
En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji 
Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  
Teklifi,

Türkiye ile Kırgızistan Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçluların İadesi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi,

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Arasında 
Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan Arasında Güvenlik Alanında 
Eğitim ve Öğretime İlişkin İşbirliği Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Teklifi,

Türkiye ile Mali Arasında Güvenlik İşbirliği 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ile Özbekistan Arasında 23 Haziran 

1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı 

Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  

Kanun Teklifi,

Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşmasının (Lapis 

Lazuli Güzergâh Anlaşması) Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

Türkiye ve Brezilya Arasında Hava Ulaştırma 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 

Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, 

İşleyişi ve Faaliyetlerine Dair Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  

Teklifi."

15 Kasım 2018
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KASIM 2018

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU TOPLANDI
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, İnsan Hakları Komisyonu 
bünyesinde Hükümlü ve Tutuklu 
Hakları Alt Komisyonu ile Göç ve 
Uyum Alt Komisyonunun kurulduğunu 
anımsattı. 

Komisyona verilen dilekçe sayısı 
ve konuları hakkında bilgi veren 
Çavuşoğlu, komisyonun kurulduğu Temmuz 2018 
tarihinden şimdiye kadar bin 102 farklı konuda 919 
dilekçenin kendilerine ulaştığını ifade etti.

 Çavuşoğlu, şu şekilde konuştu:

"Komisyona insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin 
919 dilekçe verildi. Konularına göre bakıldığında 
memuriyete ilişkin sorunlar hakkında 25, cezaevindeki 
sorunlara ilişkin 663, yargı hakkındaki şikayetlerle ilgili 
124, yasal düzenleme talepleri için 33, komisyonun 
girişimi ve yerinde inceleme talebi için 42, kolluk 
kuvvetlerinin uygulamalarına yönelik 25, askerlik 
ile ilgili 5, işçi sorunları ile ilgili 20, özürlü sorunları 
hakkında 17, maddi yardım ve sağlık gibi muhtelif 
konularda 148 müracaat olmak üzere toplam bin 102 
konuda müracaat yapıldı." 

Çavuşoğlu'nun konuşmasının ardından Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Türkiye'de 
cezaevlerinin durumuna ilişkin komisyon üyelerine 

sunum yaptı. Yılmaz, Türkiye'de 78'i açık olmak üzere 
385 cezaevinin olduğunu belirtti.

Yılmaz, cezaevi kapasitesinin 220 bin olduğunu 
ancak 260 bin hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu 
ve bugün itibari ile 40 bin kişilik bir fazlalığın olduğunu 
bildirdi. 

Şaban Yılmaz, cezaevinde 50 bin kişi ile en 
çok uyuşturucu suçundan hükümlü ve tutuklu 
bulunduğunu, bunu 44 bin 986 kişi ile terör 
suçlularının takip ettiğini dile getirdi.

Yılmaz, yaklaşık 61 bin personelle hizmet verdiklerini 
ve 120 farklı ülkeden toplam 7 bin 897 yabancı uyruklu 
kişinin cezaevlerinde kaldığını kaydetti.

Şaban Yılmaz, cezaevlerinde 2017 yılında 57 
kişinin, 2018 yılında ise 44 kişinin intihar ettiğini, bu 
rakamların AB standartlarının çok altında olduğunu 
sözlerine ekledi.

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU TOPLANDI
AK PARTİ Erzurum Milletvekili Selami Altınok 

başkanlığında toplanan Güvenlik ve İstihbarat 

Komisyonu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik 

ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı 

Raporu'nun görüşmelerine 1 Kasım’da başladı.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, Devlet İstihbarat 

Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki 

Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu'nun görüşmelerine 
14 Kasım’da da devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Devlet 
İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari 
Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu'nun 
Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin kısımlarının, 
ilgili kurum yetkililerinin de katılımlarıyla kapsamlı 
şekilde incelendiği belirtildi.

14 Kasım 2018
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KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU BÜNYESİNDE 
İKİ YENİ ALT KOMİSYON KURULMASI KARARLAŞTIRILDI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
bünyesinde başta kız çocukları olmak üzere 
gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve 
mühendislik alanlarına yönlendirilmesi ile 
İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanması ve 
izlenmesi için alt komisyon kurulması kararı 
alındı.

KEFEK Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Canan Kalsın başkanlığında 
toplanan komisyon bünyesinde iki alt 
komisyon kurulması kararlaştırıldı. 

Öte yandan toplantıda, 26. Yasama Döneminde 
kurulan Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi ve 

Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Alt 
Komisyonu Taslak Raporu da görüşülerek, kabul 
edildi. 

14 Kasım 2018

KİT KOMİSYONU TOPLANDI
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu;  
1 Kasım’da TÜRKSAT AŞ ile İstanbul Olimpiyat 
Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, 7 Kasım’da 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel 
Müdürlüğü, 8 Kasım’da Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile TÜBİTAK Marmara 
Teknokent (MARTEK) AŞ, 14 Kasım’da Ziraat 
Bankası AŞ, 15 Kasım’da Türkiye Halk Bankası 
AŞ, 21 Kasım’da Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 
(TÜRKŞEKER) ile mülga Şeker Kurumu Başkanlığı, 
22 Kasım’da Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Atatürk 
Orman Çiftliği (AOÇ), 28 Kasım’da İller Bankası 
AŞ (İLBANK), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası 
AŞ, Tasfiye Halinde (TH) Kalkınma Yatırım Menkul 
Değerler AŞ ile Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ ve 29 
Kasım’da Türk Eximbank ile Tasfiye Halinde (TH) 
Türkiye Emlak Bankası AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına 
ilişkin hesaplarını görüştü.

Komisyon toplantılarında, TÜRKSAT AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, TÜRKSAT AŞ Genel 
Müdürü Cenk Şen, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Sinan Aksu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TRT 
Genel Müdürü İbrahim Eren, BOTAŞ Genel Müdürü 

Burhan Özcan, TÜBİTAK MARTEK AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Ali Okur, Ziraat Bankası 
Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Halk Bankası 
AŞ Genel Müdürü Osman Arslan, TÜRKŞEKER Genel 
Müdürü Ergün Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Şeker Dairesi Başkanı Mehmet Hasdemir, ESK Genel 
Müdürü Osman Uzun, AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, 
İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük, Türkiye Kalkınma 
ve Yatırım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop, TH Kalkınma 
Yatırım Menkul Değerler AŞ Tasfiye Memuru ve 
Yönetim Kurulu Başkanvekili Bahattin Sekkin, Arıcak 
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Turizm ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Çınar, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye Emlak 
Katılım Bankası AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Emin Birpınar, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Aksu ile 

Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Sayın tarafından sunumlar 

yapıldı.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından 

teşebbüslere ilişkin 2015 ve 2016 yılı bilanço hesapları 

ibra edildi.

2019 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUN TEKLİFİ 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin 
ilk bütçesi olma özelliği taşıyan 2019 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun 
Teklifi, yaklaşık 1 ay süren çalışmanın 
ardından Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda  
1 Kasım’da Millî Savunma Bakanlığı, 
2 Kasım’da Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, 5 Kasım’da Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı, 6 Kasım’da Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, 7 Kasım’da Millî 
Eğitim Bakanlığı, 8 Kasım’da Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 9 Kasım’da Ticaret Bakanlığı, 
12 Kasım’da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,  13 
Kasım’da Sağlık Bakanlığı, 14 Kasım’da Dışişleri 
Bakanlığı, 15 Kasım’da İçişleri Bakanlığı, 16 Kasım’da 
Tarım ve Orman Bakanlığı, 19 Kasım'da Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, 20 Kasım’da Adalet Bakanlığı, 21 
Kasım’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve son olarak 
22 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanlığının 2019 yılı 
bütçeleri görüşüldü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanı Mevlüt 

Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak komisyona 
katılarak bakanlıklar ve bağlı bulunan kuruluşlara 
ilişkin sunum yaptılar.

Bakanlıklar ile bağlı bulunan kuruluşların bütçelerinin 
kabul edilmesinin ardından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesin Hesap Kanunu Tasarısı da kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi 
Bilgiç, komisyonun bütçe üzerinde toplam 190 saat 
34 dakika görüşme yaptığını belirterek bu süreçte 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Teklifle genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 
949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 

22 Kasım 2018
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73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve 
denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin 
lira ödenek veriliyor.

Teklifle genel bütçenin gelirleri 867 milyar 296 
milyon 403 bin lira, özel bütçeli idarelerin gelirleri 
11 milyar 179 milyon 800 bin lirası öz gelir, 63 
milyar 704 milyon 956 bin lirası hazine yardımı 
olmak üzere toplam 74 milyar 884 milyon 756 bin 
lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 
6 milyar 420 milyon 391 bin lirası öz gelir, 116 
milyon 591 bin lirası hazine yardımı olmak üzere 

toplam 6 milyar 536 milyon 982 bin lira olarak tahmin  

ediliyor.

Özel bütçeli idarelerin net finansmanı 80 milyar 250 

milyon lira olarak öngörülüyor. 

Komisyonda kabul edilen bütçe teklifinin TBMM 

Genel Kurulundaki görüşmelerine 10 Aralık 

Pazartesi gününden itibaren başlanacağı ve 

21 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde 

yapılacak son konuşmalarla tamamlanacağı  

kaydedildi.

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA AK PARTİ 
ANTALYA MİLLETVEKİLİ ATAY USLU SEÇİLDİ

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

bünyesinde kurulan Göç ve Uyum Alt 

Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanlığına  

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-

PA) Türk Grubu Başkanı AK PARTİ Antalya 

Milletvekili Atay Uslu seçildi.

Yapılan oylamada komisyon başkanı seçilen 

Uslu, göç konusunun bütün dünyanın sorunu 

olduğunu söyledi.

Uslu, komisyonun izleyeceği yol haritası hakkında 

üyeleri bilgilendirerek, sığınmacı ve göç konusuna 

insani bir bakış açısıyla bakılması gerektiğini belirtti. 

Atay Uslu, "Göç ve sığınma bir sorun değil. Eğer bir 

sorun aranıyorsa, sığınmacılar sorunun kaynağı değil 

mağdurlarıdır. Onlar asla sorunun parçası değildir. 

Konuya bu bakış açısıyla bakıyoruz." dedi.

Göç ve mülteci konusu denince her ne kadar akla 

Suriyeliler gelse de farklı ülkelerden birçok göçmenin 

Türkiye'de yaşadığını kaydeden Uslu, şu şekilde 

konuştu:

"Suriyeliler geçici koruma statüsünde kalıyorlar. Bu 

statünün dışında 400 bine yakın sığınmacı ülkemizde 

bulunuyor. Ayrıca, İskan Kanunu'ndan faydalanarak 

kalanlar var. İkamet izni ile de 600 bine yakın insan 

yaşıyor ülkemizde. Bunların da problemleri var. 

Öğrenci statüsü ile 120 bin insan var. Ayrıca her yıl 

200 bine yakın düzensiz göç ile Türkiye'de yakalanan 

insan var. Bunların tümüyle ilgili çalımalarımız devam 

edecek. Bu konularda çalışabiliriz. Yeter ki zamanımız 

ve talep olsun." 

Toplantıda komisyon üyeleri de söz alarak, öneri ve 

görüşlerini dile getirdi.

7 Kasım 2018
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN ETKİN UYGULANMASI VE 
İZLENMESİ ALT KOMİSYONU TOPLANDI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 

(KEFEK) bünyesinde kurulan İstanbul 

Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması 

ve İzlenmesi Alt Komisyonu,  

AK PARTİ Kayseri Milletvekili Hülya 

Nergis başkanlığında toplandı.

Komisyonun çalışma usul ve 

esaslarının belirlendiği toplantıda; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 

Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa 

Çadır, kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları 

ve İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasında Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının 

Statüsü Genel Müdürlüğünün rolü hakkında sunum  

yaptı. 

Çadır, kadına yönelik şiddete karşı 70 ilde il eylem 

planı hazırlandığını, ilk olarak erken yaşta evliliklerin 

yüksek olduğu yerlerde il eylem planlarını yürürlüğe 

geçirdiklerini kaydetti.

Alt Komisyon Başkanı Hülya Nergis ise Türkiye'nin, 

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan İstanbul 

Sözleşmesi'ne ilk imza atan ve sözleşmeyi 

uygulamaya koyan ilk ülkelerden biri olduğunu  

anımsattı. 

Nergis, kadına karşı şiddetin herkesi 

ilgilendiren ve çok yönlü ele alınması gereken 

bir konu olduğunu belirterek şu şekilde  

konuştu:

"Kadına şiddet, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi 

ülkemizde de yaşanıyor. Devletin ilgili kurumlarının 

eş güdüm içerisinde çalışması ve toplumsal 

farkındalığın üst düzeyde olması gereken bir hususu 

konuşuyoruz. İstanbul Sözleşmesi kapsamında 

kanun da çıkardık ancak kanunun uygulanmasında 

bazı sorunların yaşandığını biliyoruz. Sorunlar 

bir günde çözülemiyor. Çalışmalarımızda kadına 

yönelik şiddetin önlenmesi noktasında problem 

teşkil eden unsurları tespit edeceğiz. İlgili kurum 

ve kuruluş temsilcileri ile bu alanda uzman 

olan kişileri dinleyeceğiz. Eğer yeni bir kanun 

düzenlemesi gerekiyorsa onu da gündeme  

alabiliriz."

28 Kasım 2018



95

Temsil Faaliyetleri

VENEDİK KOMİSYONU HEYETİ TBMM'DE
Venedik Komisyonu Demokratik Seçimler Konseyi 
Başkanı Olivier Kask, Seçimler ve Siyasi Partiler 
Bölüm Başkanı Pierre Garrone ve beraberindeki 
heyet, AK PARTİ, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti 
yöneticileriyle bir araya geldi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili  
Özlem Zengin, Venedik Komisyonu 
Demokratik Seçimler Konseyi Başkanı 
Olivier Kask, Seçimler ve Siyasi 
Partiler Bölüm Başkanı Pierre Garrone 
ve beraberindeki heyet ile görüştü.

AK PARTİ Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda Venedik 

Komisyonu heyetiyle bir araya gelen AK PARTİ Grup 

Başkanvekili Özlem Zengin, buradaki konuşmasında 

Venedik Komisyonu heyetine ziyaretinden dolayı 

teşekkür etti.

Bir avukat ve hukukçu olduğunu anımsatan Zengin, 

ömrünün adalet ve hukuk mücadelesiyle geçtiğini, 

siyaset yaparken de bunu öncelediğini vurguladı.

Dünyanın tarihî ve kültürel miraslarının yanı sıra 

hukuk mirası bulunduğuna da işaret eden Zengin, 

şunları kaydetti:

"Evrensel değerler, ilkeler, bu manadaki birikim de 
dünya için çok önemli. Geçtiğimiz hafta dünya, Birinci 

Dünya Savaşı'nın yüzüncü yılının sonunda bir tören 

düzenledi. Hem acılarını yâd etti hem de kazanımlarını 

konuştu.

Dünyanın geleceği açısından hukukun, demokrasinin 

çok farklı bir anlamı var, Türkiye için de öyle. Türkiye 

de çok yeni, 15 Temmuz'da bir darbe girişiminden 

geçti. Hâl böyle olunca ülkemiz açısından da 

hukuk, demokrasi çok önemli değerler. Bugün, 

birlikte karşılıklı konuşacağız, kendi miraslarımızı 

değerlendirmiş olacağız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 

Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 

Venedik Komisyonu heyeti ile bir araya 

geldi.

Venedik Komisyonu heyeti ile Grup Yönetim Toplantı 
Salonu'nda bir araya gelen CHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, seçim 
süreci öncesi yapılacak çalışmanın, demokrasiye 
hizmet etmesini istediklerini söyledi.

Kaya, CHP'nin ülke demokrasisi için üstlendiği 

misyonun farkında olduklarını belirterek komisyon 

çalışmalarının, CHP'nin onurlu mücadelesine katkı 

sunmasına yönelik temennisini dile getirdi.

16 Kasım 2018
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI 
TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa 
ve Avrasya İşlerinden Sorumlu 
Müsteşar Yardımcısı  Matthew 
Palmer, CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay ile 5 Kasım’da, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır ile 6 Kasım’da TBMM’de  
görüştü.

Venedik Komisyonu Demokratik 

Seçimler Konseyi Başkanı Olivier Kask 

ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Grup 

Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ile 

görüştü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, Venedik 

Komisyonu heyeti ile Grup Yönetim Toplantı Salonu’nda  

bir araya geldi.

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine 

geçildikten sonra seçime katılan partilerin medya ve 

propaganda imkânlarının eşit dağılması gerektiğine 

işaret ederek yeni sistemin uygulamada meydana 

getirdiği sorunların çözümü için çalışıldığını söyledi.

Venedik Komisyonu heyeti ayrıca 

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 

ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan 

Bilgen ile ayrı ayrı basına kapalı 

görüşmeler gerçekleştirdi.
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VOLKAN BOZKIR’IN 
KABULLERİ

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır,  
İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick  
Chilcott ve Karadağ Parlamentosu Sağlık,  

Çalışma ve Sosyal Kalkınma Komisyonu  
Başkanı Suad Numanovic ile ayrı ayrı  
görüştü.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Karadağ Parlamentosu 
Sağlık, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Komisyonu Başkanı 
Suad Numanovic ve beraberindeki heyet ile birlikte

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır (solda), İngiltere 
Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott (ortada)

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ RUSYA’DA 
TEMASLARDA BULUNDU

8 Kasım 2018
Dışişleri Komisyonu Başkanı  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan 
Bozkır ve beraberindeki heyet, 
Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmî 
ziyarette bulundu.

TBMM heyetinde, NATO Parlamenter 
Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu 
Başkanvekili, Türk-Rus Toplumsal 
Forumu Eş Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Ahmet Berat 
Çonkar, Dışişleri Komisyonu Üyeleri 
CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, MHP Kayseri 
Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Aydın Milletvekili 
Aydın Adnan Sezgin yer aldı.

Dışişleri Komisyonu heyeti, Rusya Federasyonu 
Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin 
Kosaçev ile görüştü.

Burada konuşma yapan Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Bozkır, Türkiye-Rusya ilişkilerine 300 yıllık 

perspektiften baktıklarını belirterek iki ülke arasındaki 
ilişkilerin örnek nitelik taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında kurduğu 
diyaloğun da katkısıyla iki devlet arasındaki ilişkilerin 
en üst düzeyde sağlandığını anlatan Bozkır, "Birçok 
ülke Rusya'ya yaptırım uygularken Türkiye olarak biz 
bunu hiçbir şekilde kabul etmedik." şeklinde konuştu.



98

Temsil Faaliyetleri

KASIM 2018

Bozkır, Suriye meselesinde Türkiye, Rusya ve İran'ın 
çok önemli adımlar attığını hatırlatarak Astana ve Soçi 
süreçlerini anımsattı.

Bozkır, "Atılan adımlarla Cenevre süreci yeniden 
hayata döndü. Birleşmiş Milletler (BM) bu üç ülkenin 
sayesinde uzun yıllar sonrasında başarılı olma 
şansına sahip oluyor." dedi.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye meselesinde vardığı 
bütün anlaşmaları uyguladığını aktaran Bozkır, üç 
ülkeye dünya kamuoyunun saygısının arttığına dikkati 
çekti.

Bozkır, Suriye'de Beşşar Esed'in yönetiminde devam 
edilemeyeceğinin altını çizerek şu şekilde konuştu:

"4 milyon Suriyeli Türkiye'de misafirimiz. Ayrıca 5-6 
milyon Suriyeli komşu ülkelere ve Avrupa’ya göç 
etti. Yeni kurulacak Suriye'nin başında Esed olduğu 

takdirde bu göç eden insanların dönüşü mümkün 
olmayacaktır. Tabii ki Esed'in yerine kim geçeceğine 
yönelik esas kararı Suriye halkı verecektir. Suriye çok 
derin kültürü, tarihi olan bir ülkedir ve böyle bir kişiyi 
çıkartabileceklerine güvenimiz sonsuzdur."

Ayrıca Bozkır, Rus heyetine Türkiye-Azerbaycan-
Rusya ve Türkiye-Sırbistan-Rusya üçlü dış ilişkiler 
komisyonu kurulması önerisinde bulundu.

Rusya Federasyonu Konseyi Uluslararası İşler Komitesi 
Başkanı Kosaçev ise Rusya ve Türkiye diyaloğunda 
en önemli konulardan birinin Suriye olduğuna dikkat 
çekerek "Olayların yorumunda Türkiye ve Rusya'nın 
tutumları farklı olabiliyor. İhtilaflı konuları biliyoruz. 
Suriye’nin geleceği konusunda fikir birliğimiz var. 
Farklılıklar ortak çalışmalarımızı engelleyemez. 
Bölgede terörün ocaklarını söndürmeye çalışıyoruz." 
diye konuştu. 

Türkiye, Azerbaycan, KKTC, 

Kazakistan, Kırgızistan ve 

Özbekistan'dan 35 kadın 

tarafından İstanbul'da kurulan 

Türk Dünyası Kadın Platformu 

(TÜRKAP) üyeleri, Türk Dili 

Konuşan Ülkeler Parlamenter 

Asamblesi (TÜRKPA) 

Genel Sekreteri Altınbek 

Mamayusupov'u ziyaret etti. 

TÜRKAP'ın davetiyle Bakü'de bulunan Dilekçe 

Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 

Mihrimah Belma Satır, KKTC Milletvekili Resmiye 

Canaltay, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, 

TÜRKAP Kurucu Başkanı İlhame Novruzova ve 

diğer üyelerden oluşan heyet, TÜRKPA'nın Bakü'deki 

ofisinde Mamayusupov ile bir araya geldi.

Mamayusupov, TÜRKPA'nın faaliyetleri konusunda 

bilgi vererek Türk dünyasında dayanışma ve iş 

birliğini pekiştirecek tüm girişimleri desteklediklerini, 

kadınların ön ayak olduğu TÜRKAP'a da destek 
vereceklerini kaydetti.

Dilekçe Komisyonu Başkanı Satır, kadınların çok 
daha iyi şartlarda eğitim görmesi, sağlıklı çocuk 
yetiştirmeleri; eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve 
karar mekanizmalarında daha çok yer alabilmeleri için 
neler yapılabileceğinin arayışı içerisinde olduklarını 
söyledi. 

Bakü temaslarında edindikleri izlenimleri TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım'a rapor edeceklerini bildiren 

TÜRK DÜNYASI KADIN PLATFORMUNDAN TÜRKPA'YA 
ZİYARET

30 Kasım 2018
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Satır, Türk dünyası kadınları için her türlü projeye 
destek vereceklerini vurguladı. 

Satır, yeni kurulan TÜRKAP'ın takipçisi olacaklarını 
ve gerektiğinde de platforma destek vereceklerini 
ifade etti. 

Azerbaycan temasları konusunda da bilgi veren 
Satır; Aile, Kadın ve Çocuk Meseleleri Devlet 
Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Azerbaycan 
Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Bahar Muradova 
ve Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan 
Yardımcısı Valeh Hacıyev ile verimli görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini kaydetti.

TÜRKAP Kurucu Başkanı İlhame Novruzova da 
bu 6 ülkenin, tarih ve kültür bakımından birbirine 
bağlı olduğunu ifade ederek kadınlar olarak bu ülkeler 

arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesine katkı 
sağlamak istediklerini ifade etti.

22 Kasım 2018

İNSAN HAKLARI ASYA FORUMU SEMERKANT'TA 
YAPILDI

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 70. yılı 

dolayısıyla Özbekistan hükûmeti, Avrupa 

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve 

Birleşmiş Milletlerin (BM) çeşitli kuruluşları 

tarafından organize edilen İnsan Hakları Asya 

Forumu, Özbekistan'ın tarihî Semerkant 

şehrinde gerçekleştirildi.

Türkiye’den İnsan Haklarını İnceleme 

Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve AK 

PARTİ Bursa Milletvekili Osman Mesten’in 

katıldığı forumda Özbekistan Senatosu 

Başkanı Nigmatulla Yoldaşev, BM Genel Sekreteri 

Yardımcısı Michael Moller, AGİT Demokratik 

Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Direktörü Ingibjörg 

Gisladottir, AGİT Parlamenterler Asamblesi Başkanı 

George Tsereteli ile 100'e yakın ülkeden 120'den fazla 

yetkili de yer aldı.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan 

Çavuşoğlu forumda bir konuşma yaptı.

Çavuşoğlu, ulusal ve uluslararası çatışmaların 

insan hakları ve hukuk devleti gibi sağlam temellere 

dayanmadan sonlandırılamayacağını vurguladı. 

Çavuşoğlu, "Türkiye; Suriye'den, Afganistan'dan 

ve Irak'tan gelen çok sayıda mülteciye, sığınmacıya 

ev sahipliği yaptığı ve insanların en çok ihtiyaç 

duyduğu zamanlarda taviz vermeden ve zamanında 

müdahale ederek temel insan haklarını sağladığı 
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için başta BM olmak üzere tüm uluslararası 

kuruluşların takdirini kazanmıştır."  

dedi.

Forum kapsamında Özbekistan Parlamentosu 

Yasama Meclisi ve Senatosu ile AGİT 

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları 

Bürosu ve AGİT Özbekistan Koordinatörlüğü 

arasında iş birliği memorandumu  

imzalandı.

AZERBAYCAN MİLLÎ MECLİSİNDE İNSAN TİCARETİ 
VE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE İLGİLİ KONFERANS 
DÜZENLENDİ

Azerbaycan Millî Meclisinde "İnsan Ticareti 
ve Göçmen Kaçakçılığında Çok-Disiplinli 
Yaklaşımlar: Uluslararası ve Ulusal Yasama ve 
İcrai Çerçeve" başlıklı konferans düzenlendi.

Toplantıda Türkiye'yi, İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Üyesi ve AK PARTİ Balıkesir 
Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir temsil etti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Azerbaycan 
Millî Meclisinin ortaklaşa düzenlediği 
konferansa, Azerbaycan Millî Meclis Başkan 
Yardımcısı Bahar Muradova, çeşitli ülkelerden 
parlamenterler, uluslararası örgüt temsilcileri ve 
diplomatlar katıldı.

AK PARTİ Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu 
Aydemir, "İnsan kaçakçılığı olaylarının 
soruşturulması ve kovuşturulması ile göçmenlerin 
haklarının korunması" başlıklı oturumda bir  
sunum yaptı.

Aydemir, Türkiye'nin Orta Doğu, Balkanlar ve 
Kafkasya'dan zor durumda pek çok insana kucak 
açtığını söyledi.

Aydemir, Suriye'de rejimin, ihtilafı, askerî yaklaşımla 
çözmeye çalıştığını ancak siyasi çözüm olmaksızın 
sonuç alınamayacağını belirterek, Suriye'den 
Türkiye'ye gelen kişilere geçici koruma statüsü 
verildiğini, gönüllü dönüşte Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile iş birliği 
yapıldığını hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık kapı 
politikası neticesinde en çok sığınmacının Türkiye'de 
bulunduğunu bildiren Aydemir, 10 ilde 14 barınma 
merkezi bulunduğunu ve buralara 172 bin kişinin 
yerleştirildiğini aktardı.

Aydemir, bugüne kadar belediye ve sivil toplum katkısı 
dâhil toplam 33 milyar doların bu amaçla harcandığını 
kaydetti. 

Türkiye'ye verilen vaatlerin yerine getirilmesini 
beklediklerini vurgulayan Aydemir, Türkiye ile AB 
arasında gerçekleştirilen 18 Mart mutabakatıyla 
"birebir" formülü üzerinde uzlaşıldığını, 19 Ekim 

1 Kasım 2018
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itibarıyla 1740 kişinin AB'ye yerleştirildiğini, AB ile iş 
birliğinin devam ettiğini dile getirdi.

Aydemir, millî gelirin yüzde 0,75'ni insani yardıma 
ayıran Türkiye'nin, ABD'den sonra en çok insani 
yardımda bulunan ikinci ülke olduğunu söyledi.

Konferansta, insan kaçakçılığına karşı mücadele 

ve göçmenlerin haklarının korunması konularında 

çeşitli sunumlar yapıldı, fikir alışverişinde  

bulunuldu.

NATO PARLAMENTER ASAMBLESİNDE OSMAN AŞKIN 
BAK VE AHMET BERAT ÇONKAR’A YENİ GÖREVLER

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk 
Delegasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Kanada'nın 
Halifax şehrinde 16-19 Kasım'da  gerçekleştirilen  
NATO PA 2018 Yıllık Genel Kurulundaki seçimde, 
NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı AK PARTİ Rize 
Milletvekili Osman Aşkın Bak'ın, Başkan Yardımcılığına; 
NATO PA Türk Grubu Başkanvekili AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar'ın, NATO PA Siyasi 
Komisyon NATO Ortaklıkları Komisyonu Başkan 
Yardımcılığına seçildiği belirtildi.

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı 
Osman Aşkın Bak, NATO PA Başkan 
Yardımcılığına seçildi.

19 Kasım 2018

NATO PA 2018 Yıllık Genel Kurulundaki seçimde, 
NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Osman Aşkın 
Bak'ın, Başkan Yardımcılığına seçildiği belirtildi.

NATO PA Türk Delegasyonundan yapılan yazılı 
açıklamada, 1955'ten bu yana NATO üyesi ülkelerin 
parlamento üyelerinin, savunma ve güvenlikle ilgili 
hususları konuştuğu bir meclis görevi üstlenen NATO 
Parlamenter Asamblesinin çalışma ve faaliyetleriyle 
Avrupa - Atlantik bölgesinin güvenliğini etkileyen 
kilit meseleler hakkında parlamenter farkındalığı 
arttırmayı ve kolektif savunma üzerinde parlamenter 
denetimi desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Bu işleviyle en önemli parlamenter asamblelerden biri 
olan NATO PA'nın, ittifak politikalarına yön verebilme 
kapasitesi ile ön plana çıktığı kaydedilen açıklamaya, 
şöyle devam edildi:

"Tüm ittifak üyelerinin yer aldığı ve ittifak politikalarını 
etkileme potansiyeline sahip NATO Parlamenter 
Asamblesinin en üst karar organı olan Başkanlık 

Divanında, Türkiye'nin Osman Aşkın Bak tarafından 
Başkan Yardımcılığı seviyesinde temsil edilecek olması, 
ülkemizin uluslararası karar alma mekanizmalarında 
giderek artan rolüne önemli bir örnek teşkil etmiştir.

Bak, hem Muhafazakâr Grup Toplantısı’nda hem de 
Genel Kurulda diğer tüm müttefiklerin ve NATO üyesi 
ülkelerin delegasyonlarının büyük desteğiyle Başkan 
Yardımcısı seçilmiştir.

Başkanlık Divanında Bak ile birlikte İngiliz, Amerikan, 
Hollandalı ve Portekizli üyeler görev alacaktır."

NATO PA Türk Grubu Başkanvekili 
Ahmet Berat Çonkar, NATO PA 
Siyasi Komisyon NATO Ortaklıkları 
Komisyonu Başkan Yardımcılığına 
seçildi.

20 Kasım 2018

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk 
Grubu Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Ahmet Berat Çonkar'ın, NATO PA Siyasi Komisyon 
NATO Ortaklıkları Komisyonu  Başkan Yardımcılığına 
seçildiği bildirildi.

Çonkar'ın, 23-28 Eylül'de Portekiz ve İspanya'da 
gerçekleştirilen NATO PA Geleceğin Güvenlik ve 
Savunma Kapasiteleri Alt Komisyon ile Akdeniz ve 
Ortadoğu Özel Grubu Toplantılarında da Akdeniz ve 
Ortadoğu Özel Grubu Raportörlüğüne seçildiği ifade 
edilen açıklamada, Türk Delegasyonu Başkanı Osman 
Aşkın Bak'ın da NATO PA Başkan Yardımcılığına 
seçildiği anımsatıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çonkar, 
Türkiye'nin NATO PA'da elde ettiği önemli temsil 
görevlerinin, Türkiye'nin uluslararası karar alma 
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mekanizmalarında gücünün artmasına ve bundan 
sonraki süreçte bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerle 
ilgili daha etkin ve yönlendirici çalışmalar yapmasına 
imkân tanıdığını belirtti.

Çonkar, Türkiye'nin bölge ülkeleri ve bütün 
ortaklık yapısı çerçevesinde, üzerine düşen 
görevi, her zaman en iyi şekilde icra etme 
gayretinde olduğunu, bundan sonra da 
bu tutumunda daha etkili bir duruş ortaya 
koyacağını bildirdi.

NATO PA Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu 
Rose Roth Semineri'nin Nisan 2019'da 
Antalya'da Türkiye'nin ev sahipliğinde 
gerçekleştirileceğini kaydeden Çonkar, 
Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Raportörü 

olarak ilk raporunu bu toplantıda sunacağını, raporda, 
Ortadoğu ve Akdeniz bölgesindeki güncel konularda 
NATO ülkeleri ile bölge ülkelerine tavsiye ve çözüm 
önerilerinde bulunacağını ifade etti.

23 Kasım 2018

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE FORUMU ÜYELERİ 
TBMM'Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento 
Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, 
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Forumu 
üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede Komisyonun Eş Başkan 
Yardımcıları CHP İstanbul Milletvekili Sibel 
Özdemir ile MHP İstanbul Milletvekili Cemal 
Çetin ve KPK Türk Grubu Üyeleri AK PARTİ 
Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih 
Toprak ile CHP Balıkesir Milletvekili Fikret 
Şahin bulundu.

Komisyonun Eş Başkanı Karayel, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek AP heyetinin Meclisi ziyaret 
etmesini son derece önemli bulduklarını belirtti. 

Özellikle Türkiye - AB ilişkilerinde iniş çıkışların 
yaşandığı bir dönemde bu ziyaretin son derece 
anlamlı olduğunu söyleyen Karayel, "Avrupa 
Parlamentosundan gelen milletvekillerinin 'Türkiye 
Forumu' adı altında TBMM'yi ziyaret etmesinden 
mutluluk duyuyoruz. Eminim ki bu ziyaret, Türkiye-AB 
arasındaki ilişkileri, TBMM ile Avrupa Parlamentosu 
arasındaki ilişkileri olumlu yönde etkileyecektir." diye 
konuştu. 

Komisyonun Eş Başkan Yardımcısı CHP İstanbul 
Milletvekili Sibel Özdemir, Türkiye-AB ilişkilerinde 

yoğun bir gündemin yaşandığını dile getirerek ticaret 
ve ekonomi başta olmak üzere, Gümrük Birliği'nin 
güncellenmesi, vize konusunda Türk halkının 
beklentilerinin karşılanması gibi somut adımların 
hızlandırılması düşüncesinde olduklarını kaydetti. 

Komisyonun Eş Başkan Yardımcısı MHP İstanbul 
Milletvekili Cemal Çetin ise 5 milyona yakın Türk'ün 
AB üyesi ülkelerde yaşadığını, yarım asrı aşkın süredir 
de AB ülkeleri ve Türkiye arasında bir gönül ve kültür 
köprüsü oluşturarak bu birlikteliğin gelişmesi için 
yardımcı olmaya çalıştığını dile getirdi.

Çetin, Türkiye'nin, saygın bir şekilde AB'nin onurlu 
bir üyesi olmasını arzu ettiklerini fakat son Avrupa 
Parlamentosu Türkiye Taslağı'nda çok haksız 
suçlamaların olduğunu gördüklerini söyledi. 
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KEİPA’DAN CEMAL ÖZTÜRK’E YENİ GÖREV 27 Kasım 2018

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) Türk Delegasyonu 
Başkanı ve AK PARTİ 
Giresun Milletvekili Cemal 
Öztürk, KEİPA İdari ve Mali 
İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcılığına seçildi.

KEİPA Türk Delegasyonundan 
yapılan yazılı açıklamada, 
KEİPA'nın 52. Genel 
Kurulu’nun Ermenistan'ın 

başkenti Erivan'da gerçekleştirildiği, katılımcı 
ülkelerin önerisi üzerine Öztürk'ün oy birliği ile KEİPA 
İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına 
seçildiği ifade edildi.

Öztürk, yapılan oylamada kendisine destek veren 
Türk Delegasyonu üyesi milletvekilleri başta 
olmak üzere tüm üye ülke parlamenterlerine 
teşekkür ederek, "Türkiye'ye uluslararası önemli 
bir organizasyonda İdari ve Mali İşlerden Sorumlu 
Başkan Yardımcılığı kazandırmanın onurunu 
yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

12 Kasım 2018

TÜRKİYE - KAZAKİSTAN PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU BAŞKANI CEVHERİ, KAZAKİSTAN 
BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Türkiye - Kazakistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Kazakistan 
Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile 
görüştü. 

Görüşmede konuşan Cevheri, Hoca Ahmet 
Yesevi'nin üniversitelerin hocası olarak 
kabul edildiğini, Anadolu'yu manevi manada 
fetheden bir fatih olduğunu söyledi. 

İslam âleminin beslendiği en büyük 
kaynağın inanç olduğunu, bu hususun 
tüm kardeşliği tesis ettiğini belirten Cevheri, "Belki 
isimler farklı olabiliyor ama hepimiz aynı kaynaktan 
besleniyoruz. Yesevi, manen Kazakistan'ı inşa ettiği 
gibi Anadolu'yu da inşa etmiş. Bu bizim için çok 
önemli." dedi. 

Aynı kaynaktan beslenen İslam ülkelerini bölüp 
parçalama zihniyetinin bu ülkeleri manevi 
değerlerinden kopardığına işaret eden Cevheri, "Bana 
göre Marksist rejimin en büyük projesi de İslam 
ülkelerini manevi değerlerinden koparmaktı. Özellikle 
Osmanlı'nın yıkılmasından sonra topraklarında 64 

devlet oluşturuldu. Şu an tekrar bu ülkelerin el ele 
vermesiyle dünyaya hem huzur hem barış gelecek. Bu 
manada ben kardeşliğin önemine inanıyorum. Biz eğer 
birlik olursak hiç kimse bizleri sömüremeyecektir." 
diye konuştu. 

Abzal Saparbekuly da kardeş ve dost ülke Türkiye 
ile iş birliğinin önemli olduğunu, bu manada dostluk 
gruplarına önemli görevler düştüğünü söyledi. 

Saparbekuly, uluslararası teşkilatlar çerçevesinde iki 
ülke iş birliğinin devam ettiğine, bu noktada yatırım 
alanlarının geliştirilmesinin önemine değindi.



104

Temsil Faaliyetleri

KASIM 2018

25 Kasım 2018

ULUSLARARASI PARLAMENTERLER ARASI FUTBOL 
TURNUVASI ANTALYA’DA YAPILDI

Uluslararası Parlamenterler Arası Futbol Turnuvası, 

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlendi.

Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Serik Belediyesi 

Boğazkent Spor Kompleksi'nde 24 Kasım’da başlayan 

turnuvaya Türkiye, Macaristan, Romanya, Kenya ve 

Ukrayna parlamenterlerinden oluşan takımlar katıldı.

Romanya, finalde Macaristan'ı 1-0 yenerek 

organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın 

üçüncülük maçında ise TBMM Parlamenterler Futbol 

Takımı, Kenya'yı 6-2 mağlup etti.

Turnuvada Romanya şampiyon olurken Macaristan 

Parlamenterler Takımı ikinci, TBMM Parlamenterler 

Futbol Takımı üçüncü ve Kenya Parlamenterler Takımı 

dördüncü oldu.

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı’nın kaptanlığını 

üstlenen AK PARTİ Antalya Milletvekili Mustafa 

Köse, Kenya ile dostluğun kazandığı bir müsabaka 

yaptıklarını belirtti.

Takımın büyük çoğunluğunun, Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 

Kasım’da belediye başkanlığı adaylarını açıkladığı 

toplantıda bulunduğunu aktaran Köse, bu 

arkadaşlarının Kenya karşılaşmasına yetiştiklerini 

ve güzel bir müsabakanın gerçekleştiğini  

ifade etti.

Bu tür organizasyonların ülkeler arası dostluğu 

geliştirdiğine dikkati çeken Köse, Antalya'nın da 

çok güzel reklamını yaptıklarını vurgulayarak 

"Hem spor yapıyor hem ülkemizi tanıtıyor hem de 

parlamenterler arası dostluğu pekiştiriyoruz. İnşallah 

daha nice organizasyonlara ev sahipliği yaparız. 

Takımımızda her partiden milletvekili arkadaşımız 

var." değerlendirmesinde bulundu.
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TBMM İdari Teşkilatı Faaliyetleri

KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE YÖNETİCİLERİ KONGRESİ 
VE FUARI (KAM'18) ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29 Kasım - 1 Aralık 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığının 

koordinasyonunda bu yıl ilk kez 

"Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla 

gerçekleştirilen "Kütüphane, Arşiv 

ve Müze Yöneticileri Kongresi 

ve Fuarı" (KAM'18) Antalya’da 

düzenlendi.

Belek'te başlayan programa TBMM 

Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv 

Hizmetleri Başkanı Mehmet Toprak; 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan 

Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Bilgi İşlem Başkan 

Yardımcısı Ferit Meftun Harmankaya ve Kütüphane ve 

Arşiv Hizmetleri Başkan Yardımcısı Muaz Ayhan Işık,  

ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri, akademisyen 

ve uzmanlar katıldı.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından “Ulusal 

Politikalar ve Bilgi” başlıklı 1. oturum çerçevesinde 

bilginin düzenlenmesi, erişimi ve paylaşımı ile bilgi 

politikalarında kültürel miras konuları müzakere edildi.

Kongrede gerçekleştirilen ikinci gün oturumları 

kapsamında "Kurumsal Bilgi Politikası, Mevzuatı, 

Altyapısı ve Envanteri" konulu panelde TBMM 

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanı Mehmet 

Toprak bir konuşma yaptı. 

Mehmet Toprak, tüm tarafların bir araya gelip 

bilgi politikasını belirleyerek kütüphane yasasının 

çıkarılması gerektiğini anlattı.

Tüm renklerin bir arada olduğu mevzuat olursa bunu 

Meclise birlikte götüreceklerini ifade eden Toprak, 

bir şeyin mevzuatının çıkmasının tek başına yeterli 

olmadığını, kağıt üzerinde her şey tamamken fiilî 

hayatta uygun olmadığını belirtti.

Politika belirleme noktasında tarafların çok ayrıntıya 

girmesinin bazen faydalı olduğuna değinen Toprak, şu 

şekilde konuştu:

"Bir kütüphaneler yasası çıkaracaksanız, kütüphanenin 

önünü temizleyen temizlikçiye, dosya taşıyan Mehmet 

Efendi’ye bile sormak gerekir. 'Arşiv deposu nasıl 

olmalı?' diye sormak lazım. Belki yakın gelecekte 

arşiv ve depolarda robotlar çalışır, kataloglamayı 

yapay zekâya yaptıracağız. Biz henüz ana omurgayı 

oturtamadan teknoloji hızla gelişiyor. Gözümüzü 

açtığımızda belki geç kalmış olacağız. Her kurum 

kendi önlemini bireysel olarak alabilir bunda kısmen 

başarılı da olabilir ama biz sadece bir kurumdan 

ibaret ülke değiliz. Bu sorunlarımızı mutlaka KAM'19'u 

beklemeden ikili, üçlü, çoklu bir araya gelelim, ne 

yapmamız gerektiğine birlikte karar verelim."

Bilgi politikalarının herkesin tek başına üstesinden 

geleceği bir politika olmadığını anlatan Toprak, bilgi 

politikasını bilişim ve iletişim teknolojisinin etkilediğini 

söyledi.

“Bilgi Yönetimi, İş Birlikleri ve Koordinasyon”, “Ulusal 

Bilgi Politikası ve Ekseninde Bilim ve Teknoloji” ile 

“Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri” başlıklarında 

yapılan oturumların ardından kongre sona erdi.



bu ay
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Osmanlı/Türk tarihinde yakın döneme dair 
yapılan çalışmalarda çoğu tarihçi araştırmasını 
Tanzimat öncesi ve sonrası şeklinde ikiye ayırır ki 
bu devletin idari ve siyasi yapısındaki değişimin 
olağanüstülüğünden ileri gelmektedir. Tanzimat, en 
geniş anlamı ile III. Selim ve II. Mahmud’un orduyu ve 
idari yapıyı yeniden yapılandırma çabalarının büyük 
çaplı bir devamıdır. Muhtelif tarihler ileri sürülse de 
Tanzimat ile başlayan bu yeniden yapılanma dönemi 
II. Abdülhamid’in tahta geçişinin hemen akabinde 
ilan ettiği Kânûn-ı Esâsî’nin ilanı ile yerini Meşrutiyet 
Dönemi’ne bırakmıştır. Kabaca 1839-1876 tarihleri 
arasını ihtiva eden bu süreci öncekilerden ayıran en 
önemli noktalar; yapılan reformların hem devletin 
idari ve hukuki yapısında önemli değişiklikler ihtiva 
etmesi hem de reformların yürütücüsünün padişah 
değil, Mustafa Reşid, Âlî ve Fuad Paşalar gibi etkili 
bürokratların öncülüğünde yürütülmesidir. Tanzimat 
Dönemi, devlet idaresinin büyük ölçüde Bâb-ı Âli’deki 
bürokratlara geçtiği ve Osmanlı yönetim geleneğinde 
önemli bir kopuşu temsil etmektedir.

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ya da Tanzimat Fermanı

Avrupa tarzı kurumların ve uygulamaların açık bir 
şekilde devlet ve toplum hayatında yer almasının 
yolunu açan Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecid’in 
(1839-1861) tahta geçişinden dört ay gibi kısa bir 
süre sonra, 3 Kasım 1839 tarihinde Hariciye Nazırı 
(Dışişleri Bakanı) Mustafa Reşid Paşa tarafından 
Topkapı Sarayı’nın Gülhane Bahçesi’nde okunmuş ve 
ilan edilmiştir. Taşıdığı anlam ve yapılmasını önerdiği 
bir dizi düzenlemeler itibarıyla Tanzimat, Osmanlı 
Devleti’nde idari, askerî, mali ve sosyal alanlarda bir 
dizi reformun yapıldığı, devletin ve siyasi sistemin 
yeniden düzenlendiği bir dönemi işaret etmektedir. Bu 
özellikleri göz önünde bulundurulduğunda Tanzimat 

Fermanı, Osmanlı yeniden yapılanmasının en önemli 
aşaması sayılabilir.

Fermanın ilan edildiği törene sadrazam, şeyhülislam, 
bütün saray erkânı, devlet ricali, ulema, esnaf 
cemiyetleri, Rum, Ermeni patrikleri, hahambaşı, 
İstanbul’da bulunan yabancı elçiler ve konsoloslar 
olmak üzere geniş bir kesimden temsilciler katılmıştı. 
Padişah ise töreni Gülhane Kasrı’ndan izlemişti. 
Yöneticilerin devletin yapısını kökten değiştirecek bu 
fermanı ilan etmesinde hem iç dinamiklerin hem de 
dış gelişmelerin etkili olduğu muhakkaktır. Mesela 
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın Sultan II. Mahmud’un 
ordusunu Nizip’te mağlup etmesi ve İngiltere ile 
Rusya’nın Osmanlı üzerinde rekabete girişmesi bir dış 
faktör olarak ele alınmalıdır. Diğer taraftan fermanın 
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Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa
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Osmanlı sınırları dâhilindeki halkların kanun önünde 
eşit olacağı taahhüdünde bulunması ise bu hukuki 
metnin ilanında etkili bir iç gelişme unsuru olarak 
öne çıkmaktadır. Şüphesiz idarecilerin en büyük 
hedefi tebaa arasında baş gösteren hoşnutsuzlukları 
bahane ederek devletin iç işlerine müdahale etmek 
üzere hazırda bekleyen emperyalist dış güçlerin iç 
işlerine olabilecek muhtemel müdahalelerini ortadan 
kaldırmaktı. 

Tanzimat Fermanı’nın Muhtevası 
Tanzimat Fermanı’nın muhtevası hukuki, siyasi ve 
sosyal açıdan oldukça önemlidir. Fermanın giriş 
kısmında yaşanılan süreçte ortaya çıkan sosyal ve 
siyasi problemler ve bunlara sebep olduğu düşünülen 
hususlar dile getirildikten sonra, böyle bir düzenlemeye 
gidilmesindeki amacın “mülk (ülke) ve milleti ihya” 
etmek olduğu belirtilmiştir. Metnin ana temasını 
ise kişi hakları ve güvenceleri ile yeni idari esaslar 
oluşturmaktadır. Kişi hakları bahsinde, kişi hak ve 
hürriyetleri, can güvenliği, kanunsuz cezalandırılmama 
gibi ilkeler öne çıkarken, mülkiyet hakkına güvence, 
vergide adalet ve eşitlik, harcamalarda denetim gibi 
hususlar da ayrıca vurgulanmıştır.

Fermanın öne çıkan bir başka bahsi, Osmanlı tebaasının 
kendi arasında tesis edeceği eşitlik meselesidir. 

Burada din, dil ve mezhep farklarına bakılmaksızın 
Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan bütün 
milletlerin kanun önünde eşit olduklarının belirtilmesi 
kadim dönem hukuk anlayışından keskin bir kopuşu 
simgeler. Ayrıca devlet hizmetinde bulunmuş kişilerin, 
yaşamlarını yitirdiklerinde mallarına el konulma 
(müsadere) usulünün kaldırılması da mülkiyet ve 
miras haklarına getirilen güvencenin bir göstergesidir. 

Kanun üstünlüğüne dayalı bir yönetime geçiş ve 
buna bağlı olarak yeni kanunların hazırlanması da 
Fermanda öne çıkan bir diğer başlıktır. Burada 
kanun üstünlüğü ilkesinin kabulü, herkesin kanun 
önünde eşitliği, memurların kanunlara bağlı olarak 
iş görmeleri ve cezalandırılmaları, keyfî cezalara 
son verilmesi, mahkemelerde duruşmaların açıklığı, 
vergi ve askerlik hizmetlerinin adil kanunlarla yeniden 
düzenlenmesi gibi hususlarda reform yapılması 
istenmiştir. Yapılması istenilen bütün bu düzenlemeler 
ve belirlenen ilkeler, devletin yani padişahın kendi 
iktidarını sınırlaması anlamına gelmektedir. Bununla 
beraber, Padişahı verdiği bu sözleri uygulamaktan 
alıkoyacak bir yaptırım ya da onu denetleyecek temsilî 
bir kurum ortaya konulmuş değildir.

Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa

Sultan Abdülmecid (1839-1861)
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Fermana Gelen Tepkiler
Tanzimat Fermanı’nın ilanına ve uygulamalarına 
tepkiler muhtelifti. Bazı muhafazakâr zümrelerin 
memnuniyetsizliğine rağmen, birkaç günlüğüne 
İstanbul’da bayram havası estirenler de olmuştu. 
Ferman, ilanından sonra devletin resmî gazetesi Takvim-i 
Vekâyi’de yayımlanmış; ayrıca Fransızcaya tercüme 
edilerek, yabancı devletlerin İstanbul’daki elçilerine de 
resmî olarak gönderilmişti. İstanbul’da bulunan yabancı 
devletlerin elçileri de bu fermanın, Osmanlı Devleti 
için hayırlı ve uğurlu olacağına inandıklarını belirten 
yazılarını Bâb-ı Âli’ye sunmuşlardı. 

Tanzimat Fermanı, Takvim-i Vekâyi vasıtasıyla 
bütün ülkeye duyurulurken, metnin bir sûreti de 
valilere yollanmıştı. Valilerden bu süreçte halkın ileri 
gelenlerini meydanlarda toplayıp fermanı okumaları, 
herkese içeriğini güzelce anlatmaları ve ayrıntıları 
daha sonra belirlenecek olan vergi ve askerlik 
dışındaki maddeleri hemen uygulamaya koymaları 
istenmişti. Ancak Hükûmet, Tanzimat reformlarını 
uygulama noktasında hazırlıklı olmadığından, 
yapılması düşünülen ıslahat ülkenin tamamında değil, 
öncelikle Edirne, Bursa, İzmir, Ankara, Aydın, Konya 
ve Sivas gibi nispeten merkeze yakın, uygulamaların 
kolaylıkla denetlenebileceği yerlerde tatbik edilmişti.

Tanzimat’tan TBMM’ye 

Bu dönem, merkezî idarede yapılan yenilikler içinde 
en önemlilerinden biri, “Meclis” adını taşıyan üst 
kurulların oluşturulması idi. Tanzimat Meclisleri olarak 
da adlandırılan bu oluşumlar, önemli idari reformları, 
kararnameleri ve nizamnameleri hazırlamak ve temyiz 
davalarına bakmakla vazifelendirilmişti. Askerlikten 
maliyeye, mülkiyeden ulaştırmaya, sağlıktan maarife 
pek çok konuda yapılacak reform çalışmaları bu 
kurullardan geçtikten sonra uygulamaya konulmuştu. 
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye, Meclis-i Âlî-i Umûmî, 
Meclis-i Âlî-i Tanzimat ve Şûrâ-yı Devlet, bu tür 
kurulların en önemlilerindendi. Osmanlı parlamento 
geleneğinin temelini oluşturacak olan bu Meclisler 
aynı zamanda taşrada tesis edilen Meclislerle de 
güçlendirildi ve taşradaki halkların merkezi yönetim 
ile olan bağlantıları güçlendirilmiş oldu. 

Bilhassa Tanzimat’la birlikte taşrada kurulan 
meclisler, Türkiye’nin idare tarihinde mahallî idare 
kurullarının sınırlı anlamda da olsa ilk örneğini teşkil 
etmekte idi. Bir diğer ifade ile Tanzimat dönemi, çeşitli 
derecelerdeki merkezî idare üst kurullarının yanı sıra, 
vilayet yönetiminde de, halk temsilcilerinin seçim 
yoluyla geldiği kademeli bir meclis yapısı oluşmuştu. 
Özellikle vilayet meclislerinde seçimle gelen üyelerin Tanzimat Fermanı
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bulunması, siyasette kısmi de olsa temsile imkân 
veren anayasal monarşi, yani Meşrutiyet rejiminin 
yolunu açmıştı. Gerek merkez, gerekse taşradaki 
meclislerinin üye dağılımları ve çalışma usulleri, 
sonraki dönemde önce Mebûsan Meclisi, sonrasında 
da Büyük Millet Meclisi kurumlarının ortaya çıkmasına 
zemin hazırlamış ve önemli bir hukuki altyapının 
tevarüs etmesine imkân vermişti. 

TANZİMAT FERMANI (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ İLE)

“Osmanlı Devleti doğuşundan beri şeriata son 
derece bağlı olduğundan saltanat kuvvetli ve 
halk refah içinde idi. Fakat 150 yıldan beri birbiri 
ardından gelen gaileler ve çeşitli sebepler yüzünden 
Şeriata ve kanunlara uyulmadığından eski kuvvet 
ve zenginlik güçsüzlük ve fakirliğe dönmüştür. Şer’i 
kanunlar altında idare olunmayan memleketlerin 
ayakta kalamayacağı açık bir gerçek olduğundan 
tahta çıktığımız günden beri bütün düşüncemiz sırf 
memleketi kalkındırmak ve halkı refaha kavuşturmak 
noktasında toplanmıştır. Halbuki devletimizin coğrafi 
mevkii, verimli toprağı ve halkın kabiliyeti göz önüne 
alınırsa, gereken işlere girişildiği takdirde beş on 
yıl içinde Allah’ın yardımıyla dilediğimiz şeylerin 
gerçekleşeceği meydandadır. Bu sebeple Allah’ın 
yardımına ve Peygamber’in ruhaniyetine güvenerek  
bundan böyle:

1. Devletin ve memleketin idaresi için bazı yeni 
kanunlar konulması lüzumlu görülmüştür. Bu 
kanunların esasları ise, can emniyeti, ırz ve 
namusun ve mülkiyetin korunması, verginin tayini 
ve gereken askerin toplanması ve hizmet süresi 
noktalarında toplanır.

Şöyle ki: 

a) Dünyada candan ve ırz ve namustan daha aziz 
bir şey yoktur. Bir insan onları tehlikede gördükçe 
kendi yaradılışında hıyanete meyil olmasa bile can 

ve namusunu korumak için muhakkak bir harekete 
kalkışır. Bunun ise devlet ve memlekete ne kadar 
zararlı olacağı meydandadır. Buna karşılık şu da bir 
gerçektir ki, insan canından ve namusundan emin 
olursa doğruluktan ayrılmaz. İşi ile gücü ile uğraşarak 
yalnız devlet ve milletine faideli olur. 

b) Mal emniyetine gelince, bu olmazsa kimse devletine 
ve milletine ısınamaz; ve memleketin kalkınmasına ilgi 
göstermeyip daimi bir kaygı içinde yaşar. Halbuki şu 
da bir gerçektir ki, malından emin olan kimse kendi 
işiyle uğraşır, geçim çevresini genişletmeğe çabalar 
ve kendinde her gün devlet ve millet gayreti ve vatan 
sevgisi artar, 

c) Vergilerin belirli olması noktasına gelince, bir devlet 
ülkesini korumak için elbette askere muhtaçtır ve 
bunun için gereken masrafı yapmak zorundadır. Bu 
masraf ise tebaanın vergisiyle meydana geleceğinden 
bunun daha iyi bir hâle getirilmesi yollarını aramak 
önemlidir. Eskiden bir gelir kaynağı sayılmış olan 
tekel belasından yakında kurtulduk. Fakat şimdiye 
kadar asla bir faidesi görülmeyen yıkıcı iltizam usulü 
bugün de yürürlüktedir. Bu usul bir memleketin siyasi 
ve mali işlerini bir adamın keyfine ve hatta baskısı 
altına teslim etmek demektir. Eğer bir de o adamın 
iyi bir karakteri yoksa yalnız kendi çıkarına bakıp her 
işi zulümden ibaret olacaktır. İşte bu sebeple bundan 
sonra herkesin emlâkine ve kudretine uygun bir vergi 
tayin olunarak kimseden fazla bir şey alınmayacak 
ve devletin kara ve deniz askerî masrafları ile diğer 
giderlerini gerekli kanunlarla sınırlandırıp belli ederek 
masraflar ona göre yapılacaktır, 

d) Asker meselesi dahi söylediğimiz gibi önemli 
meselelerdendir. Memleketi korumak için asker vermek 
ahalinin boynunun borcudur. Fakat şimdiye kadar 
bölgelerin nüfus miktarı göz önünde tutulmayarak 
kiminden fazla kiminden noksan asker istenmekte idi. 
Bu da hem nizamsızlığa hem de tarım ve ticaretin zarar 
görmesine sebep olmakta idi. Diğer taraftan askerliğe 
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gelenlerin ömürlerinin sonuna kadar bu hizmette 
bırakılmaları kendilerinin ümitsizliğe düşmeleri 
sonucunu vermekte, soy sop sahibi olmalarını 
önlemekte idi. Bundan dolayı şimdiden sonra her 
bölgeden gerektiği zaman istenecek askerin daha iyi 
bir usule göre alınması ve dört beş sene müddetle sıra 
ile hizmet etmelerini sağlayacak bir usul bulunması  
gerekmektedir.

2. Özetle, bu nizami kanunlar meydana 
getirilmedikçe kuvvetlenme, kalkınma ve huzur 
mümkün olmayıp hepsinin esası da yukarıda 
açıklanan noktalardan ibarettir. Bundan sonra 
suçluların davaları şer‘i kanunlara göre herkesin 
önünde incelenip hüküm verilmedikçe hiç kimse 
hakkında gizli açık idam ve zehirleme gibi 
işlemler yapılmayacak, hiç kimse başkasının ırz 
ve namusuna el uzatamayacak ve herkes mal ve 
mülküne tam bir serbestlik ile mâlik ve mutasarrıf 
olacak ve kimse kimsenin işine karışamayacaktır. 
Faraza biri bir suç işlemiş olsun, onun mirasçıları 
onun suçu ile suçlandırılamayacağından 
suçlunun malının devlet tarafından müsaderesiyle 
mirasçılar haklarından mahrum bırakılmayacaktır.

3. Tebaamızdan olan Müslümanların ve diğer 
milletlerin (dinî cemaatler) bu müsaadelerden 
istisnasız faydalanmaları için can, ırz ve namus ve 
mülkiyet maddelerinde, Şeriat hükmü gereğince, 
bütün memleket halkına tarafımızdan tam garanti 
verilmiştir.

4. Başka hususlara dahi oybirliğiyle karar verilmesi 
gerektiğinden Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye üyeleri 
lüzumu kadar çoğaltılacak ve vükela, devlet 
ricali belirli günlerde orada toplanacak ve 
herkes düşüncelerini hiç çekinmeden serbestçe 
söyleyerek can ve mal emniyeti ve vergilerin 
tayini hususlarına dair gereken kanunları karar 
altına alacaklar, diğer taraftan askerî tanzimat 
(tanzimât-ı askeriyye) da Bâb-ı Seraskerî 

Dâr-ı Şûra’sında söyleşilip gereken kanunlar 
kararlaştırılacaktır. Her kanun karara bağlandıkça 
hatt-ı hümâyûnumuzla tasdik edilmek için 
tarafımıza arz olunacaktır.

5. Şeriata uygun olan bu kanunlar, ancak din 
ve devlet, mülk ve milleti kalkındırmak için 
konulacağından tarafımızdan buna aykırı hareket 
vuku bulmayacağına ahd ve misak olunup 
Hırka-i Şerife odasında bütün ulema ve vükela 
huzurunda Allah adı ile ayrıca yemin edilecektir. 
Ulema ve vükeladan dahi yemin alınacaktır. Bu 
sebeple ulemadan vüzeradan kim olursa olsun, 
bundan sonra bu şer‘î kanunlara aykırı hareket 
edenlerin, meydana çıkan kabahatlerine göre 
rütbeye, hatır ve gönüle bakılmaksızın layık 
oldukları cezaya çarptırılmaları için özel bir ceza 
kanunnamesi düzenlenecektir. Bütün memurların 
şimdiki hâlde yeter maaşları vardır. Olmayanların 
da durumu ayarlanacaktır. Onun için şer‘an pek 
kötü sayılan ve memleketin yıkımına en büyük 
sebep olan rüşvetin bundan sonra olmamasının 
da bir kanun ile sağlam bir şekilde teminine  
bakılacaktır.

6. Açıklanan bu hususlar, eski idare usulünü 
tamamıyla değiştirip yenileştirme demek 
olacağından bu irâde-i şâhânemiz İstanbul 
halkına ve bütün imparatorluk ahalisine ilan edilip 
duyurulacağı gibi, dost devletlerin bu usulün 
inşallah ebediyete kadar bekasına şahit olmak 
üzere İstanbul’da oturan sefirlerine de resmen 
bildirilecektir.

Yüce Allah hepimizi muvaffak buyursun, konulacak 
kanunlara aykırı hareket edenler yüce Tanrı’nın 
lanetine uğrasınlar ve ebediyyen felah bulmasınlar, 
âmin... 

1255 yılının Şaban ayının 26. Pazar günü  
(3 Kasım 1839)”.

(Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hattı Hümayunu”, 
Belleten, XXVII/112, s. 611-614.)
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Eylül 1922 tarihine gelindiğinde Millî Mücadele’de 
Yunanlılara karşı alınan zafer sonrasında Sultan 
Vahdettin’in ve saltanat kurumunun durumu yavaş 
yavaş belirginleşmişti. 

İki Başlılığın Bitmesi 

İtilaf devletlerinin 27 Ekim’de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükûmeti’yle İstanbul Hükûmeti’ni Lozan 
Konferansı’na birlikte davet etmesi, Ankara’da tepkiyle 
karşılanmıştı. Padişah ve İstanbul Hükûmeti’nin 
durumu TBMM’de müzakereye açıldı ve neticede 
80 mebusun imzaladığı önerge Meclise sunuldu. 
Önergede Osmanlı Devleti’nin tarihe karıştığı, yeni 
bir Türk devletinin doğduğu ve hâkimiyetin millete ait  
olduğu belirtiliyordu.  

Rauf (Orbay) Bey, Refet (Bele) Bey ve bazı 
mebuslar önergeye karşı çıktılar. Uzun ve hararetli 
tartışmalardan sonra 1 Kasım 1922’de Türk ve 
İslam tarihinden örnekler verilerek halifeliğin nasıl 
ortaya çıktığı ve hilafetin saltanattan ayrılabileceği 
görüşü ortaya atıldı. Mustafa Kemal Paşa itirazlar 
üzerine Mecliste yaptığı konuşmada, hâkimiyet ve 
saltanatın hiç kimseye kanunun icabı olduğu için 
verilmediğini, kuvvet ve kudretle alındığını, meselenin 
bir gerçeği ifadeden ibaret bulunduğunu ve bunun 
mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Bu konuşmalar 
sonrasında komisyonun hazırladığı karar tasarısı oy 
çokluğuyla kabul edildi.

Saltanatın kaldırılması, TBMM’de kabul edilen iki karar 
ile gerçekleşmişti. Bu kararlardan birincisi; 30 Ekim 
1922 tarihli ve 307 sayılı “Osmanlı İmparatorluğu’nun 
İnkıraz Bulup, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti’nin 
Teşekkül Ettiğine Dair Heyet-i Umûmiye Kararı” idi. 
Bu kararla, Osmanlı Devleti’nin sona erdiği ve onun 
yerine Türkiye Hükûmeti’nin geçtiği ilân edilmişti. 
Yine aynı konu ile ilgili bir başka karar da, TBMM’nin, 
1-2 Kasım 1922 tarih ve 308 sayılı “Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin Hukuk-ı Hâkimiyet ve Hükümrânînin 
Mümessil-i Hakîkîsi Olduğuna Dair Heyet-i Umumîye 

Kararı” idi. Bu kararda, tarihî gelişmeleri açıklayan bir 
girişten sonra; “Türkiye halkı, hâkimiyet-i şahsiyeye 
müstenid olan İstanbul’daki şekl-i hükûmeti, 16 Mart 
1336 (1920)’dan itibaren ve ebediyyen tarihe müntakil 
addeylemiştir. Hilafet, Hânedân-ı Âlî Osman’a ait olup, 
Halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu 
hanedanın ilmen ve ahlâken erşed ve eslâh olanı intihap 
olunur. Türkiye Devleti, Makâm-ı Hilafetin istinatgâhıdır.” 
denilmekteydi. Bu kararla saltanat ve hilâfet 
makamları birbirinden ayrılmış, saltanat 16 Mart 
1920’den geçerli olmak üzere kaldırılmış ve bu karar 1 
Kasım 1922’de kanunlaşmıştı. Hilafet ise korunmuştu. 
Hilafetin Osmanlı Hanedanı’na ait olduğu kabul 
edilerek kimin halife olacağına karar verme yetkisi 
TBMM’ye bırakılmıştı. Saltanatın kaldırılmasıyla 
Tevfik Paşa hükûmeti Ankara hükûmetini tanıyarak  
istifa etti. İstanbul Belediyesi, şehir yönetimi ve 
mahkemeler TBMM’ye bağlılıklarını ilan ettiler. 
4 Kasım’da Refet Paşa TBMM adına İstanbul’un 
yönetimini üstlendiğini açıkladı.

Saltanatın Kaldırılması ve Osmanlı Devleti’nin 
Resmen Sona Ermesi  (1 Kasım 1922)

Mustafa Kemal Paşa
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Mehmed Vahdettin’in Ülkeden Ayrılışı

Son Padişah VI. Mehmed Vahdettin, 4 Kasım’da istifa 
eden Ahmed Tevfik Paşa’nın yerine tayin yapmayarak 
TBMM’nin iradesini kabul etmiş oldu. 

Vahdettin,  (17 Kasım) Cuma sabahı İngiliz savaş 
gemisi Malaya ile İstanbul’dan ayrıldı. Şahsi eşyaları 
dışında değerli eşya ve mücevherat almamaya özen 
gösterdi. Özellikle gitmek istediği bir yer olup olmadığı 
sorulduğunda Vahdettin’in bir tercihi olmadı. Malta’nın 
uygunluğuna onay verdikten sonra da yolculuk 
başladı. Mehmed Vahdettin, önce Malta, ardından 
kısa süre Şam’da kaldıktan sonra Kıbrıs veya Filistin’e 
gitmek istedi ancak bu talep İngilizler tarafından kesin 
olarak reddedildi. Yol parasını kendisi karşılamak 
kaydıyla İsviçre’ye gidebileceği kendisine iletildi. 
Fakat o sırada Lozan Konferansı devam ettiğinden 
İngilizler Vahdettin’in İsviçre’de ikametini tehlikeli 
buldu ve İtalya uygun seçenek olarak öne çıktı. 

Hayatının geri kalanını İtalya’da geçiren VI. 
Mehmed, San Remo’da vefat etti. Ölümünün 
hemen ertesinde cenazesinin defnedileceği bir 
Müslüman toprağı aranarak Şam’daki Selimiye 
Camii’ne karar verildi. Cenaze at arabasıyla 
istasyona, oradan trenle Trieste’ye götürüldü. 
Buradan ise gemiye yüklenen naaş, Şehzade 
Ömer Faruk Efendi nezaretinde önce Beyrut’a, 
oradan trenle Şam’a ulaştırılıp defnedildi  
(3 Temmuz 1926).

Saltanatsız Hilafet: Halife Abdülmecid 
Mehmed Vahdettin’in ülkeyi terk etmesi üzerine, 
alınan bir fetva ile halifelik unvanının elinden alındığı 
ve bu makamın münhal olduğu duyuruldu. Halifelik 
makamına Türkiye Büyük Millet Meclisinde mebusların 
148’inin oyuyla, 19 Kasım’da Abdülmecid Efendi 
seçildi. Böylece yaklaşık altı asırdır süren, ülkenin 
saltanat sistemiyle Osmanlı hanedanı tarafından 
yönetimi sona ererken, artık bundan sonra bütün 
yetki TBMM’nin uhdesine geçti. 

Abdülmecid Efendi’nin Meclis tarafından halife 
seçilmesinden yaklaşık bir hafta sonra  
(24 Kasım 1922) Topkapı Sarayı Hırka-i Şerif 
Dairesi’nde yeni halifeye biat edildi. Biat merasiminde, 
Ankara hükûmetinin temsilcisi Refet Paşa ile Hoca 
Müfid Efendi’nin de dâhil olduğu mebuslardan oluşan 
bir heyet hazır bulundu. İlk kez Arapça yerine Türkçe 

Halife Abdülmecid

İngiliz Malaya Zırhlısı

Vahdettin Malta'ya ayak basarken
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dua edildi. Yeni halife İslam âlemine bir beyanname 
neşrederek kendisini seçen Meclise teşekkür etti. 

Cumhuriyetin ilanına kadar olan süreçte saltanatsız 
hilafet çokça tartışıldı. Cuma günleri selamlık resmine 
hangi kıyafetle çıkılacağı, Halife Abdülmecid Efendi’nin 
hangi unvanı kullanacağı ve resmî kıyafetinin ne 
olacağı üzerinde netlik olmayan ve basında ciddi 
tartışmaları sebep olan mevzulardandı. Nihayet  

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilince halifenin ve 
hilafet kurumunun durumu yeniden gündeme geldi. 
Meclis bütçe görüşmeleri sırasında hilafetin ilgası ve 
hanedanın yurt dışına çıkarılmasına dair Urfa Mebusu 
Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşı tarafından verilen 
kanun teklifi itirazlara rağmen 3 Mart 1924 tarihinde 
halifeliği kaldıran ve Osmanlı hanedanını yurt dışına 
çıkarmayı öngören 431 Sayılı Kanun ile kabul edildi.  
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Abdülmecid Efendi oğlu Ömer Faruk, kızı Dürrüşehvar, 
çocuklarının hocası Salih Keramet Nigar, iki 
kadınefendi, özel katip ve doktoru ile aynı günün gecesi 
otomobille Çatalca’ya götürülerek trene bindirildi. 
İsviçre’nin Leman Gölü kenarında bulunan Territel 
kasabasındaki yerleştiği otel, Halife ve yakınlarının pek 
çok Avrupalı gazetecinin röportaj yapmak üzere akın 
ettiği bir ikametgâh oldu. Otel masraflarını karşılamakta 
zorlanan halife, çocuklarının hocası Salih Keramet 
Nigar’ı Müslüman devleti sefirleriyle görüşmek üzere 
Paris’e gönderdi. Buradan bir netice elde edilemeyince 
Salih Bey Londra’ya geçti. Londra’da Haydarâbâd 
nizamının Abdülmecid Efendi’ye aylık 300 sterlin 
tahsisat bağlaması ile sorun aşıldı. Ekim 1924 yılında 
Fransa’ya geçen ve Nis (Nice) şehrinde sakin bir 
hayat süren halife sonraki süreçte kızı Dürrüşehvar 
ile şehzade Selahaddin Efendi’nin torunu Nilüfer 
Sultan’ı Haydarabâd Sarayı’na gelin olarak verdi ve bu 
sayede Abdülmecid Efendi’nin mali durumu iyileşmiş 
oldu. Kendisini daha çok ibadete, resim çalışmalarına 
ve musikiye veren halife II. Dünya  Savaşı sırasında 
Paris’in bombalandığı bir sırada 23 Ağustos 1944 
yılında hayata gözlerini yumdu. Naaşının Türkiye’ye 
getirilmesi için pek çok defa müracaat yapılmasına 

rağmen teşebbüsler bir sonuç vermeyince önce Paris 
Camii’ne, 30 Mart 1954 yılında ise Medine Cennetü’l-
Baki mezarlığına defnedildi.

Abdülmecit Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan ve  
Haydarabad Nizamı Osman Han’ın oğlu olan eşi Âzam Cah.

Saltanat-ı Milliye Kutlamaları ve Cumhuriyet Rejiminin Tahkimi
Saltanatın kaldırılması kararı büyük bir kitlenin teveccühüne 
de mazhar olmuştu. Vilayetlerden merkezi birimlere gelen 
kutlama haberleri oldukça fazla idi. Saltanat-ı Milliye adı 
verilen bu şenliklerde muhteşem fener alayları, fevkalade 
tezahüratlar, top atışları, tayyarelerin semalarda uçuş 
gerçekleştirdiği törenler, yüzbinlerin katıldığı ifade edilen 
sevinç gösterileri bu kutlamaların içeriğini oluşturmaktaydı. 
Bilhassa İstanbul’da Fatih, Bayezıd ve Divanyolu’nda icra 
edilen gösterilerde halk hep bir ağızdan “Yaşasın Büyük 
Millet Meclisi” sesleri ile hadiseyi kutluyor, muhteşem 
görüntüler ortaya çıkıyordu. 

Saltanatın kaldırılması ile iki başlı hükûmet sistemi 
ortadan kaldırılmış, büyük bir siyasi bunalıma son 
verilmiş ve dahası Ankara hükûmeti ve TBMM tek 
otorite olarak ortaya çıkmıştı. Hilafet makamının daha 
sonraya bırakılması ise Ankara’nın oldukça stratejik 

bir hamlesi idi. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı,  
yeni rejimin karakterini net bir şekilde ortaya koydu 
ancak hilafet taraftarlarının zamanla güç kazanması 
ve rejimin tekrar tehlikeye girmesi hâlâ mümkündü. 
Bu bilinçle 1924 yılının başlarından itibaren Mustafa 
Kemal Paşa muhtemel sorunu tamamıyla çözmek için 
bazı girişimlerde bulunmaya başlamıştı. İstanbul basını, 
Darülfünun’da görevli hocalar, Millî Mücadele'nin önder 
kadrosunu oluşturan yakın arkadaşları ve özellikle üst 
düzey askerlerin kendi düşünceleri doğrultusunda 
pozisyon almalarını sağladı. Yapılan bu ön çalışmalarla 
birlikte TBMM’de 1924 yılı bütçe görüşmelerinde konu 
ele alındı ve bazı itirazlara rağmen hilafet makamı da 
tarihe karışmış oldu. Sonraki seneler, yeni rejimin tahkim 
edilmesini ve geniş kesimlere yayılmasını sağlayacak 
olan inkılapların görülmesine sahne olacaktı.
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(Mustafa Kemal Atatürk), hasta koltuğundan kalktı. 
Ankara’da, Gençlik Bayramını izlemekle geçen yorucu 
bir günden sonra, yanında doktoru ile Mersin’e gitmek 
için trene bindi. Tren, güneye doğru ilerledikçe, sıcak 
daha boğucu bir hâl alıyordu. Atatürk, arkadaşlarından 
birine: ‘Bu hastalık başka türlü bir şey,’ dedi, ‘şimdiye 
kadar böylesini görmemiştim.’ Karnına baktı: 
‘Şişmanlıyorum,’ dedi, ‘pantolonlarım dar gelmeye 
başladı. Genişletmek gerekecek.’

Mersin’de çok yorucu bir programla karşılandı. Askerî 
geçit törenini izlemek için, yakıcı ve rutubetli sıcağın 
altında, kırk dakika süreyle ayakta kaldı. Ayakta 
durmakta güçlük çekiyordu. Arkasında duran Kılıç Ali 
ile yaveri Salih Bey: ‘Bize yaslanın,’ diye fısıldadılar. 
Bu öneriyi gururla reddetti. Yalnız, kıtaların pek ağır 
geçmemeleri için ‘Hızlı yürüyüş!’ emri verdi. Arkadan 
demiryolu şantiyeleriyle çevredeki görülecek yerleri de 
gezmek gerekti. Ancak, gece hava biraz serinledikten 
sonra, limanda bir motorda birkaç saat nefes alabildi. 
Ertesi günü dinlenmekle geçirdi. Alaturka plâklar 
çaldı, bunları aklı başka yerdeymiş gibi dalgın dalgın 
dinledi. Arada sırada, melânkolik bir sesle, şarkılardan 
birkaç dize mırıldanıyordu. Üçüncü gün, bu sefer de 
Tarsus’ta, uzun bir geçit töreninde ayakta durdu. 
Adana’nın Fransız işgalinden kurtuluşunu kutlamak 
için oraya gitti. Geceleyin trenle Ankara’ya dönecekti. 
Sıcaktan kurtulmak için trenin bir an önce kalkmasını 
istiyor, ama törenlerin ve vedalaşmaların bir türlü 
sonu gelmiyordu. En sonunda içinden bir oh çekebildi, 
tek başına bir sepet dolusu portakal yedi ve yatağına 
uzanarak ateşli bir uykuya daldı.

Ankara’nın kuru sıcağında iki gün geçirdikten sonra 
İstanbul’a gitti. Haydarpaşa’da her zaman, trenden 
iskeledeki motora kadar, yere serilen kırmızı yol halısı 
üzerinden yürüyerek giderdi. O sabah yürümekte 
zorluk çekeceği biliniyordu. Onun için, yol kısalsın 
diye, kompartımanını trenin başına takmışlardı. 
Ancak, kimsenin yardımını istemedi ve kendisini 

neşeli göstermeye çalışarak, motorun başında durup 
bavulların taşınmasına baktı. Ama halk, kendisinin 
saklamak istediği gerçek durumu, kaygı içerisinde, 
açıkça görmüştü.  

O günü, Florya’nın nisbî serinliği içinde geçirdi. 
Gece, saraya dönerken kalbinde birdenbire bir sancı 
duydu. Arabayı durdurdular. Salih Bozok ona bir kalp 
ilacı verdi. Dolmabahçe’ye geldikleri vakit doktor, 
bunun bilindiği gibi bir kalp krizi değil, fakat karaciğer 
hastalığının bir belirtisi olduğunu açıkladı. 

Atatürk, artık hastalığının siroz olduğunu biliyordu. 
Fransızca bir tıp sözlüğünde bu hastalık üzerine bir 
yazı okumuş ve arkasından, ‘Demek ki artık günlerim 
sayılı,’ demişti. Yalova’daki doktor, kendisini bir daha 
muayene etti ve hastalığın ikinci dönemine girmiş 
olduğunu gördü. Başta genişlemiş olan karaciğer, bu 
dönemde büzülmeye başlardı. Atatürk’ün kilo alması, 
karnında su ve gaz birikmesinden ileri geliyordu. Bu da 
hastalığa bağlı bir su toplama hâliydi. Hemen hemen 
hiç kımıldamadan yatakta uzanıp yatması gerekiyordu. 
Atatürk’e bildirmeden Fissinger’i Paris’ten bir daha 
getirttiler. O da aynı teşhisi tekrarladı. Hastanın 
durumunu beklediğinden de kötü bulmuştu. Atatürk, 
çok erken kalkmış, Mersin yolculuğu da dinlenme 
döneminin olumlu etkisini sıfıra indirmişti.

Ancak yolculuk, Tevfik Rüştü’nün, Fransızların Hatay’a 
karışmalarına karşı giriştiği kuvvetli protestolarla aynı 
zamana rastlamış ve kendi sağlığı bakımından yarattığı 
ölüm tehlikesine karşın Atatürk’e, umduğu siyasi 
sonucu sağlamıştı. Boğazlar konusunda kullandığı 
buna benzer bir taktik Cenevre’de nasıl aynı havayı 
yaratmışsa, bu gezi de Paris’te, Atatürk’ün Avrupa 
diktatörleri biçiminde, bir anschluss’a hazırlandığı 
kanısını doğurmuştu. Devletlerarası durum üzerindeki 
teşhisi doğru çıkmıştı. Avrupa’da Hitler’le başları 
zaten dertte olan Fransızların, Suriye devletinin bir 
parçacığıyla uğraşacak hâlleri yoktu. Suriye de, nasıl 

Atatürk’ün Ölümü (10 Kasım 1938)
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olsa er geç tümüyle ellerinden gidecekti. Üstelik şimdi 
dost Türkiye ile bozuşmanın sırası da değildi. Çünkü 
isterse, boğazları kapatır, ilerideki savaşta Fransa’nın 
muhtemel müttefiki olan Sovyet Rusya’ya giden yolları 
kesebilirdi.

Bu yüzden, Fransız Hükûmeti Paris’teki Türk 
Büyükelçisiyle görüşmelere girişti. Bu görüşmeler 
sonunda, seçimler sırasında, düzeni sağlamak 
üzere bir Türk askeri misyonunun Hatay’a girmesi 
konusunda anlaşmaya varıldı. Temmuz başlarında 
iki devlet arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. 
Buna göre Hatay’da düzen, Türk ve Fransız Birlikleri 
tarafından sağlanacaktı. Bu da, Hatay’ın, özerkliğinin 
ortaklaşa garanti altına alınması şekliyle, Fransızlarla 
Türklerin denetimine girmesi demekti.

Atatürk, hasta yatağında, sabırsızlanarak, Ankara’da 
Tevfik Rüştü’ye telefonla haber yolladı ve anlaşmanın 
hemen uygulanmasını istedi. İlk Türk birliği, en geç 
ertesi çarşamba günü Hatay’a girmiş olmalıydı. Tevfik 
Rüştü bu sabırsızlığın nedenini anlıyordu: Atatürk, 
daha başka gecikmeler olmasından ve Hatay’ın 
Misâk-ı Millî sınırları içine girdiğini göremeden 
gözlerini kapamaktan korkuyordu. Ancak, günlerden 
cumartesiydi ve Hatay’daki devir işinin nasıl olacağı 
üzerindeki ayrıntılar henüz kararlaşmamıştı. Tevfik 
Rüştü, Mösyö Ponsot’ya işin çok acele olduğunu 
anlattı. Atatürk’e büyük bir saygı besleyen Ponsot, 
durumu çok iyi anlıyordu…

Tevfik Rüştü, dışişlerinde memur olan Zorlu adındaki 
damadının da yardımıyla, antlaşmaya ek bir sözleşme 
tasarısını makinede kendi eliyle yazıp, imza için Paris’e 
gönderdi. Türk Büyükelçisi, Fransız Dışişleri Bakanını 
tatilini geçirdiği yerde arayıp buldu. Bir pazar günü 
bu çeşit bir işlem yapıldığı görülmüş şey değildi. Bu 
yüzden bir sürü yetkili memurun istirahati bozulacaktı. 
Ama Bakan, Atatürk’ün durumu kendisine anlatılınca, 
kalkıp Paris’e gelecek ve akşamüstü antlaşma 
resmen imza edilecekti. Türk ordusu, kararlaştırıldığı 
gün Hatay’a girdi. Bir ay sonra yayınlanan seçmen 

kütükleri, Hatay’da, Türklerin çoğunlukta olduğunu 
gösteriyordu. Türkler seçilen Meclis’te kırk üyelikten 
yirmi ikisini kazandılar. Hatay, bundan bir yıl sonra bu 
Meclis’in kararıyla Türkiye Cumhuriyetine katılacaktı. 
Atatürk, ülkesine karşı son görevini de başarmıştı. 

Atatürk, bir yıl önce, bir açık deniz yatı ısmarlamıştı. 
Savarona adındaki bu yat, başta, Amerikalı bir milyoner 
kadın için yapılmış; sonra Hitler satın almaya kalkmış, 
fakat Türklerin kendinden önce yatı istemiş olduklarını 
öğrenince talebini geri almıştı. Yatın, İstanbul’a gelişi, 
Atatürk’ün son hasta oluşuna rastladı. Acı acı gülerek, 
‘Bu yatı, bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi 
beklemiştim. Meğer bana bir hastane olacakmış,’ dedi. 
İstanbul’un bunaltıcı sıcağında, kendisini saraydan, 
hiç olmazsa deniz rüzgârını alan yata götürdüler. 
Savarona, gerçekten onun hastane gemisi oldu.(...)

Atatürk, şezlongunda bir hastanın tekdüze yaşayışını 
sürdürmeye başladı. Sabahları kamarasından plâk 
sesi duyulunca, uyanmış olduğu anlaşılıyordu. 
Bunun üzerine, küçük Ülkü yanına gidiyor, oyunları 
ve gevezeliğiyle onu hemen hemen bütün gün 
eğlendiriyordu. Genellikle, güverteye üzerinde 
geceliğiyle çıkıyor, burada Kılıç Ali, eski muhafız kıtası 
komutanı İsmail Hakkı ve yaverlerinden birkaçıyla 
oturuyor, Âfet Hanım’la Sabiha Gökçen de, çoğu 
kez orada bulunuyorlardı. Ama resmî bir misafir 
gelecekse, Atatürk özenle giyiniyor, başına beyaz 
gemici kasketini, sırtına lâcivert ceketini geçiriyor, 
bazen yakasına bir çiçek iliştiriyordu. Devlet işlerinde 
konuşulurken, Ülkü’yü de dizlerine oturtur, şefkatle 
okşardı.

Artık Atatürk’e, kamara ve salonlarının tavanları basık 
olan Savarona, dayanılmayacak kadar sıcak gelmeye 
başlamıştı. Kamarasını serinletmek için, çevresine 
buz kalıpları yerleştirildi. Ancak, Atatürk, sancı ve 
ateş içinde yanıyordu: ‘Barsaklarım su içinde yüzüyor. 
Böyle bir adam nasıl yaşayabilir?’.

Bir iki kez, serin hava almak isteyerek, Marmara’ya 
kadar uzanıp döndü. Bir gün, motorla son olarak, 
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Florya’ya gitti. Plajda, onu böyle her zamanki gibi 
iyi giyinmiş, başında o kendisine çok yakışan beyaz 
kasketiyle görenler, Ata’yı deli gibi coşarak alkışlamaya 
başladılar. Yerinden güçlükle kalktı, motorun burnuna 
doğru yürüdü, eliyle halkı selamladı. Canı Savarona’ya 
dönmek istemiyordu. Motorla, Boğaziçi’nde bir 
gezinti yaptı. Kıyıdaki, yalılardaki insanlar, onu 
alkışlıyorlardı. 

Yata dönünce ateşi yükseldi. Ateş birkaç gün sürdü. 
Bir gece karnındaki suyun verdiği ıstıraptan ve 
ateşten üzerine sıkıntı basarak, ‘Boğuluyorum!’ diye 
bağırmaya başladı. Sendeleyerek kendini güverteye 
attı; şezlonga yığıldı. Arkadaşları bu sıcak, nemli 
havada durmaması, içeri girmesi için yalvardılar. Ama 
o, artık her şeye razı olmuş gibi: ‘Varsın ne olacaksa 
olsun,’ dedi. Kamarasına, güçlükle yürüyerek, döndü. 
Orada kendini bir koltuğa bıraktı. Kılıç Ali’ye: ‘Annene 
telefon et de sor,’ dedi. ‘Bu sancı ile ateşe iyi gelecek 
bir ev ilacı biliyordur belki...’ Kılıç Ali’nin telefonu 
üzerine annesi, yıllardan beri bir köşede hazine gibi 
sakladığı, bir şişe gül sirkesi gönderdi. Sirkeye bezler 
batırıp, Atatürk’ün alnına, bileklerine koydular. Bu ona 
biraz iyi geldi.

Ateşi yükseldiği zaman, belki daha serin olur 
düşüncesiyle, kendini saraya götürmeye karar 
vermişlerdi. Bu taşıma, gece yarısı rıhtımdaki ışıklar 
kimse görmesin diye söndürülerek yapıldı. Doktor, 
yürümesinde sakınca gördüğü için, kıyıya sedye 
ile çıkarılmasını söylemişti. Atatürk, bunu öfkeyle 
reddetti. Bunun yerine bir koltuk getirdiler. Karaya, 
oradan da sarayın asansörüne bu koltukta götürüldü. 
Birinci kata geldikleri vakit, yardımcılarını iki yana itti. 
İtirazlarına rağmen, yatak odasına yürüyerek gitti.

Bu yüksek tavanlı bir odaydı. Ceviz ağacından oymalı 
bir karyola ve Fransız stilinde eşyalarla döşenmişti. 
Üç penceresi vardı. Pencereler, ince işlemeli kumaş 
perdelerle örtülmüştü. Yerin döşemesi parkeydi, 
tavanda kristal bir avize odayı aydınlatıyordu. 
Atatürk, cibinlikli yatağa yatınca rahat bir nefes aldı 

ve ‘Aman ne güzel,’ dedi. ‘Bu oda gerçekten yattan 
daha serinmiş.’ Ancak, sarayın odaları da, yat kadar 
sıcaktı; her gün itfaiyeler gelip odasının dış duvarlarını 
suluyorlardı. Atatürk, çoğu kez içini çekerek, duvarda 
asılı bir dağ resmine bakıyordu. Tabloda, ön planda 
çiçek açmış meyve ağaçları, arkada da yeşil bir 
orman görünüyordu. Suyun ve gazın basıncıyla 
acıları, dayanılamayacak kadar çoğalmıştı. Karnı 
boyuna şişiyor, yatmakta zorluk çekiyor, güçlükle 
nefes alıyordu. Yüzü kireç gibi beyazlaşmış, gözleri 
büyümüştü sanki. Doktorlardan suyu almalarını 
rica etti. Ama onlar, bu işlemi, elden geldiği kadar 
ertelemek istiyorlardı.

Atatürk, ameliyatın tehlikeli olduğunu anladığı için, 
vasiyetini yazdırmak üzere sekreteri Hasan Rıza’yı 
çağırttı. İlk önce dünya durumundan söz ettiler. 
Atatürk, Hasan Rıza’nın kendisine özetini okuduğu 
haberleri, ilgi ile dinledi. Bunlar, düşüncesinin doğru 
olduğunu ortaya koyuyordu. Savaş bu yıl olmayacaktı. 
Ne Almanlar, ne de İtalyanlar henüz hazırdılar. Savaş 
ya 1939’da ya da 1940’da patlak verecekti. Atatürk, 
arkadan, biraz heyecanlanmış görünerek Hasan 
Rıza’ya elini uzattı ve yatağın içine bağdaş kurarak 
oturdu. Yüksek pencerelerden Boğazın Anadolu 
kıyısına doğra bakarak, ona nesi varsa bir listesini 
çıkarmasını söyledi. Makinede bir vasiyetname taslağı 
hazırlandı. Atatürk bunu, kendi el yazısıyla, ayrıntılar 
ve cümleler üzerinde ufak tefek değişiklikler yaparak 
kopya etti.

Bir noter çağırdılar. Atatürk yatağından kalktı, sakalını 
tıraş ettirdi, geceliğini çıkarıp ipekli bir pijama ve 
kırmızı işlemeli bir robdöşambr giydi. Boynuna 
kırmızı bir ipek eşarp sardı. Boğaza bakan pencerenin 
önüne oturdular. Kahvelerini içerlerken, noterlerin 
görevlerini düzenleyen yeni kanunu tartıştılar. Sonra 
Atatürk vasiyetnamesini uzattı. 5 Eylül 1938 günü 
yazılmış ve imzalanmış olan bu vasiyetnamenin 
koşullarına göre Çankaya ve içindekiler de dâhil olmak 
üzere, bütün taşınmaz mallarını Cumhuriyet Halk 
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Partisi'ne bırakıyordu, bunları şimdiye kadar olduğu 
gibi İş Bankası yönetecekti. Gelirleri, belirtilen şekilde 
kız kardeşi Makbule ile beş manevi kızına ödenecekti. 
Sabiha Gökçen’e ayrıca, bir ev alabilmesine yetecek 
kadar para bırakmıştı. Makbule Hanım ömrünün 
sonuna kadar Çankaya’daki evinde kalabilecekti. İsmet 
İnönü’nün oğullarının yükseköğrenimleri için belli bir 
para ayrılacaktı. Gelirin arta kalanı Türk Dil Kurumu 
ile Tarih Kurumu arasında eşit olarak paylaşılacaktı.

Fissinger, Fransa’dan yine geldi ve Atatürk’ü dikkatle 
muayene etti. Oturmakta bile güçlük çekiyordu. 
Karnından bir miktar su almanın zamanı gelmişti. 
Atatürk, su alındıktan sonra Kılıç Ali’ye yavaş sesle: 
‘Çıkardıkları suyu gördün mü?’ dedi. ‘Bir insan böyle 
bir yükün altında nasıl durur?’ Kılıç Ali’ye, sanki 
birdenbire incelivermiş, yatağın içinde saatten saate 
eriyormuş gibi geldi. Çok hâlsizdi, ama yine gelen 
evrakı imzalıyor, gazeteleri okuyor ya da Âfet Hanım’a 
okutuyor, radyo ve gramofon dinliyordu.

Bir yandan doktorların ziyaretleri önlemesi, bir 
yandan da çevresindekilerin kuşkulandıkları 
kimseleri içeri bırakmamaları yüzünden, Atatürk az 
kişiyle görüşüyordu. Ali Fuat Paşa, birkaç başarısız 
denemeden sonra, en sonunda yanına girebildi. 
Atatürk, karnının şişliğini göstermemek için, yatak 
örtüsünü yukarı çekti. Güçlükle soluk aldığından 
yakınıyordu. Sonra kaşlarını çatıp, çelik mavisi 
gözlerini Ali Fuat’a dikerek derin bir nefes aldı ve 
uzun uzun gelecekten söz etmeye başladı. Bugün 
ortada, Mütareke’de birlikte karşılaşmış olduklarından 
daha nazik bir durum vardı. Bir çift maceracı, zora 
dayanarak dünyaya el atmak, hâkim olmak yolunda 
yürüyorlardı. Onlara kafa tutacak güçte başka 
devlet adamı da yoktu. Sovyet Rusya iki tarafın da 
yanlışlarından yararlanmayı bilecek; dünyanın dengesi 
baştan başa değişecekti.

‘Bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip 
en küçük bir yanlış yapmamız hâlinde, başımıza 
Mütareke senelerinden daha çok felâketler gelmesi 

mümkündür. Bu ikinci umumi harp, beni yataktan 
kımıldatamayacak hâlde yakalayacak olursa ülkenin 
hâli ne olacaktır? Ben devlet işlerine mutlaka 
müdahale edecek bir duruma gelmeliyim,’ dedi. 
Sonra hastalığından söz etti. Ali Fuat Paşa ona 
cesaret vermeye çalıştı. Ancak Atatürk: ‘Fuat,’ dedi. 
‘Beni boş yere avutmaya uğraşma, gerçekleri olduğu 
gibi görmek gerekir.’ Birbirinden ayrılırken öpüştüler. 
Ali Fuat bundan sonra da Atatürk’ü görmek istediyse 
de, bir daha yanına sokulmadı.

Cumhuriyetin on beşinci yıl dönümü, 29 Ekim 1938, 
yaklaşmaktaydı. Atatürk, birkaç hafta önce, Kılıç Ali 
ile Salih Bozok’u çağırttı. Başucundaki masanın 
üzerindeki sargılarla uzun yün çorapları göstererek, 
‘Ankara’ya giderken bunlardan hangisini giyeyim?’ 
diye sordu. Salih Bozok, gönlü olsun diye, ‘Paşam’ 
dedi. ‘Bende varis çorapları var, onlar bacaklarınızı 
daha iyi tutar.’ Evden çorapları getirdiler. Atatürk: 
‘Bunları bacağıma geçirir, boynuma da bir atkı 
atarım,’ dedi. ‘Gazi İstasyonu’nda trenden iner, doğru 
Çankaya’ya gideriz. Bunu hemen yapmalıyız.’

Ancak, suyun alınmasından birkaç gün sonra komaya 
girdi. Koma kırk sekiz saat sürmüştü. Doktorlar, 
Atatürk’ü daha dar bir karyolaya yatırdılar. Arada bir 
açtığı gözleri donuk ve cansızdı. Durup durup: ‘Ah, 
yok efendim, yok yok’ diye mırıldanıyordu. Herkes 
artık umut kalmadığını sanıyordu. Ama yine kendine 
geldi. Ankara’dan çağrılan Celâl Bayar’ı baş ucunda 
buldu. Sordu: ‘Bana ne oldu? Bana; bir şey oldu!’

Celâl Bayar: ‘Derin bir uyku uyudunuz,’ dedi. ‘Her 
zamankinden biraz daha uzun.’ Gerçeği anlamasın 
diye küçük Ülkü’ye on iki saat uyuduğunu söylemesini 
tembih etmişlerdi. Ama o, bunun yerine, ‘Çok uzun 
uyudunuz,’ dedi. Her zamanki gibi, gerçeği yine 
ondan öğrenmişti. Yatağını niye değiştirdiklerini 
sordu. ‘Bu yatak daha temiz de ondan,’ dediler. 
‘Anlaşıldı,’ dedi. ‘Çok sormasam daha iyi olacak.’ Yine 
Ankara’ya gitmekten söz etti. Meclis’te okuyacağı 
konuşmayı hazırlaması gerekiyordu. Vekiller notlarını 
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versinler, Bayar da nutkun taslağını hazırlasın, sonra 
o Ankara’da kendi üslûbuna göre yazardı. Kendini 
fazla yorgun hissedecek olursa, biraz kısaltabilirdi. 
Kutlama törenleri için, hipodroma, onu tribüne 
çıkaracak bir asansör konuldu. Meclis’te de özel bir 
kürsü hazırlandı, buraya yaslanırken yarı oturmuş 
olacak, ama dışardan bakanlara ayakta duruyormuş 
gibi görünecekti.

Ancak doktorlar, yolculuğun söz konusu olamayacağını 
söylüyorlardı. Trenin sarsıntısı bile tehlike yaratabilirdi. 
Atatürk söz dinlemiyor, ısrar ediyordu: ‘Ankara’ya 
gidelim. Başıma ne gelecekse, orada gelsin.’ Ama 
sonuna kadar gerçekçiliği elden bırakmayarak, 
kararlarına boyun eğdi. ‘Pekâlâ,’ dedi. ‘Oraya gitmenin 
bir anlamı yok.’ Hiç olmazsa trenden otomobile ve 
otomobilden Meclis’e yürüyerek gidebilecek hâlde 
olmalıydı. Oysa artık bunu bile yapamayacak kadar 
güçsüz olduğunu biliyordu.

Söylevi, Meclis’te Celâl Bayar okuyacaktı. Atatürk, 
Başbakanı robdöşambrla kabul etti ve söylevi baştan 
aşağı dinlemek istedi. Zihni, her zamanki kadar 
uyanıktı ve politika ile uğraşmak onu yoracak yerde, 
yeniden hayat veriyor gibiydi. Bayar’a bazı paragrafları 
baştan okuttu, yanlışları düzeltti, onunla birlikte başını 
ve sonunu yeniden yazdı. Sonra şu sözleri ekledi: 
‘Büyük Meclis’e girişeceği bütün işlerde başarılar 
dilerim.’ Topluma söylediği son sözler bunlar olacaktı.

Cumhuriyetin on beşinci yıldönümü günü geldi. 
Kuleli Askeri Lisesi’nden bir grup öğrenci, vapurla 
Dolmabahçe Sarayı’nın önünden geçiyorlardı. 
Hep bir ağızdan, ‘Atamızı görmek istiyoruz!’ diye 
bağırmaya başladılar. Atatürk, seslerini duyunca, 
yanındakilerin kendisini tutmak için uğraşmalarına 
rağmen, pencereye gitmekte ısrar etti. Bir iskemleye 
oturttular. Dışarıya, öğrencilere baktı. Gençler onu 
görünce, sevinçle haykırmaya başladılar. Bazıları 
üniformalarıyla suya atlayıp onu daha yakından 
görmek için Saraya doğru yüzdüler. O gece bütün 
şehir ışıklarla donatıldı. 

Celâl Bayar, Ankara’dan dönerek geçit törenini ve 
halkın bunu nasıl coşkunlukla izlediğini ayrıntılarıyla 
anlattı. Şimdi artık karara bağlaması gereken bir 
tek sorun kalmıştı. Cumhurbaşkanlığına kimin 
geçeceği sorunu. Atatürk, kendinden sonra 
İnönü’nün Cumhurbaşkanı olmasını istiyordu. Bunun 
için Ankara’ya birini göndererek İnönü’yü yanına 
çağırtmıştı. Yola çıkamayacak kadar hasta olduğunu 
söylediler. Bununla birlikte, kendi çevresindeki İsmet 
Paşa düşmanlarının onu yanına yaklaştırmadıklarından 
da şüpheleniyordu. Bir ara İnönü’nün öldüğünden ve 
ölümünü ondan sakladıklarından bile kuşkulandı. Bu 
yüzden, dişçisi Doktor Sami Günzberg’i gizli olarak 
Ankara’ya göndererek durum üzerine kendisine bilgi 
vermesini istedi.

Gerçekten de, çeşitli söylentilerin dolaştığı Ankara’da 
Celâl Bayar’la arkadaşlarının, Atatürk’ün ölümünden 
sonra, iktidarı ele geçirmeye hazırlandıklarına 
inananlar yok değildi. Böylece birtakım sorumlu 
kimseler, İnönü’ye, eğer öldürülmek istemiyorsa, 
İstanbul’a gitmemesi yolunda ısrarlı öğütler 
vermişlerdi. Sonradan bütün bu dedikoduların, 
hiçbir temele dayanmadığı ortaya çıktı. Bayar, belki 
Atatürk’ten boşalacak yere geçmeyi umuyordu; ama 
kamuoyunun, İnönü lehine ağır bastığını anlamıştı. 
Akla gelebilecek bir aday olan Mareşal Fevzi Çakmak 
da bu isteğinden vazgeçti. Fethi Okyar, İnönü’nün 
seçilmesini Bayar’la görüşüp kesinleştirmek için, 
İstanbul’a gitti. Artık sonun çok yakın olduğu 
anlaşılınca, İsmet İnönü ile Mareşal Fevzi Çakmak, 
Ankara’da bir kabine toplantısına çağrıldılar. Burada 
Atatürk’ün doktorlarından biri, Ata’nın sağlık durumu 
üzerine bilgi verdi. Cumhurbaşkanlığının devri işi de 
karara bağlandı.

6 Kasım’da Atatürk, yataktan son olarak kalktı. 
Âfet Hanım’la, yanında hizmet edenler onun ayağa 
kalkmasına yardım ettiler. Hepsine teker teker elini 
uzattı, onlar da bunu bir daha yapamayacaklarını 
iyi bilerek, bu eli öptüler. Ertesi gün doktorlar, bir 
ponksiyon daha yaptılar ve yine çok miktarda su 
aldılar. Bundan sonra canı enginar istedi. İstanbul’da 
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bu mevsimde enginar bulunmadığı için Hatay’dan 

ısmarladılar. Ancak enginar gelince Atatürk’e yemek 

kısmet olmadı. Aradan çok geçmeden, şiddetli bir 

nöbetten sonra, ‘Allaha ısmarladık,’ diye mırıldandı. 

Son komaya girdi. Görünüşe bakılırsa sakin ve rahattı.

Ertesi gün gece yarısına doğru, kriz en yüksek 

noktasına varmıştı. Artık son anlarını yaşadığı belli 

oluyordu. Doktorlardan biri ağlıyor, öteki ikisi ayaklarını 

ovuyorlardı. Hasan Rıza, Kılıç Ali ve İsmail Hakkı, 

asker gibi yatağın ayak ucunda hazır ol vaziyetinde 

duruyorlardı. Hasan Rıza, Kılıç Ali’ye: “Bak” dedi, “Bir 

tarih parçası ölüyor”. Yüzünde hiç renk kalmamıştı. 10 

Kasım 1938 sabahı, saat dokuzu biraz geçe gözlerini 

açtı. Bu gözler, bir an için yine her zamanki mavi 

ışığıyla, kendini bilmeden, çevresindekilere doğru 

parıldadı, sonra kapandı. Başı yastığın üzerine düştü. 

Kemal Atatürk, ölmüştü. 

İstanbul neye uğradığını anlamamış gibi acı bir 

sessizliğe gömülmüştü. Çocuklar başlarındaki 

fiyongları, kurdeleleri çıkardılar. Sokaklarda kadınlar 

ağlaşıyor, Ata’nın siyah tüllere bürünmüş resimleri 

önünde dua ediyorlardı. Naaşı tahnit edilerek, 

merasimle Dolmabahçe Sarayındaki Muayede 

Salonu’nun, avizeleri söndürülmüş yaldızlı kubbesi 

altına konuldu. Abanoz ağacından yapılmış tabutu, Türk 

bayrağına sarılmıştı. Tabutu, altı meşale aydınlatıyor, 

kara, deniz, hava kuvvetlerinden dört subay, yalınkılıç, 

katafalkın çevresinde nöbet tutuyorlardı. Üç gün, 

üç gece böyle kaldı. Bu süre içinde, yüz binlerce 

İstanbullu, bitip tükenmez bir insan seli hâlinde, 

önünde sessizce, saygı ile eğilerek geçiyor. Yavaş 

sesle, ‘Atam Atam,’ diyerek ölmüş Ataları için dualar 

mırıldanıyorlardı.

Son gece, sabaha kadar sokaklarda kaldılar. Uzun 

cenaze alayını görebilmek için kaldırımları doldurmuş, 

ağaç dallarına çıkmış, camilerin kubbelerine, 

minarelerine tırmanmışlardı. Kız kardeşinin ısrarıyla 

kılınan cenaze namazından sonra, tabut erlerin 

çektiği bir top arabasına yerleştirildi ve alay, Sarayın 

rıhtımından ağır ağır yola çıktı. Arkasında, kadife 

yastık üzerinde bir tek madalyalı, İstiklâl Madalyasını 

taşıyan bir subay yürüyordu. Alay, Çhopin’in Ölüm 

Marşı’na ayak uydurarak Galata Köprüsü'nden geçti. 

Tabut önce bir muhribe, oradan da Sarayburnu 

açıklarında bekleyen Yavuz’a kondu. Başka milletlerin, 

kısa bir süre sonra birbirlerine karşı savaşa girişecek 

olan gemileri de, Yavuz’un yanında yer almışlardı. 

Bunların arasında, son padişahı sürgüne götürmüş 

olan Malaya da vardı. Toplar selam atışlarını yaptıktan 

sonra, gemiler, Yavuz, boğazdan çıkıp yavaş yavaş 

Marmara’ya açılıncaya kadar ona eşlik ettiler, oradan 

ayrıldılar.

Atatürk, Ankara’da toprağa verilecekti. Tabut, o 

akşam, İzmit’te Cumhurbaşkanlığı beyaz treninde, 

Atatürk’ün özel kompartımanına yerleştirildi. 

Çevresinde yine altı meşale yanıyor, yalınkılıç dört 

subay nöbet tutuyorlardı. Işıksız tren, gecenin içinde 

ağır ağır yol alırken, yalnız O’nun kompartımanı, ışıklı 

bir dikdörtgen hâlinde Anadolu’nun sonsuz kırlarına 

doğru ilerliyordu. Yol üzerinde biriken binlerce 

köylü, treni bekliyor, Ata’larının son geçişini görmek 

istiyorlardı. Meşalelerini sallıyor ve ellerindeki azıcık 

petrolü yere dökerek tutuşturuyorlardı; toprağından 

yeni bir Türk Milleti yaratmış olduğu Anavatan’a 

dönüş yolunu ışıklandırmak için.

Lord Kinross, Atatürk, (Çev). Necdet Sander, 
Altın Kitaplar Yayınevi: İstanbul, 2002, s. 565-574  
(aynen alınmıştır).
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20 Kasım 1938 Atatürk’ün Cenaze Töreni

Atatürk'ün Naaşı, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda 
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Atatürk’ün Naaşı (Sarayburnu’ndan Zafer Torpidosu’na, 
oradan da İzmit’e götürecek olan Yavuz zırhlısına intikal ederken)

İstanbul’dan getirilen Atatürk’ün Cenazesi, 21 Kasım 1938’de TBMM önündeki katafalkta görülüyor
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İsmail KARAKUYU

19, 20 ve 21. Dönem Doğru Yol Partisi Kütahya Milletvekili 
ve 54. Hükûmet (Necmettin Erbakan 28 Haziran 1996 – 30 
Haziran 1997) Sağlık Bakanı.

İsmail Karakuyu, 5 Kasım 2018’de vefat etti. Karakuyu’nun 
cenazesi Kütahya Simav Ağa Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Yenimahalle Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

Karakuyu, 1950’de Simav’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesinden mezun oldu. Ulukışla Lisesi Öğretmenliği ve 
Müdür Yardımcılığı, Kütahya Simav Lisesi Öğretmenliği ve Müdür 
Yardımcılığı, Edirne Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Uşak Eğitim 
Enstitüsü Matematik Öğretmenliği, Isparta Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Matematik Asistanlığı, Öğretim Görevliliği, 
Makine Bölüm Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara 
Üniversitesi Öğretim Üyeliği, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Öğretim Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

(1950-2018)

Erdin BİRCAN

25, 26 ve 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili.

Erdin Bircan, 18 Kasım 2018’de vefat etti. Bircan’ın cenazesi 
Edirne Selimiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Edirne Enez Hasköy Mezarlığı’nda defnedildi.

Bircan, 1959’da Edirne/Enez’de doğdu. Özel sektörde 
yöneticilik ve Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği 
Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

(1959-2018)
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Hasan Latif SARIYÜCE

13. Dönem Millet Partisi Çorum Milletvekili.

Hasan Latif Sarıyüce, 13 Kasım 2018’de vefat etti. Sarıyüce’nin 
cenazesi İzmir Balçova Uğur Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Urla Zeytinalanı Mezarlığı’nda defnedildi.

Sarıyüce, 1929’da Sungurlu’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü 
Edebiyat Bölümünden mezun oldu. Boğazkale Bucağı İlkokul 
Öğretmenliği, Hacıbektaş Ortaokulu Türkçe Öğretmenliği, 
Sorgun Ortaokulu ve Kırklareli Lisesi Öğretmenliği ve Müdür 
Yardımcılığı, Kırklareli Halkevi Kuruculuğu ve Başkanlığı 
görevlerinde bulundu. 

(1929-2018)

Ziyattin YAĞCI

22. Dönem AK PARTİ Adana Milletvekili. 

Ziyattin Yağcı, 6 Kasım 2018’de vefat etti. Yağcı’nın cenazesi 
Adana Sarıçam Buruk Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Buruk Mezarlığı’nda defnedildi.

Yağcı, 1945’te Tıhmın’da doğdu. Anadolu Üniversitesi 
Mahallî İdareler Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çalışma 
Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakan Özel 
Kalem Müdürlüğü, Adana Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis 
Başkanlığı, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve 
Birlik Vakfı Adana Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1945-2018)
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Ömer ÇAKIROĞLU

16. Dönem Adalet Partisi, Bağımsız ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Trabzon Milletvekili.

Ömer Çakıroğlu, 23 Kasım 2018’de vefat etti. Çakıroğlu’nun 
cenazesi Trabzon’un Of ilçesi Kıyıcık Mahallesi Şehitler 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kıyıcık 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Çakıroğlu, 1927’de Of’ta doğdu. Harp Okulundan mezun oldu.
(1927-2018)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
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