




TBMM ADINA YAYIN SAHİBİ
BİNALİ YILDIRIM

TBMM Başkanı

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Mehmet Ali Kumbuzoğlu

Genel Sekreter

YAYIN YÖNETMENİ 
Dr. Necati Sungur

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan V.

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
İlhami Giray Şahin

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yrd.

EDİTÖR
Hatice Seydaoğlu

YAYIN HAZIRLAMA KURULU
Dr. Fatih Tetik

Berna Çuhadar

MUHABİRLER
F. Banu Doğan

Halil Alper Durmaz
M. Fatih Kılıç

FOTO MUHABİRLERİ
Orhan Aydemir

Haydar Aktaş
Bülent Yılmaz

Erhan Cankurtaran
Umut Köseoğlu

Muhammed Fatih Özcan

TASHİH
Ruken Çakan

GRAFİK TASARIM
Erkan Yavuz

BASKI YERİ
TBMM Basımevi

Telefon: +90 312 420 84 22
Faks: +90 312 420 68 55

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

TBMM Canlı Bülten Kullanma Talimatı

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

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

fotoğrafın üzerine telefonunuzu veya tabletinizi 
tutarak görüntüleri izleyebilirsiniz.

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

Meclis Haber Dergisi ayda bir olarak yayımlanır.

ARALIK 2018 SAYI: 238 ISSN: 2146-7730



İÇİNDEKİLER

“İslam İşbirliği Teşkilatı Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri  
1. Yargı Konferansı” İstanbul’da Gerçekleşti ..................................... 8

Denizli'de Toplu Açılış Töreni Gerçekleştirildi .................................. 9

TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Sahiplerini Buldu .............................. 10

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu  
ve MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Görüştü .................................... 11

TBMM Başkanı Yıldırım, Başkanlık Divanı Üyeleri ve Grup 
Başkanvekilleriyle Bir Araya Geldi ....................................................12

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Çin, Kırgızistan, İran ve 
Macaristan’a Resmî Ziyaretlerde Bulundu ......................................13

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya Halkına  
Başsağlığı Diledi ...................................................................................29

Noel Mesajı ...........................................................................................29

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRK-İŞ'i Ziyaret Etti .................30

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Mersin’de Cenaze  
Töreni Düzenlendi ................................................................................31

TBMM’de "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları 
Sempozyumu" Yapıldı .........................................................................32

“Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 2. Konferansı” 
İstanbul'da Yapıldı ................................................................................36

2. İstanbul Ekonomi Zirvesi Gerçekleştirildi ..................................38

Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 82. Yıl Dönümü...........................41

Gemi Mühendisleri Odasının 64. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı ......44

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, "Yılın Devlet Adamı" Ödülü 
Takdim Edildi ........................................................................................45

Katar Millî Günü Dolayısıyla Bir Resepsiyon Düzenlendi.............47

Sarıkamış Harekâtı’nın 104. Yıl Dönümü ........................................48

11

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu  
ve MHP Genel 
Başkanı Bahçeli ile 
Görüştü



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, UKOME Kararına Aykırı Geçiş 
Yapıp Ceza Yazılan Araç Sahipleriyle Bir Araya Geldi .................49

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İktidar ve Muhalefet Kulisinde 
Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi .......................................................50

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da Taksiciler  
Kooperatifini Ziyaret Etti ......................................................................51

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 99. Yıl Dönümü .............................52

Diyanet TV Tanıtım Programı Düzenlendi ......................................53

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiyesine Yeni Yıl 
Ziyaretinde Bulundu ............................................................................55

Yeni Yıl Mesajı ......................................................................................56

3 Aralık Dünya Engelliler Günü ........................................................56

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Kabulleri .....................................57

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Almanya Federal Meclisi Heyeti  
ile Görüştü ..............................................................................................61

İkinci Cumhurbaşkanı İnönü, Mezarı Başında Anıldı ....................62

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, ABD'nin Kudüs Kararının  
Birinci Yılında Açıklama Yaptı ...........................................................63

TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, Parlamento Muhabirleri 
Derneğini Ziyaret Etti ..........................................................................64

2019 Yılı Bütçesi Genel Kurulda Kabul Edildi ................................65

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına  
İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi  
Genel Kurulda Kabul Edildi ..............................................................102

Afganistan Tezkeresi TBMM’de Kabul Edildi................................ 104

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  
Yapan Kanun Teklifi Genel Kurulda Kabul Edildi .......................... 109

Aralık Ayına İlişkin Yasama İstatistikleri ..........................................111

Dışişleri Komisyonu, Uluslararası Anlaşmalar ile İlgili Kanun 
Tekliflerini Kabul Etti ...........................................................................112

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Toplandı ................................... 113

TBMM Başkanvekili 
Levent Gök, Almanya 

Federal Meclisi Heyeti  
İle Görüştü

61

2019 Yılı Bütçesi 
Genel Kurulda Kabul 

Edildi
65



Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda Başkanvekili Seçimi 

Yapıldı .................................................................................................... 113

KİT Komisyonu, Teşebbüslere İlişkin Hesapları Onayladı ........... 113

Ekonomi Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi, Plan  

ve Bütçe Komisyonunda Görüşülerek Kabul Edildi ......................114

Maden Kanunu'nda Değişiklik Öngören Teklif, Alt Komisyona  

Sevk Edildi ...........................................................................................114

Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı .....115

Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu Toplandı ..............................116

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Toplandı ...........................................116

Kırgız Yazar Aytmatov'un Doğumunun 90. Yıl Dönümü............. 117

Dışişleri Komisyonu Heyeti Karadağ'da .........................................118

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Büyükelçilerle 

Görüştü ................................................................................................ 120

Dışişleri Komisyonu, Portekiz Parlamento Heyeti ile  

Bir Araya Geldi ................................................................................... 120

Rus Büyükelçi Karlov, Ankara'da Anıldı .........................................121

"Siyasette Kadın Çalıştayı" Mardin'de Yapıldı ................................121

Estonya Heyeti TBMM’de  ............................................................... 123

Millî Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ukrayna 

Büyükelçisini Kabul Etti .................................................................... 124

Kuzey Kafkasya Müslümanları Heyeti TBMM'de ......................... 124

Almanya Federal Meclis Başkanvekili TBMM’yi Ziyaret Etti ..... 125

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı  

TBMM’de Yapıldı ................................................................................ 125

125
Türkiye - AB 
Karma Parlamento 
Komisyonu Toplantısı  
TBMM’de Yapıldı

118
Dışişleri Komisyonu 
Heyeti Karadağ'da



TARİHTE BU AY
I. Meşrutiyet’in İlanı ve Osmanlı Parlamentosunda Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tecrübeleri  
(23 Aralık 1876) ........................................................................................................................................................ 132

Topyekûn Savaş ve İmparatorlukların Sonu: I. Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekâtı  
(22 Aralık 1914) ........................................................................................................................................................ 142

Türk Kadınlarının Siyasi Haklarını Kazanımı: Genel Seçimlerde Seçme ve Seçilme Hakkı  
(5 Aralık 1934)............................................................................................................................................................147

Topyekûn Savaş ve 
İmparatorlukların Sonu: I. Dünya 

Savaşı'nda Sarıkamış Harekâtı  
(22 Aralık 1914)

142

Türk Kadınlarının Siyasi  
Haklarını Kazanımı: 
Genel Seçimlerde  

Seçme ve Seçilme Hakkı  
(5 Aralık 1934)

147

I. Meşrutiyet’in İlanı ve Osmanlı 
Parlamentosunda Meclis-i 
Mebusan ve Meclis-i Âyan 

Tecrübeleri (23 Aralık 1876)

132





MECLİSTEN HABERLER

bu ay



8

TBMM Başkanı Faaliyetleri

ARALIK 2018

“İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ANAYASA VE YÜKSEK 
MAHKEMELERİ 1. YARGI KONFERANSI” İSTANBUL’DA 
GERÇEKLEŞTİ

Anayasa Mahkemesi ev 

sahipliğinde düzenlenen “İslam 

İşbirliği Teşkilatına (İİT) Üye/

Gözlemci Devletlerin Anayasa 

ve Yüksek Mahkemeleri 1. 

Yargı Konferansı” Dolmabahçe 

Sarayı’nda düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan 

ve TBMM Başkanı Binali 

Yıldırım’ın katılımlarıyla başlayan 

konferansa ayrıca Anayasa 

Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay 

Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı 

Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile 48 üye ve gözlemci 

ülke temsilcileri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Hukukun Üstünlüğü ve 

Temel Hakların Korunmasında Yüksek Yargının Rolü” 

konulu konferansta bir konuşma yaptı.

16 Aralık’ta sona eren konferans kapsamında Anayasa 

Mahkemesi Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın 

başkanlığında "Anayasa Yargısı Pratiğinde İnsan 

Hakları ve Hukukun Üstünlüğü", Anayasa Mahkemesi 

Üyesi Hasan Tahsin Gökcan'ın başkanlığında "Yüksek 

Yargıda İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünün 

Korunması", Anayasa Mahkemesi Üyesi Kadir 

Özkaya'nın başkanlığında "Küresel ve Yerel 

Dinamiklerin İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü 

Korumadaki Etkisi" ile "Genel Değerlendirme 

ve İş Birliğinin Geleceği" başlıklı oturumlar  

gerçekleştirildi.

Konferans, İstanbul Deklarasyonu'nun kabul 

edilmesinin ardından sona erdi.

“İslam İşbirliği Teşkilatı Yargı 

Konferansı”na katılan TBMM Başkanı 

Binali Yıldırım, konferansın ardından 

İstanbul’da bir dizi temaslarda 

bulundu. 

14 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul'daki 

programları kapsamında Ortaköy Camisi'nde kıldığı 

cuma namazının ardından, aynı camide Nermin 

Şişmanoğlu için öğle namazını müteakip kılınan 

cenaze namazında saf tuttu. Yıldırım, merhume 

Nermin Şişmanoğlu'nun oğlu iş adamı Mehmet Akif 

Şişmanoğlu'na ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

Ortaköy sahilinde esnaf ve vatandaşlarla da sohbet 

eden Yıldırım, daha sonra davet üzerine bir kafede 

ikram edilen çayı içti, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı 

çektirdi.

14 Aralık 2018
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DENİZLİ'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla Denizli'de 
yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılışı 
15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda 
düzenlenen bir törenle yapıldı.

Toplu açılış törenine Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Cahit Özkan, Denizli Valisi Hasan 
Karahan,Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Zolan, eski Ekonomi Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı 
Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat 
Zeybekci, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 
Üyesi Sema Ramazanoğlu ile protokol üyeleri katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Denizli'de yapımı 
tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, siyasetin varlık sebebinin "millete hizmet" 
olduğunu belirterek millete hizmet yoksa siyasetin de 
bir anlamının bulunmadığını ifade etti. 

Yatırımlarla Denizli'ye de Türkiye'ye de çağ atlattıklarını 
anlatan Yıldırım, "Doğu batı ayrımı yapmadan, kuzey 
güney ayrımı yapmadan, memleketin her köşesini 
pırıl pırıl hâle getirmek için gece gündüz demeden 
koşturuyoruz, çabalıyoruz. AK PARTİ hükûmetleri iş 
başına gelmeden önce Türkiye; yol, havaalanı, altyapı 
bakımından dünyada 39. sıradaydı. 16 yılda yapılan 
bölünmüş yollar, köprüler, tüneller, havalimanları, 
hastaneler, üniversiteler, barajlarla Türkiye, altyapı 
gelişmişliği bakımından dünyanın 9. ülkesi hâline geldi. 
16 yılda 39'dan 9. ülke... Türkiye'ye de bu yakışır." diye 
konuştu. 

Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için 
çalışmayı sürdüreceklerine işaret eden Yıldırım, 
kişinin aynasının iş olduğunu, laf üstüne laf koyan 
değil, taş üstüne taş koyan bir iktidarın mensupları 
olduklarını bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin köylerini, ilçelerini, 
şehirlerini pırıl pırıl yapmak için 16 yıldır çalıştıklarını 

vurgulayarak "Bunun ispatı, bugün açılışını yaptığımız 
gibi binlerce yatırımdır. Bu noktada Denizli Belediye 
Başkanımızı, bakanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. 
Denizli'ye 1 milyar 350 milyonluk toplam 275 eser 
kazandırdılar. Hayırlı, uğurlu olsun. Denizli'yi şehirlerin 
süper ligine taşıyacak yatırımlara imza atarak büyük 
hizmet gerçekleştirdiler. Türkiye ekonomisine yönelik 
oluşturulmaya çalışılan kafa karışıklığının en güzel 
cevabı Denizli'deki bu yatırımlardır, bu hizmetlerdir. 
İşte hizmet, işte Recep Tayyip Erdoğan." ifadesini 
kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin 780 bin 
kilometrekare vatan toprağı ile 81 milyon vatan evladıyla 
bir ve beraber olduğuna değinerek "Al bayrağın 
gölgesinde, huzur içinde yaşayan milletimizi, dünya 
milletler ailesinin lideri yapmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'ye yapılan 
yatırımlarla birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz 
daha da güçlenecek, daha çok çalışacağız. Ülkemizi, 
milletimizi 2023 muasır medeniyetler seviyesine 
ulaştıracağız." dedi. 

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
TBMM Başkanı Yıldırım, protokol üyeleriyle birlikte 
yatırım bedeli 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem 
eserin açılış kurdelesini keserek hizmete açtı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, tören alanından 
ayrılmadan önce davet üzerine bir kafeye girdi, 
burada kendisine börek ve çay ikram edildi. Yıldırım, 
burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti, hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

15 Aralık 2018
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ARALIK 2018

TÜBİTAK VE TÜBA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

"TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri 2018 
Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım'ın katılımlarıyla Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve 
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
Ödülleri Töreni'ne Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı 
Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleri, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile 
üniversite rektörleri, diğer protokol mensupları 
ile akademisyenler, ödül sahiplerinin yakınları ve 
davetliler katıldı

TÜBİTAK'ın 3 bilim ödülü, 3 özel ödülü ile 5 temel 
bilimler, 3 mühendislik bilimleri ve 4 sosyal bilimler 
alanındaki 12 teşvik ödülü ile TÜBA'nın 3 farklı alanda 
47 ödülü sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül töreninde yaptığı 
konuşmada Türk ve dünya bilim literatürüne katkıları 
dolayısıyla ödüle layık görülen tüm bilim insanlarını, 
ülke ve millet adına emekleri ve gayretleri için 
kutlayarak tebriklerini sundu. 

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK ve 
TÜBA ödüllerini sahiplerine takdim etti. Daha sonra 
ödül kazananlar ve aileleriyle toplu fotoğraf çekimi 
gerçekleştirildi.

2018 yılı “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik 
Ödülleri” kapsamında bilim ödülleri kategorisinde, 
mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Mustafa Erdik 

ve Prof. Dr. Cengiz Kahraman, sağlık bilimleri alanında 
Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç, özel ödül kategorisinde temel 
bilimler alanında Prof. Dr. Mehmet Acet, mühendislik 
bilimleri alanında Prof. Dr. Tanju Karanfil ve sağlık 
bilimleri alanında Prof. Dr. Ömer Küçük ödül kazandı.

TÜBİTAK teşvik ödülü kategorisinde temel bilimler 
alanında Doç. Dr. Mustafa Emrullahoğlu, Prof. Dr. 
Veysi Erkcan Özcan, Doç. Dr. İmren Hatay Patır, Doç. 
Dr. Hasan Şahin ve Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, 
mühendislik bilimleri alanında Doç. Dr. Nadir Dizge, 
Doç. Dr. Engin Durgun ve Doç. Dr. Sedat Nizamoğlu, 
sosyal bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu, 
Prof. Dr. Cengiz Erişen, Doç. Dr. Eren İnci ve Doç. Dr. 
Ahmet Şensoy'a ödül verildi.

2018 yılı “TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP 
(Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülleri Programı) 
ve TESEP (Bilimsel Telif Eser Ödüller Programı) 
Ödülleri” kapsamında uluslararası akademi ödülleri 
kategorisinde sosyal ve beşerî bilimler alanında 
Moğolistan Bilimler Akademisinden Bold Luvsandorj 
ve Bükreş Üniversitesinden Viorel Panaite, fen ve 
mühendislik bilimleri alanında Singapur Nanobiyoloji 
Laboratuvarından Jackie Y. Ying, sağlık ve yaşam 
bilimleri alanında ise Minnesota Üniversitesinden 
Fatih Mehmet Uçkun ödül kazandı.

TESEP kayda değer eser ödülleri Dr. Kenan Yıldız, 
Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü, Doç. Dr. Asım Cüneyd 
Köksal ve Prof. Dr. Enbiya Yıldırım’a; telif eser ödülleri 

26 Aralık 2018



11

TBMM Başkanı Faaliyetleri

Doç. Dr. Altay Tayfun Özcan ve 
Doç. Dr. Emrah Sefa Gürkan, 
“Halil İnalcık Özel Ödülü” ise 
Doç. Dr. Murat Tuğluca'ya  
takdim edildi.

Mühendislik ve sağlık 
bilimleriyle sosyal bilimler 
alanlarında çalışan 24 
üniversiteden üstün başarılı 36 
genç bilim insanına da GEBİP 
ödülleri verildi.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, CHP GENEL BAŞKANI 
KILIÇDAROĞLU VE MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ile Mecliste bir araya geldi.

1 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmenin 
ardından gazetecilere bir açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Görüşmek 
için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel 
Başkana nezaket ziyaretinde bulundum." diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Başkanı seçildikten sonra 
kendisini ziyaret ettiğini, daha sonra Meclisin tatile girdiğini 
hatırlatan Yıldırım, "Yeni dönemde hem Meclis çalışmaları 
hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk, hem de bu 
ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk." ifadesini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Yıldırım'ın nezaket 
ziyaretinde bulunduğunu söyleyerek, kendisine teşekkür etti. 

Kılıçdaroğlu, Yıldırım'ın görüşmede kendisini aynı 
zamanda Parlamentodaki çalışmalar konusunda 
bilgilendirdiğini dile getirdi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 
ziyaret etti.

21 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından bir açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiğini belirterek, 
bugünün, yeni sistemin ilk bütçesinin son günü 
olduğunu anımsattı. 
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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ 
VE GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

10 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Başkanlık 
Divanı üyeleri ve grup başkanvekilleriyle 
kahvaltıda bir araya geldi. 

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından 
Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bir gazetecinin, "Sizinle ilgili birtakım 
soruların cevaplarını bütün Türkiye merak 
ediyor." sözlerine Yıldırım, "Bizimle ilgili 
bir konu yok. Meclisteyiz ve Meclisle ilgili 
konularımızı konuştuk, değerlendirdik." 
karşılığını verdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Bütçe ile ilgili birtakım 
kurallar mı görüşüldü?" sorusu üzerine, "Yeni kural 
diye bir şey yok. İçtüzük yeniden düzenlenmişti. 
Arkadaşlar bu İçtüzüğün uygulanmasıyla ilgili bazı 
konulara değindiler. Amacımız bütçe görüşmelerinin 
en verimli şekilde geçmesini sağlamak. Amacımız 
grup başkanvekilleriyle Meclis Başkanlık Divanı 
arasında mümkün olduğu kadar anlayış birliğinin 
sağlanması." diye konuştu. 

"Şu andaki İçtüzük ihtiyacı karşılıyor mu?" sorusu 
üzerine Yıldırım, "Tabii, büyük oranda karşılıyor 
ama kafada tereddütler, sorular vardı. Bu soruları 
arkadaşlar gündeme getirdiler, bunların cevapları 
verildi. Sorun yok." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "İlgili bakan eleştirilere yanıt 
verebilecek mi?" sorusuna ise "Gayet tabii verecek. 
Niçin orada duruyor bakan?" yanıtını verdi. 

Bir gazetecinin, İçtüzükte, "Bakan sadece görüşmelere 
katılabilir." denildiğini hatırlatması üzerine Yıldırım, 
"Öyle bir şey yok. Bir bakan gelip bütçesini savunuyorsa, 
o bütçe üzerindeki eleştirilere karşılık vermesi ve o 
bütçeyi savunması en tabii hakkıdır. Plan ve Bütçe 

Komisyonunda bu oldu, Genel Kurulda da olacak. 
Zaten Genel Kurula bakanın gelmesi mecburi değildir, 
ihtiyaridir. Bakan geliyorsa mutlaka konuşacaktır. 
Konuşan bir insanın eleştirilere cevap vermemesi çok 
tutarsız bir şeydir." ifadesini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bakanların bütçe 
görüşmelerine katılacağını, görüşlerini açıklayacağını 
ve eleştirilere cevap vereceğini söyledi. 

TBMM Genel Kuruluna mesajı olup olmadığının 
sorulması üzerine Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Genel Kurula mesajım şu: Bütçe görüşmelerinin daha 
iyi, üretken ve verimli olmasını daha çok bağırarak 
ve gererek sağlayamayız. Görüşlerimizi gayet sakin 
bir şekilde milletin beklentileri doğrultusunda ortaya 
koymamız, herhâlde milletimiz tarafından daha hoş 
karşılanacaktır. Mecliste gerginliği, kavgayı hiç kimse 
hoş karşılamaz. Kaldı ki TBMM'nin, millî egemenliğin 
temsil yeri olarak örnek bir davranış içerisinde 
olması gerekir. Bu sorumluluk da Genel Kuruldaki 
milletvekillerine aittir. Milletvekillerimizin bu konuda 
gereken tavrı, hareketi göstereceklerine inanıyorum. 
Bu konuda herhangi bir tereddüdüm yok."

TBMM Başkanı Yıldırım, "Bugün yapılacak 
görüşmelerle inşallah 2019 yılı bütçesini Mecliste 
onaylamış olacağız, görüşmelerini tamamlamış 
olacağız ve böylece 2019'a girmeye hazır 
olacağız. Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. 
Ziyaretimin illa bir sebebi olması gerekmiyor. 

Biliyorsunuz Meclis Başkanlığına seçildiğimde 
Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de 
ona mukabil, bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bu 
vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibarettir."  
dedi. 
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM; ÇİN, KIRGIZİSTAN, 
İRAN VE MACARİSTAN’A RESMÎ ZİYARETLERDE 
BULUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin'in 
başkenti Pekin'e hareketi öncesinde 
Esenboğa Havalimanı'nda basın 
açıklaması yaptı.

2 Aralık 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki 
heyetle Çin, Kırgızistan ve İran'a resmî ziyaretler 
gerçekleştireceğini belirterek ilk olarak Çin 
Halk Cumhuriyeti'nde, Çin Ulusal Halk Kongresi 
Daimî Komitesi Başkanı Li Canşu'nun resmî 
daveti kapsamında temaslarının olacağını  
ifade etti. 

İkinci olarak Kırgızistan'da Meclis Başkanı 
Dastanbek Cumabekov'un daveti üzerine birtakım 
ziyaretler gerçekleştireceklerini dile getiren 
Yıldırım, son olarak da 7-8 Aralık'ta İran'ın 
başkenti Tahran'da düzenlenecek "Terörizmle 
Mücadele ve Bölgesel İş birliğinin Geliştirilmesi" 
konulu çok taraflı bir konferansa katılacaklarını  
söyledi. 

Bu konferansa Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, 
Afganistan, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti Meclis 
Başkanlarının da katılacağını aktaran Yıldırım, 
burada iki gün boyunca terörle mücadele 
ve bölgesel iş birliği konularının işleneceğini  
bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İran'da ayrıca üst düzey 
yetkililerle ikili temaslarının da olacağını, yapacakları 
ziyaretin Türkiye'nin dış politikası açısından, 
parlamentolar arası ilişkiler bakımından önem arz 

ettiğini vurguladı. 

Türkiye ile Çin arasında 2010'da tesis edilen stratejik 

iş birliği temelindeki ilişkilerin artmaya ve gelişmeye 

devam ettiğini dile getiren Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Bu ziyaretle beraber çok yönlü ilişkilerimizin 

parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirilmesini 

amaçlıyoruz. Bu çerçevede İpek Yolu'nun başladığı 

yer olan Xian şehrine de gideceğiz ve orada da 

bazı ziyaretlerimiz, temaslarımız olacak. Tarihî İpek 

Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan, Batı-Doğuyu 

birbirine karadan, denizden bağlamayı hedefleyen 

bir kuşak ve bir yol projesi, Türkiye ve Çin arasındaki 

ilişkilerde önemli bir yer tutmaktadır. Çok boyutlu dış 

politikamız çerçevesinde Çin ile ilişkilerimiz yıldan 

yıla son zamanlarda gelişmeye devam ediyor. Bu 

ziyaretin de bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını 

ifade edebiliriz." 

Kırgızistan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu 

olan FETÖ terör örgütü ile ilgili fazla mesafe 

alınamayan bir ülke olduğunu ifade eden Yıldırım, 

yeni yönetimin bu konuda kararlı adımlar attığını, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül 

ayının başında yaptığı ziyaretle Kırgızistan-Türkiye 

ilişkilerinin tekrar bir canlanma sürecine girdiğini  

dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan ziyaretinde 

hem Meclis başkanı, hem başbakan, hem de 

cumhurbaşkanı ile görüşme imkânının olacağını ve 

FETÖ ile ilgili mücadelede kararlılığı ifade edeceklerini 

bildirdi. 

İran'da "Terörle Mücadele ve Bölgesel İş Birliğinin 

Güçlendirilmesi" konulu çoklu Meclis başkanları 

toplantısında ise terörle mücadele konusunda 

Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacaklarını aktaran 

Yıldırım, "Türkiye uzun yıllardır PKK, şimdilerde 

YPG, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ gibi terör örgütlerine 

karşı amansız, ciddi bir mücadele yürütmektedir. 
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Bu mücadelede bölgesel iş birliğinin ve terörle 
mücadeledeki anlayış birliğinin, standart 
farklılıklarının ortadan kaldırılmasının başarı için 
elzem olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu fikirlerimizi 
muhataplarımızla paylaşma imkânı bulmuş olacağız."  
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, bu ziyaret esnasında kendisine 
TBMM Başkanvekili Celal Adan, milletvekilleri Ahmet 
Arslan, Sabri Öztürk, Gamze Taşcıer, Bedri Yaşar ile 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 
Üyesi Necdet Ünüvar'ın eşlik edeceğini bildirerek 
ziyaretin, Türkiye ve millet için hayırlı neticeler 
vermesini diledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, basın açıklamasının ardından 
beraberindeki heyetle Çin'e hareket etti.

ÇİN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
beraberindeki heyetle resmî 
temaslarda bulunmak üzere geldiği 
Çin’in başkenti Pekin’de, Çin 
Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimî 
Komitesi Başkanı (Meclis Başkanı) 
Li Canşu ile heyetler arası görüşme 
yaptı.

3 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Çin ziyareti kapsamında 
eşi Semiha Yıldırım, TBMM Başkanvekili Celal Adan, 
Türkiye - Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 

Başkanı ve AK PARTİ Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 
Türkiye - Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ 
Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ile 23, 24, 25 
ve 26. Dönem Adana Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar  
eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Pekin'deki Tiananmen 
Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Kongresi'nde, Çin 
Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Daimî Komitesi Başkanı 
(Meclis Başkanı) Li Canşu ile heyetler arası toplantıda 
bir araya geldi. 

Görüşmenin basına açık kısmında Yıldırım, Türkiye ve 
Çin arasındaki ilişkilerin olumlu mecrada ilerlemeye 
devam ettiğine işaret ederek Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi 
Cinping'in Arjantin'de düzenlenen G20 Zirvesi 
sırasında yaptıkları görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren 
konularda önemli kararlar aldıklarını ifade etti. 

"Türkiye - Çin ilişkileri köklü bir temele dayanıyor. 
Asya'nın bir ucunda Çin, diğer ucunda Türkiye 
yer alıyor. Bölgesel ve küresel konularda benzer 
fikirlere sahip iki ülkeyiz. Hükûmetler arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine paralel olarak, parlamentoların 
ilişkilerini de geliştirmek, parlamenter diplomasiyi 
daha etkin hâle getirmek ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum." diyen Yıldırım, bu amaca uygun 
olarak her iki ülkenin dostluk grupları arasındaki 
münasebetlerin başlatılmasında fayda olduğunu 
dile getirdi. 

Li, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 
kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin 
sağlıklı ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam 
ettiğini, iki ülkenin geniş ortak çıkarlara ve 
parlak bir geleceğe sahip olduğunu, Türk 
halkının endişelerini desteklediklerini ve 
buna saygı gösterdiklerini ifade ederek  
şunları kaydetti: 

"Çin, Türk tarafının kendi ulusal güvenliğini, 
istikrarını ve meşru haklarını koruma 
çabalarını ısrarla destekliyor. Çin, Türk 
tarafının kendine özgü gelişme yolunda 
ilerlemesini ısrarla destekliyor. Biz, Çin 

tarafı olarak, Türk tarafıyla stratejik ve siyasi güveni 
güçlendirerek karşılıklı yarara dayalı iş birliğimizi 
derinleştirmeye hazırız."   
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Li ayrıca, iki ülkenin yasama organları arasındaki 
değişimin, ikili iş birliğinin önemli bir parçası olduğuna 
değinerek ÇUHK ve TBMM arasındaki ilişkileri her 
düzeyde geliştirmeye, derinleştirmeye ve temasları 
artırmaya hazır olduklarını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki heyetle 
Çin Meclis Başkanı Li Canşu ile görüşmesinin 
ardından Halkın Büyük Salonu’nu gezdi. Pekin'de 
BOE Teknoloji Şirketini ziyaret eden Yıldırım, şirketin 
faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Çin temasları kapsamında başkent 
Pekin'de, Çin Halk Cumhuriyeti 
Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya 
geldi.

4 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çin Halk Cumhuriyeti 
Başbakanı Li Kıçiang ile Congnanhay Devlet 
Konukevi'nde yaptığı görüşmede Asya'nın batı 
ucunda Türkiye'nin, doğu ucunda Çin'in iki stratejik 
ülke olduğunun altını çizerek "Tarihî İpek Yolu’nun 
Asya’nın doğusundan Avrupa’nın merkezine kadar 
giden güzergâhında yer alan önemli iki ülkeden 
bahsediyoruz. Çin’i biz de kendimiz için stratejik dost 
bir ülke olarak görüyoruz." diye konuştu. 

Çin Başbakanı Li de Çin ve Türkiye’nin yükselen iki 
piyasa ülkesi ve çok önemli iş birliği ortağı olduğunu 
vurgulayarak "Çin tarafı, Türk tarafıyla karşılıklı 
saygı ve yarara dayalı bir şekilde iş birliğini daha da 
derinleştirmeye hazırdır. Türk tarafıyla her alanda, 
her düzeyde etkileşim ve temas kurmaya da hazırdır." 
ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
beraberindeki heyetle geldiği Çin’in 
Şaanşi eyaletinde, Şaanşi Eyalet Halk 
Kongresi Daimî Komitesi Başkanı 
(Eyalet Meclis Başkanı) Hu Hıping ile 
görüştü.

5 Aralık 2018

Çin temasları kapsamında Şaanşi eyaletinin Şian şehrini 
ziyaret eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Şaanşi 
Eyalet Halk Kongresi Daimî Komitesi Başkanı (Eyalet 
Meclis Başkanı) Hu Hıping ile yaptığı görüşmede, Çin 
ve Türkiye’nin Asya’nın doğu ve batı ucunda yer alan 
iki önemli ülke olduğunu belirterek mesafeler uzak 
olsa da iki ülkenin köklü tarihe sahip olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin Arjantin’de düzenlenen 
G20 Zirvesi sırasında bir araya geldiğini ve iki 
liderin önemli kararlar aldığını dile getirerek “İki ülke 
arasındaki ilişkiler yıldan yıla gelişiyor.” diye konuştu. 

"Tarihî İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını 
hedefleyen ‘Kuşak ve Yol’ projesiyle bu güzergâhı 
tekrar demir yolu hatlarıyla donatmak için Çin-
Türkiye olarak iş birliğini sürdürmeyi arzu ediyoruz." 
diyen Yıldırım, Çin’in Türkiye’nin Uzak Doğu’daki en 
büyük ticari ortağı olduğunu ve ikili ticaret hacminin 
artmasını arzu ettiklerini vurguladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ikili ilişkilerin geliştirilmesi 

çerçevesinde turizmin de canlandırılabileceğine 
dikkati çekerek “Şian ile İstanbul arasında uçuşlar 
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başlatılabilir. Türk Hava Yolları buraya sefer açmaya 
hazır.” dedi. 

Türkiye’nin İstanbul'da yeni açılan havalimanını 
hatırlatan Yıldırım, böylelikle slot sorununun da 
kalmadığını ifade etti. 

Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimî Komitesi 
Başkanı Hu Hıping de Şian hakkında genel 
bilgiler vererek 13 hanedanlığa başkentlik yapan 
kentin tarihî İpek Yolu’nun başlangıcı olduğunu 
anlattı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ikili temaslarda 
bulunmasının ardından Çin'in Şian şehrinde ZTE 
teknoloji firmasının AR-GE merkezini ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım, 
beraberindeki parlamento heyeti ve Türkiye Pekin 

Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Çin'in başkenti Pekin'deki 

programı kapsamında Çin Seddi ile 720 bin 
metrekarelik bir alanı kaplayan yaklaşık 6 asırlık 
"Yasak Şehir"i ziyaret etti.

Çin ziyareti kapsamında başkent Pekin'den Şian’a 
geçen TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
şehrin güney kapısı surları ile 13 asırlık Şian Ulu Cami 
(Huacüeşiang Çingcındası) ve Çin İmparatoru Qin Shi 
Huang’ın toprak askerlerinin (Terra Kotta Ordusu) 
bulunduğu müzeyi de (Bingmayong) ziyaret etti. 
Yıldırım, burada müze özel defterini de imzaladı.

KIRGIZİSTAN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti.

6 Aralık 2018

Çin temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, resmî ziyaret için Kırgızistan'ın 
başkenti Bişkek'e geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım'a Kırgızistan ziyareti 
kapsamında eşi Semiha Yıldırım, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, Türkiye - Çin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Kars Milletvekili Ahmet Arslan, 
Türkiye - Kırgızistan Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Giresun 
Milletvekili Sabri Öztürk, CHP Ankara Milletvekili 
Gamze Taşcıer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri 
Yaşar ile 23, 24, 25 ve 26. Dönem Adana Milletvekili 
ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 
Üyesi Necdet Ünüvar eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyeti, 
Bişkek'te Uluslararası Manas Havaalanı'nda 
Kırgızistan Parlamento Başkan Yardımcısı 
Mirlan Bakirov, Kırgızistan Parlamentosu 
Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Almazbek 
Baatırbekov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan 
Abdrahmanov ile Türkiye Bişkek Büyükelçisi 
Cengiz Kamil Fırat törenle karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'a 
geleneksel kıyafetler giyen Kırgız gençler 
ekmek ve kaymak ikram etti. 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî 
ziyaret için bulunduğu Kırgızistan'da, 
mevkidaşı Dastanbek Cumabekov 
ile baş başa görüştükten sonra 
parlamentoda düzenlenen heyetler 
arası görüşmeye başkanlık etti.

6 Aralık 2018 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Kırgızistan Meclis 
Başkanı Dastanbek Cumabekov, heyetler arası 
görüşmede bulundu.

Görüşmede konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye 
Kırgızistan ilişkilerini gölgelemeye çalışan 
FETÖ'cüleri, Manas Destanı'nda milletine 
ihanet eden “Közkaman” karakterine benzetti. 

Türkiye ile Kırgızistan arasında son dönemde 
yoğun görüşme trafiği yaşandığını belirten 
Yıldırım, bu ziyaretin amacının hükûmetler 
arasındaki güçlü ilişkiyi parlamentolar arasına 
da taşımak olduğunu söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yeni dönemde 
Kırgızistan ile her alanda ilişkileri geliştirmeyi 
hedeflediklerine vurgu yaparak kalkınmaya 
devam eden Kırgızistan'a, Türkiye'nin 
desteğinin tam olduğunu dile getirdi. 

Kırgızistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Asamblesinde (TÜRKPA) dönem başkanlığını 
başarıyla tamamladığını ifade eden Yıldırım, KKTC'nin 

TÜRKPA'ya gözlemci üye olmasında 
verdikleri destek nedeniyle Cumabekov'a 
teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, iki ülke arasında 
"sorun yaratan" tek bir konu olduğunun 
altını çizerek şunları söyledi: 

"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri 
gölgeleyen bir meselimiz var, o da Türkiye'de 
15 Temmuz darbe girişiminde bulunan 
terör örgütü FETÖ yapılanmasıdır. Cengiz 
Aytmatov'un dilinden ifade edeceğim; 'O 
sizin gibi giyinir, sizin gibi konuşur, yalnız 
kendi milletine ihanet eder. Milletinin 

düşmanlarıyla birleşerek milletine karşı çalışır.' Bu 
karakter ilk kez Manas Destanı'nda Közkaman olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Közkaman ile Mankurt'u karıştırmamak lazım. 
Közkaman her şeyi bilerek yapan bir hain, Mankurt ise 
aklını kaybetmiş, ne yaptığını bilmeyen bir zavallıdır. 
Bu FETÖ'cüler Közkaman gibidir. Cengiz Aytmatov 
bunları çok iyi bilmiş ve bize öğüt bırakmış." 

Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov da 2018'in 
Türkiye - Kırgızistan ilişkileri noktasında son 
derece verimli geçtiğini ifade ederek iki ülke 
cumhurbaşkanlarının bir yılda dört kez görüştüğünü 
hatırlattı.

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov 
ile birlikte Kırgız parlamentosunun Genel Kurul 
çalışmalarını da izledi.
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ARALIK 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Kırgızistan ziyareti kapsamında 
Başbakan Muhammedkalıy 
Abılgaziyev ile görüştü.

6 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan Başbakanı 
Muhammedkalıy Abılgaziyev ile bir araya geldi, ikili 
daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye'nin, Kırgızistan'ın istikrarı ve Kırgız halkının refahı 
için her zaman üzerine düşeni yerine getirmekte kararlı 
olduğunu ifade ederek, bu yıl yoğun şekilde yapılan iki 
ülke arasındaki görüşmelerin, ilişkilerde yeni bir dönemin 
başladığının en açık göstergesi olduğunu söyledi.

Karşılıklı desteklenecek ürünlerin belirlenmesi, ortak 
yatırım konularının seçilmesi, iki halkı birbirine daha 
çok yaklaştıracak kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi gibi 
konuların görüşülmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, 
sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Özellikle Türkiye'deki Kırgız vatandaşlarının, 
Kırgızistan'daki Türk vatandaşlarının sosyal 
güvenceleri, emeklilik gibi konuların teminat 
altına alınması için anlaşma imzalandı. 
Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, 
parlamentodan bunun geçtiğini söyledi. Biz 
de dönüşte bu süreci hızlandıracağız. Sağlık, 
eğitim gibi alanlarda önemli iş birliği imkânları 
var. Bu bağlamda Manas Üniversitesi Tıp 
Fakültesinin bir an önce hayata geçirilmesi 
önemlidir." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin, ücretsiz 
tedavi imkânından yararlanacak Kırgız hasta 

sayısını 150'ye çıkardığına, her yıl 30 askerî personelin 
de Türkiye'de tedavisinin yapılacağına işaret etti. 

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkilere zarar verecek 
bazı konulardaki hassasiyeti nedeniyle Abılgaziyev 
hükûmetine teşekkür eden Yıldırım, şunları söyledi: 

"Sizin de bizim de malumu olan bu meselenin 
ilişkilerimizi zehirlemesine müsaade etmeyeceğinizden 
eminiz. Maarif Vakfına, eğitim faaliyetlerini Türkiye 
adına yürütmesi için destek oluyoruz, kaynak 
veriyoruz. Kırgızistan'da da bu boşluğu dolduracak, 
gereken eğitim desteğini sağlayacak Maarif Vakfına 
imkân sağlamanızı bekliyoruz. 

Türkiye'nin Gazi Meclisi üzerine bombalar yağdıran, 
sokağa, demokrasiye sahip çıkan insanların üzerine 
bombalar yağdıran alçak örgütün, ata yurdunda 
Türk bayrağını dalgalandırmasına izin vermenizi 
istemiyoruz. Büyük bedel ödedik, 251 şehit verdik, 2 
bin 193 gazimiz var. İstiyoruz ki dostlarımız böyle bir 
bedel ödemesin." 

Başbakan Abılgaziyev de iki ülke arasında son aylardaki 
yoğun görüşme trafiğine dikkati çekerek "Türkiye, 
hem Türk dili konuşan ülkeler, hem de Müslüman 
ülkeler için her alanda destek sağlamaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin çağdaş dünyada otoritesini artırdığını 
görmekten Kırgız halkı olarak gurur duyuyoruz." diye 
konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
beraberindeki heyetle geldiği 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, Türk 
vatandaşları ve Ahıska Türkleri ile bir 
araya geldi.

6 Aralık 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kırgızistan'da yaşayan 
Türk vatandaşları ve Ahıska Türklerinin temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Bişkek Büyükelçiliğinde bir araya geldiği vatandaşlara 
hitap eden TBMM Başkanı Yıldırım, Ahıskalı Türkler 
ile Anadolu'daki Türklerin mesafeye 
bakmaksızın her zaman birbirini bulduğunu 
ifade etti. 

"Bizler kalpleri bir atan insanlarız." diyen 
Yıldırım, Türkiye'nin hem Kırgızistan'a 
hem de burada yaşayan Ahıska Türklerine 
destek vermeye devam edeceğini belirtti. 

Türkiye'nin Kırgızistan'a sağladığı bedelsiz 
sağlık hizmetlerinde Ahıskalı Türklerin 
öncelikli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, 
Ahıska Türklerinden eğitim ve siyasette 
aktif olmalarını istedi. 

Ahıska Türklerine zararlı akımlara karşı 
birlikte hareket etmeleri uyarısında bulunan Yıldırım, 
şunları kaydetti: 

"Türkiye 15 Temmuz'da alçak bir darbe girişimiyle 
karşı karşıya kaldı. Bu darbe girişiminin arkasında, 
Pensilvanya'da bulunan FETÖ'nün başı bulunuyor. 
Büyük bedel ödedik ancak ay yıldızlı bayrağımızı 
indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik, alçaklara hak 
ettikleri dersi milletimiz verdi. Bayrağımızı, dinimizi, 
kitabımızı kullanarak alçak emellerine alet etmişlerdir. 
İstiyoruz ki dostlarımız, kardeşlerimiz aynı bedeli 
ödemesin. 

Bu gibi ucu, kökleri dışarıda olan hain girişimlere 
asla prim vermeyin. Bunlara karşı çok tetikte 
olmanızı özellikle istirham ediyorum. Çocuklarımızın 
bunlar tarafından zehirlenmesine asla müsamaha 
göstermeyeceğiz." 

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyette 
bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye-
Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Sabri Öztürk, AK PARTİ Kars Milletvekili 
Ahmet Arslan, CHP Ankara Milletvekili Gamze 

Taşcıer, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve 
Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Türk iş 
insanlarının ve Ahıskalıların sorunlarını dinledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım'a geleneksel Kırgız kıyafeti 
giydirildi, hediyeler verildi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 
beraberindeki heyet, Kırgızistan'daki 
temasları kapsamında Cengiz 
Aytmatov'un kabrinin bulunduğu Ata 
Beyit Anıt Mezarlığı’nı ziyaret etti.

7 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet, 
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Ata Beyit Anıt Mezarlığı’ndaki 
Kırgızların Rus Çarlığı’na karşı isyanında hayatını 
kaybedenlerin anısına yaptırılan anıta ve Stalin 
rejimince katledilen Kırgız aydınlarının ve Cengiz 
Aytmatov'un kabrine çiçek bıraktı. 

Aytmatov'un mezarı başında okunan Kur'an-ı Kerim'i 
dinleyen Yıldırım ve beraberindekiler dua etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a ziyaretinde, 
beraberindeki parlamento heyeti ve Kırgızistan 
Parlamentosu Başkan Yardımcısı Mirlan Bakirov eşlik 
etti.
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ARALIK 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî temaslarda bulunmak üzere 
beraberindeki heyetle geldiği 
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te, 
Kırgızistan - Türkiye Manas 
Üniversitesinde, Cengiz Aytmatov'un 
doğumunun 90. yıl dönümü 
etkinliğine katıldı.

7 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Kırgızistan 
Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve 
beraberlerindeki milletvekilleriyle Kırgızistan 
- Türkiye Manas Üniversitesinde, "Bilinen ve 
Bilinmeyen Yönleriyle Aytmatov 90 yaşında" isimli  
etkinliğe katıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Kırgızistan - Türkiye Manas 
Üniversitesinin 1995'ten bu yana binlerce Türk 
ve Kırgız gencini akıl ve bilgiyle eğitip, ahlaklı ve 
adaletli insanlar olarak yetiştirdiğinin altını çizerek 
üniversitenin, Anadolu ile Orta Asya arasında 
gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü olduğunu  
ifade etti. 

Türkiye'nin Manas Üniversitesine çok önem 

verdiğini vurgulayan Yıldırım, "Gençlerimiz buradan 

milletine, devletine, ailesine, kendisine faydalı 

olacak nitelikler kazanarak mezun olsun istiyoruz."  

dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde Türkiye'de bayrağı indirmek, ezanı 
dindirmek isteyenlerin millet sayesinde başarısızlığa 
uğradığını belirterek "Manas Üniversitesi, FETÖ'nün 
tüm iftiralarını çöpe atmış, başarılı bir üniversite 
olarak kararlılıkla geleceğe yürüyor. Birliğimizi, 
kardeşliğimizi bozmaya çalışan alçak girişimlere asla 
fırsat vermeyeceğiz. Manas Üniversitesi, bu gibi terör 
örgütlerine karşı Kırgızistan'ın da Türkiye'nin de en 
büyük teminatıdır. Burada okuyan gençler de sapık 
düşünceli örgüte karşı en büyük teminattır." şeklinde 
konuştu. 

Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerindeki kısa 
süreli durağanlığın Sooranbay Ceenbekov'un 
cumhurbaşkanı seçilmesiyle ortadan kalktığına işaret 
eden Yıldırım, gelişmeler nedeniyle Meclis Başkanı 

Cumabekov'a teşekkür etti. 

Cengiz Aytmatov'un yıl boyunca süren 90. 
doğum yılı anma etkinliklerinin kapanışında 
bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile 
getiren Yıldırım, Aytmatov'un, eserleri 130 
ülkede, 75 dilde basılan büyük bir yazar ve 
sadece Kırgızların değil bütün dünyanın 
hayranlıkla takip ettiği bir düşünür olduğuna 
dikkati çekti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Okuyanların 
zihnini berraklaştıran, insanlara sevgiyle ve 
hoşgörüyle bakmayı öğreten Türk dünyasının 

bu ortak değerini gelecekte de anmaya, okumaya ve 
gençlerimize okutmaya devam edeceğiz." dedi. 

Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov da Manas 
Üniversitesindeki gençlerin yetişmesiyle Türkiye'nin, 
Kırgızistan'ın geleceğine önemli katkı yapacağını 
söyledi. 

Aytmatov'un hayatının anlatıldığı filmin gösteriminden 
sonra Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından 
bir oyun sahnelendi.

TBMM Başkanı Yıldırım, programın ardından 
Kırgızistan'daki temaslarını tamamlayarak 
beraberindeki heyetle ülkeden ayrıldı.
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İRAN

Çin ve Kırgızistan temaslarını 
tamamlayan TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım; Türkiye, 
İran, Rusya, Çin, Pakistan 
ve Afganistan arasındaki 
"Terörizmle ve Aşırıcılıkla 
Mücadele” konulu “Meclis 
Başkanları İkinci Toplantısı”na 
katılmak üzere İran'ın başkenti 
Tahran'a gitti. 

7 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a İran ziyareti 
kapsamında TBMM Başkanvekili Celal Adan, 
Türkiye - Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Kars Milletvekili Ahmet Arslan,  
Türkiye - Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İYİ 
Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ile 23, 24, 25 
ve 26. Dönem Adana Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 
Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar 
eşlik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Tahran Mehrabad 
Havalimanı'nda Türkiye Tahran Büyükelçisi Rıza 
Hakan Tekin, İran - Türkiye Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Ali Rıza Beygi ve diğer 
yetkililer tarafından karşılandı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
“Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele” 
konulu “Meclis Başkanları İkinci 
Toplantısı” kapsamında, İran Meclis 
Başkanı Ali Laricani ve Rusya 
Federasyonu Devlet Duması Dış 
İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid 
Slutsky ile bir araya geldi.

7 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran'ın başkenti 
Tahran'da İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile bir araya 
geldi.

Görüşmeden önce kısa bir açıklama yapan Yıldırım, 
"Komşuyuz, kardeşiz, asırlardan bu yana beraber 
yaşıyoruz. Dolayısıyla İran'ın başına bir iş gelirse 
biz kendi başımıza gelmiş gibi kabul ediyoruz. Sizin 
sevinciniz bizim de sevincimizdir." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İran'ın Çabahar kentindeki 
terör saldırısını kınayarak saldırıda hayatını 
kaybedenlerden dolayı başsağlığı diledi.

Laricani de daveti kabul edip geldiği için Yıldırım'a 
teşekkür ederek İstanbul'da yapılan Asya Parlamenter 
Asamblesi (APA) 11. Genel Kurulu'nun da çok iyi 
geçtiğini söyledi. 

Türkiye'nin APA'da çok önemli bir rolü olduğunu 
belirten Laricani, bu toplantıda bölgesel meseleleri 
değerlendirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. 

Laricani, Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde iki ülke 
ilişkilerinin güçlendiğine işaret ederek, bu iyi ilişkilerin 
devam ettirilmesini istedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Tahran'daki temasları 
kapsamında Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış 
İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ile de bir 
araya geldi. 

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



22

TBMM Başkanı Faaliyetleri

ARALIK 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İran 
İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani ile bir araya geldi. 

8 Aralık 2018

"Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele” konulu “Meclis 
Başkanları İkinci Toplantısı”na katılmak üzere İran'da 
bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, toplantı 
öncesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Hasan Ruhani ile görüştü. 

Görüşmeye, Yıldırım’ın beraberindeki parlamento 
heyeti ve İran parlamentosundan milletvekilleri katıldı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Tahran'daki temasları kapsamında 
Rusya Devlet Duması Başkanı 
Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.

8 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tahran’da Rusya 
Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir 
araya geldi. 

"Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele” konulu “Meclis 
Başkanları İkinci Toplantısı"na katılmak üzere 
Tahran’da bulunan Yıldırım ve Volodin, heyetler arası 
bir görüşme gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 
"Terörizmle ve Aşırıcılıkla Mücadele" 
konulu “Meclis Başkanları İkinci 
Toplantısı”na katıldı. 

8 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım İran İslam Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani; Afganistan Ulusal 
Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi, Çin Meclis 
Başkan Yardımcısı Çen Zu, İran Meclis Başkanı Ali 
Laricani, Pakistan Millî Meclisi Başkanı Esed Kayser, 
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’nin 
katılımıyla Tahran’da gerçekleştirilen "Terörizmle ve 
Aşırıcılıkla Mücadele” konulu “Meclis Başkanları İkinci 
Toplantısı"nda konuştu.

Türkiye'deki terörle mücadeleye dair Yıldırım, "Son 
15 yılda terörün kullandığı bütün bahaneler çözüme 
ulaştırılmıştır. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde 
kesinlikle kimlik üzerinden istismar yapılmasına 
izin verilmemiştir. Çünkü bizim farklılıklarımız 
zenginliğimizdir. Çünkü, bizim hiçbir etnik unsurla 
sorunumuz yok." ifadelerini kullandı. 

Konuşmasında dünyanın göç, açlık, iç 
karışıklıklar, doğal afet ve terör gibi birçok 
tehditle mücadele etmek zorunda olduğunu 
vurgulayan Yıldırım, bu sorunların bugün yoğun 
bir şekilde dünyanın gündemini meşgul ettiğini 
belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, söz konusu sorunların 
ülkeler arasındaki ilişkileri ve uluslararası 
sistemi de doğrudan etkilediğini ifade ederek 
"İnsanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli 
sorunlardan bir tanesi terördür. Ancak terör 
sadece bölgemizin kaderi değildir, küresel bir 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), İran İslam 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet Rusya Devlet 
Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüşmede
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mahiyet arz etmektedir. Alınacak tedbirler ve çok 
taraflı iş birliği ile terörün tahrip edici etkisini ortadan 
kaldırmak mümkündür." dedi. 

Bugün ikincisi gerçekleştirilen konferansın da bu 
amaca yönelik yapılması gerekenleri ele aldığını 
aktaran TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam 
etti: 

"Geçmiş yıllarda terör yerel ya da bölgesel 
mahiyetteydi. Teröristlerin ulaşım ve iletişim imkânları 
gayet sınırlıydı, kitleleri etkilemeleri de çok sınırlıydı 
ancak 11 Eylül saldırısı ve akabinde Afganistan işgaliyle 
birlikte terör hadisesi mahiyet değiştirip küresel bir 
hüviyete büründü. Geçen yıl dünya genelinde 10 bin 
900 bombalı ve silahlı terör saldırısı meydana geldi. 
Bu saldırılarda 27 bine yakın masum insan hayatını 
kaybetti. DEAŞ’ın geçen yıl yaptığı terör hadiselerinde 
7 bin 120 insan hayatını kaybetti. Taliban örgütü 4 bin 
925 kişiyi katletti. Yapılan bütün bu saldırıların, bu 
terör faaliyetlerinin küresel ekonomiye maliyeti yıllık 
50 milyar dolardır." 

Bu meblağın birçok ülkenin gayri safi millî hasılasının 
üzerinde bir kaynak anlamına geldiğine dikkati 
çeken TBMM Başkanı Yıldırım, "Ne yazık ki terör 
ulaşılmak istenen bazı hedefler için bugün araç hâline 
getirilmiştir. Terör amaç değildir, emperyal hedefleri 
gerçekleştirmek için bir araca dönüştürülmüştür." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Terör faaliyetleriyle ülkelerin istikrarsızlaştırıldığını, 
iç savaşa sürüklendiğini, örtülü işgal ve istila 
girişimine hazır hâle getirildiğini belirten Yıldırım, 
"Afrika ve Orta Doğu’dan başlamak üzere bazı ülke 
ve bölgelerin geleceği terör örgütleri kullanılarak 
dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Ülkelerin ekonomik 
ve sosyal dengelerini bozacak şekilde alınan kısıtlama 
kararları, tek taraflı izolasyonlar ve ambargolar terörle 
mücadeleye katkı sağlamak yerine terörün daha da 
azmasına alan açmaktadır. Bugüne kadar alınan 
ambargo kararlarından en fazla zarar gören masum 
insanlar olmuştur." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, tehditle, ambargoyla 
devletleri hizaya getirme dönemlerinin geri kaldığını 
ifade ederek "Dünyanın güvenliğinin sağlanmasından 
sorumlu olanlar, ne yazık ki güvenliği bozucu 
yöntemleri kullanmaktan çekinmemektedir." şeklinde 
konuştu. 

İran’dan önce Çin’e bir ziyaret gerçekleştirdiğini 
hatırlatan Yıldırım, orada gördüğü kalkınma hamlesinin 
kendisini etkilediğini dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Eğer bölgemizi savaş ve 
terörün gölgesinden kurtarırsak mevcut fırsatlar ve 
gelecek hedefler için daha güzel planlar yapabiliriz." 
dedi. 

Bir terör örgütüyle mücadele etmek için başka bir 
terör örgütünü taşeron olarak kullanmaya kalkışmanın 
akla ziyan bir iş olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu 
ifadeleri kullandı: 

"Ne yazık ki müttefikimiz bildiğimiz bir ülke, PKK’nın 
Suriye’deki devamı PYD-YPG örgütüyle iş birliği 
yaparak DEAŞ örgütünü ortadan kaldırma yönünde 
adımlar atmıştır. Bu fevkalade yanlış bir yoldur. 
Diyelim ki bunu yaptınız, o terör örgütünü DEAŞ’ı da 
yok ettiniz, o hâlde kullandığınız terör örgütünü yok 
etmek için bu sefer hangi terör örgütüyle iş birliği 
yapacaksınız? Bu yol, çıkmaz bir yoldur. Çünkü bu 
örgütler ülkelerin güvenliğini ve istikrarını tehdit 
ediyor. Terörün verdiği zararlardan en fazla etkilenen 
birbirine komşu olan ülkelerdir. Siz yurt içinde 
terör faaliyetlerini tamamen ortadan kaldırsanız bile 
etrafınızda bulunan istikrarsızlıklar sonucu ortaya 
çıkan terör faaliyetleri sizi rahatsız etmeye ve 
enerjinizi tüketmeye devam eder." 

Türkiye’nin yanı sıra İran, Irak ve Suriye’nin de aynı 
tehditle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Yıldırım, 
"Daha 2 gün önce Çabahar’da bir intihar saldırısı 
olmuş ve 2 İran neferi şehit olmuştur. Bu vesileyle Türk 
milleti adına üzüntülerimi ve başsağlığımı iletiyorum. 
Afganistan ve Pakistan’da durum farklı değildir. El 
Kaide’yi yok etmek üzere gelinen bu ülkede, o günden 
bu güne kadar terör azalmamıştır, artmaya devam 
etmiştir. Burada çözümü uzakta aramak yerine 
Afganistan ile Pakistan’ın çok daha yakın bir iş birliği 
ve diyalog içerisinde olmazı elzemdir." görüşünü dile 
getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, terör örgütlerinin insanların 
temel hak ve hürriyetlerinin en büyük düşmanı 
olduğuna da dikkati çekti. 

"Terör ve şiddet yoluyla siyasi hedeflere ulaşma fikri 
tamamen reddedilmelidir" diyen Yıldırım, şunları 
kaydetti: 
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"Terör ile varılabilecek bir hedef yoktur, teröre 
göz kırpan, elini veren kolunu kaptırır. Terörden 
kazanan sadece silah tüccarlarıdır, savaş 
baronlarıdır. Terörle mücadele konusunda ne 
yazık ki uzun yıllar mücadele veren, çok büyük 
bedeller ödeyen bir ülkeyiz. Bölgemiz PKK ve 
diğer terör örgütleri ile 40 yıldır mücadele 
ediyor, bu mücadelede Türkiye Cumhuriyeti 
olarak bugüne kadar yaklaşık 300 milyar dolar 
kaynak sarf ettik ve binlerce masum, sivil 
vatandaşımızın kaybı, şehitlerimiz, bedel ile 
ifade edilebilecek bir şey değildir." 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Terör olmasaydı, 
köylülerimiz, çiftçilerimiz, işçilerimiz daha müreffeh 
bir hayat yaşayabilirlerdi. Kalkınma hamlemiz de 
tamamlanmış olacaktı." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, terörle mücadele için yapılan 
harcamaların büyük yatırımlara da engel olduğunu 
ifade ederek şu şekilde devam etti: 

"Örneğin 300 milyar dolar kaynağı terörle mücadeleye 
değil de ülkemizin altyapısını güçlendirmeye 
harcasaydık geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız 
dünyanın en büyük havaalanlarından biri olan İstanbul 
Havaalanı gibi en az 10 havaalanı daha yapardık. THY 
filomuza en az 1000 adet Airbus A350 ya da Boeing 
787 iri gövdeli uçağı katabilirdik. Eğer bu kaynağı 
eğitime, sağlığa, refaha harcamış olsaydık hiçbir 
altyapı ihtiyacı kalmazdı." 

Terörün sadece silah ile yapılan bir eylem olarak 
görülmemesi gerektiğini de vurgulayan Yıldırım, 
"Finansman ve iletişim araçları, sosyal medya 
aygıtları da bugün siber savaşlar, siber olaylar da 
terörü destekleyen mecralar hâline gelmiştir. DEAŞ’ın 
yabancı savaşçıları internet üzerinden cennet 
vadederek devşirdiğini bugün gün gibi hatırlıyoruz." 
diye konuştu. 

Masum insanları açtıkları okullar ile dershanelerde 
yetiştirip kendi karanlık emellerine alet eden FETÖ 
gibi terör örgütlerinin varlığından da söz eden 
Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Bunların en başta geleni FETÖ’dür ve 15 Temmuz’da 
ülkemiz bu hain örgüt ile yüzleşmiştir. Ülkede devletin 
silahıyla, tankıyla, uçağıyla darbe yapmaya kalkmışlar 
ve insanlarımızı şehit etmişlerdir. Kökleri ülke dışında 
bulunan bu örgütün karanlık emellerinin farkında 
olmayan bütün ülkeleri bugüne kadar uyardık, 

uyarmaya devam ediyoruz. Şartlar uygun hâle 
geldiğinde bu örgüt sizlere de zarar vermekten geri 
durmayacaktır." 

TBMM Başkanı Yıldırım, teröristlerin sayılarının az da 
olsa doğurdukları etkinin büyük olduğunu ve yapılması 
gereken şeyin beraber hareket etmek olduğunu ifade 
etti. 

"Terörün dini yoktur. Bizim inancımız İslam; insanların 
birbiriyle yardımlaşmasını, karşılıklı birbirlerini 
sevmelerini ve aralarında sevgiyi yaymalarını 
emreder. İnsanı öldürmeyi değil yaşatmayı emreder." 
diyen Yıldırım, "Son zamanlarda İslami terör tanımına 
şahit oluyoruz. Bu konuda öncelikle ve özellikle 
Batılı dostlarımız sanki İslam dinini terörle yan 
yana anma konusunda maalesef ısrar etmektedir. 
Bunu şiddetle reddediyoruz. Bu gibi tanımlamalar 
İslam’a hakarettir. İslam, barış dinidir. Yaşatmayı 
emreder. 'Beni sokmayan yılan bin yaşasın.' anlayışı, 
'Benim teröristim iyidir, senin teröristin kötüdür.' 
anlayışı terörle mücadeleyi zaafa uğratmaktadır." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye’nin terörle mücadelede izlediği yollardan 
bir tanesinin de güvenlik yanında terörün istismar 
araçlarını ortadan kaldırmak olduğuna dikkati çeken 
Yıldırım, şunları anlattı: 

"Son 15 yılda terörün kullandığı bütün bahaneler 
çözüme ulaştırılmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Bölgelerimizde ekonomik, sosyal ve kültürel imkânlar 
azami ölçüde geliştirilmiştir. Altyapı, eğitim ve sağlık 
gibi konular tamamıyla halledilmiş dezavantajlı 
gruplara pozitif ayrımcılıklar getirilmiştir. İşsizliği 
azaltacak istihdama yönelik tedbirler artırılmıştır. 
Son 16 yılda altyapı tamamen geliştirilmiştir. Ulaşım, 
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iletişim altyapısına yapılan yatırımla birlikte Türkiye 
dünyada 39’uncu sıradan 9’uncu sıraya yükselmiştir. 
Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı yerlerde 
kesinlikle kimlik üzerinden istismar 
yapılmasına izin verilmemiştir. Çünkü 
bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir. 
Çünkü bizim hiçbir etnik unsurla 
sorunumuz yok. Etnik ve mezhebe dayalı 
anlayış ve faaliyetlerin hem ülkemize, hem 
bölgemize zarar vereceğinin farkındayız. 
Bu noktada hepimizin aynı görüşte 
olduğunu düşünüyorum. Biz, etnik ve 
mezhebi farklılıklarımızı her zaman 
zenginlik olarak gördük. Terörle mücadele 
ederken özgürlük-güvenlik dengesine çok 
dikkat ettik." 

TBMM Başkanı Yıldırım, terörün verdiği 
sıkıntıların bir diğerinin de göç olduğunu 
belirterek "Suriye’de son 8 yıldır devam eden terör ve 
iç karışıklıklar nedeniyle 4 milyona yakın kardeşimizi 
ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye’de çatışmalar 
başladığı günden itibaren 4 milyona yakın sığınmacıya 
ev sahipliği yaptık." bilgisini paylaştı. 

Bölge ülkeleri olarak sorunların çözümünde ortak 
hareket etmenin önemine değinen TBMM Başkanı 
Yıldırım, “Eğer bölge ülkeleri olarak sorunları 
çözebilirsek, yakın gelecekte coğrafyamızı bütün 
dünyanın çekim merkezi yapabiliriz. 6 ülkenin 
başlattığı bu inisiyatifin terörle mücadele başta olmak 
üzere bölgesel iş birliği ve kalkınma için önemli 
bir inisiyatif olacağını görüyor ve destekliyoruz. 
Sorunlarımızı çözmek için uzaktan gelen ülkelerin 
desteğine ihtiyacımız yok, bunun en güzel örneğini 
Suriye’de gösterdik. Rusya, İran ve Türkiye olarak 
Suriye’de ortaya koyduğumuz inisiyatifle sorunları 
belli bir noktaya getirdik ve çözüme yakınlaştırdık." 
dedi. 

Yemen’de devam eden iç savaş ve Myanmar’da 
Rohinga Müslümanlarına karşı uygulanan sistematik 
etnik temizliğin dünyanın gözünü kapatacağı bir 
husus olmadığına işaret eden Yıldırım, sözlerini şu 
şekilde tamamladı: 

"Yemen'de çözüme yönelik atılan adımları yürekten 
destekliyoruz. Filistin sorunu başta olmak üzere 
bölgemizde barış ve huzuru bozan sorunları çözmek 
için Türkiye, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır, 

ortak bir zeminde buluşup bölgenin geleceği için 
birlikte çalışmalıdırlar." 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Tahran’da düzenlenen "Terörizmle ve 
Aşırıcılıkla Mücadele” konulu “Meclis 
Başkanları İkinci Toplantısı"nın 
kapanış oturumunda bir konuşma 
yaptı.

8 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; İran İslam Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Ulusal 
Meclis Başkanı Abdul Rauf İbrahimi, Çin Meclis 
Başkan Yardımcısı Çen Zu, İran Meclis Başkanı Ali 
Laricani, Pakistan Millî Meclisi Başkanı Esed Kayser,  
Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin’nin 
katılımıyla Tahran’da gerçekleştirilen "Terörizmle 
ve Aşırıcılıkla Mücadele” konulu “Meclis Başkanları 
İkinci Toplantısı"nın kapanış bölümünde bir konuşma 
yaparak terör örgütleriyle mücadelede yapılacak iş 
birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörle mücadelede bölgesel iş birliğinin başarılı 
olabilmesi için önce kavramlarda ve söylemlerde 
bir birliktelik oluşturulması gerektiğine vurgu yapan 
Yıldırım, "Eğer bir ülkedeki terör örgütü diğer 
ülkelerde terör örgütü olarak görülmüyorsa burada 
fazla bir mesafe almamız zor olur. O bakımdan burada 
bir harmonizasyona ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 
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Terörle mücadelede bedel ödeyen ülkeler bölge 
ülkeleridir, terörün içinde yer alan ülkelerdir. Ancak 
gördüğümüz şekliyle bu bedelin ödenmesi bölge 
ülkeleri tarafından karşılanmasına rağmen terörün 
sebeplerini oluşturan, kaynaklarını oluşturan bazı 
planların ve hedeflerin ne yazık ki hiçbir bedel 
ödemediğini görüyoruz." dedi. 

Suriye’de yaşanan iç savaş ve terör olaylarına 
da değinen Yıldırım, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon 
Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. 

"Bunu da tabii ki severek yapıyoruz ancak bu bedelin 
bir şekilde uluslararası toplumca paylaşılması lazım" 
diyen TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Bizim inancımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın, 
insanı yaşat ki insanlık yaşasın esasına dayanıyor. Bu 
bakımdan bir an önce bölgede sorunların çözülmesi 
ve artık bu acıların sona ermesini önemsiyoruz. Bu 
yüzden de bölgesel iş birliğini İran, Rusya, Türkiye 
olarak sürdürmeye kararlıyız. Bu konferansa iştirak 
eden diğer ülkelerin de bu birliktelik içerisinde olması 
en büyük arzumuzdur." 

Terörün bütün insani değerleri yok ettiğine ve küresel 
ticareti olumsuz etkilediğine dikkati çeken Yıldırım, 
"Şu anda dünyanın başını en fazla ağrıtan konuların 
başında terör geliyor. Bir yandan ülkelerimizdeki 
insanların can ve mal güvenliğini teminat altına alırken 
diğer yandan da terörden doğan zararları giderecek 
rehabilitasyon tedbirlerini, yani sosyal projeleri, teknik 
projeleri de hayata geçirmemiz gerekiyor. İnsanları 
güvenlik ve özgürlük arasına sıkıştırmanın terörle 
mücadelede çıkar yol olmadığını düşünüyoruz. 
Özgürlükler alabildiğince olabilmeli, ama bu güvenliği 
de özgürlükleri kısıtlamadan yapabilmeliyiz." diye 
konuştu. 

İbni Haldun’un “Coğrafya bir kaderdir.” sözüne atıfta 
bulunan Yıldırım, "Bu coğrafya bizim kaderimizdir, 
kaderimizden kaçamayız. O hâlde coğrafyanın kaderini 
değiştirecek ve gelecek parlak yıllara ulaşacak iş 
birliğimizi geliştirebiliriz." ifadelerini kullandı. 

Tahran ortak bildirisinin 6 ülkenin uzmanlarının dikkatli 
ve güzel çalışmaları sonucu ortaya çıktığını belirten 
Yıldırım, oluşan metnin bütün ülkelerin hassasiyetini 
azami ölçüde yansıttığını ve bu bakımdan kıymetli 

bulduğunu dile getirerek bir sonraki toplantının 
Türkiye’de olacağı bilgisini paylaştı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Tahran’da ele alınamayan 
daha spesifik konuları İstanbul’da ele alma ve daha 
somut sonuçlar elde etmeyi ümit ettiklerini ve 
bunun için hazırlıkları bir yıl boyunca teknik düzeyde 
yapacaklarını aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, temaslarının ardından 
beraberindeki heyetle Türkiye'ye döndü.

MACARİSTAN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
resmî temaslarda bulunmak 
üzere Macaristan'ın başkenti 
Budapeşte'ye hareketi öncesi Esenboğa 
Havalimanı'nda bir basın toplantısı 
düzenledi. 

16 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Ulusal 
Meclis Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine, 
Macaristana ziyaret gerçekleştireceklerini belirterek 
bu yılın, Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 95. yıl dönümü olduğunu hatırlattı. 

Tarihten kültüre, bilimden sanata, savunmadan 
eğitime, tarımdan mimariye kadar her alanda 
Macaristanla ilişkilerin sürdüğünü dile getiren Yıldırım, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrıca NATO ortaklığı 
çerçevesinde de gelişmeye devam ettiğini kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 2013'te Macaristan ile 
Türkiye'nin ilişkilerinin "stratejik ortaklık" seviyesine 
yükseltildiğine dikkati çekerek bu bağlamda “Yüksek 
Düzeyli Stratejik İş Birliği 3. Toplantısı”nı, başbakanlığı 
döneminde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 
geçen yıl Ankara'da gerçekleştirdiklerini anımsattı. 

Dost ülke Macaristan'ın, Türkiye'nin Avrupa Birliği 
üyeliğine de güçlü destek veren ülkelerin başında 
geldiğine işaret eden Yıldırım, bu desteklerinden 
dolayı Macaristan hükûmetine teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 
ekim ayında Macaristan'ı ziyaret ettiğini, bu ziyarette 
ilişkilerin her alanda daha ileri götürülmesi için karar 
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alınarak yeni hedeflerin konulduğunu anımsatan 

Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"TBMM'yi temsilen yapacağımız bu ziyaret ile 

ülkelerimiz ve halklarımız arasında tarihten gelen 

samimi ilişkilerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz. 

Macaristan Meclis Başkanı Sayın Köver, geçtiğimiz 

ay sonu TÜRKPA Genel Kurulu vesilesiyle ülkemize 

gelmişti. Budapeşte'de yapacağımız görüşmede, 

Meclislerimiz arasındaki ilişkilerin yanı sıra ülkeler 

arasındaki ilişkileri, bölgesel ve uluslararası konuları 

da ele alma fırsatı bulacağız. Sayın Meclis Başkanı, 

Başbakan ile görüşme imkânı olacak. Böylece 

günübirlik ziyaretimizi tamamlamış olacağız. Bu 

ziyaretin ülkemiz Macaristan ilişkileri bakımından 

hayırlara vesile olmasını diliyorum." 

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki heyet, 

açıklamanın ardından Macaristan'a hareket etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

resmî temaslarda bulunmak üzere 

Macaristan'a gitti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, Budapeşte Liszt Ferenc 

Havaalanı’nda, Macaristan - Türkiye Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye'nin 

Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilci 

Selda Çimen ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Budapeşte ziyaretinde 

TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ Kütahya Milletvekili İshak 

Gazel, TBMM Kâtip Üyesi CHP Sinop Milletvekili Barış 

Karadeniz, TBMM İdare Amiri MHP Ankara Milletvekili 

Erkan Haberal, Türkiye - Macaristan Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Kocaeli 

Milletvekili Cemil Yaman ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili 

Dursun Ataş eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî 
temaslarda bulunmak üzere geldiği 
Budapeşte'de Macaristan Ulusal 
Meclis Başkanı Laszlo Köver ile 
görüştü.

17 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Macaristan Ulusal 
Meclis Başkanı Laszlo Köver, Ulusal Meclis binasında 
bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Macaristan Ulusal Meclis Başkanı 
Köver ile ortak basın toplantısı düzenleyen TBMM 
Başkanı Yıldırım, Meclis Başkanı Köver'in yaklaşık bir 
ay önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini, o gün Türk-Macar 
ilişkilerinin ele alındığını ve bugün de tüm konuları 
tekrar ele alma fırsatı yakaladıklarını söyledi. 

18 Aralık'ın Türkiye ve Macaristan arasındaki 
diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümü 
olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
bu yüzden bugünkü ziyaretin daha anlamlı olduğunu 
kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan ve Türkiye'nin 
siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam 
ederken tarihî bağları da ihmal etmediğini kaydederek 
"NATO'da da Macaristan ile beraberiz. Türkiye'nin 
Avrupa Birliği üyeliği konusunda Macaristan başından 
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beri hep olumlu bir tutum izliyor, bu yüzden kendilerine 
teşekkür ediyoruz." dedi. 

Macaristan ve Türkiye arasında son dönemde 
resmî ziyaretlerin sıklaştığını, 24 Haziran seçimleri 
sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
ilk AB ülkesi ziyaretini Ekim ayında Macaristan'a 
gerçekleştirdiğini anımsatan Yıldırım, 
"Ben de yeni Meclisin başkanı olarak 
yine ilk ziyaretimi AB üyesi ülkelerden 
Macaristan'a gerçekleştiriyorum. Bu 
ziyaretler de Türkiye'nin Macaristan 
ilişkilerine ne kadar önem verdiğini 
gösteriyor." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, gelecek yıl 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın 
başkanlığında Türkiye-Macaristan 
Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği 
Konseyi'nin gerçekleştirileceğini söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Macaristan Ulusal Meclis 
Başkanı Köver'in ev sahipliği ile kendisine ve Türk 
heyetine gösterdiği ilgiden dolayı müteşekkir olduğunu 
dile getirdi. 

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver ise 
Türkiye'de bütçe görüşmeleri dolayısıyla Meclisin 
yoğun mesaisine rağmen Yıldırım'ın Macaristan 
ziyaretinin kendileri açısından önemli olduğunu  
belirtti. 

Köver, 18 Aralık'ta Türkiye ve Macaristan arasındaki 
diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 95. yıl dönümünün 
kutlandığını, bu yüzden Yıldırım'ın bugünkü ziyaretinin 
sembolik anlam taşıdığını ifade etti. 

Macaristan'ın izlediği Doğu'ya açılım politikasında 
Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu kaydeden Köver, 
"Vişegrad Dörtlüsü (Polonya, Macaristan, Çekya, 
Slovakya) ve komşu ülkeler hariç, Macaristan'ın 
en hareketli dış ilişkileri Türkiye ile olan ilişkilerdir. 
Bu durum, birbirimize olan sempatinin de bir 
göstergesi."diye konuştu. 

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile 

heyetler arası bir görüşme de gerçekleştiren TBMM 

Başkanı Binali Yıldırım, daha sonra beraberindeki 

heyet ile birlikte Macaristan Millî Meclisini ziyaret etti. 

Yıldırım'a Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver 

eşlik etti.

Resmî temaslarda bulunmak üzere 
başkent Budapeşte'de bulunan TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan 
Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

17 Aralık 2018

Macaristan’a resmî bir ziyaret gerçekleştiren TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan Başbakanı Viktor 
Orban ile Ulusal Meclis binasında heyetler arası bir 
görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Macaristan'daki ziyaretleri 
kapsamında Türk Şehitliği ile 
Macaristan'daki Osmanlı eserleri 
arasında yer alan Gül Baba Türbesi'ni 
ziyaret etti.

17 Aralık 2018

Resmî ziyaret kapsamında başkent Budapeşte'de 

bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, beraberindeki 
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heyetle buradaki Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek  

1. Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Şehitleri Anıtı'na çelenk  

bıraktı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, burada şehitlik özel defterini 

imzaladı ve şehitlikteki mezarların başında dua etti.

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindeki 

heyet, ülkedeki Osmanlı dönemi eserlerinden 

Gül Baba Türbesi'nde de incelemelerde 

bulundu ve dua etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'a, ziyaretlerde 

Macaristan - Türkiye Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Türkiye 

Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay 

ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığının (TİKA) Budapeşte Koordinatörü 

Suna Çolakoğlu da eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Endonezya’nın Sunda 
Boğazı bölgesinde meydana gelen tsunami felaketi 
sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: 

“Endonezya'nın Sunda Boğazı bölgesinde dün meydana 
gelen tsunami felaketinde 220’den fazla insanın öldüğünü, 
850’nin üzerinde insanın yaralı olarak kurtulduğunu 
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Meydana gelen felaket sebebiyle ölenlere Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. 
Tsunami felaketine maruz kalan dost ve kardeş 
Endonezya halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 

Türkiye olarak, dünyadaki bütün mazlum ve mağdur 
ülke ve toplumlara yaptığımız gibi, böylesine zor 
günlerinde dost ülke Endonezya’nın yanında 
 olacağız.”

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM,  
ENDONEZYA HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

23 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hristiyanlık inancına 
mensup vatandaşların 24 Aralık Noel yortuları 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın mesajı şu şekilde: 

"İnsanlara sevgiyi ve hoşgörüyü hatırlatan önemli 
günlerden biri olan ve Hristiyan vatandaşlar arasında 
coşkuyla kutlanan Noel Bayramı'nın, her zaman 
ihtiyaç duyulan, şiddet ve çatışmadan uzak, sevgi dolu 
günlerin yakın olmasına vesile olmasını diliyorum. 

Bayramlar, barış içinde, bir arada, mutlu ve huzurlu 
şekilde yaşama arzusunun somut bir ifadesidir. Dil, 

din, renk ve kültür farklılıkları bir kilimin desenleri gibi 
görülüp, toplumsal zenginliğimizin belgeleridir. 

Terör, şiddet ve savaş gibi hâllerde insanlar birbirlerine 
karşı kışkırtıcı bir mesaj yaysalar da insanlığın tercihi 
her zaman sevgi, barış ve huzurdan yana olmuştur. 

İnsanlara sevgiyi ve hoşgörüyü hatırlatan önemli 
günlerden biri olan ve Hristiyan vatandaşlarımız 
arasında coşkuyla kutlanan Noel Bayramı'nın, her 
zaman ihtiyaç duyduğumuz, şiddet ve çatışmadan 
uzak, sevgi dolu günlerin yakın olmasına vesile 
olmasını diliyor, bütün Hristiyanların Noel Bayramı'nı 
kutluyorum."

NOEL MESAJI
23 Aralık 2018
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, TÜRK-İŞ'İ ZİYARET ETTİ
11 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) 
Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 
makamında ziyaret ettikten 
sonra basın mensuplarına 
açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret görüşmeleri 
vesilesiyle son günlerde 
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay'a yöneltilen birtakım 
haksız ifadelerin söz konusu olduğunu belirten 
Yıldırım, şunları söyledi: 

"Biz Ergün Atalay'ı iyi biliriz. Ergün Atalay, Türkiye'de 
emeğin, alın terinin temsilcisi olan en köklü sendikasının 
genel başkanı olmasının ötesinde, geçmişiyle pırıl pırıl 
bir insandır. Dolayısıyla hiçbir şekilde memleketin 
ve milletin geleceğine yönelik yanlış hareketin 
içerisinde olmamıştır. Bundan sonra olmasını kimse 
beklemesin. Biz, Ergün Bey ve arkadaşlarını 30 
yıldır tanırız. Her zaman sağduyunun yanında olmuş, 
mesele memleket olunca, mesele millet olunca 'gerisi 
teferruat' diyerek en önce adım atmış, yola çıkmış 
bir kardeşimizdir. Dolayısıyla Türk işçi hareketinin, 
emeğin en büyük örgütü TÜRK-İŞ 'in, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanının saçma sapan haberlerle yıpratılmasına 
asla gönlümüz razı gelmez. Bugün bu ziyaret, ‘Meclis 
Başkanı’ sıfatımla hem bir iadeiziyaret hem de bu son 
günlerde yaşananlara karşı bir cevaptır." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Danimarka'da düzenlenen 
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Kongresi'ne 
katılan Atalay'ın burada yaptığı konuşmada, 
Türkiye'ye yönelik tehditleri açık bir şekilde ifade 
ettiğini vurguladı. Yıldırım, "Atalay; DEAŞ'ı, PKK'sı, 
PYD'si ve Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle 
ülkemizin ne kadar büyük bir yük altında olduğunu 
ve ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, 
huzurumuzu bozmaya çalışanlara yönelik ne kadar 

dikkatli olmamız gerektiğini çok veciz bir şekilde 
ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, TÜRK-İŞ Genel Başkanı 
Ergün Atalay ve arkadaşlarını haksız, mesnetsiz, akla 
izana uymayan meselelerle isnat etmenin fevkalade 
yanlış olduğunu ifade ederek, "Bunu kabul etmemiz 
asla mümkün değildir. TÜRK-İŞ, aynen durduğu 
yerde, çizgisinde, geçmişte olduğu gibi gelecekte de 
bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara karşı, emek 
örgütlerinin sigortası olmaya devam edecektir." dedi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

şehit edilen Rize Emniyet Müdürü 

Altuğ Verdi’ye başsağlığı, yaralanan 

görev arkadaşlarına da geçmiş olsun 

dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rize Emniyet Müdürü 
Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine değinerek şunları 
söyledi: 

"Benim de yakın korumalığımı yapan Rize Emniyet 
Müdürü Altuğ Verdi, maalesef bir polis memurunun 
saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan görev 
arkadaşları var. Emniyet Müdürümüze Allah'tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da Allah'tan 
şifa diliyorum."
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ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ İÇİN 
MERSİN’DE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

12 Aralık 2018

Makamında uğradığı silahlı saldırı 
sonucu şehit olan Rize Emniyet 
Müdürü Altuğ Verdi, Mersin'de 
ebediyete uğurlandı.

Rize'de yapılan törenin ardından 
naaşı Mersin'in Yenişehir ilçesine 
getirilen Verdi için yoğun kalabalık 
nedeniyle Muğdat Camisi önündeki 
kara yolunda tören düzenlendi.

Şehit Emniyet Müdürünün bir 
dönem yakın korumalığını yaptığı 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilen cenaze törenine ayrıca 
şehidin ailesi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Lütfi Elvan, Mersin Valisi 
Ali İhsan Su, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 
Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral 
Önder Gürbüz, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet 
Şahne, siyaset, spor ve sanat camiasından kişilerle 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şehidin öz geçmişinin 
okunmasının ardından yaptığı konuşmada, sözün 
bittiği yerde olunduğunu söyledi. 

Altuğ Verdi'nin uğradığı alçakça saldırı neticesinde 
Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu belirten Yıldırım, 
şunları ifade etti: 

"Emniyet Müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. 
Mekânı cennet olsun. Ailesine Allah'tan sabır 
diliyorum. Emniyet camiamızın, İçişleri Bakanlığımızın 
ve milletimizin başı sağ olsun. Kendisini yakından 
tanıma fırsatım oldu. Altuğ, esasında iyi bir meslek 
adamı olmanın yanı sıra çok iyi bir baba ve insandı. 
Onu kaybetmenin üzüntüsünü, derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Belki herkes bilmeyebilir, o, alçak 15 
Temmuz gecesinde çok önemli bir görev ifa etmiştir. 

Çok değerli cemaat, artık sözün bittiği yerdeyiz. 

Ümit ederiz ki başka bu gibi cinnet olayları bir daha 

yaşanmasın. Çocuklar babasız kalmasın. Şartlar 

ne olursa olsun, bütün emniyet mensuplarımız, 

jandarmalarımız, Silahlı Kuvvetler mensuplarımız 

ve 81 milyon vatan evladı, yeri geldiğinde bu ülke 

topraklarını savunmak için gece gündüz tetikte olmaya, 

sınırda olmaya hazırdır. Bize bu huzuru ve istikrarı 

sağlayan bütün Mehmetçiklerimize, polislerimize, 

askerlerimize Allah'tan muvaffakiyet diliyorum. 

'Bütün şehitlerimizin mekânı cennet olsun.' diyorum. 

Altuğ Verdi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet 

diliyor, onu bu son yolculuğunda yalnız bırakmayan 

teşkilat mensuplarına, Mersinlilere, cemaatimize aile 

adına şükranlarımızı sunuyorum." 

Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze 

namazının ardından TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri 

Bakanı Soylu ile vatandaşlar tarafından Verdi'nin Türk 

bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar taşındı.

Cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Yıldırım 

şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Şehit Verdi'nin cenazesi, Mezitli Mezarlığı'ndaki aile 

kabristanında toprağa verildi.
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TBMM’DE "MÜLTECİLER, GÖÇMENLER VE UYUM 
POLİTİKALARI SEMPOZYUMU" YAPILDI

12 Aralık 2018

TBMM ile Birleşmiş Milletlerin (BM) iş birliğinde 
Mecliste düzenlenen, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin 70. yılında "Mülteciler, 
Göçmenler ve Uyum Politikaları-Fırsatlar, 
Zorluklar, Çözümler" konulu sempozyum 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 
gerçekleşti.

Sempozyuma TBMM Başkanvekili Levent Gök, 
AK PARTİ İnsan Haklarından Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, İçişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Akdeniz 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK 
PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanvekili AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Hüseyin Yayman, milletvekilleri ile BM 
Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova 
Sollorano ve davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, BM'nin, 10 Aralık 1948'de 
Paris'te yaptığı toplantıda İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'ni kabul ederek bu konuda evrensel bir 
çerçeve belirlediğini hatırlattı. 

70 yıl önce kabul edilen metnin insanlık tarihi 
açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten 
Yıldırım, Türkiye'nin ilk imzacıları arasında bulunduğu 
beyannamenin, insan şeref ve haysiyetinin korunması 
için gösterilen hassasiyetin somut bir ifadesi olduğunu 
söyledi. 

İnsanlık tarihinin bir açıdan "savaşlar tarihi" olarak 
nitelendirildiğini dile getiren Yıldırım, 1. Dünya 
Savaşı'nda ölenlerin yüzde 95'inin asker olmasına 
karşın 2. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin 
yüzde 67'sinin sivil, masum insanlar olduğuna dikkati 
çekti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 2. Dünya Savaşı'ndan 
çıkarılan dersler kapsamında önce BM teşkilatının 
kurulduğunu, daha sonra İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi'nin kabul edildiğini anlattı. 

Beyannamenin, yaratılanların en şereflisi olan insana, 
hakları konusunda yasal bir çerçeve getirdiğini ancak 

çizilen bu çerçevenin, insan haklarının ihlaline ne 
yazık ki mani olamadığını söyleyen Yıldırım, insanlığın, 
geçmişte olduğu gibi günümüzde de savaşmaya, 
birbirinin haklarını ihlal etmeye devam ettiğini 
vurguladı. 

Sorunun devam etmesinin nedeninin çoğunluğunu 
Müslüman nüfusun oluşturduğu ülkelerde terör, 
şiddet ve iç karışıklıkların sürmesi olduğunu ifade 
eden Yıldırım, bu çatışmaların iltica ve göçmen 
kavramlarını yeniden dünya gündeminin ilk sırasına 
taşıdığını belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Doğudan batıya, kuzeyden 
güneye ilticaları hiç kimse ayıklamamalıdır. Sonuçta 
insanların barış ve güven içinde yaşayacakları hayat 
şartı aramaları en doğal haklarıdır." dedi. 

Türkiye'nin, dünyanın en sorunlu bölgeleri olan 
Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu üçgeninde yer 
aldığını söyleyen Yıldırım, kriz bölgelerinin ortasında 
bulunan Türkiye'nin, aynı zamanda göçmenlerin de 
bulunduğu bir ülke olduğunu dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, insanın insanı hasım görmesi 
nedeniyle dünyanın çeşitli yerlerinde göçmen sorunu 
yaşandığını, yaşanmaya da devam ettiğini belirterek 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kayıtlarına göre 
2017 sonu itibarıyla 70 milyon insanın savaş, şiddet, 
baskı gibi nedenlerle yaşadığı toprakları terk etmek 
zorunda kaldığını bildirdi. 

Bu insanların çoğunluğunun Suriye, Afganistan, 
Güney Sudan, Myanmar ve Somali vatandaşları 
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olduğunu ifade eden Yıldırım, en çok sığınmacı alan 
ülkelerin ise Türkiye, Pakistan, Uganda, Lübnan ve 
İran olarak raporlara yansıdığına dikkati çekti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Mağdur olan da mağduriyeti paylaşan da aynı 
coğrafyanın insanlarıdır. Dünyanın 80 trilyon dolar 
yıllık gayri safi hasılası var. 80 trilyon dolarlık millî 
gelirin yarısı ABD, AB ülkelerine aittir. Bu ülkelerde 
yaşayan nüfus, dünya nüfusunun ancak yüzde 11'idir. 
Toplam 836 milyon nüfusu olan AB ve ABD'de kişi 
başına düşen millî gelir 47 bin doların üzerindedir. 
Peki, 70 milyonluk mülteci sorununa bu ülkeler ne 
kadar sahip çıkmaktadır? Rakamlara baktığımızda 
Almanya 1 milyon 410 bin, Fransa 402 bin, İtalya 355 
bin, İsveç 328 bin, Avusturya 173 bin, Yunanistan 83 
bin, hepsini topladığınızda 2 milyon 751 bin mülteci 
AB ülkeleri tarafından barındırılmaktadır. ABD'de 12 
milyon yasa dışı göçmen bulunmaktadır." 

TBMM Başkanı Yıldırım, iltica etmek zorunda kalan 
insanların, kendilerini bu duruma getiren savaş, açlık 
ve işsizlik gibi sebeplerin failleri, aktörleri değil, bu 
işin mağduru olduğunu vurgulayarak, "Bütün noktada 
insanlığa büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'ni yayımlayan ülkeler, 
öncelikle bu bildiriye sahip çıkmalıdır." dedi. 

700 milyonu aşkın insanın açlıkla karşı karşıya 
olduğunu, yılda 20 milyona yakın kişinin açlık nedeniyle 
hayatını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, buna karşın 
750 milyonu aşkın insanın ise aşırı beslenme sorunu 
yaşadığını kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, insanların bir yandan açlıktan 
yaşamını yitirirken diğer yandan bazı insanların aşırı 
beslenme tedavisi için milyarlarca lira para harcadığını 
söyleyerek şu şekilde devam etti: 

"Bu dengesizlik insanların hayatını gittikçe 
zorlaştırmaktadır. Bu noktada insanların gelişmiş 
ülkelerden bazı önemli beklentileri vardır. Her şeyden 
önce İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde ifadesini 
bulduğu gibi insani ve vicdani değerlere sahip 
çıkılmalıdır. 'İnsanı yaşat ki insanlık yaşasın.' anlayışı 
ortak slogan hâline getirilmeli, kimse kendi köşesine 
çekilerek olayları dışarıdan seyretmemelidir. Ülkelere 
ve insanlara akıl vermek kolaydır. 'Gelin meseleleri 
birlikte çözelim.' denildiğinde herkes tribünlere 
çekiliyor." 

Türkiye'nin birçoğu Suriyeli olmak üzere 3,6 milyon 
mülteciye ev sahipliği yaptığını bildiren Yıldırım, 
"İnsani ve vicdani bir mesele olduğunu biliyoruz. 
Bundan da yüksünmüyoruz." dedi. 

"Komşu komşunun külüne muhtaçtır." atasözünü 
hatırlatan Yıldırım, "Bugün komşunun himayesine 
muhtaç kalan insanlara kucak açmak, kol kanat 
germek insani değerlerimizin başında gelmektedir." 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 2011 yılından beri Türkiye'ye 
gelmeye başlayan Suriyelilerin öncelikle barınma, 
eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya 
başladıklarını, 2019 yılını ise "uyum yılı" ilan ettiklerini 
kaydetti. 

Türkiye'deki Suriyelileri sosyal ve kültürel yapıya 
entegre çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran 
Yıldırım, bu doğrultuda misafir edilen göçmenlere 81 
ilde dil kursları, sosyal ve kültürel yapıyı anlatan eğitici 
kurslar açılacağını belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Suriye'de barış mutlaka 
tesis edilecektir ve ülke güvenli hâle gelecektir. Bu 
kardeşlerimiz ülkelerine, doğdukları, büyüdükleri, 
acı tatlı hatıralarının olduğu kendi evlerine mutlaka 
dönecektir." diye konuştu. 

Türkiye'nin, "İnsan ölmesin, insanlık ölmesin." diyerek 
çalışmalarını fedakâr bir şekilde yürüttüğünün altını 
çizen Yıldırım, "Dostlarımızın sırtımızı sıvazlamaları 
iyi bir şey ama yeterli değildir. Yüke onların da el 
atmaları gerekir. Sadece takdir, teşekkür etmek 
yetmez, sorumluluğa ortak olmaları da gerekir. İster 
bu noktada katkı sağlasınlar, isterse sağlamasınlar. 
Türkiye kendine yakışanı tarihinden gelen tecrübesini, 
örfünü, âdetini, inançlarının gereğini bundan 
sonra da yapmaya devam edecek ama birinci 
görevimiz, karışıklıkların olduğu Suriye'de sorunun 
çözülmesi ve ülkeye huzurun gelmesi olacaktır." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'nin millî gelirine oranla en fazla insani yardım 
yapan ülke olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları 
söyledi: 

"Biz meseleleri insani açıdan ele alıyoruz. Aynı 
duyarlılığı diğer dostlarımızdan, özellikle de gelişmiş 
ülkelerden bekliyoruz ancak onlar Suriyelilere ve 
benzer durumdaki mültecilere yalnızca iş gücü 
olarak bakıyorlar. Aralarından eğitimlileri, gençleri 
alıp diğerlerine yüzlerini çeviriyorlar. Türkiye 
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ekonomisinin 20 katı büyüklüğündeki AB, Türkiye'nin 
gösterdiği feragatin yarısını bile gösteremiyor. 
Bu durum dünyanın diğer bölgelerinde de farklı 
değil. İsrail'in Filistin topraklarını işgaliyle başlayan 
sorun bugün kangren hâline gelmiştir. On binlerce 
Filistinli, mülteci kampında doğup, mülteci kampında 
hayatını kaybetmektedir. Benzer durum Rohingya'da 
Müslümanların başındadır. Bir etnik temizlikle karşı 
karşıyalar. Bu insanlar sistemli ve vahşice yürütülen 
katliamlarla yaşadıkları yerlerden çıkarılıp Bangladeş 
topraklarında, kötü şartlarda hayat sürdürmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Başbakanlığım döneminde 
buralara gittim. O insanların ne hâlde olduklarını 
gördük. Türkiye oraya da yardım elini uzattı. Hâlen 
orada yüz binlerce insanın yeme, içme ihtiyaçlarının 
giderilmesi için gayret gösteriyoruz." 

Yemen'de devam eden iş savaş nedeniyle 15 milyon 
insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu, Afganistan'ın 
40 yıldır barışa hasret kaldığını belirten Yıldırım, savaş 
ve şiddetin bulunduğu yerde ekonomik kalkınma ve 
refahın olamayacağını vurguladı. 

Sürekli devam eden şiddetin çevreye mutsuzluk 
yaydığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: 

"İnsanı mutsuz eden krizleri ve masum kişilere yapılan 
zulümleri önleyecek geçerli, etkin bir mekanizma 
olmaması da çok büyük eksikliktir. Yaşamak en 
temel insan hakkıdır. Yaşama hakkının ihlal edilmesi, 
insanın Allah'ın kendine yüklediği sorumluluğu 
reddetmesi anlamına gelir. Bu noktada insana 
yüklenen sorumluluğu hatırlatacak uluslararası bir 
mekanizmaya şiddetle ihtiyaç vardır. BM bugünkü 
yapısıyla bu konulara ne yazık ki çözüm bulmaktan 
uzaktır. Bu niteliği sebebiyle özellikle BMGK'nin 
yapısında mutlaka değişikliğe gidilmelidir. Bu yüzden 
Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman 'Dünya 
5'ten büyüktür.' ifadesini dile getirmektedir. 2. Dünya 
Savaşı'nın galipleri tarafından savaştan edinilen 
tecrübeler ve çıkarılan dersler üzerine kurulan 
BMGK, yarınlara da aynı anlayışla devam edemez. Bu, 
sürdürülebilir bir durum değildir. Dünyada galipler ve 
mağluplar anlayışı çoktan geride kalmıştır. Bu yapı 
mutlaka değişmelidir." 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu "Mülteciler, 
Göçmenler ve Uyum Politikaları-
Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler" konulu 
sempozyumun açılışında bir konuşma 
yaptı.

Sempozyumun açılışında konuşan İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, konuşmasında 
Suriye'deki iç savaşın milyonlarca insanı mülteci 
hâline getirmesinin, en fazla Türkiye'yi etkilediğini dile 
getirdi. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Çavuşoğlu, dünyadaki en büyük sığınmacı nüfusuna 
ev sahipliği yapan Türkiye'nin, sığınmacılara dönük 
politikalarıyla hem hukuki hem de ahlaki düzeyde 
uluslararası toplumun yüz akı olduğunu söyledi. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 14. 
maddesinin "Herkes zulüm karşısında başka 
memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek ve 
memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek 
hakkını haizdir." ifadesini anımsatan Çavuşoğlu, 
Birleşmiş Milletler verilerine göre, 300 milyona yakın 
insanın kendi doğduğu ülkenin dışında yaşadığına 
işaret etti. 

Göç hareketlerinin, iyi yönetilebildiği takdirde 
ekonomik, kültürel ve sosyal katma değerler 
oluşturabildiğini; aksi takdirde, kamu düzeni ve 
güvenliğine tehdit oluşturabildiği gibi insan hakları 
ihlallerinin de ortaya çıkmasına yol açtığını belirten 
Çavuşoğlu, teröristlerin göç yollarını kullanmasının ve 
yaşanan uyum problemlerinin, göçün kriminal algısını 
popüler hâle getirdiğini bildirdi. 

Oysa yapılan çalışmaların, göçmenlerin suça karışma 
oranının yerleşiklere göre daha düşük seviyede 
olduğunu gösterdiğini aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'de, 
2018 yılı başı itibariyle yaklaşık 3,4 milyon Suriyelinin 
geçici koruma statüsüyle yaşadığını hatırlattı. 

Çavuşoğlu, Suriyelilerin yanı sıra Irak, Afganistan, 
İran, Somali gibi ülkelerden Türkiye'ye uluslararası 
koruma bulmak maksadıyla gelen 2017 sonu itibarı ile 
300 bin sığınmacının bulunduğunu anlattı. 

Türkiye'de bugün 3,4 milyonu geçici koruma statüsüyle, 
300 bini uluslararası koruma başvurusuyla, 600 bini 
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ikamet izniyle olmak üzere yaklaşık 190 farklı ülkeden, 
farklı statülerde 4,3 milyon göçmen yaşadığını ifade 
eden Çavuşoğlu, şu şekilde konuştu: 

"Ülkemizde bulunan kayıtlı Suriyeliler geçici koruma 
statüsündedir. Geçici koruma, bireysel uluslararası 
koruma başvuru mekanizmasının etkin bir şekilde 
uygulanmasının mümkün olamayacağı ölçüde kitlesel 
göç hareketinin olduğu durumlarda uygulanan 
bir koruma tedbiridir. Geçici koruma kapsamına 
alınanlara, başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim, 
iş piyasasına erişim, sosyal yardım ve hizmetler ile 
evlilik, abonelik ve araç kaydı işlemleri yapabilmelerine 
dair hizmetler ikamet ettikleri illerde sağlanmaktadır. 
Uluslararası alanda içeriği net olmayan geçici 
koruma statüsü, Türkiye'de oluşturulan mevzuat ve 
beraberindeki uygulamalarla uluslararası sürece 
örneklik edecek olgunluk düzeyine ulaşmıştır. 

Medyanın ve siyasi aktörlerin göç dili ve ötekileştirme 
problemi sığınmacıların uyum sürecini en olumsuz 
şekilde etkileyen husustur. Göçmenler ve suç 
işleme eğilimi arasında kurulan asılsız ilişki bunun 
en açık örneğidir. Göçmen ve mültecilerin suça 
eğilimli oldukları ve suç oranlarını artıracak biçimde 
adli olaylara karıştıkları iddiasının büyük oranda 
temelsiz olduğu istatistiklerden anlaşılmaktadır. 
Suriyelilerin Türkiye'de işlenen toplam suçlara 
oranı, Türkiye'deki toplam nüfusları göz önünde 
bulundurulduğunda, ülkemiz genel suçlarına göre 
oldukça azdır. Suriyelilerin karıştıkları olayların 
Türkiye'deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-
2017 arasında yıllık ortalama yüzde 1,32'dir. 

Göçmenlere dönük yalan, nefret söylemi de 
duyarlılık göstermemiz gereken bir problem 
alanıdır. 'Kaçak mülteci' veya 'yasa dışı göçmen' 
tanımlaması sığınmacıların, mültecilerin, 
göçmenlerin yasa dışı olduğuna, suçlu olduğuna 
dair bir algı oluşturmaktadır. Sığınmacı olmak, 
uluslararası koruma için göçmek, yasa dışı bir 
hareket değildir; aksine 1951 Cenevre Sözleşmesi ile 
teyit edilmiş bir insan hakkıdır. 'Kaçak' ya da 'yasa 
dışı' terimleri yanlış kullanımdır, doğrusu 'düzensiz' 
terimidir. Gerek toplumsal bir gerçek olarak gerekse 
de yasal olarak mülteciliğin ve iltica etmenin bir 
insan hakkı olduğunun geniş topluma anlatılması, 
başta medya ve siyaset etiği olmak üzere toplumsal 
sorumluluğumuzun zorunlu kıldığı bir gerekliliktir." 

Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, dünyadaki en 
büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yaptığını; 

sığınmacılara dönük politikalarıyla hem hukuki hem 
de ahlaki düzeyde, uluslararası toplumun yüz akı 
olduğunu vurgulayarak "Türkiye açısından göçün 
yönetilebilmesi ve sağlıklı uyum politikalarının 
uygulanması bir zorunluluktur. Türkiye, bu göçü 
bir yük olmaktan çıkaracak, bir fırsat penceresine 
dönüştürecektir." dedi. 

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena 
Vojackova Sollorano da gerçekleştirdiği konuşmasında, 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin savaşların ve 
nefretin ortadan kaldırılması için ortaya konulduğunu 
ifade etti. 

Beyannameyi kaleme alan katılımcıların dünyanın 
farklı ülkelerinden geldiğini ve metni formüle ettiğini 
anlatan Sollorano, metnin ilk yazıldığı tarihte Türkiye 
tarafından güçlü bir şekilde savunulduğunu anımsattı. 

Türkiye'nin, bu beyannamenin ilk imzacı devletlerinden 
birisi olduğunu vurgulayan Sollorano, göçmenlere 
yaptığı ev sahipliğinden dolayı Türkiye'yi kutladığını 
ifade ederek, bunu yapan çok ülke olmadığını kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım ve beraberindekiler, programın 
ardından "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 
70. Yılında Mülteci ve Göçmen Hakları" konulu 
fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sempozyumun açılışında, Sığınmacılar ve 
Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Al 
Farah Mülteci Korosu tarafından bir konser verildi. 

Sempozyumda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Antonio Guterres'in, İnsan Hakları Günü dolayısıyla 
yayımladığı video mesajı da gösterildi.

Sempozyumda açılış konuşmalarının ardından, 
AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun 
moderatörlüğünde sunumlar yapıldı.
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“PARLAMENTERLER ARASI KUDÜS PLATFORMU  
2. KONFERANSI” İSTANBUL'DA YAPILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul’da "Kudüs, 
Filistin'in Ebedî Başkenti" temasıyla düzenlenen 
“Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 2. Konferansı” 
katılımcıları ile bir araya geldi.

TBMM himayesinde, Ümmetin Temsilcileri Vakfı 
desteğiyle düzenlenen "Parlamenterler Arası Kudüs 
Platformu 2. Konferansı"na ayrıca, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili 
Cevdet Yılmaz, TBMM İdare Amiri, Türkiye - Filistin 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Hasan Turan; Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Parlamenterler 
Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı ve Hazine ve 
Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mevlüt Uysal, konuk Meclis başkanları, 
Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Genel Başkanı 
Hamid el Ahmar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas'ın Özel Temsilcisi Azam el Ahmad ve 74 
ülkeden milletvekilleri katıldı.

“Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 2. Konferansı” 
katılımcıları onuruna verilen gala yemeği öncesinde bir 
konuşma yapan TBMM Başkanı Yıldırım, konferansın 
Filistin meselesinin çözümüne katkıda bulunacağına 
yürekten inandığını dile getirdi.

Üç semavi dinin kutsal şehri olan Kudüs'ün, hak ve 
istiklal mücadelesinin adı olduğunu belirten Yıldırım, 
"Kudüs, Filistin davasının amiral gemisi ve sancağıdır. 
Bu platformun amacı, hürriyetine kavuşuncaya kadar 
Kudüs meselesini dünya gündeminde tutmaktır. 
Yüklendiğiniz bu kutsal görev sebebiyle sizleri tebrik 
ediyorum." diye konuştu. 

1967’de başlayan ve artarak devam eden işgal, 
yayılma, zulüm ve adaletsizliğin Filistinlilerin kaderi 
olmaktan çıkarılması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, 
Hazreti Peygamber'in ahirete irtihalinden 4 yıl sonra 
İslam toprağı olan Kudüs'ün yüzlerce yıl farklı inanç 
ve kültürlerin bir arada, barış içinde yaşadığı bir şehir 
olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Kudüs'ün bu vasfına yeniden 
kavuşması gerektiğini ifade ederek, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: 

"Hepimizin ortak amacı Filistin halkının hür ve 
bağımsız devlet olarak yaşadığını görmektir. Kudüs'te 
ezan seslerinin silah ve yıkım seslerinin yerini 
alacağı günlerin yakın olmasını diliyorum. Kudüs 
barış, huzur, güven ortamına kavuşmazsa Avrupa 
da Asya da Amerika da huzursuz olur. Bugün 
düzenlenen konferansın amacı Kudüs için adalet ve 
barış aradığımızı bir kez daha dünyaya duyurmaktır. 
Filistin'de barışın olmazsa olmaz şartı, 1967 sınırları 
dâhilinde, başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen, 
coğrafi toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin 
kurulmasıdır. Öz yurtlarında garip bir duruma 
düşürülen Filistinliler de barış, huzur ve refah içinde 
yaşama hakkına mutlaka kavuşmalıdır." 

İsrail yönetiminin Filistin topraklarını işgal ettiği gibi 
onların meşru protesto haklarını da şiddet yoluyla 
engellediğini aktaran Yıldırım, bu durumun en açık 
şekliyle “Büyük Dönüş Yürüyüşü”nde görüldüğünü 
dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, İslam İşbirliği Teşkilatı 
Dönem Başkanı olarak 2 olağanüstü zirveye ev 
sahipliği yaptıklarını hatırlatarak "Adaletsizlik 
karşısındaki mücadelemizi Birleşmiş Milletlere (BM) 
bir kez daha taşıdık. Yaptığımız çağrı üzerine toplanan 
BM Genel Kurulu, Kudüs'ün statüsüne ve Filistinli 
sivillerin korunmasına ilişkin 2 önemli kararı büyük bir 
çoğunlukla kabul etti. Verdikleri oyla haklının yanında 
olma erdemini gösteren bu ülkelere bu vesileyle bir 
kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

İsrail'in 2 devletli çözüme karşı çıkmasının, Filistin 
devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması 
mecburiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu 
vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: 

"Kolombiya'nın da bu yönde karar alması memnuniyet 
vericidir. Diğer ülkeler de Filistin'i tanımak için artık 
zaman kaybetmemelidir. Çünkü İsrail devleti nihai 
çözüm konusunda samimi ve yapıcı bir yaklaşım asla 
göstermemektedir. Aksine yeni yerleşim yerleriyle 

14 Aralık 2018
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barış sürecini sabote etmeye devam 
etmektedir. Filistinlilerin zorla evlerinden 
çıkarılması, topraklarına el konulması, hatta 
zeytin ağaçlarının dahi sökülmesi bitmek 
bilmez bir kinin, bir düşmanlığın, bir nefretin 
eseridir. İsrail, işgalle başlayan süreci zamana 
yayarak Filistin'i tamamıyla yok etmeye 
çalışmaktadır. 1967 İsrail - Filistin haritasına 
bakıp, bugünle mukayese edildiğinde, durum 
çok açık bir şekilde görülecektir. Bu ortamda 
Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması 
yegâne çözüm yolu olarak görülmelidir. 
Filistin'in haklı mücadelesini bu platformda olduğu gibi 
çeşitli vesilelerle dünyaya anlatıp siyasi destek almak 
için biz parlamentolara, parlamento başkanlarına, 
milletvekillerine çok büyük görev düşmektedir. Başka 
ülkelerdeki mevkidaşlarımızla temaslarımızı artırmak 
durumundayız." 

Filistin sorununun çözümünde önemli noktalardan 
birinin de Filistin'de tarafların birlikte hareket 
etmesinin olduğunu söyleyen Yıldırım, "Filistin 
sorununun çözümünde önemli noktalardan biri 
de Filistin'de tarafların birlikte hareket etmesidir. 
Biz kendi içimizde birlik oluşturamazsak, Filistin'in 
geleceği ve Filistin sorununun çözümü için başkalarına 
derdimizi anlatmakta zorlanırız. Bu bölünmüşlüğün, 
ayrılığın getirdiği durumu İsrail yönetimi çok iyi 
değerlendirmekte ve yayılmacı politikasını hiçbir 
kural dinlemeden devam ettirmektedir. Filistinliler 
hakları ve gelecekleri için artık tek ses olmalıdır. 
Filistin'deki bölünmüş siyasi yapı, maalesef Filistin 
davasını zayıflatmakta ve çözümü zorlaştırmaktadır. 
Temennimiz Filistinli kardeşlerimizin zaman 
kaybetmeden, hiçbir şart ortaya sürmeden, tekrar 
güçlerini birleştirmeleri ve haklı davalarının arkasında 
dimdik durmalarıdır. Bu yöndeki her girişime içtenlikle 
katkı sağlayacağımızı ifade etmek isterim." şeklinde 
konuştu. 

Irk, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese Allah'ın 
yarattığı varlık gözüyle bakmanın insan olmanın gereği 
olduğunu ifade eden Yıldırım, tarih boyunca birçok 
mezhepten, meşrepten, inançları, kültürleri, dilleri 

farklı insanları bir arada yaşatan ecdadın torunları 
olduklarını vurguladı. 

Filistin ve Gazze’de yüz binlerce insanın, insanlık dışı 
bir abluka altında âdeta bir açık hava hapishanesinde 
hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarına dikkati çeken 
Yıldırım, sözlerini şu şekilde tamamladı: 

"Ne mutlu ki bugünkü buluşmanın da gösterdiği gibi 
dünyada, bu adaletsizliğe kayıtsız kalmayan bizler gibi 
vicdanlı, adaletli insanlar hâlâ dimdik ayaktadır. Biz 
Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman 
Filistin davasında yanınızdayız, arkanızdayız. Her 
türlü engelleme çabasına rağmen Filistin halkının 
hür ve bağımsız devletinin bayrağı altında, birlik ve 
huzur içinde yaşayacağı günler er ya da geç mutlaka 
gerçekleşecektir. Parlamenterler Arası Kudüs 
Platformu'nun ikinci konferansının bölgemiz, Filistin 
davası, dünya barış ve kardeşliği için vesile olmasını 
Cenabımevla'dan niyaz ediyorum."

TBMM İdare Amiri, Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan da her daim Filistin davasını 
desteklemek için çalıştıklarını vurguladı. 

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye 
Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Nureddin Nebati ise dünyanın 70 ülkesinden 600 
milletvekilinin, Kudüs ve Filistin'in yalnız olmadığını 
gösterdiğini belirterek Türkiye merkez olmak üzere 
dünyanın birçok ülkesinde kalplerin Kudüs ve Filistin 
için attığını dile getirdi. 
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2. İSTANBUL EKONOMİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
14 Aralık 2018 

TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım’ın katılımlarıyla bu 
yıl ikincisi "Küresel Ticaret 
Savaşında Türkiye'deki 
Yatırım Fırsatları" temasıyla 
düzenlenen İstanbul Ekonomi 
Zirvesi'nin açılışı Çırağan 
Sarayı'nda gerçekleştirildi.

2. İstanbul Ekonomi 
Zirvesi’ne İstanbul Ekonomi 
Zirvesi İcra Kurulu Başkanı 
Abdullah Değer, İstanbul 
Aydın Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Dr. Mustafa 
Aydın, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir 
ile davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 2. İstanbul Ekonomi 
Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ekonomide bazı 
sıkıntılarla karşı karşıya kalındığının sır olmadığını 
ancak sıkıntının sebeplerine bakılması gerektiğini ve 
tespitin doğru yapılmasının önemli olduğunu belirtti. 

1980'li yıllardan bu yana gelişen ülkelerdeki 
yatırımcıların finansal piyasaların da serbest 
bırakılmasıyla diğer ülkelere yatırım yapmaya 
başladıklarını dile getiren Yıldırım, ülke ekonomilerinin 
birbirleriyle daha çok entegre olmaya başladığını, 
"küresel ekonomi" denilen yapının da böylece 
oluştuğunu söyledi. Bu durumun, her ülkenin 
ekonomisini dış etkilere, dış gelişmelere daha duyarlı 
hâle gelmesini sağladığını vurgulayan Yıldırım, bir 
ülkenin ekonomisinde yaşanan sorunların veya 
ülkelerin uyguladığı politikaların diğer ülkeleri de 
etkiler hâle geldiğini ifade etti. 

Türkiye'nin dünyanın ilk 20 ekonomisi içerisinde 
yer aldığına dikkati çeken Yıldırım, "Yüzlerce yıla 
uzanan tarihî tecrübelerimizin ışığında karşılaştığımız 
sorunlarla baş edecek bilgiye, beceriye, yeteneğe 

ve siyasi iradeye sahibiz. Nüfusumuz 81 milyon. Bu 
nüfusun üçte biri genç. Bu bizim en büyük gücümüz, 
en büyük kaynağımız, en büyük güvencemizdir. Her 
alanda üretim yapabilecek nitelikte yetişmiş insanımız 
var. Dünyanın her yerinde yatırım yapma kabiliyetine 
sahip yatırımcılarımız, iş adamlarımız var. Dolayısıyla 
sorunların altından kalkıp yarınlara güvenle ilerleme 
imkânına sahibiz." dedi. 

Bir sorunun varlığından bahsetmenin, sorunu çözmek 
için yeterli olmayacağını aktaran Yıldırım, önemli 
olanın sorunun çözümü konusunda atılan adımlar 
olduğunu ifade etti. 

"İçinde bulunduğumuz durum küresel ekonomide 
yaşanan gelişmelerin sonucudur." diyen Yıldırım, 
2008 yılı sonunda ABD'de inşaat-konut sektörüne bol 
keseden verilen teminatsız kredilerin geri dönmeye 
başlamamasıyla Lehman Brothers'ın iflasını ilan 
ettiğini ve küresel krizin o andan itibaren başladığını 
kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "10 yıl geçti, küresel kriz 
hâlen devam ediyor. Dünya 2019 büyümesini de 
aşağı doğru revize etti. Küresel ticaret biraz arttı. 
Peki, ne oldu 2008 krizinde? Önce finans sektöründe 
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güven kayboldu, finans sektöründe güven kaybolunca 

kredilerde daralma meydana geldi. Kredilerde daralma 

meydana gelince küresel ticaret yapılamaz hâle geldi. 

Yani dünyanın bir yıl içerisinde ürettiği bütün katma 

değerler, bütün zenginlikler azalmaya başladı. Bu 

da dünyanın küçülmesini, daralmasını getirdi. Bu ne 

demektir? Fakirleşme demektir, iş kayıpları demektir. 

Ve krizin sadece ABD ile sınırlı kalmaması, bütün 

dünyaya yayılması demektir." şeklinde konuştu. 

Küresel krizin etkisinin devam ettiği 2009'da 

Türkiye'de ekonomi açısından önemli tedbirler 

alındığını anlatan Yıldırım, "Bu süreç en fazla iki 

çeyrek sürdü. Neden? Çok güzel tedbirler aldık. 

Yatırımların önünü açtık, iç piyasadaki kriz algısını 

kısa sürede ortadan kaldırdık. Bugün 26 bin kilometre 

yolla övünüyorsak 56 havalimanıyla övünüyorsak hızlı 

trenimizle övünüyorsak mega projelerle övünüyorsak 

o gün aldığımız kararlarla bunları başardık." 

değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonraki yıllarda G20 

zirvelerinde, Türkiye'nin 2008 ve sonrası devam eden 

krizleri, bu krizlere dönük alınan başarılı tedbirleri, 

ülke içinde krizin bertaraf edilmesi için yapılması 

gerekenleri ve bunun bütün ülkelere örnek olması 

gerektiğini anlattıklarını ifade ederek, o dönemde 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kriz teğet 

geçti." demesinin arkasındaki gerçeğin, alınan başarılı 

tedbirler olduğunu belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Kriz var diye öldük bittik demeye lüzum yok. Daha 

kötüsünü biz gördük. 2001'de gördük. Finans kriziydi, 

23 banka göçtü. 46,5 milyar dolar uçtu gitti. 2008 

krizini gördük. Gezi olaylarını gördük. Osmanlı 

tarihinde bile görülmeyen derecede faiz oranı 4,6'ya 

düşmüştü. Dünyanın en büyük projelerinin ihalelerini 

yapıyoruz. IMF ile yolumuzu ayırmışız. Bütün bunlar 

tabii ki bazı çevrelerde rahatsızlık oluşturdu ve 'istikrar 

kayboluyor' algısı, 'güçlü siyasi irade kayboluyor' 

algısı maalesef bizim göstergelerimizi bozdu. Hemen 

arkasından 17-25 Aralık ihanetini gördük. Yargı 

darbe girişimini gördük. Yetmedi ve 15 Temmuz 

alçak FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. 

Bütün bu sınamalardan geçen Türkiye yıkılmadı, 

ayakta kaldı. Neden? Özel sektörün, sanayicilerimizin 

tecrübesiyle birikimiyle ve krize yönelik geçmişten 

gelen bağışıklık kazanmış olmalarından dolayı. 

Dolayısıyla bugün yaşadığımız sıkıntıların üstesinden 

mutlaka geleceğiz, bunu açıkça söylüyorum. Çünkü 

tedbirleri hükûmetimiz alıyor. Gerek bankaların 

sıkıntılarına yönelik tedbirler alınıyor, gerek reel 

sektörün bilançolarının bozulmaması için gereken 

yapılandırmalara gidiyorlar. Bir müddet ayağımızı 

yorganımıza göre uzatacağız. Geçmişte fazla 

açılmıştık, şimdi biraz daha işleri toparlayacağız. 

Yapacağımız budur." 

AK PARTİ dönemlerinde Cumhuriyet tarihinin en 

büyük büyüme rakamlarına ulaşıldığının altını çizen 

Yıldırım, "2016'da ABD'de seçimler oldu, sonra 

gelişmekte olan ülkelerde tekrar bir dalgalanma 

yaşandı. Hemen oturduk çok hızlı bir karar verdik. 

2017 için o kadar büyük felaket senaryoları 

konuşuluyordu ki 'Türkiye göçecek, ekonomi batacak.' 

düşüncesi hâkimdi. Ama bu aldığımız tedbirlerle 

'göçecek' denen ekonomi yılın sonunda 7,4 ile Çin'den 

sonra en fazla büyüyen ekonomi hâline geldi. Bugün 

de farklı bir şey olmayacak. Belki bir müddet, 3-5 

ay sıkıntılı dönemimiz olacak ama şunu bilmenizi 

istiyorum, çok şey konuşulabilir; Türkiye'nin varlıkları, 

değerleri, yükümlülüklerinin kat kat üstündedir. 

Problemimiz ne? Türkiye'de bir vade uyuşmazlığı var. 

Yükümlülüklerin vadesi ile varlıkların vadesi birbiriyle 

uyuşmuyor. Devlet de bunun için var, hükûmet de 

bunun için var. Türkiye'nin elinde bu uyuşmazlığı 

ortadan kaldıracak tedbirleri alacak mekanizmalar da 

var, araçlar da var. O yüzden endişe etmeye lüzum 

yok." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2001 krizinden 

örnekler verirken şunları söyledi: 
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"2001 krizi, kamu krizi. Devletin borcu çok yüksekti. 

Onun için krizdeydi. Şimdi öyle değil, gayrisafi millî 

hasılanın yüzde 30'unun altında, yüzde 29. Peki bu 

oran başka ülkelerde ne? Japonya'da yüzde 230. 

Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarında yüzde 100'den 

fazla, İtalya'da yüzde 115. En düşük olan yüzde 80. Özel 

sektör borcunu katmıyorum, sadece kamu borcunun 

millî gelire oranı yüzde 100'ün üzerine çıkmış, yüzde 

200'ün üzerine çıkmış. Bizde ne kadar? Yüzde 30'un 

altında. Özel sektörün borcunu da dâhil ettiğimizde 

yüzde 54. Niye endişe ediyoruz? Özel sektör artı 

kamu borcu yüzde 54, gayrisafi millî hasılaya oranı. 

Başka ülkelerin sadece kamu borcu bile bu kadar 

düşük değil. Endişeye gerek yok. Elimizdeki imkânlar, 

göstergeler birçok ülkeden daha iyi. Panik yapmanın 

anlamı yok. Bunlar gelip geçicidir. Bugünler aynı 

zamanda da fırsat günleridir. Herkesin durduğu yerde 

yatırım yapan kazanır. Bu da yatırımcılara benden 

öğüt olsun." 

Türkiye nüfusunun 2002'de 65 milyon, günümüzde ise 

81 milyon olduğunu hatırlatan Yıldırım, gayrisafi millî 

hasılanın 400 milyar dolardan 900 milyar dolara, kişi 

başı gelirin 3 bin 500 dolardan 10 bin dolar seviyesine 

yükseldiğini dile getirdi. Yıldırım, 2002 yılında ülkeye 

gelen turist sayısının 13 milyon olduğunu, bu yıl ise 40 

milyonu aştığını vurguladı. 

Türkiye'deki motorlu araç sayısının da 8 milyon 600 

binden, 23 milyonun üzerine çıktığına dikkati çeken 

Yıldırım, söz konusu dönemde 76 üniversite varken, 

günümüzde ülke içinde 207 üniversite bulunduğunu 

ifade etti. 

Ülke genelindeki yatırımlarla köylerde, kasabalarda, 

şehirlerde canlanma yaşandığını kaydeden 

Yıldırım, "Geçenlerde OECD bir rapor yayımladı; 

Türkiye'deki bölünmüş yolların ülke ekonomisine 

katkılarını incelemişler. Diyorlar ki bölünmüş 

yollarla beraber şehirler arasındaki mesafe Türkiye 

genelinde ortalama 1,5 saat. Dolayısıyla bu, para 

demektir. Bu yakıt tasarrufu demektir, bu kazaların 

azalması demektir. Aynı şekilde bölünmüş yollar 

marifetiyle iller bazında ihracatta yüzde 43'lük 

artış var. Ülkenin toplam istihdamına olumlu katkısı 

bu yolların, yüzde 1. Yüzde 1 istihdamı artırmışız."  

şeklinde konuştu. 

İstanbul'un Türkiye'nin ve dünyanın kalbi olduğunu 

dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: 

"İstanbul'un yıllık ekonomisinin büyüklüğü 349 milyar 

dolar. Türkiye ekonomisinin yüzde 40'ını teşkil ediyor, 

millî gelirin yüzde 27'si, ihracatın yüzde 43'ü, dış 

ticaretin yüzde 56'sı ve gayrisafi yurt içi hasılanın 

3'te biri. Toplam mevduatın yüzde 44'ü İstanbul'da. 

Türkiye genelinde kullanılan 1,8 trilyonluk kredinin 755 

milyarı İstanbul'da kullanılıyor. İstanbul ekonomisi, 

BM'ye üye 130 ülkenin ekonomisinden daha güçlü, 

25 Avrupa ülkesinin ekonomisinden daha büyük. 

Türkiye'nin ekonomisi için sanayisi için turizmi için 

eğitimi için kültür ve tarihi, geçmişi ve geleceği için 

İstanbul çok önemli. Dolayısıyla İstanbul'a yapılacak 

her türlü yatırım Türkiye'nin geleceğine yapılan 

yatırım anlamına geliyor." 

TBMM Başkanı Yıldırım, el birliğiyle Türkiye'yi 

ve İstanbul'u hayal edilen noktaya getirmek için 

çalıştıklarını dile getirerek "İnşallah ülkemizi ve 

İstanbul'umuzu, Cumhuriyet’imizin 100. yılında 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır 

medeniyetler seviyesinin ötesine taşımada başarılı 

oluruz ve ülkemizi parmakla gösterilen dünyanın 10 

ülkesi arasına sokarız." dedi. 

Programda, Yıldırım'ın hayat hikâyesinin anlatıldığı bir 

video gösterildi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstiklal Marşı şairimiz 

Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82. yıl dönümü 

sebebiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın mesajı şu şekilde: 

“İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, ebedî 

âleme göç edişinin 82. yılında rahmet, minnet ve 

hürmetle anıyorum. 

Merhum Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti’nin 

emperyalizmin istilasına maruz kaldığı 20. yüzyılın 

en karanlık yıllarında, istiklale olan inancını 

yitirmeyen cesur bir insan, geçmişimizden 

aldığı ilham ile geleceğimize ışık tutan büyük  

bir değerdi. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu’da 

istiklal meşalesi yakıldığında hiç tereddüt etmeden 

Ankara’ya gelip Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

birinci dönem milletvekilleri arasında yer 

 almıştır. 

“Korkma!” vurgusuyla başlayan İstiklal Marşı’nın 

dizelerinde olduğu gibi, toprakları işgal edilen necip 

milletimize sabır ve sebatla mücadele etme azmini 

aşılayan bir inanç abidesiydi. 

Bağımsızlık ve hürriyetimize kasteden düşmanlara 

karşı zafer kazanacağımızdan hiçbir zaman şüphe 

etmedi. 

Milletimizi Millî Mücadele saflarına katmak için 

Sebilürreşad dergisinde kaleme aldığı yazılarında 

ve İrşad Heyeti üyesi olarak dolaştığı Anadolu’da, 

Batı karşısında 200 yıllık çekilişimizin sebeplerini 

en doğru şekilde tahlil edip milletçe yeniden ayağa 

kalkmak için dayanmamız gereken temelleri tarif 

eden büyük bir yol göstericiydi. 

Kültür ve medeniyetimizin en seçkin şahsiyetlerinden 

biri olarak, Türk milletini Orta Anadolu’da sıkıştırıp 

yok etmek isteyen düşman karşısında hiçbir 

zaman ümitsizliğe kapılmamış münevver bir 

insandı. 

İnandığı gibi yaşadı, manevi ve millî değerlerimizi 

yaşatmak için hayatı boyunca mücadele 

etti. ‘Safahat’ gibi edebiyatımıza bıraktığı 

büyük bir eserle ismini milletimizin yüreğine  

nakşetti. 

Bu vesileyle millî şairimiz merhum Mehmet Akif 

Ersoy’u, aramızdan ayrılışının 82. yılında bir kez 

daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

26 Aralık 2018

MEHMET AKİF ERSOY'UN 
VEFATININ 82. YIL DÖNÜMÜ
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Mehmet Akif Ersoy

 İSTİKLAL MARŞI
Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.                  
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GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASININ 64. KURULUŞ  
YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gemi 
Mühendisleri Odasının 64. kuruluş yıl 
dönümü kutlaması programına katıldı.

Programa, ayrıca eski Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı ve AK PARTİ 
Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Gemi 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Bostancı, Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Tamer Kıran, gemi inşa 
alanında çalışan iş insanları ve çok sayıda 
davetli katıldı.

Gemi Mühendisleri Odasının 64. kuruluş 
yıl dönümü kapsamında düzenlenen 
etkinlikte bir konuşma yapan TBMM Başkanı Yıldırım, 
küresel krizden gemi inşa sektörünün dünya 
çapında etkilendiğini, yavaş yavaş gemi inşasında bir 
hareketliliğin başladığını, tekrar piyasanın yükseldiğini 
söyledi. 

Deniz taşımacılığında da son 1,5 yılda hareketliliğin 
arttığını dile getiren Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Dünyanın ortalama kalkınması, büyüme hızı yüzde 
3'ün altında seyrediyor. 3'ün altında bir büyüme, 
esasında küçülmeye işaret ediyor. Dolayısıyla küresel 
kriz henüz tam anlamıyla geçmiş değil. Başlangıçta 
gelişmiş ülkelerde, daha sonra gelişmekte olan 
ülkelerde etkisini göstermeye başladı. Bu arada Türkiye 
güzel bir iş yaptı, Tuzla'nın yanı sıra biz Yalova'yı da 
tersane bölgesi ilan ettik ve orada tersaneler kuruldu. 
37 tersanemiz varken 80'e yakın tersaneye çıktık. Gemi 
inşasından kaybettiğimizi, pazar daralmasını artık 
bakımdan telafi ettik. Bakımda öğrendiğim kadarıyla 
işler oldukça iyi gidiyor. Tersanelerin sayısının 
artmasıyla da 600 bin tonluk bir kapasitemiz vardı, 
yıllık 4,5 milyon ton kurulu kapasiteye geldik, çalışan 
sayısı 30 bin civarında. Sektöre, yan sanayiye hizmet 
verenleri de kattığımızda 120 bine, aileleriyle birlikte 
500 bine yaklaşan bir nüfus, gemi inşa sektöründe 
ve yan sanayisinde geçimini sağlıyor. Denizciliği bir 
bütün olarak düşündüğümüz zaman, ciddi anlamda 
üniversitelerde denizcilikle ilgili bölümler açıldı, 
hatta doğrudan denizcilik faaliyeti gösteren iki tane 

üniversitemiz var; yüksekokullar, liseler, ortaokullar, 
50'den fazla okul var." 

TBMM Başkanı Yıldırım, gemi inşa sektörünün eğitim, 
istihdam gibi konularda kararlı bir şekilde ilerlediğini 
de kaydetti. 

Gemi inşa sektöründen çok sayıda ismin siyasetin 
önemli yerlerinde bulunduğunu aktaran Yıldırım; 
milletvekilleri, genel müdürler, rektörler gibi gemi 
inşasından gelen isimlerin alanlarında hizmet 
ettiklerini belirtti. 

Denizcilerin sadece meslekleriyle ilgili konularda değil, 
ülkenin genel işleri konusunda da fikir ürettiklerini 
ifade eden Yıldırım, "Biz Gemi Mühendisleri Odasına 
kaydımızı yaptırdığımızda kayıt numaramız 500'ün 
altındaydı ama şimdi 4 bin rakamından bahsediliyor. 
İnşallah sayımız daha da artar, memleketin 
zenginleşmeye ihtiyacı var. Gemi inşa sektörü de 
katma değer üreten bir sektördür. Türkiye üreterek 
kazanacaktır, Türkiye, akıl terini alın terine katarak 
kazanacaktır." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 2002 yılından beri siyasetin 
içerisinde olduğundan dolayı meslekle iç içe 
olamadığını belirterek şunları aktardı: 

"Memleket meseleleriyle daha çok zaman harcıyoruz. 
Bir gemi mühendisi, denizci olarak memlekete 
denizcilik kadar, hatta denizciliğin dışındaki alanlarda 
daha çok emeğimiz, hizmetimiz oldu. Aklınıza gelen 

15 Aralık 2018
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bütün büyük projeler, bölünmüş yollar, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, dünyanın en büyük havalimanı, 
Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya, hızlı 
trenler, 26 bin kilometre bölünmüş yol, 2 bin 500 
kilometre otoyol, 400 kilometre tünel, dünyanın 
üçüncü büyük tüneli, şimdi de Çanakkale dünyanın en 
uzun köprüsü, bunlar 16 yıla sığdırdığımız hizmetler. 
Altyapıda Türkiye, ben göreve başladığımda 39. 
sıradaydı gelişmişlik bakımından; yollar, hava yolları, 

kara yolları, deniz yolları. 2017 sonunda Türkiye 
altyapı gelişmişlikte 9. sıraya yükseldi. Elhamdülillah 
zamanımızı boşa geçirmedik." 

TBMM Başkanı Yıldırım'a konuşmasının ardından, 
Gemi Mühendisleri Odasına kendi el yazısıyla yaptığı 
başvuru formu hediye edildi. 

AK PARTİ Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile Gemi 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih 
Bostancı da programda birer konuşma yaptı.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM'A, "YILIN DEVLET 
ADAMI" ÖDÜLÜ TAKDİM EDİLDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, uluslararası 
ekonomi-finans dergisi Turcomoney tarafından 
düzenlenen "Türkiye'ye ve Dünyaya Değer 
Katanlar Ödülleri Töreni"ne katıldı. 

"Türkiye'ye ve Dünyaya Değer Katanlar Ödülleri 
Töreni"nde, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a, 
"Yılın Devlet Adamı Ödülü" takdim edildi. 

Ödül törenine, Türkiye'den ve birçok ülkeden 
siyaset, iş, diplomasi, bürokrasi, bilim ve medya 
dünyasından konuklar katıldı.

Törende konuşan Yıldırım, sözlerine kendisini 
ödüle layık gören jüri üyelerine teşekkür ederek 
başladı. 

Ödülü, doğum gününde almanın mutluluğunu 
yaşadığını aktaran Yıldırım, 2019'un da herkese hayırlı 
ve uğurlu gelmesini, mutluluklar getirmesini diledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin en güzel 
demokrasi örneğini ortaya koyduğunu dile getirerek 
"Konumunuz ne olursa olsun, fırsatlar herkes 
için mevcut. Çalışıp çabalarsak, her konuma, her 
vatandaşımız mutlaka istediği yere gelebilir. Bu da 
demokrasinin güzelliğidir." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin dünyanın sayılı, itibarlı ülkelerinden biri 
olduğunun altını çizen Yıldırım, "İtibarımızın hangi 
düzeyde olduğunu anlamak için Türkiye'ye içeriden 
değil, dışarıdan bakmak lazım. Dışarıdan baktığınız 
zaman, Türkiye'nin dünya için ne anlama geldiği çok 
daha açık şekilde görülüyor. Bölgemizle ilgili karar 

alınırken, Avrupa, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu 
ile ilgili meseleler konuşulurken, 'Bir de Türkiye'ye 
soralım.' diyorlar. Bu önceleri yoktu. Önceleri Türkiye, 
birileri konuştuktan sonra onlara ters düşmemek için 
bir şeyler söyleyen, lafları yuvarlayan, suya sabuna 
karışmayan bir ülke idi. Bugün bölgesinde, 'Ben varım, 
bana rağmen burada proje yapamazsınız.' diyen bir 
Türkiye var. Bu hepimizin başarısı, iş adamlarımızın 
başarısı, bu siyasetin, 15 yıldır siyasi iradeye destek 
veren 81 milyon vatandaşımızın başarısıdır. Onların 
duası ve desteğidir. Bütün milletimize, bu vesileyle 
şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, marifetin iltifata tabi 
olduğunu vurgulayarak "Zaman zaman taltif edilmek 
hakikaten insana hoş geliyor. Cumhurbaşkanımız, 
13 Temmuz'da bana Devlet Şeref Madalyası vermeyi 

20 Aralık 2018 
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uygun gördü. Bütün takdir ve teşekkürlerini bir saat 

boyunca, hayat hikâyemi anlatarak takdim etti." dedi. 

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğuna dikkati 

çeken Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Güçlü ekonomisi var. Dinamik bir iş âlemi ve 

özel sektörü var. Bizi benzer ülkelerden ayıran da 

budur. Dolayısıyla biz geçmişte olduğu gibi bugün 

de yaşadığımız sıkıntıları aşacak imkân ve kabiliyete 

sahibiz, onun için hiç kimse moralini bozmasın. 

Önümüzde kış var, kışın sonu yazdır, hiç endişeniz 

olmasın. Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili birtakım 

kafalarda soru işaretleri var. Ben şu kadarını söylemek 

isterim. Bir ülke düşünün, varlıkları var, borçları 

var. Yani ülkede şüpheye lüzum yok. Bir firmayı da 

düşünseniz aynı şey. Nasıl ölçersiniz ekonominizin iyi 

veya kötü olduğunu? Varlıklarınız, yükümlülüklerinizi 

karşılamıyorsa o zaman sıkıntı var demektir. Ancak 

Türkiye'nin varlıkları, yükümlülüklerini kat kat 

karşılayacak düzeydedir. Bunun bilinmesi lazım. 

Peki sorun ne? Sorun, vade uyuşmazlığıdır. Bu 

vade uyuşmazlığının da çözümü, imkânsız değildir, 

mümkündür. Olay bundan ibarettir. Yaşanan 

budur, olayı başka türlü zora sokmanın, moral 

bozmanın anlamı yok. Ben bir şey yok demiyorum, 

bu sıkıntıların tedbirini almak da tabii ki ülkeyi 

yönetenlere düşüyor. Bunun da gereği yapılıyor. 

Bunu bilmenizi istiyorum. Türkiye'nin yükümlülükleri, 

varlıklarının altındadır. Türkiye'nin özel sektör 

artı devletin borcu, millî gelirinin yüzde 

54'ü. Avrupa'daki ülkelerin sadece devlet 

borcu yüzde 70'in üzerinde. Bazı ülkelerde 

yüzde 114. Yani sadece devlet borcu bile 

Türkiye'den katbekat fazla olanlarla ülkemizi 

kıyasladığımızda, durumumuzun o kadar da 

kötü olmadığına karar verebiliriz. Türkiye, 

2012'den bu yana büyüyor. Millî gelirimizin 

nereden nereye geldiğini, ihracatımızın 

nereden nereye geldiğini sizler de iyi  

biliyorsunuz." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türk firmalarının geldiği 
noktayı görmek adına THY'nin iyi bir örnek 
olduğunu aktararak, "Dünya değişiyor, değişen 
dünyaya göre kendimizi dönüştüremezsek gelecek 
fırsatları kaçırırız. Gelecek, bilim ve teknolojide 
fark ortaya koyanlarındır. Türkiye olarak biz 
bunun altyapısını hazırladık." değerlendirmesinde  
bulundu. 

Dünyada 2008'den bu yana kriz olduğunu söyleyen 
Yıldırım, "Henüz bitmiş değil, ufak ufak toparlıyor ama 
2008 öncesi düzeyine henüz gelmedi dünya. Büyüme 
oranı hâlâ yüzde 3'ün altında seyrediyor. Dünya 
krizinde yaprak kıpırdamazken Türkiye, dünyada inşa 
edilen 10 mega projenin 6'sını gerçekleştiren ülke oldu, 
2008'den bu yana. Bütün bunlar milletin desteğiyle 
oldu. Millet destek vermeseydi, bugün bunlardan 
bahsedemezdik. Var olmanın yolu bir, beraber, kardeş 
olmak ve hep birlikte Türkiye olmaktan geçiyor. 
Ülkemizi bölmeye, parçalamaya, aramıza fitne, 
fesat sokmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz."  
şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Yıldırım, 
eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'a, Prof. 
Dr. Mehmet Haberal, Hürriyet Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Vahap Munyar ile Ampute Millî 
Takım oyuncularına ödüllerini verdi. Yıldırım, 
günün anısına ödül alanlarla hatıra fotoğrafı  
çektirdi.
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KATAR MİLLÎ GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR RESEPSİYON 
DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Katar 

Ankara Büyükelçisi Salim bin Mübarek el-

Şafi’nin ev sahipliğinde Katar Millî Günü 

dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Katar’ın kuruluşunun 140. yıl dönümü 

resepsiyonuna Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Büyük 

Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa 

Destici, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı ve AK PARTİ Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 

milletvekilleri, Ankara Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra 

çok sayıda diplomatik ve askerî misyon temsilcisi ile 

konuklar katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım buradaki konuşmasında, 

Türkiye ile Katar ilişkilerinin yarım yüzyılda gelişip 

güçlenip bugünlere geldiğini belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasında şunları 

kaydetti:

"Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan iki ülke, 

bu sorunları karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayla 

aşmayı bilmiştir. Bizim dilimizde 'kara gün dostu' diye 

bir söz vardır. Zor günlerde dostlarının yanında olanlar 

için söylenir. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin 

daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra 

dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir. 

Ayrıca bizim dilimizde 'iyi gün dostu' diye de bir söz 

var. Katarlı kardeşlerimiz, iyi günlerinde yanlarında 

kimin olduğunu, zor zamanlarda yanlarında kimin 

olduğunu iyi bilirler. Türkiye, Katar'ın emin ve gerçek 

dostudur. Türkiye'nin sözü senettir. Bu sebepledir ki 

Türkiye ile Katar ilişkileri siyasi, ekonomik ve savunma 

gibi birçok alanda emin adımlarla ilerlemeye devam 

etmektedir." 

Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 4. 

Toplantısı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 

katılımıyla İstanbul'da düzenlendiğini anımsatan 

Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Toplantıda varılan sonuçlar, alınan kararlar  

Türkiye - Katar ilişkilerini daha da ileri seviyelere 

taşımıştır. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz Avrasya 

Meclis Başkanları Toplantısı'nda da Katar Şûra Meclisi 

Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud ile bir araya 

geldik ve Meclislerimiz arasındaki ilişkileri geliştirme 

kararı aldık." 

TBMM Başkanı Yıldırım, devletler arası ilişkilerin 

ekonomik ve ticari ilişkilerde geldiği yerle de 

ölçüldüğünü belirterek "Katar ile ilişkilerimiz her 

alanda emin adımlarla yürümektedir. İkili ticaret 

hacmimiz de her geçen yıl artarak devam etmektedir. 

Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke potansiyelini 

yansıtacak şekilde bundan böyle artarak devam 

edeceğine inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından TBMM Başkanı Yıldırım, 

Büyükelçi el-Şafi ve protokol üyeleri kutlama pastasını 

birlikte kesti. Daha sonra konuklara geleneksel müzik 

eşliğinde ikramda bulunuldu. 

18 Aralık 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sarıkamış Harekâtı’nın 

104. Yıl Dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: 

"Bir gayesi de Osmanlı Devleti'nin egemenliğini 

sonlandırıp, Türk milletini Anadolu'dan tasfiye etmek 

olan Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı 

savaşlarına sahne olmuştur. 

Millî hafızamızda derin izler bırakan bu savaşlardan 

biri de Sarıkamış'ta yapılmıştır. "Allah yolunda 

öldürülenlere 'ölü' demeyiniz, onlar diridirler" ayetini 

bizlere bir kez daha hatırlatan Sarıkamış Savaşı'nın 

bu yıl 104. yıl dönümüdür. 

Osmanlı Devleti 2 milyon 900 bin kişilik ordusuyla 

dokuz ayrı cephede savaşmak zorunda kalmıştır. 

Savaşın en kanlı safhalarından biri de Sarıkamış'ta 

yaşanmıştır. Rus ordusunu Kafkaslardan çıkarıp, 

Doğu sınırlarımızı Hazar Denizi kıyılarına kadar 

genişletmek hedefiyle başlatılan Sarıkamış Harekâtı 

sonrasında Üçüncü Ordumuz, soğuk kış şartları ve 

salgın hastalıkların da etkisiyle büyük ölçüde tasfiye 

olmuştur. 

Kardelen şehitleri, vatan ve millet sevgisinin ne demek 

olduğunu kahramanlıklarıyla bizlere göstermişlerdir. 
Bizler de onların izinden giderek istiklâl ve hürriyetimizi 
ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç 
ve gayretle çalışıyoruz. 

Destansı mücadeleleriyle her zaman gururla 
andığımız askerlerimizin torunları, bugün daha ileri, 
hep ileri gitme gayretiyle aziz milletimizin barışı, 
huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir azimle 
çalışmaktadırlar. 

Vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızın 
hatıralarının yaşatılmasını ve gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak bizlerin en büyük 
sorumluluğudur. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Sarıkamış'ta şehit 
düşen askerlerimiz başta olmak üzere, milletimizi, 
devletimizi aziz kılmak gayesiyle mücadele ederken 
şehit düşen, gazi olan bütün askerlerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum." 

21 Aralık 2018 
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, UKOME 
KARARINA AYKIRI GEÇİŞ YAPIP CEZA YAZILAN ARAÇ 
SAHİPLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge 
Müdürlüğünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde UKOME 
kararına aykırı geçiş yapıp ceza yazılan araç 
sahiplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, UKOME kararına 
aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle 
görüşmesinin ardından bir basın toplantısı 
düzenledi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Yıldırım, 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü'nden 2017, 2018 yılı içerisinde geçiş yapan 
bazı araçların cezalı geçiş durumuna düşmesi 
sonucu tahakkuk eden cezalar ile ilgili toplandıklarını 
söyleyen Yıldırım, araçların söz konusu köprülerden 
geçişleriyle ilgili bilgi vererek şunları kaydetti:

"Küçük kamyonetler, transporterlar, buna benzer 
kamyon olmayan minibüs gibi küçük ebatlı kamyonet 
gibi araçlar, bu araçlar da Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nün açılmasıyla beraber normal şartlarda 
uluslararası tanıma göre ikinci sınıf, üçüncü sınıf, 
dördüncü sınıf, beşinci sınıf araçlar Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü'nden geçme mecburiyeti geldi. Buna yönelik 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME kararı alındı. 
Burada üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflarda sorun 
yok. Sorun, ikinci sınıfa giren yani aks uzunluğu üç 
metre yirmi santimin üstünde çıkan küçük araçlarla 
ilgili. Bunlarla ilgili uygulamadan kaynaklanan sorun 
var, yaşanan bir mağduriyet var, bu mağduriyeti 
yaşayan İstanbullu kardeşlerimizle beraberiz. Hepsi bu 
kadar değil, 310 binden fazla hemşehrimiz var, burada 
sadece temsilciler var, şoförler odası başkanları var, 
bir de araç sahibi küçük işletme yapan hemşehrilerimiz 
var. Kendilerini uzun boylu dinledik, bakan yardımcımız, 
bölge müdürü ile beraber meseleyi anladık."

"Özet şu, bu geçişlere konu olan araçların yeni baştan 
gözden geçirilmesi lazım." diyen Yıldırım, şu şekilde 
devam etti: 

"Yani bunlardan hangisinin kamyon türü muameleye 
tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında 
kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var, 
bana gösterdiler, efendim işte bir kamyonet geçiyor, 
bir transporter geçemiyor. Böyle birtakım çelişkiler 
var, bunların gözden geçirilmesi icap ediyor. Bu yönde 
Ulaştırma Bakanlığımızın yeni bir düzenleme yapması 
gerekiyor, buna ihtiyaç var. İkincisi de 2017, 2018'de 
toplam yaklaşık olarak 5 milyon 800 bin geçiş yapılmış. 
Bunlar tabi ciddi bir yekûn tutuyor, parasal olarak ciddi 
bir para tutuyor. Bunların 26 bin 744 geçişten yaklaşık 
20 milyonu tahsil edilmiş. Diğerlerinin de tahsili için 
tebligat hazırlanmış. Şimdi buradaki arkadaşlarımızı 
dinledikten sonra şuna kani olduk: Bir, devlet, idare 
gerekli duyuruları yapmamış vaktinde. Bir iletişim 
kopukluğu söz konusu. İkincisi meseleyi anlatamamışız. 
Yani nedir, bu köprü açıldı, buradan hangi araçlar 
geçecek, uygulama nasıl olacak, bunlar da detaylarıyla, 
sektörün ilgili sivil toplum kuruluşlarına anlatılmamış, 
olay paylaşılmamış. Bu uygulamanın sağlıklı ve hatasız 
işlemesini sağlayacak tanımlar olmamış. 

Yani kamyonetin geçişinde sorun yok ama bir minibüs 
geçince cezalı durumlar oluyor. Bu tip çelişkili durumlar 
var. Bunlar da doğrusu çok iyi irdelenmediği için 
uygulamadan doğan aksaklıklar var. Vatandaşlarımız 
da bunun mağduru. Dolayısıyla bu iki konunun 
düzeltilme ihtiyacı var. Bugünkü toplantının amacı 
burada bu mağduriyeti yaşayan on binlerce hatta 310 
binin üzerindeki İstanbulluyu temsilen burada bulunan 

20 Aralık 2018 
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arkadaşlarla 18 arkadaşımızla bu işi konuştuk. Bunun 
düzeltilmesi gerektiği kanaatine vardık." 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuyla ilgili düzeltici bir 
işlem yapacaklarını belirterek "6001 sayılı Karayolları 
Kanunu’na geçici bir madde koyarak bu işi kökünden 
çözeceğiz. Bu yapacağımız düzenlemeyle; bu 
cezaların yazıldığı günden, bu düzenlemenin Meclisten 
geçtiği güne kadar olan bütün cezaların affedilmesi, 
birinci iş bu. İkincisi, dava açılmışsa bu davaların 
düşmesi, feragat edeceksiniz. Yani cezalar kaldırılınca 
davalardan feragat edilecek. Ödemiş olanların da mart 
sonuna kadar müracaatları hâlinde ödedikleri para 
geri ödenecek. İnşallah bu ve buna benzer sıkıntıları 
bir daha yaşamayız. Ama şunu bilmenizi isterim ki 
İstanbul’da olsun, Türkiye’de olsun vatandaşlarımızın, 

hemşehrilerimizin karşı karşıya kaldığı her türlü 
sorunda bugüne kadar hep yanınızda olduk, bundan 
sonra da birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ben 
hepinize bu önemli konuyu gündemimize getirdiğiniz 
için teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki 
süreçte benzer sıkıntılar yaşamayız. Bu kanun çıktıktan 
sonra UKOME, çıkan bu düzenlemeye uygun olarak 
yeni kararını alacak ve bu karara göre artık siz de rahat 
edeceksiniz. Uygulamayı çok daha yaygın bir şekilde 
bölge müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız sizlere 
anlatacak. İnternet üzerinden duyurular yapılacak ki 
başka sıkıntılar yaşanmasın. Bugün burada konuşulan 
ne varsa, eksiksiz çözülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın açıklamalarının ardından 
katılımcılar sevinç yaşadı.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İKTİDAR VE 
MUHALEFET KULİSİNDE MİLLETVEKİLLERİYLE  
BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Genel Kurulda, 2019 
yılı bütçe görüşmeleri sürerken iktidar ve muhalefet 
kulislerini ziyaret etti, milletvekilleriyle sohbet etti.

İstanbul'daki programlarının ardından gece geç 
saatlerde Ankara'ya dönen Yıldırım, AK PARTİ 
milletvekilleri tarafından karşılandı.

63 yaşına giren TBMM Başkanı Yıldırım'a, AK PARTİ 
milletvekilleri iktidar kulisinde doğum günü sürprizi 
yaptı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, üzerinde "İyi ki doğdun Meclis 
Başkanım" yazılı pastayı keserek milletvekillerine 
ikram etti. Daha sonra beraberinde TBMM Başkanvekili 

Mustafa Şentop ve TBMM AK PARTİ Grup 

Başkanı Mehmet Naci Bostancı ile muhalefet 

kulisine geçen Yıldırım, burada milletvekilleriyle 

çay içerek sohbet etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, muhalefet kulisinde 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP 

Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile yan yana  

oturdu.

21 Aralık 2018
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, İSTANBUL’DA 
TAKSİCİLER KOOPERATİFİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 

bulunan Taksiciler Kooperatifini 

ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, uzun bir 

aradan sonra buradaki taksicilerle 

tekrar bir araya gelme fırsatı 

bulduğunu söyledi. 

İstanbul Havalimanı'nın açıldığını 

ancak henüz tam kapasiteyle çalışmadığını belirten 

Yıldırım, "(İstanbul Havalimanı) Önümüzdeki sene 

içerisinde, peyderpey tam kapasiteye ulaşacak. 

Orada da ülkemize gelen misafirlere, yurt içinden 

seyahat eden vatandaşlarımıza hizmet etmeye 

devam edeceksiniz. Sizler alın teriyle helal 

kazanan insanlarsınız. Ömrünüzü bu işlere vermiş 

insanlarsınız." diye konuştu.

TBMM Başkanı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkeyi kalkındırdıklarını 

ifade ederek "Doğusunu batısıyla, kuzeyini güneyiyle 

buluşturduk. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. 

Yolları böldük, milleti birleştirdik ama bir şeyi 

yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları 

böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz." değerlendirmesinde 

bulundu.

Birkaç gün sonra yeni bir yıla girileceğini anımsatan 

Yıldırım, 2019'un ülkeye ve millete huzur, barış ve 

kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ay yıldızlı bayrağın altında 

birlikte geleceğe doğru emin adımlarla yürüyeceklerini 

söyledi.

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı 

Fahrettin Can da TBMM Başkanı Yıldırım'ın 

kooperatiflerini 3-4 yıl önce ziyaret ettiğini, bu 

ziyarette yeni havalimanının müjdesini kendilerine 

verdiğini söyledi.

Can, konuşmasında "Bizi yeni havalimanına taşıdığınız 

için şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı 

Yıldırım için hazırlanan doğum günü pastası  

kesildi.

21 Aralık 2018
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Millî Mücadele’yi başlatmak üzere 
Ankara’ya gelişinin 99. yıl dönümü sebebiyle bir 
mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım'ın mesajı şu şekilde: 

“Birinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı 
savaşlarına sahne olmuştur. Ordularımızın Çanakkale, 
Sarıkamış gibi dokuz ayrı cephede destansı 
mücadeleler verdiği savaş, kazandığımız zaferlere 
rağmen Osmanlı Devleti’nin aleyhine sonuçlanmıştır. 

Savaş sonrasında imzaladığımız Mondros Mütarekesi, 
emperyalist devletler tarafından Anadolu’yu işgal 
gerekçesi yapıldığı için devletimiz beka sorunuyla 
karşı karşıya kalmıştır. 

5000 yıllık tarihinde esaret yüzü görmeyen Türk milleti, 
karşılaştığı trajik durumdan kurtulmak için “Kurtuluş 
ve Yeniden Kuruluş Mücadelesi” başlatmıştır. 

Mücadelenin liderliğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
üstlenmiş ve 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yaktığı 

istiklal meşalesini, 27 Aralık 1919’da Ankara’ya 
ulaştırmıştır. 

Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum ve Sivas Kongrelerini 
topladıktan sonra Heyet-i Temsiliye üyeleriyle 
Ankara’ya gelişi, sıradan bir geliş olmamıştır. 
Yüzlerce yıl bozkırın ortasında yalnız bir şehir olarak 
kalan Ankara, Atatürk’ün gelişi ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte Millî Mücadele’nin 
merkezi olmuştur. 

Milletimizin işgal ve istilaya karşı verdiği mücadele, 
9 Eylül 1922 tarihinde nihai zaferle neticelenmiş 
ve sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, 
Ankara da başkenti olmuştur. 

27 Aralık 1919, tarihimizde dönüm noktalarından birini 
teşkil ettiği için son derece anlamlıdır. 

Bu günün manası genç nesillerimiz tarafından bilinmeli 
ve unutulmamalıdır. Bu vesileyle böylesine anlamlı 
günü bir kez daha anıyor, milletimiz ve devletimizin 
ebediyete kadar yaşamasını niyaz ediyorum.”

ATATÜRK'ÜN ANKARA'YA GELİŞİNİN 99. YIL DÖNÜMÜ
26 Aralık 2018
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DİYANET TV TANITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 
katılımıyla Diyanet TV tanıtım programı 
Türk Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda 
düzenlendi.

"Diyanet TV Tanıtım Gecesi" programına  
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı 
Mustafa Destici, bazı milletvekilleri, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, Diyanet çalışanları ile diğer 
ilgililer katıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, programda 
yaptığı konuşmada, Diyanet 
Televizyonu'nun bağımsız bir yayın kuruluşu hâline 
gelmesinde emeği ve katkısı olan başta Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş olmak üzere herkesi tebrik 
ederek, teşekkürlerini iletti. 

Diyanet TV'nin 6 yıldır yayın hayatında olduğunu 
hatırlatan Yıldırım, televizyonun bu yeni dönemde 
kendi frekansıyla yapacağı yayınları sadece yurt 
içinde değil gönül coğrafyasında, gurbette bulunan 
vatandaşlara da ulaştırma imkânı olacağını vurguladı. 

Bugünün Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. ve 
Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 99. 
yıl dönümü olduğunu da anımsatan Yıldırım, etkinlik 
kapsamında düzenlenen Atatürk Koşusu’nda hayatını 
kaybeden sporcunun yakınlarına başsağlığı diledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'de dinî hizmetlerin 
devlet eliyle verildiğini, yaygın dinî hizmet veren 
kurumun da Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu 
anımsatarak hayatın akışına uygun şekilde din 
hizmetlerinin verilme yolları ve vasıtalarının da 
değişebildiğini aktardı.

Dinî yayın programlarının geçmişte sınırlı olduğunu, 
sadece ramazanda bu sürenin biraz daha uzun 
tutulduğunu ve mübarek gecelerde programlar 
yapıldığını anımsatan Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"O günler artık geride kaldı. Dolu dolu bir Diyanet 
Televizyonu var. Hayata dair her şeyi burada 
bulabilirsiniz. Hangi alanı arzu ediyorsanız onu 
seçin. Vatandaşlarıma buradan bu vesileyle açık 
çağrı yapıyorum; olayların içerisinden çıkamadığınız 

zaman, bunalım hissettiğiniz, canınız sıkıldığı zaman 
hemen kumandayı alın, Diyanet Televizyonu'nu bulun. 
Huzur bulacaksınız, kafanızı meşgul eden ıvır zıvır 
işlerden kurtulacaksınız. Gerçek manevi âlemle baş 
başa kalacaksınız. Biliyorsunuz iki yol var; biri Hakk’ın 
yolu, diğeri nefsin yolu. Birinci yol alabildiğince 
yüceltir, ikinci yol alabildiğince alçaltır, tercih sizin." 

Diyanet TV'nin 7 gün 24 saat vatandaşların 
hizmetinde olduğunu, kendi frekansında bu yayınları 
sürdüreceğini aktaran Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Bütün bu frekansların olması, çok geniş bir coğrafyaya 
Türkiye'nin sesinin, televizyonlarının ulaşması esasında 
2003 yılından, 2013 yılına kadar uzaya gönderdiğimiz 
3 kendimize ait uyduyla mümkün hâle geldi. Bu yayın 
kalitesinin bu hâle gelmesinde de çok önemli Sayın 
Cumhurbaşkanımızın vizyoner bakışı ve zaman 
kaybetmeden aldığımız kararların önemli etkisi var. Bunu 
şunun için söylüyorum; zannetmeyin ki sadece dünyada 
tapulu arazi var, artık uzayda da tapuya ihtiyaç var. 
Arazi çok ama kıymetli arazi yok. Eğer Avusturalya'nın 
üzerinde boş yer bulursanız ancak okyanusa, balıklara 
yayın yaparsanız ama Türkiye'nin üzerinde bir arazi 
dünyanın kıymetli arazisidir. İşte o arazileri elimizden 
kaçırmadık, sahip olduk, oraya da mührümüzü vurduk." 

Diyanet TV'nin "izleyicisi bol, başarılı" bir televizyon 
olacağını dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: 

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin, TBMM televizyon 
kanalı var ama biz sizin kadar hızlı değiliz. 24 yıldır 
Meclisin yasama ve denetim faaliyetlerini gösteriyor, 

27 Aralık 2018
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yayımlıyor ve 10 Aralık 1994'ten beri TRT'nin 
tahsis ettiği kanaldan yayınını sürdürüyor. Diyanet 
düşünmüş taşınmış ve 6 yıllık ortaklığına son vermiş 
ve bağımsızlığını ilan etmiş. 'Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir.' yazıyor Meclisin duvarında ama 
televizyonu kayıtsız şartsız TRT'nin yönetiminde 
devam ediyor. Sizi tebrik ediyorum. Sizin kadar hızlı 
hareket edemedik, sonuç alamadık." 

Diyanetin Türkiye'de yaygın kitlelere hitap eden bir 
teşkilat olduğunu anlatan Yıldırım, şu ifadelere yer verdi: 

"Diyanet İşleri Başkanlığının 15 Temmuz'da önemini bir 
kez daha anladık. O gece verilen selalarla ezanlarımız 
dinmedi, ay yıldızlı bayrağımız inmedi. Milletimiz 
meydanları doldurdu, alçakları yaptıklarına pişman 
etti. Bu işi yapanlar, bu FETÖ'cüler, kutsallarımızı 
maalesef kötüye kullandılar. Değerlerimizi aşındırdılar, 
Müslümanların birbirine şüpheyle bakmasına sebep 
oldular. Bunların yaptığı alçak darbe girişimi bertaraf 
edildi ama dinî, millî değerlerimizi, hassasiyetimizi 
kullanarak verdikleri tahribat belki de yıllar sürecektir." 

Geçmişte bilgiye ulaşmak için yerine gitmek gerektiğini, 
şimdi ise bilgiye telefonlar ve bilgisayarlardan 
ulaşılabildiğini vurgulayan Yıldırım, bunun iyi bir 
şey olduğunu, ancak bu imkânın siyasetçilerin işini 
zorlaştırdığını ve karşında oturanların siyasetçinin 
sözlerini anında teyit edilebildiğini anlatarak "Yani, bu 
bilgisayar çıktı, internet çıktı, siyaset de zorlaştı. İyice 
hazırlanacaksınız, söylediğiniz her laf sizi mahkûm 
edebilir." dedi. 

İnternet üzerinden artık her şeyin yapılabildiğini, mektup 
yerine elektronik posta gönderildiğini, camilerdeki 
vaazlar yerine sosyal medya kanallarında sohbetlerin 

takip edildiğini ve kitaplar yerine cevapların 
arama motorlarından bulunduğunu anlatan 
Yıldırım, Diyanetin de bu değişime göre kendisini 
yenilediğini, kendisine ulaşamayanlar için çağın 
her türlü imkânından yararlanıldığını kaydetti. 

Yayıncılığın dergi, gazete, radyo, TV, internet 
sayfası, sosyal medya ve paylaşım kanallarıyla 
bir bütün platforma dönüştüğünü dile getiren 
Yıldırım, televizyonun bu platformun sadece bir 
bileşeni ve bir parçası olduğunu söyledi. 

"Cemaatin size ulaşma devri artık geride kaldı." 
diyen Yıldırım, camiye gelmeyen cemaatle 
arabasında, evinde, iş yerinde mutlaka iletişim 

kurulması gerektiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, kafalarındaki şüpheleri 
yenmek ve akıllarından geçen sorulara cevap bulmak 
için internette gezinti yapan gençlere de mutlaka 
erişilmesi gerektiğini dile getirerek şunları kaydetti: 

"Diyanet yayınlarında her tür farklı mezhebe, kültürel 
inanç ve öğretilere yer verilmesi gerektiğine inanıyorum. 
Gençlerimizi ikna edecek, inancımızı ve kültürümüzü 
sevdirecek programları ekranlarımızda görmeyi daha 
çok arzu ediyoruz. DEAŞ gibi diğer sapkın örgütler, 
kökleri dışarıda olan, amacı İslam'ı kötü göstermekten 
başka bir şey olmayan bu örgütlere alet eden yapıların 
ortaya çıkmaması, İslam düşmanlığının, İslam 
korkusunun bertaraf edilmesi için doğru İslam, mutlaka 
Diyanet üzerinden anlatılmalıdır, yayılmalıdır. Savaş, 
şiddet, terörün yaygınlaştığı günümüzde gençlerin 
birtakım sapkın akımların tuzağına düşmemeleri için 
sevgi ve hoşgörü dini yaygınlaşmalıdır." 

Başbakanlık yaptığı dönemde gelen istihbarat 
raporlarında DEAŞ'ın interneti ve sosyal medyayı 
çok ustaca kullandığını ifade eden Yıldırım, "Hatta 
'Cennete en önce gitmek isteyenler adını yazdırsın.' 
diye çağrılar yaptığını gördük." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Diyanet Televizyonu'nun bu 
çerçevede izleyiciyi ekran başına çekecek programlar 
yapacağına inanıyorum. Çünkü insanımızın gönüller 
arasında köprü kuran programa daha çok ihtiyacı 
var." diye konuştu. 

Bu ihtiyacı en fazla vurgulayan kişilerden birinin de  
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş olduğunu ifade 
eden Yıldırım, Erbaş'ın da görüş ve önerileriyle ekibin 
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yılın son 
saatlerinde Ümraniye İtfaiye İstasyonunu 
ziyaret ederek çalışanların yeni yılını tebrik etti.

TBMM Başkanı Yıldırım'a ziyaretinde, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri 
Baraçlı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan 
Can ve diğer yetkililer eşlik etti.

İstanbul İtfaiyesinin geçmişini ve başarılarını 
anlatan Yıldırım, "Cumhuriyetin daha 100 yılı 
doldurmayan bir geçmişi var. Ama itfaiye 
teşkilatımızın 300 yıldan fazla bir geçmişi 
var. Demek ki Osmanlı'nın son 200 yılına 
damgasını vurmuş bir teşkilat. Bugün sadece 
50'den fazla olay olmuş. İhbar değil, müdahale 
edilmiş. İnsanların malı ve canı kurtarılmış." diye 
konuştu.

İtfaiyecilerin çok mukaddes bir görev yaptığını dile 
getiren Yıldırım, hayat kurtarmanın çok önemli 
olduğunu söyledi. İtfaiyecilerin görev esnasında kendi 
canlarını tehlikeye attığını anımsatan TBMM Başkanı 
Yıldırım, emeğinin hakkını en çok hak edenlerin 
başında itfaiye teşkilatının geldiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, itfaiye 
telsizinden teşkilat personelinin yeni 
yılını kutladı.

İtfaiye telsizinden anons yaparak teşkilatın yeni 
yılını kutlayan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yeni 
yılın ailenize, sizlere, sevdiklerinize uğurlar, hayırlar 

getirmesini diliyorum. İstanbul'umuzun 
da yeni yılı herhangi bir yangın, kaza 
olmadan idrak etmesini Mevla'mdan 
niyaz ediyorum. Hepinize çok teşekkür 
ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul İtfaiyesi Komuta Merkezinden 
de "Sayın Meclis Başkanım, tüm 
İstanbul İtfaiyesi olarak biz de yeni 
yılınızı kutlar, saygılar sunarız." 
şeklinde cevap verildi.

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ÜMRANİYE 
İTFAİYESİNE YENİ YIL ZİYARETİNDE BULUNDU

31 Aralık 2018

Diyanet Televizyonu'nu izlenir ve beğenilir bir yayın 
çizgisine oturtacağı inancını ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Diyanet TV'ye yayın hayatında 
üstün başarılar diledi. 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet 
İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı da 
program da birer konuşma yaptılar.

Kur’an-ı Kerim'in okunduğu, yeni yayın dönemi 
programlarının tanıtıldığı gecede, konuşmaların 
ardından Yıldırım ve Erbaş, karşılıklı hediye takdiminde 
bulundu.

Program, Diyanet TV'nin röportaj yayınları ve 
Fatih Koca'nın Tasavvuf Musikisi Konseri ile  
sona erdi.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları  
kaydetti:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, 
toplumsal farkındalığın artmasına ve engelli 
vatandaşlarımızın hayattan beklentilerinin 
karşılanmasına vesile olmasını diliyorum. 

Engellilik insanın tercih ettiği bir olgu değildir. 
Doğuştan ya da sonradan karşılaşılan bir 
durumdur. İnsan, irade ile hayatın bütün engellerini 
kaldırıp herkes için daha güzel, yaşanabilir bir 
dünya meydana getirebilir. Nitekim ampute futbol 
takımımız, sporda elde ettikleri başarılarla bunu 
ispat etmişlerdir. 

Bu noktada fizikî engeller sadece karar 
alma, planlama ve düzenleme konusudur.  

Fakat zihinlerdeki engelleri kaldırmak uzun bir 
eğitim gerektirmektedir. 

Vicdan medeniyetinin mensupları olarak bugüne 
kadar engelliliği bir kusur gibi gören anlayışa karşı 
yürüttüğümüz çalışmalardan önemli sonuçlar 
aldığımızı düşünüyorum. 

Kimseyi yaşadığı yere mahkûm bir şekilde 
yaşatmamak gayesiyle, mevzuattan uygulamaya 
kadar hemen her alanda yürüttüğümüz 
çalışmaların pozitif sonuçlarının hayata da 
yansıdığını gözlemliyorum. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, sürece 
bağlı olarak hayattaki engeller gibi zihinlerdeki 
engellerin de kaldırılmasına ve herkesin birbiriyle 
sosyal empati kurmasına vesile olacağına 
inanıyor, engelli insanlarımızı saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum."

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 
2019 yılına girmemiz dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: 

"Yeni bir miladi yıla daha merhaba diyoruz. 2019'un 
hepimiz için mutlu, huzurlu başlangıçlara vesile 
olmasını temenni ediyorum. 

2018 yılında ülkemiz tarihî nitelikte dönüşümlere 
tanıklık etti. Parlamenter Sistemden Cumhurbaşkanlığı 
Sistemine geçtiğimiz bu yıl, ülkemiz ve milletimiz için 
pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. 

Bu yıl, milletimizin birliği ve kardeşliği için ülkemizin 
belası terörle etkin mücadelenin devam ettiği bir 
yıl olmasının yanında, ekonomik ve sosyal manada 
birçok zorlukla mücadele ettiğimiz bir sene oldu. 

Tarihî tecrübelerimizin ışığında, akıl ve bilgi ile 
içerde ve dışarda karşılaştığımız zorlukları aşmanın 
gururunu birlikte paylaştık. 

2019 yılına, daha büyük ümitlerle ve yeni hedeflerle 
başlıyoruz. 

Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkesi yapmak için geçen 
yıl başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarının 
olumlu sonuçlarını bu yıldan itibaren alacağımıza 
inanıyorum. 

Aziz milletimizin bizlere olan inanç ve desteği ile yarının 
güçlü ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için 
yeni yılda daha fazla gayret göstereceğiz. 

Temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi 
bertaraf edip demokrasimizi kökleştirmek için bütün 
gücümüzle çalışacağız.

Bu vesileyle aziz milletimizin ve İstanbullu 
hemşehrilerimin yeni yılını tebrik ediyorum. 2019 
yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki 
kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün insanlık için 
hayırlı olmasını diliyorum." 

YENİ YIL MESAJI
31 Aralık 2018



57

TBMM Başkanının Kabulleri

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal 
Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ı kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik'i kabul etti. 

10 Aralık 2018

11 Aralık 2018

Soldan sağa : KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik ve beraberindeki heyet ile birlikte
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TBMM BAŞKANI YILDIRIM, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI 
MİŞRİ İLE GÖRÜŞTÜ

13 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Libya Yüksek 

Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya  

geldi. 

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'yi Meclise 

gelişinde TBMM Başkanı Yıldırım karşıladı.

TBMM Başkanı Yıldırım, baş başa yapılan görüşmenin 

ardından Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri 

ile heyetler arası bir görüşme  

gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye'nin Libya 

Özel Temsilcisi ve Millî Eğitim, 

Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 

Başkanı AK PARTİ Ankara 

Milletvekili Emrullah İşler  

bulundu. 

Türkiye'yi ziyaret eden ve resmî 
temaslarda bulunan Libya Yüksek 
Devlet Konseyi Başkanı Halid 
el-Mişri, Türkiye'nin Libya Özel 
Temsilcisi ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Emrullah İşler 
refakatinde TBMM Genel Kurul 
çalışmalarını bir süre izledi, 
milletvekillerini selamladı.
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TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi  
Yu Hongyang'ı kabul etti.

13 Aralık 2018

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Rowena 
Mendoza Sanchez'i kabul etti.

13 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Rowena Mendoza Sanchez ve beraberindeki heyet ile birlikte
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve 
İstanbul Milletvekili Erkan Baş'ı kabul etti.

20 Aralık 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım (solda), TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş (sağda)

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

19 Aralık 2018

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov (solda), TBMM Başkanı Binali Yıldırım (sağda)



61

TBMM Başkanlık Divanı Faaliyetleri

TBMM BAŞKANVEKİLİ LEVENT GÖK, ALMANYA 
FEDERAL MECLİSİ HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Almanya 

Federal Meclis Başkanvekili Hans 

Friedrich ve beraberindeki heyet ile bir  

araya geldi. 

Görüşmede konuşan Gök, konuk heyeti 

Mecliste görmekten memnun olduğunu 

belirtti. 

Gök, görüşmede FETÖ'nün darbe girişimini 

anımsattı. Türk demokrasisinin kendine 

özgü sorunlarının bulunduğunu, partiler 

arası mücadelenin zaman zaman sert 

geçtiğini dile getiren Gök, ancak darbe girişinin 

yaşandığı gece tüm partilerin temsilcilerinin Meclise 

geldiğini anımsattı. 

Seçilmiş hükûmete yönelik bu girişimin aslında 

demokrasiye yapıldığını vurgulayan Gök, "Meşru 

hükûmetin yanında olduğumuzu belirttik. O gece 

Meclise düşen bombalar 5 metre daha içeri denk 

gelseydi 100 kadar milletvekili hayatını kaybedecekti. 

Türkiye'deki tüm siyasi partiler darbe girişimine karşı 

ortak tutum aldılar ve demokrasiye sahip çıktılar. O 

gün Türk demokrasisinin önemli dönemeçlerinden 

birisidir. Dışarıdaki olaylarda 250 vatandaşımız 

hayatını kaybetti, 2 bin 500 civarında yaralımız vardı. 

Türk halkı canı pahasına demokrasiye sahip çıkmıştır."  

diye konuştu. 

Terörle mücadele konusuna değinen Gök, ülkenin 

bir yandan PKK, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ gibi terör 

örgütlerinin saldırılarına karşı mücadele verdiğini, 

diğer yandan Suriye'deki iç çatışmaların sonucu 

4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığına dikkati 

çeken Gök, "Terör ve mülteci konuları başlıca 

sorunlarımız arasında yer almaktadır." ifadesini  

kullandı. 

Almanya'nın gerek Avrupa gerek dünya için önemli bir 

ülke olduğunu belirten Gök, şunları söyledi: 

"Tarihsel gelişimden sonra Almanya, AB standartlarını 
en iyi uygulayan ülkelerden birisidir. Almanya'da AB 
standartlarından bakış açısıyla Türkiye'deki bu terör ve 
mülteci sorununun irdelenmesi gerekiyor. Bu konular 
bizim için önemli problemler. PKK sempatizanlarının 
kimi faaliyetlerinin, kimi milletvekilleri tarafından 
desteklendiğini biliyoruz. Şüphesiz Türkiye'de her 
patlayan bombada hayatını kaybeden yurttaşlarımızı 
düşündüğünüzde, vatandaşlarımızca teröre verilen 
tepkinin çok daha iyi yorumlanması gerektiği 
açıktır. Bu konuda Alman dostlarımızın Türkiye 
ile olan ilişkilerinde artış göstermesi her iki ülke  
çıkarınadır. 

Özellikle mülteciler konusunda Türkiye Batı’dan gerekli 
yardımları maalesef alamıyor. 4 milyona yakın insanın 
barınması, yemesi, içmesi ve diğer problemlerinin 
çözümü ülkemize büyük oranda gider yüklediği 
ortadadır. Geçtiğimiz aylar içerisinde Rusya ile İdlib 
özelinde yapılan mutabakat doğrultusunda Avrupa'ya 
yönelebilecek ve sayıları milyonları bulabilecek bir 
göç dalgasını da önledik. Özellikle Suriyeli yurttaşların 
geleceğe dair beklentilerinin ne olacağının belirsizliği, 
Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunudur. Geleceğe 
dair endişesi olan insanların nereye yöneleceği 
belli olmaz. O yüzden Almanya, kendi kabul ettiği 
mültecileri de göz önünde bulundurarak Türkiye'nin 
durumunu her platformda paylaşmalı ve dünyanın 

6 Aralık 2018
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ortak bir sorunu olarak bunun çözümlenmesi gerektiği 
hassasiyetini göstermelidir." 

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Türkiye'nin AB üyeliğine 
önem verdiğini, bunun stratejik bir hedef olduğunu  
bildirdi. 

Avrupa ile yeni bir sayfa açarak ilişkileri en üst 
seviyeye taşımak istediklerinin altını çizen Gök, Türk 
demokrasisinin sorunlarının olduğunu kabul ettiklerini 
ancak bu sorunları çözebilecek güce sahip olduklarını 
dile getirdi. 

Hans Friedrich ise iki ülke milletlerinin geleceği 
için diyalog kanallarının açık olması gerektiğini 
belirterek "Türkiye Cumhuriyeti sadece Almanya 
için değil AB için de son derece önemli bir 
konumdadır. Türkiye Doğu'ya da bir köprü inşa 
ediyor. Doğu'nun kapalı konumunu bize Türkiye 
aydınlatmaktadır. Türkiye demokratik yapısından 

ötürü özel bir konuma sahiptir." değerlendirmesinde  

bulundu. 

Friedrich, PKK'nın, AB çerçevesinde bir terör örgütü 

olarak listelendiğini, cezai olarak da süreçlerin 

işletildiğini söyledi. Friedrich ayrıca, terörle ortak 

mücadelede istihbarat teşkilatlarının yakın ilişki içinde 

olmalarının önemine değindi. 

Sığınmacılar konusunda Türkiye'nin insani 

yaklaşımına müteşekkir olduklarını belirten Friedrich, 

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasının 

olağanüstü bir durum olduğunu ve mültecilere 

yönelik mali destek konusunda Almanya’nın çok 

fazla mali mekanizmaları yürürlüğe koyduğunu  

ifade etti.

İKİNCİ CUMHURBAŞKANI İNÖNÜ, MEZARI BAŞINDA ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci 
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 
45. yılında Anıtkabir'deki mezarı 
başında anıldı. 

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili 
Levent Gök, Genelkurmay  
2. Başkanı Korgeneral Metin 
Gürak, Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanı Metin Kıratlı ve askerî 
erkân, İnönü'nün kızı Özden Toker, 
torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve 
bazı aile fertleri ve vatandaşlar  
katıldı. 

Törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin 
Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
kabrine çelenk konulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunuldu. 

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu 
alana geçti. İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının 

ardından Kıratlı Cumhurbaşkanlığı, Kılıçdaroğlu 
CHP, Gürak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile 
İnönü'nün kızı Toker de ailesi adına kabre çelenk  
bıraktı. 

Katılımcılar, saygı duruşunda bulunulmasının 
ardından İnönü ailesine taziyelerini iletti. 

25 Aralık 2018
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TBMM İDARE AMİRİ HASAN TURAN, ABD'NİN KUDÜS 
KARARININ BİRİNCİ YILINDA AÇIKLAMA YAPTI

TBMM İdare Amiri, Türkiye - Filistin Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Hasan Turan, ABD Başkanı Donald 

Trump'ın Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması 

yönünde geçen yıl aldığı kararın, ABD tarihine yeni bir 

kara leke olarak eklendiğini söyledi. 

Toplantıya, TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ Mardin 

Milletvekili Şeyhmus Dinçel ile AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Abdullah Güler de katıldı. 

Turan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 

Trump'ın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma 

kararını 6 Aralık 2017'de aldığını anımsattı. Bu 

haksız ve mesnetsiz karara karşı her zaman mazlum 

Filistin halkının yanında olduklarını dile getiren Turan, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'ı, 

insanlık vicdanında yer bulmayan bu karardan  

dönmesi için uyardığını ve BM'nin harekete geçmesi 

için çalışmalarda bulunduğunu ifade etti. 

Uyarılara rağmen kararın imzalandığını anlatan Turan, 

"Her zaman Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda 

duyarlı olan, 'Kırmızı çizgimizdir.' diyerek Kudüs'e 

ve Filistin'e sahip çıkan Sayın Genel Başkanımız 

ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 

liderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı acilen toplanmış ve 

güçlü bir şekilde bu karar kınanmış, ardından da BM 

Genel Kuruluna taşınması sağlanmıştır." dedi. 

BM Genel Kurulunda da Trump'ın bu kararının yok 

sayıldığını vurgulayan Turan, "Bu karar ile ABD ve 

İsrail'in terör ve vahşet birlikteliği açığa çıkmıştır. 

İsrail hükûmeti organı olan Knesset, Kudüs'ün 

tamamını İsrail'in 'bölünmez ezelî başkenti' ilan 

eden Kudüs yasasını 1980'de onaylamıştı. Ancak bu 

karar Birleşmiş Milletler tarafından tanınmadığından, 

hiçbir devlet Kudüs'te geçen yıla kadar büyükelçilik 

açmamıştı." diye konuştu. 

ABD'nin, Kudüs'ün tarihî statüsüne aykırı olan kararını 
tanımadıklarını tekrarlayan Turan, şu şekilde devam 
etti:

"Trump'ın 6 Aralık kararı, ABD tarihine yeni bir kara 
leke olarak eklenmiştir. Bu kararın 100 yıl önce 
1917'de yayımlanan ve Filistin topraklarının işgaliyle 
sonuçlanan Balfour Deklarasyonu'ndan hiçbir farkı 
yoktur. 1995'te ABD Kongresi tarafından siyonist 
lobilerin etkisiyle alınan Kudüs kararının, 2017 yılına 
kadar rafta kalması, ancak Trump döneminde konunun 
gündeme getirilerek oldubitti ile imzalanmasının 
altında, İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve şiddet yanlısı 
politikalarının meşrulaştırılması planları yatmaktadır.

Bölgedeki istikrarsızlık, Yemen, Irak ve Suriye'de 
süren savaşlar, Lübnan'daki iç karışıklıklar varken 
ABD'nin bu kararı, İsrail'e Orta Doğu'daki ABD 
çıkarlarını koruduğu için verilmiş bir ödül anlamına 
gelmektedir. BM Genel Kurulunda, adını ve yerini 
birçok kimsenin dahi bilmediği Mikronezya, Palau, 
Marshall Adaları gibi 'devlet' bile olmayan 9 ülkenin 
ret oyuna karşın 128 ülkenin onayı ile ABD'nin 
kararı reddedilmiş ve yok sayılmıştır. İnsanlığın 
vicdanına yapılan saldırı Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın 
duvarından geri dönmüştür. 21 Aralık 2017 tarihinde 
BM Genel Kurulunda alınan karar ile siyonizm büyük 
bir darbe yemiştir. Bu kararın arkasında duranların 
haksızlıkları en güçlü şekilde tescil edilmiştir. Bu karar 
ile siyonizm büyük bir tokat yemiş, yıllardır Filistinlilere 
kan kusturan ve hâlâ zalimliklerine devam eden 
ABD'nin şımarık çocuğu İsrail, BM Genel Kurulunda 
yine yenilgiye uğramıştır. Şantaj, tehdit ve doların 
her yerde geçmediği görülmüştür. Emperyalizmin 
doları, 100 yıl öncesinde olduğu gibi yine Kudüs'ü ve 
vicdanları satın almaya yetmemiştir."

Hasan Turan, BM Genel Kurulu kararı ile Filistin 
halkının yalnız olmadığının, güçlü olmanın haklı olmak 
anlamına gelmediğinin bir kez daha ispatlandığına 

6 Aralık 2018
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işaret etti ve kararın, İslam ülkelerinin bir 
araya gelmesi gerektiği ve birlikte hareket 
etmenin ne kadar etkili olduğunu ortaya 
koyduğunu belirtti.  

İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere 
birçok kuruluşun ortak çalışmalara hız 
verdiğinin altını çizen Turan, "Ümmetin 
özgürlüğü Kudüs'ten, Kudüs'ün özgürlüğü 
de ümmetin birliğinden geçmektedir. Çok 
iyi bilinmelidir ki ABD'li yetkililerin İsrail'e 
yaptığı her ziyarette dile getirdikleri 'Yeni bir 
Orta Doğu için zaman geldi.' sözleri, Türkiye 
var oldukça asla hayat bulamayacaktır." 
ifadelerini kullandı. 

ABD ile yandaşlarının unuttukları, hesaba 
katmadıkları bir şeyin olduğunu, onun da bölgedeki 
Müslüman ve mazlum halkların direnişi olduğuna 
dikkati çeken Turan, şunları kaydetti:

"Daha önce Vietnam'da, Bosna'da, Afganistan'da, 
Keşmir'de, Filipinler'de ve son olarak Irak ve Suriye'de 
büyük bir hayal kırıklığı yaşayan bu güçler, Filistin'de 
de hak ettikleri dersi alacaklardır. Kudüs ve Mescid-i 
Aksa asla mahkûm olmayacaktır. Biz biliyoruz ki 

İstanbul'un güvenliği Kudüs'ten, Ankara'nın emniyeti 
Şam'dan geçmektedir. İsrail'in bölgede izlediği 
yayılmacı politika, ABD'nin Irak ve Suriye'de teröre 
olan açık desteği, İsrail'in terör örgütlerine lojistik ve 
finansal yardımları, Türkiye'nin yükselişini önlemeye 
yetmeyecektir. Bağımsız ve özgür Filistin devleti 

kurulana kadar Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa bizim 

kırmızı çizgimiz olmaya devam edecektir."

Soldan sağa: AK PARTİ İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, TBMM İdare 
Amiri Hasan Turan ve TBMM Kâtip Üyesi Şeyhmus Dinçel

TBMM İDARE AMİRİ ORHAN YEGİN, PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Orhan Yegin, Parlamento 
Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti. 

Yegin, ziyareti öncesinde, PMD Başkanı Göksel 
Bozkurt ile basın koridorundaki ofisleri gezdi 
ve gazetecilerin Meclis faaliyetleri kapsamında 
yaşadığı sorunlar ile önerilerini dinledi. 

Daha sonra PMD ofisine geçen Yegin, Meclis 
faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle ziyaretinin 
geciktiğini aktardı. Gazetecilerin Meclis 
yerleşkesinde yaşadığı ufak tefek sorunlarının 
bulunduğunu bildiğini belirten Yegin, bunların başında 
yemekhane sorununun geldiğini ifade etti. 

Meclis Üyeler Lokantası'nda gerçekleştirilen inşaat 
çalışmaları nedeniyle gazetecilerin TBMM Tören 

Salonu'nun altında açılan lokantadan istifade 

etmelerine olanak sağlandığını anlatan Yegin, mevcut 

şartların iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapma 

gayretinde olacaklarını dile getirdi. 

14 Aralık 2018
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2019 YILI BÜTÇESİ GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı, 
Plan ve Bütçe Komisyonunun ardından Genel Kurulda 
görüşülerek kabul edildi. 10 Aralık Pazartesi günü 
bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Genel 
Kurulu TBMM Başkanı Binali Yıldırım yönetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ni Genel 
Kurula sundu. 

Albayrak, 2019 bütçesi sunumunda, makroekonomik 
gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Küresel ekonominin 2017'de üretim, yatırım 
ve uluslararası ticarette güçlü bir performans 
gerçekleştirdiğini hatırlatarak ekonomik aktivitenin 
2018'de güçlü bir başlangıç yaptığını ancak kısa vadeli 
risklerin belirginleşmesiyle yılın ortalarından itibaren 
göreceli bir ivme kaybı yaşamaya başladığını, söz 
konusu ivme kaybının da özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde farklılaşan büyüme performanslarından 
kaynaklandığına işaret etti.

Türkiye'nin son birkaç yılda yaşadığı iç ve dış 
şokların makroekonomik istikrarı olumsuz etkilediğini 
vurgulayan Albayrak, yaşanan şokları bertaraf 

etmek amacıyla ekonomiyi canlandırmaya yönelik 
uygulamaya konulan mali tedbirler, destekleyici makro 
ihtiyati politikalar, Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 
sağlanan krediler ve olumlu dış konjonktürün etkisiyle 
2017'de yüzde 7,4'lük güçlü bir büyüme performansı 
elde ettiklerini kaydetti.

Bu büyüme performansıyla Türkiye’nin G20 ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu ifade eden 
Albayrak, 2018'in ilk yarısında Türkiye ekonomisinin 
yüzde 6,2 büyüyerek küresel ve yerel ölçekteki birçok 
belirsizliğe rağmen güçlü seyrini sürdürdüğünü söyledi. 

Albayrak, yılın üçüncü çeyreğinde kur ve faizde 
yaşanan dalgalanmalarla dış finansman imkânlarının 
azalması sonucu iç talebin ivme kaybettiğini aktararak 
iç talepteki daralmayı, mal ihracatı ve turizmdeki güçlü 
performansla dengelediklerini ifade etti. 

Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre, sıkı para 
ve maliye politikaları uygulanarak ekonomideki 
dengelenme sürecinin etkin bir şekilde yönetileceğinin 
altını çizen Albayrak, "Bu doğrultuda büyümenin 
2018'de yüzde 3,8; 2019'da ise yüzde 2,3 olarak 
gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi. 

YEP sonrasındaki dengelenme sürecinin kur ve 
faizlerden sonra enflasyon göstergelerinde de etkisini 
göstermeye başladığına değinen Albayrak, şu şekilde 
konuştu: 

"Kasım ayı itibarıyla tüketici enflasyonu bir önceki aya 
göre yıllık bazda 3,62 puan gerileyerek yüzde 21,62 
olarak gerçekleşmiştir. Bu süreci, para ve maliye 
politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye 
devam ediyoruz. Kasım ayından sonra aralık ayında 
da devam edecek KDV ve ÖTV indirimlerinin ve 
enerji fiyatlarında zam yapılmayacak olmasının etkisi 
ile enflasyonla mücadelede güçlü bir performansı 
yakalayacağımıza inanıyoruz. Buna ilave olarak kurun 
daha istikrarlı patikaya oturması ve petrol fiyatlarındaki 
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düşüş, dezenflasyon sürecini destekleyecektir. 
Böylece Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2018 hedefimizi 
yakalayacağımızı öngörüyoruz." 

Bakan Albayrak, ekonomideki dengelenme sürecinin 
dış talep yönünden beklentilerinden çok daha olumlu 
seyrettiğini ifade etti.

İhracatın dış ticarette artan korumacılık ve jeopolitik 
risklere rağmen 2018'de artışını sürdürerek kasımda 
yıllık bazda 168,1 milyar dolar ile bugüne kadarki 
en yüksek değerine ulaştığını dile getiren Albayrak, 
"İnşallah yıl sonu itibarıyla 170 milyar dolarlık hedefi 
de yakalayacaktır." dedi. 

Turist sayısı ve turizm gelirlerindeki artışa işaret eden 
Albayrak, bölgesinde bir cazibe merkezi hâline gelen 
Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bu rakamları çok 
daha yukarılara taşıyacağına inandığını vurguladı. 

Mayıs ayından itibaren cari dengede çok ciddi bir 
iyileşme yaşandığını belirten Albayrak, "Ağustos ve 
eylül aylarında verilen cari fazlalardan sonra, ekim 
ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi hep 
beraber göreceğiz." diye konuştu. 

Albayrak, 2018 yılı sonunda cari açığın Yeni Ekonomik 
Program ile öngörülen 36 milyar doların altına 
inmesini beklediklerini kaydetti. 

Albayrak, özellikle kamu maliyesinde ve bankacılık 
alanında elde ettikleri kazanımlarla dalgalanmalara 
karşı attıkları doğru adımlar sayesinde başta 15 
Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere pek çok iç 
ve dış şoku atlatmayı başardıklarını anlattı. 

Yapılan spekülatif kur atakları sonucunda 7,20'lere 
kadar yükselen kurda, normalleşme süreciyle 
5,14'lere kadar geri çekilme sağladıklarını anımsatan 
Albayrak, yıl sonu itibarıyla negatif volatilitenin büyük 
oranda önüne geçtiklerini söyledi. 

Albayrak, 2 yıllık faizlerde yüzde 26'lardan yüzde 
20'lerin altına, benzer şekilde 5 yıllıklarda yüzde 
26'lardan yüzde 16 - 17'lere, 10 yıllıklarda da yüzde 
22 seviyesinden yüzde 15 - 16 seviyelerine gerileme 
sağladıklarına dikkati çekerek "Kredi faizlerinde de 
yüzde 45'lere kadar gerçekleşen yükselişi kırdık 
ve faizler de yüzde 25'ler altına kadar geriledi. 
Dengelenme süreci hedeflerimiz doğrultusunda 
devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

Türkiye'ye 16 yıldır çok büyük hizmetler ve reformlar 
kazandırdıklarını vurgulayan Albayrak, şunları 
kaydetti: 

"Ekonomimizi yaklaşık 4 kattan fazla büyüttük. Türkiye 
son 16 yılda çok güçlü bir performans ile büyüdü. 
AK PARTİ'nin ekonomi karnesi ortada. Her dönem, 
yapılan tüm saldırılara rağmen yapılması gerekenin 
en iyisi yapılmaya çalışıldı ve milletimiz de teveccüh 
gösterdi. Türkiye, küresel ekosistemin, paradigmaların 
değiştiği bu dönemde, siyasetten ekonomiye, iktisadi 
hayattan üretim ve tüketim alışkanlıklarına kadar her 
şeyi gözden geçirip güncellemek durumundadır." 

Albayrak, son dönemde finansal piyasalarda gözlenen 
olumlu gelişmeler ve öncü göstergelerdeki göreli 
iyileşmelerin, önümüzdeki dönemde büyümenin 
YEP’te öngörüldüğü gibi sürdürülebilir bir patikada 
seyredeceğini net bir şekilde gösterdiğini dile 
getirerek inovasyon ve verimlilikteki ilerlemeye bağlı 
olan rekabetçiliği artırmak için ekonomi politikalarını, 
bunu destekleyecek şekilde kurgulamaya devam 
ettiklerini söyledi. 

Ekonomi yönetimi içinde yer alan tüm kurum ve 
kuruluşlarla kurdukları güçlü koordinasyon ve 
sinerjinin, bu dönem elde edilen başarının en büyük 
sebebi olduğuna işaret eden Albayrak, "Spekülatif 
saldırılara karşı aldığımız tedbirlerle tüm paydaşların 
süreçten en az zararla çıkmasını sağladık." diye 
konuştu.

Bakan Albayrak, göstergelerdeki negatif seyri 
kırdıklarını ve bir ayı aşkın süre göz önüne 
alındığında gelişmekte olan ülkeler arasında para 
birimi ve CDS primlerindeki pozitif ayrışmayla öne 
çıkan ülkenin Türkiye olduğunu anlatarak sürecin 
sonunda sermaye piyasalarında, ekimde 6 ay aradan 
sonra dolar cinsinden çok başarılı bir tahvil ihracı 
gerçekleştirildiğini, ihraç miktarının 3 katı taleple 
karşılaştıklarını bildirdi.

Albayrak, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve 
derinleştirilmesi kapsamında Türkiye'nin en büyük 
“Varlığa Dayalı Menkul Kıymet” (VDMK) ihracının 
geçen hafta gerçekleştirildiğini ve 4 banka tarafından 
sonuçlandırılan ihraca 118 yatırımcıdan toplam 2,43 
kat talep geldiğini hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, uygulanmakta 
olan istihdam politikalarına katkı sağlamak ve işsizliği 
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azaltmak amacıyla yapılan düzenlemelere değinerek 
şunları kaydetti:

"2018 - 2020 yıllarında işe alınacak her bir işçi için 
asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK 
primleri ve vergileri 12 ay boyunca devlet olarak 
karşılıyoruz. Kadın, genç ve engelli istihdamında ise 
bu teşvikten 18 ay boyunca yararlanılabilmektedir.  
İmalat ve bilişim sektöründe işe alınacaklar için SGK 
prim desteği 2 bin 29,5 liraya kadar çıkabilmektedir. 
İmalat sektöründe 2018'de ilk defa istihdam edilecek 
her genç çalışan için, 2 ayda bir olmak üzere 883 lira 
vergi ve prim desteği, bin 603 lira ücret desteği olmak 
üzere 2 bin 486 lira tutarındaki tüm maliyetler devlet 
tarafından karşılanmaktadır."

Makroekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Albayrak, geçen yıl bütçe giderlerinin 678,3 
milyar lira, bütçe gelirlerinin 630,5 milyar lira, bütçe 
açığının 47,8 milyar lira ve faiz dışı fazlanın 8,9 milyar 
lira olarak gerçekleştiğini hatırlatarak "2017 yılı bütçe 
giderleri, bütçe başlangıç tahminine göre yüzde 5,1; yıl 
sonu gerçekleşme tahminine göre yüzde 0,7 artmıştır. 
Buna karşın bütçe gelirlerimiz bütçe başlangıç 
tahminine göre yüzde 5,4; yıl sonu gerçekleşme 
tahminine göre yüzde 3 artış göstermiştir. Geçen 
yıl 47,8 milyar lira olarak gerçekleşen bütçe açığı, 
başlangıçta öngörülen açığın 928 milyon lira üzerinde 
ancak yıl sonu gerçekleşme tahmininin ise 13,9 milyar 
lira altında gerçekleşmiştir." diye konuştu. 

Albayrak, bu yıl merkezî yönetim bütçe giderlerinin 
821,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 749,6 milyar lira, 
bütçe açığının 72,1 milyar lira ve faiz dışı dengenin 
de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin 
ettiklerini söyledi. 

Yıl sonu bütçe açığının başlangıç hedefinin 6,2 
milyar lira üzerinde gerçekleşeceğini ve bunun millî 
gelire oranının ise yüzde 1,9 olacağını öngördüklerini 
bildiren Albayrak, "2018 yılında personel giderlerinin 
200,3 milyar lira, sosyal güvenlik kurumlarına devlet 
primi giderlerinin 34,4 milyar lira, mal ve hizmet 
alım giderlerinin 69,3 milyar lira, cari transferlerin 
323,1 milyar lira, sermaye giderlerinin 78,7 milyar 
lira, sermaye transferlerinin 17,3 lira, borç verme 
giderlerinin 22,2 milyar lira ve faiz giderlerinin 
76,4 milyar lira olarak gerçekleşmesini bekliyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Albayrak, gelecek yılın bütçesini, YEP kapsamında 
açıklanan ekonomik, mali ve sosyal hedeflerle 
uyumlu şekilde hazırladıklarını anlatarak söz konusu 
dönemde, bütçe giderlerini 961 milyar lira, faiz hariç 
giderleri 843,7 milyar lira, bütçe gelirlerini 880,4 
milyar lira, vergi gelirlerini 756,5 milyar lira, bütçe 
açığını 80,6 milyar lira ve faiz dışı fazlayı 36,7 milyar 
lira olarak öngördüklerini kaydetti. 

Gelecek yıl bütçe ödeneklerinin, 2018 yılına göre 
yüzde 26 arttığına dikkati çeken Albayrak, bu artışın 
yaklaşık 198 milyar liraya tekabül ettiğini bildirdi.

Albayrak, personel giderlerinin toplam bütçe 
harcamaları içindeki payının yüzde 30,6 olduğuna 
işaret ederek şunları kaydetti:

"Personel ücretlerine 2019 yılında yansıtılacak 
enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya 
geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle 
personel giderleri, geçen yıla göre yüzde 35,6 
artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 
milyon liraya yükselmiştir. 2019 yılı içerisinde emekli 
ve yaşlılık aylıklarına yapılacak enflasyon farkı dâhil 
zamlar ile emeklilere verilecek bayram ikramiyeleri 
nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan 
transferler, yüzde 36,5 artarak 185 milyar 160 milyon 
liraya yükselmiştir. Faiz oranında ve döviz kurundaki 
yükselişe bağlı olarak borçlanma maliyetlerindeki 
ve dış borç faiz ödemelerindeki artış nedeniyle faiz 
giderleri 2018 yılına göre yüzde 63,6 artarak 117 
milyar 317 milyon liraya yükselmiştir."

Albayrak, vergi gelirlerinin yüzde 20 artarak 756,5 
milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 4 artarak 
123,9 milyar lira ulaşacağını öngördüklerini aktardı.

Gelecek yıl vergi gelirlerinin alt kalemleri hakkında 
da bilgi veren Albayrak, "Gelir vergisi 171,9 milyar lira, 
kurumlar vergisi 74,2 milyar lira, dâhilde alınan KDV 
70,7 milyar lira, özel tüketim vergisi 162,6 milyar lira, 
ithalde alınan KDV 165,8 milyar lira, damga vergisi 20,8 
milyar lira, harçlar 27,7 milyar lira, banka ve sigorta 
muameleleri vergisi 19 milyar lira, motorlu taşıtlar 
vergisi 16 milyar lira ve diğer vergiler 27,8 milyar lira 
olarak tahmin edilmiştir. 2019 yılı bütçesi, Yeni Ekonomi 
Programı'nda ortaya konulan dengelenme sürecinin 
en temel destekleyicisi olacaktır. Maliye politikası, 
para politikasıyla eş güdümlü olarak enflasyon başta 
olmak üzere cari açık ve büyümeye ilişkin hedeflerle 
uyumlu yürütülecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya 
koyulan hedefler doğrultusunda hazırlanan 2019 yılı 
bütçesinin, en önemli özelliklerinden birinin tasarruf 
bütçesi olduğunun altını çizerek şu şekilde konuştu:

"Bir yandan tasarruflar sayesinde kamu kaynaklarının 
verimsiz alanlara yönelmesinin önüne geçilirken diğer 
yandan memurumuzun, işçimizin, emeklimizin haklarını 
koruduk. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılı 
bütçesinde de kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara 
ve engellilere sağladığımız imkânları artırarak devam 
ettirdik. Diğer taraftan ihracata, teknoloji üretimine 
ve turizme yönelik ayrılan kaynaklarda temel olarak 
kesinti uygulanmamıştır. Yeni Ekonomi Programı'nda 
da ilan ettiğimiz gibi, 2019 yılı bütçesinden başlayarak 
3 yıllık dönemde kaynaklarımızı öncelikli olarak 
ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak 
ve cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edeceğiz. 
Bu kapsamda daha önce ilan ettiğimiz bütçe disiplini 
ve sıkı maliye politikası yaklaşımımız 2019 yılında 
da tavizsiz şekilde uygulanmaya devam edilecektir. 
Bütçemizin en önemli özelliği sermaye giderlerinde 
sağlayacağı ortalama yüzde 20'lik düşüş ile arzu 
ettiğimiz 'ekonomik dengelenme' sürecine büyük katkı 
sağlayacak olmasıdır."

Günümüzde, nitelikli insan gücünün, bilimsel ve 
teknolojik gelişmişliğin ön şartının eğitim olduğunu 
dile getiren Albayrak, AK PARTİ hükûmetleri olarak 
daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019'da da bütçeden 
en büyük payı eğitime ayırdıklarını söyledi.

Eğitime ayırdıkları kaynağı 2019'da 161 milyar liraya 
çıkardıklarını ifade eden Albayrak, böylelikle bütçe 
giderlerinin yaklaşık yüzde 17'sini doğrudan eğitime 
ayırdıklarını yani 2019'da vergi gelirlerinin yüzde 
21'ini bu alana harcayacaklarını kaydetti.

Sağlık alanında yaptıkları reformlarla sağlık hizmetinin 
kalitesini artırdıklarına işaret eden Albayrak, "Ruhen 
ve bedenen sağlıklı nesillerin yetişmesi için sağlık 
alanındaki harcamalarımızı artırdık. Bu amaçla 
2019'da bütçemizden sağlığa yaklaşık 157 milyar 
lira kaynak ayırdık. 2002'de yüzde 11,3 olan sağlık 
harcamalarının bütçe içindeki payını 2019'da yüzde 
16,3'e çıkardık." diye konuştu.

Albayrak, 2019'da özel sektörün yenilikçi ve üretken 
yatırımlarını destekleyecek yatırımlara önem 
verdiklerine dikkati çekerek gelecek yıl bütçeden 
yatırımlar için 65,1 milyar lira kaynak ayırdıklarını 
söyledi. 

Yerel yönetimlere daha fazla önem verdiklerine dikkati 
çeken Albayrak, kamu hizmetlerinin sunumunda yerel 
yönetimlere daha çok görev ve sorumluluk vererek, 
merkezden yürütülen birçok hizmetin mahallinde 
daha etkin ve verimli sunulmasını sağladıklarını 
anlattı. Albayrak, yerel yönetimlere verilen önem 
doğrultusunda, büyükşehir ve diğer belediyeler ile il 
özel idarelerine ayırılan kaynağı yüzde 28,4 artırarak 
93,6 milyar lira seviyesine ulaştırdıklarını dile getirdi.

Gelecek yılın bütçesinde sosyal harcamalar için 
ayrılan kaynağı 62,1 milyar liraya çıkardıklarına dikkati 
çeken Albayrak, "Bu tutar 2019 yılı bütçesinin yüzde 
6,5'ine denk gelmektedir. Oysa 2002'de bu oran, o 
günün bütçesinin yüzde 1,3'üydü, ayrılan kaynak ise 
sadece 1,6 milyar liraydı." ifadelerini kullandı.

Albayrak, 2019'da bütçeden yatırım ödenekleri 
dâhil tarıma ayrılan kaynak toplamının 26,5 milyar 
lira olduğunu ifade ederek "Bu kapsamda, tarımsal 
destek programları için 16,1 milyar lira, tarım sektörü 
yatırım ödenekleri için 5,1 milyar lira; tarımsal kredi 
sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin 
finansmanı, ihracat destekleri ve diğer tarımsal 
destekler için 5,3 milyar lira kaynak ayırıyoruz." dedi.

Gelecek yıl Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamında 
devlet katkısı tutarı için bütçede 4,1 milyar lira kaynak 
ayırdıklarını, 2019 sonunda bütçeden karşılanan 
toplam devlet katkısı tutarının 19,4 milyar liraya 
ulaşacağını bildiren Albayrak, bugün itibarıyla bireysel 
emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı 7 milyon kişiye, 
birikmiş fon tutarının ise devlet katkısı dâhil 87 milyar 
liraya yaklaştığını belirtti. 

Albayrak, iktidara geldikleri 2002'den bu yana 
kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında ciddi 
iyileşmeler sağladıklarını vurguladı. Albayrak, 2002-
2018 Kasım döneminde kamu görevlilerinin aylık 
ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artış 
sağladıklarını söyledi:
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Vergisel konularda anlaşılabilirliğin sağlanması, 
mükelleflerin hak ve ödevleri konusunda 
bilgilendirilmesi yoluyla vergi bilincini ve gönüllü 
uyumu daha da artırmak üzere, Mükellef Hizmetleri 
Merkezi'ni yeniden yapılandırdıklarını anlatan 
Albayrak,  "İnteraktif Vergi Dairesi'nin kapsamını 
genişletiyoruz. Vergi dairesine gidilerek yapılan işe 
başlama bildirimi, adres değişikliği gibi birçok işlemi 
elektronik ortama taşıyarak vergi dairesine gitmeden 
yapılabilir hâle getirdik. Bu sayede vergisel işlemlerde 
kolaylık, hız ve etkinlik sağladık." dedi.

Albayrak, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi'nde Türkiye'nin 2018'de 190 ülke arasında bir 
önceki yıla göre 60. sıradan 17 basamak yükselerek 
43. sıraya çıktığını anımsatarak raporda, Türkiye'nin iş 
yapma kolaylığı açısından en büyük ilerleme kaydeden 
ülkelerin arasında gösterildiğine işaret etti.

Yürütecekleri gelir politikasına da değinen Albayrak, 
şunları kaydetti:

"Gelir politikalarımızı, 2019'da gerekli mali alanın 
temini suretiyle makroekonomik dengelenme 
sürecinin desteklenmesi, 2020 ve 2021 döneminde 
ise kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın 
sağlanması, sosyo-ekonomik kalkınma ve adaletin 
daha da güçlendirilmesi, ekonominin uluslararası 
düzeyde rekabet gücünün artırılması ve yurt içi 
tasarruflara katkı sağlanması hedefleri doğrultusunda 
yürüteceğiz."

YEP'teki gelir politikalarına yönelik hedefler 
çerçevesinde gelecek dönemde yapılacakları aktaran 
Albayrak, şu şekilde konuştu:

"Mali disiplinin hassasiyetle korunması, ekonomi 
politikalarımızın en öncelikli hedefi olacaktır. Vergi 
sisteminin daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha 
adil bir yapıya kavuşturulmasına ve vergi mevzuatının 
sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza çok daha 
hızlı ve etkili devam edeceğiz. Etkinliği olmayan istisna, 
muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak ve 
mecbur olmadıkça yeni istisna, muafiyet ve indirim 
getirmeyeceğiz. 

Mükelleflerimizin vergiye uyum seviyelerini 
güçlendirecek ve kayıtlı ekonomiye geçişi 

hızlandıracağız.  Gelir politikalarımız ile ihracat odaklı 
ve teknoloji tabanlı bir üretim modeli çerçevesinde 
nitelikli yatırımları, katma değerli üretimi, istihdamı ve 
ihracata dayalı büyümeyi destekleyerek ekonomimizin 
rekabet gücünü daha da geliştireceğiz."

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM 
Genel Kurulunda 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerinde 
HDP Grubu adına konuşma yaptı. 

"Bugün burada halkın değil, sarayın bütçesi görüşülüyor. 
Ülke tablosu sarayın ışıklı pencerelerinden tozpembe 
görünebilir ama halkın yaşadığı tablo içler acısıdır. 
Bir yanda yoksulluk, işsizlikle açlık ve sefalet; diğer 
yanda ise devletin tüm gücü ve imkânlarını har vurup 
harman savuran bir yönetim anlayışı var." ifadelerini 
kullanan Buldan, yaşanan tabloyu, vicdanı ve irfanı 
olan herkesin sorgulaması gerektiğini dile getirdi. 

Halkın yaşadığı tablonun içler acısı olduğunu ve 
yaşanan bu tabloyu, vicdanı ve irfanı olan herkesin 
sorgulaması gerektiğini dile getiren Buldan, 
Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi, 
ekonomik ve toplumsal krizini yaşadığını ileri sürdü.

Kendi iç sorunlarını çözememiş, halklar arası diyaloğu 
doğru kuramamış bir ülkenin dünyada saygınlığının 
da olmayacağını söyleyen Buldan, bütçe teklifinin 
insana ve yaşama değil, silaha, savunmaya, savaşa 
ayrıldığını savundu.

Toplumun yarısını oluşturan kadınlara bu ülkede 
yaşam hakkının reva görülmediğini ileri süren Buldan, 
şunları ifade etti:
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“En nihayetinde, kadınlar ‘Kadın erkek eşitliğine 
inanmıyorum.’ diyen bir zihniyetle karşı karşıya. Bu 
zihniyetin sokaktaki yansıması da kadına şiddettir. 
Devletin şiddetini yaşayan kadın, erkeğin şiddetini 
yaşayan kadın; ekonomik, sosyal krizin şiddetini 
yaşayan yine kadın. Kadına yönelik şiddette sürekli 
işleyen üçlü bir mekanizma var; devlet, yargı, erkek... 
Dolayısıyla şiddetin nedeni kişisel değil politiktir. 
Yaratılan tekçi iktidar olgusunun sokaktaki yansımasıdır 
şiddet… Dikkat edilirse kadına yönelik şiddete 
cezasızlık bu iktidar döneminde sistemleşmiştir. 
Bu bütçe de şiddetten besleniyor. Kadının adı yok 
ki bütçede pay ayrılsın. ‘Nasıl olsa kadınlar her gün 
öldürülüyor, ne gerek var bütçe ayırmaya.’ diyen bir 
anlayışı görüyoruz. Bütçenin mantığı işte budur.”

Buldan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde tüm insan 
hakları savunucularını ve mücadelelerini selamladığını 
ve dayanışma mesajlarını gönderdiğini ifade ederek 
konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“İnsan haklarına, eşitlik anlayışına, barışa, demokratik 
yaşama, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olan bu 
bütçeye karşı olduğumuzu, bu bütçenin geçmemesi 
için tüm ezilenler adına burada en etkili muhalefeti 
yapacağımızı belirtiyor, Parlamentoyu saygıyla 
selamlıyor, teşekkür ediyorum.”

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 2019 yılı 
bütçe teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde bir 
konuşma yaptı.

Temelli, bütçe görüşmelerinin 10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü'ne denk gelmesinin anlamlı bir tesadüf 
olduğunu belirterek, "İnsan hakları düzeninin sarsıldığı, 
hukuka güvenin bittiği bir ülkede bütçeyi konuşuyoruz. 
2019 bütçesi de AKP'nin insan hakları ihlalleri raporu 
gibidir." ifadesini kullandı.

Bütçe hakkının korunmasının adaletin korunması 
olduğunun altını çizen Temelli, "Adaleti vicdanlarında 
duymayanlar, adaleti kendi siyasi çıkarlarıyla 
tutsak alanlar, bütçeyi de bu adaletsizlik girdabına 
sıkıştırmaktan geri kalmadılar. Herhangi bir yerde 
haksızlık varsa, adalet her yerde tehlikede demektir." 
değerlendirmesini yaptı. 

Meclisin varlık nedenlerinin başında ülkenin 
kaynaklarının adil olarak dağıtımını sağlamak 
olduğunu ifade eden Temelli, iktidarın topluma ne 
kadar değer verdiğini anlamak için bütçe sürecine 
bakmanın yeterli olacağını kaydetti.

Temelli, 10 milyona yakın işçinin ayda bin 603 liraya 
çalıştığını söyleyerek, "Bir ailenin açlık sınırı ise 
bin 900 lira. Sofralarda ejder meyvesi ama asgari 
ücretlilere dönüp 'Fedakârlık yapın.' diyebiliyorsunuz." 
dedi. 

Ekonomik gelişmelere değinen Temelli, "İflas eden 
esnaf sayısı 72 bin kişiyi aştı. Tam 72 bin kişi ne 
umutlarla açtığı iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. 
Türkiye'de milyarlarca lira KOBİ kredisi takibe düşmüş 
durumdadır." ifadesini kullandı. 

Dış borca bakıldığında AK PARTİ iktidarı dönemlerinde 
on beş yılda Türkiye'nin dış borcunun 14 kat arttığını 
ileri süren Temelli, “AKP borç açığını şu anda halkın 
bütçesinden dev faizler ödeyerek kapatmaya çalışıyor. 
Dış mihraklar değil, yıllardır faiz ödemeleriyle zengin 
ettiğiniz finans kuruluşlarını, gelin bu kürsüden halka 
anlatın.” şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bütçe 
sunumunu dinlediklerini ifade eden Temelli, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü:

"Temmuz ayında aynı bakan yaptığı açıklamada, 
mali disiplini sağlamak amacıyla bundan sonra 
kamu alacakları için yeni bir af getirmeyeceklerini 
belirtmişti. Ama aynı bakan, af çıkarmayacaklarına 
dair verdiği sözün üzerinden 4 ay bile geçmeden af 
tasarısı getirdi. Ekonomi mi bakanı dinlemiyor yoksa 
bakanın ekonomiden mi haberi yok?"

Bütçesini yıl sonuna yetiremeyen, sürekli ek bütçe 
alan iki kurum olduğunu belirten Temelli “Bunlardan 
biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri Diyanet... Oysa her ikisi 
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de yurttaşlara bugün hizmet eden kurum olmaktan 
çıkmıştır.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının çocukları korkutmaktan 
başka bir şey yapmadığını söyleyen Temelli, "Bugün 
bu ülkede, inanç özgürlüğü çerçevesinde Diyanet 
İşleri Başkanlığının yapacağı hizmet, tüm inançlara 
eşit mesafede yaklaşmak, farklı inançların kamudan 
beklediği hizmeti üretmek olmalıyken, başkanlık, bu 
görevi yapmak yerine âdeta toplumdaki tüm farklı 
inançları yok saymaya devam ediyor." görüşünü 
savundu.

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlerin sadece yüzde 
10'unun yararlanabildiğini ifade eden Temelli, fonun 
yüzde 70'inin işsizlik ödeneği dışındaki kalemlere 
aktarıldığını ve harcandığını iddia etti.

Temelli, büyüme rakamlarının açıklandığını ifade 
ederek, “Büyüme rakamları üçüncü çeyrek 1,6 geldi, 
dördüncü çeyrek negatif gelecek. Bu beklenen 1 
milyon işsizin çok daha üzerinde bir işsizlikle ülke 
karşılaşacak. İşte İşsizlik Sigortası Fonu bir ekonomide 
aslında işsizleri gözeten, onların işsiz kaldığı sürece 
ayakta kalmasını sağlayan bir fonken, bu fon bugün 
kapsamı dışında başka başka yerlere kullanılmakta.” 
görüşünü ileri sürdü.

Genel Kurulda, 2019 yılı bütçe teklifinin tümü 
üzerindeki görüşmelerde CHP Grubu adına 
konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
bütçenin belirleme, onaylama, denetlemeyi 
içerdiğini ve bu hakkın monarşiye karşı 
mücadelelerden sonra parlamentonun elde ettiği 
bir hak olduğunu belirtti.  

Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan'ın 
yayımlanma zamanlarının belirli olduğunu anımsatan 
Kılıçdaroğlu, her seferinde bunların açıklanmasının 

gecikmesi nedeniyle çeşitli gerekçeler sıralandığını, 
ancak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine 
geçilmesinin ardından da bunların zamanında 
yayınlanmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli 
Mali Plan'ın zamanında yayımlanmamasını ve 
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) 
kurulmasıyla ilgili parlamentodan çıkmayan bir 
organın oluşturularak toplantılar yapılmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, 2019 bütçesinin önceki bütçelerden farklı 
şekilde hazırlandığını belirterek, "2019 yılı bütçesi, bir 
ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve ekonomik 
krizin önümüzdeki süreçte daha da derinleşmesi 
beklenmektedir. Bu bütçe, demokratik bir ortamda 
değil bir sivil darbe döneminde hazırlanmıştır. 
Dolayısıyla bu bütçenin bu çerçevede dikkate alınıp 
değerlendirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Bütçenin krizin faturasını kimin ödeyeceğini de ortaya 
koyması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu 
bütçenin asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 
bin kişinin yarasına merhem olmayacağını savundu.

2019 yılı bütçesinin 6 milyon 700 bin asgari ücretlinin 
sorunlarına da çözüm içermediğini ifade eden  
Kılıçdaroğlu, bütçenin işsizlerin problemlerini de 
ortadan kaldıramayacağını iddia etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin zorlamasıyla emeklilere 
birer maaş ikramiye dağıtıldığını savunarak, bugün 4 
milyon emeklinin iş aradığını öne sürdü.

Çiftçinin gübre, ilaç, akaryakıt fiyatları nedeniyle 
çok zor durumda olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, AK 
PARTİ iktidarlarının, tarımsal destek tutarının Gayrı 
Safi Millî Hasıla'nın yüzde 1'i oranında çiftçiye destek 
verilmesine yönelik düzenlemeyi ihlal ettiğini iddia etti.

Tarımsal desteğin hiçbir zaman yüzde 1'i bulmadığını 
söyleyen Kılıçdaroğlu, "Çiftçilerin 2006'dan 2019'a 
kadar AK PARTİ hükûmetlerinden alacağı ne kadar? 
154 milyar 850 milyon lira. Yüzde 1'ini verseydiniz 
154 milyar lirayı çiftçiye vermiş olacaktınız. O zaman 
ne mercimek ne saman ithal ederdiniz. Hayvan ithal 
ediyorsun, canlı. Onu beslemek için samanı da ithal 
ediyorsunuz. Böyle bir tabloyla Türkiye hiçbir zaman 
karşı karşıya kalmadı." dedi. 

Bütçenin esnaf için de herhangi bir çözüm 
getirmediğini savunan Kılıçdaroğlu, esnafın ağladığını 
ileri sürdü.
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Bülent Ecevit hükûmetinin kriz sonrası bütün önlemleri 
aldığını, AK PARTİ iktidarının hazıra konduğunu 
söyleyen Kılıçdaroğlu, "Şimdi Türkiye'yi 16 yıl sonra 
aynı noktaya ama daha ağır şartlarla getiriyorsunuz." 
diye konuştu.

Vatandaşın borcunun da AK PARTİ hükûmetleri 
döneminde ciddi oranda arttığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 
şu şekilde devam etti:

"AK PARTİ hükûmetleri döneminde vatandaşların 
borcu tam 79 kat artmış durumda. Borç 522 milyar 
lira. Vatandaş borç batağında, nefes alamıyor. 522 
milyar lirayı bu vatandaş nasıl ödeyecek? İnsaf denilen 
bir şey var. Sadece tüketici kredisi borçlarının artış 
oranı 229 kat. 56 milyon liradan 12 milyar 833 milyon 
liraya çıkmış. İnsanda biraz insaf olur. Vatandaş 
'Türkiye nereye gidiyor?’ la ilgilenmiyor, 'Akşam eve 
nasıl ekmek götüreceğim?'le ilgileniyor. Ocak-ekim 
arası, 10 ayda icraya düşen vatandaş sayısı 1 milyon 
56 kişi. Saray hükûmetinin vatandaşlara yüklediği 
yükler var. Borç batağına sokuyorsunuz, ayrıca 
'Faiz ödeyeceksiniz.' diyorsunuz. Bu yılın ocak-ekim 
döneminde vatandaşların ödediği faiz 55 milyar 500 
milyon lira. Kim ödüyor bu faizi? Sırtı kalınlar mı 
ödüyor, asgari ücretli mi? Yemin billah ediyorum, bu 
saray hükûmeti ve çevresinde dolananların tamamı 
tefecilere hizmet ediyor. Kredi kartı ve tüketici kredisi 
borçlarına vatandaş, 2003'ten 2018 yılı ekim ayına 
kadar 433 milyar 490 milyon lira faiz ödedi."

Sanayicinin üretemediğini savunan Kılıçdaroğlu, 
üretimin ithalata bağımlı olduğunu söyledi. 

Merhum Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın, AK PARTİ'nin 
ilk mali affı sırasında bir daha af çıkarılmayacağı 
yönünde açıklama yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, 
"Bütün dünyada en çok mali af çıkaran hükümet, bu 
hükümet. Fransa, Almanya'ya sorun bakalım; kaç yıl 
önce mali af ilan etmişler. İsterseniz 100 sefer yapın, 
borç batağındaki vatandaş nasıl vergisini, sigorta 
primini ödeyecek ki? Ödeyemiyor. Af çıkarıyorsun, 
'Ödeyemiyorum.' diyor. Nefes alamıyor. Siz de arka 
arkaya af çıkarıyorsunuz. İstediğiniz kadar çıkarın, 
ödeyemeyecek." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılı bütçesinin, KOBİ'lere 
ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik de bir çözüm 
getirmediğini belirterek, öğrencilerin yurt sorununun 
da çözülemediğini savunarak, iktidarın gençlere bu 
hizmeti çok gördüğünü ileri sürdü.

Elektriği, doğal gazı ve suyu kesilen ailelerin 
bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, bütçenin 
bunlara bir çözüm getirip getirmediğini sordu.

Şehitlere yönelik farklılaştırmanın doğru olmadığını 
dile getiren Kılıçdaroğlu, 24 Aralık 2017'de çıkarılan 
bir kanunla şehit yakınları ve gazilere yönelik 
bir kampanya başlatıldığını ve para toplandığını 
anımsatarak toplanan yardımların nerede olduğunu 
sordu.

Kılıçdaroğlu, bütçenin, AK PARTİ'nin, seçim 
meydanlarında öğretmenler ve sağlık çalışanları 
başta olmak üzere bazı meslek gruplarına yönelik 
3600 ek gösterge vaadini de içermediğini belirterek, 
şu şekilde konuştu:

"Niye vermiyorsunuz? Niye söz verdiniz millete? 
İYİ Parti'li arkadaşlar kanun teklifi, önerge verdiler, 
reddettiniz. Niye reddediyorsunuz? Siz verin kanun 
teklifini, biz kabul edelim. Vatandaşın lehine olup da 
buraya gelen bir şeye nasıl olup da elinizi 'hayır' diye 
kaldırıyorsunuz? Vatandaşın lehine gelenlere 'hayır', 
sarayın lehine gelenlere 'evet' oyunu kullanıyorsunuz. 
Beni asıl yaralayan nokta budur." sözlerini sarfetti.

İktidarın "Vergiyi tabana yayacağız." şeklinde 
açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, 
"Vergi zaten tabanda. Geliri tabana yay da yukardan 
vergiyi al." dedi.

Milyarlarca dolar kazananlar beş kuruş vergi 
vermezken, yeni doğan bebekten emekliye her 
kesimin vergi ödediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 
kadroya alınmayan hala onbinlerce taşeron işçi 
bulunduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, bütçenin sağlıklı bir demokrasi için 
hazırlanmadığını, bu nedenle sakat ve demokrasiye 
inanan herkesin "hayır" diyeceği bir bütçe olduğunu 
öne sürdü.

Bütçeden üç kesimin yararlandığını ileri süren 
Kılıçdaroğlu, bunlardan birinin sarayın bütçesi 
olduğunu, ikincisinin sarayın çevresi olduğunu, 
bütçenin hizmet ettiği üçüncü kesimin ise tefeciler ve 
rantiyeciler olduğunu savundu. 

Ekonomik krizle karşı karşıya olduklarını savunan 
Kılıçdaroğlu, buna yönelik olarak 13 maddelik metin 
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hazırladıklarını, bunlara uyulması halinde ekonomik 
krizin atlatılabileceğini söyledi.

Yasal olarak 3 ayda bir toplanması gereken Ekonomik 
Sosyal Konseyin, 10 yıldan bu yana toplanmadığını 
belirten Kılıçdaroğlu, 13 madde hakkında bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu, dış politikanın 180 derece değişmek 
zorunda olduğunu, eğer Suriye'nin toprak bütünlüğü 
savunuluyorsa Suriye ile masaya oturulup, 
konuşulması gerektiğini belirterek dış politikanın 
yeniden millî bir kimliğe kavuşması, iktidarı ve 
muhalefetiyle dış politikada bir olmak gerektiğini dile 
getirdi.

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili 
Erkan Akçay, siyasetin her şeyden evvel, çözüm 
üretme, toplumun taleplerine karşılık verme 
ve kendi programını gerçekleştirme faaliyeti 
olduğunu ifade etti.  

Gündelik siyasi çekişmelerin girdabına kapılmanın, 
siyaseti, demokratik bir yarış ve rekabet olmaktan 
çıkarıp bir kavga alanı haline getireceğini, bir kör 
dövüşüne, bir sağırlar diyaloğuna döndüreceğini 
belirten Akçay, "Polemik üretmek, demagoji yapmak, 
dedikodu yaymak; kutuplaşmayı, ayrımcılığı teşvik 
ve tahrik etmek; yabancı ülkelerin, illegal örgütlerin 
politikalarına yaslanıp bundan siyasi çıkar ummak, 
siyaset değildir; insani, ahlaki ve millî hiç değildir." 
değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, şu şekilde konuştu:

"MHP olarak, ilkeli ve sorumlu bir tutumla sorunların 
çözümüne katkı veriyoruz ve çözüm üretiyoruz, 
inisiyatif alıyor, sorumluluk üstleniyoruz; kendi 
gündemimize hâkim oluyoruz. Ülkemizin jeostratejik 

konumu, yaşadığımız siyasi, ekonomik ve sosyal 
şartlar, bölgemizin ateş çemberi içinde adeta yangın 
yerine döndüğü, dünyanın neredeyse büyük bir kaosa 
sürüklendiği bir ortamda, hepimizin millet olarak, 
bilhassa sorumlu mevkilerde olanlar başta olmak 
üzere, siyaset kurumları ve siyasetçiler olarak temel 
millî meselelerde yekvücut olmamız fevkalade önem 
arz etmektedir. 

Bu anlayış aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın da 
ruhunu teşkil etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi 
önemli bir önceliğimizdir. MHP, bu anlayışla siyaset 
yaparken aynı zamanda milletimizin derdiyle, 
dilekleriyle, talepleriyle ve beklentileriyle hemhal 
olmakta. Bütün sosyal kesimlerin, işçi, memur, emekli, 
çiftçi, esnaf, iş dünyası, kadınlarımız, çocuklarımız 
ve gençlerimizin sorunlarının çözümü için seferber 
olmuş durumdayız.

MHP'nin sözü sözdür, sözü senettir. Seçim 
beyannamemizdeki taahhütlerimizin ve kanun 
tekliflerimizin arkasındayız, takipçisiyiz. Emeklilikte 
yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi 
ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi 
ve arkasındayız. Bu bakımdan, Meclisten çıkacak 
kanunların, iktidar tarafından makul ve sağlıklı bir 
şekilde uygulanacağı bir uzlaşmayı ve mutabakatı da 
hep birlikte bütün partiler olarak sağlamak zorundayız. 
Cumhur İttifakı'nı baltalamak, MHP'yi akılları sıra kendi 
sorumsuz, popülist, istismar kulvarlarına sıkıştırmak 
ve aleyhimize yanlış propagandalar yapmak 
beyhude provokatif gayretlerdir. Bu ayak oyunları 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemini ve Cumhur 
İttifakı'nı baltalamaya yönelik boş heveslerdir."

Akçay, güvenlik güçlerinin, millî bekaya göz diken 
terör örgütleriyle meşru zeminde başarılı bir şekilde 
mücadele ettiğini belirterek, "Herkes tercihini, durduğu 
yeri buna göre gözden geçirmeli, muhakeme ve 
muhasebesini yapmalıdır. Terör ile güvenlik arasında 
tarafsız bir bölge yoktur. Mesele Türkiye'nin bekasını, 
millî ve tarihsel haklarını müdafaa meselesidir. 
Biz bu meselenin tarafıyız ve sonuna kadar da bu 
mücadelenin içinde olacağız." dedi.
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MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent 
Bülbül de konuşmasında Türkiye'nin ve bölgesinin 
olağanüstü zor bir süreçten geçtiğini söyledi. 

"Siyasi ve sosyal alanda köşeye sıkıştırılmak istenen 
devletimiz, bir yandan da ekonomik manipülasyonlarla 
mücadele etmektedir." diyen Bülbül, darbe girişimi 
sonrasında, ülkenin istikrarını, itibarını ve bütünlüğünü 
bozmaya çalışanların, faaliyetlerine hız kesmeden 
devam ettiğini dile getirdi.

Bülbül, "Bu sıkıntılı dönemde devletimizin ve 
milletimizin yanında olmak, devletimize ve milletimize 
yönelen tehdit ve tehlikeler karşısında ortak, millî tavır 
geliştirebilmek hayati önemdedir. Böyle zamanlarda 
günübirlik politikalar, ben merkezli siyasi hesaplar, 
gevşek ve tarih şuurundan uzak politikalar devletimize 
ve milletimize zarar verecektir. Bu noktada, millî tavır ve 
duruş, siyaset anlayışımıza hâkim olmalıdır. Millî tavır ve 
duruş, sadece iktidarı ve çoğunluğu elinde bulunduran 
siyasi yapıların değil Türkiye'de siyaset adına temsil 
imkânı bulan bütün kesimlerin ortak sorumluluğu olarak 
görülmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, topraklarının işgale uğradığı Birinci 
Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi tehdit ve tehlike 
sarmalıyla mücadele ettiğini ifade eden Bülbül, 
"Türkiye'nin böylesine sıkıntılı bir süreçte hür ve 
bağımsız bir şekilde yoluna devam edebilmesi 
gerekmektedir. Bunun için millî imkânları seferber 
ederek gelecek bin yıllarda da vatan toprağında 
haysiyetimizle yaşayabilmek en şerefli gayemiz 
olmalıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin geleceğe 
daha sağlam adımlarla yürümesi gerektiğini söyleyen 
Bülbül, bu hedefe ulaşmada "istişare ve liyakatin" 
vazgeçilemez iki unsur olduğunu kaydetti.

Bülbül, "Türk devlet geleneği açısından da büyük 
önem taşıyan istişare ve liyakat anlayışının hâkim 
olduğu dönemlerde Türk devletleri hep güçlü ve 
kudretli olmuş, liyakatin ve istişarenin ortadan kalktığı 
veya dikkate alınmadığı dönemlerde ise Türk devletleri 
büyük hezimet ve üzüntülere düçar olmuştur." dedi.

2019 yılı bütçe teklifinin tümü üzerinde söz 
alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 
Türkiye'nin Osmanlı'ya kadar uzanan bir bütçe 
geleneği ve mali disipline sahip olduğunu ancak 
hükûmetin yanlış politikalarıyla bu disiplinden 
uzaklaşıldığını ileri sürdü.

Hükûmetin borçlanmaya dayalı ekonomik anlayış ile 
ülkenin geleceğini riske attığını ifade eden Türkkan, 
"Bütçe, ekonominin nasıl yerle yeksan olduğunu 
çok iyi anlatıyor. Bütçede 65 milyar lira yatırımlara 
harcanırken 117 milyar lira, borç faizlerine ayrılmış. 
Yani 117 milyar lira borç ödemeye değil, alınan 
borçların faizlerine ödeniyor. Borç yerinde durmaya 
devam ediyor." diye konuştu.

Son beş yılda yabancı şirketlere imtiyaz sağlayacak 
kanunlar çıkarıldığını ve stratejik öneme sahip 
yatırımların satıldığını iddia eden Türkkan, "Millî olmak için 
mi bunları yaptınız? Millî olmak için bunları mı yapmanız 
gerekiyor? Bir taraftan bunları yaparken diğer taraftan 
ülkenin bekasından söz etmek mümkün mü?" ifadelerini  
kullandı.

Türkkan, her olumsuzluğu dış güçlere bağlamaktan 
vazgeçilmesi ve ekonomik krizin kabul edilmesi 
gerektiğini ve ekonomik krizin, yokmuş gibi 
davranılarak ortadan kaldırılamayacağını dile getirdi.

Lütfü Türkan, Merkez Bankası verilerine göre mayıs ayı 
itibarıyla, bankalar dışında kalan özel sektörün borcunun 
200 milyar doları aştığını, ancak vatandaşa pembe 
tablolar gösterildiğini savunarak şu şekilde devam etti:
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"Bu yıl içerisinde 10 bin 295 firma kepenk kapatmış. 
Sadece ekim ayında bin 235 firma kepenk kapatmış. 
Bir ay içerisinde 356 konkordato başvurusunun olması 
ekonomimizin nereye gittiğini çok açık gösteriyor. Her 
şey şahaneyse, her şey muazzamsa, ekonomimiz 
harikaysa, Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle kriz 
falan da yoksa neden bunca insan, bunca firma bu 
konkordato yoluna müracaat ediyor?"

Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki asgari ücretle çalışan 
oranlarını tablolar üzerinden gösteren Türkkan, 
"Türkiye'de çalışan ücretlilerin yüzde 43'ü asgari 
ücretle çalışıyor. Avrupa'da birinci sıradayız. Slovenya 
ise yüzde 19,1 ile ikinci sırada yer alıyor. Aradaki 
fark, bizdeki durumun ne kadar vahim olduğunu 
gösteriyor. İspanya'da bu oran yüzde 1, Belçika'da 
0,4. Çalışanların neredeyse yarısının asgari ücretle 
çalıştığı bir ülkede ne refahtan ne zenginlikten ne de 
gelişmişlikten bahsedebilirsiniz." dedi.

AK PARTİ'nin iktidarı devraldığı 2002 yılında kamu 
dış borcunun 64,5 milyar dolar, Merkez Bankasının 
dış borcunun 22 milyar dolar, özel sektörün dış 
borcunun 43 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini 
anlatan Türkkan, "Türkiye'nin 2002 yılında toplam 
brüt dış borcu 129,6 milyar dolar olarak açıklanmıştı. 
Haziran 2018 itibarıyla kamu dış borcu 306 milyar 
Türk lirası, net dış borç stoğu 300 milyar dolara ulaştı. 
Brüt dış borç stoğu, 457 milyar dolarla âdeta rekor 
kırdı." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan, ülke ekonomisinin 
karşı karşıya olduğu yapısal tıkanmanın yetkili 
makamlarca görmezlikten gelindiğini ileri sürerek 
doğru ekonomi planlaması, üretime dayalı büyüme, 
liyakat sahibi yöneticilerin göreve getirilmesi, kamu 
harcamalarında israfa son verilmesi, hukuka ve 
adalete dayalı bir sistemin tesis edilmesi ile bu 
sorunların ortadan kalkacağını söyledi. 

Ekonomi yönetiminde hukukun ve adaletin önemine 
değinen Türkkan, bunların tesis edilmemesi hâlinde 
ekonomideki büyüme ve düzelmenin,  ihracatın, yabancı 
yatırımcının, dövizin düşmesinin ve Merkez Bankasının 
rezervlerinin artmasının hayal olacağını söyledi.

Sayıştayın hazırladığı 2017 yılı raporlarına da değinen 
Türkkan, "Sayıştay Başkanlığının hazırladığı 2017 
raporları âdeta tarihe not düşülecek yolsuzluk kayıtları 
niteliğindedir. Bunlar bir rapor değil, tarihe not düşülmek 
için yolsuzluk kayıtlarıdır." görüşünü savundu.

Genel Kurulda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki 
görüşmelerde AK PARTİ Grubu adına konuşan 
AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin 
Milletvekili Lütfi Elvan, AK PARTİ'nin 16 yılda 
16 bütçe hazırladığını ve hepsini başarıyla 
uyguladıklarını belirtti.  

Geçen 16 yıllık sürede girdikleri her seçimden halkın 
desteği ve yüksek teveccühü ile büyük bir zaferle 
çıktıklarını, bunun büyük bir onur ve aynı zamanda 
büyük bir sorumluluk olduğunu ifade eden Elvan, 
milletin verdiği bu sorumluluğu yerine getirmek için 
hiçbir fedakârlıktan kaçınmadıklarını vurguladı.

AK PARTİ iktidarlarıyla geçen 16 yılda, Türkiye'nin 
büyüdüğünü, güçlendiğini ve küresel ölçekte 
daha fazla söz sahibi olduğunu dile getiren Elvan; 
ulaştırmadan sağlığa, tarımdan ticarete, sanayiden 
AR-GE'ye kadar tüm alanlarda sayısız projeye imza 
atıldığını söyledi.

Elvan, Türkiye'nin bu başarılarının, küresel finansman 
krizine, ekonomik ve siyasi vesayet odaklarına, 
bölgedeki istikrarsızlıklara, iç ve dış provokasyonlara, 
17-25 Aralık yargı darbe girişimine, 15 Temmuz hain 
darbe girişimine ve son dönemlerde kur üzerinden 
yapılan saldırılara rağmen elde edildiğini belirtti. 

Türkiye'nin emin adımlarla yoluna devam ettiğini 
söyleyen Elvan, şu şekilde konuştu:

"İstikbalimizden ve istikrarımızdan asla ödün vermedik. 
Bu süre zarfında milletimiz, işçisinden esnafına, 
memurundan tüccarına, çiftçisinden iş insanına, 
ev hanımından emeklisine kadar ortak bir hedefe 
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ulaşma arzusuyla kenetlendi. Bu hedef, birlik ve 
beraberliğimizin, ulusal güvenliğimizin güçlendirilmesi 
hedefidir. Bu hedef, terörün kökünün kazınması 
hedefidir. Bu hedef, güçlü ekonomi ve sürdürülebilir 
kalkınma hedefidir. Son dönemlerde ülkemize yönelik 
gerçekleşen saldırılar da bu kenetlenmeyi, birliğimizi, 
beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü yıkmaya yöneliktir. 
Bu saldırılar esnasında ellerini ovuşturanlar oldu, 
Türkiye'yi hiç görülmedik bir şekilde dışarıya şikâyet 
edenler oldu ancak bu yoğun temelsiz saldırılara, algı 
operasyonlarına rağmen ekonomimiz sağlamlığını bir 
kez daha kanıtlamış, kriz tellaklarının sesi kesilmiştir. 
Bir kez daha görüldü ki köpükle gelenler köpükle 
gitmiştir."

Türkiye ekonomisinin, sağlam temellere dayalı 
olduğunu pek çok kez olduğu gibi şimdi de gösterdiğini 
ifade eden Elvan, gerçekleştirilen yapısal reformlar 
sonucunda Türkiye'nin, küresel makroekonomik 
dalgalanmaları başarıyla göğüsleme yeteneğine 
kavuştuğunu söyledi.

Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin, ağustos ayında 
finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaya 
rağmen, Yeni Ekonomi Programı'yla ortaya konulan 
dengelenme politikaları, alınan tedbirler ve ihracattaki 
artışa bağlı olarak beklentilerin üzerinde performans 
göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin, son 15 yılda, görülmemiş 
boyuttaki küresel krize rağmen yıllık ortalama yüzde 
5,7 büyüdüğünün altını çizen Elvan, "Büyümemiz 
2018 yılında da devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün 
de dışarıda ve içeride benzer karamsar bir tablo 
çizmeye çalışanlar var. Ancak almış olduğumuz 
önlemlerle tüm olumsuz beklentileri boşa çıkarmayı 
sürdürüyoruz." diye konuştu. 

Yılın ilk yarısında yüzde 6,2 büyüyen Türkiye 
ekonomisinin, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de 
yaz sonunda oluşturulan negatif beklentilerin aksine 
yüzde 1,6 büyüdüğünü dile getiren Elvan, "Türkiye, 
aziz milletimizin desteği ve bizlere olan inancı 
sayesinde, hükûmetimizin kararlı ve sağlam duruşu 
neticesinde ekonomik bir küçülmeyle karşı karşıya 
kalmadan, daha ılımlı büyüme oranlarıyla ekonomide 
dengelenme sürecinden başarıyla çıkacaktır. Nitekim 

ekonomimiz hızlı bir toparlanma ve normalleşme 
sürecine girmiştir ve piyasalarda güven sinyali 
güçlenmiştir." dedi. 

OECD verilerine göre 2007-2017 yılları arasında 
Türkiye'nin istihdamın yüzde 35,5 artırarak OECD 
ülkeleri arasında birinci sıraya yerleştiğini belirten 
Elvan, yine bu verilere göre iş gücüne katılım oranında 
en yüksek artışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Elvan, yine aynı dönemde Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde genç istihdamınını 4,5 milyon kişi 
azaldığını, Türkiye'de ise genç istihdamında ilave 1 
milyon istihdam sağlandığının görüldüğünü ifade etti.

Türkiye'de, 2007-2017 yıllarında 3 milyon 375 bin 
kadının ilave istihdam edildiğini belirten Elvan, 
kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 23'lerden 
yüzde 34'lere yükseldiğini bildirdi.

Lütfi Elvan, asgari ücret ile işçi ve memur maaşlarına 
yönelik eleştirileri anımsatarak 2002'den bu yana 
asgari ücret ve maaşları paylaştı. Elvan, "Hiçbir kesimi, 
ne işçi ne memur kesimini, hiçbir şekilde enflasyona 
ezdirmedik. Bize hiçbir rakam veremezsiniz. Varsa 
çıkın bize söyleyin." diye konuştu. 

Bütçenin son derece açık ve şeffaf olduğunu 
belirten Elvan, "Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler 
ve vatandaşımızın huzurunu, refahını doğrudan 
etkileyen hiçbir alanda tasarruf öngörmedik. Bu 
bütçe halkımızın, milletimizin bütçesidir." ifadelerini  
kullandı. 

Türkiye'nin 850 milyar doların üzerinde geliri 
olduğunu anlatan Elvan, 2002'de Türkiye'nin 
borçlarının millî gelire oranının yüzde 72, bugün ise 
borçların millî gelire oranının yüzde 29 olduğunu 
söyledi. Elvan, Türkiye'nin, borçlanma yönü itibarıyla 
herhangi bir sıkıntı içerisinde olmadığının da altını  
çizdi.

Türkiye'nin yap - işlet - devret konusunda dünyanın en 
başarılı ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Elvan, 
"Hangi ülkeye gidersek gidelim bize şunu söylüyorlar: 
'Lütfen, bu yap - işlet - devret modelinizi bize bir 
anlatın. Bunu nasıl başardınız?' Biz milyarlarca 
dolarlık onlarca proje için yap - işlet - devret projelerini 
gerçekleştirdik. Bunlardan elbette rahatsızsınız çünkü 
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vatandaşımızın konforunu artırıyoruz, ondan dolayı 
rahatsız olmalısınız diye düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de gelir dağılımında bir bozulmanın da söz 
konusu olmadığını, tam aksine gelir dağılımında 
bir iyileşme yaşandığını ifade eden Elvan, "Günlük 
harcaması 2,15 doların altında kalan fert oranı 
2002 yılında tam 2 milyon kişiydi, bu da yüzde 3,4'e 
tekabül ediyor, 2017 yılında 2,15 doların altında hiçbir 
vatandaşımız kalmadı." dedi. 

2019 bütçesini Yeni Ekonomi Programı hedeflerine 
ulaşma yönünde önemli bir adım olarak gördüklerini 
belirten Elvan, bu adımla, ekonomide öngördükleri 
dengelenme süreci ve istikrarlı yüksek büyüme süreci 
arasında güçlü bir köprü kurulacağını söyledi.

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel 
Kurulda 2019 yılı bütçe teklifinin tümü üzerinde 
AK PARTİ Grubu adına yaptığı konuşmada, 2019 
yılı bütçesinin, yeni sistemin ilk bütçesi olması 
nedeniyle farklılık arz ettiğini, bu bütçenin 
2002'den itibaren AK PARTİ iktidarlarının 
kesintisiz olarak getirdiği 17. bütçe olduğunu 
belirtti. 

Bütçe işinin büyük bir sorumluluk olduğunu dile 
getiren Muş, milletin bu noktada bütçenin adil 
olmasını, verimli kaynak tahsisini, gelir - gider 
dengesini, sürdürülebilirliğini, refah üretmesini 
beklediğini söyledi.

Bütçenin, bir hükûmetin en somut performans ölçütü 
olduğuna işaret eden Muş, "Milletimiz AK PARTİ'nin 
yaptığı hizmetlerden, Türkiye'nin artan uluslararası 
itibarından, hayat kalitesinden, refah seviyesinden 
memnun kaldı ve 17 yıl boyunca hiçbir rakibine en ufak 

bir şans tanımayacak şekilde AK PARTİ'yi kesintisiz 
iktidarda tuttu." diye konuştu.

Genel Kurulda kendisinden önceki konuşmacılar 
tarafından hak etmedikleri ithamlarla karşı karşıya 
kaldıklarını aktaran Muş, kendisinin bu ithamların ne 
kadar haksız ve yersiz olduğunu anlatacağı belirtti.

Muş, terörün, ekonomik kalkınmanın önündeki en 
büyük engeli teşkil ettiğini vurguladı.

Bir yandan PYD/PKK, DEAŞ, DHKP-C diğer yandan 
FETÖ gibi terör örgütleriyle etkin bir mücadelenin 
sürdürüldüğüne işaret eden Muş, amaçlarının, 
terörün belini kırmak ve terör olaylarını tamamen 
sıfıra indirmek olduğunu belirtti.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 
terör suçundan ötürü yargılandığı mahkemece 
hüküm giydiğini anımsatan Muş, Genel Kurulda, HDP 
milletvekillerinin, bu kararı eleştirerek Demirtaş'ın 
terörle bir iltisakının olmadığını iddia ettiğini, ifade 
özgürlüğü vurgusu yaptığını söyledi.

Muş, bunun açık bir çelişki olduğunu, Demirtaş'ın bizzat 
kendisinin, PKK'yı bir terör örgütü olarak görmediğini 
defalarca ifade ettiğini belirterek "O zaman, bir yandan 
'PKK'yı terör örgütü olarak görmüyorum.' deyip öte 
yandan 'Beni neden PKK yüzünden yargılıyorsunuz?' 
demek nasıl bir çelişkidir? Keza 'Demirtaş neden 
PKK ile ilgili yargılanıyor?' diye soran buradaki HDP 
milletvekilleri de 'PKK terör örgütüdür.' diyebilmekte 
midir? Hangi HDP'li milletvekili bugüne kadar çıkıp 
da PKK terör örgütünü lanetleyebilmiştir? Hiçbiri." 
ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, 
konuşmasında, Doğu ve Güneydoğu'daki illere yapılan 
barajları sorguladığını dile getiren Muş, şunları 
söyledi:

"Buradan soruyorum, bölgedeki vatandaşlarımıza 
yaptığımız barajlar sizi niye rahatsız ediyor? Bu 
hükûmete bütçe görüşmelerinde, 'Neden vatandaşa 
hizmet ediyorsunuz?' diye suçlama yöneltmek nasıl 
bir sakat anlayışın tezahürüdür? Terör örgütü PKK 
da bölgeye yapılan barajlardan, hava alanlarından 
rahatsız değil mi? O hizmetlerin gitmemesi için iş 
makinelerini yakmamış mıdır? Orada çalışan işçileri 
katletmemiş midir?" 



78 ARALIK 2018

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "isyan ve 
direniş vurgusu yaparak bilinçaltındaki ayaklanma 
özlemini dışa vurduğunu" ifade eden Muş, "Bu Meclis 
çatısı altında yapılan bu tehditleri esefle kınadığımızı 
belirtmek isterim. Şunu unutmayın, Türkiye'de iktidar 
ancak seçimle değişir." dedi.

Arkasında Kandil'in olduğu kirli bir ittifak pazarlığını 
anlatmak istediğini söyleyen Muş, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Almanya ziyaretinde Sol Parti 
milletvekilleri Sevim Dağdelen, Gökay Akbulut ve Helin 
Evrim Sommer ile bir araya geldiğini hatırlatarak bazı 
eleştirilerde bulundu.

Kürsüden, ziyarete ilişkin fotoğrafları gösteren Muş, 
Dağdelen'in, Almanya Federal Meclisinde, terör 
örgütü PYD bayrağını açan bir milletvekili olduğunu 
söyledi.

"Az önce buradan 'Bir karış toprak için biz kendimiz 
gerekirse ölürüz.' diyenler, Afrin Operasyonu’na karşı 
çıkan parlamenterlerle Almanya'da ne konuştunuz?" 
diye soran Muş, " Ne konuştuğunuzu çıkın, anlatın 
burada. Siz kim, vatan toprağını korumak kim?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, PKK yandaşı parlamenterlerle 
neyi görüştüğünü, hangi konularda istişarelerde 
bulunduğunu soran Muş, şu şekilde devam etti:

"Yoksa yerel seçimler için bu kişi üzerinden HDP'yle 
ittifak müzakerelerinde mi bulundu? Hani bir söz 
vardır ya 'Özrü kabahatinden beter.' diye. CHP Genel 
Başkan Yardımcısı bu konuyla ilgili bir açıklama yapıyor 
ve diyor ki 'Almanya ziyaretimiz gıptayla izleniyor. 
Onlar, seçilmiş Alman parlamenterleridir.' Ben de 
soruyorum; PKK temsilcisi bir Alman milletvekiliyle 
görüşmenizin neyi gıptayla izleniyor, çıkın, bir açıklayın 
bunu. Hani Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek 
diyordu ya 'CHP'de eksen kayması var.' İşte o eksen 
yanınızda bulunan HDP'ye doğru kaymakta.

CHP'nin Demirtaş hayranı bazı yöneticileri Demirtaş'a 
cezaevinden ulaklık yaparak CHP'nin antetli kartıyla 
Demirtaş'ın mesajını paylaşırken bir başka CHP 
yöneticisi, Demirtaş ile görüştükten sonra 'Muhteşem 
fikirleri var.' diyordu. Bakın, şunu görüyorsunuz değil 
mi? Bakın, yanına da saz çalan fotoğrafını koymuş. Bu, 
CHP'nin antetli bir kağıdı. Ulaklık yapan, CHP'nin Genel 
Başkan Yardımcısı. Geçmişte yine bir yardımcıları da 

'ailece oy verdiğini' ifade etmişti. Bu eksen kayması 
öyle bir noktaya gelmiştir ki yani CHP'de bu durum 
öyle bir noktadadır ki CHP kongresinde bundan sonra 
Kılıçdaroğlu'nu devirecek tek kişi Demirtaş'tır, hiç 
şüpheniz olmasın."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "aklınca 
uyanıklık yaparak arkasında PKK/PYD'nin olduğu kirli 
bir ittifakı millete yutturmaya çalıştığını" söyleyen Muş, 
"Bir yandan CHP'li parti yöneticileri otel lobilerinde, 
Almanya'da gizli kapaklı şekilde HDP ile görüşüp 
'Siz büyükşehirlerde aday göstermeyin ama bizimle 
ittifak yaptığınızı sakın halka açıklamayın.' derken öte 
yandan da İYİ Parti ile görüşmeler yaparak 'HDP bizi 
dışarıdan destekleyecek.' müzakereleri yürütüyorlar." 
diye konuştu.

Oyunun büyüklüğünü anlatmak istediğini dile getiren 
Muş, "HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ne diyor? 
'Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde CHP ve İYİ 
Parti'nin adayını destekleyebiliriz.' diyor. Bir başka 
CHP yöneticisi ne diyor? 'Cumhur İttifakı dışındaki 
herkesle iş birliği yaparız.' Aslında şecaat arz ederken 
sirkatin söylüyor. Esasen 'HDP ile iş birliği yapacağız.' 
diyemiyor fakat böyle dolambaçlı yollarla cümlelerle 
bunu ifade ediyor. Sebebi de milletten korkmaları. Açık 
bir şekilde söyleyin ne yapmak istediğinizi. Otellerde 
görüşmenize gerek yok." ifadelerini kullandı.

Milletin imkânlarını terör örgütüne aktaran 
HDP'li belediyelere kayyum atanmasına karşı ilk 
başta tepkiyi CHP'nin verdiğini vurgulayan Muş, 
"Demirtaş'ın kendisi bile PKK irtibatını inkâr etmezken 
mahkemenin hüküm vermesine burada ilk önce CHP 
Grup Başkanvekili itiraz ediyor. Neden? O yakınlığı 
pekiştirmek için." dedi.

"İYİ Parti'nin de bu oyunun bir parçası" olduğunu 
belirten Muş, şu şekilde konuştu:

"Seçim sonrası Sayın Akşener ne demişti? 'HDP, 
Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' demiştir. Çocuk 
katili terör örgütünün borazanlığını yapanlar ne 
zamandan beri Kürt kardeşlerimizin temsilcisidir? 
Bu nasıl bir ifade? Sayın Akşener, şunu iyi bilsin ki 
Kandil'in borazanlığını yapan HDP, Kürt kardeşlerimizi 
asla ve kat'a temsil edemez. Merak ediyorum, Sayın 
Akşener'i tek millet değil, 'Türk milleti' söyleminden 
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'HDP, Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir.' noktasına 
getiren nedir? Bunun açıklanması lazım."

Genel Kurulda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü 
üzerindeki görüşmelerde yürütme adına konuşan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçenin 
hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Yeni yönetim sisteminin ilk bütçesi olması sebebiyle, 
gerek komisyonda gerek Genel Kurulda uygulanan 
usuller ve sarf edilen sözlerin, teamüllerin oluşmasına 
katkı sağlayarak geleceğe miras kalacağını dile 
getiren Oktay, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine, 
demokrasiyi güçlendirmek, karar alma ve uygulama 
mekanizmalarını hızlandırarak millete daha etkin 
hizmet vermek için geçtiğini belirtti.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği 
seçimleriyle ilk uygulaması yapılan bu tarihî 
adımın, yeni reformlarla desteklenerek yola devam 
edileceğini dile getiren Oktay, "Hayalleri olmayanın 
hedefleri, hedefleri olmayanın da programları olmaz. 
Türkiye'nin, geleceğe ilişkin hamdolsun hayalleri de 
hedefleri de programları da vardır." ifadesini kullandı.

2019 yılı bütçesinin geçtiğimiz aylarda açıklanan 3 
yıllık Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) ilk ayağını 
oluşturduğunu kaydeden Oktay, yakın zamanda 
yaşanan manipülatif dalgalanmanın, kendilerini 
hedeflerinden uzaklaştırmadığını, tam tersine 
hedeflerine daha sıkı sarılmaya yönelttiğini bildirdi.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük yatırımlarının önemli 
kısmına uzun süredir ev sahipliği yapan bir ülke olarak 
bu unvanı, önümüzdeki yıllarda da sürdürmekte 
kararlı olduğuna işaret eden Oktay, ülke ve milletin 
geleceğini ilgilendiren hususlarda siyaset kurumunun, 

birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmesi hâlinde, 
bu hedeflere daha kolay ulaşılabileceğini söyledi.

"Ülkeyi yükseltmenin yolu, yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin birbirleriyle çatışması değil, birbirleriyle 
uyumlu çalışmasından geçmektedir." diyen Oktay, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yeni yönetim sistemimiz, yürütme ve yasamayla 
ilgili tercihlerin, milletimiz tarafından 5 yılda bir 
yapılmasına, dolayısıyla temel politikalarda istikrarın 
sağlanabilmesine imkân veriyor. Çok partili siyasi 
hayatımızda en çok özlem duyduğumuz istikrar ve 
güven ortamını bu şekilde sağlama almış olmamız, 
milletimize olan sorumluluğumuzu artırmıştır. 
Yürütme olarak, ülkemizi daha da ileriye taşıyacak 
planlı, programlı, verimli, hızlı ve şeffaf icraatlar 
ortaya koymakla mükellefiz. Cumhurbaşkanı Kabinesi 
olarak, bu çerçevede seçim tarihinden bugüne kadar 
gerçekten yoğun bir çalışma yürüttük. Kabinemizin 
kısa vadede sonuçlandıracağı projeler, Sayın 
Cumhurbaşkanımız tarafından 100 günlük icraat 
programıyla kamuoyuna açıklanmıştı. Geçiş sürecinin 
tamamlanması ve bakanlıklarımızın önümüzdeki 
5 yıllık icraatlarını belirlemesi de bu 100 günlük 
programın içerisindeydi. İlk 100 günü büyük ölçüde 
tamamladık ve ikinci 100 günlük hazırlığımızı da 
yaptık. Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde, 
ilk 100 günlük gerçekleşmeleri ve ikinci 100 günlük 
hedefleri milletimiz ile paylaşacak."

Milletin, 15 Temmuz darbe girişiminde, ülkesinin ve 
kendisinin geleceğine kanı ve canı pahasına sahip 
çıkarak demokrasiyi yaşatma konusundaki kararlılığını 
ortaya koyduğunu vurgulayan Oktay, kendilerinin de 
görevlerini en iyi şekilde yaparak, millete layık olmanın 
gayreti içinde olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin artık küresel ekonomiye entegre olduğunu, 
mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra finans sektöründe 
de önemli mesafeler kaydettiğini aktaran Oktay, 
şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız gelişmeler ile Türkiye 
ekonomisinin makro temellerinin sağlam olduğuna bir 
kez daha hep birlikte şahit olduk. Etkili koordinasyon 
ile yerinde, zamanında ve doğru yönde aldığımız 
önlemler ile ekonomimize yönelik tehditleri başarılı bir 
şekilde bertaraf ettik. 2019 - 2021 dönemini kapsayan 
YEP, işte tam olarak bu anlayış içinde hazırlanmıştır. 
Bu programla kırılganlıklarımızı asgari seviyeye 
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indirmeyi ve ekonomimizi, geleceğe daha güçlü bir 
şekilde taşımayı amaçladık."

Oktay, AK PARTİ iktidarları döneminde, uygulanan 
makroekonomik politikalar ve hayata geçirilen yapısal 
reformlar sayesinde Türkiye ekonomisine genel 
anlamda istikrar kazandırıldığını ve ekonominin 
büyütülerek ülkenin bir üst lige yükseltildiğini söyledi.

Devletin çalışanını, işçisini koruyan bir tavır 
sergilediğinin altını çizen Oktay, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

"Son birkaç yıldır ülkemize yönelik şoklara karşı 
istihdam piyasasını desteklemek üzere Sayın 
Cumhurbaşkanımız öncülüğünde birçok tedbiri 
hayata geçirdik. Küresel ekonomik şartların daha da 
zorlaştığı 2018 yılında, Yeni Ekonomi Programı’nda 
da öngördüğümüz şekilde ekonomimiz dengelenme 
sürecine girmiştir. Kısa vadede büyümemizin 
yavaşlaması ancak akabinde gitgide daha da güçlenen 
bir ekonomik toparlanmanın sağlanması sürdürülebilir, 
dengeli ve sağlıklı büyüme hedeflerimizle uyumluluk 
arz etmektedir. Üretim ve ihracat yapımızı düşük 
teknolojik yapıdan, ısrarla orta - ileri teknolojik yapıya 
taşıma kararlığındayız. 2017 itibarıyla orta - ileri 
teknolojili ürünlerin, toplam imalat sanayi ihracatımız 
içindeki payı yüzde 34,6'ya yükseltilmiştir. Ancak, 
küresel düzeyde daha rekabetçi ve daha büyük 
oyuncu olmamız için ileri teknolojili ürünlerin, katma 
değeri yüksek ürünlerin payının çok daha yüksek 
seviyelere çıkartılması gerektiğinin de farkındayız."

Yeniden dengelenme kapsamında enflasyonla 
mücadelenin de en önemli hedeflerden biri olduğunu 
belirten Oktay, yüksek enflasyonla yaşamanın 
maliyetlerinin bilincinde olduklarını ifade etti.

Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse 
uluslararası rekabetçiliğin artırılması bağlamında 
enflasyonu düşürme mücadelesinde kararlı bir 
duruşa sahip olduklarını dile getiren Oktay, bu hedef 
doğrultusunda mümkün olan her türlü tedbiri almaya 
devam edeceklerini bildirdi.

Devletin ekonomi alanında temel görevlerinden 
birinin de serbest piyasa ekonomisinin verimli şekilde 
işlerliğini sağlamak üzere, denetleyici ve düzenleyici 
uygulamalarla piyasa aktörleri arasındaki dengeyi 
korumak ve kollamak olduğunu vurgulayan Oktay, 
şunları kaydetti:

"Bunu sağlamak için iktidarımız gerekli tedbirleri 
kararlılıkla uygulamaktadır. Mali disiplinden taviz 
vermenin bedelini geçmişte fazlasıyla ödedik. Bizler, 
bu deneyimi bir daha asla yaşamamak üzere, bu 
alandaki tavrımızı kararlı bir şekilde sürdürmeye 
devam edeceğiz. İktidarlarımız döneminde 
sürdürdüğümüz ihtiyatlı maliye politikaları, mali 
disipline verdiğimiz büyük önem, hayata geçirdiğimiz 
yapısal reformlar, kayıt dışılığı azaltma yönünde 
sürdürdüğümüz kararlı mücadeleyle, kamu mali 
dengelerimizde önemli iyileşmeler sağladık. AK 
PARTİ iktidarları döneminde, uygulanan başarılı ve 
ihtiyatlı maliye politikaları sayesinde faiz giderlerinin 
GSYH'ye oranı ciddi bir şekilde düşürülmüştür. 
Faiz giderlerinin bütçe içindeki payı iktidarlarımız 
öncesinde yüzde 40’lar seviyesinde iken bu oranı 
2019'da yüzde 12,2'ye düşürüyoruz. Diğer taraftan, 
2002'de her 100 liralık vergi gelirinin yaklaşık 86 lirası 
faiz ödemelerine giderken, 2019'da sadece yaklaşık 
16 lirası faiz ödemelerine gidecektir. Yeni Ekonomi 
Programı kapsamında bütçemizi, para politikasıyla 
eş güdümlü olarak yürütecek; makroekonomik 
istikrarı koruma, mali disiplini sürdürme, cari dengeyi 
iyileştirme, enflasyonu düşürme, istihdamı artırma ve 
gelir dağılımını iyileştirme hedeflerimiz doğrultusunda 
uygulayacağız." 

Oktay, AK PARTİ iktidarları döneminde, çalışanların 
yaşam standartlarını sürekli gözeterek mali ve sosyal 
haklarında ciddi iyileşmeler ve kamu görevlilerinin 
aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artış 
sağladıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin yoksullukla mücadelede dünyaya örnek 
olan başarılar elde ettiğini  belirten Oktay, Türkiye'nin 
2002'de yüzde 30 olan günlük 4,3 doların altında 
harcama düzeyi ile geçinen toplum kesimi oranını, 
2015'e gelindiğinde yüzde 1,58'e düşürerek dünyada 
yoksulluk oranlarını en fazla azaltan ülke olduğunu 
söyledi.

Cumhuriyet’in hukuk devleti niteliğinin her anlamda 
daha da güçlendirilmesi ve demokratik standartların 
yükseltilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını 
aktaran Oktay, "Demokratik değerlere bağlı ve insan 
haklarına saygılı bir adalet sistemine sahip olduğumuz 
konusunda, hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Adalet 
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alanındaki vizyonumuzu 'güven veren ve erişilebilir bir 
adalet sistemi' olarak belirledik. Adalet sistemimizin 
daha ileri noktalara taşınması, sistemin sürekli 
değişimi ve gelişimini gerektirmektedir." dedi.

Oktay, Genel Kurulda 2019 yılı bütçesinin tümü 
üzerinde hükûmet adına yaptığı konuşmada, millî 
teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuyla sanayinin gücüne 
güç katmak ve rekabeti artırmak için üretimde yapısal 
dönüşümü hızlandırdıklarını ve üretim reformunu 
ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaydıklarını 
anlattı.

Marka başvurularında 2011'den bu yana yıllık 120 
binin üzerinde başvuruyla Avrupa'da birinci sırada, 
45 binden fazla başvuruyla da tasarım alanında 
Avrupa'da ikinci sırada olduklarını belirten Oktay, 
"Faydalı modelle beraber değerlendirildiğinde, 12 
binin üzerinde yerli buluş başvurusuna ulaşıldı." diye 
konuştu. 

Fuat Oktay, çiftçiye verilen destek miktarının yıl sonu 
itibarıyla 14,5 milyar liraya ulaşacağını, 2019 yılında ise 
destek miktarını, bu seneye göre yüzde 10,7 artırarak 
toplam 16,1 milyar liraya çıkardıklarını kaydetti.

Tarıma toplamda 21,4 milyar liralık kaynak ayırdıklarını 
belirten Oktay, "Mazot ve gübreye bugüne kadar 17,3 
milyar lira destek verdik. Ülkemiz için stratejik açıdan 
önemli ve arz açığı olan ürünleri destekliyoruz. Bu 
kapsamda çiftçilerimize 2003 - 2018 döneminde 
toplam 33,8 milyar lira fark desteği ödedik. 
Hayvancılık destekleri kapsamında ise 2003 yılından 
bugüne kadar toplam 28 milyar lira destek verdik." 
açıklamasında bulundu. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şehirleri daha yeşil 
ve ferah yaşam alanları hâline dönüştürmek üzere 
"Millet Bahçeleri" yaptıklarını söyledi.

Fuat Oktay; ulaştırma, denizcilik ve haberleşme 
hizmetleri için 2003 yılından 2018 sonuna kadar 
yaklaşık 537 milyar lira harcama yaptıklarını dile 
getirdi.

Bugüne kadar 289,4 milyonun üzerinde yolcunun 
taşındığı asırlık rüya Marmaray'ın mega bir demir yolu 
projesi olarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu 
ifade eden Oktay, "Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere 

kıtaların ve köprülerin buluşma noktasında yer alan 
Türkiye'nin, dünyanın en büyük havalimanlarından biri 
olacak yaklaşık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul 
Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 tarihinde hizmete 
açılmasıyla birlikte, havacılıkta dünyada en önemli 
hublardan biri olma konumu güçlendirilmiştir." dedi. 

Oktay, Kanal İstanbul projesiyle dünya denizciliğinde 
önemli bir değişimin kapısını araladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde önemli bir strateji 
değişikliğine gittiğini belirten Oktay, terör örgütlerine 
karşı mücadelenin "olay kaynaklı operasyon"dan 
"kesintisiz operasyon"a dönüştüğünü bildirdi. Oktay, 
2018 yılında kırsalda sözde barınma ve üs bölgelerine 
87 bin 699, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir 
yapılanmasına yönelik 6 bin 763 operasyon yapıldığını 
anlattı.

Fuat Oktay, 2018’de 13’ü kırmızı kategoriden olmak 
üzere 104 sözde üst düzey teröristin etkisiz hâle 
getirildiğini ifade ederek "Terör saldırıları içerisinde 
en kritik olanı, hiç kuşkusuz ülkesini korumak için 
Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine verilen uçak, tank 
ve silahlarla, kendi devletine ve halkına acımasızca 
saldıran FETÖ'ye mensup hainlerin 15 Temmuz günü 
girişmiş olduğu kanlı darbe girişimidir. Bu yıl yapılan 
21 bin 893 operasyonla, 47 bin 778 kişi gözaltına 
alınmış, 9 bin 140 kişi tutuklanmıştır." diye konuştu. 

Savunma sanayisini geliştirmek için var güçle 
çalıştıklarının altını çizen Oktay, 2002 yılında göreve 
geldiklerinde yüzde 15’lerde olan yerlilik ve millîlik 
oranını yüzde 65 seviyesinin üzerine çıkardıklarını 
söyledi. 

"ATAK helikopteri, Kirpi, Cobra-2 ve Ejder Yalçın 
zırhlıları; Denizaltı Kurtarma Ana, Amfibi ve Kurtarma/
Yedekleme gemileri, silahlı ve silahsız İHA'lar ve 
SİHA'lar, 7 bin MPT-76 Millî Piyade Tüfeği güvenlik 
kuvvetlerimize teslim edilmiştir." diyen Oktay, sismik 
ve bilimsel araştırma gemisi Oruç Reis'in MTA'ya 
teslim edildiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin, 
uluslararası sivil koruma ve insani yardım faaliyetleri 
için toplamda yaklaşık 2 milyar ABD doları harcadığını 
ifade etti.
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Türkiye'deki yabancıların toplam sayısının 4,7 milyona 
ulaştığını, bunların 3,6 milyonu aşkınının geçici 
koruma altındaki Suriyeliler olduğunu belirten Oktay, 
"Son haftalarda Paris başta olmak üzere çeşitli 
Avrupa şehirlerinde ortaya çıkan görüntüler, Batı'nın 
bu konulardaki çelişkilerini ve ikiyüzlülüğünü ortaya 
çıkarmıştır." dedi.

Fuat Oktay, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 
DEAŞ'ı büyük bir yenilgiye uğrattığını, Zeytin 
Dalı Harekâtı’nda PYD üzerinden kurulan oyunu 
bozduğunu belirterek şu şekilde devam etti: 

"İdlib'de Rusya ile vardığımız ve İran tarafından 
da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük 
bir insani kriz yaşanmasının önüne geçtik. 
Şimdi de gündemimizde Fırat'ın doğusunda 
oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu 
parçalamak var. Bu meselenin çözümü için 
diplomatik yolları sonuna kadar zorluyoruz. 
Ancak, bu yolların ülkemizi oyalama taktiğine 
dönüşmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
deyimiyle bizi bir kez daha 'kendi göbeğimizi 
kendimizin kesmesine' mecbur bırakacaktır. 
Buna ilişkin tüm hazırlıklarımızı da yapmış  
durumdayız."  

Kuzey Irak'ın bölücü terör örgütünden 
temizlenmesi konusunda Irak hükûmetiyle iş 
birliği içinde çok önemli çalışmalar yürüttüklerini 
dile getiren Oktay, "Türkiye'nin, tüm güney sınırları 
boyunca uzanan Irak ve Suriye'deki hiçbir gelişmeye 
karşı duyarsız ve tepkisiz kalması mümkün değildir. 
Irak ve Suriye'deki her hadiseye, devlet ve millet 
olarak beka meselemiz olarak bakıyoruz. Bu anlayışla 
siyasi, ticari, insani, diplomatik ve askerî tüm 
imkânlarımızı, güneyimizdeki coğrafyanın güvenliği 
için seferber etmekten kaçınmadık, kaçınmıyoruz, 
kaçınmayacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, Genel Kurulda, 2019 Yılı 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın 
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak yapılan 
oylamada maddelerin görüşmesine geçilmesi kabul 
edildi.

Genel Kurul, 2019 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 
Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap 
Kanunu Tasarısı'nın tümüyle ilgili son 
müzakerelerin yapılması ve oylamaya 
sunulması gayesiyle TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım başkanlığında  
21 Aralık’ta toplandı.

Genel Kurul, bütçe üzerinde son konuşmaların 
yapılması ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı'nın açık oya sunulması için  
TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2019 yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin 
son gününde bir konuşma yaptı.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 2019 yılı bütçesini,  
23 Ekim - 22 Kasım tarihlerinde görüşerek 
kabul ettiğini, Genel Kurulun ise 10 Aralık'ta 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk bütçesi 
olan 2019 bütçesini görüşmeye başladığını hatırlatan 
TBMM Başkanı Yıldırım, 11 gün boyunca gece gündüz 
yürütülen çalışmaların son gününe gelindiğini belirtti. 

Egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli ettiği Meclisin, 
142 yıllık tecrübe ışığında faaliyetlerini sürdürdüğünü 
kaydeden Yıldırım, TBMM'nin açıldığı günden bu yana, 
milletin geleceğini ilgilendiren kanun ve kararlara 
imza atarak ülkenin karşı karşıya kaldığı meselelerin 
yegâne çözüm yeri olduğunu ifade etti. 



83

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

Türkiye'nin 21 Temmuz 1946'daki seçimlerle çok 
partili hayata geçtiğini, 14 Mayıs 1950'deki seçimlerin 
ise siyasi tarihte dönüm noktası olduğuna işaret 
eden Yıldırım, 14 Mayıs 1950'den 24 Haziran 2018'e 
kadar geçen 68 yıllık süreçte Türkiye'nin parlamenter 
sistemle bugünlere geldiğini anlattı. 

24 Haziran seçimleriyle, 16 Nisan 2017'de kabul 
edilen Anayasa değişikliği gereğince yönetim 
sisteminin değiştiğini ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemine geçildiğini vurgulayan Yıldırım, kendisinin 
de parlamenter sistemin son Başbakanı ve yeni 
dönemin ilk Meclis Başkanı olduğunu bildirdi. 

Yaklaşık 6 aydır Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğünü 
belirten Yıldırım, TBMM'nin yasama ve denetim görevinin 
yanı sıra temsil görevini de sürdürdüğünü anımsattı. 

Milletvekillerinin asli görevinin Türk milleti ve Türkiye 
Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak kararları 
almak olduğunu anlatan TBMM Başkanı Yıldırım, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile beraber 
TBMM'nin parlamenter diplomasi konusundaki 
etkinliğinin artırılmasının da önemli hâle geldiğini 
kaydetti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 27. Dönem 2. Yasama 
Yılı başından itibaren yoğun bir çalışma içerisine 
girildiğini bildirdi. 

Antalya, İzmir ve İstanbul olmak üzere, 3 ayrı 
uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptıklarını aktaran 
Yıldırım, bu toplantılarda, özellikle bölgesel ticarette 
uygulanan tek taraflı kısıtlamaları, bazı ülkelerin 
yerel para birimlerini silah olarak kullanmaları, 
terörizm, işsizlik, altyapı yetersizliği, toplam gelirin 
dünyada adaletsiz dağılımı, göç ve mülteci konularını 
değerlendirdiklerini ifade etti. 

İran, Rusya, Pakistan ve Afganistan ile bölgesel terörle 
mücadele konusunda güvenlik toplantısı yaptıklarını 
kaydeden Yıldırım, "Hedefimiz, Türkiye'yi dünya devletler 
ailesinin itibarlı bir üyesi hâline getirmektir. Genel 
Kurulumuzdaki tüm milletvekillerinin, aynı niyet ve gayret 
içerisinde olduklarına inanıyorum." diye konuştu. 

İktidar ve muhalefet partilerine mensup 
milletvekillerinin, kürsüde dile getirdikleri görüş ve 
önerilerinin millet tarafından büyük bir merak ve 
ilgiyle izlendiğine değinen Yıldırım, millet iradesinin 
tecelli ettiği Meclis çatısı altında yapılan görüşme 
ve çalışmaların, bugüne kadar olduğu gibi büyük 

bir olgunlukla süreceğine inancının tam olduğunu 
vurguladı. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Grubu 
adına Genel Kurulda, 2019 yılı bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşmelerin gerçekleştirildiği son 
gün konuştu. 

Kendilerinin "rejime kasteden Anayasa değişikliği", 
destekleyenlerin ise "sistem değişikliği" olarak 
adlandırdıkları bu yeni dönemde ilk bütçe 
görüşmelerinin tamamlanmak üzere bulunduğunu 
belirten Özel, bütçe hakkının, insanlık ve demokrasi 
tarihi açısından kazanılmış en önemli hak olduğunu 
vurguladı. 

Özel, Türkiye'nin yaşadığı gerilemedeki en önemli kilometre 
taşlarından birinin 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğunu 
belirterek CHP olarak girişime karşı duruşlarını ilk 
dakikadan itibaren ortaya koyduklarını hatırlattı. 

Tüm siyasi partilerin, 15 Temmuz konusunda 
hükûmete hukuk içinde kalmak kaydıyla tam destek 
verdiğini ancak OHAL nedeniyle ekonomik olarak 
çok önemli kayıplar yaşandığını öne süren Özel, 
"Sadece faiz, para değil, bakarlar dışardan... Örneğin 
Osman Kavala'nın, gazetecilerin tutuklu olduğu, 
insan hakları savunucularının en ağır şekilde tecrit 
ve derdest edildiği ülkeye bakarlar. Bu ülkede 
yatırım, tatil yapılabileceğine, sağlık turizmi için hasta 
çekilebileceğine kimseyi inandıramazsınız." dedi. 

AK PARTİ hükûmetlerinin "dikleşmeden dik durmak" 
konusunda övündüğünü ancak "önce dikleştiğini 
sonra dik duramadığını, Türkiye'nin itibarının ayaklar 
altına alındığını" iddia eden Özel, şu şekilde konuştu: 

"İçeride ve dışarıda herkes şunu biliyor; Türkiye'de 
hukuk, kuvvetler ayrılığı yok. Yargı doğrudan 
yürütmeden talimatlar alıyor. Türkiye'de kimin 
tutuklanacağına dünya liderimiz, kimin serbest 
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bırakılacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyor. 
Merkel telefon edince Deniz Yücel, Macron telefon 
edince Fransız gazeteciler, Trump telefon edince 
Brunson, Schröder telefon edince Büyükada 
tutukluları serbest kalıyor. Trump'un restine karşı önce 
diklenmeyi ama dik duramamayı Türkiye Cumhuriyeti 
tarihi kara birer sayfa olarak not etmiştir." 

Türkiye'nin meri olan ama meşru olmayan bir Anayasa 
ile yönetildiğini savunan Özel, TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım'ın "Torba kanun devri bitecek." ifadelerini 
kullanmasına rağmen yeni dönemde Mecliste kabul 
edilen toplam 12 teklifin yasalaştığını, bunlardan 10 
kanunun 8'inin torba yasa olduğunu kaydetti. 

"Yeni rejimde" bakanların, milletvekillerinin sorularını 
yanıtlamadığını ileri süren Özel, "Bakanlar, şu ana kadar 
verilmiş 6 bin 865 soru önergesinden sadece yüzde 
4,3'üne tekabül eden 293'üne yanıt verdiler." dedi. 

Yürütmenin söylediği düzenlemelerin teklif olarak 
TBMM'ye sunulmasına ilişkin de eleştirilerini sürdüren 
Özel, bedelli askerlik ve Kalkınma Bankasına ilişkin 
teklifleri örnek olarak sundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Kurulda 
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 
görüşmelerinin son gününde CHP Grubu adına 
söz aldı.  

Hz. Ömer'in, "Adalet olmadıkça yönetimin, edep 
olmadıkça asaletin, cömertlik olmadıkça zenginliğin 
faydası olmaz." dediğini anlatan Altay, bu bütçenin 
adalet, edep ve cömertlik yoksunu, tefessüh bütçesi 
olduğunu savundu. 

Bütçede şeffaflığın olmadığını öne süren Altay, "Bütçe 
bir yüzleşmedir, hesap vermedir, muhasebedir, 
öngörüdür, vizyondur, denetimdir. Bu bütçe 
çerçevesinde, bizim 15 Temmuz'la yüzleşebilmemiz 

lazımdı. Çözüm süreciyle, 17 - 25 Aralık'la, 20 
Temmuz'la, yaşam tarzı, inanç aidiyeti ve etnik aidiyet 
üzerinden yapılan siyasetle yüzleşebilmemiz lazımdı." 
diye konuştu. 

Altay; demokrasi, ekonomi, eğitim, toplumsal barış 
ve dış politika şeklinde 5 temel soruna ülkenin 
prangalandığını savunarak Samsun Tekkeköy'de 
açlıktan ölen 2,5 aylık Kübra bebekle, Van Gürpınar 
Yalınca Köyü’nde doktor ulaşamadığı için ölen 
3 yaşındaki Muharrem Taş ile ve onu bir çuvala 
koyup otopsi için devletin ayağına, 16 kilometre 
sırtında taşıyan babasıyla yüzleşemediklerini, 
helalleşemediklerini ileri sürdü. 

AK PARTİ'nin, özellikle 2008 sonrası âdeta bir 
mutasyona uğradığını ortaya koymak için yüzlerce 
belge, yüzlerce rakamın sayılabileceğini iddia eden 
Altay, bugün Türkiye'de hiç kimsenin, yerleşme, 
seyahat, din, vicdan, düşünce ve kanaati açıklama, 
bilim ve sanat yapma, basın, toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri, mülkiyet, ispat hakkı, çalışma ve grev 
özgürlüğünden tam olarak söz edemeyeceğini ileri 
sürdü. 

Milletin adeta cinnet geçirdiğini savunan Altay, 
"Bırakın insanı, hayvanlara işkence yapma modası 
ürettiniz. Bu, topluma geçirttiğiniz cinnetin bir 
sonucudur. Fuhuştaki artıştan TÜİK rakamlarına göre 
haberiniz yok mu? Bu bir sosyal tefessüh değildir de 
nedir?" diye sordu. 

Türkiye'nin ekonomide tam bir çürüme süreci 
yaşadığını öne süren Altay, 81 milyona konkordatonun 
öğretildiğini; gasp, hırsızlık, uyuşturucu, kara para 
aklama, darp ve suç şebekelerinin, Emniyet Genel 
Müdürlüğü envanterinde tavan yaptığını iddia etti. 

Altay, adı yolsuzluklarla anılmaması gereken belki de 
tek bakanlığın Millî Eğitim Bakanlığı olduğunu ifade 
ederek sadece FATİH Projesi'ndeki yolsuzlukların 
bile insanı ürkütmeye, Türkiye'den kaçırmaya yetecek 
boyutta olduğunu savundu. 

Devlette ehliyet ve liyakatin olmadığını iddia eden 
Altay, "Eski milletvekillerini büyükelçi, rektör, yönetim 
kurulu üyesi yapmasanız, Beştepe'deki kurullara 
doldurmasanız, aldıkları emekli milletvekili maaşlarıyla 
yetinseler ölür müsünüz? Ülkede iyi bir şey oldu 
mu, 'Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde 
bunu yaptık.' diyorsunuz. Kötü şeyleri de sahiplenin." 
şeklinde konuştu.
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Altay, 15 Temmuz ile yüzleşilemediğini, FETÖ'nün 
hain darbe girişiminden sonra Mecliste araştırma 
komisyonu kurulduğunu, bu komisyon raporunu 
kaçıran kimsenin, 15 Temmuz'un ortağı olduğunu 
savundu.

AK PARTİ'nin sürekli, "Biz sandıktan çıktık." dediğini 
ifade eden Altay, teknoloji ve bilimden kaynaklı 
gelişmelerin siyasete tahvil edilemeyeceğini söyledi. 

Altay, "Şimdi siz, 'Biz, Türkiye'de kara yollarını otoyola 
evrilttik. Bu bir AK PARTİ başarısı' derseniz, acaba 
patikadan şoseye ya da şoseden stabilizeye geçiş, 
stabilizeden satıh kaplamaya geçiş hangi partilerin 
başarısıydı? Çıra yakılırken idare lambasına geçilirken 
hangi partinin siyasi yetenekleriyle geçtik? Bunlar 
teknolojinin gelişmeleri." ifadesini kullandı. 

CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener, Genel 
Kurulda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son 
gününde CHP Grubu adına söz aldı. 

Bu bütçenin, iflas bütçesi olduğunu iddia eden Şener, 
hükûmetin sorun çözmek yerine, kendi ürettiği 
sorunlarla ülkeyi yorduğunu savundu.

Şener, insanlar iş bulamadığı, çocuğuna pantolon 
alamadığı, evine ekmek götüremediği için intihar 
ederken hükûmetin bu acıları duymadığını, ekonomiyi, 
bayram müjdesi verir gibi anlatmaya devam ettiğini 
öne sürdü.

2002-2007 yıllarında ekonominin patronunun 
ve ekonomiyle ilgili üç temel kurulun başkanının 
kendisinin olduğunu anımsatan Şener, ekonomiden 
sorumlu bakanlar ve bürokratlarla yaptıkları 
toplantılarda ekonomiye yön verdiklerini, bunun 
sonucunda enflasyonun yüzde 30'dan yüzde 8'e 
düştüğünü belirtti. Şener, enflasyonun şimdi ise yüzde 
22'ye çıktığına dikkati çekerek "ÜFE yüzde 40'tan 

yüzde 5'e düştü ama siz benden sonra yüzde 39'a 
çıkardınız. Hangi beceriksizliği yaptınız da ekonomiyi 
tahrip ettiniz, iki kere krize soktunuz?" dedi.

Şener, 2005'te paradan 6 sıfırın atıldığına işaret 
ederek şu şekilde devam etti:

"2008 - 2018 arasında hiçbir başarı öykünüz yoktur. 
Dolar, ben geldiğimde 1 lira 60 kuruştu, 2007'de 
bırakırken 1 lira 17 kuruşa düştü. Siz şimdi 5 lira 30 
kuruşa çıkardınız. Faiz 62'ydi, 18'e bırakarak gittik, 
şimdi 22 - 24 bandında dolaşıyor. 2003 ila 2007 
arasında Türkiye'nin ortalama büyüme oranı yıllık 
yüzde 7'dir. Bıraktıktan sonra, 2008 - 2018 arasında 
yüzde 3 civarındadır."

Genel Kurulda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde 
MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili 
Mustafa Kalaycı, Türk milletinin son 10 yıldır 
siyasi, sosyal ve ekonomik ablukaya alınmak 
istendiğini, Türkiye'nin artan bir şiddetle tehdit 
kuşağında tutulduğunu, vatanının "tehlikeden 
tehlikeye girdiğini" ifade etti.  

Kalaycı, "FETÖ kumpasları, doğu ve güneydoğu il 
ve ilçelerimizde hendek terörüyle birlikte tezahür 
eden işgal planları, güney sınırlarımız boyunca 
terör koridoru oluşturma girişimi, 15 Temmuz işgal 
teşebbüsü, 53 insanımızın hayatına kast eden isyan 
denemeleri, büyükşehirlerimizde hatta Ankara’nın 
göbeğinde patlatılan bombalar, dayanılmaz boyuta 
ulaşan şehit haberleri yakın tarihimizin âdeta özeti 
niteliğindedir. FETÖ’den PKK’ya, IŞİD’den PYD/
YPG’ye kadar bütün insanlık düşmanları Türkiye’ye 
karşı alenen ve acımasızca kullanılmıştır." şeklinde 
konuştu.
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İmha planının bizzat Türk milleti tarafından, millî uyanış 
ve kenetlenme sayesinde boşa çıkarıldığını belirten 
Kalaycı, Türkiye’nin yürüttüğü terörle mücadelenin 
kararlı, etkili ve takdire şayan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, ülke içinde yaşanan terörün yanı sıra 
bölgede artan güvenlik riskleri ve tehditleriyle de 
karşı karşıya kaldığını dile getiren Kalaycı, "Afrin'de, 
el Bab'da, Cerablus'ta olduğu gibi Münbiç de Fırat'ın 
doğusu da teröristlerden arındırılacak, terör kampları 
yerle bir edilecektir. Teröristler kazdıkları çukurlara 
gömülecektir." dedi.

Özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye 
ekonomisinin çökertilmesinin hedeflendiğini, Londra 
merkezli küresel fonların, sermaye çetelerine yıkım 
emri verdiğini, para oyunlarıyla, döviz operasyonlarıyla, 
kur silahıyla ekonomik sisteme suikast düzenlendiğini 
söyleyen Kalaycı, "15 Temmuz’da alamadıkları sonucu 
ve 24 Haziran seçimlerinin rövanşını ekonomik 
kuşatmayla almaya teşebbüs etmişlerdir. Ancak 
küresel baronların hesabı Ankara’da bozulmuştur. 
Ekonomik saldırılara karşı verilen kararlı mücadele ve 
alınan tedbirler sayesinde ekonomik kuşatma yarılmış, 
kasım ayından itibaren nispeten olumlu gelişmeler 
sağlanmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, MHP'nin, Türkiye’yi ekonomik olarak abluka 
altına alma girişimleri karşısında da devletin ve 
yürütmenin yanında olduğunu dile getirerek, "Parti 
olarak işin kolayına kaçabilir, sırf hükûmet yıpransın 
diye, fırsat bu fırsat diyerek siyasi fayda devşirmenin 
basitliğine heves edebilirdik. Biz bunu yapmadık, asla 
da yapmayız." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinde sorun olmadığını 
söylemediklerini, "ekonominin kırılgan durumundan 
ve yapısal sorunlarından devamlı surette 
bahsettiklerini, makroekonomik çarpıklıkları, yanlış 
ekonomi politikalarını yeri ve zamanı geldiğinde ifade 
ettiklerini" belirten Kalaycı, Türkiye ekonomisinin 
yapısal sorunları bulunduğunu kaydetti.

Kalaycı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Önümüzdeki dönemde dış riskler de göz önüne 
alındığında bir taraftan sıkı para politikaları ile etkili 
maliye politikaları uygulanırken diğer taraftan başta 
üretim, tasarruf, vergi, iş gücü piyasası ve eğitim 
gibi temel alanlarda yapısal önlemlerin büyük bir 
ciddiyetle hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.” 

diyen Kalaycı, ekonomiye ilişkin tavsiyelerini şu 
şekilde sıraladı:

“Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözecek, 
olumsuzlukları giderecek, vatandaşlarımızın refah 
seviyesini artıracak ve borç sarmalından kurtaracak 
adımların atılması gerekmektedir.

Son dönemde ağırlaşan ekonomik ve sosyal 
gelişmelerle çiftçilerin sorunlarının da katlandığını ve 
durumlarının kötüye gittiğini belirten Kalaycı, "Ülke 
olarak bizim ne yapıp ne edip çiftçimizi, üreticimizi 
ayağa kaldırmamız lazımdır. Üreten ekonomi, 
yerlilik ve millîlik bunu gerektirmekte, önce çiftçiden 
başlanması gerekmektedir." dedi. 

Asgari ücret belirlenirken Anayasa ve ilgili mevzuat 
hükümlerinin göz ardı edildiğini dile getiren Kalaycı, 
"Asgari ücretin, çalışanların asgari gıda ihtiyacını bile 
karşılamadığı ortadadır. Ayrıca çalışanlar üzerinde 
ağır vergi yükü bulunmaktadır. MHP olarak, net 
asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını, 
asgari ücretlilere büyük şehirlerde ulaşım desteği 
verilmesini, asgari ücretten vergi alınmamasını ve 
çalışanların asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı 
bırakılmasını gerekli görüyoruz." diye konuştu.

Genel Kurulda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde 
MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili 
İsmail Faruk Aksu, bütçenin ülke yönetiminde ve 
millet hayatında önemli bir yer tuttuğunu çünkü 
bütçede işsizin, yetimin, memurun, esnafın, 
emeklinin hakkının bulunduğunu söyledi.  

Türkiye'nin, küresel güçlerin rekabet ve çatışma alanı 
hâline gelen arenanın tam ortasında yer aldığını 
ifade eden Aksu, "Bir yandan AB ve ABD, diğer 
taraftan Rusya ve Çin olmak üzere küresel ölçekte 
nüfuz sahibi olan ya da olma arzusu taşıyan ülkeler, 
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çıkarlarını korumak adına dünyanın her yerinde tüm 
insanlığı sarsacak vaziyette olaylara yol açmaktadır." 
diye konuştu. 

Kimi zaman ekonomik ve ticari hırslar, kimi zaman 
siyasi ihtiraslar yüzünden dünyanın her geçen gün 
yeni krizlere maruz kaldığını dile getiren Aksu; 
terörizm, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, göç ve 
iltica, iklim değişikliği, kitle imha silahlarının yayılması, 
gelir dağılımı adaletsizliği gibi uluslararası sorunların 
getirdiği risklerin, küreselleşme ve teknolojik 
gelişmenin refah ve barış getireceği yönündeki 
beklentileri boşa çıkardığını söyledi.

İsmail Faruk Aksu, hâlen dünya üzerinde 800 
milyondan fazla kişinin aşırı yoksulluk sınırının altında 
yaşadığını ve her 10 kişiden üçünün içme suyuna 
erişiminin bulunmadığını anımsatan Aksu, kalkınmış 
ülkelerle en az gelişmiş ülkeler arasındaki gelir 
adaletsizliğinin giderek arttığını belirtti.

Küresel ölçekte ortaya çıkan risklerin, Türkiye'ye 
bölgesinde daha güçlü ülke olma sorumluluğu 
yüklediğini belirten Aksu, dünyanın dört bir yanında 
insanlık dışı dramların yaşanmaya devam ettiği 
süreçte Türkiye'nin yaptığı yardımlarda dünya ülkeleri 
arasında ilk sırada yer almasının tesadüf olmadığını 
dile getirdi.

Türkiye'nin, uluslararası kuruluşların, gelişmiş 
ülkelerin kör ve sağır kaldığı insani trajediler 
karşısında yürüttüğü insani diplomasi ile insanların 
refah ve huzuru için elinden geleni yaptığını aktaran 
Aksu, bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin bölgesel 
barış, huzur ve istikrarın teminatı olduğu gerçeğinin 
göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

Çevre ülkelerde yaşanan kaos göz önünde 
bulundurulduğunda Türkiye'nin, bölgesinde âdeta 
bir huzur adası olduğunun altını çizen Aksu, "Yakın 
coğrafyamızda başlatılan kaos ortamı ülkemizde 
de denenmiştir. Milletimizin bu oyunları bozma 
cesareti ve feraseti ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti, 
tarihinden aldığı ilham ve sahip olduğu birikimin 
gücüyle kuruluşunun 100. yılına emin adımlarla 
ilerlemektedir." diye konuştu. 

Aksu, Türkiye'de vatandaşların daha fazla refah, 
adalet ve demokrasi beklentisi içerisinde olduğunu, 
vatandaşın beklentileri doğrultusunda gayret 
göstermenin herkesin sorumluluğunda olduğunu 
ifade etti. 

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın temsilcisi, 
kudretli bir devlet konumuna gelmesi için gerekli tüm 
şartların hazırlanması hususunun MHP'nin stratejik 
hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Aksu, 
Türkiye’nin çevresindeki oyunları bozarak yoluna 
devam etmek zorunda olduğunu kaydederek şunları 
ifade etti:

“2019 yılında 756 milyar 495 milyon lira olarak 
gerçekleşmesi beklenen vergi gelirlerinin yaklaşık 
yüzde 68'ini oluşturan 510 milyarı aşan miktarının 
dolaylı vergilerden elde edileceği anlaşılmaktadır. 
Vergi gelirleri içerisinde dolaylı vergi payının 
yüksek olması, vergi sisteminin adaletli olmadığına 
işaret etmektedir. Ekonomik politikaların yanı sıra 
sosyal politikalar da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bütçe disiplini için kamudaki tasarruflar önemli 
bir husustur. Bütçenin bir tasarruf bütçesi olduğu 
ifade edilmektedir. Tasarrufların kamu tüketiminden 
ziyade kamu yatırımları kalemlerinden yapılması 
büyümenin bazını düşürerek enflasyonla mücadelede 
istenilen sonuçları doğurmasına mani olabilecektir. 
Geçtiğimiz olağanüstü koşullar göz önüne alındığında, 
kamuda daha ciddi bir tasarrufun yapılma ihtiyacı 
bulunmaktadır."

Aksu, Türkiye'nin son birkaç aydır tartıştığı konuların 
başında ekonomik sıkıntıların geldiğini, ekonominin 
ağustos ayında başlayan saldırılar sonrasında önemli 
sorunlarla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde 
kullanılmasının sağlanması için mal ve hizmet 
alımları başta olmak üzere kamu harcamalarının 
kontrol edilmesi ve kamu harcamaları azaltılırken 
gelirleri artıracak tedbirlerin uygulamaya konulması 
gerektiğini belirten Aksu, bu yapılırken dar ve 
sabit gelirli vatandaşların yükünü artıracak, adil 
olmayan tedbirlerden kaçınılması gerektiğini  
dile getirdi. 
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Aksu, 2019'un sadece cari açığın kontrol altına 
alınacağı bir yıl değil, aynı zamanda atılımların 
yapılacağı bir yıl olması gerektiğinin altını çizerek 
"Nimet ve külfetin hakkaniyet ölçülerinde bölüşülmesi 
ekonomide bir uzlaşma zemini oluşturacaktır. MHP 
olarak samimi beklentimiz, insanların gelecekten 
umutlu olduğu güçlü bir Türkiye'nin inşasıdır. 
Vatandaşların sorunlarının çözümü için görüş ve 
önerilerimizin takipçisi olacağız." dedi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Genel 
Kurulda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son 
gününde İYİ Parti Grubu adına söz aldı.  

Aytun Çıray, eski Başbakan Süleyman Demirel'in, 
1968 yılında Mecliste altı saat süren bütçe konuşması 
yaptığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın milletin Meclisine teşrif etmediğini ve 
bunu milletin takdirine bıraktığını söyledi.

Meclisin yetkilerinin Cumhurbaşkanına devredildiğini 
söyleyen Çıray, AK PARTİ’li milletvekillerini eleştirerek 
şu şekilde konuştu:

"İktidarın gücünü sadece muhalefetin değil, bizzat 
iktidar milletvekillerinin de denetlemesi gerekir. Bu 
Gazi Meclisi Atatürk'e hesap sormuştur. Bu Gazi 
Meclis çatısı altında Menderes ile Celal Bayar, İsmet 
Paşa'ya kafa tutmuştur. Bu Meclisin çatısı altında 
Menderes'i, Menderes'in milletvekilleri düşürmeye 
kalkmıştır. Bülent Ecevit'i, Süleyman Demirel'i 
hizaya çektiler ama sizler, kayıtsız şartsız itaatkâr 
tutumunuzla sadece parlamenter demokrasiye zarar 

vermekle kalmıyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanına da 
zarar veriyorsunuz."

Hükûmetin 16 yıldır iktidarda olduğu, işsizlik sorunu 
başta olmak üzere diğer ekonomik sorunları 
çözemediği değerlendirmesinde bulunan Çıray, 
"Ekonomiyi kısır döngüye soktunuz. Ülkede yüzde 
5,4 oranında istihdam kaybı var. Asgari ücret 425 
dolardan 345 dolara düştü. Fakirleşme diz boyu. 
Devlet içeride ve dışarıda borca batmış. Sanayileşme 
durmuş, para pul olmuştur. Büyüyen Türkiye, yerini 
küçülen Türkiye'ye bırakmış. Her dört gençten biri 
işsiz, her üç çocuktan biri yeteri kadar beslenemiyor, 
ısınamıyor, giyinemiyor. Türkiye'yi getirdiğiniz nokta 
budur." ifadelerini kullandı.

Hükûmetin FETÖ ile mücadelesini eleştiren Çıray, 
FETÖ denen sinsi örgütün, fakir ve masum Anadolu 
çocuklarını zehirlediğini, "altın nesil' adıyla yargı, 
emniyet bürokrasisi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine 
sızdığını söyledi.

Çıray, hükûmetin Suriye politikasına değinerek, 
"Suriye'deki müdahaleleriniz yüzünden çok Müslüman 
kanı aktı. Yaklaşık 4 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığındı. 
Ne yapacağız şimdi? 35 milyar harcayıp etnik 
dokumuzu biraz daha zenginleştirdik, çeşitlendirdik; 
ülkemiz çiçek bahçesine döndü mü diyeceğiz? Hiç 
hesapladınız mı Suriye politikalarının insanımıza nasıl 
yansıdığını, nelere mal olduğunu?" dedi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyona 
destek vereceklerini vurgulayan Çıray, hükûmetin 
hem S-400 hem de Patriot füzeleri alımını eleştirdi 
ve Türkiye'nin bu politikasını Suudi Arabistan'a 
benzeterek "Hem Patriot hem S-400 bir arada olmaz. 
Suudi Arabistan kralları kendilerini korusun diye ikide 
bir Amerika'dan silah alıyorlar. Hatır için silah mı 
alınır?' görüşünü savundu.

Çıray, AK PARTİ'nin yanlış dış politikasını 
eleştirmelerinin dış ülkelerin yanında yer almak 
olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğunu, millî ve 
geleneksel bir dış politika izlenmesini istediklerini de 
sözlerine ekledi.
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İYİ Parti  Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, 
hükûmetin bu bütçe ile 2019 yılında yaklaşık 
960 milyarlık bir harcama ve 880 milyarlık gelir 
toplama yetkisi istediğini ancak bu teklifin uygun 
bir teklif olmadığını iddia etti.  

Türkiye ekonomisinin 1960 ile 2018 yılları arasında 
yüzde 4,6 büyüdüğünü, en uzun ve en yüksek 
büyüme döneminin yüzde 5,5 ile 1961-1965 yılı 
arasında gerçekleştiğini dile getiren Tatlıoğlu,  
şu şekilde konuştu:

"Türkiye 2002- 2018 döneminin büyüme oranı yüzde 
4,4'tür. Son 16 yılı değerlendirdiğimizde 2002-2007 
arası başarılı bir dönemdir. Türkiye'yi yönetenler 
yüzde 6,8'lik bir büyüme sağlamışlardır. Bu büyüme 
Türkiye'de en başarılı ikinci 5 yıldır. 2008-2018 
arasındaki büyüme oranı yüzde 3,8'dir. Bu oran en 
iyi dördüncü orandır. Bu bütçe teklifini getiren ekibin 
ekonomi yönetim performanslarına baktığımızda 
Türkiye'de son 60 yılın sondan ikinci ekibi olarak 
karşımıza çıkmaktadır."

Tatlıoğlu, istihdam alanında bütün zamanların en kötü 
10 yılının AK PARTİ iktidarı döneminde yaşandığını, son 
10 yıldaki büyümenin de kalitesinin düşük olduğunu 
savunarak, "AK PARTİ hükûmetine yönelttiğimiz 
eleştiriler muhalif söylemler olarak değerlendirilerek 
hükûmetçe dikkate alınmadı." değerlendirmesinde 
bulundu.

Hükûmetin dış politikasını eleştiren Tatlıoğlu, 
Türkiye'nin merkezine ekonomik coğrafyayı koyarak 
hareket etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin 

bölgenin zengin olması durumunda ancak aktör hale 
geleceğini belirten Tatlıoğlu, "Güçlü bir Irak, güçlü 
bir Suriye, daha güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye 
bölgesel istikrardan başka hiçbir şeyin peşinde 
olmamalı. Türkiye, bu bölgede serbest ticaret alanı 
oluşturmalıdır." şeklinde konuştu.

Akıllı ülkelerin çatışmaları kendi bölgeleri dışında 
tuttuğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, "Çok büyük 
savaşlara sahne olan Avrupa'da, son yıllarda hiçbir 
çatışma yaşanmamıştır. Bu nedenle Almanya'nın 
sınırları Türkiye'den başlamaktadır. Rusya, 
topraklarında çatışmayı minimize etmiş ve nüfus 
alanını da bu nedenle genişletebilmiştir." ifadelerini  
kullandı.

Tatlıoğlu, çatışmanın kaynakların başka ülkelere 
aktarımı anlamına geldiğini ve Suriye'ye de bu açıdan 
bakılması gerektiğini söyledi. Bölgede elini ovuşturan 
tek ülkenin İsrail olduğunun altını çizen Tatlıoğlu, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

"İsrail Türkiye'de bölge politikalarını yönetenlere 
derin teşekkür borçludur. Bugün Suriye ve bölge 
politikalarının hane başına 30 bin lira maliyeti vardır. 
Büyümeyi ortalama yüzde 1 bloke etmektedir. 
Yapılması gereken şey mültecilerin de dâhil edilerek 
seçimlerin yapılması ve kazananla oturup Suriye 
meselesinin çözülmesidir. Suriyeli kardeşlerimizin 
vatanlarına dönüşünü sağlamalıyız, şüphesiz herkes 
vatanında mutludur."

Türkiye'de temiz bir piyasa işleyişinin tesis edilmesi 
gerektiğini ifade eden Tatlıoğlu, sözlerini şu şekilde 
tamamladı:

"Hukukun üstünlüğünü kalıcı hâle getirelim. Türkiye'yi 
21'inci yüzyıla taşıyalım. Gelin, bu hedefsiz, kimliksiz 
bütçeyi geri gönderelim. Buradan yeni bir programla 
çıkalım. Siz yürütün, biz hazırlanmasında yardımcı 
olalım. Türkiye'yi yapısal reformları barındıran tarihî 
kodlarına, kimliğine ve 21'inci yüzyıla uygun bir 
program etrafında harekete geçirelim. Türkiye'nin 
yapısal reformlar olmadan yeni bir hikâye yazma 
ihtimali yoktur."
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AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Bingöl 
Milletvekili Cevdet Yılmaz, Genel Kurulda bütçe 
görüşmelerinin son gününde AK PARTİ Grubu 
adına yaptığı konuşmada, kendi dönemlerindeki 
17. bütçeyi müzakere etmekten büyük mutluluk ve 
onur duyduklarını söyledi.  

AK PARTİ yönetimlerinden önce bütçe açıklarının 
uzun yıllar ülke gündeminde kaldığını, ancak kendi 
dönemlerinde yüzde 10'ları aşan bütçe açıklarının 
tarih olduğunu ve makul seviyelere gerilediğini 
belirten Yılmaz, "2002 yılında yüzde 10,7 olan genel 
devlet açığının millî gelire oranı, 2017 yılında yüzde 
1,8'lere kadar geriledi." dedi. 

Cevdet Yılmaz, çeşitli badirelere ve seçimlere rağmen 
mali disiplini bozmadıklarını söyledi. 

Bütçe disiplini ve güven veren yönetimin en önemli 
sonuçlarından birisinin de faiz harcamalarının 
dramatik bir şekilde düşmesi olduğunu vurgulayan 
Yılmaz, şunları kaydetti:

"2002'de faiz harcamaları, bütçemizin toplam 
harcamalarının yüzde 43'ünün üzerindeydi. Millî gelire 
oranla yüzde 14,4, vergi gelirlerimize oranla yüzde 
86 faize giden kaynaklar vardı. Yani topladığımız 100 
liralık verginin 86 lirası faiz ödemelerine gidiyordu. 
Vergi gelirlerimizin artık yüzde 90'ına yakını faiz 
dışındaki harcamalara tahsis edilecek durumdadır. 

Bu yıl geçmiş oranlarla faiz ödeseydik ne olurdu? 
Geçmiş oranla faiz ödeseydik, 2019 bütçesinden 
413 milyar lirayı faize ödemiş olacaktık. Oysaki 
bütçemizdeki rakam bunun çok çok gerisinde. Yaklaşık 
300 milyar liralık bir tasarruf söz konusu. Bu tasarruf 
AK PARTİ hizmetlerinin de zeminini oluşturmuştur. 
Bu tasarrufla hızlı trenler inşa ettik, duble yollar 

yaptık, her ilimize üniversite kazandırdık, 300 binin 
üzerinde derslik kazandırdık."

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, önceki 
dönemlerde çok küçük müdahalelerle sarsılan 
ekonomik yapının geçen süreçte; küresel ve finansal 
krize, 17-25 Aralık, 15 Temmuz ve gezi gibi birçok 
hadiseye rağmen ayakta kaldığını kaydetti.

Kamu borç stokunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 
OECD ülkelerinde yüzde 108, Avro Bölgesi'nde yüzde 
88, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 42, Türkiye'de ise 
yüzde 31,6 olarak gerçekleştiğini dile getiren Yılmaz, 
bu oranın AK PARTİ'nin iktidara geldiği yıllarda yüzde 
72'ler seviyesinde olduğunu bildirdi. Cevdet Yılmaz, 16 
yıllık dönemde kamu tasarruflarının arttığını, kamunun 
kendisine ciddi anlamda çekidüzen verdiğini söyledi. 

Yılmaz, yeni yönetim sisteminin sağladığı sürekli 
istikrarın, bütçe ve ekonomi için çok kıymetli olduğunu 
belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Geçmiş 16 yılda AK PARTİ'nin gücünden ve liderimiz, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halktaki 
teveccühünden kaynaklanan istikrar, yeni dönemde 
artık sistemden kaynaklanan bir istikrarla pekiştirilmiş 
olacaktır. Bunun da ekonomimize uzun vadeli çok 
önemli, olumlu yansımaları olduğunu söyleyebiliriz. 
Yeni yönetim sistemimizin yine ekonomiye ilişkin 
en önemli unsurlarından bir tanesi, koordinasyonu 
güçlendirmesi olacaktır. Yeni yönetim sisteminde 
bakanlık sayılarının azalmasıyla, özellikle ekonomi 
yönetiminin konsolide edilmesiyle birlikte, geçmişteki 
dağınıklık, koordinasyon ihtiyacı ortadan kalkmış, 
çok daha koordineli bir yapı ortaya çıkmıştır. Son 
dönemlerdeki ekonomik saldırıları göğüslememizde 
de bu yapının önemli bir avantaj oluşturduğunu ifade 
etmek isterim.

Bu anlayış içinde, yeni yönetim sistemimizin sağladığı 
istikrarla, ekonomi yönetimimizin çok daha etkili bir 
koordinasyon içinde çalışmasıyla, güven veren mali 
disiplinimizle ve orta vadeli perspektifimizle yolumuza 
devam edeceğiz. Toplam tasarrufların artmasına katkı 
sunan mali disiplin, yatırımların ve diğer ekonomik 
faaliyetlerin çok daha sağlam temeller üzerinde 
de büyümesini sağlayacaktır. Yaşanan her sorun, 
karşılaşılan her saldırı aynı zamanda bir fırsattır. Bu 
dönemde de ekonomimize dönük saldırıyı bir fırsata 
dönüştürme gayreti içindeyiz ve üretimi ve ihracatı 
önceleyen politikalarla yolumuza devam ediyoruz. 
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Türkiye daha fazla üreterek, mal ve hizmet ihraç 
ederek yoluna devam edecektir. Bu yıl ihracat ve 
turizmde gördüğümüz canlılığı orta vadede, katma 
değeri çok daha yüksek bir ekonomiyle tahkim 
edeceğiz."

Cevdet Yılmaz, 2003-2017 döneminde yıllık ortalama 
yüzde 5,7 büyüyen ekonominin, nominal olarak 
dünyada 17'nci, satın alma paritesiyle Türkiye'nin 
13'üncü büyük ekonomi olduğunu ifade etti. 

Türkiye'nin 230 milyar dolarlık ekonomiden 850 
milyar dolarlık ekonomiye yükseldiğini, kişi başına 
milli gelirde 3 bin 500 dolardan 10 bin doları aşan 
seviyelere çıktığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin 
alt orta gelir grubundan, üst orta gelir grubuna 
terfi ettiğini, hedeflerinin yüksek gelirli ülkeler ligine 
çıkmak olduğunu söyledi.

AK PARTİ'li Yılmaz, 2018 yılında yüzde 3,9 büyüme 
beklediklerini ve bunun da dünya ortalaması olduğunu 
dile getirdi. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel 
Kurulda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son 
gününde AK PARTİ Grubu adına söz aldı.  

Bu yıl AK PARTİ iktidarında 17. bütçenin hazırlandığını 
belirten Turan, "Dile kolay. 17 yıldan beri bütçe yapmak 
her partiye nasip olmaz. Her parti bunu yapamaz." 
diye konuştu.

Bütçenin kendilerini şımartmak değil, yüklerini 
artırmak için başka bir başlık olduğunu söyleyen 
Turan, bugünlere ezbere gelmediklerini dile getirdi.

Türkiye'de 1990'lı yıllarda yaşandığını söylediği 
hataları sıralayan Turan, jakoben elitlerin Türkiye'de 
hakimiyeti eline aldığı bir dönemin ardından AK 

PARTİ'li yılların başladığını, bu yıllarda "Muhtar bile 
olamaz." denen bir adamın hikayesinin başladığını  
dile getirdi.

"Türkiye'nin büyümesini engelleyemeyenler, 15 
Temmuz gibi kanlı, alçak darbe girişimine başladılar." 
diyen Turan, milletin dik durduğunu, lideriyle beraber 
meydanlara çıktığını ve Türkiye'de demokrasi tarihini 
ters çevirdiğini söyledi.

Alparslan Türkeş'in, "Türk aydınları için Batı'nın 
sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. 
Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez." 
sözünü hatırlatan Turan, "Alparslan Türkeş'in 
evlatlarıyla AK PARTİ'nin yiğitleri bir araya geldi, 
Cumhur İttifakı'nı kurdular. Küresel güçlerin 
operasyonlarını ters çevirdiler, yok ettiler. Biz Cumhur 
İttifakı'nı sadece 3-5 oranlık, gramlık, belediyelik bir 
mesele olarak görmüyoruz. Küresel operasyonlara 
karşı bu ülkenin millî güçlerinin bir araya gelmesi 
olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yılı bütçesinin toplam 961 milyar lira olduğuna 
işaret eden Turan, "Bu sayı tek başına bir anlam 
ifade etmeyebilir ama AK PARTİ'nin iktidara geldiği 
yıl Türkiye'nin bütçesi 98 milyar liraydı. 98 milyar 
liradan aldığımız bütçeyi, 961 milyara çıkarmışız." diye 
konuştu.

Bütçeden, yalnızca sosyal yardımlara 62 milyar lira 
ayrıldığını, bu rakamın toplam bütçenin yüzde 6'sını 
geçtiğini söyleyen Turan, "Hani bizim bütçemiz 'rant 
bütçesi', 'zengin bütçesi'ydi. Eğitimle, sağlıkla, sosyal 
yardımlarla zaten bütçenin göbeğinde halkımız var. 
Bununla gurur duyuyoruz." dedi. 

Türkiye'de, FETÖ meselesinin her kesimi yorduğunu 
ve üzdüğünü ifade eden Turan, şu şekilde konuştu:

"Devletimiz büyük bir riskten kurtuldu; milletimizle, 
Sayın Erdoğan ile beraber. Fakat her gün buraya 
çıkan arkadaşlarımız, utanmadan sıkılmadan 3-5 
fotoğrafı göstererek, 'FETÖ ile fotoğrafınız var.' 
dediler. Eğer illa fotoğraf açacaksak, göstereceksek 
daha AK PARTİ tarihte yokken CHP Genel Sekreteri 
Kasım Gülek, FETÖ elebaşı Gülen'le beraber dünya 
kadar toplantı yaptı. Aynı şekilde Fatih Üniversitesinin 
arsasını Kasım Gülek'in eşi bağışladı.

Turan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kıyıya vuran ve bombalanmış bir binanın enkazından 
çıkan çocuklar, bizim çocuklarımız. Amaçsızca hedef 
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alınan hastanelerdeki çocuklar, bizim çocuklarımız. 
Cuntacı, bölücü, teröristlerin şehit ettiği gencecik 
insanlar, bizim insanlarımız. Bizim yüreğimiz sızlıyor 
ve diyoruz ki biz kınamaktan başka bir yol bulalım. 
Bizim bir ruhumuz, felsefemiz var AK PARTİ olarak. 
Bu sıkıntılara, zulümlere, yanlışlıklara 'one minute' 
diyen bir adamla beraber yürüyelim istiyoruz. O 
yüzden ampulle, sarayla değil daha üst değerlerle bu 
işi yapalım istiyoruz. Siyaset bizim için bir dert, sevda 
meselesi. O sevdanın karşılığı bugün AK PARTİ. O 
yüzden diyoruz ki beraber daha iyi iletişim kurmamız 
lazım. Kendinizi güncelleyin." 

TBMM AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet 
Naci Bostancı, Genel Kurulda 2019 yılı bütçe 
görüşmelerinin son gününde AK PARTİ Grubu 
adına söz alarak, bütçe görüşmeleri sürecinde 
milletvekillerinin yaptığı değerlendirmelerin son  
derece önemli olduğunu belirtti.

Verimli bir bütçe görüşmesi gerçekleştirildiğini dile 
getiren Bostancı, bütçenin çok anlamlı, halka katkı 
yapan, Türkiye'nin gelişmesine destek veren bir 
bağlamının olduğunu söyledi.

Bütçe görüşmeleri süresince asgari ücret konusunda 
eleştirilerin olduğunu anımsatan Bostancı, "Asgari 
ücret 16 yılda 184 liradan 1603 liraya çıkmış. Dolar 
olarak da bugünün paritesine göre 161 dolardan 
300 doların biraz üzerine çıkmış. Sonuçta asgari 
ücret daha yukarıdaymış da biz aşağı indirmemişiz, 
alttaymış yukarıya çıkarmışız. Hepimiz istemez miyiz 
asgari ücret 1000-2000 bin dolar olsun. Ama aynı 
zamanda bunun imkânlara ilişkin bir mesele olduğunu 
hepimiz biliriz." şeklinde konuştu.

Eleştirilerde atıf yapılan konulara da değinen Bostancı, 
2002'de yüzde 80 olan kadın okuryazarlığını 94'e 

yükselttiklerini, ortaöğretim kademesinde kızlarda 
okullaşma oranını yüzde 45'ten 83'ün üstüne 
çıkarttıklarını belirtti. Bostancı, "Bu iyi değil mi? Başarı 
mı bu? Yükseköğrenimi 13,5'tan 47,3'e yükseltmişiz. 
Son 10 yılda kadın istihdamını 3,4 milyon artırmışız. 
Daha çok kadın çalışma hayatına girmiş. Bu da 
modernleşen Türkiye'nin profilinde yeni bir kadın var 
demektir." ifadelerini kullandı. 

Bostancı, engelli memur sayısının 16 yılda 5 bin 
777'den 53 bin 964'e yükseldiğine işaret ederek, 
"Bu iktidar, engellilere çok destek verdi. Yaşadıkları 
şehirleri sadece pencerelerden seyreden insanlar 
vardı. Bunlar dışarıya çıktı. Başarı değil mi?" dedi.

Patent, marka ve tasarımların ticarileştirilmesine 
yönelik çalışmalar neticesinde 16 yılda yerli patent 
başvuru sayısının 21 kat, yerli patent tescilinin 27 kat, 
marka başvurularının da 3,5 kat arttığına dikkati çeken 
Bostancı, bunun da bir başarı olduğunu vurguladı. 

Bu bütçenin, ahlakın bütçesi olduğunu, "ahlak" 
kelimesinin de "halk"tan geldiğini anımsatan Bostancı, 
"Bir bütçenin arkasında halk varsa o, ahlakın 
bütçesidir, düzgün bir şekilde pay edilen bütçedir." 
değerlendirmesini yaptı.

Bostancı, halkın, bütçeyi yapanların ne yapıp ettiğini 
gayet iyi bildiğini ve oyunu da ona göre kullandığını 
söyleyerek, "Bu bütçenin arkasında halk var. Bu 
bütçeyi yapan halktır. Halk, herkesten çok dikkatli. Bin 
yıl önce de böyleydi bin yıl sonra da böyle olacak. O 
yüzden kimse halkın aklıyla, dikkatiyle, ihtimamıyla, 
kararıyla alay etmesin. Bütün iktidarlar halktan 
toplarlar, sonra da halka dağıtırlar. Bütçe dediğiniz 
budur. Eğer bir iktidar halktan toplarken ve geri 
dağıtırken haksız ve adaletsizse o iktidarın canına bu 
halk okur. O yüzden bu iktidar bu bütçeyi yapıyorsa, 
bunun arkasında halk vardır." diye konuştu.

Cumhuriyet'e en çok AK PARTİ'nin sahip çıktığını 
söyleyen Bostancı, şu şekilde devam etti:

"Osmanlı İmparatorluğuna ilişkin birçok 
değerlendirme yapıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 
600 yıllık ihtişamlı tarihinden dolayı gurur duyuyoruz. 
Tarih, şüphesiz sadece gurur duyulacak sahifelerden 
ibaret değildir. Mağlubiyetler, acılar, dramlar, 
gözyaşları vardır. Cumhuriyet kurulurken arkasındaki 
acıları da biliyoruz. Cumhuriyet kurulduğundan bu 
yana bütün hükûmetler bu ülkenin kalkınması ve 
gelişmesi için gayret gösterdiler. Hepsine minnettarız. 
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Cumhuriyet'i bütün hikâyesiyle birlikte görmek önemli. 
Cumhuriyet'in 95 yılına bakarken gözleri yaşaranların, 
o gelişmeyi görenlerin, şu 16 yıl içinde yapılanlara 
ilişkin de kalplerinde bir çarpıntı olmalı. Ahlak ve 
vicdan bunu gerektirir. Osmanlı İmparatorluğuna 
tabii ki büyük saygı duyuyoruz, tabii ki Osmanlı 
İmparatorluğu muhteşem bir imparatorluk ama bizim 
iddiamız Türkiye Cumhuriyeti'ni Osmanlı'dan daha 
muhteşem yapmaktır. Sizin de iddianız olsun. Bu ülke 
hepsine layık. Osmanlı'ya duyduğumuz hayranlık kuru 
bir hayranlık değil. Onların yapabildiğini görmekten 
gelen bir inançtır, o inançla biz geleceğe bakıyoruz, 
öyle ilerleyeceğiz."

Bostancı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kaderine ilişkin üstten böyle karar 
almaya çalışanlara karşı acaba siyasetin ortak 
bir dil geliştirmesi mümkün değil mi? Emin olun, 
bence burada şöyle bir zaaf söz konusu; 'Rakibimin 
düşmanı benim dostumdur.' diye siyasetin acımasız 
bir kuralı var ya, o kural biraz sizde işliyor. Bu FETÖ 
meselesinde de aynı acımasız kural işledi. 17-25 
Aralık'ta aynısı işledi, 20 Temmuz'dan sonra aynısı 
işledi. Bu ülke ortak kader ve geleceği istikametinde 
hepimizin çabalarıyla ileriye gidecek. Bu ülkenin 
her tarafından, toprağından, böceğinden, otundan, 
ağacından, insanından hepimiz sorumluyuz. Bizimle 
mücadele edin, bizi yenmek için çaba gösterin ama 
bütün bu siyasal dilinizin içinde, bu memleketin 
ortaklığına, genel yönelimine, bu mücadeleleri 
paranteze alabilecek bir üst bakışa, bir dile lütfen yer 
verin, buna Türkiye'nin ihtiyacı vardır."

Genel Kurulda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde 
HDP Grubu adına söz alan HDP Sözcüsü 
ve İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, 
Meclislerin, iktidarları denetlediğini söyledi.   

Bütçe hakkının, otoriter, baskıcı ve hükümranlık 

niteliği taşıyan rejimlere karşı kazanılmış tarihsel bir 

hak olduğunu ifade eden Oluç, "Hatta Amerika ve 

Fransa’daki devrimlerin bir nihayetidir. 'Temsil yoksa 

vergilendirme de yok.' sözü o dönemlerin en önemli 

sloganlarından biridir. Bugün çağdaş demokrasilerde 

vergi veren yurttaşların denetim hassasiyetinin 

arkasında, işte bu tarihsel gerçekler vardır. Bugün 

Fransa’da sarı yelekliler hareketi oluşuyorsa 

arkasında yurttaşların ödedikleri vergilere sahip 

çıkmaları ve denetleme yapma anlayışları vardır." 

ifadesini kullandı. 

Türkiye'de yurttaşlardan alınan dolaylı verginin toplam 

vergi içindeki oranının yüzde 67 ile 70 arasında 

değiştiğini dile getiren Oluç, bunun inanılmaz bir vergi 

adaletsizliği ve zengini daha zengin yoksulu daha 

yoksul kılan bir sistem olduğunu savunarak şunları 

kaydetti:

"Dünyada bu kadar yüksek dolaylı vergi ödeyen başka 

bir toplum gerçekten yoktur. Buna bir de ücretlerden 

kesilen vergileri eklediğimizde tablo daha net 

ortadadır. Bu bütçe teklifi de göstermektedir ki iktidar 

haksız ve adaletsiz uygulamalarına devam edecek; 

işçinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, 

işsizin, engellinin, gençlerin ve kadınların haklarını 

teslim etmeyecek ve onların ihtiyaçlarına cevap 

vermeyecektir."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bütçe 

görüşmelerinin ilk gününde konuşma yaptığı sırada 

açıkladığı Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 

Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyüme istatistiklerinin, 

dengenin değil inişin habercisi olduğunu ve TÜİK’e 

göre, temmuz - eylül dönemini içeren üçüncü çeyrekte 

Türkiye ekonomisinin yüzde 1,6 büyüdüğünü hatırlatan 

Oluç, "İlk çeyrekteki büyüme yüzde 7,2; ikinci çeyrekteki 

büyüme yüzde 5,3; üçüncü çeyrekteki büyüme ise 

yüzde 1,6. Yani hızlı bir iniş var alışılmış temponun çok 

altına düşen bir hâl. Resesyon tanımına çok uyuyor."  

 diye konuştu.  
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HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, Genel 
Kurulda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde bir 
konuşma yaptı.

Kurtulan, bütçelerin, parlamenter rejimlerin temel 
varoluş sebeplerinden birisi olduğunu belirterek 
"Parlamenterler, kendilerini seçen halk tarafından, 
kamu gelir ve giderlerinin yine halk için kullanılmasını 
sağlamak üzere parlamentolara gönderilirler 
ancak bugün üzerine konuştuğumuz bütçe, iki 
haftadır ısrarla söylediğimiz gibi, halkın çıkarlarını 
gözetmekten ziyade ne yazık ki saraya hizmet eden, 
sermayenin cebini doldurmaya hizmet eden bir hâle 
getirildi." ifadesini kullandı.   

Türkiye'de insanların adalete ve hukuka inancının 
kalmadığını öne süren Kurtulan, "Ortada adalet 
diye bir şey yok. Adalet sarayları cezaevlerine, 
cezaevleri ise toplama kamplarına dönüşmüş  
durumda." dedi. 

2002 yılında 59 bin kişinin bulunduğu cezaevlerinde 
bugün 259 bin kişinin olduğunu ileri süren 
Kurtulan, 743’ü annesiyle kalan bebekler olmak 
üzere 3 bin çocuğun cezaevinde olduğunu  
iddia etti. 

Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına değinen 
Kurtulan, "Daha diğer faciaların acısı tazeyken 
burnumuzun dibinde milletvekili adayımız Yusuf 
Yetim’in de aralarında olduğu 9 insan, tren kazası adı 
altında ölüme yollandı. Facia ile ilgili açıklama yapan 
her yetkili, kaza sebebini farklı açıkladı ama bizce 
kazanın asıl sebebi bu iktidarın artık raydan çıkmış 
olmasıdır." dedi. 

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Genel 
Kurulda 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde bir 
konuşma yaptı.

Bilgen, bundan sonraki senelerde bütçe 
görüşmelerinde yöntemin tersine çevrilmesi 
gerektiğini savunarak "Önce ilk gün oylayalım 
bitsin, ondan sonra rahat rahat konuşalım. Bir şeye 
müzakere demek için onun üzerinde yaptığınız 
konuşmanın, tartışmanın bir anlamı olması gerekir. 
Bir konu 20 günden fazla komisyonda konuşulur, 
10 günden fazla burada konuşulur ama bir harfine, 
noktasına dokunulmazsa buna müzakere denilmez 
münazara denilir." diye konuştu.   

Bütçe görüşmelerinde en çok tartışılan konulardan 
birisinin "yolsuzluk - darbe ilişkisi" olduğunu savunan 
Bilgen, şu şekilde devam etti:

"Bir ülkede şeffaflık yoksa hesap sorma ve hesap 
verme sistemi işlemiyorsa orada sadece ekonomik 
yolsuzluk olmaz, darbelere ortam hazırlanır. Siz 
tersinden okuyorsunuz. Siz, '17-25 Aralık'ta bir 
darbe hazırlandı ve 15 Temmuz'da da tamamlandı.' 
diyorsunuz. Şimdi ilginç bir ülkeyiz. 

Dünyanın her yerinde bütün göstergeler, darbelerle 
ilgili bütün araştırmalar, şeffaflık, siyasetin finansmanı 
ve devletin illegal yapılar tarafından ele geçirilmesiyle 
ilgili bütün çalışmalar tersini söylüyor ama siz tersini 
iddia ediyorsunuz. Ya sizin okumanızda bir sorun var ya 
dünya tersine dönüyor.  Bir ülkede, kamu malının, devlet 
kaynaklarının kullanımı, rüşvet, iltimas, zimmetle ilgili bir 
sorun varsa o ülkede eninde sonunda birileri bunu koz 
olarak kullanır ve olağanüstü yöntemlerle siyasete darbe 
vurmayı, ülkeyi ele geçirmeyi dener. Bunu anlamak için 
çok büyük bir siyasi dehaya ihtiyaç yok. Siz örtmeyi tercih  
ettiniz."  
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Genel Kurulda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerinde 
şahsı adına söz alan BBP Genel Başkanı ve 
Ankara Milletvekili Mustafa Destici, partilerinin, 
vatandaşın ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını 
hedefleyen bir vizyon izlediğini söyledi.   

Millî egemenliğin üstünde ya da yanında herhangi bir 
ortak veya merci kabul etmediklerini belirten Destici; 
milletin inancına, tarihine, kültürüne azami derecede 
saygı duyduklarını, ancak bu kavramların istismarına 
sebep olan tüm faaliyetlere de karşı olduklarını dile 
getirdi.

Dışarıda planlanıp içeride uygulanmaya çalışılan, 
millî iradeye kasteden Gezi olayları gibi şiddeti 
esas alan yıkıcı faaliyetlerin karşısında olduklarının 
altını çizen Destici, "Gelinen aşamada Türkiye, bir 
kader çizgisinin üzerinde durmaktadır ve hareket 
alanı da epeyce daralmıştır. Lakin ülkemiz, dünya 
sisteminin bir kenar mahallesi durumuna asla 
düşmeyecektir. Milletimizin kültür, medeniyet ve 
inanç değerlerini özümseyen, vizyona sahip her 
türlü siyasi hamleyi de sonuna kadar destekleriz."  
diye konuştu.

Her bütçede olduğu gibi 2019 yılı bütçesinin de artı 
yönleri ve kendilerine göre eksiklerinin bulunduğunu 
aktaran Destici, ekonomik sorunların esas kaynağını 
oluşturan yüksek faiz giderlerinin daha da yükselerek 
2019 yılı bütçesinde yer aldığını ifade etti. Destici, 
"Öyle ki 960 milyar liralık bütçemizin 117 milyar 
liradan fazlası faize gitmektedir. Böylesine bir artış 
gerçekleşmeseydi hem emeklilikte yaşa takılanların 
hem 3600 ek gösterge bekleyenlerin taleplerini yerine 
getirebilir hem de çiftçilerimize mazotu ÖTV'siz yani 
2,5 liradan verebilirdik." dedi. 

Mustafa Destici, 2019 yılı bütçesinin 5 katından 
fazlasının 35 yıldır terörle mücadele uğruna dağlara 
gömüldüğünü söyledi.

"Hâlâ ders almamış gibi, konuşmamı protesto için 
salondan çıkan PKK'nın siyasi uzantılarına Hazine’den 
vermeye devam ediyoruz," diyen Destici, şu şekilde 
devam etti:

"Bu bir kere vallahi de haramdır, billahi de haramdır. 
Bu harama da hiç kimsenin ortak olmaması gerekiyor. 
Bunlara verilen Hazine yardımı nasıl ki belediyelerden 
PKK'ya aktarılmışsa devletin Hazinesi’nin de bir 
kısmı PKK'ya aktarılmaktadır. Eğer biz 35 yılda bir 
trilyon doları terörle mücadeleye harcamasaydık, 
bugün tek başına millî gelirimiz en az 20 bin dolar 
seviyesinde olabilirdi. PKK'yı lanetlemeyen hiç 
kimsenin, burada rakamları diline dolaması asla kabul  
edilebilir değil."

Türkiye'nin, üzerinde oynanan döviz 
manipülasyonlarını geri püskürtmeyi başardığını 
belirten Destici, ancak döviz artışından dolayı yapılan 
zamların geri alınmasını teklif ettiklerini belirtti.

Destici, Doğu Türkistan'da milyonlarca insanın 
mezalime tabi tutulduğunu, her Uygur Türkü'nün 
evine bir Çinli'nin yerleştirildiğini vurgulayarak 
"Bunu kendiniz için düşünün ve Doğu Türkistan 
konusuna bu açıdan bakarak sahip çıkalım."  

ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel 
Kurulda 2019 yılı bütçe görüşmelerinin son 
gününde hükûmet adına bir konuşma yaptı. 

2019 yılı bütçesinin, Türkiye ve millet adına hayırlara 
vesile olması temennisinde bulunan Oktay, bütçe 
görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 
ile ilgili özellikle "tek adam" boyutunda yoğunlaşan 
sorular ve eleştirilerin öne çıktığını anımsattı.

Başkanlık sisteminin, Türkiye'de önceki sistem 
yürürlükteyken de açıkça tartışılan bir konu olduğunu 
dile getiren Oktay, önceki sistemde çok başlılık, hızlı 
karar verilememesi, hızlı hareket edilememesi, esnek 
olunamaması ve hareket alanının darlığının herkesin 
gündeminde olduğunu anlattı.

Gerek normalde gerekse kriz dönemlerinde yurt 
içi veya yurt dışındaki ani karar verilmesi gereken 
konularda sürecin ne kadar hantal olduğunun 
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kamuoyunda on yıllarca tartışıldığını söyleyen Oktay, 
şunları kaydetti:

"Türkiye'de sistem değişikliklerinin ne yazık ki 
siyasi iradenin arzusuyla veya milletin arzusuyla 
değil, sadece vesayet odaklarınca darbelerle 
gerçekleştirilebileceği, neredeyse herkesin belki 
de kanına kadar enjekte edilen bir şeydi. Bu 
dönemde ilk defa millet, siyasi iradenin, herhangi bir 
vesayetin altında ve etkisinde kalmadan değişiklik 
yapabileceğini gösterdi. Kamuoyunda sivil veya resmî 
tüm platformlarda yıllarca tartışılan, Meclisten geçen 
ve milletimizin de onayladığı bir sistemin 'tek adam 
sistemi' olabileceğine inanmıyorum. Böyle olduğunu 
iddia ediyorsak 'kendimizle çelişiyoruz ve kendimizi 
reddediyoruz' anlamına gelecektir ki bunu da kabul 
etmiyorum."

Oktay, Türkiye'de ne zaman millî irade hâkimiyeti tesis 
edilse "tek adam" iddiasının dile getirildiğine dikkati 
çekerek şehit Başbakan Adnan Menderes ve Türkiye 
tarihinin en önemli ekonomik hamlelerinden birini 
hayata geçiren merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal 
için de aynı iddianın dillendirildiğini belirtti.

Hükûmetin, yaptığı ve yapacağı her şeyi yüce Meclisin 
çatısı altında ve milletin huzurunda tüm muhasebe, 
kural ve kaidelerine uygun, şeffaf ve hesap verilebilir 
çerçevede görüşmek üzere bulunduğunu dile getiren 
Oktay, bütçe takvimine değinerek hükûmetin 10 
Aralık'tan beri değil Bütçe Kanun Teklifi’ni sundukları, 
17 Ekim'den bu yana Mecliste bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin 
son 16 yılda, oluşturulan geniş çerçeveli ve hedef 
odaklı politika setleri sayesinde 2000'li yılların başında 
bulunduğu sağlıksız ekonomik yapıdan kurtulduğunu 
ve istikrara kavuştuğunu ifade etti.

Bu politikaların en önemli unsurunun tavizsiz 
uygulanan disiplinli maliye politikası olduğuna dikkati 
çeken Oktay, makroekonomik istikrarın etkisiyle 
Türkiye'nin kalkınma yolunda önemli bir mesafe kat 
ettiğini söyledi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik atılımlarının 
2003 - 2017 döneminde gerçekleştirildiğini 
vurgulayan Oktay, "Bu dönemde, ekonomimizin yıllık 
ortalama yüzde 5,7 büyüdüğü ve refahın tabana 
yayıldığı bir ekonomik model oluşturduk. Satın alma 
gücü paritesine göre 2003 yılında kişi başına gelir 
açısından Avrupa Birliği (AB) ortalamasının yüzde 
35'ine denk gelen gelir seviyemizi, 2017 yılında AB 
ortalamasının yüzde 67'sine çıkarttık." diye konuştu.

Fuat Oktay, Türkiye'nin, küresel kriz sonrasında 
2010 - 2017 döneminde yüzde 6,8 büyürken Çin, 
Hindistan dâhil gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
oranlarının ortalama yüzde 5,3'te kaldığını belirtti. 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "1960 - 2002 
döneminde ortalama büyüme yüzde 4,3 iken, AK 
PARTİ döneminde yüzde 5,7'ye yükselmiştir. Son 10 
yılda ise büyüme ortalamamız yüzde 5'tir." ifadelerini 
kullandı.

Türkiye'nin 2002'de 21'inci büyük ekonomiyken 
2017 itibarıyla 17'nci büyük ekonomi hâline geldiğini 
belirten Oktay, ülkenin satın alma gücü paritesine 
göre ise aynı dönemde 17'nci sıradan 13'üncü sıraya 
yükseldiğini dile getirdi.

Bankacılık sektöründe hayata geçirilen reformların ve 
Türkiye ekonomisinin istikrar kazanması sayesinde 
finansal sistemin oldukça güçlü bir yapıya kavuştuğunu 
ifade eden Oktay, Türk bankacılık sektörünün, güçlü ve 
istikrarlı yapısı ile makroekonomik istikrarı destekleyen 
ve negatif dış şokların ekonomi üzerindeki olumsuz 
etkisini azaltan temel unsurlardan biri hâline geldiğini 
anlattı.

Oktay, etkili koordinasyonla yerinde, zamanında ve 
doğru yönde alınan önlemler sayesinde ekonomiye 
yönelik tehditlerin başarılı bir şekilde bertaraf edildiği 
vurgusunu yaparak şu şekilde devam etti:

"İçinde bulunduğumuz şartların, ekonomide bazı 
zorlukları ve sorunları beraberinde getirdiğinin elbette 
farkındayız. Bu durumun üstesinden gelmemizi 
sağlayacak etkin politika ve tedbirler geliştirerek 
ekonomimiz Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) da 
öngördüğümüz şekilde dengelenme sürecine girdi. 
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Kısa vadede yavaşlayan büyümemizin akabinde 
giderek daha da güçlenen bir ekonomik gelişmeye 
dönüşmesi sürdürülebilir büyüme hedeflerimizle 
uyumluluk arz ediyor. Bu süreçte; ekonomide 
güven, finansal istikrar, faiz seviyeleri ve enflasyon 
gibi göstergelerde somut iyileşmeleri hep birlikte 
görüyoruz, göreceğiz."

Fuat Oktay, ağustos ayında dolar kurunun en yüksek 
seviyesinden bu yana Türk lirasının, dolar karşısında 
yaklaşık yüzde 20 değer kazandığına dikkati çekerek 
aynı dönemde yükselen Türkiye CDS risk priminin 
225 baz puan iyileştiğini, 10 yıllık tahvil faiz oranlarının 
gerilediğini belirtti.

Son 3 ayda ihracatın yıllık yaklaşık yüzde 15 gibi 
çok yüksek bir oranda artarak, turizm ile birlikte 
dengelenme sürecine büyük katkı sağladığını dile 
getiren Oktay, Türkiye ekonomisinin borç yükü 
bakımından sağlam yapısını koruduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 2002 yılında yüzde 60 olan kamu toplam 
net borç stokunun millî gelire oranının bugün yüzde 
9 seviyesine gerilediğini kaydeden Oktay, ağustos 
ayında gerçekleştirilen spekülatif ataklara karşı hızlı 
ve güçlü tedbirler alınabilmesinde de bu durumun 
önemli katkısı olduğuna işaret etti.

Günlük 2,15 doların altında geliri olan nüfusun, 
toplam nüfusa oranının 2002 yılında yüzde 3 
seviyesindeyken bugün bu oranının sıfırlandığını 
ve yoksulluğun azaldığını anlatan Oktay, Türkiye'de 
hanehalkı borcunun diğer ülkelere kıyasla çok düşük 
seviyede olduğunu söyledi. Oktay, şu şekilde konuştu:

"2018 yılı ikinci çeyrek itibarıyla hanehalkı borcunun 
GSYH'ye oranı dünyada yüzde 59, gelişmiş ülkelerde 
yüzde 73, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 36 
iken Türkiye'de sadece yüzde 16'dır. Halkın refahı 
açısından bir başka gösterge asgari ücrettir. İktidara 
geldiğimiz 2002 yılı sonundan bu yana asgari 
ücrette enflasyonun oldukça üzerinde artışlarla 
ciddi iyileşmeler sağladık, asgari ücretlilerin hayat 
standartlarını yükselttik. Asgari ücret 2002 yılı Aralık 
ayında net 184 lira iken 2018 yılı Aralık ayında net 
bin 603 lira olmuştur. Bu dönemde asgari ücrette 
gerçekleşen artış nominal olarak enflasyon artışının 
2 katından fazla olmuştur."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye ekonomisi 
bakımından hayati öneme sahip mali disiplin 

uygulamalarının, 2019 yılı bütçesinde de kolayca 
görebileceğini söyledi.

YEP kapsamında bütçe politikasının para politikasıyla 
eş güdümlü olarak yürütüleceğini kaydeden Oktay, 
makroekonomik istikrarı koruma, mali disiplini 
sürdürme, cari dengeyi iyileştirme, enflasyonu 
düşürme, istihdamı ve tasarrufları artırma, gelir 
dağılımını iyileştirme hedeflerinden taviz verilmediğine 
dikkati çekti.

Oktay, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız 
maliye politikası, YEP'te ortaya konulan dengelenme 
sürecinin en temel destekleyicisi olacaktır. Maliye 
politikası, para politikasıyla eş güdümlü olarak fiyat 
istikrarı ve cari açık hedefimizle uyumlu olarak 
yürütülecektir." dedi.

Hükûmetleri döneminde çeşitli alanlara ilişkin 
icraatlarını anlatan Oktay; aile, çalışma ve sosyal 
hizmetler alanında büyük bir değişim ve dönüşüm 
sürecinin başarıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

2019 yılı bütçesinde sosyal harcamalar için bütçenin 
yüzde 6,5'i kadar kaynak ayrıldığını belirten Oktay, bu 
oranın 2002 yılında bütçenin yüzde 1,3'ü seviyesinde 
olduğunu söyledi.

"Çocuk işçiliğine hayır." dediklerini ve Çocuk İşçiliğiyle 
Mücadele Ulusal Programı kapsamındaki aktif 
mücadelelerini toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla 
başarıyla yürüttüklerini ifade eden Oktay, sokakta 
çalıştırılan çocuklar için 130 mobil ekip kurarak alanda 
11 bin 760 çocuğa müdahale ettiklerini bildirdi.

Oktay, "Kadın güçlü olursa aile de toplum da güçlü 
olur." anlayışıyla kadınların toplumsal statüsünün 
yükseltilmesine büyük önem verdiklerini, 2019 yılında 
aileyi güçlendirmek ve aileyi zayıflatan etmenleri 
ortadan kaldırmak için ilgili tüm paydaşlar ile iş birliği 
içinde Aile Şurası'nı düzenleyeceklerini kaydetti.

Öte yandan politikalarının karşılık bulması neticesinde, 
kadınların iş gücüne katılımında ve istihdamında 
da önemli mesafeler kat edildiğini anlatan Oktay, 
son 10 yılda kadın istihdamını yüzde 63 artıran 
Türkiye'nin, OECD ve AB üyesi 28 ülke arasında ilk 
sıraya yerleştiğini, AK PARTİ iktidarı döneminde 
çalışanların mali ve sosyal haklarında ciddi iyileşmeler 
sağladıklarını belirtti.

Oktay, engelli bireylere eğitimde, sağlıkta ve istihdamda 
fırsat eşitliği sağlanması için önemli adımlar atıldığını, 
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"Yaşlı Yılı" ilan edilen 2019'da, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Yaşlılık Şurası 
düzenleneceğini açıkladı.

Şehit yakınları ile gazilerin istihdam hakkının 
kapsamını da genişlettiklerini belirten Oktay, öte 
yandan eğitim desteği, faizsiz konut kredisi desteği, 
ücretsiz seyahat hakkı, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 
muafiyeti gibi birçok alanda sosyal ve ekonomik 
destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Oktay, sosyal yardım ve istihdam ilişkisini güçlendirerek 
sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki kişilerin 
istihdamlarının teşvik edilmesini sağladıklarını 
dile getirerek "Türkiye, AB'ye aday ve üye ülkeler 
arasında, toplam istihdamını 2007-2017 yılları 
arasında hem sayısal hem de oransal olarak en fazla 
artıran ülke oldu. Gençlerimizin eğitimden iş hayatına 
geçişini hızlandıran politikalarımızla, eğitim - iş hayatı 
arasındaki ilişkiyi güçlendirmeye ve genç istihdamını 
desteklemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir ve 
ulaşılabilir bir sosyal güvenlik sistemi hedefliyoruz." 
ifadelerine yer verdi.

Hükûmetlerinin esnaf ve sanatkâra verdiği öneme 
dikkati çeken Oktay, bu sene yaklaşık 250 bin 
esnaf ve sanatkârın gecikmiş borcunda iyileştirme 
sağlayarak yaklaşık 300 milyon liralık gecikme faizinin 
düşürüldüğünü söyledi.

Oktay, "Ekonomide yaşanan tüm spekülasyonlara 
rağmen 2018 yılında açılan şirket sayısı, kapanan şirket 
sayısının 3,5 katından fazla oldu. 2023 hedeflerimiz 
doğrultusunda yüksek teknolojili, katma ve marka 
değeri yüksek ürünlerin imalat sanayi ihracatımız 
içerisindeki payını üst seviyelere çıkarmakta 
kararlıyız. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik destek 
mekanizmaları geliştiriyoruz, geliştirmeye devam 
edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gelecek yıl ihracatı 
desteklemek amacıyla Eximbank'ın finansman 
kaynaklarının güçlendirileceğini, 2018 yılında 
yakalanan ivmenin devam ettirilerek ihracatın 
artırılacağını ve ihracat destek unsurlarının 
basitleştirilerek daha etkin kullanılacağını anlattı.

Gümrük süreçlerinin elektronik ortamda 
yürütülebilmesini ve bu süreçlerin basitleştirilerek 
Türkiye'nin Dünya Bankası Küresel İş Yapma Kolaylığı 
Endeksi sınıflandırmalarında daha üst basamaklarda 
yer alabilmesi için gerekli ilgili tüm kamu kurum ve 

kuruluşları ile eş güdüm hâlinde çalışmalar yapmaya 
devam ettiklerini belirten Oktay, yerli ürünlerin 
görünürlüğünün artırılması, tüketimi özendirilerek 
yerli şirketlerin, kooperatiflerin, esnaf ve sanatkârların 
güçlendirilmesi için yol gösterici ve kolaylaştırıcı 
faaliyetlerin yürütüleceğini ifade etti.

Oktay, 2019 yılı bütçesinde en yüksek payın yaklaşık 
yüzde 17 ile eğitime ayrıldığını dile getirerek "Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında 
görev yapan yaklaşık 920 bin öğretmenimiz bulunuyor. 
Geçtiğimiz 16 yılda atanan öğretmen sayısı, mevcut 
resmî öğretmen sayısının yüzde 66'sına karşılık 
geliyor." bilgisini paylaştı.

2018 - 2019 eğitim ve öğretim döneminde 
yükseköğretimdeki öğrenci sayısı ile Türkiye'nin 
Avrupa'da yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük 
öğrenci sayısına sahip ülke konumuna geldiğini 
ifade eden Oktay, "Yükseköğretimde niteliği 
geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz. 
Akademisyenler bizim göz bebeğimizdir. Bizim 
derdimiz akademisyenlerle değil terör faaliyetlerine 
karışmış teröristlerledir." diye konuştu.

Bütçeden 2019 yılında sağlığa yaklaşık 157 milyar 
lira kaynak ayırdıklarını belirten Oktay, böylece sağlık 
harcamalarının bütçe içerisindeki payının yüzde 
16,3'e çıktığını belirtti.

Anne ölümü, bebek ölümü, bağışıklama ve kronik 
hastalık yükü dâhil tüm "temel sağlık göstergelerinde" 
en üst düzeye ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan 
Oktay, koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin, öncelik 
verdikleri konuların başında geldiğini ifade etti. Nüfus 
büyüklüğüne oranla aşılama başarısında da dünya 
lideri olunduğunu belirten Oktay, aşılama konusunda 
yıllardır yürüttükleri politikayı gelecek dönemde de 
sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin, anne ve bebek ölüm hızını en hızlı düşüren 
ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Oktay, 
yatan hastaların kemoterapi gibi yıpratıcı bir tedavi 
öncesinde ilaç teminiyle uğraşmasını önlemek için de 
kanser ilaçlarının hastanelerce teminini zorunlu hâle 
getirdiklerini söyledi.

2019 yılında da sağlık sisteminin uçtan uca daha 
verimli ve etkin çalışmasını hedeflediklerini kaydeden 
Oktay, "Bu kapsamda, poliklinik ve acil servislerdeki 
yoğunluğun azaltılmasından özellikli hizmet 
branşlarının geliştirilmesine, çalışan memnuniyetinin 
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artırılmasına, sağlıkta kullandığımız malzeme, cihaz 
ve makinelerin millîleşme ve yerlileşmesine kadar 
birçok alanda ülkemizin daha iyi bir noktaya gelmesini 
amaçlıyoruz. Tedavi hizmetlerinin kalitesini daha da 
iyileştirmek için ülkemizdeki kamu, özel ve üniversite 
hastaneleri ile birinci basamak sağlık kuruluşlarının 
klinik kalitesini önceleyen bir yaklaşımla sağlık hizmeti 
sunacağız." ifadelerini kullandı. 

Oktay, 2019 - 2021 yılları arasında yaklaşık 20 bin 
yataklı 168 hastaneyi tamamlamayı hedeflediklerini 
bildirerek "Önümüzdeki yıl 67 hastaneyi daha hizmete 
alarak 6 bin 480 nitelikli yatak kapasitesi daha 
kazanacağız. Şu ana kadar Adana, Isparta, Mersin, 
Yozgat, Kayseri, Elâzığ, Eskişehir ve Manisa Şehir 
Hastaneleri hizmete girdi, 3 bin 704 yataklı dünyanın 
üçüncü büyük hastaneler kompleksini de önümüzdeki 
günlerde Ankara'da açacağız." diye konuştu.

Gençlik alanında gerçekleştirilen projelerin başında 
gençlik merkezlerinin geldiğini belirten Oktay, 
"Buralarda, 'Merkezimizde Sen Varsın' temasından 
yola çıkarak toplumun her kesiminden gençlerle 
irtibat kuruyoruz." dedi. 

Oktay, gençlik merkezleri üye sayısının, Aralık 2018 
itibarıyla 2 milyonu aştığını kaydetti. 

KOSGEB iş birliğiyle başlatılan girişimcilik eğitimlerini, 
gençlik merkezleri vasıtasıyla 81 ilde uyguladıklarını 
ifade eden Oktay, şu şekilde devam etti:

"Gençlere yönelik diğer bir faaliyet alanımız olan 
gençlik kamplarında, gençlerimize gelişimleri için 
katkı sunmayı, öz güven duygularını geliştirmeyi, 
planlı yaşama alışkanlığı kazandırmayı; millî, etik ve 
insani değerler konusunda farkındalıklarını artırmayı 
hedefliyoruz. Gençlerimizin ve gençlik çalışanlarının 
bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi ve mücadelede aktif rol almalarının 
sağlanması konularında çalışmalar yürütüyoruz. 
Ülkemiz genelinde stadyum, futbol sahası, spor 
salonu, yüzme havuzu, atletizm pisti, gençlik merkezi 
gibi yatırımlara ağırlık veriyoruz. Yükseköğrenimdeki 
öğrencilerimizin barınma sorununu çözmek amacıyla 
yaptığımız yatırımlar sayesinde, 2021 yılı sonuna 
kadar yurt kapasitemizi 881 bine ulaştıracağız."

Turizmde pazar payını artırmak ve Türkiye için en 
doğru algıyı oluşturmak için tanıtım faaliyetlerinin çok 
önemli bir rol oynadığına işaret eden Oktay, turizmde 
"Türkiye" markasının yeniden yapılandırılmasının, 

2019 yılı tanıtım faaliyetlerinin merkezinde yer 
alacağını vurguladı.

Toplumun bilgi, eğitim, kültür ve sosyalleşme ile ilgili 
ihtiyaçlarını hiçbir ayrım gözetmeden ve ücretsiz 
biçimde karşılayan "Millet Kıraathanesi" özelliğinde 
hizmet veren kütüphaneleri, ülke genelinde 
yaygınlaştıracaklarını ifade eden Oktay, 2019 yılında 
da kültürel değerleri korumak ve yaşatmak amacıyla, 
kültür mirası eserlerinin restorasyon çalışmalarını, 
ülke sınırları içerisinde ve dışında sürdürmeye devam 
edeceklerini söyledi.

İstanbul'da Rami Kışlası ve Topkapı Sarayı Müzesi ile 
Çanakkale'de kültür mirası eserlerini onaracaklarını 
ifade eden Oktay, "Bu bağlamda özellikle kale, 
müze ve ören yeri onarımları ile birlikte halk 
kütüphanelerinin yapım ve onarım çalışmaları ile 
cami, külliye ve medrese onarımlarına 2019 yılında 
da devam edeceğiz." diye konuştu. 

Yüksek katma değerli üretime odaklandıklarını belirten 
Oktay, verimlilik artışı, etkin dijitalleşme ve bölgesel 
özellikleri dikkate alarak bunu sağlayacaklarını ifade etti.  

AR-GE ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek 
yüksek katma değerli üretimi teşvik ettiklerini dile 
getiren Oktay, şunları söyledi:

"2019 yılı ve sonrası dönemin, yüksek katma değerli 
üretim öncülüğünde bir büyüme için milat olmasını 
istiyoruz. Bu amaçla en öncelikli yapısal reformumuz 
'Yerlileştirme Ürün Programı' olacak. 4 binden 
fazla ürün arasından cari açığı kapatma hedefi 
doğrultusunda seçilen öncelikli ürünler, AR-GE'den 
seri üretime, uçtan uca yönetilen program bazlı destek 
ve takip mekanizmalarıyla yerli olarak üretilecektir. 

Böylelikle, üretim cephesindeki yapısal kırılganlıkları 
gidermeyi ve makroekonomik temellerimizi daha da 
güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu alanda atacağımız 
adımlar, güçlü ödemeler dengesine, düşük enflasyon 
hedeflerimize ve nitelikli istihdama önemli katkılar 
sağlayacaktır."

Uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda da önemli 
adımlar attıklarını vurgulayan Oktay, "Millî uzay 
sanayimizin güçlendirilmesi, bilimsel altyapı ve 
insan kaynağının geliştirilmesi için Türkiye Uzay 
Ajansını kurduk. Uzay Ajansı, ülkemizde uzay ve 
havacılık teknolojileriyle ilgili proje ve faaliyetlerin 
koordinasyonunu yürütecektir." diye konuştu. 
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Tarım ve ormancılık politikaları ile üretimi ve üreticiyi 
desteklediklerini ve desteklemeye devam ettiklerini 
anımsatan Oktay, "2019 yılında bütçemizden yatırım 
ödenekleri dâhil tarıma 26,5 milyar lira kaynak 
ayırdık. Önümüzdeki dönemde, tarım ve ormancılığı 
geliştirecek, sürdürülebilirlik temelli, üretici merkezli, 
kalkınmayı destekleyen, gençleri ve kadınları üretime 
dâhil edecek faaliyetlerimize hız kesmeden devam 
edeceğiz." şeklinde konuştu. 

Oktay, Türkiye'nin, 2002'de tarımsal hasıla bakımından 
dünyada 11. ve Avrupa'da 4. iken, bugün dünyanın 7. 
Avrupa'nın ise 1. ülkesi olduğunu belirtti. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yerel hizmetlerin 
yerinde, daha etkin ve kaliteli şekilde sunulabilmesi 
için mahallî idarelere hem daha fazla görev ve 
sorumluluk verdiklerini hem de bütçeden ayrılan 
kaynağı artırdıklarını söyledi.

2019 bütçesinde yerel yönetimlere ayırdıkları 
kaynağın bir önceki yıla göre yüzde 28,4 arttığını 
belirten Oktay, şu şekilde konuştu:

"Şehirlerimizin kimliğini canlandıran, yatay mimariyi 
esas alarak mahalle ve sokak kavramını öne çıkaran 
bir şehircilik anlayışıyla mekânsal planlama ve 
uygulama çalışmalarımızı yürüteceğiz. Şehirlerimizi 
daha yeşil ve ferah yaşam alanları haline dönüştürmek 
ve kimlikli yeşil şehirler oluşturmak üzere 81 ilimizde 
‘Millet Bahçesi’ çalışmalarını yürüteceğiz. Daha 
yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefimiz kapsamında 
bisiklet yolu, yeşil yürüyüş yolu ve çevre dostu sokak 
yapılmasına ilişkin çalışmaları yürüteceğiz."

Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke ile 
yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla 2017 yılında 
Sıfır Atık Projesi başlatıldığını hatırlatan Oktay, "İlk defa 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde hayata geçirilen proje, 
hâlen 10 bin kurum binasında uygulanıyor. Uygulamanın 
2023 yılında tamamen hayata geçirilmesiyle, yıllık 20 
milyar lira değerinde bir ekonomik kazanca ulaşmayı 
hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Sosyal konut üretiminde devletin girişimci ve üretici 
bir kurumu olan Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) özellikle 
piyasa şartlarında alım gücü düşük vatandaşları konut 
sahibi yaptığını dile getiren Oktay, "TOKİ'nin son 10 
yıllık konut üretim ortalaması yıllık yaklaşık 55 bindir. 
Bu konutların satışında, dar ve orta gelir düzeyindeki 
vatandaşlarımız yanında, engelliler, şehit aileleri ve 

maluller ile emekliler için de kontenjan ayrılıyor." 
ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, enerji ve tabii kaynaklar alanlarında, millî 
enerji ve maden politikasını hayata geçirdiklerini 
anlatarak dışa bağımlılığın azaltılması, kaynakların 
rasyonel şekilde kullanılması, sürekli ve makul maliyetli 
enerji ve ham madde arzı sağlanması hedeflerine 
odaklandıklarını belirtti.

Nükleer güç santrallerinin de elektrik üretim 
sepetinde olmasının önem arz ettiğini dile getiren 
Oktay, üzerinde önemle durdukları bir diğer konunun 
ise enerji verimliliği olduğunu söyledi.

Oktay, enerji verimliliği kapsamında 55 eylem 
maddesinden oluşan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem 
Planı'nın uygulanmaya başlandığını, uygulama dönemi 
sonu olan 2023'te 8,4 milyar dolar mali tasarruf 
sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Yer altı kaynaklarının gerçek potansiyelini ortaya 
koymak adına özellikle son yıllarda maden arama 
faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını belirten Oktay, "2017 
yılında ekonomik olarak işletilebilir değeri 100 milyar 
dolar olan önemli maden yatağı rezervleri tespit ettik. 
Bu rezervlerden ekonomik olanları işletmeye almak 
hedeflerimiz arasındadır." açıklamasını yaptı. 

Ulaştırma ve altyapı yatırımlarının öncelikli alanlar 
arasında olmaya devam ettiğini aktaran Oktay, şu 
şekilde devam etti:

"Bugüne kadar millî bütçeden ve kamu - özel iş 
birliği ile ulaştırma ve haberleşme altyapısına toplam 
537 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki 
dönemde ulaştırma alanında bölgelerimizi ve illerimizi 
birbirleri ile bütünleştirmeye, hem yolcu hem de yük 
açısından güçlü bir lojistik ve ulaştırma altyapısı 
oluşturmaya devam edeceğiz. Kara yolunda ülkemizin 
kuzeyini güneyine, doğusunu batısına bağlayan 
ana akslarımızı tamamlayacak ve otoyol ağımızı 
geliştireceğiz. Havacılık ve denizcilik sektörlerinde 
ülkemizi dünyanın en önemli transit merkezlerinden 
birine dönüştüreceğiz.

Trafik yoğunluğunun yüksek olduğu kesimlerde 
trafik güvenliğinin artırılması ve taşıma sürelerinin 
kısaltılması amacıyla bölünmüş yol yapımına devam 
edeceğiz. Ülkemizin uydu, haberleşme ihtiyaçlarına 
yönelik olarak uydularımızın yedekliğini sağlamak 
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ve mevcut kapasiteyi artırmak üzere yerli ve millî 
imkânlarla üretilen uydu projelerine devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve 
kararlı duruşuyla 15 Temmuz ile başlayan arınma 
sürecinin odaklandığı en önemli başlıklardan birinin 
de terörle mücadele olduğuna vurgu yapan Oktay, 
FETÖ başta olmak üzere PKK, DEAŞ ile mücadelenin 
olmazsa olmazları olduğunu ve kararlılıkla devam 
ettiğini söyledi.

Oktay, "Terörle mücadelede ciddi bir strateji değişikliğine 
gittik. Artık tehdidi ve tehlikeyi kendi sahamızda 
değil, oluştuğu yerde karşılıyoruz. Savunmada değil 
taarruzdayız. Ülkemize tehdit oluşturan son terörist 
de ortadan kalkana kadar mücadeleyi sürdürmekte 
kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu, terörle mücadele, trafik ve göç 
konularında Türkiye'yi hedeflerine ulaştırma 
noktasında ortaya koydukları projelere yenilerini 
ekleyeceklerini kaydeden Oktay, "81 ilde faaliyete 
geçirdiğimiz Narkotim Projesi, çok ciddi çıktılar 
üretmeye başlamıştır. Bilinçlendirme ve farkındalık 
oluşturma faaliyetleri kapsamında Narko-Tır, Narko 
Rehber, Narko - Afiş, alan denetimi, uyuma uygulaması 
gibi projeler, sahadaki etkinliğimizin artmasına büyük 
katkı sağlamıştır. Trafikte hedefimiz mevcut kazaları 
ve can kayıplarını en aza indirmektir." diye konuştu.

Göç konusunda özellikle mevcut göçmenlerin geri 
dönüş imkânlarının kolaylaştırılması, bu konuda 
bilinçlendirilmeleri, bununla birlikte göçmenlerin 
uyum sorunlarının giderilmesinin de 2019 yılında 
ağırlık verilecek konular arasında olduğunu dile 
getiren Oktay, "Düzensiz göçle mücadelemiz ise 
kesintisiz devam edecektir." değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye'nin barış, güvenlik ve istikrarın tesisi için 
temel bir platform olarak gördüğü NATO'ya katkılarını 
gelecek dönemde de sürdüreceğini belirten Oktay, 
"AB'ye tam üyelik de bizim için bir stratejik hedef 
olmaya devam etmektedir. AB gibi ABD'yle ilişkilerimizi 
de stratejik olarak tanımlıyor, müttefikliğin gereklerini 
tam anlamıyla ve dayanışma ruhu içerisinde yerine 
getirilmesini bekliyoruz." görüşlerini dile getirdi.

Oktay, Türkiye'nin, dış politikasını gelişen imkânlarla 
yürüttüğünü, dış misyonların sayısının ise 242'ye 
ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin, diplomatik ağının büyüklüğüyle dünyada 
beşinci sıraya yükseldiğini vurgulayan Oktay, "Suriye 

ihtilafına siyasi çözüm bulunması, önceliğimiz 
olmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede, Astana 
garantörü ülkeler olarak Rusya ve İran ile müşterek 
çalışmalarımızı Birleşmiş Milletler ile bilistişare 
sürdürüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Uluslararası platformlarda Filistin davasının takip 
edilmesi de önceliklerimiz arasındadır." ifadesini 
kullanan Oktay, "Geçtiğimiz günlerde Cenevre'de 
yapılan son görüşmelerde de Anayasa Komitesinin 
kuruluşu başta olmak üzere siyasi süreçte ilerleme 
sağlanmasına yönelik çabalarımızın yoğunlaştırılması 
hususunda mutabık kaldık." diye konuştu.

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğüne önem verdiğini 
belirten Oktay, bu ülkede Türkmenlerin hak ve 
çıkarlarını hep ön planda tuttuklarına işaret etti.

Girişimci ve insani yaklaşımlarının yansımalarının, 
dünya üzerinde çatışmaların önlenmesi ve barışçı 
yollardan çözümü kültürünün yerleştirilmesi için 
harcadıkları çabalarda da somut biçimde görüldüğünü 
ifade eden Oktay, "BM çatısı altında kurulmasına 
öncülük ettiğimiz Barış İçin Arabuluculuk Girişimi’ni 
geliştiriyoruz. BM, AGİT ve en son bu yıl İslam 
İşbirliği Teşkilatında Arabuluculuk Dostlar Grubu’nu 
kurduk ve eş başkanlığını üstlendik. Ara buluculuğun 
çatışmaların barışçı çözümü için yaygınlaşması 
amacıyla çaba harcıyoruz. Tüm bu politikalarımızı 
ülkemizi, insanımızı huzur ve güven içinde çağdaş 
medeniyet seviyesine çıkarma hedefi çerçevesinde 
yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışındaki vatandaşların hak ve çıkarlarının 
korunmasının en temel görevleri olduğunu dile getiren 
Oktay, "İnsanımız her zaman en büyük değerimizi 
teşkil ediyor. Dünyanın neresinde bir vatandaşımız, 
soydaşımız varsa biz oradayız. Konsolosluk 
hizmetlerinin kalitesinin artırılması için gereken tüm 
imkânları seferber etmeyi önümüzdeki dönemde de 
sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin tamamlanmasının 
ardından 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Teklifi ile 2017 Yılı 
Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Tasarısı, yapılan oylama sonucu  
Genel Kurulda kabul edildi. 
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ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA 
ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI 
USULÜ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA 
KABUL EDİLDİ

6 Aralık 2018 

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para 
Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü 
Hakkında Kanun Teklifi, Genel Kurulda kabul edilerek 
yasalaştı.

Adalet Komisyonunda 15 Kasım 2018 tarihinde kabul 
edilen, AK PARTİ Afyonkarahisar Milletvekili Ali 
Özkaya ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan 
kanun teklifi, TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen 
abonelik sözleşmeleri ile tüketiciye sunulup bedeli 
faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı 
ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin 
icra takiplerini kapsıyor.

• Takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını 
sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi 
Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde, 
takipler elektronik ortamda başlatılacak ve 
yürütülecek.

• Alacaklı avukatı, icra takibini başlatmak için 
Merkezi Takip Sistemi'nde yer alan takip 
talebini dolduracak. Takip talebinin sisteme 
kaydedilmesinden sonra sistem tarafından 
ödeme emri düzenlenecek.

• Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak 
ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı 
alınmayacak.

• Merkezi takip numarası alan ödeme emri ile 
tebliğ mazbatalı kapalı zarfa ilişkin bilgiler, 
sistem üzerinden ilgili PTT'ye iletilecek. PTT, 
bu bilgileri borçluya tebliğ edecek. Borç, takip 
harç ve masraflarıyla birlikte, ödeme emrinde 
belirtilen hesap numarasına ödendiğinde takip 
sona erecek.

• Borçlu, herhangi bir icra dairesine başvurarak 
ödeme emrine itiraz edebilecek. Merkezi Takip 
Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza 
kullanılarak da itiraz edilebilecek.

• Ödeme emrine itiraz edilmemesi veya itirazın 
hükümden düşürülmesine rağmen borcun 
ödenmemesi hâlinde, alacaklının talebi üzerine 
icraya devam olunacak; haciz aşamasına 
geçilecek.

• Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan 
para alacaklarının takibine ilişkin hükümler, 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest 
olan takipler hakkında uygulanmayacak.

• Merkezi Takip Sistemi'ne yönelik düzenlemeler,  
1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

• Alacaklı, UYAP üzerinden bu sisteme entegre 
bilişim sistemleri aracılığıyla dosya safahat 
bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını 
50 kuruş karşılığında sorgulayabilecek veya 
sorgulanmasını talep edebilecek. Bu miktar her 
yıl artırılacak.

• Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden 
bu ücret alınmayacak. Alacaklının 1 gün içinde 
aynı dosya üzerinden 5 kez yapacağı sorgudan 
ücret alınmayacak.

• Alacaklı dilerse haciz talebinde bulunmaksızın 
UYAP üzerinden, bu sisteme entegre bilişim 
sistemleriyle borçlunun mal, hak veya alacağı olup 
olmadığını sorgulayabilecek. Ancak sorgulama 
sonunda detaylı değil sadece mal, hak veya 
alacağın genel olarak olup olmadığı konusunda 
bilgi verebilecek.

• Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para 
Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü 
Hakkında Kanun uyarınca yapılan takiplerde, 
Merkezi Takip Sistemi harcı peşin alınacak. Haciz 
aşamasına geçilmeden Merkezi Takip Sistemi 
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aracılığıyla sonuçlanan icra takipleri için ayrıca 
icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak. 

• Kanunla, İcra ve İflas Kanunu'nun 15 Mart 2018'de 
yürürlüğe giren konkordatoya ilişkin hükümleri 
revize ediliyor. 

• Kanunla, borçlunun, konkordato talebine 
ekleyeceği belgelere yönelik değişiklik yapılıyor, 
eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz 
raporu, güvence veren denetim raporu olarak 
değiştiriliyor.

• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumunca yetkilendirilen 
bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından 
Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak 
denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato 
ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği 
hususunda makul güvence veren denetim raporu 
ile dayanakları, konkordato başvurusu sırasında 
mahkemeye sunulacak.

• Denetim raporunu hazırlayacak denetim 
kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların hak ve 
yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum 
tarafından incelenmesi ve denetlenmesi, bu 
raporlar sebebiyle denetim kuruluşlarının idari ve 
hukuki sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında, 
660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
hükümleri uygulanacak. 

• Kanunla, konkordato komiserinin seçimi, nitelikleri 
ve eğitimiyle ilgili düzenleme yapılıyor. 

• Üç komiser görevlendirilmesi durumunda 
komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu 
ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca 
yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından 
seçilecek.

• Komiserler bilirkişilik bölge kurulları tarafından 
oluşturulan komiser listesinden seçilecek. 
Listeye kayıt için Adalet Bakanlığınca izin verilen 
kurumlardan alınacak eğitimin tamamlanmış 
olması gerekecek. Bir kişi eş zamanlı olarak 
beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser 
olarak görev yapamayacak.

• Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte görülen 
konkordato talepleri hakkında, talep tarihinde 
yürürlükte bulunan hükümler uygulanacak.

• Ticari davalardan, konusu bir miktar paranın 
ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri 
hakkında dava açılmadan önce de arabulucuya 
başvurulması dava şartı olacak. Bu şart, 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk 
derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri 
ile Yargıtayda görülen davalar hakkında 
uygulanmayacak.

• Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği 
tarihten 6 hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre, 
zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla 2 
hafta uzatılabilecek.

• Kanunla, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 
genel nitelikli düzenlenmeler yapılıyor. Davacı, 
arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya 
varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya 
arabulucu tarafından onaylanan bir örneğini 
dava dilekçesine eklemek zorunda olacak. Bu 
zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece 
davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre 
içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi 
takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını 
içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği 
yerine getirilmezse, dava dilekçesi karşı tarafa 
tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine 
karar verilecek.

• Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının 
anlaşılması hâlinde, herhangi bir işlem 
yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu 
sebebiyle usulden reddine karar verilecek.

• Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen 
listeden büro tarafından belirlenecek, ancak 
tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu 
üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu 
görevlendirilecek.

• Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar 
katılmadığı için görüşme yapılamaması, tarafların 
anlaşması veya anlaşamaması hâllerinde 
arabuluculuk faaliyetini sona erdirecek ve son 
tutanağı düzenleyerek durumu arabuluculuk 
bürosuna bildirecek.

• Taraflardan birinin geçerli bir mazeret 
göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması 
sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi 
durumunda, toplantıya katılmayan taraf son 
tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada kısmen 
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veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin 
tamamından sorumlu tutulacak; ancak her iki 
tarafında ilk toplantıya katılmaması sebebiyle 
sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak 
davalarda, tarafların yaptıkları yargılama giderleri 
kendi üzerlerinde bırakılacak.

• Bilirkişilik bölge kurullarının personeli, bölge 
adliye mahkemesi adalet komisyonu yerine 
Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilecek.

• Aşağıdaki paragraf madde olmayacak normal 
metin formatı, yukarıdakiler madde şeklinde yer 
alacak.

6 Aralık 2018 tarihli 7155 sayılı Abonelik 
Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına 
İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, 19 
Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AFGANİSTAN TEZKERESİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ
25 Aralık 2018 

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
(TSK), NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı 
destek misyonu için yurt dışına gönderilmesi 
ve yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye üzerinden 
Afganistan'a intikali için gerekli olan düzenlemeler 
konusunda hükûmete verilen izin süresinin, 6 Ocak 
2019 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasına 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. 

Tezkere üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuşan Aydın 
Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, tezkereye olumlu oy 
kullanacaklarını söyledi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının 2001 yılından beri, 
ISAF ve kararlı destek misyonu çerçevesinde NATO ile 
birlikte Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanmasına 
yönelik görevlere katkılarının ve sağladığı hizmetlerin, 
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde yüz akı olarak 
adlandırılabilecek nitelikte olduğunu belirten Sezgin, 
ifa edilen bu görevlerin, gücünü uluslararası 

meşruiyetten ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından 
aldığını kaydetti. 

Sezgin, Afganistan'ın jeopolitik anlamda Türkiye'nin 
önceliği olduğunu ve öyle kalması gerektiğini 
ifade ederek "Türk Silahlı Kuvvetleri Afganistan'da 
bulunduğu her görevde ve bölgede, hem Afganistan 
özelinde hem de dünyadaki benzer uluslararası 
misyonlar bağlamında örnek bir başarı silsilesi ortaya 
koymuştur. Bununla övünmeliyiz." dedi. 

Afganistan sorununa çözüm için Türkiye'nin 
öncülüğünde başlatılan İstanbul Süreci'nin iyi niyetli ve 
ilgili tarafları bir araya getiren girişim olarak alkışı hak 
ettiğini belirten Sezgin, "Fakat bugüne kadar sağladığı 
neticelerin mütevazı kaldığını kabullenmeliyiz." diye 
konuştu. 

"Afganistan yeniden kanlı bir iç savaşa sürüklenme 
tehlikesi ile karşı karşıya." diyen Sezgin, her hafta 
ortalama 50 Afgan askerinin öldürüldüğünü söylerek 
"Bu bölgede ABD ve Suudi Arabistan canavar 
yaratmışlardır. El Kaide ile özdeşleşen bu canavar, 
dünya verilerinin değişmesinde, bizatihi insanlığın 
huzurunun sarsılmasında acımasızca rol oynamıştır. 
Bir yandan Peştun milliyetçiliğinin, diğer yandan 
dinî radikalizmin en kötü örneğinin birleşerek 
yarattıkları sürekli bir deprem durumu vardır. Buna 
bir de kabileler, çıkarlar arası ağır mücadelenin vahim 
tesirleri eklenmiştir." dedi.

"ABD ve Suudi Arabistan, dünyanın başına büyük bir 
bela sarmışlardır ama kendi hâlinde belirli bir denge 
içinde yaşayıp giden bu ülkeyi işgal eden Sovyetler 
Birliği'nin hiç günahı yok mudur?" diye soran Sezgin, 
Türkiye'nin bugüne kadar harcadığı olumlu çabalara 
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ilaveten, kendi diplomatik hafızasını canlandırarak 
yeni formüller tasarlayabileceğini vurguladı. 

Aydın Adnan Sezgin, "Örneğin, Afganistan zemininde 
ABD, Rusya ve Türkiye'nin kolektif güç ve akıllarının 
harekete geçmesine öncülük yapamaz mı? Böylelikle 
sonuç üretici bir barış ve uzlaşı sürecine ulaşılamaz 
mı? Afganistan'a gerçek bir çare bulunamadığı 
takdirde, Türk Cumhuriyetleri’nden başlamak suretiyle 
tüm dünyayı yeni türbülanslara sürükleyecektir. 
Türkiye'nin böyle bir çözüm istikametinde etkin 
sonuç sağlayacak diplomatik enerjisi vardır, yeter 
ki bu enerji israfçı bir anlayışla, verimsiz bir şekilde 
kullanılmasın. Kaynayan ve dünyayı da kanatan 
Afganistan yarası daha büyük tehlikelere yol açmadan 
sonlandırılabilmelidir." ifadesini kullandı. 

Tezkere üzerinde MHP Grubu adına söz alan Bursa 
Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Türkiye ve 
Afganistan'ın emperyalist emeller peşinde koşan 
ülkelere karşı direnişinin devam ettiğini belirtti.

Rusya ve ABD'nin bölge üzerindeki politikalarına 
değinen Vahapoğlu, "Afganistan, Rusya ve ABD için 
sadece jeopolitik nedenden değil; petrol, kömür, doğal 
gaz ve diğer madenler nedeniyle hedef olan ülkedir. 
Küresel oyun kurucuları bu amaca ulaşmak için Taliban 
ve DEAŞ gibi paravan örgütlerle savaşını sürdürüyor. 
Irak ve Suriye'den sürülecek DEAŞ'ın Afganistan'ı 
yurt edinme ihtimali göz ardı edilmemelidir." diye 
konuştu. 

Vahapoğlu, Afgan halkına yardım etmek için 
bölgede görev yapan TSK personelinin, DEAŞ 
benzeri örgütlerin hedefi olabileceğinin göz önünde 
bulundurulması gerektiğini vurguladı. Türk askerinin, 
Afgan halkının refahı için orada bulunduğunu, bu 
nedenle tezkereyi desteklediklerini dile getiren 

Vahapoğlu, "TSK unsurları, dost ve kardeş Afgan 
halkının güvenliği için orada bulunuyor. Etnik kökeni ne 
olursa olsun halka eşit düzeyde yaklaşıyoruz. Afgan 
ordusunun yetiştirilmesine ciddi katkılar sunuyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Vahapoğlu, günümüz şartlarında verimliliğin artması, 
yeni teknolojilerin ülkeye transferi ve devletin mali 
yükünün azaltılması gibi nedenlerle özelleştirme 
yapıldığını ancak stratejik tesisler için özelleştirme 
uygulamasının yanlış olduğunu savundu. 

Millî Savunma Bakanlığı Askerî Fabrikalar Genel 
Müdürlüğüne bağlı 1. Ana Bakım Merkez Müdürlüğünün 
tüm mal ve hizmet birimlerinin özelleştirme kapsamına 
alındığını anımsatan Vahapoğlu, şu şekilde konuştu: 

"Bu tesis 50 yılı aşkın bir zaman içerisinde oluşmuş 
ve büyük bir tecrübeye sahiptir. Fabrikada fırtına 
obüsleri, gece ve gündüz görüş dürbünleri, dünyanın 
en yüksek ve en uzun süre dayanıklılığına sahip tank ve 
tırtıllı araç paletleri, Leopard 1 ve Leopard 2 tanklarının 
modernizasyonu gibi üretimler yapılmaktadır. Bu 
fabrikanın işletmesinin devri yasaya aykırıdır. Bu 
fabrikanın özelleştirme kapsamına alınması TSK'de 
bir birliğin özelleştirilmesi anlamına da gelebilir. Bu 
kararın gözden geçirilmesini bekliyoruz." 

Tezkere üzerinde HDP Grubu adına konuşan Batman 
Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Afganistan'ın tarihsel 
olarak Mezopotamya ile aynı kaderi yaşadığını, bütün 
tarihinin işgallerle geçtiğini ve Afgan topraklarının 
onlarca toplum tarafından işgal edildiğini dile getirerek 
"Sovyetlerin, Afganistan'a müdahalesinden sonra 
ülke korkunç bir kıyım sarmalına girdi. Bundan sonra 
onlarca cihatçı örgüt türedi. Bu cihatçılara NATO, 
ABD ve Batılılar bir biçimde destek verdiler. Bugün 
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bütün dünyaya yayılan cihatçı örgütlerin belki de 
temeli Afganistan'da atıldı." şeklinde konuştu. 

ABD'de 11 Eylül saldırısıyla birlikte Afganistan'da yeni 
bir tarihsel sürecin yaşandığına işaret eden Tiryaki, 
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan'a 
çok büyük bir operasyon başlattığını söyledi. 

Tiryaki, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Aradan geçen 17 yıl içerisinde rejim değişikliği 
dışında ne yaşandı? Taliban gitti yerine başka bir 
rejim geldi. Bu uluslararası örgütler, koalisyon güçleri 
ve NATO Afganistan'a kan ve gözyaşı dışında ne 
götürdü? Hiçbir şey. Şimdi Afganistan'da sizce kim 
yaşamak ister? 

Tiryaki, Afganistan'da operasyonlar ve savaş 
nedeniyle yaklaşık 5 milyon 700 bin Afgan'ın ülkesini 
terk ettiğini, bunların büyük bir bölümünün Pakistan 
ve İran'ın varoşlarında yaşadığını, 170 bin Afgan'ın 
da Türkiye'ye gelerek Birleşmiş Milletlere (BM) 
başvurduğunu söyledi. 

Tezkereye "hayır" oyu vereceklerini ifade eden 
Tiryaki, "Tezkereye 'evet' dersek utanç tablosuna katkı 
sunmuş olacağız. Meclisin tezkereye 'hayır' demesini 
istiyoruz. Tezkere, Afganistan'a kan ve gözyaşı 
dışında hiçbir şey getirmeyecek. Bu günaha ortak 
olmayabiliriz." diye konuştu. 

Tezkere üzerinde CHP Grubu adına konuşan İstanbul 
Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Türkiye ile Afganistan 
arasındaki dostluk köprüsünün Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk döneminde atıldığını belirtti. 

Kurulduktan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet 
başkanının Afganistan Kralı Emanullah Han olduğunu 
dile getiren Çeviköz, Batılı ülkelerin, "Nasıl olsa 
başkent İstanbul olur." düşüncesiyle büyükelçiliklerini 

açmadığı Ankara'ya ilk ziyareti Emanullah Han'ın 
yaptığını anımsattı. 

Afganistan ve Türkiye'nin ortak geçmişlere sahip 
olduğunu belirten Çeviköz, Türkiye, İran, Irak ve 
Afganistan arasında imzalanan Sadabat Paktı'nın fikir 
babasının da Atatürk olduğunu ve Türkiye'nin doğu 
sınırlarının Sadabat Paktı ile sağlandığını kaydetti. 

TBMM'ye 2015'te sunulan tezkere metninde "2 yıl icra 
edilmesi planlanmakta" ifadesinin yer aldığını aktaran 
Çeviköz, "Bu misyonun aradan geçen 4 yıla rağmen 
hâlâ görevine devam ediyor olması Afganistan'daki 
gelişmelerin başlangıçtaki planlarla örtüşmediğinin 
işaretidir." dedi. 

Afganistan'daki TSK unsurlarına ilişkin kararları 
yeniden değerlendirmeyi gerektiren üç önemli 
gelişme bulunduğuna dikkati çeken Çeviköz, şu 
şekilde devam etti: 

"NATO güçleri Afganistan'da görev yaptıkları süre 
boyunca El Kaide ve Taliban unsurlarıyla mücadele 
ettiler. Ancak bugün ABD, Afganistan hükûmeti 
ve Taliban'ın Afganistan'da barışın sağlanması 
için görüşmelere başlayacaklarına ilişkin haberler 
duyuyoruz. Öyle ki Taliban yöneticileri Katar'daki 
bir ofiste bu konuda çalışmalara dahi başlamışlar. 
ABD'nin Afganistan özel temsilcisi de Talibanla barış 
müzakerelerini ilerletmek için Afganistan, Pakistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da temaslar 
yürütüyor. Bu durum Uluslararası Güvenlik ve Yardım 
Kuvveti ve Kararlı Destek Misyonu’nun etkinliğinin de 
sorgulanmasına yol açıyor." 

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Şubat 
2018'de Talibanla barış görüşmelerini ve Taliban'ı bir 
siyasi parti olarak tanımayı içeren bir barış planını 
açıkladığını hatırlatan Çeviköz, "Her ne kadar ülkedeki 
kırılgan durum devam etse de ve ülkenin birçok 
bölgesinde Taliban'ın kontrolü sürse de Afganistan 
hükûmeti ile Taliban arasındaki kanalların açılmaya 
başlaması önemli bir gelişme." diye konuştu. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki 
Amerikan askerlerinin yarısını çekeceğini 
açıklamasının da bu ülkedeki dengeleri etkileyecek 
faktörler arasında olduğunu belirten Çeviköz, bu 
durumda Afganistan'da güç bulunduran diğer ülkelerin 
üzerindeki yük ve sorumluluğun da artacağını söyledi. 



107

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

Taliban ve El Kaide ile süren barış görüşmeleri ve 
Amerikan askerlerinin çekilmeye başlamasının, 
Türkiye'nin Afganistan'da şekillenmekte olan yeni 
tabloya hazırlanmasını da beraberinde getirmesi 
gerektiğini söyleyen Çeviköz, "Bu gelişmeler ışığında 
Türkiye'nin Afganistan'daki varlığının yeniden 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Afganistan 
hükûmeti ile Taliban arasında bir anlaşma olduğu 
takdirde Türkiye'nin Afganistan politikasının bu 
anlaşma esaslarına göre yeniden düzenlemesi 
gerekecektir." diye konuştu. 

CHP olarak Türkiye'nin komşu coğrafyasını oluşturan 
Orta Doğu bölgesinde de mevcut tüm sorunların 
askerî güç kullanmaksızın, barışçı yollardan ve 
diplomasiye ağırlık verilerek çözümlenmesinden yana 
olduklarını belirten Çeviköz, Afgan halkıyla dayanışma 
amacıyla CHP'nin tezkereye olumlu oy kullanacağını 
bildirdi. 

Tezkere üzerinde AK PARTİ Grubu adına konuşan 
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır, Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu, 
gerekse uluslararası gücü ve etkisini dikkate alarak 
tüm dünyayı etkileyen gelişmelere sessiz kalmasının 
mümkün olmadığını ve bunlara ilişkin proaktif 
ve etkili bir dış politika izlediğinin açık olduğunu  
söyledi.

Türkiye ve Afganistan'ın köklü tarihsel ilişkilere 
sahip iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Bozkır, 
Türkiye'nin Afganistan’ın millî birliğini, bütünlüğünü ve 
bağımsızlığını her zaman desteklediğini anlattı.

Volkan Bozkır, Türkiye'nin Afganistan’a yönelik 
desteklerini anlatarak Afganistan’a 2004'ten bu yana 

süren yardım programının toplam değerinin 1,1 milyar 
doları aştığını belirtti ve "Ülkenin her vilayetinde 
binden fazla proje gerçekleştirilmiştir." dedi.

Komisyon Başkanı Bozkır, Afganistan’da NATO ve 
BM başta olmak üzere, uluslararası toplumun yoğun 
gayretleriyle sağlanan ilerlemenin henüz kırılgan 
olduğunu ifade ederek "Bu nedenle, Afganistan'da 
barış ve istikrar sürdürülebilir temellere kavuşturulana 
kadar, bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun 
desteğinin devam etmesi şarttır." diye konuştu.

Türkiye'nin, Afganistan ulusal güvenlik ve savunma 
güçlerinin mali sürdürülebilirliğinin desteklenmesi 
için tüm müttefiklerce verilmekte olan mali destek 
kapsamında, 2015-2017 döneminde üç yıl süre için 
toplam 60 milyon dolar katkıda bulunduğunu dile 
getiren Bozkır, "Ülkemizin 2018-2020 dönemindeki 
mali katkısının üç yıl boyunca 20’şer milyon ABD 
doları olmak üzere toplam 60 milyon dolar seviyesinde 
süreceği Varşova Zirvesi'nde ilan edilmiştir. 2018 yılı 
için taahhüt edilen 20 milyon dolar tutarındaki katkımız 
peyderpey aktarılmaktadır." değerlendirmesini yaptı. 

Volkan Bozkır, kararlı destek misyonu kapsamında, 
Türkiye'den 469 personelin Afganistan’da 
görev aldığını belirterek "Tüm çabalara rağmen 
Afganistan’daki güvenlik durumu kırılganlığını 
sürdürmektedir. Henüz huzur sağlanamamıştır ve 
saldırılar sürmektedir." dedi. 

Buna karşın, önemli bir gelişme olarak, 20 Ekim 2018 
tarihinde düzenlenen parlamento seçimlerinin önemli 
bir aşama teşkil ettiğine dikkati çeken Bozkır, 2019 
ilkbaharında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
de başarıyla gerçekleştirilmesinin, Afganistan’da 
siyasi uzlaşıya yönelik ortamın teşkili bakımından 
önemli olduğuna işaret etti.

Komisyon Başkanı Bozkır, "Afganistan'da kalıcı barış 
ve istikrar, ancak Afganlar arasında sağlanacak ve 
bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun destekleyeceği 
siyasi uzlaşıyla temin edilebilecektir." ifadesini 
kullandı. 
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ABD'nin Suriye'den çekilme kararının oluşma 
sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
gösterdiği liderlik ve izlediği diplomasinin çok 
belirleyici rolü olduğunu herkesin ifade ettiğini 
belirten Volkan Bozkır, "14 Aralık günü yapılan telefon 
görüşmesi, bütün bu sürecin seyrini değiştiren önemli 
bir karara vesile olmuştur. Bu telefon görüşmesi 
sonucunda, 18 Aralık'ta ABD'nin Suriye'den çekilme 
süreci başlamıştır." dedi.

Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde sınır hattında 
çok önemli hareketlilik olduğuna dikkati çeken Bozkır, 
şunları kaydetti: 

"Ancak biz hem sahada hem masada olmaya 
devam edeceğiz. Türk dış politikasının ve güvenlik 
siyasetinin en temel ilkesi de zaten hem masada 
hem sahada olmaktan ibarettir. Suriye'de bunun çok 
önemli örnekleri de ortaya çıkmıştır. Hem Astana 
- Soçi sürecinde hem Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı 
Harekâtlarında, Cerablus, Afrin ve İdlib'de ve diğer 
bütün alanlarda masada ve sahada olmanın en önemli 
görüntüleri ortaya çıkarılmıştır. Diplomasideki güç, 
askeri ve devletin gücüyle desteklenmediği sürece, 
diplomaside güç olmaktan çıkar. 'Sadece diplomasi 
ama askeri harekât hiç olmasın. Her şey diplomasi 
alanında çözülsün ama Türkiye güçlü olmasın.' 
mantığıyla hareket edildiği zaman, diplomaside 
herhangi bir başarı kazanılması mümkün değildir.

Hemen sınırımızda bulunan 3 binden fazla DEAŞ'lı, 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu 
tarafından Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde 
etkisiz hâle getirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan 
sonra, o günden bugüne kadar Cerablus - El Bab 
hattında tek bir DEAŞ unsuru dahi bulunmamaktadır. 
Ayrıca burada sağlanan güvenli bölgeye ve huzura 
dayanarak da ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyeli 
kardeşlerimizden 180 bini tekrar ülkelerine, yuvalarına 
dönme kararı almışlar ve bugün orada huzur içinde 
yaşamaktadırlar."

Konuşmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
NATO’nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek 

misyonu için yurt dışına gönderilmesi konusunda 
hükûmete verilen izin süresinin, 6 Ocak 2019 
tarihinden itibaren 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulda oylanarak 
kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının NATO'nun 
Afganistan'da icra ettiği kararlı destek misyonu ve 
devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi için 
TBMM kararıyla Cumhurbaşkanına verilen izin 
süresinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel 
Kurulunun 25.12.2018 tarihli 40'ıncı Birleşiminde 
kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 29 Aralık 
2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlandı.

TBMM'de onaylanan Afganistan tezkeresine göre:   

TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'daki kararlı 
destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına 
gönderilmesinin yanı sıra yine aynı amaçlara 
yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerinin 
söz konusu misyona katılmak için Türkiye üzerinden 
Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında 
Türkiye'de bulunmasını ve bunlara imkân sağlayacak 
düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek esaslara göre yapılmasını öngörüyor.

NATO ile devlet ve hükümet başkanlarının 4 - 5 Eylül 
2014 tarihlerinde Galler Zirvesi'nde, Afganistan'da 
ISAF'ın bitiminden sonra muharip olmayan kararlı 
destek misyonunun başlatılması için karar aldıkları 
anımsatılan tezkerede, söz konusu misyonun ülke 
genelinde güvenliği sağlayan Afgan Millî Savunma 
ve Güvenlik Kuvvetlerine (ANDSF) eğitim, yardım 
ve danışmanlık desteği verdiği değerlendirmesinde 
bulunuldu.

Afganistan ile köklü kardeşlik ve dostluk ilişkileri 
bulunan Türkiye'nin, Afganistan'ın millî birliğini, 
bütünlüğünü ve bağımsızlığını her zaman 
desteklediğine işaret edilen kararda, "Cumhuriyet 
tarihinin en büyük dış yardım programlarından birini 
Afganistan'da yürütmekte olan ülkemiz, hâlihazırda 3 
Ocak 2017 tarihli ve 1133 sayılı Türkiye Büyük Millet 
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KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ 
GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

27 Aralık 2018

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel 

Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 24 Aralık 2018 tarihinde 

kabul edilen, AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 

Muş ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan 

kanun teklifi, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un 

başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına 

sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için 

kurulan POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya 

kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların 

artırılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü 

kadrolarında görevli tüm memurların sandığa 

daimî ortak olmaları şartı getiriliyor. 

• Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin 

desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik 

aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2'sinden 
yüzde 1'e düşürülüyor. 

• Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 
2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden 
değerleme oranı uygulanmayacak. 

• Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil 
şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen 
alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı 
kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi 
sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile 
sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. 
Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu 
kapsama dâhil ediliyor. 

• Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına 
rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 
ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere 
idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş 
cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin 
tahsilatından vazgeçilecek. Varsa yapılmış 

Meclisi kararı uyarınca söz konusu misyona katkıda 

bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi. 

NATO ile devlet ve hükûmet başkanlarının 11-12 

Temmuz 2018 tarihleri arasında Brüksel Zirvesi’nde 

gerçekleştirdiği toplantıda Afganistan'da uzun süreli 

güvenlik ve temini için bağlılıklarını yineledikleri 

belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu mülahazalar ışığında huzur, şümul, miktar ve 

zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tespit olunacak 

şekilde, TSK unsurlarının NATO'nun Afganistan'da 

icra etmekte olduğu kararlı destek misyonu ve devamı 

kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara 

yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin 

anılan misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden 

Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında 

Türkiye'de bulunması ve bunlara imkân sağlayacak 

düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından 

belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 

2015 tarihli ve 1079 sayılı TBMM kararı ile verilen 

ve  3 Ocak 2017 tarihli ve 1133 sayılı TBMM kararı ile 

uzatılan izin süresinin 6 Ocak 2019 tarihinden itibaren 

2 yıl daha uzatılmasına Anayasanın 92'nci maddesi 

uyarınca TBMM Genel Kurulunun 25 Aralık 2018 

tarihindeki 40'ıncı birleşiminde karar verilmiştir."
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itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen 

karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. 

Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde 

bırakılacak ve vekâlet ücretine hükmedilmeyecek. 

• Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan 

tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması 

hâlinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek. 

• 14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe 

kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel 

kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye 

Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, 

harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile 

bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin 

en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek 

şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 

Aralık 2022'ye kadar devam edecek. 

• Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan 

bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile 

tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen 

beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak 

ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50'sini 

geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 

2022'ye kadar uzatılacak. 

• Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik 

yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de 

yer veriyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlı 

şekilde tanımlıyor. Pay sahibi sayısı en az 500 

olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan 

kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına ya 

da toplam olarak en az 500 olan kooperatif 

birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin 

yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 

50 milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim 

ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacak. 

• Bankacılık Kanunu tarafından katılım bankalarının 

ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki 

kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen 

olanaksızken teklif, katılım bankalarının bu 

kapsamda ihraç yapmasına imkân tanıyor. Teklifle 

kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi 

amaçlanıyor. 

• Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden 2019 

yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 

2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine 

ise Ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak. 

• Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden 

Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını 

yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını 

kaybeden borçlulara yeniden imkân tanınıyor. 

Bu kişiler ödemeleri gereken tutarları, geç 

ödeme zammı ile Şubat 2019'a kadar ödemeleri 

şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam 

edebilecekler. 

• Öte yandan teklife, 5 siyasi partinin ortak 

önergesiyle madde ihdas edildi. Buna göre, 

Meclis idari teşkilatında hangi statüde olursa 

olsun Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından 

fiilen en az 5 yıldır kavas görevini yürüttüğü 

tespit edilenler, hiçbir işleme gerek kalmaksızın 

hâlen bulundukları kadro derecelerine uygun 

kavas unvanlı kadrolara atanmış sayılacak. Kavas 

kadrosuna atananlara, mükteseplerine uygun 

kavas kadrolarına uygulanmakta olan her türlü 

mali ve özlük haklar uygulanacak. 

27 Aralık 2018 tarihli 7159 sayılı Karayolları Trafik 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun, 28 Aralık 2018 tarihli ve 30639 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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ARALIK AYINA İLİŞKİN YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Altkomisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Milli Savunma 1 2

İçişleri - -

Dışişleri 1 2,30

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor 1 2,30

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 2 13

Dilekçe³ 6 3,30

Plan ve Bütçe 5 50,41

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 10 16,10

İnsan Haklarını İnceleme 8 67

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 8

Güvenlik ve İstihbarat 1 3

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 37 168,21

TBMM Genel Kurulu 17 199,06

³ Beşi Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun Önerisi İstatistiği

Gelen 138

Kanunlaşan 5

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 14

Komisyonlarda Bulunan¹ 1473

Genel Kurulda Bulunan¹ 6

¹ 24/06/2018- 31/12/2018 itibarıyla bulunan

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 2

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 11284 1179

İHİK 221 172

KEFEK 1 1
4 402 adet Dilekçe On beş grup şeklinde birleştirilerek 

işleme alınmıştır

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 107

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan² 401

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

² 31/12/2018 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 1179 9 241 - -

Cevaplanan/ 
Görüşülen 764 3 - - -
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU, ULUSLARARASI ANLAŞMALAR
İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFLERİNİ KABUL ETTİ

Dışişleri Komisyonu, kanun tekliflerini 
görüşmek üzere AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında 
toplandı.

Dışişleri Komisyonu, uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin 10 kanun teklifini 
kabul etti. 

Kabul edilen teklifler şu şekilde: 

"Türkiye ile Sırbistan Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasına Ait Protokol I'in Yerini Alan 30 Ocak 
2018 Tarihli 'Protokol I', Anlaşmanın 'Menşeli Ürünler' 
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine 
İlişkin Protokol II'sini Değiştiren 17 Ocak 2017 Tarihli 
ve 1/2017 Sayılı Ortak Komite Kararı ve Anlaşmaya 
Eklenen Hizmet Ticareti Hakkında 30 Ocak 2018 
Tarihli 'Protokol III'ün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna ve Anlaşmanın Protokoller ve Eklerine 
İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi, 

Türkiye ile Katar Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya 
Dair Protokol ve Mektupların Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ile Karadağ Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin 
Serbest Ticaret Anlaşması'nın 'Menşeli Ürünler' 
Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine 
İlişkin Protokol II'sini Değiştiren 1/2017 Sayılı Kararının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın 
Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına İlişkin 
Yetki Verilmesine Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret 
Anlaşması Tarafından Kurulan Ortak Komite'nin 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest 

Ticaret Anlaşması'nın 'Menşeli Ürünler' Kavramının 
Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında 
Protokol II'sini Değiştiren 1/2016 Sayılı Kararınının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın 
Protokoller ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair 
Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi, 

Asya Verimlilik Teşkilatı Kuruluş Anlaşmasına 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

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

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

Türkiye ve Şili Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
Arasında Temel Anlaşmaya Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi, 

Türkiye ile Burundi Arasında Askeri Çerçeve 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi." 

6 Aralık 2018



113

Komisyon Çalışmaları

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU TOPLANDI

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunda görüşülen 
Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari 
Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu 
Hakkındaki Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporu, 
oy birliğiyle kabul edildi. 

Komisyon, AK PARTİ Erzurum Milletvekili 
Selami Altınok başkanlığında yedinci toplantısını 
gerçekleştirdi. 

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda Devlet İstihbarat 
Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki 
Faaliyetlere İlişkin 2017 Yılı Raporu Hakkındaki 
Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Raporu’nun görüşülerek 
oy birliği ile kabul edildiği bildirildi. Yapılan yazılı 
açıklamada raporun TBMM Başkanlığına sunulacağı 
ifade edildi.

5 Aralık 2018

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNDA 
BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİ YAPILDI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), 
başkanvekilliğine AK PARTİ Kayseri Milletvekili Hülya 
Nergis seçildi. 

Komisyon, KEFEK Başkanvekili ve CHP Tekirdağ 
Milletvekili Candan Yüceer başkanlığında toplandı.

Komisyonun diğer başkanvekili olan AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın komisyon 
üyeliğinden çekilmesi üzerine boşalan üyeliğe AK 
PARTİ Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler getirildi. 

Daha sonra yapılan başkanvekilliği seçiminde, 
bu göreve AK PARTİ Kayseri Milletvekili Hülya 
Nergis'in ismi önerildi. Nergis, komisyonun  

26 üyesinden 16'sının katıldığı toplantıda oy birliğiyle 
başkanvekilliğine seçildi. 

11 Aralık 2018

KİT KOMİSYONU, TEŞEBBÜSLERE İLİŞKİN HESAPLARI 
ONAYLADI

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu; 5 
Aralık’ta Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 6 Aralık’ta 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 
Genel Müdürlüğü, 12 Aralık’ta Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
13 Aralık’ta Çay İşletmeleri (Çaykur), TTA 
Gayrimenkul AŞ ile Doğusan Boru Sanayi ve 
Ticaret AŞ’nin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin 
hesaplarını görüştü.

AK PARTİ Aydın Milletvekili Mustafa Savaş 
başkanlığında yapılan komisyon toplantılarında, TCDD 
Genel Müdürü İsa Apaydın, DHMİ Genel Müdürü 
Funda Ocak, Çaykur Genel Müdür Vekili Süleyman 
Pınarbaş ve Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ 

Genel Müdür Vekili Sezgin Polat tarafından sunumlar 
yapıldı.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından 
teşebbüslere ilişkin 2015 ve 2016 yılı bilanço hesapları 
genel görüşe sunularak ibra edildi.
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EKONOMİ ALANINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 
KANUN TEKLİFİ, PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
GÖRÜŞÜLEREK KABUL EDİLDİ

AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, AK PARTİ 
Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve 
milletvekili arkadaşlarının imzasıyla 
TBMM Başkanlığına sunulan, Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler 
4 Aralık 2018 tarihinde tamamlanarak 
maddelerine geçilmesi kabul edildi. 

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, 
yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, 
Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası 
türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde 
devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan 
kaldırılması gibi düzenlemeler içeren kanun teklifinin 
tümü üzerindeki görüşmeler 5 Aralık’ta yapılan 
komisyon toplantısında tamamlandı. 

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 
Selami Hüner, Polis Bakım ve Yardım Sandığına 
(POLSAN) ilişkin komisyona bilgi verdi. 

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren 71 maddelik 
kanun teklifinin görüşülmesine 6 Aralık’ta devam edilen 
komisyon toplantısında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı bilgi verdi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 
Aralık’ta yapılan görüşmelerinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe 
Dilbay’ın komisyona bilgi vermesinin ardından 
görüşmeler tamamlanarak kanun teklifi Plan ve Bütçe 
Komisyonunda kabul edildi.

MADEN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN TEKLİF, 
ALT KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu, Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’ni, alt komisyona sevk etti.

Komisyon, teklifi görüşmek üzere, AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Teklifteki imza sahiplerinden AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Nevzat Şatıroğlu, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Daha sonra Elitaş, komisyon toplantısına katılan TÜPRAŞ 
Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu'na söz verdi.

Yelmenoğlu, teklifte yer alan ham petrolün 
fiyatlamasıyla ilgili madde hakkındaki görüşlerini 

içeren bilgi notunu komisyon üyeleriyle paylaştığını 
belirtti.

Rafinericilik ve uluslararası bir mal olan ham petrolde, 
rekabetin yoğun olduğunu, fiyatlandırılmasının son 
derece hassas şekilde yönetilmesi aksi takdirde 
bunun rekabeti bozacak uygulamalar ve ek maliyetler 
doğuracağını, bunun da önemli rakamlar edebileceğini 
göstermek için bu bilgilendirmeyi yaptıklarını belirten 
Yelmenoğlu, komisyona sundukları önerilerinin dikkate 
alınacağına ve daha rekabetçi, uluslararası pratiklere 
daha uygun bir fiyatlandırma metodolojisinin tercih 
edileceğine inandığını ifade etti.

25 Aralık 2018
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Bilgi notunda yer alan 
öneriler üzerinden, Batman 
Rafinerisi’nin kapanabileceği 
yönünde haberler yapıldığını 
aktaran Yelmenoğlu, 
kapatılması düşünülen bir 
rafineriye 600 milyon liranın 
üzerinde yatırım yapılmayacağı 
görüşünü savunarak "Batman 
Rafinerisi’nin hem bölge hem 
de Batman ekonomisi için ne 
kadar önemli olduğunun farkındayız.” dedi.

Komisyon Başkanı Mustafa Elitaş da Yelmenoğlu'nun 
fiyatlamaya ilişkin hassasiyetini paylaştığını 
vurgulayarak "TÜPRAŞ'ın, Batman'daki rafinerisini 
kapatması, kesinlikle böyle bir şey söz konusu 
değildir. Millî bir değerdir. O millî değerin üretilen 

yerde, işlenerek ekonomiye kazandırılması en 
önemli unsurlardan, gerekliliklerimizden biridir. Bu 
konuda firma gereken ihtimamı göstermektedir. "  
dedi. 

Konuşmaların ardından, teklif alt komisyona sevk 
edildi.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARI ALT KOMİSYONU  
İLK TOPLANTISINI YAPTI

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, 
AK PARTİ Hatay Milletvekili Hüseyin 
Yayman başkanlığında bu dönemin ilk 
toplantısını yaptı. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, 
14 Ocak'ta Sincan Cezaevi'ni, 21 ve 28 
Ocak 2019'da da en çok şikâyet gelen 
cezaevlerini ziyaret edecek. 

İnsan haklarının bir bütün olduğunu belirten Yayman, 
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözüne yürekten 
inandıklarını ifade etti. 

Toplantıda, alt komisyonun çalışma usulleri ile cezaevi 
ziyaretlerine ilişkin takvim üzerinde duruldu. 

AK PARTİ Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, 
insana, insan olarak değer verilmesi gerektiğini dile 
getirerek, cezaevi gezilerini önemsediğini vurguladı. 

AK PARTİ Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, en fazla 
şikâyetin geldiği cezaevlerine öncelik verilmesinden 
yana olduğunu söyledi. 

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, alt 
komisyon üyesi olmayan İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu üyesi milletvekillerinin de uygun olması 

hâlinde cezaevleri ziyaretlerine katılmalarının önünün 
açılmasını istedi. 

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonuna ulaşan dilekçelerin 
çoğunluğunun cezaevlerinden geldiğine dikkati 
çekerek "En çok şikayet talebinin geldiği cezaevinin 
ziyaret edilmesinde hassasiyet gözetilirse daha rahat 
hareket edebiliriz." dedi. 

Yayman, cezaevi ziyaretlerine 14 Ocak'ta başlanılması 
önerisini dile getirerek seçim sürecine girileceği için, 
ocak ayı içerisinde birkaç cezaevine gidilmesinde 
fayda olacağını belirtti. 

Toplantıda, 14 Ocak'ta Sincan Cezaevi, 21 ve 28 Ocak 
2019'da da en çok şikâyetin geldiği cezaevlerinin 
ziyaret edilmesinde anlaşmaya varıldı. 

14 Aralık 2018
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OBEZİTE İLE MÜCADELE ALT KOMİSYONU TOPLANDI

Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi 
Uygulamadaki Malpraktis İddialarının 
Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

En yaşlı üye sıfatıyla AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Tamer'in başkanlık ettiği toplantıda, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır 
alt komisyon başkanlığına seçildi. 

Başkanlık seçiminin ardından Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Tekin, 
komisyona obeziteyle mücadeleye ilişkin sunum 
yaptı. 

Obez hastalarda, diyabete yatkınlık, kalp damar 
hastalıkları ve kas eklem problemlerinin arttığını 
belirten Tekin, bu nedenle bütün ülkelerde ciddi 
obezite programları uygulandığını ifade etti. 

Çok kısa mesafelere bile arabayla gidilmesi, 
masa başında işlerin artması ve hazır gıdalarla 
beslenilmesinin sağlığı olumsuz etkilediğine dikkati 
çeken Tekin, dünyada her yıl 3,4 milyon insanın fazla 
kilodan kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybettiğini 
söyledi. 

Obezitenin, çocukluk çağında erken ölüme, 
engelliliğe, solunum güçlüğüne, hipertansiyona, kalp 
damar hastalıklarına neden olabildiğinin altını çizen 
Tekin, "Dünyada, 2016 yılında 5 yaş altı çocukların 
41 milyonu fazla kilolu. Obezite çocuklarda da çok 
yüksek rakamlara ulaştı." ifadelerini kullandı. 

Tekin, çocukluk yaş grubundan itibaren her yaş 
grubunda obezite ile ciddi manada mücadele edilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Toplantıda, alt komisyonun çalışma usul ve esasları 
da belirlendi. 

17 Aralık 2018 

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU TOPLANDI
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde 
kurulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu AK PARTİ 
Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. 

Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke 
olduğunu vurgulayan Uslu, "Nerede mazlum, mağdur 
varsa hepsine kapımızı açmış durumdayız." ifadesini 
kullandı. 

Sığınmacıların zaman zaman hedef hâline 
getirilebildiğini ve bundan kaçınılması gerektiğini 
belirten Uslu, Genel Kurulda zaman zaman "Suriyelilere 
şu kadar para verdiniz, emeklilere de verin." şeklinde 
konuşmalar yapıldığını, bu konuşmalarla Suriyelilerin 
hedef hâline getirildiğini söyledi. 

Komisyon, daha sonra Cumhurbaşkanlığı 
Başdanışmanı Mehmet Akarca ile Sığınmacılar ve 

Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel 
Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak'ı dinledi. 

Akarca, kendisinin Basın Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü (BYEGM) görevinde de bulunduğunu dile 
getirerek Türkiye'de yerleşik yabancı gazeteciler, 
ulusal gazeteciler ve yerel gazetecilerin en büyük 
sorunlarından birinin de yeteri kadar bilgi alamamak 
ve bilgi edinememek olduğunu kaydetti. 

Mülteciler meselesine değinen Akarca, "Dünyada 
çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Türkiye, kabul ettiği 
kişi sayısı bakımından dünyada en önde gelen ülke. 
Türkiye'nin dünya çapında övüneceği çok önemli bir 
mesele." dedi. 

BYEGM ile SGDD arasında bir protokol imzalandığını 
ve bu doğrultuda Türkiye'de bin 600 civarında yerel 

26 Aralık 2018 
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basın mensubuyla seminerler gerçekleştirdiklerini 
anlatan Akarca, seminerlerin faydalı olduğunu ve 
devam etmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti. 

SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak 
ise derneğin 1995 yılında Ankara'da kurulduğunu, 23 
yıldır bu alanda çalıştığını, şu anda 47 ilde 83 saha 
ofisinin ve bin 700 çalışanının olduğunu belirtti. 

Kavlak, Türkiye'de 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 
3 milyon 618 bin Suriyelinin bulunduğunu ve 
143 bin kişinin hâlâ kamplarda kaldığını söyleyerek, 
"Günümüzde en çok konuşulan konulardan biri 
Suriyeliler fakat 400 bin civarında çoğunluğunu 
Afganlılar ve Iraklıların oluşturduğu 85 farklı ülkeden 
gelen Suriyeliler dışında bir grup da bulunmaktadır." 
diye konuştu. 

Kavlak, medya mensuplarının konuyla ilgili ne 
kadar fazla bilgi sahibi olursa vatandaşı o kadar 

doğru bilgilendireceğini ve vatandaşın da ön 
yargılarını azaltacağını ya da konuya daha tarafsız 
bakabileceğinden hareketle, bazı illerde basın 
mensuplarıyla bir araya geldiklerini kaydetti. 

Toplantılara konunun duayen isimleri ve yetkili 
organlarından temsilcilerin katıldığını ifade eden 
Kavlak, 2019 yılında da 700 gazeteci ile eğitim 
yapmayı düşündüklerini söyledi. 

KIRGIZ YAZAR AYTMATOV'UN DOĞUMUNUN 90. YIL 
DÖNÜMÜ

Türkiye - Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı AK PARTİ Giresun Milletvekili Sabri 
Öztürk, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 
Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü olduğunu 
anımsattı.

Aytmatov'un Kırgızistan'daki mezarını, TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım'ın da dâhil olduğu bir heyetle 7 Aralık’ta 
ziyaret ettiklerini anlatan Öztürk, Aytmatov'un; Türk 
kültürünü, dil ve üslubunu etkili ve verimli şekilde 
işlemeyi başaran büyük bir sanatçı olduğuna dikkati 
çekti. 

Aytmatov'un eserlerinde, kendi insanını, acıları, 
ayrılıkları, savaşı, göçü, açlığı, soykırımı ve sömürü gibi 
tüm insanlığın meselelerini, evrensel bir kavram olarak 
işlemeyi başardığına işaret eden Öztürk, "Milletinin 
değerlerine bağlı, Türk gelenek ve göreneklerine, 
örf ve âdetlerine göre yaşamı ve yazı hayatını 
benimseyen Aytmatov, içinden çıktığı milletine daima 
borçlu olduğunu düşünce olarak hep benimsemiştir. 
Sanatçının dil ve üslubu, hep milletinden aldığı 
bu değerlerle beslenmiştir. Milletin tarih boyunca 
kazandığı, maddi ve manevi tüm zenginlikleri, 

eserlerine nakşetmeyi başarmıştır. Aytmatov, bir 
sanatçı olarak halkına asla yabancı olmamış, onun 
acılarını eserlerinde işlemiş ve çözüm yollarına dair 
yol ve yöntem göstermiş, yüreklere dokunmuştur."  
diye konuştu.

Dünyada William Shakespeare ve Lev Tolstoy'dan 
sonra en çok okunan üçüncü yazarın Cengiz 
Aytmatov olduğuna işaret eden Öztürk, Aytmatov'un 
dünya için sadece bir yazar değil aynı zamanda bir 
bilge olduğunu söyledi.

Aytmatov'un hangi dilde yazarsa yazsın tüm 
insanlığın örnek aldığı bir yazar olduğunun 
altını çizen Öztürk, Türk dünyasının çıkardığı 
böyle yazarları görünce mutlu olduklarını  
belirtti. 

Temel meselenin insan yetiştirmek, sanata ve 
edebiyata değer vermek olduğunu vurgulayan 
Öztürk, "Temel mesele, bizi geleceğe taşıyacak 
genç kuşakların çok iyi yetiştirilmesi. Bu anlamda, 
Aytmatov'u rahmet ve minnetle anarken Aytmatov 
gibi nice yazarlarımızın, sanatçılarımızın gelecekte 
ortaya çıkmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2018
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Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, 

Karadağ Meclisinde temaslarda bulundu.

Komisyonun başkent Podgorica'daki temaslarında 

heyette Dışişleri Komisyon Başkanvekili AK PARTİ 

Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile komisyon üyeleri 

AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP 

Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve İYİ Parti Aydın 

Milletvekili Adnan Aydın Sezgin yer aldı.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 
Bozkır ve beraberindeki heyet, 
Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic 
ve Karadağ - Türkiye Dostluk Grubu 
Başkanı Genci Nimanbegu ile görüştü

4 Aralık 2018 

Görüşmenin ardından Karadağ Meclisinden yapılan 

yazılı açıklamada, iki ülke Meclisleri arasındaki yoğun 

diplomasinin, hem siyasi hem de ekonomik açılardan 

ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Görüşmede, iki ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyelik 

süreçlerinin de değerlendirildiği ifade edilirken AB'nin 

genişlemesinin, bölgenin istikrarı için önemli olduğu 

vurgusu yapıldı.

Heyet ayrıca Karadağ Meclisi Uluslararası İlişkiler 

ve Diaspora Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Veselin Sukovic ile 

görüşmeler gerçekleştirdi. 

Dışişleri Komisyonu Heyeti, Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığının (YTB) desteğiyle 
Karadağ'da düzenlenen Türkiye 
Mezunları Buluşması’na katıldı.

4 Aralık 2018 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının 

(YTB) desteğiyle düzenlenen Türkiye Mezunları 

Buluşması programına Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Volkan Bozkır ve beraberindeki TBMM heyeti, Karadağ 

Meclisi Uluslararası İlişkiler ve Diaspora Komisyonu 

Başkanı Andrija Nikolic, YTB Başkanı Abdullah 

Eren, Türkiye Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, 

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Karadağ 

Türkiye Mezunları Derneği (MASAT) Erdan Seferovic 

ile Karadağ'dan milletvekillerinin yanı sıra Türkiye 

mezunları katıldı.

Başkent Podgorica'daki düzenlenen programda bir 

konuşma yapan Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan 

Bozkır, Karadağ'ın, Türkiye için hem dostluk hem 

de bölgede oynadığı rol bakımından önemli bir ülke 

olduğunu vurguladı.

Bozkır, "Türkiye, Karadağ'da önemli yatırımlar yapıyor. 

Karadağ ekonomisine ve Karadağ insanının refahına 

önemli katkılar sağlamak amacıyla bu ilişkileri 

sürdürmeye çalışıyoruz ama bence Türkiye'nin 

Karadağ'daki en önemli yatırımı, eğitim alanında 

yaptığı yatırımdır çünkü gençlere yapılan yatırımdan 

daha kıymetli hiçbir şey yoktur." dedi.

Dışişleri Komisyonu heyeti, Karadağ Meclis Başkanı  
İvan Brajovic ile görüşmede

4-5 Aralık 2018 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ KARADAĞ'DA
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Türkiye'de eğitim görmüş gençleri görünce bu 

yatırımın ne kadar doğru bir adım olduğunu görmekten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkır, "Bu 

gençlerimiz, Türkiye-Karadağ dostluğunun ilelebet 

sürmesi için bir köprü ve Türkiye'nin Karadağ'daki 

büyükelçileri olacaktır." diye konuştu. 

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo 
Djukanovic, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır ve 
beraberindeki heyeti kabul etti.

5 Aralık 2018 

Karadağ Cumhurbaşkanlığından 

yapılan yazılı açıklamada, 

TBMM heyetini kabul eden 

Milo Djukanovic'in, Türkiye ile 

Karadağ arasındaki ilişki ve 

iş birliğinin geliştirilmesinden 

yana olduğu ve heyeti büyük 

bir memnuniyetle karşıladığı  

ifade edildi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi 

ile her iki ülkede yaşayan azınlık 

temsilcilerinin, Türkiye ile Karadağ arasındaki iş 

birliğinin güçlendirilmesine katkı sağladığı vurgulanan 

açıklamada, ekonomi alanındaki iş birliğinin 

geliştirilmesi ve Türkiye'nin yatırım potansiyelinin 

doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Bozkır'ın, "Karadağ, Türkiye için 

son derece önemli bir ülke. Farklı dinlere mensup 

etnik grupların uyum içerisinde yaşadığı bu ülke, 

birçok ülke için örnek teşkil ediyor." ifadelerine yer 

verildi.

Görüşmede güncel meselelerin de 

ele alındığı belirtilen açıklamada, 

Djukanovic'in, Suriye krizinde 

üzerine aldığı sorumluluk ve 

sığınmacılara karşı tutumundan 

dolayı Türkiye'ye saygı duyduğu ifade  

edildi.

Başkent Podgorica'da temaslarda 

bulunan TBMM heyeti, Başbakan 

Yardımcısı Milutin Simovic ile de 

görüştü.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Karadağ 
Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüşmede
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6 Aralık 2018

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VOLKAN BOZKIR, 
BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, Hollanda ve Hindistan'ın 
Ankara büyükelçileriyle ayrı ayrı görüştü. 

Bozkır, kendisine ziyarette bulunan Hollanda Ankara 
Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet ve Hindistan 
Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ile bir 
araya geldi. 

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisini ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkır, Türkiye 
ile Hollanda arasında 400 yıllık tarihi olan dostluk 
ilişkileri bulunduğunu belirtti. 

Hollanda'nın, Türkiye için hem ekonomik bakımdan 
hem de Avrupa Birliği'nde (AB) önemli bir ülke olması 
dolayısıyla ilişkilere önem verilen ülke olduğunu 

vurgulayan Bozkır, "Sayın Büyükelçinin Türkiye'de 
görev yapacağı dönemde yakın ilişki içinde olmayı ve 
iki ülkenin bütün konularda ilişkilerinin gelişmesine 
katkıda bulunmayı arzu ediyorum." dedi. 

Bozkır, ziyarette bölgedeki gelişmelerin yanı 
sıra Türkiye'nin AB konusunda beklentilerini de 
Kwaasteniet ile paylaşacağını ifade etti. 

Daha sonra Hindistan Ankara Büyükelçisi 
Bhattacharyya ile görüşen Bozkır, Türkiye ve 
Hindistan'ın iki dost ülke olduğunu belirtti. 

Hindistan'ın, dünyada ve bölgesinde önemli ülkelerden 
olduğuna işaret eden Bozkır, "Hem ekonomik hem 
de siyasi alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi 
yürekten arzu ediyoruz." diye konuştu. 

19 Aralık 2018

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU, PORTEKİZ PARLAMENTO 
HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, Portekiz Parlamentosu 
Dışişleri ve Yurt Dışındaki Portekiz Toplulukları 
Komisyonu Başkanı Sergio Sousa Pinto ve 
beraberindeki heyetle görüştü. 

Görüşmede komisyon üyelerinden AK PARTİ 
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, CHP İstanbul Milletvekili 
Ahmet Ünal Çeviköz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil 
Aydın, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir 

ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin  

bulundu.

Bozkır, görüşmede heyeti ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek Portekiz'in dost bir ülke 

olduğunu ve Türkiye ile Portekiz arasında stratejik 

ilişki bulunduğu ifade etti. Bozkır, parlamentolar 

arasında da ilişkileri geliştirmek istediklerini  

söyledi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır (solda),  
Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne De 
Kwaasteniet (sağda)

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır (solda), 
 Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay 
Bhattacharyya (sağda)
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19 Aralık 2018
RUS BÜYÜKELÇİ KARLOV, ANKARA'DA ANILDI

Terör saldırısı sonucunda yaşamını yitiren 
Rusya'nın merhum Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov, ölümünün 2. yıl dönümünde Rusya'nın 
Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle 
anıldı.

Büyükelçilikteki anma törenine, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır ile komisyon 
üyelerinden AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Ali Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Ahmet 
Ünal Çeviköz ve İYİ Parti Aydın Milletvekili 
Aydın Adnan Sezgin, Türkiye - AB Karma 
Parlamento Komisyonu Eş Başkanı AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Rusya 
Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın 

yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi  
katıldı. 

Törende, elçilik binası içindeki Karlov Anıtı'na çelenk 
ve karanfil bırakıldı. Anma töreni kapsamında ayrıca 
bir ayin de düzenlendi. 

Portekiz Parlamentosu Dışişleri ve 

Yurt Dışındaki Portekiz Toplulukları 

Komisyonu Başkanı Sergio Sousa 

Pinto da Portekiz'in Türkiye'nin 

dostu ve müttefiki olduğuna 

işaret etti. Pinto, Türkiye'nin, 

Suriyeli mülteciler konusundaki 

çabasını hayranlıkla takip ettiklerini  

kaydetti. 

1 Aralık 2018

"SİYASETTE KADIN ÇALIŞTAYI" MARDİN'DE YAPILDI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 
Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ve İsveç Uluslararası 
Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA tarafından düzenlenen 
"Siyasette Kadın Çalıştayı" Mardin'de gerçekleştirildi.

Çalıştaya KEFEK Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Canan Kalsın, Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk 
Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza 
Kavakcı Kan, KEFEK Başkanvekili AK PARTİ Kayseri 

Milletvekili Hülya Nergis ve komisyon üyeleri ile 

Türkiye’den ve yurtdışından çok sayıda milletvekili, 

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili 

Mustafa Yaman, UN Women Türkiye Ülke Direktör 

Vekili Sabine Freizer, Parlamentolar Arası Birlik (IPU) 

Temsilcisi ve Proje Koordinatörü Zeina Hilal, İsveç 

Büyükelçiliği İnsani ve Katılım Öncesi Mali Yardım 

Birim Müdürü Malin Stawe, UN Women ve IPU 

temsilcileri ile uzmanlar katıldı. 
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) Başkanı Canan Kalsın, 
"Siyasette Kadın Çalıştayı"nda bir 
konuşma yaptı.

KEFEK Başkanı Canan Kalsın, İsveç Uluslararası 

Kalkınma İşbirliği Ajansının (SIDA) finansman 

desteği ile uygulanan "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve 

Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi" 

kapsamında düzenlenen çalıştayın açılışında bir 

konuşma yaptı.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgi veren KEFEK 

Başkanı Kalsın, parlamentonun toplumsal cinsiyet 

eşitliği çalışmalarının en önemli halkası olduğuna 

dikkati çekti. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik 
politikaların oluşturmasında, Meclisin öncü rolünün 
özellikle de kadın milletvekillerine 
ayrı bir sorumluluk yüklediğini 
kaydeden Kalsın, şunları  
kaydetti: 

"Ülkemizde ve dünyada kadın 
meseleleri önemli bir yer tutuyor. 
Bu mesele ahlaki olduğu kadar 
vicdanidir ve insanlığın hak ve 
adalet noktasında kadının hakkını 
sağlamak ve cinsler arası adaleti 

sağlamaktır. Hiçbir toplum tek 

başına hareket edemez, etse dahi 

istediği noktaya gelemeyecektir. Bir cinsin diğer 

cinsi görmezden gelmesi, yok sayması hakkından 

mahrum bırakması düşünülemez. Cinsler arası 

hak ve adaleti sağlamak herkes için insani bir 

yükümlülüktür. Kadınların hayatın her alanında 

var olabilmeleri için başta Anayasa olmak üzere 

Medeni, İş, Borçlar Kanunu ve diğer kanunlarımızda 

kadınlarımız lehine yaptığımız düzenlemeler, birçok 

Avrupa ülkesinin anayasa ve yasalarından daha  

ileridedir."

Kadınların istihdamda yeterince yer alabilmeleri 

için özellikle 26. Yasama Döneminde yarı zamanlı 

çalışmadan çocuklar için ödenen desteklere, ücretsiz 

doğum izninin 2 yıla çıkartılmasından ebeveyn iznine 

kadar birçok yenilik getirdiklerini anımsatan Kalsın, 

bunların kadının çalışma hayatında var olabilmesi 

için yapılan çok önemli değişiklikler olduğunu  

vurguladı.

Kalsın, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlama 

yolunda öncelikle Meclisin toplumsal cinsiyete 

duyarlı ve diğer kurumlara örnek olmasının 

haklı bir beklenti olduğunu aktararak şu şekilde  

devam etti: 

"Son 15 yılda parlamentomuzdaki kadın temsili 

gözle görülür bir oranda artmış. Bu dönemde, 

Meclisimizde kadın milletvekilleri yüzde 17,48 ile 

temsil edilmektedir. Ancak bu oran, önemli bir 
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ilerlemeyi gösterse de istediğimiz seviyelerde 

değildir. Kadını siyasetin öznesi gören bakış 

açımızı yansıtmak için daha çok çabalamamız 

gerekmektedir. Bu oranları artırmak için el birliği ile  

çalışmalıyız."

Çok sayıda kız çocuğunun okula kazandırıldığını 

vurgulayan Kalsın, Türkiye'nin çoğu yerinde ilkokul 

düzeyinde okullaşma oranında cinsiyet eşitliği 

sağlandığını kaydetti.

Kalsın, kadınların tarım dışında iş gücünün yüzde 

38'ini oluşturduğunu belirterek 2023'te yüzde 41'i 

hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk 

Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, 

Mardin’de düzenlenen "Siyasette 

Kadın Çalıştayı"nda bir konuşma 

yaptı.

PAB Türk Grubu Başkanı Ravza Kavakcı Kan, çalıştayda 

yaptığı konuşmada kadınların önlerindeki engellerin 

kaldırıldığı takdirde her şeyi başarabileceklerini söyledi.

Kadın siyasetçiler olarak birçok zorluğu el ele vererek 

aştıklarını kaydeden Kan, "Engelleri kaldırdığımızda 

çok güzel çalışmalara imza atabileceğiz." dedi. 

TBMM Strateji Geliştirme Başkanı Naim Çoban 

da çalıştayda bir sunum yaparak Mecliste yapılan 

toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmaları 

hakkında bilgi verdi.

Çalıştay katılımcıları, kadınların siyasete katılımı 

konusunun farklı açılardan ele alındığı oturumları 

izlemenin yanı sıra TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ 

Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel’in ev sahipliğinde 

Mardin’in kültürünü ve tarihini yakından tanıma imkânı 

buldu.

11 Aralık 2018
ESTONYA HEYETİ TBMM’DE 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı AK PARTİ Sivas 

Milletvekili İsmet Yılmaz, Estonya Cumhuriyeti 

Savunma Bakanı Jüri Luik ve beraberindeki heyet 

ile TBMM'de görüştü.

Görüşmede Türkiye - Estonya Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Samsun Milletvekili 

Yusuf Ziya Yılmaz ve milletvekilleri de bulundu.

Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Estonya Cumhuriyeti 

Savunma Bakanı Jüri Luik ve beraberindeki heyeti 

TBMM çatısı altında görmekten ve ağırlamaktan 

dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. 
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27 Aralık 2018

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANI İSMET 
YILMAZ, UKRAYNA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

Millî Savunma Komisyonu Başkanı AK PARTİ Sivas 
Milletvekili İsmet Yılmaz, Ukrayna Ankara Büyükelçisi 
Andrii Sybiha'yı kabul etti. 

Kabulde konuşan Yılmaz, Sybiha ve beraberindekileri 
TBMM'de görmenin mutluluğunu yaşadığını, 
Karadeniz'in birbirine bağladığı iki ülke arasındaki 
ilişkiyi her alanda geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. 

Bu yılın ilk 10 ayında iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 3,5 milyar doların üzerinde olduğunu 
belirten Yılmaz, şu şekilde konuştu: 

"Halklar arasındaki dostluk köprüsü gittikçe 
gelişmektedir. Daha çok yapmamız gerekenler var. 
Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkinin en somut örneği 
ise pasaport olmadan kimlik belgesi ile ziyaretlerin 
yapılıyor olmasının söylenmesi herhâlde çok şeyi ifade 
eder diye düşünüyorum. Uluslararası platformlarda 
Ukrayna'nın haklı davalarının savunucusuyuz. Kırım'ın 
ilhakını tanımadığımızı her platformda ifade ediyoruz. 
Kırım sorununun Ukrayna'nın toprak bütünlüğü 
içerisinde çözümlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Kerç Boğazı'ndaki son ortaya çıkan sıkıntının da 
diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması gerekiyor. 

Sayın Cumhurbaşkanımız G20 Zirvesi'nde bu 
konudaki talebi Sayın Putin'e iletmiştir. Karadeniz'in 
bir barış denizi, bir istikrar havzası olmasını istiyoruz. 
Uluslararası toplantılarda da Kırım konusunda 
Türkiye'nin görüşlerini dile getiriyoruz." 

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise 
son yıllarda iki ülke arasındaki iş birliğinin somut 
projelerle doldurulduğunu ve kazan-kazan formülü 
çerçevesinde güzel temellerin atıldığını ifade etti.

Sybiha, Kerç Boğazı'nda yaşanan sıkıntının çözümü 
noktasında Türkiye'nin desteğini bildiklerini, 
yaşananların son bulması için yapılacak girişimlerin 
kendilerini memnun edeceğini kaydetti.

3 Aralık 2018

KUZEY KAFKASYA MÜSLÜMANLARI HEYETİ TBMM'DE

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk Grubu 
Başkanvekili, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı 
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, 
Rusya Federasyonu Kuzey Kafkasya Müslümanları 
Dinî İdareleri Koordinasyon Merkezi Başkanı İsmail 
Berdiev ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Çonkar, kabulde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Türkiye 
için çok önemli ve değerli bir komşu olduğunu ifade 
etti. 

İki ülkenin liderlerinin sık sık görüşüp sorunları 
ele aldıklarını belirten Çonkar, iki ülkenin siyasi, 
ekonomik ve kültürel ilişkilerinin yanı sıra Rusya'da 

bulunan Müslüman topluluklarla da ilişkileri çok 
önemsediklerini söyledi. 

Çonkar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Rusya Federasyonu'nda yaşayan Müslüman ile Türk 
kökenli kardeşlerimiz, ilişkilerimizin en önemli halkasını 
oluşturuyor. Bu kardeşlerimiz, ilişkilerimizde köprü 
vazifesi görüyorlar. Bizler her alanda ilişkilerimizi 
geliştirmeliyiz. İslam'ı yanlış yorumlayan aşırıcı 
akımlara hep birlikte karşı çıkmalıyız. Aşırıcı akımlar, 
sadece bugün değil gelecek nesilleri de tehdit ediyor." 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilişkilerin bu çerçevede 
çok önemli olduğunu vurgulayan Çonkar, 
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"Görüşmeden sonra, Meclisi gezerken 

hain FETÖ terör örgütünün yaptıklarını 

göreceksiniz. Dünyevi çıkarları için 

bir anlamda dini istismar eden, her 

türlü yanlış davranışı gerçekleştiren 

bu yapılara karşı mücadele etmemiz 

gerekiyor." dedi. 

6 Aralık 2018

19-20 Aralık 2018

ALMANYA FEDERAL MECLİS BAŞKANVEKİLİ TBMM’Yİ 
ZİYARET ETTİ

TÜRKİYE - AB KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 
TOPLANTISI TBMM’DE YAPILDI

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 
Türk Grubu Başkanı, Türkiye - Almanya 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Akif Çağatay 
Kılıç, Almanya Federal Meclis Başkanvekili 
Hans Friedrich ile görüştü. 

Görüşmede Türkiye - Almanya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Üyesi AK PARTİ İzmir 
Milletvekili Fehmi Alpay Özalan da bulundu.

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonunun (KPK) 
78. Toplantısı TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

KPK Toplantısı’na Türkiye - AB Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Emrah Karayel ile komisyon üyesi milletvekilleri, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Komisyonu Avrupa 
Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel 
Müdür Yardımcısı Maciej Popowski, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve AB Dönem 
Başkanı Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly 
katıldı.

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eş 
Başkanı İsmail Emrah Karayel, Türkiye - AB Karma 
Parlamento Komisyonunun 78. Toplantısı’nın 

açılışında yaptığı konuşmada, 26 Nisan 2018'de 
Brüksel'de gerçekleştirilen son Karma Parlamento 
Komisyonu toplantısından bu yana, hem Türkiye'de 
hem AB içinde hem de uluslararası konjonktürde 
önemli gelişmelerin yaşandığı bir sürece şahit 
olunduğunu belirtti. 

Türkiye'de 24 Haziran seçimlerinin ardından 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçildiğini 
anımsatan Karayel, yeni sistemle daha etkin çalışan 
ve daha hızlı karar alabilen yeni bir sistemin 
oluşturulduğunu ifade etti. Yeni sistemin temelinde 
demokrasinin güçlendirilmesi ve vatandaşların 
haklarının her alanda geliştirilmesinin bulunduğuna 
dikkati çeken Karayel, "Bu anlayışla önümüzdeki 
dönemde AB'ye katılım sürecimizin önem arz eden 
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birçok konuda reformu hayata geçirmeyi planlıyoruz 
ve devam edeceğiz." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde ilk 
Reform Eylem Grubu Toplantısı’nın 29 Ağustos'ta 
gerçekleştirildiğini ve siyasi reform sürecine ivme 
kazandırılması konusunda mutabık kalındığını dile 
getiren Karayel, 11 Aralık'ta yapılan son toplantıda 
da reform sürecine ilişkin kararlılığın yeniden ortaya 
konulduğunu ifade etti. 

Karayel, "Önümüzdeki dönemde Türkiye, önemli 
reformları hayata geçirerek demokrasisini güçlendirme 
yolunda adımlar atmaya devam edecektir. Ülkemizin 
AB sürecinde gösterdiği bu kararlılığa, AB'nin de aynı 
kararlılıkla karşılık vermesini ve kararlı adımlarımızın, 
başta katılım müzakereleri olmak üzere ilişkilerimizin 
her alanında somut yansımaları olmasını bekliyoruz." 
açıklamasında bulundu. 

Avrupa bütünleşmesinin, bugün kendi içinde birçok 
sorunla uğraştığını anımsatan Karayel, AB'nin 
geride bırakılan dönemde ekonomik kriz, terörle 
mücadele, düzensiz göç, Brexit,, Trump yönetiminin 
AB'ye yaklaşımı, aşırı sağın yükselişi ve son olarak 
"sarı yelekliler hareketi"nde şahit olunan toplumsal 
tabandan yükselen itirazlar gibi pek çok meydan 
okumayla karşı karşıya olduğunu belirtti. 

AB'nin geleceği açısından 2019'un önemli bir yıl 
olacağına vurgu yapan Karayel, şu şekilde konuştu: 

"Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) 
seçimleri kilit rol oynamaktadır. Özellikle geçtiğimiz 
yıllarda Avrupa'da yapılan seçimlerde gördüğümüz aşırı 
sağın yükselişinin AP seçimlerinde de devam etmesi 
durumunda, AB'nin kendini yeniden konumlandırma 

sürecine girmesi kaçınılmaz olacaktır. Bugün 
Avrupa'da barışın, istikrarın, ekonomik kalkınmanın ve 
etrafında birleştiğimiz değerlerin önündeki en büyük 
tehdit, etkisi giderek artan AB şüpheciliği, ırkçılık ve 
yabancı düşmanlığıdır. Bunlarla mücadele etmenin 
en etkili yöntemi hiç kuşkusuz kültürler ve toplumlar 
arası diyaloğu geliştirmektir. Mevcut ön yargıların 
yıkılması hem Avrupa bütünleşmesinin geleceği 
hem de Türkiye - AB ilişkileri açısından hayati önem 
taşımaktadır." 

AP'nin, ulusal gündemler ve politikalar peşinde 
olmaması gerektiğini, Avrupa kıtasının ortak 
geleceğine ilişkin vizyoner bir tutum benimsemesi 
gerektiğine işaret eden Karayel, AP seçimlerinin hem 
AB'nin hem de Türkiye ile ilişkilerin geleceği açısından 
bir dönüm noktası olacağını belirtti. 

AP'nin 2018 Türkiye Raporu'na dikkati çeken Kareyel, 
şunları kaydetti: 

"Hâlihazırda AP'de görüşmeleri devam eden 2018 
Türkiye Raporu taslağının, Türkiye - AB ilişkilerini 
geliştirmek için adil ve dengeli olarak sonuçlanmasına 
önem atfediyoruz. Beklentimiz, raporun tonuna dikkat 
edilmesi, yapıcı bir yaklaşım sergilenmesi ve Türkiye 
- AB ilişkilerine gölge düşürecek değerlendirmelerden 
kaçınılmasıdır. Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini 
tartışmaya açacak ifadeler, ilişkilerimize zarar 
vermekten, Türkiye kamuoyunda AB ve AP'nin 
itibar kaybından öte hiçbir şeye hizmet etmez. 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile ilgili ön yargılı ve 
kategorik olarak olumsuz yaklaşım sergilenmemesi ise 
bizim açımızdan son derece önemli bir diğer husustur. 
Yeni yürürlüğe giren bir sistemin anlaşılması için 
zamana ihtiyaç olduğunun ve ön yargılı yaklaşılmaması 
gerektiğinin altını önemle çizmek istiyorum." 

Karayel, yapıcı olmayan üslupla hazırlanan her raporun 
Türk kamuoyu nezdinde AP'nin güvenilirliğini azalttığını 
ve ilişkilere zarar verdiğini de sözlerine ekledi. 

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi 
diyaloğunun her iki tarafın da menfaatine olduğunu 
dile getiren Karayel, bu nedenle bu konularda AP'nin 
açık desteğini beklediklerini söyledi. Karayel, AP 
Uluslararası Ticaret Komitesinin, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi konusundaki raporunun bir an önce 
kabul edilmesini beklediklerini bildirdi. 

Vize serbestisi yol haritasında kalan 7 yükümlülüğün, 
ikinci nesil pasaportların basılmaya başlamasıyla 6'ya 
düştüğünü aktaran Karayel, "Vize serbestisi sürecinde 
önümüze siyasi nitelikli farklı engeller çıkartılmamasını 
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ve yükümlülüklerimizi yerine 
getirdikten sonra söz verildiği üzere 
vize serbestisinin Türk vatandaşları 
için hayata geçirilmesini bekliyoruz." 
ifadesini kullandı. 

IPA fonlarında kesintiye gidilmesi 
kararının AB açısından yanlış bir 
karar olduğuna dikkati çeken Karayel, 
şu değerlendirmeyi yaptı: 

"IPA fonları, ülkemizin AB uyum 
sürecini destekleyen ve AB'nin Türk 
kamuoyunda olumlu algılanmasına 
hizmet eden önemli bir araçtır ancak 
mali yardımlarda kesintiye gidilmesi, Türkiye gibi 
büyük bir ekonomiyi hiçbir şekilde etkilemez. Burada 
asıl önemli olan, mali yardımların projeler aracılığıyla 
kullandırılması ve bu süreçteki kazanımlardır. Başta 
sivil toplum olmak üzere, toplumun her kesimine 
bu kadar yakından dokunan IPA fonlarında ilave 
kesinti yapılması istenmesi AP için bir çelişkidir. Bu 
nedenle mali yardımlarda kesintiye gidilmesi, AB'nin 
ülkemizdeki görünürlüğünün azalmasına neden 
olacaktır." 

Terörle mücadelede Türkiye - AB iş birliğine de 
değinen Karayel, terör örgütleri arasında ayrım 
yapılmaması gerektiğini söyledi. 

"DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile 
FETÖ'ye benzer duyarlılıkla yaklaşılmadıkça teröre 
köklü çözüm bulmamız mümkün olmayacaktır." diyen 
Karayel, bu konuda AP'nin daha fazla hassasiyet 
göstermesi gerektiğini vurguladı. Karayel, AP'nin, terör 
örgütleri veya destekçilerinin istismar edebilecekleri 
bir zemin olmaması gerektiğini belirtti. 

Toplantıda AB Komisyonu Avrupa Komşuluk Politikası 
ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Yardımcısı 
Maciej Popowski de Türkiye'nin AB için stratejik 
bir ortak olduğunu söyledi. "Taraflar ortak çıkar 
alanlarında birlikte çalışmaktadır." diyen Popowski, 
Türkiye'nin katılım için hukukun üstünlüğü ve 
ifade özgürlüğü gibi bazı alanlarda yeterli ilerleme 
sağlamadığını savundu. 

15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemdeki 
zorlukların altını çizen Popowski, Türkiye'nin artık 
hukukun üstünlüğü için adımlar atması gerektiğini 
belirtti ve OHAL'in kalkmasını önemli bir adım 
gördüklerini aktardı. OHAL Komisyonunun daha 
etkin çalışmasını istediklerini belirten Popowski, vize 
serbestisi sürecinde Türkiye'nin kalan kriterleri yerine 

getirmesini beklediklerini ifade etti. Bunlardan biri 
olan Terörle Mücadele Kanunu'nun AB ile uyumlu hâle 
getirilmesi gerektiğini istediklerini söyleyen Popowski, 
göç konusunda bazı zorluklar bulunduğunu, Türk 
yetkililerle bu konuda oldukça iyi bir iş birliği içinde 
bulunduklarını bildirdi. 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger 
ise Türkiye - AB ilişkilerinin daha iyi bir yöne 
ilerlemekte olduğunu, 26 Kasım'daki Siyasi Diyalog 
Toplantısı gibi son dönemde yapılan toplantıların 
olumlu görüldüğünü, olumlu gidişatın AB tarafında 
not edildiğini bildirdi. 

"Türkiye AB’nin kilit stratejik ortağıdır." diyen 
Berger, temel meselelerde diyalog yoluyla birlikte 
çalışmak istediklerini, 2019’da Reform Eylem 
Grubu Toplantısı’nda, ilan edilen reformların temel 
özgürlükler konusunda hemen uygulamaya geçmesini 
beklediklerini söyledi. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 
AB tarafından Türkiye'ye yöneltilen eleştirileri 
cevaplayarak Kaymakcı, Türkiye'nin Avrupa 
değerlerini paylaştığını belirterek "Ben de Avrupa 
değerlerinden dayanışmayı hatırlatmak isterim. 15 
Temmuz 2016'da demokrasimize yapılan doğrudan 
saldırının ardından yeteri kadar dayanışma görmedik. 
Avrupa'dan destek mesajları geldi ama bunlar geç 
kalmış, zayıf ve koşullu geldi." dedi. 

Avrupa prensiplerinden birinin de ayrımcılık yapmamak 
olduğunu ve hiçbir aday ülkeye ayrımcılık yapılmaması 
gerektiğini vurgulayarak AB'nin genişlemesinde şu anda 
odak noktasının Batı Balkanlar olduğunu dile getiren 
Kaymakcı, "Türkiye'ye ayrımcılık uygulanmamalı. 
Türkiye uzun zamandan beri aday ülke. Türkiye adil bir 
tavrı hak ediyor." diye konuştu. 
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Kaymakcı, Avrupa'nın göç konusuna önem verdiğini 
ve Türkiye'nin yükünü paylaşması gerektiğini söylerek 
AB'nin Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye 6 milyar 
avro ayırmaya söz verdiğini hatırlattı ve "3 milyar avro 
ayrıldı ve sözleşmeye bağlandı ancak şu ana kadar 
Suriyelilere 1,7 milyar avrosu ulaştı. 1,3 milyar avro 
hâlâ yolda."  dedi.. 

Türkiye'nin 15 Temmuz sonrasında hukukun üstünlüğü 
alanında aldığı eleştirilere yanıt veren Kaymakcı, 
Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini ancak OHAL'i 
kaldırdığını hatırlattı. 

Kaymakcı, Türkiye'nin terörle mücadelede geçmişe 
kıyasla AB ile daha iyi bir iş birliği içinde olduğunu 
belirterek "Terörle mücadele sadece DEAŞ ile sınırlı 
kalmamalı." dedi ve PKK konusunda Türkiye'nin 
AB'den beklentileri olduğunu söyledi.  

AP'deki ve bazı Avrupa ülkelerindeki parlamento 
üyelerinden bazılarının FETÖ'nün ne kadar tehlikeli 
bir terör örgütü olduğunu anlamaya başladıklarını dile 
getiren Kaymakcı, Türkiye'nin Avrupa'daki dostlarından 
FETÖ üyelerinin iadesini istediğini vurguladı. 

Kaymakcı, "AP daha güvenilir olmak, Türk 
demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü, daha güçlü 
ve barış içinde yaşayan bir Avrupa'yı desteklemek 
istiyorsa Türkiye'nin katılım sürecine zarar 
verilmemeli." diye konuştu. 

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 
Yunan Vekil Manolis Kefalogiannis ise Avrupa'nın 
temel değerlerinin, Türkiye'nin AB sürecinde de yer 
ettiğini belirterek "Türkiye her zaman AB için stratejik 
bir ortak olacaktır. Avrupa da Türkiye'nin en büyük 
ekonomik ortağı olacaktır." dedi.

Türkiye'nin AB sürecindeki ilerleme hızının 
Türkiye'ye bağlı olduğunu savunan Kefalogiannis, 
"Avrupa'da herkes Türkiye'nin attığı adımları olumlu 
karşılamaktadır." diye konuştu.

Kefalogiannis, buna örnek olarak OHAL'in kaldırılması, 
Türkiye - AB arasındaki mülteci anlaşması, 3,5 milyon 
mültecinin Türkiye'de misafir edilmesi gibi konuları 
gösterdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 
Kıbrıs Rum Kesimi’nden bir komisyon üyesinin, 
Rum Kesimi’nin Türkiye'nin AB sürecini desteklediği 
iddiasına yanıt vererek Kaymakcı, Rum Kesimi 
gerçekten Türkiye'yi destekliyorsa Kıbrıslı Türklerle 
Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelere yeniden 
başlaması gerektiğini söyledi. Kaymakcı, Türkiye'nin 

katılım müzakerelerinde 8 başlığın Kıbrıslı Rumlar 
tarafından engellenmediği iddiasının da doğru 
olmadığını dile getirdi. 

Türkiye'nin Kıbrıs'ta barış ve istikrar için bulunduğunu 
vurgulayan Kaymakcı, barış olduğu sürece adadaki 
Türk askerî varlığından endişe duyulmaması 
gerektiğini söyledi. 

Kaymakcı, AB tarafından bir milletvekilinin "işgal 
altında çekilen acı" sözlerine yanıt verirken de 
"Acı çeken bir taraf varsa o da Rumların ambargo 
uyguladığı adanın kuzeyidir." dedi. 

Türkiye - AB Karma Parlamento 
Komisyonunun TBMM'de 
gerçekleştirilen 78. Toplantısı, 
"Türkiye - AB Ekonomik İş Birliği" 
ve "Güvenlik Sınamaları" başlıklı 
oturumların ardından sona erdi. 

20 Aralık 2018

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu Eş 
Başkanları İsmail Emrah Karayel ile Yunan Vekil 
Manolis Kefalogiannis'in başkanlığındaki toplantıda, 
komisyon üyesi milletvekilleri ve yetkililer de 
ekonomi ticaret ve güvenlik konularına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 
Eş Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul Milletvekili 
Sibel Özdemir, Gümrük Birliği'ne ilişkin kısa vadede 
olumlu adım atılmasının, Türkiye ile AB arasındaki 
bazı sorunların çözümüne ilişkin hızlandırıcı etki 
yaratacağını belirtti. 

Konuya siyasi gerilimlerin ötesinde gerçekçi yaklaşmak 
gerektiğini anlatan Özdemir, değişen küresel 
güçler, ticaret savaşları karşısında Türkiye ile AB 
ekonomilerinin karşılıklı olarak hızla büyüyebilmeleri 
için ticari ve ekonomik ilişkilerini güncellemelerinin 
zorunlu olduğunu vurguladı. 

Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 
Eş Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili 
Cemal Çetin, Türkiye'nin, Gümrük Birliği'ne AB'ye 
üyelik müzakereleri öncesinde girdiğini anımsattı. 

Çetin, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesinin 
her iki tarafın da yararına olacağını ifade etti. 
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AK PARTİ Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AB ile 
Türkiye arasında Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle 
ilgili ortak çıkar alanı bulunduğunu belirtti. 

Gümrük Birliği'nin, 1996'dan bugüne kadar Türkiye 
AB ilişkilerinde "çekici güç" olduğunu ve yolu açtığını 
aktaran Altunyaldız, ticaretin bu kadar geliştiği bir 
dönemde, kişilerin de serbest dolaşımının sağlanması 
gerektiğini bildirdi. 

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da Gümrük Birliği'nin 
bir an önce güncellenmesi gerektiğini ifade etti. 

Yalım, Macaristan ve Bulgaristan'ın, Türk plakalı 
araçlardan haksız ücret aldığını, bunun kaldırılmasının 
hem AB hem de Türkiye için faydalı olacağını belirtti. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, AB'ye 
üyelik perspektifinin Türkiye için önemli bir nokta 
olduğunu kaydetti. 

Türkiye'nin AB adaylık arzusunun samimi olduğunu 
belirten Eseyan, "O kadar samimidir ki 1960'lardan 
beri Türkiye'ye uygulanan çifte standarda rağmen biz 
bu rotadan hiç ayrılmadık. Türkiye, Batılı değerlerle 
çok öncesinden karşılaşmış, bu değerleri özümsemiş 
ve bunu kendi kültürüne de uyarlamış yegâne 
demokratik, laik, Müslüman ülkedir. Bunu burada 
deneyimleyen Ermeni Hristiyan Türkiye Cumhuriyeti 
Milletvekili olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı. 

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, ekonomik verilere 
bakıldığında ne Türkiye'nin AB'den ne de AB'nin 
Türkiye'den vazgeçmesinin mümkün görünmediğini 
kaydetti. 

Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdür Vekili Mehmet Tan, Gümrük Birliği'nin, AB ile 
ilgili ticari ve ekonomik ilişkilerde ilerleme 
sağlanmasında temel unsur olduğunu belirtti. 

AB'nin, tek başına Türkiye'nin en önemli 
ticaret ortağı olduğunu dile getiren Tan, 
ekonomik ilişkilere önemli katkılar sağlayan 
Gümrük Birliği'nin sorunlar barındırdığını 
söyledi. 

Türkiye'nin, Gümrük Birliği'yle ilgili AB'nin 
danışma ve karar alma mekanizmalarına 
etkin katılım sağlamasının önemine işaret 
eden Tan, AB ile eş zamanlı serbest ticaret 
anlaşması yapılması ile mal ticaretinin önünde 
engel olarak ortaya çıkan kara yolu kotalarının 
kaldırılmasının önem taşıdığını belirtti. 

Gümrük Birliği'nin, her iki tarafında beklentilerini 
karşılamadığını, güncellenmemesi durumunda 
işlevsiz bir enstrümana dönüşme riski taşıdığını ifade 
eden Tan, şu şekilde konuştu: 

"Gümrük Birliği'nin fonksiyonu farklıdır, üyelik 
sürecinin fonksiyonu farklıdır. Bunlar birbiriyle 
ilişkili olmakla birlikte özellikle Gümrük Birliği'nin 
güncellenmesi, ekonomik ve ticari boyutta 
değerlendirilmelidir. Sürecin siyasallaşmasının önüne 
geçilmeli, ekonomik faydalarına odaklanılmalıdır. 
Türkiye için faydalar kadar ciddi zorluklar içeren bu 
süreçte ülkemizce güçlü bir ideal ortaya konmuştur. 
Türkiye, AB'nin, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 
konusuyla ilgili hazırlıklarını tamamlaması durumunda 
müzakereleri başlatmaya hazırdır." 

Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel 
Müdürü Alper Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmanın 
ardından bazı Avrupalı milletvekillerinin sorularına 
yanıt verdi. Coşkun, Kıbrıs meselesinin sürdüğünü ve 
çözüm beklediğini belirtti. 

Çözümün, BM'de ve kriterler ölçüsünde sağlanması 
gerektiğini ifade eden Coşkun, "Biz şimdiye kadar bu 
müzakereleri hep iyi niyetle yürüttük. Sırf müzakere 
etmiş olmak için müzakere etmek istemiyoruz. Biz bir 
çözüm istiyoruz. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin haklarını 
savunmaya devam edecektir." dedi. 

Sorunun hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı 
Rumların ortak iradesiyle çözülmesini istediklerini 
vurgulayan Coşkun, "Siz Kıbrıslı Türklerin 
haklarını çiğnemeyi bir alışkanlık hâline getirdiniz 
ama biz başından beri yapmakta olduğumuzu 
kararlı şekilde yapmaya devam edeceğiz."  
diye konuştu. 
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23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren ilk Osmanlı-
Türk Anayasası olan Kanun-ı Esasî’de, devletin 
temel organları yasama, yürütme ve yargı olarak 
üç ana bölüme ayrılmıştı. Kanun-i Esasî’de yasama 
organı, Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan olmak 
üzere iki kamaralı sisteme göre teşekkül etmişti. 
Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan, Meclis-i Umumî 
(Osmanlı Parlamentosu) çatısı altında görev 
yapacaktı. Bu iki meclisten, Meclis-i Mebûsan’ın 
üyelerini aşamalı bir seçim sistemi ile halkın seçmesi, 
senato görünümündeki Meclis-i Âyan’ın üyelerini ise 
padişahın ataması öngörülmüştü.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 7 Ekim 1876 tarihli 
iradesiyle, Kanun-ı Esasî’nin nihaî metnini hazırlamak 
üzere Meclis-i Mahsûs adıyla, üyeleri Padişah 
tarafından seçilip atanan bir komisyon kuruldu. 
Komisyonun başkanlığına, o tarihte Şûrâ-yı Devlet 
Reisi olan Midhat Paşa getirildi. Komisyonun karşısına 
çıkan ilk sorun, Meclis-i Umumî’nin açılmasına karar 
verilmesine rağmen, ortada bir seçim kanununun 
olmaması idi. Seçim kanununu da Kanun-ı Esasi’ye 
göre, ancak henüz açılmamış olan Meclis-i 
Umumî yapabilirdi (madde 55). Komisyon yaptığı 
ilk toplantıda, yasanın bu boşluğunu doldurmak 

için “Meclis-i Umumî’nin Sûret-i İntihâbına ve 
Ta’yînine Dâir Ta‘limât-ı Muvakkate” adıyla geçici 
bir seçim yönetmeliği hazırlayıp, Meclis-i Vükelâ da 
denilen Bakanlar Kuruluna ve Padişah’a onaylattı.  
(28 Ekim 1876). 

Komisyon, Meclis-i Mebûsan üyelerinin halk tarafından 
seçilecek olmasından dolayı, seçimin yapılış şeklini 
belirleyecek nizamnamenin hazırlanmasını, seçilecek 
Meclis-i Mebûsan’a bırakmıştı. Bu nedenle, ilk 
Meclis-i Mebûsan seçiminde, geçici bir uygulama ile 
Vilayet Meclisi üyelerinin seçiminde kullanılan usule 
başvurulması kararlaştırıldı. Bu usul iki dereceli 
seçim idi.

I. Meşrutiyet’in İlanı ve Osmanlı Parlamentosunda
Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tecrübeleri  
(23 Aralık 1876)

Kanun-i Esasi'nin Giriş Kısmı

Sultan Abdülhamid (1876-1909)
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Meclis-i Mebusan’da Seçim Usulü
Mebus seçimi için imparatorluk, sancak esasına 
göre 29 büyük seçim bölgesine ayrılmıştı. Bu 
bölgeler; Adana, Ankara, Aydın, Bağdat, Basra, 
Bosna ve Hersek, Cezayir-i Bahr-i Sefid, İstanbul 
(Dersaadet), Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Girit, 
Halep, Hicaz, Hüdavendigâr, İşkodra, Konya, Kosova, 
Mamûretülaziz (Elazığ), Selanik ve Manastır, Sivas, 
Suriye, Trablusgarp, Trabzon, Tuna, Van, Yanya ve 
Yemen idi. Geçici seçim talimatnamesine göre her 
seçim bölgesinde, 50.000 erkek nüfus için bir kişi 
olmak üzere 70’i Müslüman, 50’si gayrimüslim 120 
mebus seçilecekti. Seçilecek mebusların 30 yaşını 
doldurmuş, medeni haklarını ve itibarını kaybetmemiş, 
yabancı devlet imtiyazına sahip olmayan, Türkçe bilen 
Osmanlı vatandaşları arasından, gizli oyla belirlenmesi 
isteniyordu. Bunlara ilaveten seçimlerin yapılış tarzı 
için ayrı bir kanun çıkarılması, seçimlerin dört yılda 
bir yapılması ve vilayet halkından seçilecek 
olan mebusların seçim bölgesini değil, bütün 
Osmanlıları temsil etmesi gibi şartlar da yer 
alıyordu.

3 Aralık 1876’da toplanan Meclis-i Hâs’ta, 
Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan’ın 
oluşumunu ve görevlerini belirleyen bir 
karar alındı. Burada, Meclis-i Umumî’nin 
ilk toplantısına padişahın da katılıp bir 
konuşma yapması kararlaştırıldı. Bu karar 
bir yazıyla hükûmete sunuldu. Hükûmet, 
aynı belgede Meclisin açılma tarihinin 
Mart ayına ertelenmesinin uygun olacağını 
Padişah’a arz etti. Padişah da bu belgeleri 
inceleyip, mebus sayısını gösteren çizelgeye 
5’i Mısırdan, 5’i de Tunus’tan olmak üzere 10 mebus 
ekleyerek onayladı.

Meclis-i Mebûsan seçimleri için İstanbul ve taşra 
için ayrı ayrı esaslar belirlendi. Seçimler taşrada, 
yukarıda belirtilen geçici talimatnameye göre yapıldı. 
Burada belirtilen şartlar, Kanun-ı Esasî’de belirlenen 
şartlardan biraz farklıydı. Nitekim anayasada yer alan 
50.000 kişiye bir mebus oranı uygulanamadığı gibi, 30 
yaş zorunluluğu da 25’e indirildi. Ayrıca ağır cezalık 
veya siyasi suçlardan mahkûm olma hali seçilmeye 

engel kabul edildi. Mebuslara memleketlerinde emlâk 
sahibi olmaları şartı getirildi. Mebus sayısı 80’i 
Müslüman, 50’si gayrimüslim olmak üzere, Tunus ve 
Mısır’dan davet edilen mebuslarla birlikte 130 olarak 
belirlendi ve kontenjanlar vilayetlere bildirildi.

İlk Osmanlı parlamento seçiminde, mebusları 
doğrudan halk değil, daha önce halkın seçtiği vilayet, 
sancak ve kaza idare meclislerindeki üyeler seçtiler. 
Üyeler, adayın ismini yazdıkları pusulayı kapalı ve 
mühürlü bir zarfa koyarak kazada kaymakama, 
sancakta mutasarrıfa, vilayette valiye teslim ettiler. 
Valiler de daha sonra vilayet ileri gelenlerinden bir 
meclis oluşturarak seçilen şahısları belirledi. Bu 
adaylar arasından en fazla oy alan seçildi. Eşitlik 
durumunda kazanan kurayla tespit edildi. Seçim 
prosedürü, her mebusun seçim evrakının Meclis-i 
Mebûsan’da tek tek incelenip kurallara uygun olduğu, 
Genel Kurulun onayından geçtikten sonra tamamlandı.

İstanbul için ayrı bir seçim beyannamesi neşredildi 
ve seçimler Şehremaneti’nin (İstanbul Belediyesi) 
nezaretinde iki dereceli olarak gerçekleştirildi. Birinci 
aşamada İstanbul ve civarı 20 seçim bölgesine ayrıldı 
ve her daire biri Müslüman, diğeri gayrimüslim iki vekil 
seçti. İkinci aşamada seçici vekiller Şehremaneti’nde 
toplanarak 5’i Müslüman ve 5’i de gayrimüslim olmak 
üzere toplam 10 mebusu belirledi. Böylece Meclis-i 
Umumî’nin ilk üyelerinin belirlenmesiyle ilgili usul 
tamamlanmış oldu.

Meclis-i Mebûsan Binasının Önü, 7 Şubat 1877
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İlk Osmanlı Parlamentosunun Açılış Töreni

İlk Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Umumî’nin 
açılış töreni 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda 
yapıldı. Meclisin çalışma mekanı olarak da Ayasofya 
yakınındaki, daha önce Maliye, Evkaf, Nafia ve Ticaret 
Nezareti olarak kullanılan eski Dârülfünûn binasının 
kullanılmasına karar verildi. Padişah, hükûmet üyeleri 
ve ziyaretçilerin meclis çalışmalarını izleyebilmeleri 
için oturma yerleri oluşturuldu. Ayrıca konuşmaları 
kaydetmek üzere bir yazı heyeti tesis edildi.

Geçici seçim talimatnamesine göre Meclis-i 
Mebûsan’ın Mart ayı başında açılması gerekiyordu. 
Seçimler de buna göre yapılmıştı. Bu arada 
yeni mebuslar peyderpey İstanbul’a gelmeye 
başlamışlardı. Bağdat ve Erzurum gibi vilayetlerin  

mebusları, uzaklık ve ulaşım imkânlarının kısıtlı 
olması nedeniyle henüz İstanbul’a ulaşamamıştı. 
Hükûmet, bunun üzerine Meclisin açılmasının 
ertelenmesini istedi. Padişah da isteği kabul etti. 
Böylece Meclis-i Mebûsan’ın 7 Mart/19 Mart 1877’de 
Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak törenle açılması 
kararlaştırıldı. Meclis-i Umumî’nin açılış tarihine 
kadar Bağdat, Basra, Yemen ve Trablusgarp gibi 
uzak vilayetlerin mebuslarının İstanbul’a ulaşamamış 
olmalarına rağmen, üçte iki çoğunlukla açılış töreni  
yapıldı. 

19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede 
Salonu’nda yapılan ilk Osmanlı parlamentosu 
olan Meclis-i Umumî’nin açılış törenine, Sultan 
II. Abdülhamid Han ile birlikte kardeşleri Veliaht 
Mehmed Reşad ve Şehzade Kemaleddin efendilerle, 
vükelâ (kabine üyeleri), Mebûsan ve Âyan üyeleri, 
Şûrâ-yı Devlet başkan ve üyeleri, ruhanî liderler, adli 
ve ilmi erkân ile üst düzey askerî erkân ve yabancı 
misyon şefleri katıldı. Meclis-i Umumî Sultan II. 
Abdülhamid Han’ın nutku ile açıldı. Bu nutku Padişah 
adına Mabeyn-i Hümâyûn Başkatibi Küçük Said Paşa 
okudu. Bu arada şehrin çeşitli yerlerinden ve karakol 
gemilerinden toplar atılarak Meclis-i Umumî’nin 
açıldığı halka müjdelendi. 

Dolmabahçe Sarayı'nda Meclis-i Mebûsan'ın açılış töreni, 1877

İlk Meclis Binası (Darü'l-fünun)

İlk Meclis Binasının (Darü'l-fünun) Denizden Görünümü
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Sultan II. Abdülhamid’in Meclis-i Umumi’nin Açılış Nutkundan
“Âyan Heyeti, Mebûsan Heyeti!

Yüce devletimizde ilk kez toplanan Meclis-i Umumî’yi açmaktan dolayı memnuniyetlerimi ifade 
ederim.

Hepinizin bildiği üzere devlet ve milletlerin büyüklük ve kudreti ancak adaletle mümkündür. Nitekim 
devletimizin ilk zamanlarından itibaren kudret ve kuvvetinin dünyaya yayılma nedeni, hükûmet 
işlerindeki adaletinden ve her sınıf tebaanın hak ve menfaatine riayet etmesindendir. Büyük 
ecdadımız Fatih Sultan Mehmed Han merhumun din ve mezhep serbestliği ile hürriyetin temini 
konularında gösterdiği müsaadeler hepinizin malûmudur. Diğer geçmiş büyüklerimiz de bu yolu 
takip ederek hiçbir zaman mezhep ve tören serbestliğine halel getirmemişlerdir. Altı yüz seneden 
beri tebaamızdaki sınıfların milliyet, mezhep ve dillerini muhafaza edebilmeleri, belirtilen adalet 
hususunun tabii bir neticesidir ki bu durum inkâr edilemez.

Eski asır ve zamanlarda adalet ve kanunların korunması sayesinde devlet ve milletin gücü ve saadeti 
yükseltilmiş iken, giderek İslam esaslarına ve kanunlara riayet olunmamasından dolayı; yükseliş 
gerilemeye, kuvvet zaafa dönüşmüştür. Nihayet büyük pederim Sultan Mahmud Han merhum, 
devletimizin birkaç asırdan beri uğradığı düşüş ve gerilemenin sebebi olan nizamsızlığı ve yeniçeri 
problemini ortadan kaldırıp devlet ve millet varlığını zarara uğratmış olan bozukluk ve karışıklık 
nedenlerini gidermiş, ayrıca günümüz Avrupa medeniyetinin ilk önce ülkemize girebilmesi için bir 
kapı açmıştır. Babam Abdülmecid Han merhum da bu izde giderek ahalimizin can, mal, ırz ve 
namusunun korunmasına kefil olan Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. İşte o günden sonra ülkemizin 
ticaret ve ziraatı genişlemiş, devletimizin gelirleri az vakitte bir kat daha artmıştır. İhtiyaç duyduğumuz 
yenilikler için kanun ve nizamlar hazırlanıp ilmin ve fennin de yaygınlaşması sağlanmıştır.

Umumi ahvalimizin şu an içerisinde bulunduğu zorluklar devletimizin şimdiye kadar uğradığı 
sıkıntıların hiçbirisi ile kıyaslanamayacağından her şeyden önce haklarımızın korunması amacıyla 
ordularımızı çoğaltıp yediyüzbin kadar askeri silah altına aldırmaya mecbur kaldım. Bu karışıklığın 
Allah’ın yardımı ile tamamen ortadan kaldırılması için ıslahat ile çareler aramayı ve böylece 
geleceğimizi sürekli bir emniyete dönüştürmeyi kendime farz addettim. Çünkü Hak Teâlâ’nın 
ülkemize ihsan ettiği kabiliyet ve ahalimizin yeteneği dikkate alınırsa iyi bir idare yolu tutulduğu 
takdirde kısa sürede ilerleyeceğimiz âşikardır. Ancak medeniyet âleminin mevcut gelişmesine 
yetişemememizin sebebi; ıslahat, kanun ve nizamlara devam edilememesinden ve işlerin meşveretle 
halledilememesindendir. Hâlbuki medeni devletlerin ilerlemiş olmasının ve memleketlerinin emniyet 
ve mamur halde bulunmasının en önemli sebebi, yapılacak iş ve hazırlanacak kanunlarda herkesin 
fikrinin alınmasındandır. Bundan dolayı bizde de ilerlemenin bu yolda aranılmasını ve memleket 
kanunlarının herkesin oylarıyla belirlenmesini gerekli gördüm ve Kanun-ı Esasî’yi ilân ettim.

Kanun-ı Esâsî’yi yürürlüğe koymadaki tek maksadımız ahaliyi ülke ile ilgili işlerin çözümünde 
hazır etmek değildir; bununla birlikte memleketlerimdeki idarenin düzeltilmesi ve suiistimaller ile 
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idarecilikteki keyfîliğin kaldırılması için bu usûlün tek vesile olacağı kanaatindeyim. Kanun-ı Esasî, 
aslî kaidelerinden başka milletler arası birlik ve dostluğu sağlar, ayrıca halkın saadet ve edeb ömrünü 
tesis eder. Çünkü büyük ecdadımız başardıkları fetihler ile birçok milleti geniş bir devlet idaresi 
altında topladılar. Fakat çeşitli din ve soylardan oluşan bu milletleri tek bir kanun ve müşterek bir 
hisse bağlama işinin icrası kalmıştı. İlâhî mukadderât ve lütuflarında sonsuz olan Cenâb-ı Hakk’ın 
yardımıyla bu iş dahi kolaylıkla halledilmiştir. Bundan böyle bütün tebaamız bir vatanın evladı olarak 
ve hepsi bir kanunun himayesinde yaşayarak, altı yüz seneden beri hanedanımızın unvanı olan 
ve tarih sayfalarında bunca şan ve şöhreti barındıran nâm ile hatırlanacaklardır. Şimdiye kadar 
kuvvet ve kudretinin şöhreti olan Osmanlı adının bundan böyle de bütün tebaamız arasındaki ortak 
menfaatleri devam ettirip koruyacağını ümit ederim.

İşte bu sebep ve maksatlara binaen belirlediğimiz yolda hareket etmeye ve bunu gittikçe 
sağlamlaştırmaya kesin olarak azmetmişimdir. Adalet ve kurtuluş temellerine dayanan Kanun-ı 
Esasî’nin kanuna uygun şekilde nimetlerinden faydalanabilmek için sizin fiilî ve aklî yardımlarınızı 
beklerim.

Şimdi sizlerin görevi millî haysiyetinize bırakılmış kanunî vazifeleri hiç kimseden çekinmeyerek, devlet 
ve memleketimizin huzur ve selametinden başka bir şey de düşünmeyerek sadık ve dosdoğru olarak 
yerine getirmektir. Zira bugün muhtaç olduğumuz ıslahat ve ülkemizde herkesçe kararlaştırılan 
düzenlemeler gayet önemlidir. Bunların sırasıyla yürürlüğe konulması ise yalnızca sizin fikir ve 
oylarınızdaki uzlaşma ile mümkün olacağından bu konuda Şûrâ-yı Devlet tarafından gereken kanun 
layihalarının hazırlanmasına devam edilmektedir. Bu seneki içtimaımızda Meclisimizin iç nizamları, 
seçim kanunnamesi, vilayet ve nahiyeler idaresi genel kanunu, belediye daireleri kanunu, medenî 
muhakeme usûlü ile mahkemeler teşkilatı kanunu, hâkimlerin emeklilik ve yükselme suretleri 
kanunu, genel memurların vazifeleri ve emeklilik hakları kanunnameleri, matbuat kanunu, Divan-ı 
Muhasebât kanunu ve bir önceki senenin bütçe kanunu lâyihaları müzakere için Meclisinize havale 
olunacağından bu kanunların sırasıyla görüşülüp incelenmesi ve kararlarının verilmesi sizden 
talebimizdir.

Ezcümle genel hukukun sağlanmasında tek araç olan mahkemelerin ve zabtiye askerlerinin 
acilen ıslah ve düzenlenmesine bakılması gerekmektedir ki bunların sağlanabilmesi ödeneklerinin 
genişletilmesi ile mümkündür. Halbuki Meclisinize verilen bütçeden de malumunuz olduğu üzere 
mali idaremiz oldukça güçlük ve sıkıntı içerisindedir. Bu yüzden her şeyden önce bu darlıktan 
kurtulma ve mali itibarımızı yeniden sağlama yönünde tedbirlerin alınmasında, ayrıca ödeneklerde 
acil ıslahı gereken yerlerin belirlenmesinde gayret ve özen göstermenizi tavsiye ederim...

Hak Teâlâ Hazretleri cümlemizin çalışmalarını başarıya ulaştırsın.”

4 Rebîülevvel 1294/7 Mart sene 1293 (19 Mart 1877)

(Kaynak: Uğur Ünal, “Sultan II. Abdülhamid’in İlk Osmanlı Meclisini Açış Konuşması (20 Mart 1877),  
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 2009, s. 918-923).
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 İlk Meclis Başkanı ve İçtüzüğü

Kanun-ı Esasî’nin 77. maddesine göre Meclis-i 

Mebûsan Başkanı, mebusların gizli oyu ve Padişah’ın 

onayı ile belirleniyordu. Ancak ilk seçim sonrasında 

Sultan II. Abdülhamid Han, Meclis-i Mebûsan 

reisliğine doğrudan İstanbul Mebusu Ahmed Vefik 

Efendi’yi atadı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nda, 

seçimle oluşturulan ilk parlamentonun başkanı 

Ahmed Vefik Efendi oldu. Bu atama ile birlikte Meclis-i 

Mebûsan reisliğine vezirlik rütbesi, yani “paşa” unvanı 

verildiğinden o da Ahmed Vefik Paşa olarak anılmaya 

başlandı.

Meclis-i Mebûsan’ın ilk günkü açılışına 69’u Müslüman 

ve 46’sı gayrimüslim olmak üzere toplam 115 mebus 

katıldı. Bu mebuslar ve Meclis-i Âyan üyeleri ertesi 

gün Padişah'a ve vatana sadık kalacaklarına ve 

Anayasa hükümlerine uyacaklarına dair yemin ederek 

göreve başladılar.

İlk Meclis-i Mebûsan azaları

 İlk Meclis-i Mebûsan Başkanı Ahmed Vefik Paşa
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Meclis-i Mebûsan’ın çalışma biçimini belirlemek 
için 13 Mayıs 1877 tarihinde, Türk parlamento 
tarihinin ilk içtüzüğü hazırlandı. İçtüzükte Başkanlık 
Divanı; başkan, iki başkan vekili ve iki katip olarak 
belirlendi. Ayrıca Meclis kendi içinde beş şubeye 
ve muhtelif komisyonlara ayrıldı. Her komisyonun 
başkanı, başkan vekili ve yazı işleri birimi mevcuttu. 
Komisyonlar hazırladıkları mazbataları başkana 
sunar, ayrıca bastırılan mazbatalar üyelere dağıtılır, 
konu hakkındaki son kararı Genel Kurul verirdi. 
Oylama ayağa kalkarak, el kaldırarak veya görevlilerin 
ellerinde dolaştırdığı sandıklarla oy pusulalarını 
toplamak şeklinde olabildiği gibi, gizli oy usulüyle de 
yapılabilecekti.

Anayasa değişikliği veya hükûmet üyelerinden biri 
hakkında verilen soru önergesinin kabul edilebilmesi 
için üyelerin üçte ikisinin oyu gerekmekteydi. 
Vatandaşlara, kimliğini ve adresini belirtmek şartıyla 
Meclise dilekçe verebilme hakkı tanınmıştı. Bunlar 
dilekçe encümeninde görüşülerek ilgili yere havale 
edilecekti. Oturumlar, dinleyicilere açık, dinleyicilerin 
olmadığı özel ve mebuslarla kâtipler dışında kimsenin 
alınmadığı gizli toplantılar şeklinde düzenlendi. 
Mebusların müzakerelerde ileri sürdükleri fikirlerden 
veya kullandıkları oylardan dolayı suçlanmaması ve 
meclis kararı olmadıkça tutuklanmaması ilkeleri de 
teminat altına alınmıştı. Müzakere zabıtlarının tashih 
edilerek 1831’den beri yayımlanmakta olan Osmanlı 

resmî gazetesi Takvim-i Vekayi’de kamuoyuna 
duyurulması öngörülmüştü. Meclisin tatil günleri 
cuma ve pazar olarak belirlenmişti.

Kanun-ı Esasî’ye göre Meclis-i Mebûsan’ın esas görevi, 
kanun yapmak ve yıllık bütçe kanununu inceleyip kabul 
etmekti. Bütçe tasarıları fasıl fasıl tartışılacak, ardından 
da kanun veya bütçe tasarısının tamamı oylanacaktı. 
Mecliste kabul edilen tasarılar Meclis-i Âyan’a 
gönderilecek, burada da görüşülüp onaylandıktan 
sonra padişahın tasdikiyle kanunlaşacaktı. Reddedilen 
tasarılar ise o yıl içinde tekrar meclis gündemine  
getirilemeyecekti.

İlk Osmanlı anayasası olan Kânun-ı Esâsî’ye 
göre hükûmet, Meclise karşı değil, Padişah’a 
karşı sorumluydu. Eğer bir mebus, hükûmet 
üyelerinden biri hakkında şikâyette bulunur ve 
Meclisin üçte iki çoğunluğu bu şikâyeti haklı 
görürse o vekil/bakan Divân-ı Âlî’ye (Yüce Divan) 
gönderilirdi. Hükûmetle Meclis arasında bir 
anlaşmazlık çıkması durumunda, eğer iki taraf da 
görüşlerinde ısrar ederse, padişah yeniden seçim 
yapılmak üzere Meclisi feshedebilir veya hükûmeti  
değiştirebilirdi.

Tarihî ve toplumsal temeli göz önüne alındığında 
Osmanlı parlamentosunun en belirgin ayırt edici 
özelliği, kültürel renkliliğe sahip, Osmanlı camiasına 
mensup farklı milliyet ve dinlere mensup üyelerin 
bir arada olmasıydı. Müslüman olmayanlar 
parlamentoda üçte birin de üstünde bir temsil 
imkânı bulmuşlardı. Buna karşın parlamento, 
çeşitli milliyetler arasında bir çatışma alanı haline 
gelmedi, hatta temel konularda siyasi birlik içinde 
davranıldı. Ancak parlamentoda yapılan tartışmalar ve 
eleştiriler zaman zaman cılız sesler olarak yükseldi. 
Mebuslar ülke sorunlarından çok yerel sorunları 
ve istekleri yansıtsalar da ilk Osmanlı Meclisinde 
milliyetçi eğilim ve çatışmalar belirgin olarak öne  
çıkmamıştı.

Meclis-i Mebûsan Dahili Nizamnamesi (içtüzük)
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Kanun-ı Esasî’ye göre oluşturulan ilk Osmanlı Meclisi 
19 Mart 1877-28 Haziran 1877 tarihleri arasında 
görev yaptı. Bu dönemde 56 oturum gerçekleştirildi. 
Meclis-i Mebûsan’ın birinci faaliyet devresinde iç 
tüzük, yeni patlak veren Osmanlı-Rus Harbi, Matbuat 
Nizamnamesi gibi pek çok konu görüşüldü. 

Meclis-i Mebûsan Başkanı Ahmed Vefik Paşa, Meclisin 
ilk dönemini kapatırken evrakların koruma altına 
alındığını, yeni mebuslar seçilinceye kadar kendilerinin 
yine mebus olduklarını belirterek oturumu kapattı. İlk 
Osmanlı Meclisi mebusları, Kanun-ı Esasî’nin açık 
hükmüne rağmen, dört yıl için değil, sadece bir yıl 
için seçilmiş sayıldılar. Bundan dolayı bir yasama yılı 
faaliyette bulunmuş sayıldıklarından, ikinci yasama yılı 
için yeniden seçimler yapıldı.

Kanun-ı Esasî’ye göre Meclis-i Umûmî’nin kasım ayı 
başında toplanması ve mart ayı başında çalışmalarını 
bitirmesi gerekiyordu. İkinci dönem için seçilecek 
mebusların seçim yasasına göre belirlenmesi 
öngörülmüştü. Çünkü birinci dönem için çıkarılan 
seçim yasası geçici idi. O nedenle Şûrâ-yı Devlet 
tarafından hazırlanan bir seçim yasası taslağı 
hükûmet tarafından Meclis-i Mebûsan’a sunulmuş, 
fakat bu teklif yasalaşmamıştı. O nedenle hükûmet bir 
önceki uygulamaya devam ederek, mebusların Vilayet 
İdare Meclisi üyeleri arasından seçilmesini uygun 
buldu. Bu kararı Padişah da benimseyip onaylayınca 
seçim hazırlıkları başladı (25 Ağustos 1877).

Birinci dönemdeki geçici seçim talimatnamesine göre 
seçimler Eylül ve Ekim aylarında yapıldı. Sonuçlar 
aşağı yukarı birinci dönemdeki gibi oldu. Ancak 
mevsim koşulları nedeniyle Kasım ayında İstanbul’a 
ulaşan mebus sayısı, üçte ikinin altındaydı. Bu sayı 
Meclisi açmaya yeterli değildi. Hükûmet bir yandan 
valilerden mebusların İstanbul’a ulaştırılmalarını 
isterken, öbür yandan da Sadrazam, Padişah’a 
durumu arz ederek Meclis-i Umûmî’nin geçen yıl 
olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı’nda açılmasının 
uygun olacağını bildirdi. Padişah da Kânunuevvelin 
birinci günü (13 Aralık 1878) Meclis-i Umumî’nin 
açılmasını uygun buldu. 

Osmanlı Parlamentosunun İkinci Devresi

İkinci Osmanlı Meclis-i Umûmî’nin ikinci devresi de 
13 Aralık 1877’de sade bir törenle açıldı. Meclis-i 
Mebûsan’ın ikinci dönemindeki mebus sayısı bazı 
araştırmacılar tarafından 118 olarak verilmektedir. Bu 
mebuslardan 70’i Müslüman, 48’i de gayrimüslim idi. 

Meclis-i Mebûsan, açılışının ertesi günü en yaşlı üye 
olan Filibeli Gümüşgerdan Mihaliki Bey başkanlığında 
toplanmış; içtüzük gereğince en genç üyeler Halep 
Mebusu Nâfi Efendi ile Halil Ganem Efendi geçici 
kâtipliğe getirilmiştir. Takiben mebusların çalışacakları 
şubeler belirlenmiş ve mazbataları incelenmiştir. Bu 
arada her şubeden birer mebus seçilerek Padişah’ın 
nutkuna verilecek cevap hazırlanmıştır.

Meclis-i Mebûsan toplantı salonundan (1877)

Türk Parlamento Seçimleri, 10 Mart 1877
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Meclis-i Mebûsan içtüzüğünün 9. maddesine göre 

Meclis-i Mebûsan üyelerinin, Başkanlık Divanını 

oluşturabilmek için bir başkan, iki başkan yardımcılığı 

için de dokuz adayı ayrı ayrı gizli oyla belirlemeleri 

gerekiyordu. Yapılan seçim sonrasında Padişah 

kendisine sunulan listeden İstanbul Mebusu Hasan 

Fehmi Efendi’yi başkanlığa, Şeyh Bahaeddin Efendi’yi 

birinci başkan yardımcılığına, Hüdaverdi Ohannes 

Efendi’yi de ikinci başkan yardımcılığına atadı (30 

Aralık 1877). Başkanlık Divanının teşekkülünden 

sonra 31 Aralık 1877’de, Hasan Fehmi Efendi’nin 

konuşmasıyla Meclis-i Mebûsan’ın ikinci dönemi 

başladı.

Meclis-i Âyan

1876 Kanun-ı Esasî’de, Meclis-i Umûmî’yi oluşturan 

iki meclisten biri olan Meclis-i Âyan’ın üyeleri padişah 

tarafından tayin edilmekteydi. Meclis-i Mebûsan’dan 

bahsederken de belirtildiği üzere Kanun-ı Esasî’ye 

göre her iki meclisin aynı anda açık olması gerekiyordu. 

Yani, meclislerden biri kapalıyken, diğerinin faaliyetine 

devam etmesi mümkün değildi.

Padişah, Kanun-ı Esasî’nin belirlediği şartlar 

çerçevesinde Meclis-i Âyan üyelerini seçerken 

güvenilir ve devlete yaptığı hizmetlerle tanınmış 

kimseler olmalarını dikkate alıyordu. Bu yüzden de, 

en az 40 yaşını doldurmuş ve hükûmet üyeliği yapmış 

kişiler, elçiler, valiler, patrik, haham ve üst rütbeli 

askerlere öncelik vermekteydi.

Meclis-i Âyan, Osmanlı parlamentosunun bir 

bölümünü teşkil ettiği için 19 Mart 1877’de Dolmabahçe 

Sarayı’nda yapılan törenle açıldı. Çalışma mekânı da 

Meclis-i Mebûsan’da olduğu gibi, Eski Darülfünûn 

binası idi. Meclis-i Âyan’ın çalışma şekli ve kuralları 

20 Eylül 1877 tarihli içtüzükle belirlendi. İçtüzük 

üzerinde son olarak 13 Şubat 1916’da bir düzenleme 

yapıldı. Âyan Meclisi içtüzüğüne göre Başkanlık 

Divanı; başkan, başkan vekili, iki katip üye ve iki idare 

memurundan oluşmaktaydı. Başkan ve vekilini üyeler 

arasından bir yıllığına tayin etme yetkisi Padişah’a 

aitti. O da Meclis-i Âyan’ın ilk reisliğine Server Paşa’yı 

tayin etti. 

Meclis-i Âyan’ın başlıca görevi, Meclis-i Mebûsan’dan 

görüşülerek gelen kanun ve bütçe tasarılarını; dinî 

ve ahlakî değerler, padişahın hukuku, temel hak 

ve hürriyetler, Kanun-ı Esasî hükümleri, devletin 

bütünlüğü ve vatanın muhafazası gibi yönlerden 

incelemekti. Eğer bu esaslara aykırı bir unsur 

tespit edilirse, tasarıyı tamamen reddedebilir veya 

düzeltilmek üzere geri gönderebilirdi. Meclis-i 

İlk Meclis-i Âyan Başkanı Server Paşa
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Âyan’ın reddettiği bir tasarıyı o yıl içerisinde 

tekrar Meclis-i Mebûsan gündemine getirmek 

mümkün değildi. Meclis-i Âyan’ın kabul ettiği 

tasarılar ise onayladıktan sonra kanunî prosedürün 

tamamlanması için Sadaret’e gönderilmekteydi. 

Görev alanı içine giren konularla ilgili yeni bir kanun 

çıkarılması veya mevcutlardan birinin düzeltilmesi 

de Meclis-i Âyan’ın yetkileri arasındaydı. Meclis-i 

Âyan’da kanun tekliflerinin madde madde, bütçe 

tasarılarının ise fasıl fasıl oylanması, ardından yasa 

veya bütçe taslağının tamamı için oylama yapılması 

esas alınmıştı. Oylama açık veya gizli olabilirdi, 

fakat Meclisin görüşmeleri gizliydi. Meşrutiyet’in 

1908’de tekrar ilân edilmesi sonrasında başlayacak 

yeni dönemde bu kural değişecek ve görüşmeler 

alenileşerek zabıtlar Takvim-i Vekayi’de yayımlanmaya  

başlayacaktı.

Meclisin Rus Tehdidiyle Tatil Edilmesi 

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin gölgesinde ikinci 
dönem faaliyetlerini sürdüren Meclisin çalışmaları, 
Rusların İstanbul’a kadar ilerlemesi ve bir İngiliz 
filosunun İstanbul açıklarına gelmesi üzerine, Sultan 
II. Abdülhamid Han’ın farklı gruplardan 43 kişiyi 
Meşveret Meclisine çağırmasıyla farklı bir noktaya 
ulaştı. Meclis-i Mebûsan’dan da bu toplantıya 
Astarcılar Kethüdası Ahmed Efendi ve Şekerci Kemal 
Efendi katıldı. Mecliste Sadrazam, Osmanlı Devleti’nin 
İngilizlerle Ruslar arasında kaldığını belirterek, nasıl 
bir tavır takınılması gerektiğini Meclise katılanlara 
sordu. Konuşma sırası kendisine gelen Ahmed Efendi 
ayağa kalkarak, padişahın yüzüne karşı, hiç de alışık 
olunmayan bir tavırla; “Siz bizim fikrimizi pek geç 
soruyorsunuz. Felaketin önünü almak mümkün olduğu 
zaman bize sûret-i ciddiyede müracaat etmeliydiniz. 
Meclis-i Mebûsan kendi ma‘lûmâtı hâricinde olarak 
husûlüne sebebiyet verilen bir halden dolayı mesuliyeti 

asla kabul etmez...” diyerek beklenmedik bir konuşma 

yaptı. Bu konuşma üzerine Sultan II. Abdülhamid 

Han, “… Benim başıma gelen vâkı‘a ecdâdımdan hiç 

bir padişahın zamanında vâki olmamıştır. Devletimin 

izmihlalinden en ziyade ben hissedâr-ı felaket 

olacağım…” şeklinde devam eden bir konuşma 

yaptı ve akabinde; “Ceddim Sultan Mahmud’un 

irsini takib edeceğim” diyerek Meclisi terketti  

(13 Şubat 1878).

Ertesi gün, 14 Şubat 1878’de Hükûmet tarafından 

gelen açıklamada, Meclis-i Umûmî’nin temel görevinin 

kanun tekliflerini incelemek ve bunları tartışmak olduğu 

ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi ortamın Meclis-i 

Umûmî’nin çalışmasını güçleştirdiği belirtilmekteydi. 

Açıklamanın devamında, Parlamento’nun geçici olarak 

kapatılması Padişah’a önerilmekteydi. Bu öneriyi 

yerinde bulan Padişah bir irade-i seniyye imzalayarak 

Meclis-i Mebûsan’a gönderdi. Bu irade-i seniyyede; 

Kanun-ı Esasi’nin kendisine Meclisin çalışmasını 

düzenleme yetkisini verdiğini belirterek, o günden 

geçerli olmak üzere Meclis-i Umûmî’yi kapattığını  

bildirdi. 

Midhat Paşa ve ekibinin tavizsiz politikası sebebiyle 

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etmesinden 

10 ay sonra, devletin bekâsı için siyasi inisiyatifi 

eline alan Sultan II. Abdülhamid Han, 5 Şubat 

1878’de Midhat Paşa’yı azletti ve Avrupa’ya sürgüne 

gönderdi. Midhat Paşa’nın azlinden bir hafta sonra, 

13 Şubat 1878’de, parlamento dağıldı. Midhat Paşa, 

yaklaşık 10 ay süren sürgün sonrasında 1878 

yılı sonunda Suriye valiliğine getirilerek İstanbul 

siyaseti dışına itildi. İlk Osmanlı Anayasasının 

tekrar yürürlüğe sokulması ve parlamentonun 

tekrar çalışmaya başlaması içinse 30 sene  

beklenecekti. 
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I. Cihan Harbi'ne Giriş 

Bir oldubitti ile savaşa girmek zorunda kalan 
Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya safında 
harbe dâhil oldu. Almanların Osmanlı Devleti’nin 
İtilaf Kuvvetlerine karşı savaş ilan etmesinden ana 
beklentisi üstüne mümkün mertebe çok miktarda 
düşman birliğini çekerek bilhassa Batı Cephesi’ndeki 
yükü hafifletmekti. Almanya’nın Rusya’ya savaş 
açtıktan bir gün sonra, 2 Ağustos 1914, İttihatçı 
liderler ile Almanya arasında gizli bir ittifak anlaşması 
imzalandı. Rusya’nın savaşa girmesi durumunda 
Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın yanında harbe 
girmeye zorlayan bir maddeyle antlaşma daha çok 
Alman menfaatlerine hizmet ediyordu. Bu olağanüstü 
savunma anlaşmasını yapanlar, peşlerindeki İngiliz ve 
Fransız filolarından kaçarak Osmanlıya sığınan Alman 
savaş gemileri Goeben ve Breslau’yu geri çevirmek 
veya silahsızlandırmak yerine bu gemileri önce 
Osmanlı hizmetine almak, hemen ardından da 29 Ekim 
1914’te Alman Amirali Wilhelm Souchon komutasında 
Karadeniz’deki Rus limanlarını bombalama emrini 
verdiler. Buna mukabil Rusya’da Osmanlı Devleti’ne 
savaş ilan etti. Sultan, Meclis ve hükümet Osmanlı 
Devleti’nin tarafsız kalması gerektiğini düşünürken 
İttihatçı tepe kadro çareyi Almanya’nın yanında harbe 
girmekte bulmuştu.

Silahlı Kuvvetlerin Durumu 

Osmanlı ordusu savaşa eksik ve ciddi sorunlarla 
başladı. Savaşın hemen öncesinde ilan 
edilen seferberlik, askere alma ve asker alım 
merkezlerindeki bazı yapısal reformlar sebebiyle 
ilerleme kaydedilemedi. Son anda yapılan değişiklikler 
nedeniyle de birlikler hedef bölgeye ulaşmadan başka 

bölgelere sevk emirleri aldılar ve bu da askerlerin tek 
bir kurşun atmadan yıpranmasına sebep oldu. Silah, 
teçhizat ve mühimmat açısından da durum iyi değildi.  
Sultan II. Abdülhamid saltanatının ortalarından itibaren 
Almanya’dan büyük borçlarla ithal edilen ağır silah ve 
teçhizatın yarısından fazlası Balkan Savaşı’nda geri 
çekilme ve teslim olmalarda düşman eline geçmişti. 
Lojistiğin iyi olmaması sebebiyle eksilen bu silah ve 
mühimmatın ikmali düzenli ve zamanında yapılamadı. 
Ancak bütün problemlere rağmen pek çok gönüllü 
askerlik şubelerine koşarak seferberliğe dâhil olmak 
istedi. Hepsi toplandığında seferberlik sonrası ordu 
mevcudu 800.000’in üzerinde muharip, yedeklerle 
birlikte ise 1 milyonu aşmıştı.

Yapılan seferberlik planlarında Rusya ile mücadele 
edecek olan askerî güç III. Ordu idi. Almanya ve 
Avusturya silahlı kuvvetlerinin Rusya ve Fransa’ya 
karşı yavaş ilerleyişi Kafkas Cephesi’nde Ruslara 
karşı bir harekatın başlatılarak Almanların işini 
kolaylaştırmayı her geçen süre hızlandırdı. Bu şekilde 
Rus ordusunun meşgul edilmesiyle müttefiklerin 
ilerleyişi kolaylaşacaktı. 

Cihan Harbi’nin İlk Harekâtı: Doğu Anadolu 
Cephesi

Cihan Harbi’ne girişte Osmanlı kuvvetlerinin ilk 
harekatı Ruslara karşı oldu. Rus ordusu savaş ilanının 
hemen ertesinde Doğu Cephesi’nde sınırın muhtelif 
bölgelerinden Türk topraklarına girdi. Rus ilerleyişi 
karşısında Osmanlı hudut birliklerinin bölgeyi terk 
etmesi, atılganlığı ile tanınan Rus General Bergmann 
tarafından bir fırsat olarak değerlendirildi. Bergmann, 
planları bir kenara bırakarak ilerleyişine devam 
ederken III. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa 6 

Topyekûn Savaş ve İmparatorlukların Sonu:  
I. Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914)



Topyekûn Savaş ve İmparatorlukların Sonu:  
I. Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914)

143

Kasım'da Rus birliklerine 
Erzurum Köprüköy’de 
karşı taarruz icra etti. 
Rus komutan Bergmann 
yenilgiye uğradı. Fakat 
ortaya çıkan altın fırsat 
heba edildi. Hasan İzzet 
Paşa birliklerini kitle olarak 
saldırıya kaldırmak terine 
parçalar halinde sevk 
ettiği ve daha savunmacı 
bir taktik izlediği için Rus 
ordusu imha olmaktan 
kurtuldu.

Köprüköy Muharebesi’ndeki başarı başta Enver Paşa 
olmak üzere komuta kademesini cesaretlendirirken 
askerin de motivasyonunu artırdı.  Rusların hazırlıksız 
olması ile 17 Kasım’da birlikler yine parçalar halinde 
taarruza kalktı. İki gün süren Azap Muharebesi’nin her 
iki orduya da ağır maliyeti oldu. Çatışmaların doruğa 
çıktığı anda ağır zayiattan paniğe kapılan 3. Ordu 
Komutanı Hasan İzzet Paşa, taarruzu durdurarak 
geri çekilme emri verdi. Geri çekilmenin karmaşıklığı 
neticesindeki zayiat III. Ordu’ya muharebeden daha 
fazla oldu. Aynı zamanda 15 km bir alana nüfuz eden 
bu geri çekilme ile hem büyük kayıplar verilerek 
elde edilen toprakların Ruslara bırakılmasına hem 
de hududa yakın bölgelerdeki erzak ve cephanenin 
düşman birliklerinin eline geçmesine sebep olundu. 
İlaveten, disiplinsiz aşiret birliklerinin büyük kısmı da 
bu sebeple dağıldı. 

Ordu içerisindeki birçok subay, İttihatçı tepe kadro ve 
yerel yöneticiler genel bir taarruz fikrinde ısrarcıydılar. 
Rus ordusunu imha fırsatlarını öne çıkararak III. 
Ordu’nun durumunu görmezden gelmeyi tercih 
ettiler. Ayrıca Almanların Tannenberg’de kazandıkları 
büyük zafer, Enver Paşa ve arkadaşlarını büyülemişti. 
Kendi Tannenberg zaferini kazanarak Kafkas fatihi 
olmak isteyen Enver Paşa, III. Ordu’nun ihtiyatlı 

komutanlarını, hırslı, cesur ve kendisine mutlak itaat 
edeceklerle değiştirdi. Enver Paşa bu değişikliklerin 
hemen akabinde, durumu değerlendirmek üzere 
Kurmay Albay Hafız Hakkı’yı 8 Aralık’ta Erzurum’a 
gönderdi. Hafız Hakkı, yaptığı değerlendirmeler 
sonucu Başkomutanlık’a gönderdiği bilgi notunda 
“Dağlar üzerindeki yolları keşfettim. Bir kısmını 
kendim de gördüm. Bu mevsimde bu yollardan 
harekâtın mümkün olduğuna kani oldum. Buradaki 
kolordu ve ordu komutanları kâfi derecede azim ve 
cesaret sahibi olmadıklarından böyle bir taarruza 
samimi olarak taraftar görünmüyorlar. Bu harekâtın 
icrası, rütbem tashih olunarak bana tevdi olunursa, 
ben bu işi deruhte ederim.” diyerek taarruz harekâtının 
mümkün olduğunu bildirmekteydi. 

Telgrafın ulaşmasından kısa süre sonra Başkomutan 
Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa ile Genelkurmay 
İkinci Başkanı Bronsart Paşa Erzurum’a geldi. Ordu 
karargahında yürütülen uzun müzakereler sonucunda 
taarruzun mevsim şartları dikkate alındığında 21 
Aralık’tan itibaren başlatılması uygun görüldü. Taktik 
plan; 11. kolordunun cephe taarruzuyla Rusları tespit 
etmesi, 9 ve 10. kolorduların da kuzeyden (Oltu ve 
Bardız) kuşatıcı manevra yapıp Sarıkamış’a girmesi 
üzerine kurulu idi. 
Planın başarılı olması 
Rus birliklerinin 
şaşırtılmasına, hareket 
kabiliyeti yüksek 
birliklerin hızlı 
manevralarla düşman 
arkasına sarkmasına 
bağlıydı. Ancak ne 
Enver Paşa, ne de 
Hafız Hakkı Bey 
istihbarat eksikliğini, 
lojistik planlamayı, 
kötü yol ve iklim 
koşullarını hesaba 
katmıştı. 

 III. Ordu Komutanı  
Hasan İzzet Paşa

X. Kolordu Komutanı Yarbay  
Hafız Hakkı Paşa
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İlk başlarda planı onaylayan III. Ordu komutanı 

Hasan İzzet Paşa son dakika sinirlerinin bozuk 

olması gerekçesiyle hizmetten affını isteyince Enver 

Paşa III. Ordu komutanlığını da üzerine almak 

zorunda kaldı. Rus ve Osmanlı ordusu sayı ve silah- 

mühimmat açısından birbirine denk olsa da uzun 

yıllardır Kars’ı bir ordugâh merkezi hâline getiren 

Rusya kısa süre içerisinde yardım getirebilmesine 

olanak sağlayan ve iaşe ve ikmal hizmetlerine 

imkân veren yolların mevcudiyeti sebebiyle büyük 

bir avantaja sahipti. 22 Aralık günü Türk ordusu  

taarruza geçti. 

Sarıkamış Mağlubiyeti 

3 kolordu ile Sarıkamış’ı ele geçirmeye çalışan Türk 

ordusu iklim şartlarının getirdiği olumsuzluklar, 

iaşe ve ikmal hizmetlerinin yetersizliği ve birlikler 

arasındaki muhaberenin alt seviyelerde gerçekleşmesi 

sebebiyle hesaplanan süreden daha uzun bir vakitte 

Sarıkamış’a gelebildi. Baskın tarzında yapılacak 

bir harekâtta yaşanan bu gecikmeler Sarıkamış’ta 

bulunan Rus birliklerinin takviye alabilmesine imkân 

verdi ve bu durum Rus ordusunu felaketten kurtardı. 

Zaman zaman fırtına ve yoğun sis, birliklerin 

dağılmasına sebep olarak düzenli harekâta imkân 

vermiyordu. Kışlık giyim ve teçhizatı olmayan askerler 

bir yandan soğukla mücadele ederken diğer taraftan 

da karla kaplı yollarda yürümeye çalışıyordu. Daha 

önemlisi kolordular arasında iyi bir haberleşme 

hattının kurulamamış olması idi. Örneğin Oltu’da Rus 

mevzilerinin önünde 92 ve 94. Alaylar hata sonucu 

birbirleriyle çatışmaya girerek ağır zayiat verdiler. 

Birliklerin iletişim hattının yetersizliği neticesinde 

birbirini takviyeden mahrum olması çoğu kez Rus 

ordusunu imha fırsatlarını zayi etti. Stratejik ve taktik 

plana sadık kalan Enver Paşa daha ilerideki hedefe 

ilerleyen 10. Kolorduya geri dönme emri verdi. Hafız 

Hakkı Bey ise kolordusunu kısa yoldan getirmek için 

askeri Allahuekber Dağı’na sürme gafletinde bulundu. 

Kolordu yol olmayan bu dağı aşmaya çalışırken 

mevcudunun üçte ikisini kaybetti. Rusların mevcudu 

takviyelerle artarken Rus topçusu Osmanlı piyadesine 

ağır zayiat verdiriyordu. Ağır zayiat, soğuk, açlık ve 

hastalıklar sonucu 9. Kolordunun  muharebe gücü 

binin, 10. Kolordunun ise iki binin altına düştü. 

Ocak ayının ilk günlerinde acı reçete gün yüzüne 

çıkmaya başlamıştı. Üst rütbeli subaylar Enver Paşa’yı 

harekâtın sona erdirilmesi için ikna etmeye çalıştılar 

ancak Başkomutan vekili geri çekilmeyi inatla reddetti. 

Bu sırada taarruza kalkan Rus ordusu Sarıkamış 

önündeki Osmanlı birliklerini gafil avladı. Pek çok kayıp 

verilirken askerlerin önemli bir kısmı da Ruslara esir 

düştü. III. Ordu’nun 22 Aralık 1914 tarihinde muharip 

olan 118 bin kişilik kuvvetinden geriye kalan sadece 42 

bin kişi olmuştu. Geri çekilme emri ancak 2 Ocak’ta  

verildi. 

Genelkurmay İkinci Başkanı Bronsart von Schellendorf
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Yenilginin Sebepleri 

Taarruz harekâtının başarısızlığının sebeplerinden biri 

Enver Paşa ve Hafız Hakkı Paşa’nın deneyimsiz ve 

haddinden fazla cesurluğundan kaynaklanmaktaydı. 

Sarıkamış’a bir an önce Kafkas fatihi olmak hevesiyle 

askerin gerekli ekipmanlardan yoksun olarak ve cebri 

yürüyüşlerle dinlendirilmeden 

yollara düşürülmesi tahammül 

sınırının üstünde bir görevdi 

ve birlikler çoğu zaman hedef 

bölgeye ulaşamadan hastalık ve 

donma gibi sebeplerle şehit oldu. 

Yine Başkomutan Vekili Enver 

Paşa’nın kolordu komutanı 

gibi hareket ederek Sarıkamış 

harekatına katılması diğer birlikler 

ile eş zamanlı harekatın önüne 

geçmiş ve büyük resmi görmeyi 

engellemişti. Atılganlığı ve deneyimsizliği ve en 

önemlisi hızlı terfiler sonucunda kıta görevlerinde 

elde edinilebilen pratik bilgilerden yoksun olması 

bir taarruz harekatında olmazsa olmaz olan menzil 

ve muhabere hattının kurulması lüzumunu gözden 

kaçırmasına vesile oldu. Yine 10. Kolordu komutanı 

Hafız Hakkı Paşa’nın harekât planına göre Oltu’dan 

Bardız’a ulaşması ve burada 9. Kolordu ile birleşerek 

Sarıkamış’a ilerlemesi gerekirken Hafız Hakkı 

Bey plan dışına çıkarak Rus birliklerini takip etmiş 

ve kuşatma hattını Kosor Boğazı içlerine doğru 

gereksiz yere genişletmişti. Bu takip ile kolordu artık 

Bardız istikametinden uzaklaşarak Ardahan’a doğru 

kanalize olmuş ve daha kötüsü cebri yürüyüşe uygun 

olmayacak şekilde Kosor’dan Beyköy’e Allahuekber 

Dağlarını aşmak zorunda kalmıştır. Buraya kadar 

zaten bitkin bir şekilde gelen 10. Kolordu bu dağları 

aşmak için fevkalade bir çaba gösterse de uzun 
yürüyüş artık Sarıkamış ile özdeşleşen donma 
vakalarının burada meydana gelmesine sebep 
olmuştur. Askerin yorgunluğunu dikkate almayan 
ve plan dışına çıkarak büyük bir çılgınlığa imza atan 
Hafız Hakkı Paşa’nın bu eylemi pek çok şehidin  
verilmesine yol açtı.

Stratejik planın kâğıt üzerinde bir başarı şansı olsa 

da teçhizat ve mühimmat durumu, yolların harekata 

elverişliliği, ikmal sistemi, ağır ateş desteği ve iaşenin 

ne suretle sağlanacağı hesaplanmamıştı. Ayrıca, 

lojistik desteğin iyi işlemesi, zaman planlamasının 

gerçeklerle uyuşması ve birlikler arasında sağlıklı 

ve hızlı iletişim konularında hazırlıklı olunması 

gerekiyordu ancak bunlar da hesaba katılmamıştı. 

Yapılan bütün hatalara rağmen subay ve askerlerin 

gayret ve cesareti ile bazı birliklerin yüksek eğitim 

seviyesi sayesinde Rus ordusuna karşı zaferin eşiğine 

kadar gelinmesi ise Türk ordusunun cesurluğu ve 

zorluklara karşı yüksek tahammülüne bir örnek olarak 

zikredilmelidir.

Donma ve Rus ağır topçusunun verdiği zayiatlar 

yanında birlik mevcutlarını azaltan ve harekâtın 

başarısızlığını doğuran bir diğer sebep salgın 

Osmanlı Genelkurmayı Sarıkamış Kuşatma Planı
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hastalıklar idi. Sarıkamış harekâtına katılan askerlerin 

“Bizi Ruslar değil bitler yendi” sözleri bu durumu 

veciz bir şekilde ifade etmektedir. 

Netice 

Almanların Batı Cephesi’ndeki yükünü hafifletmek için 
bir oldubitti ile savaşa girmek zorunda kalan Osmanlı 
Devleti’nde subay kalitesi, askerin moral motivasyonu 
ve silah - teçhizat noktasında düşmanlarına nispetle 
büyük bir zafiyet yoktu. Seferberlik teşkilatlanması 
da eski dönemlere nazaran iyi bir seviyede 
gerçekleşti. Ancak bilhassa Doğu Cephesi’nde hudut 
vilayetlerini birbirine bağlayan yolların ve demiryolu 
ağının olmaması iaşe ve ikmal hizmetlerinin iyi bir 
seviyede gerçekleşmesini önledi. Askerlerin hedef 
bölgeye intikal etmek için uzun yürüyüşler yapmak 
zorunda kalması bazen tek kurşun atmadan dahi 
güçlerinin büyük bölümünü kaybetmelerine sebep 
olduğu gibi firar hadiselerinin yaşanmasına da  
fırsat verdi. 

Diğer taraftan birlik komutanları arasındaki 
iletişim zayıflığı ve aynı hedefe dönük olmayan 
taktik düşünceler çoğu zaman farklı kararların 
ortaya çıkışına hizmet etti. Genel karargâhın 
taktik ve operatif kararları zaman zaman ordu 
komutanları tarafından yerine getirilmedi veya geç  
gerçekleşti. 

Sarıkamış harekâtı planı başarı şansı olan bir 
operasyon olsa da hızla karar verilmiş ve arka 
planda ihtiyaç duyulan unsurlar ihmal edilmişti. 
İklim koşulları, birlik sayısı, ikmal ve iaşe takviyesi ve 
muhabere hattı gibi olmazsa olmaz yeterliliklerden 
uzak bir şekilde girilen bu harpte başarı şansı oldukça 
azdı. Muharip kadro açısından da Rus ordusu Türk 
silahlı kuvvetlerine karşı sayısal olarak üstündü. 
Bunların üstüne kolordu komutanlarının taktik hataları 
da eklendiğinde harekâtın başarısızlığı kendiliğinden 

ortaya çıkmaktadır. 

Mağlubiyet ile neticelenen bu cephedeki savaşın sonuçları 
da ağır oldu. Doğu cephesinde yetersiz olan savunma hattı 
bu yenilgi ile daha da zayıfladı. Ermeni terörü bu zafiyetten 
kuvvet alarak alevlendi ve hatta bazı bölgelerde isyanlar 
çıktı. Firarilerin sivil halkın can ve mal emniyetini azaltan 
uygulamaları da ilave jandarma birliklerinin bu meselelerle 
uğraşmasına sebep oldu. Bütün bunların yanında bu 
savaşta en az Osmanlı tarafı kadar Rus ordusunun da 
yıprandığını ifade etmek gerekir. 

Sarıkamış felaketi genelkurmay karargâhının 
gerçeklerle yüzleşmesini de sağladı. Büyük Türkistan 
hayallerinin gerçeklikten uzak olduğu bu acı felaketin 
sonrasında daha iyi anlaşıldı. İnce hesaplar yapılmadan, 
kahraman olma sevdasıyla girişilen bu harekât sadece 
Almanların Batı Cephesi’ndeki işini kolaylaştırmaya 
yaradı. Nitekim Osmanlı ordusunun Sarıkamış’a bir 
kuşatma harekâtı yaptığını öğrenir öğrenmez Ruslar 
bu bölgeye Batı Cephesi’nden ilave birlikler kaydırmış 
ve uzun süre burada tutmak zorunda kalmıştı.

Alınan mağlubiyete rağmen çıkarılacak derslerin de 
olduğunu unutmamak gerekir. Türk milletinin olağanüstü 
zorluklara karşı gelebilme azmi bu savaşta da kendini 
göstermiş ve destansı bir fedakârlık örneği sergilenmişti. 
Rus ordusu yanında kötü hava koşulları ve salgın hastalıklar 
ile de boğuşan Türk askeri uzun süreceği kimse tarafından 
hesaplanmayan I. Cihan Harbi üstüne bir de şanlı Kurtuluş 
Savaşı’nı vererek bütün dünyaya bağımsız yaşama 
düsturundan vazgeçmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. 

Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa
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Tanzimat’tan Meşrutiyet’e Kadın Hakları 

Kadın hakları konusundaki ilk girişimler Tanzimat 
Dönemi ile (1839-1876) birlikte başlamış, bu dönemde 
devlet eliyle kadınların eğitim ve öğretimine yönelik 
çalışmalar yapılmıştı. Sıbyan mekteplerinden sonra 
Rüştiye, İdadi ve Sultani gibi ortaöğretim kurumlarına 
girmeye hak kazanan kızlar, ayrıca bu kurumların 
öğretmen ihtiyacını karşılamak için tesis edilen kız 
öğretmen okullarına da devam hakkına sahip olmuştu. 
İlaveten Ebe ve Kız Sanayi Mekteplerinin açılması da 
öğretim seviyesini yükselten ve kadınların toplumsal 
hayata katılımlarını artıran ileri uygulamalar olarak 
zikredilmelidir. 

Meşrutiyet döneminde (1908-1918) daha genişleyen 
bu haklar, 1914’te İnas Darülfünun’u ile yükseköğretim 
seviyesine genişledi. Basında daha görünür hale 
gelen kadınlar, kendi haklarını daha da genişletmek 
için dernek faaliyetlerine de girişmişti. Ancak, siyasi 
hayatta seçme ve seçilme hakkının kazanılması için 
bir süre daha beklemek gerekecekti.

Cumhuriyet döneminde kadının durumunu değiştiren 
en önemli gelişme ise Medeni Kanun’un kabulü ile 
gerçekleşti. Bu kanunla “tek eşlilik, boşanma hakkı, 
velayet, miras ve mal tasarrufu” gibi konularda kadın-
erkek eşitliği sağlanırken eğitimde fırsat eşitliği, 
kadınların çalışma hayatının genişlemesi ve idari 
görevlere getirilebilmesi gibi haklar da elde etmişlerdi. 
Şüphesiz bu hakların elde edilmesinde bazı cemiyetlerin 
önemli rol oynadıklarını ifade etmek gerekir. 

Bu sivil cemiyetlerden ilki Türk Kadın Birliği idi. Milli 
Mücadele sırasında tesis edilen Anadolu Kadınları 
Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’nin dağılmasından 
sonra kurulan bu cemiyet organize ettiği ulusal 
konferanslarla kadınların hak ve özgürlüklerine 
matuf farkındalıklarını artırırken uluslararası kadın 
cemiyetleri ile de iletişim kurmak suretiyle zaman 
zaman siyasi faaliyetler üstlenmiştir. Bu önemli 
cemiyetlerden ikincisi ise Türk Ocakları idi. 

Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Kadın Birliği ve 
Faaliyetleri 

Türk Kadın Birliği’nin faaliyetlerine biraz yakından 
bakarsak, 7 Şubat 1924 yılında yazar Nezihe Muhittin 
Hanım başkanlığında kurulan bu cemiyetin yönetim 
kurulunda Şukûfe Nihâi, Matlube Ömer ve Muhsine 
Salih hanımlar gibi kadınların ön planda olması 
gerektiği fikrinden hareket eden isimler vardı. 
Cemiyetin kuruluş amacı toplumsal, çalışma ve fikir 
hayatında kadının yerini genişletmeye çalışmaktı. 
Bu amaçlar uğrunda kurslar ve konferanslar 
gerçekleştirilmiş, meslek edindirme faaliyetlerinde 
rol alınmıştı. Kadınların şoförlük yapabilmeleri, 
emniyet teşkilatında ve ceza infaz kurumlarında 
istihdamları gibi talepler bu girişimlere örnek 
olarak verilebilir. Siyasi hakların kazanılması için de 
çeşitli faaliyetler düzenleyen cemiyet, uluslararası 
kadın teşkilatlarıyla ilişkiler kurup kadın kongreleri 
düzenleyerek bu konudaki farkındalığın artmasına 
katkıda bulunmuşlardır.

Türk Kadınlarının Siyasi Haklarını Kazanımı:  
Genel Seçimlerde Seçme ve Seçilme Hakkı (5 Aralık 1934)

Zeynep Hanım Konağı'nda 24 Ekim 1914'te eğitime başlayan  
İnas Darülfünun'u
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Türk Kadın Birliği Mitinginden

Türk Kadınlar Birliği Logosu

Türk Kadın Birliği Cemiyeti Reisi Nezihe Muhittin Hanımefendi

Belediye Seçimlerine Katılım Hakkı 

Ancak hanımların siyasi hak taleplerine dair sesleri 
arttıkça muhalif sesler de yükselmeye başlamış, 
bilhassa dönemin basını bu hakların henüz erken 
olduğunu dile getirmişti. 1930’lar Türkiye’sine gelirken 
bu konudaki kadınlar aleyhine muhalefetin artması 
cemiyetin daha çok bir yardım teşkilatı hüviyetine 
bürünmesine yol açtıysa da ilk başarı 1930’da Belediye 
seçimlerine katılım hakkının elde edilmesiyle kazanıldı. 
3 Nisan 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile ilk 
kez Belediye seçimlerinde oy kullanma ve Belediye 
meclislerine seçilme hakkını elde eden kadınlar 
26 Ekim 1933’te 1924 tarihli Köy Kanunu’nun ilgili 
maddelerinde düzenlemeler yapılmasıyla muhtar ve 
ihtiyar meclisi seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını 
da elde etmişlerdi. Bu minvalde ilk kadın muhtar  
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Genel Seçimlerde Seçme ve Seçilme Hakkı 

Bu hakların kazanılmasından kısa bir süre sonra 

nihayet milletvekili genel seçimlerinde de seçme ve 

seçilme hakkı elde edildi. 5 Aralık 1934’te Başbakan 

İnönü ve arkadaşlarının verdiği kanun teklifinin 

kabulüyle genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı 

elde edilmiş oldu. Kanuna göre seçme yaşı 22 olarak 

kabul edilirken, seçilme yaşı ise 30 olarak belirlenmişti. 

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin

Mersin Belediye Başkanı Müfide İlhan, Türkiye'nin ilk kadın 
belediye başkanı olarak halkı selamlıyor (1950)

Kadınları oy kullanırken gösterir tablo

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğine dair gazete kupürü

olan Gül Esin (Gülkız Übbül) 1933 yılında Aydın-Çine 
ilçesine bağlı Demirdere (bugünkü Karpuzlu) köyü 
muhtarlığına seçilirken, Öğretmen Müfide İlhan da 8 
Eylül 1950 tarihinde Mersin Belediye Başkanı oldu.
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Kadınların ilk kez katıldığı 1935 seçimleri Cumhuriyet 
Halk Fırkası’nın yalnız başına katıldığı bir tek parti 
ortamında gerçekleşti ve seçimler iki dereceli olarak 
icra edildi. Seçimlere katılım bilhassa büyük şehirlerde 
yüzde 80’lere varan yüksek bir seviyede seyretti. 
Oy verenlerin yarısına yakınının (%48) kadınlar 
olduğu düşünüldüğünde haklarını yeni kazanan 
hanımların seçimlere yüksek bir katılım gösterdikleri 
aşikârdır. Seçim sonuçlarında parlamento aritmetiği 
399 milletvekilinden 17’sinin kadın olması şeklinde 
ortaya çıkmıştı. Parlamentoya ilk kez giren kadın 
milletvekillerinin isimleri ve temsil ettikleri şehirler 
şöyle idi: 

Mebrure Gönenç (Afyon), Hatı Çırpan (Ankara), 
Türkan Örs Baştuğ (Antalya), Sabiha Gökçül 
(Balıkesir), Şekibe İnsel (Bursa), Huriye Öniz Baha 
(Diyarbakır), Fatma Memik (Edirne), Nakiye Elgün 
(Erzurum), Fakihe Öymen (İstanbul), Benal Nevzat 
Arıman (İzmir), Ferruh Güpgüp (Kayseri), Bahire 

Bediş Morova (Konya), Mihri Pektaş (Malatya), Meliha 
Ulaş (Samsun), Fatma Esma Nayman (Seyhan), 
Sabiha Görkey (Sivas), Seniha Hızal (Trabzon) ve 
Hatice Özgünar (Çankırı) (ara seçim). 

1935 Seçimleriyle Parlamentoya Girmeye Hak Kazanan Kadın Vekiller

İlk Kadın Milletvekillerimizden Esma Nayman

6 Şubat 1935 tarihli gazete kupürü
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Münif Fehim'in Fırçasından Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkını Kazanmasından Sonra Parlamentoyu Gösteren Tablo

Parlamentoya girmeye hak kazanan kadınların 
Meclisteki tartışmalara da büyük bir özveri ile 
katıldıkları görülmekteydi. Bütçe görüşmelerinde, 
eğitim ve sağlık konularında önemli konuşmalar 

yapan hanım milletvekillerinin genel olarak önerileri 
arasında kızların eğitim seviyesinin yükseltilmesi 
ve sağlık sorunlarının iyileştirilmesi gibi konuların 
ağırlıkta olduğu meclis zabıtlarından anlaşılmaktadır.  
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Abdulhalim ARAS

12. Dönem Anavatan Partisi Kayseri, 13. Dönem Anavatan 
Partisi Siirt, 17 ve 18. Dönem Anavatan Partisi Kocaeli 
Milletvekili. 17 ve 18. Dönem TBMM Başkanvekili. 

Halim Aras, 14 Aralık 2018’de vefat etti. Aras’ın cenazesi 
TBMM’de düzenlenen törenden sonra Kocatepe Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda 
defnedildi. 

Aras, 1925’te Develi’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık görevinde 
bulundu.

(1925-2018)

Abdullah Cengiz DAĞYAR

17 ve 18. Dönem Anavatan Partisi Antalya Milletvekili. 

Abdullah Cengiz Dağyar, 11 Aralık 2018’de vefat etti. Dağyar’ın 
cenazesi Antalya Muratpaşa Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Antalya Konyaaltı Uncalı Mezarlığı’nda 
defnedildi. 

Dağyar, 1932’de Antalya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Demir Çelik Tarım Gıda 
Turizm ve Enerji AŞ İdareciliği ve Antalya Ticaret ve Sanayi 
Odası Meclis Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1932-2018)
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Orhan CİVELEK

Danışma Meclisi Afyonkarahisar Üyesi. (15.10.1981 – 
06.12.1983)

Orhan Civelek, 15 Aralık 2018’de vefat etti. Civelek’in cenazesi 
İzmir Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda defnedildi.

Civelek, 1932’de Afyonkarahisar’da doğdu. Siyasal Bilgiler 
Fakültesinden mezun oldu. Türkiye Çimento Sanayii 
Müfettişliği, Personel ve Eğitim Müdürlüğü; Çorum, Niğde, 
Söke, Afyon ve Ankara Çimento Fabrikası Müdürlüğü 
görevlerinde bulundu.

(1932-2018)

Hasan YILDIRIM

15 ve 16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Kars Milletvekili. 

Hasan Yıldırım, 18 Aralık 2018’de vefat etti. Yıldırım’ın cenazesi 
TBMM’de düzenlenen törenden sonra Kocatepe Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Yıldırım, 1931’de Germeli’de doğdu. Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Reşadiye Hâkimliği, 
Sivas Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı ve Ardahan Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

(1931-2018)
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Abdullah ALTINTAŞ

17. Dönem Anavatan Partisi Afyon Milletvekili.

Abdullah Altıntaş, 26 Aralık 2018’de vefat etti. Altıntaş’ın 
cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra Kocatepe 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Altıntaş, 1926’da Dağılgan’da doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsü 
Pedagoji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığında Öğretmenlik, 
Başöğretmenlik, Bölge Okulu Başöğretmenliği; Millî Eğitim 
Müfettişliği, Müfettişler Sendikası Genel Başkanlığı ve Gazi 
Üniversitesi Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu Pedagoji Dersi 
Öğretim Üyeliği görevlerinde bulundu.

(1926-2018)

Şükrü METO

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi. (14.10.1979 – 12.09.1980)

Şükrü Meto, 22 Aralık 2018’de vefat etti. Yıldırım’ın cenazesi 
TBMM’de düzenlenen törenden sonra Kocatepe Camisi’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Rize İyidere ilçesi Taşhane 
Köy Mezarlığı’nda defnedildi.

Meto, 1934’te Rize’de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesinden mezun oldu. Türkiye Çimento Sanayii AŞ 
İstanbul Alım Satım Müdürlüğü çalışanı, Rize İyidere Belediye 
Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Akaryakıt 
Müfettişliği, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Müfettişliği, Petrol 
Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı Müşavirliği görevlerinde bulundu

(1934-2018)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
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