
OCAK - ŞUBAT 2019 • SAYI 239

M
E
C
L
İS

 H
aber

 D
er

g
isi  

O
C

A
K

 - ŞU
B

A
T

 2019

TBMM Ana Bina

TBMM Halkla İlişkiler Binası

 TBMM’NİN 29. BAŞKANI  
AK PARTİ TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ  

PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP  
OLDU





TBMM ADINA YAYIN SAHİBİ
PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP

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 

OCAK - ŞUBAT 2019 SAYI: 239 ISSN: 2146-7730



İÇİNDEKİLER

TBMM Başkanı  
Binali Yıldırım, 

Parlamento 
Muhabirleri ile Bir 

Araya Geldi 

9

“Ombudsmanlığın 
Dünü, Bugünü 

ve Yarını” Konulu 
Çalıştay TBMM’de 

Gerçekleştirildi

42

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ..................................................... 8

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Parlamento Muhabirleri ile  
Bir Araya Geldi ....................................................................................... 9

"9. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" Töreni Gerçekleştirildi ......12

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çanakkale'de Karne Törenine 
Katıldı .......................................................................................................15

1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi 
Töreni Gerçekleştirildi ..........................................................................17

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Deniz Baykal'ı Ziyaret Etti ..........20

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Taziye Dileklerinde Bulundu ......20

Ayşen Gruda Vefat Etti ........................................................................21

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Kabulleri .....................................22

Erzincanlılar Kalkınma ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin  
Açılışı Gerçekleştirildi .........................................................................34

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yenilenen TBMM Üyeler 
Lokantası’nı Ziyaret Etti ......................................................................35

Yeni Eğitim - Öğretim Dönemi Mesajı .............................................36

"22. Avrasya Ekonomi Zirvesi" İstanbul’da Yapıldı .......................36

Sultan İkinci Abdülhamid Han’ın Vefatının 101. Yıl Dönümü .......39

Dört Askerimiz Şehit Oldu .................................................................40

TBMM'de "Troya Hazineleri Asırlık Hasret" Belgesel Filminin 
Gösterimi Yapıldı ..................................................................................40

“Ombudsmanlığın Dünü, Bugünü ve Yarını” Konulu Çalıştay 
TBMM’de Gerçekleştirildi ...................................................................42

Türkiye'nin NATO'ya Üye Oluşunun 67. Yıl Dönümü Mesajı .......45

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Veda Yemeği" Verdi ...................46

TBMM Başkanlığında Devir - Teslim Töreni Gerçekleştirildi ......49

AK PARTİ, CHP, HDP ve İYİ Parti Grubu TBMM Başkanlığı  
Adaylık Başvurusunu Yaptı .................................................................51



TBMM'nin 29. Başkanı AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili  
Prof. Dr. Mustafa Şentop Oldu .........................................................54

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Öz Geçmişi ............................59

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, Görevini TBMM Başkanı 
Seçilen Mustafa Şentop'a Devretti ...................................................60

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay,  
TBMM Başkanı Seçilen Mustafa Şentop'u Kutladı ........................60

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u Kabul Etti ........61

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 
Vefatının Yıl Dönümü Sebebiyle Bir Mesaj Yayımladı ...................61

28 Şubat Darbesi'nin Yıl Dönümü Mesajı ......................................62

Hocalı Katliamı’nın 27. Yılı..................................................................62

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Kabulleri .....................................63

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Kabulleri ................................67

27. Dönem TBMM Başkanlık Divanı ................................................ 76

27. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti .... 79

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Başkanlığındaki İlk Meclis 
Başkanlık Divanı Toplantısı Yapıldı ...................................................80

TBMM "Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası"na Destek Verdi ....80

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurulda Kabul Edildi ........82

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ile Dizi ve Sinemanın Desteklenmesi Teklifi 
Genel Kurulda Kabul Edildi ................................................................90

Ocak Ayına İlişkin Yasama İstatistikleri ...........................................96

Aden, Somali ve Arap Denizi Tezkeresi ile ALS, SMA, MS ve  
DMD Hastalıkları için Meclis Araştırma Komisyonu Kurulması, 
Genel Kurulda Kabul Edildi  ............................................................... 97

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik  
Yapan Kanun Teklifi Genel Kurulda Kabul Edildi ..........................100

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Hayvan Hakları için Meclis 
Araştırma Komisyonu Kurulması, Genel Kurulda Kabul Edildi .......110

TBMM'nin  
29. Başkanı AK PARTİ 

Tekirdağ Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa 

Şentop Oldu

54

27. Dönem TBMM 
Başkanlık Divanı 
Heyeti Anıtkabir'i 

Ziyaret Etti

79



Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinin Adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve  
Teknoloji Üniversitesi Olarak Değiştirilmesini Öngören  
Kanun Teklifi, Genel Kurulda Kabul Edildi ......................................114

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Kurulda Yemin Etti ... 116

AK PARTİ Meclis Grubu Yeni TBMM Başkanvekilini  
Belirlemek Üzere Toplandı ............................................................... 117

TBMM’de Sandalye Dağılımı Değişti .............................................. 117

Şubat Ayına İlişkin Yasama İstatistikleri ......................................... 118

Dışişleri Komisyonunda "Türk Dış Politikasındaki  
Son Gelişmeler" Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı ....... 119

KİT Komisyonunda, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile  
Türkiye Taşkömürü Kurumuna İlişkin Hesaplar Onaylandı ....... 122

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
Komisyonda Görüşülerek Kabul Edildi .......................................... 122

Devre Mülk Sektöründe Yaşanan Mağduriyet İddialarının 
Araştırılması Alt Komisyonu Toplandı ........................................... 124

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Bursa’da İncelemelerde Bulundu ....125

Gençleri Mühendislik Alanlarına Teşvik Etmeyi Amaçlayan  
KEFEK Alt Komisyonu Toplandı ...................................................... 127

"İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi"  
Alt Komisyonunda Bilirkişiler Sunum Yaptı .................................. 129

Dışişleri Komisyonu Uluslararası Anlaşmalar ile İlgili Kanun 
Tekliflerini Kabul Etti ........................................................................... 131

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu Toplandı .......132

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonunu Bilgilendirdi ..................................................... 133

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan Oldu .................. 136

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Kanun Tekliflerini Görüştü .......136 

Türkiye - Avrupa Birliği KPK Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel 
Kabulde Bulundu ................................................................................ 137

Dışişleri Komisyonu Sudan'a Resmî Ziyarette Bulundu ............. 138

133

Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk; Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonunu 
Bilgilendirdi

119

Dışişleri 
Komisyonunda "Türk 
Dış Politikasındaki 
Son Gelişmeler" 
Hakkında 
Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı



153

9 Şubat Dünya 
Sigarayı Bırakma 
Günü Dolayısıyla 
TBMM'de Farkındalık 
Çalışması Yapıldı

140
TBMM'de  
"TÜRKPA Çalıştayı" 
Yapıldı

Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyeleri TBMM'yi  

Ziyaret Etti ........................................................................................... 138

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı  

Hakan Çavuşoğlu, AB Delegasyon Heyeti ile Görüştü .............. 139

TBMM'de "TÜRKPA Çalıştayı" Yapıldı ............................................ 140

Türkiye - Çek Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 

Başkanı Salim Çivitcioğlu, Çekya Büyükelçisi ile Bir Araya Geldi .....143

Türkiye - Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 

Başkanı Refik Özen, Bosna Hersek Büyükelçisi ile Görüştü .... 144

TBMM ve KKTC Meclis Futbol Takımları Arasında  

Dostluk Maçı Yapıldı .......................................................................... 145

Dışişleri Komisyonu Heyeti ABD’yi Ziyaret Etti ........................... 145

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Belçika  

Büyükelçisi ile Görüştü ..................................................................... 147

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, 

Romanya Büyükelçisini Kabul Etti .................................................. 147

NATO PA Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 

NATO'ya Üye Oluşunun 67. Yıl Dönümü Nedeniyle Bir Mesaj 

Yayımladı ............................................................................................. 147

13. Akdeniz Parlamenterler Asamblesi (PAM) Genel Kurulu 

Sırbistan'da Yapıldı ............................................................................ 148

TBMM Heyeti Azerbaycan'da Resmî Temaslarda Bulundu ...... 149

Türkiye - Tayland Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı  

Metin Gündoğdu, Tayland Büyükelçisi ile Görüştü .......................... 151

TBMM'nin Pakistan Başbakanı Han'a Mektubu, Pakistan 

Basınında Yankı Uyandırdı ............................................................... 152

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TBMM'de 

Farkındalık Çalışması Yapıldı ........................................................... 153



TARİHTE BU AY
Islahat Fermanı ve Muhteviyatı (28 Şubat 1856) ............................................................................................... 156

II. Abdülhamid (1842-1918) ......................................................................................................................................159

Türk Tayyare Cemiyetinin Tesisi (16 Şubat 1925) ve Havacılık Sanayisindeki Gelişmeler ........................ 164

Islahat Fermanı ve Muhteviyatı  
(28 Şubat 1856) 156

Türk Tayyare  
Cemiyetinin Tesisi  
(16 Şubat 1925)  

ve Havacılık  
Sanayisindeki  

Gelişmeler

164

II. Abdülhamid (1842-1918) 159



MECLİSTEN HABERLER

bu ay



8

TBMM Başkanı Faaliyetleri

OCAK - ŞUBAT 2019

MART 2019

BASIN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım’ın mesajı şu şekilde:

“Gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını 

düzenleyip, güvence altına alan ve gazetecilik 

mesleğine yasal bir dayanak oluşturan 212 

sayılı yasanın kabul edilişinin 58. yılındayız. 

Bugün vesilesiyle medya mensuplarının 

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü  

kutluyorum. 

Teknolojik yenilikler, haberi yapma ve habere 

ulaşma hızı artmıştır. Bu durum gazetecilik 

mesleğinde değişimi zorunlu hâle getirmiştir. 

Değişim sürecine uyum sağladıktan sonra, 

hayattan haberdar olmamızı sağlayan gazetecilik 

mesleğinin öneminin ve itibarının daha da 

artacağına inanıyorum. 

Basın meslek ilkelerine bağlı bir şekilde 

milletimizin sesi ve sözcülüğünü yapan 

gazetecilerimize, mesleki hayatlarında başarılar 

diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 

tekrar kutluyorum.”

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
9 Ocak 2019
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mecliste 
parlamento muhabirleriyle bir araya geldi.

TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 
programa TBMM Başkanvekilleri Mustafa 
Şentop ve Celal Adan, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM 
İdare Amiri Orhan Yegin ve TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da katıldı.

Parlamento muhabirlerinin TBMM Üyeler 
Lokantası'ndan yararlanamamasına ilişkin soruya 
Yıldırım, "Meclisteki sayının artması dolayısıyla yeni 
yemek yerleri düzenleme ihtiyacı doğdu. O çerçevede 
aldığımız bir karardır. Bu, milletvekillerimizden de 
gelen bir talep üzerine yapılmıştır. Bundan gazeteci 
arkadaşlarımızın memnuniyetsizliği olduğunu 
biliyorum. Hâlen bu memnuniyetsizlik devam 
ediyorsa tekrar çözüm üretme yoluna gidebiliriz." 
diye konuştu. 

Bir gazetecinin, gazetecilerin yıpranma payının 
emeklilik yaşında da dikkate alınmasıyla ilgili talebi 
üzerine Yıldırım, "Bana göre bu makul bir istek. 
Bunun adil ve anlamlı olması için en son emeklilik 
yaşından düşürülmesi gerekir. Bu bence genel olarak 
düşünülmesi icap eden bir şey. Yapılan işin anlamlı 
olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil 
edilmesi lazım. Doğru olan bu. Öbür türlü koymanın 
anlamı yok. Bu konuya bir bakalım." ifadelerini 
kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, yerel seçime kadar polislere 
3600 ek gösterge verilip verilmeyeceğine ilişkin 
soruya şu yanıtı verdi: 

"3600 ek gösterge meselesi hükûmetin bir sözüdür. İlgili 
kesim mutlaka bunun takipçisi olacaktır. Bize gittiğimiz 
yerde soruluyor. Hükûmet adına bir söz söyleme 
konumunda değilim şu an için ama verilen söz mutlaka 
yerine getirilecektir. Birkaç gün önce vatandaşın biri 
bu konuyu Cumhurbaşkanımıza doğrudan sordu. 
O da 'haklısın' dedi. Hükûmetin bu konuyla ilgili bir 
planlaması mutlaka olacaktır. Çünkü söz verilmiştir. 
Verilen sözün mutlaka yerine getirilmesi gerekir." 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine geçilmesinin 
ardından parlamentonun etkisinin azaldığına ilişkin 
eleştirilerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, 16 Nisan 
2017'de yapılan halk oylamasına giderken "güçlü 
hükûmet, güçlü Meclis" sloganını kullandıklarını hatırlattı. 

Yeni sisteme geçişin hedeflerinden birinin yasama ile 
yürütmenin birbirinden net olarak ayrılması olduğunu 
dile getiren Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Yeni sistemin hedefi ve amacı bu iki iradeyi birbirinden 
ayırmak. Aslında bu, seçimle gerçekleşti. Meclisin 
yeni dönemde yasama, denetleme ve parlamenter 
diplomasiyi geliştirme alanında önemli fonksiyonları, 
görevleri olacak. Daha işin başındayız. Ben Meclisin 
zayıflayacağı kanaatinde değilim. Yeni sistem Meclisi 
daha da güçlendiriyor. Temsilde adaleti azami oranda 
sağlıyor. Bugün Mecliste vatandaşların verdiği oyların 
yüzde 97'si temsil ediliyor. Önceki sistemde bu 
olmuyordu. Yüzde 10 baraj olmasına rağmen yüzde 
97 temsil seviyesine ulaştık. Gelecek dönemlerde 
oluşacak parlamentolarda Meclisin aidiyeti, kurumsal 
yapısı çok daha güçlenecek. Yürütmeyi denetleme 
anlamında, yasamanın, kanun yapmanın, kanunların 
niteliği bakımından da ciddi bir iyileşme, gelişme 
olacağını öngörüyorum." 

10 Ocak 2019
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, siyasi 
parti grupları ayrı ayrı Parlamento Muhabirleri 
Derneğini ziyaret etti. 

TBMM İdare Amiri Orhan Yegin, TBMM İdare 
Amiri Mahmut Toğrul, BBP Genel Başkanı ve 
Ankara Milletvekili Mustafa Destici, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK 
PARTİ Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grup Başkanvekili 
Muhammed Levent Bülbül, MHP Ordu Milletvekili 
Cemal Enginyurt, HDP Grup Başkanvekili Ayhan 
Bilgen, HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun ve TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu Parlamento 
Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'a 
bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.

İlk olarak HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, 
TBMM İdare Amiri Mahmut Toğrul ve partisinin 
Muş Milletvekili Şevin Coşkun ile 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri 
Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u  
ziyaret etti.

Gazetecilerin çalışma koşullarına değinen Bilgen, 
"Bizim açımızdan sadece bir gün hatırlanmayacak 
kadar önemli bir sorumluluk, görev ifa ediliyor. 
Özellikle de yeni sistemde, güçler ayrılığıyla birlikte 
olmazsa olmaz denge denetleme sisteminin 
dinamiklerinden birisi medyanın özgürlüğüdür."  
ifadesini kullandı. 

Bilgen, Toğrul ve Coşkun, ziyaret öncesinde Meclis 
basın koridorundaki ajans, gazete ve televizyon 
bürolarındaki çalışanlara karanfil verdi. 

Daha sonra AK PARTİ Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 
PMD'yi ziyaret ederek, Dernek Başkanı Göksel 
Bozkurt ve Mecliste görev yapan gazetecilerle bir 
araya geldi.

Türkiye'deki gazeteciliğin geçmişi ve çalışanların 
elde ettiği kazanımları dile getiren Yağcı, zamanını 
ülkenin aydınlanması ve geleceği için harcayan basın 
çalışanlarının gününü kutladığını belirtti. 

Yağcı, şunları kaydetti: 

"Türkiye'nin, demokratik, hukuk devleti sınırları 
içerisinde gelişimi için basınımızın önemli bir yer 
tuttuğuna canı gönülden inanıyorum. Eğer bir yere 
ulaşacaksak bir ve beraber olarak el ele gönül gönüle 
vererek ulaşacağız. İnşallah daha güzel yarınları inşa 
etmek için hep birlikte çalışıyoruz. Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesinin üzerinde bir ülkeyi oluşturmanın 
gayreti içerisindeyiz. Bunu da hep birlikte  
gerçekleştireceğiz." 

AK PARTİ'li Yağcı, PMD ziyaretinde, gazetecilere 
Bilecik'in yöresel ürünleri olan boza ve Osmanlı tatlısı 
ikram etti. 

Ardından, AK PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret 
ederek, Mecliste görev yapan gazetecilerle bir araya 
geldi. 

10 Ocak 2019

PARLAMENTO MUHABİRLERİ 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNDE 
ZİYARET EDİLDİ  
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AK PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet Emin 

Akbaşoğlu, ziyareti sırasında gazetecilere memleketi 

Çankırı'nın kaya tuzu ve yöresel ürünlerini  

hediye etti. 

Daha sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 10 

Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla MHP Grup 

Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ile Parlamento 

Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u 

ziyaret etti.

Ziyarette basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü'nü kutlayan Akçay, böyle 
günlerin farkındalık oluşturmak ve bilinç 
yaratmak için önem taşıdığını dile getirdi. Akçay, 
"Gazetecilerimizi Meclisin gören gözü, duyan 
kulağı, konuşan dili olarak değerlendiriyoruz." diye  
konuştu.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento 
Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek Mecliste görev 
yapan gazetecilerle bir araya geldi.

TBMM İdare Amiri Orhan Yegin ile TBMM Genel 
Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, parlamento 
muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü 
kutladı.  

Yegin, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Meclis 
basın koridorundaki ofisleri gezerek parlamento 
muhabirleriyle sohbet etti. 

Daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) 
Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret eden Yegin, 
"Güzel bir anma günü, gazetecileri kutluyoruz." 
dedi. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, günün anlam ve 
önemine ilişkin gazetecilerle kahvaltıda bir araya 
geldiğini hatırlatan Yegin, programda gazetecilerin 
bazı sorunları dile getirdiğini aktardı. 

Yegin, söz konusu problemlerin tamamını gelecek 
süreçte değerlendireceklerini belirtti. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu da gazetecileri 
tebrik ederek "Basın çalışanlarının bu güzel 
gününü yürekten tebrik ediyorum. Şuna inanıyorum 
ki TBMM'nin önemli bir gücüsünüz. Bizim her 
şeyimizsiniz." dedi. 

Kendilerini gazetecilerle daha iyi ifade etme 
özgürlüğünü ve güzelliğini yakaladıklarını vurgulayan 
Kumbuzoğlu, "15 Temmuz'da gösterdiğiniz 
yürekli direnişi 80 milyon vatandaşımız ve Meclis 
çalışanları da unutmayacaktır. Siz gerçekten bu 
ülke için çok değerlisiniz. Genel Sekreter olarak size 
daha iyi çalışma ortamları sağlama, sorunlarınızı 
giderme noktasında her zaman yanınızdayız."  
diye konuştu. 
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Ziyarette, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Hakan 
Suat Ölmez ile TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkan Vekili Necati Sungur da yer aldı. 

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa 
Destici, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 
Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret ederek, 
Mecliste görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin Mecliste yaşadığı sorunları 
bildiğini belirten Destici, sorunların çözümü 
için gerekli girişimlerde bulunacağını ifade  
etti.

"9. İBRAHİM KERESTECİ BASIN ÖDÜLLERİ" TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen Belediye ve Özel İdare Çalışanları 
Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) tarafından bu yıl 
9'uncusu verilen "İbrahim Keresteci Basın Ödülleri" 
törenle sahiplerini buldu.

Törene, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Memur-
Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, BEM-BİR-SEN Genel 
Başkanı Levent Uslu, gazeteciler, sendikacılar ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Ödül töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Törende, 
2010'da geçirdiği bir trafik kazasında hayatını 
kaybeden İbrahim Keresteci'nin yaşam öyküsünü 
anlatan film gösterildi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "9. İbrahim Keresteci Basın 
Ödülleri" töreninde yaptığı konuşmada, Memur 
Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) kurucusu 
Mehmet Akif İnan, İbrahim Keresteci, görev başında 
hayatlarını kaybeden gazeteci, polis ve askerlere 
rahmet, gazilere ise şifalar diledi. 

Bu ülke için gayret eden gazetecilerin ödüllendirildiğini 
ifade eden Yıldırım, "Muallim Naci'nin güzel bir sözü 
var. 'Marifet iltifata tabidir, alıcısı olmayan meta 
zayidir.' diyor. Dolayısıyla başarılar, iltifatla olur. İyi 
başarıları beraberinde getirir. Millet olarak tenkitte 
çok cömert ama taltifte maalesef o kadar çok cömert 
değiliz. Bunu iyi bilmemiz lazım. Bugün aynı zamanda 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'dür. Bütün 

gazetecilerimizin bugününü tebrik ediyorum." diye 
konuştu. 

Gazetecilik mesleğine yasal bir konum sağlayan ve 
haklarını güvence altına alan 212 sayılı Kanun’un 58 
yıl önce 1961'de yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yıldırım, 
şu şekilde devam etti: 

"Basın deyip geçmeyelim. Basınsız da olmuyor, 
bazen basınla da olmuyor. Siyasetçi olarak bunu bilen 
birisiyim ve basınla çok muhabbeti olmuş, tatlı, biraz da 
buruk hatıraları olan birisi olarak söylüyorum. Meslek 
hayatları boyunca, çok okunan ya da günümüzün 
dijital tabiriyle çok tıklanan haber, araştırma, makale 
ve mülakata daha nice yıllar imza atmalarını diliyorum. 
15 Temmuz alçak darbe girişiminin defedilmesinde, 
şüphesiz Cumhurbaşkanımızın liderliği, o zaman 
sorumluluğunu taşıdığım 65. Hükûmet, aziz 
milletimiz; ülkeye, bayrağa, ezana sahip çıkması ama 
onun yanı sıra medyanın, basının o gece çok güzel 
bir duruş sergilemesi, durumdan vazife çıkararak 
teröristlere, alçaklara karşı tek yürek, tek yumruk 
olması, alçak girişimin bastırılmasında da çok büyük 
katkı sağlamıştır." 

TBMM Başkanı Yıldırım, 12 yıllık Ulaştırma 
Bakanlığı döneminde basınla çok sıkı ilişkileri 
olduğunu anımsatarak "Başbakanlık döneminde 
de sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar, ilgilerini 
artırarak devam ettirdiler. Bu doğal bir durumdu. 

10 Ocak 2019
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Çünkü hükûmetin başındaydım ve içeride, dışarıda 
bütün meselelerle ilgilenmek, onlara çözüm bulma 
sorumluluğu taşıyordum. Şimdi TBMM Başkanıyım. 
Tabii bunun yanı sıra da dünya başkenti İstanbul'un 
Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayıyım. 
'Önce millet, önce memleket' diyerek bu yola çıktık. 
31 Mart'ta seçim yapılacak. 31 Aralık 2018'in son 
dakikalarını Ümraniye'de bir itfaiye istasyonunda 
geçirdim. İstanbul'un her köşesinde, tam 122 
noktada 4 bin personeliyle biz yatıyorken ayakta 
duran itfaiyeci kardeşlerimiz, İstanbul'un can ve 
mal emniyetini koruyor. İtfaiyeciler kutsal bir görev 
yapıyorlar. Aynı şekilde zabıta ve sağlık ekiplerimiz, 
insanımıza hizmet eden, hayatını kolaylaştıran kim 
olursa olsun başımız gözümüz üstünde yeri var."  
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, önlerinde bir seçim olduğunu 
ve ortaya çıkacak adayların düşüncelerini, projelerini 
anlatarak halktan oy isteyeceklerini vurgulayarak 
"Günün sonunda sandığa gidenler, kim daha ikna 
edici olmuşsa, kim daha aklına yatacak şeyler 
söylemişse, onda karar verilecek. Verilen karar bizim 
için en makbul ve en doğru karardır. Adaylığımızın 
Yüksek Seçim Kurulu tarafından onaylanmasıyla 
beraber, basın mensuplarıyla daha çok görüşeceğiz. 
Çünkü, İstanbul'un her tarafına, ilçe belediye başkan 
adaylarımızla beraber, bütün sivil toplum kuruluşları, 
gençler, yaşlılar, kadınlar, memurlar, çalışanlar, 
velhasıl 15 milyon İstanbullu ile çeşitli vesilelerle bir 
araya geleceğiz." diye konuştu. 

Seçim çalışmaları boyunca çok 
az konuşacaklarını ancak halkı 
çok daha fazla dinleyeceklerini 
anlatan Yıldırım, sözlerini  
şu şekilde sürdürdü: 

"Çünkü, Rabb’imiz bize boşuna 
iki kulak, bir ağız vermemiş. 
İki dinleyin bir konuşun diye 
vermiş. Bunda bir hikmet var. 
Üç şey makbuldür. Biz de ona 
riayet edeceğiz. Derler ki, 'Üç 
şeyde hikmet vardır: Musa'nın 
asası, babanın kesesi, sözün 
kısası.' Dünya değişiyor. 

Başkan Levent Uslu, bazı sorunlar anlattı. Değerli 
dostlar, karşınızda 12 yılda Türkiye'yi, altyapıda 
39. sıradan, dünyada 9.sıraya yükseltmiş birini 
görüyorsunuz. Hava yolunu halkın yolu yapan birini 
görüyorsunuz. Yolları bölen, gönülleri birleştiren 
birisini görüyorsunuz. Yolları bölen, milleti birleştiren 
birini görüyorsunuz ama söylediğimiz bir şey var: 
Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu kadar açık 
konuşuyoruz. Bizim için makamlar, mevkiler geçer, 
gider. Büyük projelere, köprülere, havalimanlarına, 
hastanelere, Türkiye'nin kaderini değiştiren milyarlık 
işlere imza atan ve bu konularda geçmişi olan birinin 
'yemek, kreş parası' gibi meselelerle bir saniye 
bile kaybedecek vakti yok. Size söz veriyorum. Bir 
pazarlık konusu olamaz. Bugün içinde bunu üzerime 
aldım. Birkaç gün içinde çözeceğim. Bunlar, seçim 
vaadi falan değil. Bunlar en temel insani ihtiyaçlardır. 
Biz bu kurumları biliriz. Bize ne ot yoldurduklarını 
biliriz. Biz onlara rağmen 20 bin kilometre yol, 56 
havalimanı, Hakkâri'den Edirne'ye kadar internet 
yaptık. Onun için onların anlayacağı dili iyi bilirim. 
Gereğini yaparım." 

Adaylık sürecinde halkla iç içe olacaklarını, bunlara 
ilişkin pek çok haberlerin yayımlanacağını aktaran 
Yıldırım, "Gazetecilerin kendi mesleklerinin kurallarına 
uymasını çok önemsiyorum. Doğru haber, doğru 
yorumu getirir. Yanlış haberi düzeltmek zorunda 
kalmak, çok zor bir iştir. Bir yanlışı düzeltmek için 28 
tane doğru iş yapmanız lazım. Eleştiri her zaman yapılır.  
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Buna saygı duyarız. Çünkü basın milletin gözü, 
kulağıdır. Millet adına ülkeyi yönetenleri denetler. Bu 
bütün demokrasilerde olan bir şeydir. Demokrasinin, 
çok sesliliğin savunucusudur basın. Türkiye'de basının 
bu manada son derece dinamik ve özgür olduğunu 
biliyorum. Basın özgürlüğü konusunda ülkemize 
yapılan saldırıları da doğrusu kabul etmek mümkün 
değildir. Burada bir çifte standardın olduğunu hep 
gördük. Eleştiri ile hakaret, tehdit ile tenkit, habercilikle 
iftira arasındaki farkı mutlaka ayırmamız lazım. 
Çok kez bu farkı dikkate almayanların hedefi hâline 
geliyoruz. Kamu adına iş yapanların kaderidir bu ama 
bu bizi ülkemize, milletimize hizmet etme arzusu 
ve azminden geri bırakmaz." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Erdal İnönü'nün, "Gazetecilerde başkalarıyla ilgili 
bir haber gördüğümde hemen inanıyorum. Kendim 
ile ilgili bir haber gördüğümde hiç inanmıyorum" 
sözünü anımsatan Yıldırım, "Başkalarıyla ilgili bir 
haberi okuyan kişi 'Vay namussuz' der, geçer ama 
siz işin öznesisiniz, işin konususunuz. Dolayısıyla 
iftira ve hakaretin olup olmadığını en iyi bilen  
sizsiniz." dedi. 

"Her şeyde olduğu gibi basında da muazzam bir 
değişim yaşanıyor" diyen Yıldırım, sözlerini şu şekilde 
tamamladı: 

"Eskiden gazeteler vardı. 24 saatte bir haberin 
değişmesi vardı. Sonra radyolar devreye girdi, 
televizyon geldi. Nihayet internet hayatımıza girdi. 
Gazetecilik mesleğine adını veren gazeteler işin 
öznesiyken, şimdi artık tali konuma düştü. Bu 
anlaşılabilir bir şey. Çünkü teknoloji hayatımızı 
değiştiriyor. Hemen her alanda, üretim ve tüketim 
değerlerimiz değişiyor. Dünyada yeni yeni meslekler 
ortaya çıkıyor. Bildiğimiz meslekler kayboluyor. BM'nin 
yaptığı bir araştırmaya göre, önümüzdeki 25 yıl içinde 
bugünkü mesleklerin yüzde 48'i yok olacak. Bu 
dünyada çalışanların yarısına yakını eğer bu değişimi 
anlamamışsa işinden olacak demektir. Yeni meslekler 
gelecek. Çoğu bilgisayar ve bilgisayar uygulamaları 
olmak üzere yeni yeni meslekler olacak. Gazetecilik 
mesleğine ismini koyan gazeteciler de iletişim 
platformu hâline geldi. Okuyucu yerine, artık takipçi 
diye bir tabir çıktı. Eskiden gazete bayiliği iyi bir işti. 

15 yıl önce 3 milyon gazete okunuyordu. Bugün de 3 

milyon kişi gazete okuyor. Türkiye'de iletişimde büyük 

bir değişim yaşanıyor. Türkiye'nin internet geçmişi 

çok uzun değil. 1994'ten beri internet var. 2002 yılına 

geldiğimizde geniş bant internet diye bir şey yoktu. 

Sürekli aktif olan 10 milyon internet sayfamız var. 

Gazetelerden çok daha etkili ve dinamik bir mecradan 

bahsediyorum. Biz dünyadan farklı değiliz, dünya 

da bizden. İnternet, cep telefonları hayatımızın bir 

parçası oldu. Cep telefonlarını elimizden alsınlar, 

şaşırıp kalırız. Bazen bizi ailemizden ayıran bir aygıta 

dönüştü." 

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile BEM-BİR-

SEN Genel Başkanı Levent Uslu’nun konuşmalarının 

ardından, ödüller sahiplerine takdim edildi. 

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Bölge Müdürü 

Hüseyin Altınalan'ın da ödül aldığı törende, Hürriyet 

gazetesinden Mehmet Soysal, TRT Haber'den 

Fuat Kozluklu, NTV'den Ahmet Yeşiltepe, Posta 

gazetesinden Nedim Şener, ATV’den Melih 

Altınok, A SPOR'dan Aykut İnce, TV5'ten Mustafa 

Yılmaz, CNN TÜRK'ten Güven İslamoğlu ve Elif 

Emir Teke, TVNet’ten Nedret Ersanel, İhlas Haber 

Ajansından (İHA) Ömer Faruk Aydemir, Sabah 

gazetesinden Kenan Kıran, Yeni Akit'ten Murat 

Alan, Diriliş Postası'ndan Erem Şentürk, Yeni Şafak 

gazetesinden Ersin Çelik, Ülke TV'den Fatma Çiftçi, 

Milat gazetesinden Neşat Gündoğdu, Habertürk 

TV'den Eren Eğilmez, A Haber'den Kerim Ulak, Star 

gazetesinden Ersoy Dede, Haber Global TV'den 

Aykut Türel, Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu, 

TGRT'den Ahmet Sözcan, TRT Haber'den Sabahnur 

Sayılgan, Millî Gazete'den Ahmet Yavuz, Demirören 

Haber Ajansından (DHA) Nursima Özonur, Show 

TV'den Cem Tekel ödüllerini aldı. 

BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu'nun, 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a günün anısına bir 

hediye sunduğu ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle 

sona erdi. 
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, ÇANAKKALE'DE 
KARNE TÖRENİNE KATILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
birtakım ziyaretlerde bulunmak 
üzere Çanakkale'ye gitti. Yıldırım, 
burada kendisini karşılamaya 
gelen tören mangasını selamladı, 
ayrıca Yıldırım’ı yöresel kıyafetli 
çocuklar çiçeklerle karşıladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 
Namık Kemal Ortaokulunda 
düzenlenen karne dağıtım 
törenine katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım’a eski Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı ve AK PARTİ Kars Milletvekili 
Ahmet Arslan ve eski Kalkınma Bakanı ve AK PARTİ 
Mersin Milletvekili Lütfi Elvan eşlik etti. 

Namık Kemal Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım 
törenine katılan TBMM Başkanı Yıldırım, burada bir 
konuşma yaptı. 

"Karne ve notlar, şimdiye kadar yapılan veya 
yapılmayanların bir belgesidir." diyen Yıldırım, karnesi 
çok iyi olanlar, teşekkür ve takdir alanlar kadar zayıfları 
bulunanların da olacağını belirterek "Gayet normal. 
Biz de bu sıralardan geçtik. Ben ilkokulu köyümde 
bitirdim, İstanbul'a geldim. 100 kişinin yaşadığı bir 
köyden milyonların yaşadığı İstanbul'a geldim. İlk karne 
spor toto gibi ama ikinci karnede hepsini düzelttim 
ve doğrudan geçtim. Demek ki çalışınca oluyor, 
çalışmayınca olmuyor. Olmayınca üzülmeyelim, 
olunca da çok sevinmeyelim." değerlendirmesinde 
bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, öğrenci ve velilere şu şekilde 
seslendi: 

"Karnesi zayıf olan yavrularımızın önlerinde bir 4 ay 
daha var. Karne tatili bitecek, yeni bir heyecanla onlar 
da derslerine sarılacaklar, yaz tatilini iple çekecekler. 
Anne ve babalara da buradan söyleyeceğim şey 

şudur, yavrularımız, evlatlarımız bizim geleceğimiz. 
Onları bir anlık durumlarıyla değerlendirmeyin. 
Onların önünde bir ömür var, çok uzun bir yolculuk 
var. Her zaman morallerinin yüksek olması lazım. 
Onlara hep geleceği, güzel günleri ve morali aşılayın. 
Olabilir, çalışınca güzel, çalışmayınca zayıf olur ama 
bunlar gelip geçicidir. Önemli olan istikrarlı bir şekilde 
yavrularımızı geleceğe hazırlamaktır." 

Üzerinde bulunulan toprakların bu hâle kolay 
gelmediğini vurgulayan Yıldırım, "Gelibolu, İstanbul'un 
fethinden 97 yıl önce Osmanlı topraklarına katıldı. İlk 
tersane burada kuruldu. Avrupa'ya, Avrupa kıtasına ilk 
olarak Gelibolu'da, bu topraklarda ayak bastık." dedi. 

Törene katıldığı okulun adının Namık Kemal Ortaokulu 
olduğunu anımsatan Yıldırım, "Hepimizin okul 
sıralarında, 'Vatan Yahut Silistre' diye okuduğu bir 
tiyatro oyunu, 146 yıl önce yazılmış, Ruslar tarafından 
işgal edilen Bulgaristan topraklarında kalan Silistre 
Kalesi ve oradaki askerlerimizin destan yazan 
direnişlerini anlatıyor. Silistre, bizim şehrimizdi, 
141 yıl önce orayı kaybettik. Bugün Bulgaristan 
sınırları içindedir ama Silistre'ye gittiğiniz zaman 
şehrin içinde hiç yabancılık çekmeden Türkçe 
konuşabilirsiniz; çünkü orada yaşayan nüfusun hâlen 
üçte biri bizim kardeşlerimizdir, soydaşlarımızdır." 
değerlendirmesini yaptı. 

18 Ocak 2019 
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İlk donanmanın Gelibolu'da kurulduğunu belirten 
Binali Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam 
etti: 

"Bugün biz sadece Gelibolu'ya yavrularımızın 
karne sevincini paylaşmaya gelmedik. Bundan 
sonra da 'Çanakkale geçilmez' diye ecdadın o 
günkü kükreyişi bugün de Çanakkale düşmana 
geçilmezdir ama Çanakkale şimdi havadan da 
denizden de dünyanın en uzun köprüsüyle de 
geçilir. İşte dünyanın en uzun teknoloji harikası 
köprüsüne bugün 'Bismillah' diyor, denizin 
dibindeki ayaklarını suya indiriyoruz. Bu temellerin 
yerden yüksekliği 20 metredir. Denizin 40-50 
metre aşağısında bir çukur açılıyor, altı kazıklarla 
sağlamlaştırılıyor, açılan o çukura yerleştiriliyor, sonra 
da İstanbul'daki köprüler gibi 318 metrelik kule yukarı 
çıkıyor. Köprü Gelibolu - Lapseki arasında tarihine, 
şanına uygundur. Bu köprü, dünyanın denizde iki ayak 
arasındaki açıklığı en fazla olan köprüdür. Toplam 
boyu 5 kilometreyi buluyor, iki kule arasındaki mesafe 
2023 metredir. Bunun da özel bir anlamı var. 2023’te 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının bize 
emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl 
dönümüdür." 

İki kule açıklığını 2023 metre seçmelerindeki amacın 
2023 tarihine vurgu yapmak olduğunu anlatan 
Yıldırım, şunları kaydetti: 

"Bize dediler ki 'Bu çok fazla, daha önce bu kadar 
mesafeli bir köprü ayağı yapmadık. Siz bunu 
istiyorsunuz ama bu biraz zor.' Biz de onlara dedik 
ki 'Bakın bizim bir prensibimiz var, zor olan hemen 
yapılır, imkânsız biraz zaman alır.' İşte şu anda 
dünyanın en uzun köprüsünü Gelibolu'ya, Çanakkale'ye 
yapıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Boğazdan geçerken 
hepimizin dikkatini çeken, sağ tarafta tüfeği elinde 
Mehmetçik'in olduğu yerde ne diyor, 'Dur yolcu! 
Bilmeden gelip bastığın, bu toprak bir devrin battığı 
yerdir, eğil de kulak ver bu sessiz yığın, bir vatan 
kalbinin attığı yerdir.' Allah şehitlerimize rahmet 
eylesin, mekânlarını cennet eylesin. Bu ülkeyi bize 
bıraktılar, biz sahip çıktık, geliştirdik, kalkındırdık. 
Biz de pırıl pırıl evlatlarımıza bırakacağız ama şunu 
herkes bilsin, yolları böldük gönülleri birleştirdik. 

Gelibolu - Edirne, Eceabat - Gelibolu yollarının eski 
hâlini bilirsiniz. Şimdiki hâlini bilirsiniz, Evreşe diye bir 
yer vardır bilirsiniz, 'Evreşe yolları dar' diye türküsü 
var, yolları şimdi dar mı? Nasıl yol, kaymak gibi değil 
mi? Yapınca oluyor, evelallah arkadaşlarımızla birlikte 
16 yıl boyunca memleketin her köşesini bölünmüş 
yollarla, hava alanlarıyla, demir yollarıyla, deniz 
limanlarıyla, internetiyle memleketi baştan başa 
donattık, kalkındırdık." 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Yolları böldük, milleti 
birleştirdik, hayatları birleştirdik ama bir şeyi 
yapmadık, yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Bu 
ülkenin düşmanlarına bu ülkede hayat hakkı yok. 
Bizim için önemli olan nedir? Millet, bayrak, vatan, 
devlet, Türkiye'dir, gerisi angarya. Evelallah Gelibolu 
insanı bunun teminatıdır." dedi. 

Daha sonra, 5-E sınıfına giden Yıldırım, burada 
öğrencilerle sohbet etti. İyi bir tatil dileğinde bulunan 
Yıldırım, öğrencilere hediyelerini ve karnelerini verdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, karne dağıtımı esnasında 
bir öğrenciye karne verirken babasıyla ilgili anısını 
paylaşarak "Bizim zamanımızda karnenin bir tarafında 
dersler, diğer tarafında davranış notları vardı. Benim 
not tarafındakiler hep zayıfken davranış tarafındakiler 
hep pekiyi idi. Babam derdi ki 'Oğlum hep halva yiyişin 
iyi, gerisi zayıf.' Hâl ve gidiş var ya 'halva yiyiş' derdi." 
ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının sonunda 
kendisini çay içmeye davet eden bir çiftin davetini 
kabul ederek ziyaret etti.
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1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KULE KESON TEMELLERİNİN 
YÜZDÜRÜLMESİ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan’ın katılımlarıyla 
gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 
Kule Keson Temellerinin Kuru Havuzdan 
Islak Havuza Geçiş Töreni Çanakkale'nin 
Gelibolu ilçesinde gerçekleşti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa 
yakasındaki ayağının temelini oluşturacak 
kesonun yüzdürülerek kuru havuzdan 
ıslak havuza geçişi için düzenlenen 
törene, AK PARTİ Çanakkale Milletvekili 
Jülide İskenderoğlu, AK PARTİ Kars 
Milletvekili Ahmet Arslan, eski Kalkınma Bakanı ve 
AK PARTİ Mersin Milletvekili Lütfi Elvan Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı, milletvekilleri ve eski bakanlar ile 
köprünün yapımını üstlenen firmalarının yöneticileri 
katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü Kule 
Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni'nde yaptığı 
konuşmada, köprünün Cumhuriyet'in kuruluşunun 
100. yılı olan 2023 yılına planlandığını, ancak projenin 
18 Mart 2022'de tamamlanacağını belirtti. 

"İstanbul'u aziz milletimizin başkenti yapan Fatih'in, 
gemileri karadan bir gecede Haliç'e indirdiği gibi 
buradan da biz, o tarihî köprünün temelini karadan 
denize alıyor ve hazırlanan yerlere birkaç ay sonra 
yerleştiriyoruz." diyen Yıldırım, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: 

"Böylece dünyaya, dosta, düşmana mesaj veriyoruz. 
'Öldük bittik', kıyamet senaryosu yazanlara inat, 
Türkiye, gururla, güvenle nasıl bir kalkınma hamlesi 
içinde olduğunu herkese gösteriyor. Köprü yaklaşık 
20 milyar lira. Bu köprünün bedeli, dünyada birçok 
ülkenin yıllık gelirinden daha fazla. Türkiye nereden 
nereye geldi." 

TBMM Başkanı Yıldırım, bakanlık yaptığı dönemde 
Çanakkale'ye geldiğini ve burada "Çanakkale 
Geçilmez" yazısını gördüğünde aklından bazı şeylerin 
geçtiğini söyledi. 

"Çanakkale Geçilmez"in 100 yıl önce düşman için 
söylendiğini dile getiren Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Şimdi Çanakkale niye geçilmiyor acaba? Bunun 
hikmeti nedir? Doğru dürüst deniz taşımacılığı yok, 
Bozcaada'ya gitsen gidemezsiniz. Karşıdan karşıya 
geçecek, standartlara uygun gemiler yok. Yol deseniz 
hak getire. Çanakkale'den Bandırma'ya doğru dürüst 
yol yok. Çanakkale'den Kazdağları, İzmir tarafına 
uzanan yollar çok ama çok zayıf. Tek yön gidiş geliş. 
Şuradan Gelibolu - Eceabat, daha yukarıya Tekirdağ 
- Edirne arasında yine durum aynı. Hava yolu 
desen havaalanı var, sefer yok. Ecdat, dedelerimiz 
'Çanakkale Geçilmez' dediler ama düşmana geçilmez 
dediler. Yoksa 'Çanakkale karadan da denizden de 
havadan da gelinen, geçilen bir yer olacak.' dedik, 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. 
GESTAŞ'ı devreye soktuk. Yolları yaptık, havaalanını 
açtık. Bir tek, denizin üzerinden, karadan geçme 
kalmıştı. İşte onu da başlattık." 

TBMM Başkanı Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 
18 Mart 2017'de Lapseki'de temelini attıklarını 
anımsatarak "2023, Cumhuriyet'in 100. yılına 
planlanmıştı. Az önce bakanımız 2022'de 18 Mart'ta 
projenin tamamlanacağını söyledi. Bu büyük bir 
müjde, büyük bir haber. Çanakkale'miz için, ülkemiz 
için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı. 

18 Ocak 2019 



18

TBMM Başkanı Faaliyetleri

OCAK - ŞUBAT 2019

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Necmettin Halil 
Onan'ın yazdığı dörtlüğün herkesin dikkatini çektiğini 
dile getiren Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Bizler de bu topraklara her gelişimizde gazi ve 
şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. 
Allah onlardan razı olsun. Mekânları cennet olsun. Aziz 
şehitlerimizin 'Allahuekber' nidalarıyla kurtardıkları bu 
mübarek toprakları. Dünyanın en güzel ülkelerinden 
biri hâline getirmek için işçilerimiz, mühendislerimiz, 
teknisyenlerimiz canla başla çalışıyor. Dünyanın en 
büyük projelerinden biri olan bu şaheser köprüyü 
ülkemize, milletimize kazandırıyorlar. Allah hepinizden 
razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'la 9 ay önce buraya geldiğimizde, 
aynı gün kahramanlarımız Afrin'de bir destan 
yazmıştı. O gün yıllardır kördüğüm olan Çanakkale 
Köprüsü'nün de artık yapımına başlanmıştı. Bugün 
harç dökmeyeceğiz, kazma vurmayacağız. Artık 
mühendislikte yeni yöntemler var. Mühendislik harikası 
bir iş yapıyoruz. Yapılan bu temeli bir anlamda denize  
indiriyoruz." 

Denize indirilen blokun sıradan bir iş olmadığını 
vurgulayan Yıldırım, "54 bin ton biri, 50 bin ton biri, 
her biri 20 metre yüksekliğinde ve bir futbol sahası 
büyüklüğünde bir temelden bahsediyoruz. Burada 
önce karada havuz yapıldı, orada imalatı yapıldı ve 
şimdi de denize indirilecek." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Çanakkale'ye yapılan 
köprünün uzunluğunun, bağlantılarıyla beraber 5 
kilometreyi bulduğunu belirterek şunları kaydetti: 

"Açıklığı 2023, Cumhuriyet'imizin 100. yılını temsil 
ediyor ve şu ana kadar yapılmış köprüler içinde, iki 
kolon arasındaki mesafesi en uzun olan köprü. Bu 
bir ilk, ilkler de bize yakışır, Türkiye'ye yakışır. Biz 
zaten ilkleri yapan bir iktidarız. 2002 yılından itibaren 
yaptığımız yatırımlar ile devletimize bölgesinde ve 
dünyada itibarını yükselten bir gururu hep beraber 
yaşattık. Bölünmüş yollar, demir yolları, hızlı trenler, 
havalimanları, metrolar, demir limanları, şehir 
hastaneleri say say bitmez. Bu eserleri ülkemize, 
insanımıza kazandırdık. Marmara'nın kuzeyiyle 
güneyini yani Asya kıtasıyla Avrupa kıtasını Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü 1, Osmangazi Köprüsü 2, 
Avrasya Tüneli 3, Marmaray 4, beşincisi de 1915 
Çanakkale Köprüsü. 5 noktada iki kıtayı son 15 

yılda birbirine bağladık. Daha önce iki tane vardı. 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü. Yani 80 yılda boğazlarda Marmara'da iki 
tane geçiş, son 15 yılda 5 geçiş. İşte yapılan hizmetin 
büyüklüğü burada açıkça ortaya çıkıyor." 

"3 yıl sonra inşallah 2022'de 'Deniz var, fırtına 
var, Çanakkale Boğazı'nda arabalı vapur seferleri 
yapılamıyor.' radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar 
birer nostalji olacak." diyen Yıldırım, çünkü Çanakkale 
Boğazı'nın köprüyle, 4 dakikada geçileceğini  
söyledi. 

"Dur kalk"larla bir saati bulan geçişin daha kısa 
sürede gerçekleşeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları 
kaydetti: 

"Çanakkale Savaşı'nda düşmana boğazı dar 
eden, 'Çanakkale Geçilmez' diyen ecdat bugün 
bu düzenlenen töreni görseydi, evlatlarıyla gurur 
duyardı. Onlar da bizden Fatih'in, Kanuni'nin, 
Yavuzların yaptığı gibi milletimizin göğsünü 
kabartacak, medeniyetimizi güçlendirecek eserler 
beklediler. Biz onların ruhunu muazzez ettik ve bu 
eserleri yaptık. 18 Mart 2022 tarihinde açılışı da 
hep beraber inşallah büyük bir gururla, büyük bir 
sevinçle, heyecanla Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle 
yapacağız. Bu günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada 
yapılan sadece bir köprü değil, teknoloji harikası dev  
bir eser." 

Yıldırım, İstanbul - İzmir otoyolunun son hızla devam 
ettiğini belirterek söz konusu otoyolun bu sene 
bitmeye yakın duruma geleceğini kaydetti. 

Osmangazi Köprüsü'nün inşasının tamamlandığını 
anımsatan Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"İzmir - İstanbul arası 8 saatten 2 saat 50 
dakikaya iniyor. Buradan da Avrupa'dan veya Ege 
Bölgesi'nden, İzmir'den, Muğla'dan, Denizli'den, 
Aydın'dan gelenler artık İstanbul'a, Bursa'ya 
gitmeden direkt, gurbetçilerimiz buradan direkt 
Edirne'den memleketlerine ya da memleketlerinden 
tekrar Avrupa'ya gidip gelecekler. Bu yolun 
başka bir özelliği İstanbul'un havalimanı, Kuzey 
Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile 
başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü ile devam eden 
Marmara'nın yeni bir geniş çevre yoludur. Trakya, 
Marmara Bölgesi'ndeki bütün vilayetler daha kolay 
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ulaşılır hâle gelecek. Bölge ticareti, turizmi daha da 
artacak. Bu işlerin hepsi çalışarak oluyor. Lafla değil, 
icraatla oluyor. Biz kendimizi icraatla anlatıyoruz. 
İcraatlar konuşuyor, bizim konuşmamıza lüzum 
yok. Yaptıklarımız konuşuyor. Ayinesi iştir kişinin,  
lafa bakılmaz." 

TBMM Başkanı Yıldırım, 16 yılda 20 bin 
kilometre bölünmüş yol yaptıklarını belirterek 
6 bin kilometreden aldıklarını 26 bine 
çıkardıklarını söyledi. 

Bu yollar sayesinde vatandaşların ömrünün 
yollarda geçmediğini ifade eden Yıldırım, 
kazalarda daha az can kaybı yaşandığını, daha 
çok ticaret yapıldığını anlattı. 

Şehirler arasındaki mesafenin, bölünmüş 
yollar sayesinde ortalama 1,5 saat kısaldığına 
dikkati çeken Yıldırım, "İki komşu şehir 
arasındaki ticaret yüzde 40 arttı. Kazalarda 
şehirler arası yollarda can kayıpları yüzde 62 
azaldı. Artık dağlarda mahsur kalma yok. Ilgaz, 
Zigana, Ovit birer destan oldu. Dünyanın sayılı 
tünelleri burada. Son 15 yılda yapılan tünellerin 
uzunluğu 350 kilometreyi aştı." dedi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 1915 Çanakkale 
Köprüsü projesinde emeği geçen herkese 
teşekkür ederek şunları kaydetti: 

"Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Kadirbilirlik böyle bir şey. Önemli olan bütün 
bu yapılanların nasıl yapıldığını hatırlamaktır, 
hatırlanmaktır. Onun için teşekkür ediyorum. Bu ülkeye 
güvenen, bu ülkenin geleceğine inanan bu dörtlü Kore 
ve Türk ortaklığı, devlet ve özel sektör iş birliğinin en 
güzel örneklerinden biridir, güzel bir projedir. Türkiye 
üzerinde ileri geri, yalan yanlış, ekonomimiz üzerinde 
birçok tezviratlar yapılırken, 2 milyar avronun 
üzerinde 15 yıllık uygun şartlarda krediyle bu proje 
yürütmektedir. Yüklenici gruba teşekkür ediyoruz. 
Gayet hızlı ve titiz bir çalışmayla projeyi vaktinden 
önce tamamlayacaklar. Bu eserler, Cumhuriyet'imizin 
100. yılına giderken evlatlarımıza, gelecek kuşaklara 
bırakacağımız en büyük madalyamız, en büyük 
nişanımız olacaktır. Projede emeği geçenlerin 
emeğine sağlık. Milletimiz adına milletimize, ülkemize 
bu eserleri kazandırdığınız için teşekkür ediyoruz. 

Bu duygularla yeni bir aşamasını tamamlamakta 
olduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize, 
Çanakkale'mize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
diliyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da 
törende bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 
bulunan 2. Kolordu Komutanlığını 
ziyaret etti. 

18 Ocak 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 2. Kolordu Komutanlığını 
ziyaretinde 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai 
Aksakallı tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Çanakkale'nin 
Gelibolu ilçesinde cuma namazı sonrası kendisini çay 
içmeye davet eden vatandaşları iş yerlerinde ziyaret 
etti.

Ziyarette Yıldırım’a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan ile eski Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı ve AK PARTİ Kars Milletvekili 
Ahmet Arslan eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 2. Kolordu Komutanı Korgeneral 
Zekai Aksakallı
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, DENİZ BAYKAL'I 
ZİYARET ETTİ

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, TAZİYE 
DİLEKLERİNDE BULUNDU

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, hastanede tedavisi 
süren eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili 
Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 
tedavisi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren Baykal'ı 

ziyaret ederek bir süre görüştü.

Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Yıldırım'a, 

ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  

silahlı saldırı sonucu öldürülen 

Çankaya Üniversitesi Araştırma 

Görevlisi Ceren Damar Şenel'in eşi 

Levent Şenel'i arayarak başsağlığı 

dileklerini iletti. 

4 Ocak 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, silahlı saldırı sonucu 

öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ile yaptığı 

görüşmede, olaydan duyduğu üzüntüyü dile  

getirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Şenel'in eşi Levent Şenel ve 

ailesine sabırlar diledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 

Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları 

evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki 

üniversite öğrencisinden biri olan 

Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki 

ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

5 Ocak 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim 

gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde 

yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı 

iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin 

İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak 

Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini  

iletti.

TBMM Başkanı Yıldırım, ziyarette acılı aileye kızlarının 

katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.

Hüsünbeyi ailesine, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçiliği 

ile temasa geçtiğini belirten Yıldırım, cenazenin 

Türkiye'ye getirilmesi konusunda gerekli talimatın 

verildiğini bildirdi.

3 Ocak 2019
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AYŞEN GRUDA VEFAT ETTİ
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Twitter'dan yaptığı 

paylaşımda, 74 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve 

sinema oyuncusu Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, 

sinema ve sanat camiasına başsağlığı diledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Tiyatro ve sinema sanatçısı 

Ayşen Gruda’nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Rol 

aldığı sayısız filmle unutulmaz oyuncular arasına adını 

yazdıran Yeşilçam’ın usta sanatçısı Ayşen Gruda’ya 

Allah’tan rahmet, sinema ve sanat camiasına 

başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen 

Gruda, Zincirlikuyu Camisi'nde 

kılınan cuma namazının ardından 

düzenlenen törenle son yolculuğuna 

uğurlandı.

25 Ocak 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı cenaze 

namazına, usta oyuncunun ailesi ve yakınlarının yanı sıra,  

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Eğitim 

Bakanı Ziya Selçuk, CHP Genel Sekreteri ve İstanbul 

Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul 

Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet 

Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür 

ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz 

ile çok sayıda sanatçı da katıldı.

TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, 

usta sanatçı Gruda'nın Zincirlikuyu 

Mezarlığı’ndaki Zincirlikuyu 

Camisi'nde kılınan cenaze 

namazı öncesinde gazetecilere 

açıklamada bulunarak şu şekilde 

konuştu: 

"Tiyatro ve sinema 

sanatçısı, hepimizin 

'domates güzeli' diye 

filmleriyle aklımızda yer 

etmiş tiyatro ve kültür - 

sanat dünyamıza büyük 

eserler kazandırmış 

bir sanatçı, Hakk’ın 

rahmetine kavuştu. 

Ailesine ve yakınlarına 

başsağlığı diliyorum. Sanat camiamıza başsağlığı 

diliyorum. Böyle insanlar kolay yetişmiyor, dolayısıyla 

ülkemiz ve sanat camiamız için büyük bir kayıptır. 

Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Son 

görevimizi yapmak için buradayız."

TBMM Başkanı Yıldırım, gazetecilerin Türk 

sinemasının büyük oyuncularının birer birer vefat 

ettiğini hatırlatması üzerine, "İnsanlar doğar, 

büyür, yaşar ve nihayet dünyasını değiştirir. Bu 

hayatın vazgeçilmez bir kaidesidir. ‘Her canlı ölümü 

tadacaktır.’ diye bizim inancımıza göre ayet vardır. 

Dolayısıyla Allah o günümüzde yardımcımız olsun." 

şeklinde konuştu.

23 Ocak 2019
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OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ
TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, IRAK, HIRVATİSTAN VE MALTA’NIN 
CUMHURBAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî ziyaret için Türkiye'ye gelen Hırvatistan 
Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile görüştü. 

3 Ocak 2019

16 Ocak 2019

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım 
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Baş başa yapılan görüşmenin ardından TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım ve Kolinda Grabar Kitaroviç, 
heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmeye, Türkiye - Hırvatistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ Manisa 
Milletvekili İsmail Bilen, Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı 
ile Türkiye Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür  
Hızlan katıldı. 

Görüşmede, konuk heyetten Hırvatistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Zdravka Busiç, Hırvatistan 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ivana Crnic, Hırvatistan 
İslam Cemaati Lideri Aziz Hasanoviç ile Hırvatistan'ın 
Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanoviç yer aldı. 

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç daha sonra 
TBMM Başkanı Yıldırım’ın eşliğinde Meclisin, 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler 
tarafından uçakla bombalanan bölümlerini  
gezdi. 

Kitaroviç, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan 
saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret 
için Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç 
onuruna bir akşam yemeği verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî ziyaret için  
Türkiye'de bulunan Hırvatistan Cumhurbaşkanı 

Kolinda Grabar Kitaroviç onuruna  
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verdiği akşam 
yemeğine katıldı.

24 Ocak 2019

Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmî ziyaret için Türkiye'ye gelen Malta 
Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile görüştü.

Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 

Ersoy, Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile Türkiye - 

Malta Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı  

AK PARTİ Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger  

katıldı.

Görüşmenin ardından Yıldırım ve Preca, Meclisin, 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016'daki darbe girişimi sırasında darbeciler 
tarafından bombalanan bölümlerini gezdi. 

Preca, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan 
saldırıya ilişkin bilgi aldı. Konuk cumhurbaşkanı daha 
sonra Genel Kurul Salonu’nu gezdi.
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OCAK - ŞUBAT 2019

9 Ocak 2019

Singapur Ankara Büyükelçisi A Selverajah ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Singapur Ankara Büyükelçisi A Selverajah'ı 
kabul etti. 

14 Ocak 2019

Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Bakanı Jean 
Asselborn'u kabul etti. 
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15 Ocak 2019

Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Ruanda, KKTC, Portekiz, Kazakistan ve 
Küba’nın Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sırasıyla  
Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza,  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Portekiz  

Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva,  
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli 
ve Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros 
Nunez'i ayrı ayrı kabul etti.

KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım
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OCAK - ŞUBAT 2019

Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuli ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım 
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 TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Küba Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tayland Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit ve beraberindeki heyet ile birlikte

16 Ocak 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım; Tayland, Slovakya, Gabon ve Burkina Faso'nun 
Ankara büyükelçilerini ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sırasıyla Tayland 
Ankara Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, 
Slovakya Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, Gabon 

Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma ile Burkina Faso 
Ankara Büyükelçisi Brahima Sere’yi ayrı ayrı kabul 
etti.
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OCAK - ŞUBAT 2019

Slovakya Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

Gabon Ankara Büyükelçisi Bernard Avouma ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

Burkina Faso Ankara Büyükelçisi Brahima Sere ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım
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16 Ocak 2019

17 Ocak 2019

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım 

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı 
Mahmut Arslan’ı kabul etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov 
ile bir araya geldi. 
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17 Ocak 2019

Peru Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Peru Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana 
Boluarte, Sudan Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani ve İspanya Ankara 
Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı ayrı ayrı kabul etti. 
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17 Ocak 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İspanya Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba ve beraberindeki heyet ile birlikte

Eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski Devlet Bakanlarından Murat Başesgioğlu'nu 
kabul etti.  
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OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma 
Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti kabul etti. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu 
Başkanı Anniken Huitfeldt ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 

24 Ocak 2019

24 Ocak 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki  
heyet ile birlikte

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Norveç Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huildfeldt başkanlığındaki  
heyet ile birlikte

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, Norveç Dışişleri ve 
Savunma Komisyonu Başkanı Anniken Huitfeldt ve 
beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 

Görüşmede konuşan Bozkır, Norveç Dışişleri 
ve Savunma Komisyonu üyelerini Türkiye'de 
ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. NATO 
müttefiki Norveç ile dostane ilişkilere sahip olduklarını 
ifade eden Bozkır, "Heyetin ziyaretleri kapsamında 
hem iki ülke ilişkilerini, hem de AB platformunda 
yaşanan gelişmeleri değerlendirme imkânı bulacağız. 

İnşallah parlamenter düzeydeki bu temasların gelecek 
dönemde de devam etmesini ümit ediyoruz." dedi. 

Norveç Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı 
Anniken Huitfeldt ise Norveç ile Türkiye'nin 
yıllardır çok yakın ilişki içinde olduğunu  
belirtti. 

Türkiye'nin, NATO'nun güney kanadını, Norveç'in ise 
kuzey kanadını temsil ettiğini vurgulayan Huitfeldt, 
"İçinde bulunduğumuz zor zaman içerisinde dostane 
ilişkilere sahip iki ülke olarak çok açık ve samimi 
görüşmeler gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Norveç Parlamentosu 
Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı 
Anniken Huildfeldt başkanlığındaki heyeti kabul 
ettiği görüşmede Dışişleri Komisyonu Başkanı ve  

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile 
Türkiye - Norveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Çanakkale Milletvekili Jülide 
İskenderoğlu bulundu.
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31 Ocak 2019

31 Ocak 2019

 TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti Daimî Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevine 
atanan Lütfullah Göktaş'ı kabul etti.  

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde 
Türkiye Cumhuriyeti Daimî Temsilciliğine atanan Büyükelçi Sadık Arslan'ı 
kabul etti. 
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ERZİNCANLILAR KALKINMA VE SOSYAL YARDIMLAŞMA 
DERNEĞİNİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 

katılımıyla Erzincanlılar Kalkınma 

ve Sosyal Yardımlaşma Derneğinin 

Altındağ'daki hizmet binasının açılış töreni 

gerçekleştirildi.

Açılışa, TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ 

Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK PARTİ 

Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih 

Şahin, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu Başkanı AK PARTİ Ankara Milletvekili 

Emrullah İşler, bazı milletvekilleri, TBMM Genel 

Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Ankara Valisi 

Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 

Doç. Dr. Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı 

Veysel Tiryaki ile eski Bakanlar Ali Coşkun ve Vecdi 

Gönül ve vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Erzincanlılar Kalkınma ve 

Sosyal Yardımlaşma Derneğinin Altındağ'daki hizmet 

binasının açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Konuşmasına, yarıyıl tatili biten öğrencilere zihin 

açıklığı dileyerek başlayan Yıldırım, insanların 

gurbette memleket hasretini gidermelerini sağlayacak 

sıcak, samimi bir binanın açılışını yaptıklarını  

söyledi.

Derneğin, Ankara'da yaşayan Erzincanlılara hayırlı 

olmasını dileyen Yıldırım, binanın yapımında katkısı 

bulunan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye 

teşekkür etti.

Tiryaki'nin 15 yılda Altındağ'ı dönüştürdüğünü, 

güzelleştirdiğini belirten Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın 

Yenimahalle Belediye Başkan Adayı olan Tiryaki'ye 

başarılar diledi. Ankara'da, Erzincan'ın merkez 

nüfusundan daha fazla Erzincanlı bulunduğuna dikkati 

çeken Yıldırım, "Bizim hemşehrilerimizin el attığı işin 

arkası hep güzel olur." diye konuştu.

Dernek Başkanı Mustafa Seçen'in, yolu Ankara'ya 

düşen Erzincanlıların sorunlarını çözmeye çalıştığını, 

bir vakıf adamı olduğunu kaydeden Yıldırım, yeni 

açılan binada Erzincanlıların buluşacağını dile getirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, depremler, afetler, zulümler 

yaşayan, acı çeken Erzincanlıların paylaşmayı, 

yardımlaşmayı sevdiğini vurguladı.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Dernek 

Başkanı Mustafa Seçen’in konuşmalarının ardından 

Yıldırım, dualar eşliğinde dernek binasının açılışını 

gerçekleştirdi.

Derneğin açılış kurdelesini kesen Yıldırım, 

vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. 

3 Şubat 2019
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, YENİLENEN  
TBMM ÜYELER LOKANTASI’NI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı  Yıldırım, beraberindeki TBMM 
Başkanlık Divanı üyeleriyle mutfak sistemleri 
ve altyapısı yenilenen TBMM Üyeler Lokantası 
Mutfağı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Uzun yıllardır Meclisi ziyaret eden vatandaşlar 
başta olmak üzere milletvekilleri ve personele 
hizmet veren mutfakta yürütülen çalışmalara ilişkin 
bilgi alan Yıldırım, Baş Aşçı Recai Güler tarafından 
çiçek takdim edilerek karşılandı.

Mutfağın kısımlarını tek tek dolaşan Yıldırım, 
fırına pide verdi, daha sonra pişirdiği pideleri 
beraberindekilere ikram etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, incelemelerinin ardından 
gazetecilere açıklamalarda bulanarak "Meclisimizin 
mutfağı gıcır gıcır, pırıl pırıl oldu. Her şeyi elden geçti. 
Bugün itibarıyla hazır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunun, iki haftalık aranın ardından 
yarın toplanacağını dile getiren Yıldırım, hizmetlerin 
artık TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'ndan verileceğini 
bildirdi.

Meclis personelinin, gece gündüz çalışarak kısa 
sürede çalışmaları tamamladığını belirten Yıldırım, 
"Gayet modern, hijyenik şartlarda güzel bir mekân 
olmuş. Rabbim inşallah güzel hizmetler vermeyi 
nasip eder." ifadelerini kullandı.

TBMM Üyeler Lokantası Mutfağı'nın, daha verimli 
çalışması için alınması gereken kararlar olduğunu 
söyleyen Yıldırım, Türkiye'nin dört bir yanından 
gelen vatandaşlar başta olmak üzere yılda 1 milyon 
100 bin kişinin burada yemek yediğini aktardı.

Burada çalışanların önemli bir görev ifa ettiklerini 
vurgulayan Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Arkadaşlarımız fedakârca çalışıyor. Yapılması 
gereken iki önemli düzenleme var; bunlardan 
biri 550'den fazla yemek çeşidi var. Bunlar fazla. 
Bunlar kaliteyi olumsuz etkiliyor. Onun yerine daha 
az sayıda, bilinen yemekler... Mesela 50 çeşit. 550 

yemeği takip edip seçmesi bile zor, vakit alır. Hepimiz 

evlerimizde 550 yemek mi arıyoruz? Bunlar teorik 

olarak var ama uygulamada zorluklar getiriyor. 

Burada bir sadeleştirmeye ihtiyaç var.

İkinci bir konu da yemek hizmet saatlerine de bakmak 

lazım. '12'den kapanana kadar' diyorsun, orada 

planlamada zorluklar çıkıyor. Hiçbir şekilde yemek 

ihtiyacı olmayan saatler var. Mutfak hazırlığı için bu 

saatlerin düzenlenmesine ihtiyaç var. Bunu da gözden 

geçireceğiz."

TBMM Başkanı Yıldırım, ziyaretinin ardından mutfak 
personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

4 Şubat 2019
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"22. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ" İSTANBUL’DA YAPILDI

Marmara Grubu Vakfı tarafından düzenlenen "22. 
Avrasya Ekonomi Zirvesi", TBMM Başkanı Binali 
Yıldırım, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Başkanı 
Marinko Cavara ve Makedonya Cumhurbaşkanı 
Gyorge İvanov'un katılımıyla İstanbul’da başladı.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov,  
Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Şamil Ayrım, Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı 
Akkan Suver, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Jale Tunçel ile yerli ve yabancı çok sayıda 
konuk katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Geleceğe Sorumluluk" ana 
temasıyla düzenlenen, 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin 
açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'un gerçek anlamda 
Avrasya'nın kalbi olduğunu, çünkü Avrupa ve Asya'nın 
buluştuğu yerin Boğaz olduğunu söyledi. 

Avrasya toplantılarının bir markaya dönüştüğünü dile 
getiren Yıldırım, düzenlenen bu faaliyetlerin Avrasya 

6 Şubat 2019

YENİ EĞİTİM - ÖĞRETİM DÖNEMİ MESAJI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, öğrenci ve 
öğretmenlerin yeni eğitim - öğretim dönemlerini 
tebrik etmek için bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün 18 milyona yakın öğrenci ve 1 milyona yakın 
öğretmenimiz İstiklal Marşı’mızı söyleyerek ders başı 
yapacak. Öğrenci, öğretmen ve velilerimize hayırlı 
uğurlu olsun. 

Öğrencilerimizin zamanı doğru kullanarak yarıyıl 
tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini 
düşünüyorum. Onlar kendilerini iyi yetiştirdikleri 
ölçüde, milletimizin ve devletimizin istikbalinin daha 
parlak olacağına inanıyorum. 

Bizler, çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata en güzel 
şekilde hazırlamak için bütün imkânlarımızla gayret 
ediyoruz. Çünkü eğitim millî davamız ve katma değeri 
en yüksek yatırımdır. 

Bilgi güçtür. Dünya milletler ailesi arasındaki yarışta, bizi 
avantajlı hâle getirecek olan yetişmiş insan gücümüzdür. 

Artık hiç kimse, bir çocuğun yetişmesi konusunda 
‘Aman, bana ne!’ diyecek durumda değildir. Çünkü 
insanlık ailesinin geleceğini yetişmiş ve nitelikli 
insanlar tayin edecektir. 

Çocuklarımızı ve gençlerimizi, yarının şartları ve 
ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirip, inançlarımız ve 
kültürel değerlerimizle çatışmadan, aklın ve bilginin 
ışığında emin adımlarla hayata hazırlamak zorundayız. 

Bu arada başarılı bir öğrenci olmak kadar faydalı, 
üretken, yardımsever ve iyi bir insan olmak da önemli. 
Evlatlarımız aynı zamanda şahsiyet sahibi kişiler 
olmalıdırlar. Bu noktada öğretmen ve velilerimize de 
sorumluluk düşmektedir. 

Öğrencilerimizin ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür.’ bir 
şekilde yetişip medeniyet yarışındaki gücümüz hâline 
gelmelerinde en önemli katkıyı onlar sağlayacaktır. 

Bu düşüncelerle 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim Yılı 
ikinci döneminde öğrencilerimize, öğretmenlerimize 
ve velilerimize hayırlı bir öğrenim dönemi temenni 
ediyorum. İkinci yarıyılın tekrar hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum.”

4 Şubat 2019
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coğrafyası başta olmak üzere, bütün dünyadaki 
ekonomi, siyasi, kültürel dayanışma ve iş birliğine 
katkı sağlayacağına inandığını belirtti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 8 bin yıllık bir tarihe sahip, 
kıtaları birleştiren İstanbul'un bugüne kadar üç 
imparatorluğa başşehirlik yaptığını, Türkiye'nin ve 
dünyanın en önemli ekonomi ve sanat merkezlerinden 
biri olduğunu aktararak şunları kaydetti: 

"20. yüzyıl, insanlığın en uzun yüzyılı oldu. Zehiri de 
panzehiri de birlikte sundu. İki büyük dünya savaşına 
şahitlik ettik. İmparatorluklardan, ulus devletlere 
geçiş geçtiğimiz yüzyılda oldu. Faşizm, komünizm 
gibi insanlara büyük acılar yaşatan sistemlere bu 
yüzyılda tanık olduk. 1989'dan itibaren de çağ dönümü 
niteliğinde coğrafyamızda değişim yaşadık. 70 yıllık 
perde indi Avrasya bütünlüğü ortaya çıktı. 

Ülkeler ve toplumlar barış, huzur ve refahı önceleyen 
çalışmalar yaparsa, insanlık daha mutlu daha huzurlu 
hâle gelecektir. 1989'da yıkılan Berlin Duvarı esasında 
sadece bir duvar değildir. Berlin Duvarı ile birlikte 
insanları ve ülkeleri düşmanlaştıran ön yargılar da 
yıkılmış oldu. On binlerce insanın yıktığı duvarla 
birlikte insanların gözü açıldı. Avrasya coğrafyası 
insanların önünde büyük fırsatların manzumesini de 
bu süreçle beraber getirdi." 

Nasıl anlatılırsa anlatılsın, nasıl tarif edilirse edilsin 
Avrasya'nın herkesin ortak geleceği olduğunu dile 
getiren Yıldırım, konuşmasına şu şekilde devam etti: 

"Dünyada yaşayan 7,5 milyar insanın 5 milyarı 
Avrasya coğrafyasında yaşıyor. Dünyanın bir yıllık 
gayri safi millî hasılası yaklaşık 80 trilyon, bunun 
yüzde 60'ı Avrasya coğrafyasına ait. Bilinen enerji 

kaynaklarının dörtte üçünü de Avrasya 
bölgesi barındırıyor. Bölge doğal ve beşerî 
kaynakların havuzu niteliğinde. Avrasya 
coğrafyasında ortalama gelire baktığımız 
zaman 10 bin dolar düzeyinde gözüküyor. 
Afrika ve Güney Amerika'daki ülkelerin millî 
gelir ortalamaları dikkate alındığında bu 
rakam, yeterli görülebilir. Amerika, AB ve 
Japonya gibi ülkelerle karşılaştırdığımızda 
yetersiz olduğu aşikârdır." 

Avrasya'nın, yüzlerce yıldır birbiriyle yakın 
ilişki içinde olan milletlerin coğrafyası 
olduğuna değinen Yıldırım, "Avrasya bölgesi 
21. yüzyılda, medeniyetlerin merkezi, 

zenginlik merkezi hâline geliyor. Bu konuda bizlerin 
üzerine düşen, bölgemizi her türlü karışıklık, savaş, 
şiddet ve terörden korumaktır. Bölgeyi bir çatışma, 
hesaplaşma sahası olmaktan çıkarmaktır. Avrasya 
ülkeleri olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeye 
daha çok zaman ayırmalıyız. Ulaşım, haberleşme, 
eğitim, sağlık, kültür, turizm, sanayi ve ticaret başta 
olmak üzere, her alanda ortak çalışma fırsatlarını 
daha da artırmalıyız." diye konuştu. 

Terörle, aşırılıklarla mücadele konusunda Türkiye 
olarak Pakistan, Rusya, İran, Afganistan Meclisleriyle 
birlikte çalıştıklarını, bu konuda önemli toplantılara 
imza attıklarını anlatan Yıldırım, bütün bu çabaların 
ülkeleri ve bölgeyi barışa, huzura ulaştırmak için 
olduğunu söyledi. 

İçinde bulunulan coğrafyanın, savaşla, terörle, 
şiddetle anılmasının dünyanın başka bölgeleri için bir 
avantaj, bir çıkar olabileceğini dile getiren Yıldırım, 
"Ancak biz, çözüm odaklı olarak bu işlere yaklaşmak 
mecburiyetindeyiz. Bir sorun olduğunda, aklımıza önce 
savaş ve çatışma gelmemeli. Bu noktada öncelikle 
bölge ülkeleri arasında anlaşmazlığa, kavgaya neden 
olan konuların ele alınması şarttır." dedi. 

Her türlü terör, karışıklık ve anlaşmazlığın yoğunlaştığı 
bölgenin yine Avrasya coğrafyası olduğuna dikkati 
çeken TBMM Başkanı Yıldırım, "Göç, mültecilik gibi 
sorunları ortadan kaldırmak için yapmamız gereken 
yüksek yüksek duvarlar örmek değil, dünyada var olan 
adaletsizlikleri, kötü yönetişimi ve gelir dağılımındaki 
uçurumu azaltacak tedbirler almamız lazım. Biz bu 
coğrafyanın sakinleriyiz, gidecek başka yerimiz yok. 
Coğrafyamızın barış, huzur ve güvenliğini sağlamak 
bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Yıldırım, geleceğin dünyasının yapay 
zekâ olduğunu vurgulayarak geleceğin dünyasının, 
bugün bilinen mesleklerin yarısının ortadan kalkacağı 
bir dünya olduğunu söyledi.

Geleceğin dünyasıyla bağları koparmamak için yapay 
zekâ alanına şimdiden yatırım yapılması gerektiğine 
değinen Yıldırım, insan zekâsı ile insanın zekâsından 
çıkan yapay zekâ rekabetinin, gelecek yıllarda gittikçe 
kızışacağını belirtti. 

Bilişim ve teknoloji çağında artık savaşların da 
gücün de şeklinin değiştiğini ifade eden Yıldırım, 
"Bugün dünyanın en büyük gücü bilgidir. Bilgiye 
hâkim olan, bilgiyi üreten ve bilgiyi kullananlar, bir 
adım öne çıkmaktadır. Geleceğimizi, devletlerimizi ve 
milletlerimizin ortak çıkarlarını düşünerek planlamak 
mecburiyetimiz var. Bu nedenle Avrasya coğrafyasında 
var olan yönetişim sorununun, demokrasi ve hukuk 
açığının süratle giderilmesi gerekiyor." dedi. 

Ekonomik anlamda tarihî İpek Yolu ve Baharat Yolu'nun 
tekrar canlandırılmak mecburiyetinde olduğunu 
vurgulayan Yıldırım, "Bu konuda Azerbaycan, 
Gürcistan ve Türkiye'nin, Bakü-Tiflis-Kars Demir 
Yolu Projesi, tarihî İpek Yolu'nun önemli bir halkasını 
teşkil etmektedir. Çin'in de dâhil olduğu ‘Kuşak ve Yol’ 
projesi, adım adım tarihî İpek Yolu'nun modern demir 
ağlarla ihya edildiği bir projeye dönüşmektedir." diye 
konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, TANAP, TAP, Şark Deniz 
Projesi, Bakü - Tiflis - Ceyhan Projesi, Mavi Akım 
Projesi, Türk Akım Projesi'nin Avrasya coğrafyası 
üzerinden dünyanın Avrupa'ya ve dünyanın diğer 
bölümlerine enerji sağlayan projeler olduğunu 
hatırlattı. 

Avrasya'da yaşayan 5 milyar nüfusun ulaşım, 
konaklama, haberleşme imkânlarının daha 
da kolaylaştırılması, ülkeler arasındaki sayısal 
boşluğun azaltılması gerektiğini aktaran Yıldırım, 
bölgede nüfusun birbiriyle etkileşimi, ulaşım ve 
iletişim imkânları arttığında, dostlukların da daha 
fazla artacağını, ticaretin, refahın artacağını, 
anlaşmazlıkların azalacağını söyledi. 

Avrasya ülkeleri bunu başarırsa gelecek kuşaklara 
büyük bir miras bırakacağını ifade eden Yıldırım, 
sözlerine şu şekilde devam etti:

"Medeniyet, itibar gördüğü yerde konaklar. Bu sebeple 
yüzlerce yıldır, doğudan batıya, doğudan batıya doğru 
sürekli bir hareket olmuştur. Son süreçte Avrupa'ya 
hatta Amerika'ya kadar ulaşmıştır. Şimdi dönüş 
vaktidir. Dünyanın zenginlik merkezlerinin artık 
batıdan doğuya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. 
Bunun en somut örneği Türkiye'de yaşanıyor. Türkiye 
2 milyon kapasiteli, dünyanın en büyük havalimanını 
yaptı. Bu, tesadüfi değildir. 1970'li yıllarda havacılığın 
merkezi Amerika'da, 1980'li yıllarda Avrupa'nın 
batısında, 1990'lı yıllarda Orta Avrupa'da, 2000'li 
yıllarda bizim bulunduğumuz bu coğrafyada. Çünkü 
medeniyet aksının doğuya doğru kaymasına paralel, 
havacılığın merkezi de onu takip ediyor. Bu bakımdan 
ülkemiz yakın zamanda hem bölgesel hem küresel 
hava ulaşım sisteminin merkezi hâline geliyor." 

TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin Suriye'de 
yaşanan iç savaştan dolayı yerlerini, memleketlerini 
terk etmek zorunda kalan 4 milyona yakın insana ev 
sahipliği yaptığını hatırlatarak şunları kaydetti: 

"Peki medeniyetin merkezi diye düşünülen Avrupa ne 
yapıyor? Onların Akdeniz'in sularında yok olmasını 
seyrediyor veya ülkelerinin sınırlarına yüksek 
duvarlar örmekten bahsediyor. Amerika da bundan 
başka bir şey yapmıyor. Güney Amerika'da yaşanan 
sorunları çözmek yerine, ülkeye girişi engelleyecek 
fiziki duvarlar kurmak, gelecekte insanlığın barışına, 
refahına, huzuruna hiçbir katkı sağlamayacağı 
gibi bugün en büyük tehlikelerden biri olan terörü, 
DEAŞ örgütü de dâhil olmak üzere aşırıcılık akımını 
güçlendirmekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. 
Bunu anladığınız zaman da vakit çok geç olacak." 

Türkiye'nin 2017 yılında küresel anlamda 8 milyarın 
üzerinde insani yardım yaptığını anlatan Yıldırım, 
"GSMH'nin yüzde biri kadar biz dış yardım yaptık, 
sosyal destekte bulunduk. Yardım yaparken de 
kimsenin dinine, rengine, inancına bakmadık. Çünkü 
daha huzurlu yaşamak istediğimiz bir dünya var. 
Komşumuz açken tok yatmayı günah kabul eden bir 
anlayışımız var. ABD'nin ve AB üyesi ülkelerin de 
aynı şeyi yapmasını bekliyoruz. ABD'nin GSMH'si 20 
trilyon dolar. AB'nin toplam millî hasılası 15 trilyon 
dolar. Toplamda 35 trilyon dolar yapar. Eğer yüzde 
birini ihtiyacı olan insanlara verseler 350 milyar dolar 
eder. 350 milyar dolar para ile birçok konu hallolur. 
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Afrika'daki susuzluk, altyapı yetersizlikleri, az gelişmiş 
ülkelerdeki sorunların hepsi ortadan kalkar. Dünyada 
açlık diye bir konu kalmaz." diye konuştu. 

Dünyada aşırı şişmanlıkla mücadele için çok büyük 
paraların harcandığını, o paraların yarısıyla açlıktan 
ölmek zorunda kalan insanları kurtarmanın mümkün 
olduğunu aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Dünyanın sorunu, bölgesel ve küresel 
dengesizliklerdir, kalkınma ve refah açığıdır. Bu da 
bütün sorunların kaynağıdır. Sorunları çözmek için 
ülkeleri işgal ederek bir sonuç alamazsınız. Irak, 
Afganistan, Libya'da olanlara bakın, eskisinden daha 
mı iyi oldu? Daha kötü oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra bir daha savaş olmasın diye kurulan BM, bugün 
savaşı önleyen değil, savaşı önleyemeyen bir kuruluş 
hâline gelmiştir. O bakımdan yapısının süratle gözden 
geçirilmesi gerekir. Dengeli bir güvenlik konseyi 
yapısına ihtiyaç vardır." 

Avrasya ülkelerinin kendi istikbaline, kendi kaderine 
daha çok sahip çıkması gerektiğini dile getiren 
Yıldırım, Türkiye'nin bu noktada önemli bir görevi ifa 
ettiğini söyledi. 

Türkiye'nin 143 yıllık bir parlamento geçmişi, 69 
yıllık çok partili yönetim tecrübesine sahip olduğunu 

hatırlatan TBMM Başkanı Yıldırım, dünyada kimsenin, 
hiçbir ülkenin geri kalmasını istemediklerini ifade etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, dünya nüfusunun 
2050 yılında yüzde 20 daha artacağı göz önüne 
alındığında, toplam gelirin de üç kat artacağı dikkate 
alındığında, bölgesel dengesizliklerin giderilmesine 
yönelik yapacak çok işin olduğunu sözlerine  
ekledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının ardından, 
Marmara Grubu Vakfında 10 yılını idrak eden üyelere 
onur madalyalarını takdim etti. Marmara Grubu Vakfı 
Genel Başkanı Akkan Suver de Yıldırım'a günün 
anısına hediye sundu.

SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN’IN VEFATININ  
101. YIL DÖNÜMÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sultan İkinci 
Abdülhamid Han’ın vefatının 101. yıl dönümü sebebiyle 
bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım'ın mesajı şu şekilde:

“Üç kıta yedi denize hükmeden Osmanlı Devleti’nde 
tahta çıkan 34. padişah olan İkinci Abdülhamid Han’ı, 
beka âlemine irtihal edişinin 101. yılı vesilesiyle rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum.On dokuzuncu yüzyılın 
son çeyreğinde padişahlık görevini üstlenen Sultan 
İkinci Abdülhamid Han, 33 yıl aziz milletimize ve 
devletimize hizmet etmiş değerli bir devlet adamıydı. 

Büyük sıkıntılarla mücadele etmek zorunda kaldığı 
dönemi, aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin başta 

eğitim ve ulaştırma olmak üzere, sağlık ve haberleşme 
alanlarında yenileşme ve atılım yapma yılları olmuştur. 

Ülkemizin istikrarını muhafaza edip, istikbale emin 
adımlarla götürmek için aldığı önlemler ve yaptığı 
düzenlemeler, siyasi muhaliflerini müttefik hâle getirmiş 
ve bir ayaklanma neticesinde tahtından indirilmiştir. 

Tarihimize parlamenter sistemin banisi olarak da 
geçen Sultan İkinci Abdülhamid Han, Selanik’te üç 
yıl tecrit hayatı yaşamak zorunda bırakıldıktan sonra 
Birinci Dünya Savaşı’nın son günlerinde İstanbul’da 
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. 

Hürmet ve muhabbetle yâd ediyorum. Ruhu şad, 
mekânı cennet olsun.”

10 Şubat 2019
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TBMM'DE "TROYA HAZİNELERİ ASIRLIK HASRET" 
BELGESEL FİLMİNİN GÖSTERİMİ YAPILDI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın 
katılımlarıyla gerçekleştirilen "Troya Hazineleri Asırlık 
Hasret" adlı belgesel filminin özel gösterimi TBMM 
Tören Salonu'nda yapıldı.

Gösterime, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, TBMM İdare 
Amiri Hasan Turan, AK PARTİ Grup Başkanvekilleri 
Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Cahit 
Özkan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile 
milletvekilleri ve davetliler katıldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, "Troya Hazineleri Asırlık 
Hasret" adlı belgesel filminin özel gösteriminde yaptığı 
konuşmada yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının 
tamamının son derece kıymetli olduğunu belirterek 
"Troya Hazineleri de bunlardan biri. Milletimizde 
kültür varlıklarımızın korunması konusunda yavaş 
yavaş ciddi bir bilinç oluşmaya başladı. TBMM, bu 
konuda her türlü yasal desteği verdi, vermeye devam 
edecek." dedi. 

TBMM Tören Salonu'nun konferans, seminer, konser, 
ödül töreni, resepsiyon, kutlama ve kabul gibi birçok 
etkinliğe ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yıldırım, bugün 
hepsinden farklı bir etkinliği gerçekleştirdiklerini 
belirtti. 

Çanakkale'nin, tarihin her döneminde önemini 
koruyan, Anadolu Türklerinin de Avrupa topraklarına 
ayak bastığı ilk şehir olduğunu dile getiren Yıldırım, 
"Ecdadımızın Avrupa karasında, Gelibolu'da ilk 
donanmamızı ve ilk camimizi yaptığını biliyoruz. 
Ecdadımız daha İstanbul fethedilmeden Çanakkale'ye 
ayak bastı. Bizim için çok daha önemli olan 104 yıl 
önce yedi düvele 'Çanakkale Geçilmez' dediğimiz 
şehirdir. Binlerce şehidimizin yattığı şehirdir." diye 
konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’a ve eserin 
hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 

Anadolu'nun İyonlar, Urartular, Lidyalılar, Frigyalılar, 
Hititler, Roma ve Bizans medeniyetlerine de ev sahipliği 
yaptığını hatırlatan Yıldırım, "Bizim Anadolu'daki 
siyasi varlığımız Selçuklularla başladı ve Osmanlılarla 
devam etti. Önceki medeniyetlerden kalan izlerle 19. 
yüzyılın sonuna kadar çok ilgili değildik. Üzerinde 
oturduğumuz zenginliğin çok farkında değildik." dedi. 

Anadolu'daki eski medeniyetlerin zenginliklerinin 
Alman, İtalyan ve İngiliz arkeologlar tarafından tespit 
edildiğini anlatan Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

13 Şubat 2019

DÖRT ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Çekmeköy'de 
düşen askerî helikopterde dört askerin şehit olması 
sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: 

"İstanbul, Çekmeköy'de askerî helikopterimizin 
düşmesi neticesinde dört askerimizin şehit olduğu 
haberini almaktan büyük üzüntü duydum. 

Ordumuzun göz bebeği kahraman evlatlarımıza 
Allah'tan rahmet, silahlı kuvvetlerimizin kıymetli 
mensuplarına ve kahramanlarımızın kederli 
ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı  
diliyorum." 

11 Şubat 2019
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"Esasında Batılı arkeologların yaptığı tam 
da bir arkeolojik çalışma değildir. Osmanlı 
Devleti'nin özellikle Balkanlarda yaşadığı 
sıkıntılar, karışıklıklar ve göçler sırasında 
bu coğrafyaya arkeologların ilgisi daha da 
artmıştır. Bazıları istihbarat faaliyetinde 
bulunmuş, bazıları da define avcılığı 
yapmıştır. Tıpkı belgeselde detaylarını 
göreceğimiz gibi. Bizde arkeoloji 
çalışmaları Osman Hamdi Bey'in Müze-i 
Hümayun'a müdür olarak tayin edilmesiyle 
başlıyor. Osman Hamdi Bey, müze müdürü 
olduğunda ilk iş olarak 1874 tarihli Asar-ı 
Atika Nizamnamesi'ni yenilemiştir. Troya 
Hazineleri yağmalanıp yurt dışına kaçırılırken bizde 
eski eserlerle ilgili bir düzenleme yoktu. Devletimiz de 
milletimiz de böyle bir olayın farkında değildi, böyle 
bir şuur yoktu. Ayrıca o eserleri sergileyeceğimiz bir 
müze de yoktu." 

Asrın projesi “Marmaray”ın yapılışı sırasında yaşanılan 
zorlukları aktaran Yıldırım, projenin temelinin 2004'te 
atıldığını, 2013'te tamamlandığını anımsattı. 

Proje kapsamında yürütülen kazı çalışmalarını anlatan 
Yıldırım, şu şekilde konuştu: 

"Yalnızca 5 yıl, Yenikapı istasyonu ağırlıklı olmak üzere 
bütün istasyonlardaki kazılarda İstanbul'un tarihinin 
2500 yılken 8500 yıla kadar gittiğini gördük. Öyle 
bir hâl oldu ki bazen artık buramıza geldi. Kazıyoruz 
13. yüzyıl. Biraz daha kazıyoruz... 'Arkadaşlar bu iş 
nerede duracak?' diyorum. İstanbullular beklenti 
içinde. Doğrusunu isterseniz başlangıçta arkeologlara 
çok kızdığım oldu. İğneyle kuyu kazar gibi elleriyle 
tırnaklarıyla obje arıyorlar. Oradan çıkardığımız o 
kadar zengin arkeolojik malzemeler var ki bunları 
sergileyecek bir mekân yok. Bir yerde muhafaza 
ediyoruz. Neyse ki Yenikapı'da güzel bir müze 
yapılacak. O müzenin projesi de hazır. İnşallah yeni 
dönemde yapmak birilerine nasip olur." 

"Uzun yıllar üzerinde oturduğumuz zenginliklerin 
ne yazık ki farkına varamadık." ifadesini kullanan 
Yıldırım, çok sayıda kültür hazinesinin, Türkiye'deki 
çeşitli bölgelerden yurt dışına çıkarıldığının bilindiğini 
hatırlattı. 

ABD, Almanya, Avusturya, Danimarka, İngiltere, 
İsviçre, Rusya ve Hollanda gibi ülkelerin müzelerinde 

sergilenen hazinelerin izini bulmak için "hafiye gibi 
çalışmak" gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle 
devam etti: 

"Bunların iadesi de o kadar kolay olmuyor, hukuk 
mücadelesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
bu konuda hakikaten ciddi bir çalışma yapıyor. Uşak 
Müzesindeki Karun Hazineleri gibi yüzlerce eserin 
ülkemize geri getirilmesi ancak bu kararlı ve sabırlı 
çalışmaların bir sonucudur. Milletimizde de kültür 
varlıklarımızın korunması konusunda yavaş yavaş 
ciddi bir bilinç oluşmaya başladı. TBMM, bu konuda 
her türlü yasal desteği verdi, vermeye de devam 
edecek. Yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarımızın 
hepsi son derece kıymetli. Yalnızca Anadolu'nun değil, 
insanlık tarihine ışık tutacak nitelikte. Çünkü insanlık 
tarihi Anadolu topraklarında başlıyor. Troya Hazineleri 
de bunlardan biri." 

Troya'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 
antik bir şehir olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları 
kaydetti: 

"2018'de Troya'nın dünya kültür mirası arasında 
yer alışının 20. yıl dönümünü ihya ettik. Bu nedenle 
Kültür ve Turizm Bakanlığımız geçtiğimiz yıl içinde 
Çanakkale'de bu etkinlikleri yaptı. Hazırlanan belgesel 
de Troya Yılı'nın bir ürünüdür. Eminim ki uluslararası 
gösterimi de yapılabildiğinde, bu başarıldığında bölge 
tanıtımı açısından çok daha büyük ses getirecek. 
Temenni ederim gelecek yıllarda St. Petersburg 
Müzesinde olduğu tespit edilen Troya Hazineleri de 
ülkemize, ait olduğu yere gelmiş olur." 

Belgeselin yönetmeni ve yapımcısı Nihal Ağırbaş 
ise, Troya Hazineleri'nin, Alman arkeolog Heinrich 
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“OMBUDSMANLIĞIN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI” 
KONULU ÇALIŞTAY TBMM’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
TBMM Tören Salonu'nda, “Kamu Denetçiliği 
Kurumunun 6. Yılında Ombudsmanlığın Dünü, 
Bugünü ve Yarını” konulu çalıştayın açılışı 
gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışına, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü 
Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Sayıştay 
Başkanı Seyit Ahmet Baş, TBMM Başkanvekili 
Mustafa Şentop, geçmiş dönem TBMM 
Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek ve İsmail 
Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, BBP Genel Başkanı 
ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, milletvekilleri, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, 
TBMM ihtisas komisyonları başkanları, yüksek yargı 
üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. 

TBMM Başkanı  Yıldırım, çalıştayın açılışında yaptığı 
konuşmada, görevlerine yeniden seçilmesi dolayısıyla 
Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı 
ve Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i tebrik 
etti. 

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) Anayasa’ya yeni 
girdiğine işaret eden Yıldırım, KDK'nin, vatandaşın 

mahkemeye gitmeden, vatandaşı yormadan işini 
çözen kurumlardan biri olduğunu söyledi. Yıldırım, bu 
kurumun tek olmadığını, TBMM Dilekçe Komisyonu, 
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, CİMER, 
Beyaz Masa, Olağanüstü Hâl İşlemleri İnceleme 
Komisyonunun bulunduğunu anımsattı. 

TBMM Başkanı  Yıldırım, Türkiye'nin 15 Temmuz'da 
alçak, haince bir darbeyle karşı karşıya kaldığını, 
bu darbenin sorumlularını kamudan temizlemek, 
gerekli cezaları hukuk devleti kurallarına göre 
vermek üzere çalışmaların yapıldığını anlattı. Bir 
yandan da çok kapsamlı bir iş olduğu için şikâyetlerin 

14 Şubat 2019 

Schliemann tarafından yurt dışına kaçırılan en önemli 
eserlerden olduğunu belirtti. 

Belgeselde, Troya Hazineleri'nin kaçırılış hikâyesinin 
ele alındığını dile getiren Ağırbaş, Schliemann'ın, 
hatıralarında ve kazı notlarında Troya'yı nasıl tahrip 
ettiğini detaylarıyla yazdığını hatırlatarak "Senaryoyu 
oluştururken bunlara dikkat ettik. Belgesel filmde 
kurmaca hiçbir şey yok, her şey gerçek." dedi. 

Ağırbaş, Avrupa'nın, "Schliemann'ı arkeolojinin 
babası ve Troya'nın kâşifi" olarak kabul ettiğini ancak 
kendisinin, "Troya'yı tahrip eden bir hazine avcısı" 
olduğunu söyledi. 

Bir yönetmen olarak filminin Gazi Mecliste gösteriliyor 
olmasının heyecan verici olduğunu dile getiren 

Ağırbaş, organizasyona ev sahipliği yapan TBMM 
Başkanı Yıldırım'a teşekkür etti. 

"Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgeselinin 
sponsorluğunu üstlenen, Nurol Holding bünyesinde 
faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hasan Yücel de TBMM'de 
yapılan gösterime katıldı. 

Troya Hazineleri'nin, Türkiye'nin yurt dışına kaçırılan 
sayısız kültürel mirasından yalnızca biri olduğuna 
dikkati çeken Yücel, "Ülkemizin yer altı kaynaklarını 
ekonomiye kazandırmaya çalışan TÜMAD Madencilik 
olarak, ülkemizin en önemli kültürel mirasından birisi 
olan Troya Hazineleri'nin ülkemize kazandırılmasına 
yönelik bir projeyi desteklemek her şeyden önce 
bizim için en büyük hazinedir." dedi. 
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gelmeye başladığını dile getiren Yıldırım, 15 Temmuz 
gecesi sesi çıkmayan AİHM, bazı dost kuruluşlar ve 
ülkelerin, insan hakları ihlalleri, yanlış uygulamalar, 
hukuk devleti ilkeleri gibi konularda çokça konuşmaya 
başladığına dikkati çekti. 

O dönem başbakan olduğunu ve konuyu 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
değerlendirdiklerini, Anayasa Mahkemesi ile çalışma 
yaptıklarını aktaran Yıldırım, Türkiye'ye yöneltilen 
haksız eleştirilerin önüne geçebilmek için yasal 
düzenleme yaptıklarını söyledi. Yıldırım, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü: 

"OHAL ile başlayan, terör örgütüyle mücadele 
kapsamında yapılan işlemlerin, memuriyetten çıkarma, 
açığa alma, darbeye katılma, FETÖ'ye üyelik, destek 
gibi birçok konuda itham edilenlerin yargı yoluna 
gitme imkânları yoktu. Çünkü OHAL uygulaması vardı. 
Hak kaybını önlemek için olağanüstü hâl işlemlerini 
inceleme ve itiraz komisyonu diye bir düzenleme 
yapıldı. 130 bin civarında başvuru oldu. Burada tek tek 
bütün dosyalar inceleniyor, idarenin bir yanlışı varsa o 
işlem düzeltiliyor, idare de göreve iade ediyor. Değilse 
hak arama yolu başlamış oluyor. OHAL'in getirdiği o 
kısıtlama kalkmış oluyor, yargı yoluna başvurabiliyor, 
bütün yargı silsilelerini takip etme hakkını elde ediyor. 

Bu düzenlemeyi yapmakla beraber bizim uluslararası 
camiada, hukuk devleti algısını tartışmaya açan 
birçok konuyu da ortadan kaldırmış olduk. Hatta 
AİHM'e gidenler, 'Sizde böyle hukuki mekanizma var, 
gidin derdinizi oraya anlatın.' şeklinde bir cevapla 
karşılaştılar. Bu kurumlara niye ihtiyaç var? Belli ki 
mahkemeler hem uzun sürüyor hem adil yargılamayla 
ilgili insanların içine sinmeyen sonuçlar var. Bir de 
ufak tefek, hiç sağa sola gitmeden çözülebilecek işler 
var. Bunun için KDK ihdas edildi. 6 yıllık bir süre 
içinde fevkalade mesafe alındı. 17 bin üzerindeki 
dosyadan yüzde 70'e varan bir uygulama başarıdır. 
Tavsiye kararı deyince, MGK'nin de tavsiye kararları 
var. 28 Şubat'ta onların sonuçlarının nasıl olduğunu 
biliyorsunuz. Tavsiye kararı demek, 'Tavsiye ediyorum 
ama sen bunu yapacaksın.' demek, idareye verilen 
mesaj odur." 

TBMM Başkanı  Yıldırım, vatandaşların bireysel 
başvuru yapmaktan, KDK'ye, TBMM Dilekçe 
Komisyonuna, CİMER'e ve benzer kuruluşlara 
başvurmaktan çekinmemelerini istedi. Yıldırım, bu 
kuruluşların, vatandaşların hak ve hukukunu en iyi 
şekilde vatandaşlar adına takip edeceğini vurguladı. 

KDK'nin ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un 
dert babası olduğunu ifade eden Yıldırım, hem 
mahkemelerin fazla meşgul olmayacağını hem 
de vatandaşın mahkeme kapılarına git - gel yapıp 
yorulmayacağını söyledi. 

TBMM Başkanı  Yıldırım, bunların güzel gelişmeler, 
hukuk devleti algısını daha da sağlamlaştıran 
uygulamalar olduğunu dile getirdi. 

Bunun başlangıcının Osmanlı'ya gittiğini, o dönemde 
kadi’l kudat; kadıların kadısı kurumu olduğunun 
altını çizen TBMM Başkanı Yıldırım, "Yüz yıl sonra 
kendimize ait bir kurumu yeniden keşfetmiş olduk. 
Kurumlar da insanlar gibi. İlk kuruluş yılları toyluk, 
gençlik yılları olarak kabul edilir. Kurum kültürünün 
oluşması zaman istiyor. Ama KDK, bu konuda çok 
hızlı bir mesafe katetti. Bugün eriştiği sonuç ülkemiz, 
milletimiz adına gurur verici." dedi. 

Bir ülkede her şeyin başının hukuk olduğuna dikkati 
çeken Yıldırım, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti 
algısının yara aldığı, zarar gördüğü ülkelerde hiçbir 
alanda gelişme kaydetmenin mümkün olmadığını 
belirtti. 

TBMM Başkanı  Yıldırım, yabancı yatırımcının daha 
fazla gelmesi, içerideki vatandaşın devlete güveninin 
daha da artması için hukuk devletinin, istisnasız ve 
eksiksiz uygulanması gerektiğini bildirdi. 

Hukuk devleti konusundaki eleştirilerin kaynağını 
sadece idarede, idarenin uygulamalarında aramanın 
yanlışlığına işaret eden Yıldırım, hukuk kurumlarının 
da iş ve işlemlerini yaparken layüsel davranmaması, 
hukuktan ayrılmamasının esas olması gerektiğini 
vurguladı. Konjonktürel davranışların Türkiye'ye 
ne kadar büyük yaralar açtığını, zararlar verdiğini 
geçmiş dönemlerde yaşadıklarını, gördüklerini ifade 
eden TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye'nin, son 16 
yılda her alanda büyük mesafe katettiğine dikkati 
çekti. Yıldırım, bir yandan Türkiye ekonomisinin  
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3 kat büyütüldüğünü, bir yandan altyapı, sağlık, eğitim 
birçok sorunu hallettiklerini; hukuk, yargı reformuyla 
ilgili de çok ciddi işler yaptıklarını anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Ancak üst üste karşılaştığımız vesayet faaliyetleri, 
yargı darbesi, başka türlü darbe ve vesayet girişimleri 
nedeniyle maalesef bu alanda idare çok meşgul oldu, 
çok başımız ağrıdı. Bunların üstesinden geleceğiz. 
Bugün ülkemizin bulunduğu coğrafya itibarıyla 
birçok ülkeye göre çok daha büyük tehditlerle, 
büyük sıkıntılarla karşı karşıyayız. Ancak şunu 
herkes bilmelidir ki Türkiye, sadece kendi geleceği 
için değil coğrafyasındaki 1,5 milyar insanın da 
güvencesidir, geleceğidir. İbn-i Haldun'un dediği gibi 
‘Coğrafya kaderdir.’ bu coğrafya kaderimizdir. Burada 
yaşayan milyarların geleceğinden kendimizi sorumlu 
hissediyoruz. 

İdarenin 16 yılda karşılaştığı en büyük sıkıntıların 
başında maalesef millî iradeye karşı birtakım girişimler 
olmuştur. Bizi sistem değişikliğine zorlayan da budur. 
16 yıllık iktidar döneminde şeytan taşlamaktan iş 
yapmaya neredeyse vakit bulamadık. Bulduğumuz 
vakitlerde de Türkiye'ye neler yaptığımız ortadadır. 
Yollar, havaalanları, sağlık sistemleri, internet, erişim 
teknolojileri bakımından dünyanın 39. ülkesinden 9. 
ülkesine yükseldik. Amacımız zaten Türkiye'yi ilk 10 
ülke arasına sokmaktı. Sağlık ve altyapıda başardık. 
Başka alanlarda da başaracağız. Bütün bunları bir 
yandan insan hak ve özgürlüklerini korumak, daha 
da geliştirmek, bir yandan ülkemizi tehdit eden terör 

örgütlerine karşı amansız mücadeleyi yaparak 
başardık." 

TBMM Başkanı  Yıldırım, parlamenter 
sistemden başkanlık sistemine geçişin de bu 
yaşadıkları zorluklardan dolayı olduğunu dile 
getirdi. Yıldırım, 1960 darbesinden bu yana 
neredeyse her on yılda bir millî iradeye vesayet 
odaklarının dadandığını, bir çoğunun da başarılı 
olduğunu söyledi.

15 Temmuz'da da milletin, vatansever yargı 
mensuplarının, güvenlik güçlerinin gayretleriyle, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik 
duruşu, hükûmetin, millî iradeden başka hiçbir 
iradenin iktidarı ele geçiremez duruşuyla büyük 
destan yazdıklarını anlatan Yıldırım, bunu millet 
olarak yazdıklarını, ülkeye, ülkenin liderliğine, 

geleceğine inandıklarını vurguladı. 

TBMM Başkanı  Yıldırım, o gün siyasi görüşü ne olursa 
olsun herkesin meydanlarda olduğunu, "asosyal", 
"memleket sorunlarıyla alakası yok" denilen gençlerin 
şahadet için meydanlara koştuğunu, meydandakilerin 
yarısının kadınlardan oluştuğunu belirtti. Yıldırım, 
bu manzarayı yaşayan biri olarak, bu milletin evladı 
olmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu, böyle bir 
milleti olduğu için Rabb’ine şükrettiğini söyledi. 

Yeni sistem ile beraber artık yapmaları gereken şeyin, 
vatandaşı yoran işleri azaltmak ve hukuk devleti 
algısını daha da güçlendirmek olduğunu ifade eden 
Yıldırım, KDK, bireysel başvuru imkânı gibi birçok 
konunun daha etkin olarak işlenmesi gerektiğinin 
altını çizdi. 

TBMM Başkanı  Yıldırım, kamu adına güç, yetki 
kullananların mutlaka hesap verir olması gerektiğini 
bildirerek, "Layüsellik olduğu sürece, birtakım 
yanlış kararlar, uygulamalar mutlaka olacaktır. 
Bunun bedelini de vatandaş, ülke ödüyor. Buna 
izin vermememiz gerekiyor. Türkiye bu yönde epey 
mesafe aldı, bilinçlenme artı." dedi. 

Hedeflerinin, Türkiye’yi ve dünyayı daha huzurlu 
şekilde yaşanabilir hâle getirmek olduğuna işaret 
eden Yıldırım, aldıkları kararların, düzenlemelerin 
amacının da bu olması gerektiğini belirtti. 

TBMM Başkanı  Yıldırım, "Yıllardan beri sağda, solda 
yazılar görürüz: Güçlü devlet, güçlü millet. Ben 
bunun tersine çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum.  
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Güçlü millet, güçlü devlet. Millet güçlü olması 
lazım, devletin onun hizmetinde olması lazım. Bu 
olgu vesayet ihtimalleri tamamen ortadan kalktığı 
oranda gerçeğe dönüşmüş oluyor, onu da görmüş 
oluyoruz. Devletin görünürlüğü, işini iyi yapacak ama 
görünürlüğü azalacak. Gelişmenin şartı bu. Ortada 
devleti ne kadar az görüyorsak o kadar gelişen bir 
ülkeyiz demektir. İnşallah Türkiye bu yolda kararlı 
adımlarla devam etmektedir." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, idareciler olarak 
amaçlarının vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, 
yaşam kalitesini artırmak, insanı yüceltmek olması 
gerektiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Arslan, 
Yargıtay Birinci Başkanı Cirit, Danıştay Başkanı 
Güngör ve Kamu Başdenetçisi Malkoç da çalıştayda 
birer konuşma yaptı.

Üç oturum şeklinde yapılan çalıştayda 
"Ombudsmanlığın Tarihi Kökenleri ve Kamu Denetçiliği 
Kurumunun Kuruluş Süreci", "Kamu Denetçiliği 
Kurumunun 6 Yıllık Faaliyetleri ve Etkileri, Şikâyet 
Alma ve Karar Verme Süreçleri" ile "Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sisteminde Kamu Denetçiliği Kurumunun 
Önemi ve Kamu Denetçiliği Kurumunun Gelecek 
Hedefleri" konuları ele alındı.

TÜRKİYE'NİN NATO'YA ÜYE OLUŞUNUN 67. YIL 
DÖNÜMÜ MESAJI

TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Türkiye'nin 
NATO'ya üye oluşunun 67. yıl dönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında şunları kaydetti: 

"Türkiye’nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne 
(NATO) üyeliğinin 67. yılını kutlamaktan memnuniyet 
duymaktayım. NATO’ya 18 Şubat 1952 tarihinde üye 
olan Türkiye, ittifakın en önemli üyelerinden biri olarak 
ortak savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük bir 
rol oynamaktadır. 

Soğuk Savaş sonrasında asimetrik güvenlik tehditlerinin 
ortaya çıkması, NATO’nun da dönüşümünü gerekli 
kılmaktadır. Güvenlik sınamalarının çeşitlenerek 
arttığı ve hibrit nitelikler içerdiği günümüzde, 
kaynağı ne olursa olsun terörizmin küresel güvenliğe 
en büyük tehdidi arz ettiğini söylemek yanlış  
olmayacaktır. 

Bu bağlamda ittifak ve üyelerinin bu sınamalara 
karşı ortak güvenliği sağlamak için üzerlerine düşeni 
yapması büyük önem arz etmektedir. 

Üyeliğinin ilk gününden bu yana NATO üyesi 
ülkelerle iş birliği ve dayanışmayı en temel siyasi 
ilkelerinden kabul eden Türkiye, bugün de terörizmle 

mücadelesini aynı 

anlayış çerçevesinde 

kararlılık ve ivedilikle 

yürütmektedir. 

Bu bağlamda Türkiye’nin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ 

gibi terör örgütlerine karşı üstün gayret ve özveriyle 

yürüttüğü operasyonlara müttefik ülkelerin, ittifakın 

gerektirdiği şekilde destek olması beklenmektedir. 

TBMM üyelerinden oluşan NATO Parlamenter 

Asamblesi Türk Grubu da, hem müttefik 

ülkelerdeki muhataplarına Türkiye’nin teröre 

karşı haklı mücadelesini anlatmakta, hem de 

demokrasinin dayanağı olan halk iradesinin 

ittifak politikalarına yansıtılmasına yardımcı  

olmaktadır. 

Bu işlevi itibarıyla, NATO Parlamenter Asamblesi, 

ittifakın yumuşak gücünün önemli bir unsuru olmaya 

devam etmektedir. 

Türkiye’nin NATO’ya üye oluşunun 67. yılını tekrar 

kutlar ve Türkiye’nin NATO’ya ve dünya barışına her 

türlü desteği geçmişteki gibi gelecekte de vereceğini 

ifade etmek isterim."

18 Şubat 2019
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM, "VEDA YEMEĞİ" 
VERDİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Tören 
Salonu'nda düzenlenen veda yemeğinde, geçmiş 
dönem Meclis başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri 
onuruna verdiği yemekte bir araya geldi. 

31 Mart'ta Mahallî İdareler Genel Seçimleri'nin 
yapılacağını anımsatan ve seçimlerin ülke ve millet 
için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, partilerin aday 
listelerini yarın seçim kurullarına teslim edeceğini 
söyledi. 

Meclisten kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 
20 kişinin listelerde olacağını aktaran Yıldırım, "Çok 
alışılmış bir şey değil." ifadesini kullandı. 

AK PARTİ'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
için kendisini aday göstereceğini ifade eden Yıldırım, 
"Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden 
çekileceğim. Bu yemekten sonra ilk yapacağım iş, 
ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. 
Yarın inşallah saat 09.00'da yeni başkan seçilene 
kadar görevi vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal 
Adan'a devredeceğim. TBMM'ye seçilecek yeni 
başkana şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 143 yıllık bir geleneği bulunan 
Meclisin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde hep önde 
olduğunu dile getirdi. 

Meclisin daima millete çare olan bir merkez görevi 
yaptığına işaret eden Yıldırım, "Önemli kanunlar ve 
kararlar hep egemenliğin kayıtsız, şartsız tecelli ettiği 
bu çatı altında, tamamlandı, yapıldı. Bu nedenden 
dolayıdır ki Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hainler 
ilk önce Gazi Meclis'e saldırdılar." ifadesini kullandı. 

Türkiye darbe ve muhtıralara maruz kalsa da sonunda 
millî iradenin hep galip çıktığını söyleyen Yıldırım, 
milletin olumsuzluklardan güçlenerek çıkmayı bildiğini 
belirtti. 

"Yediğiniz darbe, sizi yıkmıyorsa güçlendirir. Yediği 
her darbe, TBMM'yi ve milletin iradesini daha da 
güçlendirdi." diyen Yıldırım, darbe girişimlerinin 
sonuncusunun, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainler 
tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını anımsattı. 

15 Temmuz'da Meclisteki bütün partilerin darbe 
girişimine karşı kararlı bir direniş gösterdiğini 
vurgulayan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi milletin, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 
meydanlara indiğini ve demokrasinin yanında 
olduğunu alçak darbecilere gösterdiğini ifade etti. 

Tanklara meydan okuyan aziz milletin ülkeye, bayrağa 
olan sevgi ve sadakatini bir kez daha cümle âleme 
ispat ettiğini vurgulayan Yıldırım, başbakanlık görevini 
yeni üstlendiği bu dönemde ülkeyi kaosa sürüklemek 
isteyen iş birlikçi hainlerin, 15 Temmuz gecesinde 251 
kişiyi öldürdüğünü, 2 bin 703 kişiyi yaraladığını anlattı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerine ve 
ülkenin bağımsızlığı, milletin istikbali için hayatını seve 
seve veren bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere 
güzel bir ömür diledi. 

TBMM'nin, 15 Temmuz hainlerinin verdiği tahribatı hiç 
vakit geçirmeden gidermeyi başardığını dile getiren 
Yıldırım, Meclisi ziyaret edenlerin görmesi için hasarlı 
bir bölümün müze hâlinde muhafaza edildiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Türkiye, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün 
olarak 21. yüzyılın lider ülkeleri arasında olma yolunda 
kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Bu uğurda yapılan 
en önemli çalışmaların biri de kabul edildiği günden 
itibaren sürekli tartışma konusu olan 1982 darbe 
Anayasası’nda sistem değişikliğini öngören köklü 
Anayasa değişikliğidir. Devlet-millet uzlaşmasının 
temel hükümlerini içeren Anayasa’mızın 70 maddesi 
değiştirilmiştir. Genel Kurulda, komisyonlarda yapılan 
görüşmeler, oylamalar sonucunda bu değişiklik 16 
Nisan'da halkımızın oyuna sunulmuş ve yürürlük 
kazanmıştır. Kabul edilen Anayasa’ya göre, TBMM'nin 
ve icranın, hükûmetin yetkileri yeniden tanımlamıştır. 
24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle de 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi yürürlüğe girmiş 
ve bu değişikliğin getirdiği 27. Dönem milletvekilleri 
seçilmiş ve değişen sistemin ilk Meclisi oluşmuştur." 

Yeni sistemin asıl amacının yasama, yürütme ve yargı 
erklerinin yetkilerini, sorumluluklarını, daha iyi tanımak 
ve diğer yandan da yönetimde istikrarı teminat altına 

18 Şubat 2019 
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almak olduğunu ifade eden Yıldırım, 
kamu yönetiminde, bürokraside, 
yönetim şeklinde köklü bir 
değişiklik getiren Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemiyle TBMM'nin 
tümüyle yasama, denetim ve temsil 
görevlerine odaklandığını aktardı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sisteminin önemli bir amacının da 
yürütmede, bürokrasiyi hızlandırmak 
ve istikrarı sağlamak olduğuna işaret 
etti. 

Türkiye'de 99 yılda 65 hükûmet kurulduğunu anlatan 
Yıldırım, kendisinin 65. hükûmetin ve parlamenter 
sistemin son Başbakanı olduğunu söyledi. 

Bir hükûmetin ömrünün ortalama 1,5 yıl olduğunu 
kaydeden Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükûmet 
Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli 
ve istikrarlı bir yürütme sistemini tesis etmektir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

27. Döneme 600 milletvekiliyle başladıklarını, geçen 7 
ayda 4 milletvekilinin bakan olarak görevlendirilmesi 
nedeniyle üye sayısının 596'ya düştüğünü bildiren 
Yıldırım, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın 
vefatıyla bu sayının 595'e indiğini belirterek Bircan'ı 
rahmetle andı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, belediye başkanı olabilmek 
için aday olan milletvekillerinin bulunduğunu, 
kendisinin de bunlardan biri olduğunu belirtti.

1 Nisan'a gelindiğinde mutlaka Meclisin milletvekili 
sayısında bir değişiklik olacağını dile getiren 
Yıldırım, "Ama nasıl değişiklik olacak? Onu şimdiden 
söyleyemiyoruz. Sürpriz olsun." ifadesini kullandı. 

Milletvekili sayısının 600'e çıkması sebebiyle TBMM 
Halkla İlişkiler Binası'ndaki komisyon odalarında 
ve personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı 
duyulduğunu anımsatan Yıldırım, 53 yeni çalışma 
yerini, milletvekilleri için kısa sürede oluşturduklarını 
bildirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, Genel Kurulda da yeni 
döneme göre düzenlemeler yapıldığını, hükûmet 
ve komisyon ilişkileri bakımından Genel Kurulun 
yenilendiğini aktardı. 

TBMM İçtüzüğü’nü, Anayasa’yla uyumlu hâle getirmek 
için bir değişiklik gerçekleştirildiğini anımsatan 
Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Bütün partilerin uzlaşmasıyla, kısa sürede mutabakat 
sağlanarak İçtüzüğün 11 maddesi tamamen 
yürürlükten kaldırıldı, 85 maddesinde de uyarlama 
amacıyla değişiklik yapıldı. Yeni Anayasa ile Meclisin 
artan milletvekili sayısı doğrultusunda insan kaynakları 
altyapısı da güçlendi. Aynı zamanda başbakanlığın 
sona ermesiyle birlikte oradaki uzman personelden 
gerek Cumhurbaşkanlığı gerek bakanlıklar gerekse 
Mecliste istifade edilmesi için bazı düzenlemelere 
gidildi. Yasama uzman sayısı ve nitelikleri artırıldı." 

Yasaların, artık teklif vermek suretiyle tamamen 
Mecliste olgunlaştırıldığını, yürütmenin sadece 
Meclise yılda bir bütçe kanun tasarısı getirebildiğini 
dile getiren Yıldırım, şunları söyledi: 

"7 aylık görevim süresince bin 561 yasa teklifi verildi. 
7 ay için fena bir sayı değil. Bunlardan 13'ü kanun, 
3 uluslararası anlaşma olmak üzere 16'sı kabul 
edildi, yürürlüğe girdi. Bu dönemde vatandaşlarımız 
Dilekçe Komisyonuna 5 bin 506 dilekçe ile başvuru 
yaptı. Bu dilekçelerin 4 bin 43'ü cevaplandırıldı 
ve sonuçlandırıldı. 26. Dönemden 253 yasama 
dokunulmazlığı tezkeresi 27. Döneme devredildi. 
Ayrıca bu dönemde de 195 yasama dokunulmazlığı 
tezkeresi Meclisimize ulaştı." 

Genel Kurulun, geçen süre içinde 57 birleşim 
gerçekleştirdiğini, birleşimlerde toplam 482 saat 
çalışma yürütüldüğünü, aynı şekilde komisyonlarda 
102 toplantı yapıldığını, 495 saat çalışıldığını aktaran 
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TBMM Başkanı Yıldırım, bu arada 2 bin 592 soru 
önergesine cevap verildiğini kaydetti. 

Başkanlığa yöneltilen 30 soru önergesinin 
cevaplandırıldığını, milletvekilleri tarafından 837 
Meclis araştırma önergesi verildiğini, önergelerin 
11'inin görüşüldüğünü ve 3 konuda Meclis Araştırma 
Komisyonunun kurulduğunu dile getiren Yıldırım, 
şunları aktardı: 

"Bu yasama döneminde devam ettirilen bir önemli 
çalışma da daha önceki başkanlarımız döneminde 
başlanan İstiklal Mahkemeleri belgelerinin 
yayınlanmasına bu dönemde de devam edildi. 
Proje, yakın tarihimize ışık tutmak amacıyla 2010'da 
başlamıştı. 8 yıllık zaman içerisinde İstanbul, El Cezire, 
Eskişehir, Isparta ve Şark İstiklal Mahkemeleri arşiv 
belgeleri kitap şekline dönüştürüldü. Ankara İkinci 
İstiklal Mahkemesi arşiv belgelerinin de basımı için şu 
anda çalışmalar devam ediyor. Ankara Birinci İstiklal 
Mahkemelerinin arşiv belgelerinin tasnif işlemleri de 
başlatılmış durumda." 

TBMM Binası’nın 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 
yeni Anayasa yapmak için oluşturulan Kurucu Meclis 
tarafından 1961'de açıldığını anımsatan Yıldırım, o 
tarihten itibaren Meclis Ana Binası'nda zaman zaman 
bakım onarım çalışmaları yapıldığına işaret etti. 

Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden 
sonra bombalanan bölümler dâhil depolar, sığınaklar, 
Şeref Salonu ve kulislerin onarıldığını söyleyen 
Binali Yıldırım, 1961'den beri kullanılan mutfakların 
bu dönemde yenilendiğini ve tamamen ihtiyacı 
karşılayacak hâle dönüştürüldüğünü belirtti. 

Meclisin görevinin yasama ve denetimle şüphesiz 
sınırlı olmadığını, aynı zamanda temsil görevi de 
bulunduğunu dile getiren Yıldırım, 27. Yasama 
Döneminde en önemli çalışmalardan birinin 132 olan 
parlamentolar arası dostluk grubu sayısının 144'e 
çıkarılması olduğunu vurguladı. 

TBMM Başkanlığı döneminde katıldığı programları ve 
Meclis bünyesinde yürütülen uluslararası çalışmaları 
anlatan Yıldırım, ayrıca TBMM Başkanı olarak KKTC 
ve Azerbaycan başta olmak üzere 11 ülkeye resmî 
ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti. 

Ziyaretlerinde 27 ikili görüşme yaptığını anlatan 
Yıldırım, Türkiye'yi ziyaret eden cumhurbaşkanları, 
cumhurbaşkanı yardımcıları, Meclis başkanları ve 

parlamenter heyetlerden oluşan 47 yabancı heyeti ev 
sahibi olarak ağırladıklarını söyledi. 

TBMM'nin, milletin barışı, huzur ve kardeşliğinin 
merkezi olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam 
etti: 

"Milletimizin beka mücadelesinin karargâhı olan bu 
yüce çatı, milletimiz için hayırlı hizmetler yapmaya 
devam edecektir. Gayemiz, ülkemizi ve milletimizi 
medeniyet yarışında daha da ileriye götürmektir. 
TBMM, çalışmalarını şüphesiz bundan sonra da aynı 
istikamette artırarak devam ettirecektir. Misakımillî ile 
belirlenen sınırlarımızı korumak, gönül coğrafyamızda 
yaşayan insanların bize duyduğu güveni devam 
ettirmeleri öncelikli konularımız arasında yer almaya 
devam edecek." 

Kahraman Mehmetçik'in yurt içinde ve sınır ötesinde 
terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam 
edeceğini belirten Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet, 
gazilere uzun ömür diledi. 

Parlamenter sistemin son Başbakanı, 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ilk Meclis 
Başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Belediye 
başkanlığı görevine aday olan ilk Meclis Başkanıyım. 
Meclis Başkanlığı görevinden bu sebeple çekilen de 
ilk Meclis Başkanı oluyorum. Gördüğünüz gibi ilklerle 
sonlar arasında dolaşıp duruyoruz." diye konuştu. 

7 ay boyunca millî iradeyi temsil eden milletvekillerinin 
başkanlığını yaptığını, bundan büyük keyif aldığını 
söyleyen Yıldırım, kısa süre içinde parti grubu ayrımı 
yapmaksızın güzel bir anlayış ve uzlaşmaya dayalı 
yönetim ortaya koymaya çalıştığını kaydetti. 

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını, ilk 
başkanlığını yaptığı TBMM'nin 28. Başkanı olarak bu 
görevde bulunmuş olmak benim için bir onurdur." 
diyen Yıldırım, önceki Meclis Başkanlarına hizmetleri 
için teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bugüne kadar yaptığım 
işlerde asil milletimize hizmet etmekten başka hiçbir 
amacım olmadı. Vedalaşmak, helalleşmek sünnettir. 
Bu nedenle hakkınızı helal ederseniz, üzerimden 
büyük bir yükü almış olursunuz. Varsa benim 
de hakkım sizlere helal olsun." diyerek sözlerini 
tamamladı. 
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TBMM Başkanı Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve 

kızı Büşra Bahar Köylübay ile birlikte geldiği TBMM 

Tören Salonu'nda masaları tek tek dolaşarak 

milletvekilleriyle selamlaştı. 

Veda yemeğinde, geçmiş dönem TBMM Başkanları 

Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet 

Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail 

Kahraman ve TBMM Başkanvekilleri Mustafa 

Şentop, Levent Gök ve Celal Adan, Sağlık Bakanı 

Fahrettin Koca, AK PARTİ Genel Başkanvekili 

ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş,  

AK PARTİ Genel Sekreteri  ve Ankara Milletvekili 

Fatih Şahin, TBMM AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet 

Naci Bostancı, partilerin grup başkanvekilleri ile 

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da  

yer aldı. 

Konuşmasının ardından salona yerleştirilen 

ekranlarda, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı süreci ve 

hayatının anlatıldığı video gösterimi yapıldı. 

Milletvekillerini salonun çıkışında tek tek selamlayarak 

uğurlayan Yıldırım, programa katılanlar ve Meclis 

çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
görevinden ayrılma dilekçesini 
imzalayarak TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na  
teslim etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, düzenlenen veda 
yemeğinin ardından TBMM Başkanlığından istifa 
dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti. 

Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması 
için talimat verdi.

TBMM BAŞKANLIĞINDA DEVİR - TESLİM TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TBMM Başkanlığı görevinden 18 Şubat’ta ayrılan 
Binali Yıldırım, görevini Geçici TBMM Başkanı Celal 
Adan'a devretti. 

Devir - teslim törenine, TBMM Başkanvekili Mustafa 
Şentop ile TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK PARTİ 
Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu 
ve Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekilleri 
Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı 
milletvekilleri katıldı.

TBMM Başkanlığı makamında gerçekleştirilen devir - 
teslim töreninde bir konuşma yapan Binali Yıldırım, 
31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler sebebiyle 

12 Temmuz 2018'den bu yana sürdürdüğü TBMM 
Başkanlığı görevinden dün itibarıyla çekildiğini belirtti. 

Yeni Meclis Başkanı seçilene kadar TBMM Başkanlık 
Divanı Üyesi Celal Adan'a görevi devrettiğini aktaran 
Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Geçen 7 aylık süre içerisinde TBMM'nin yeni 
dönemine uygun şekilde uzlaşmayı esas alan, 
daha az münakaşa, daha fazla uzlaşma prensibiyle 
bütün gruplarla uyum içerisinde çalışmaya gayret 
ettim. Bugün görevi bırakırken gönlüm rahat. 
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle, ülkemizin 
Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş, vesayete ve darbelere 
rağmen güçlenerek bugünlere gelmiş millî iradenin 

19 Şubat 2019 
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tecelli ettiği Meclisimiz, bundan sonra yürütme ile 
yasama arasındaki ilişkilerin daha net belirlendiği ve 
daha çok milletimizin ihtiyacı olan yasaların yapılması 
ve millet adına denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi, 
ayrıca ülkemizin yurt dışında parlamenter diplomasiyi 
geliştirme yönünde temsil faaliyetlerini yerine 
getirmesi görevlerini ifa edecektir. Meclisin bu 
anlamdaki gücü daha da artmış olacaktır." 

Yeni dönemde TBMM'nin çalışmalarının çok daha 
verimli olacağına inandığını belirten Yıldırım, "Görevi, 
siyasette büyük tecrübe sahibi, Türkiye'nin beka 
mücadelesinde gençliğinde bedel ödemiş değerli 
kardeşim Celal Adan Bey'e teslim ediyorum." diye 
konuştu. 

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan da Binali Yıldırım'ın, 
Türk milletinin göz bebeği, ekonominin kalbi 
olan İstanbul'a hizmet etmek üzere yola çıktığını 
vurgulayarak "İstanbul'da yaşayan bir vatandaş olarak, 
yeni yolculuğunuzun, İstanbul ve Türkiye için bir şans 
olduğunu görüyorum." dedi. 

Binali Yıldırım'ın, Türkiye'nin birliğine katkı sağlayan 
bir siyaset dili kullandığını anlatan Adan, Yıldırım'ın 
adaylığının İstanbul'a hayırlı olması dileğinde bulundu. 

Şanla, şerefle dolu olan TBMM Başkanlığı görevini 
geçici de olsa temsil etmekten büyük onur ve şeref 
duyduğunu vurgulayan Adan, "Allah utandırmasın. 
Yolunuz açık olsun." diye konuştu. 

Adan, lalenin İstanbul'un simgesi olduğunu belirterek 
Yıldırım'a lale motifli porselen bir tabak hediye etti. 

Binali Yıldırım, bugün hızlı trenle İstanbul'a gideceğini 
ve bundan sonra mesaisine İstanbul'da devam 
edeceğini bildirdi. 

Yıldırım, Meclis Başkanlığı seçimi için 
oylamaya katılıp katılmayacağına ilişkin 
soruya, "Hâlâ milletvekili olduğuma 
göre, milletvekillerinin görevleri neyse 
onu da yerine getireceğiz." karşılığını 
verdi. 

Bir başka soru üzerine de Yıldırım, 
kendi imzasının da bulunduğu, "hayvan 
hakları" ile "teknoloji bağımlılığı" 
konusundaki iki ayrı araştırma 
önergesini TBMM Başkanlığına 
sunduklarını kaydetti. 

Yıldırım, araştırma önergeleri hakkında 
şu bilgileri verdi: 

"Teknoloji bağımlılığı, artık bir internet, cep telefonu 
kullanımı ötesinde bir noktaya gelmiştir. Bazen 
çocuklarımız, gençlerimiz ve hatta yetişkin insanlar 
da kendilerini internetten, cep telefonundan ayrı 
tutamıyorlar ve bu gittikçe toplumsal bir sorun hâline 
gelmeye başladı. Sahada yaptığımız çalışmalarda, 
ziyaretlerde, şikâyetler arasında bu teknoloji bağımlılığı 
da sık sık gündeme getiriliyor. Bildiğiniz gibi kısa süre 
önce Sayın Cumhurbaşkanımızın yayımladığı bir 
kararnameyle, teknolojide her türlü bağımlılığa yönelik 
yeni bir kurul oluşturuldu. Bu bağlamda ben de bazı 
milletvekili arkadaşlarımla beraber teknoloji bağımlılığının 
araştırılmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bir 
Meclis araştırması önergesi verdim dün itibarıyla. Ümit 
ediyorum ki kurulacak komisyon sayesinde çağımızın 
yeni bir tehdidi olan teknoloji bağımlılığının bütün 
yönleriyle araştırılması yapılmış olur ve gençlerimizin, 
çocuklarımızın bu bağımlılığa duçar olmaması için 
gereken tedbirleri alma fırsatı yakalanmış olur. 

Diğer taraftan, hayvanların kötü muameleye tabi olması, 
işkence görmesi gibi konular zaman zaman toplumun 
kanayan bir yarası olarak dikkate gelmektedir. Bu 
konuda yasal düzenleme yapılmış olmakla beraber 
ne yazık ki bazen ihtiyacı karşılamadığı da yaşanan 
olaylardan görülmüştür. Hayvan da bir canlıdır, yaşama 
hakkı vardır. Kötü muamele, eziyet, işkence yapılması 
bir insanlık ayıbıdır, insanlık suçudur. Bu konuda 
Birleşmiş Milletlerin de aldığı kararlar vardır. Dolayısıyla 
bu konuda bütün kesimlerin beklentilerini karşılayacak 
bir uzlaşma zemini hazırlanması bakımından 
yasada öngörülen değişikliğin yapılmasından evvel 
kapsamlı saha araştırması gerekliliği hasıl olmuştur. 
Böyle bir Meclis araştırma önergesini de yine 
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milletvekili arkadaşlarımızla TBMM 
Başkanlığına teslim ettik. Ümit ederim 
ki bütün sivil toplum kuruluşları, 
bütün paydaşlar bir araya gelmek 
suretiyle yine ülkemizin önemli 
konularından bu konuyu Meclisimizin 
marifetiyle ihtiyaçları karşılayacak 
yasal bir zeminin hazırlanması 
için en iyi şekilde değerlendirmiş  
oluruz." 

AK PARTİ, CHP, HDP VE İYİ PARTİ GRUBU TBMM 
BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

TBMM Genel Kurulu’nda 24 Şubat Pazar günü yapılacak TBMM Başkanlığı seçimi öncesinde AK PARTİ 
Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul 
Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve İYİ Parti Gaziantep 
Milletvekili İmam Hüseyin Filiz  TBMM Başkanlığı için aday oldu.

Serpil Kemalbay Pekgözegü
HDP

İzmir Milletvekili

İmam Hüseyin Filiz
İYİ Parti

Gaziantep Milletvekili

Nevzat Şatıroğlu
AK PARTİ

İstanbul Milletvekili

Mustafa Şentop
AK PARTİ

Tekirdağ Milletvekili

Engin Altay
CHP

İstanbul Milletvekili

TBMM Başkanvekili ve AK PARTİ 

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 

TBMM Başkanlığına aday oldu.

22 Şubat 2019

TBMM Başkanvekili ve AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Mustafa Şentop, AK PARTİ Grup Başkanvekilleri 
Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve bazı  
AK PARTİ milletvekilleriyle, Meclis başkanlığı 
makamına geldi. 

Şentop, Meclis Başkanlığı için aday gösterilmesine 
ilişkin dilekçeyi Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a 
teslim etti. 

AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş, dilekçeyi 
verdikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 
"Bugün itibarıyla pazar günü gerçekleşecek TBMM 
Başkanlığı seçimi için Mustafa Şentop hocamızı 
ben, Ankara Milletvekilimiz Naci Bostancı, Çanakkale 
Milletvekilimiz Bülent Turan, Tokat Milletvekilimiz 
Özlem Zengin, Çankırı Milletvekilimiz Muhammet 
Emin Akbaşoğlu, Denizli Milletvekilimiz Cahit Özkan 
Bey'in imzalarıyla aday olarak öneriyoruz." diye 
konuştu. 
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de yapıldı. Nihayetinde yetkili kurullarımızdaki 
arkadaşlarımız değerlendirdiler. Son olarak da 
Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız 
değerlendirmelerini yaptılar ve beni bu görevi 
ifa etmem için uygun bulduklarını ifade ettiler. 
Ben de bu münasebetle 24 Şubat Pazar günü 
yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi için adaylık 
başvurumu Sayın Başkanımıza takdim ediyorum. 
Meclisimiz, milletimiz, ülkemiz için hayırlı  
olsun." 

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, "Sayın Şentop ile 
yakın mesai beraberliği yaptık. Gerçekten yetişmiş bir 
siyaset, devlet adamı. Son dönemlerde Türkiye'nin 
yaşadığı şu geçiş sürecinde de emek sarf eden, 
meseleyi realize eden değerli bir siyasetçimiz."  
dedi. 

Türk tarihinde önemli bir makam olan Meclis 
Başkanlığının, aynı zamanda Türk devletini kuran 
makam olduğunu belirten Adan, "Şanla, şerefle 
dolu mazisiyle birlikte Meclis Başkanlığı talebinizi 
kutluyorum. Allah hayırlı etsin, Allah utandırmasın." 
diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin 
Özkoç, CHP Grup Başkanvekili Engin 
Altay'ı TBMM Başkanlığına aday 
gösterdiklerine ilişkin dilekçeyi, 
Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'a 
sundu.

21 Şubat 2019

"Mustafa Şentop hocamız, Anayasa Profesörü. İyi 
bir devlet ve siyaset adamı." diyen Muş, Şentop'un, 
2011'den bu yana milletvekili olarak görev yaptığını, 
AK PARTİ'de önemli görevlerde bulunduğunu ve 
çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 

Daha önce TBMM Anayasa Komisyonu başkanlığı da 
yapan Şentop'un, görevini TBMM Başkanvekili olarak 
sürdüren kıymetli bir şahsiyet olduğunu dile getiren 
Muş, "Kendisinin hem TBMM'de önemli çalışmaları 
olacağına inanıyoruz hem de ülkemize, milletimize 
çok büyük hizmetler yapacağına inancımız tamdır. 
Parlamentodaki tüm milletvekili arkadaşlarımızdan 
Mustafa Şentop hocamıza destek istiyoruz. Kendisine 
çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz." ifadelerini  
kullandı. 

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da Eski TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan adaylığı nedeniyle görevinden 
çekildiğini hatırlattı. 

Daha sonra yeni Meclis Başkanı seçimiyle ilgili 
Anayasa'nın 94. ve TBMM İçtüzüğü'nün 10. 
maddesine göre TBMM Başkanlığı seçimine 
ilişkin sürecin başladığını söyleyen Şentop, 5 
günlük adaylık sürecinin 4. gününe girildiğini dile  
getirdi. 

Bu süreçte TBMM Başkanlığı için siyasi partilerde 
değerlendirmelerin yapıldığını ifade eden Şentop, şu 
şekilde konuştu: 

"AK PARTİ'de de gerekli bütün değerlendirmeler, 
istişareler yapıldı. En son dün itibarıyla bir temayül 
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, beraberindeki 
CHP'li yönetici ve milletvekilleriyle Adan'ı makamında 
ziyaret etti. 

Buradaki konuşmasında CHP Grubu olarak Engin 
Altay'ı Meclis Başkanı adayı gösterdiklerini belirten 
Özkoç, şunları kaydetti: 

"Demokrasinin bir gereği olarak yerel seçimler 
nedeniyle TBMM Başkanlığı boşalmıştır. Kurallar 
gereği pazar günü bir seçim yapılacak. Bütün siyasi 
partilerin seçime katılma hakkı var. CHP olarak 
gerçekten bugüne kadar birlikte çalışmaktan onur 
duyduğumuz, uzun yıllar hem partimize hem de 
ülkemize hizmet eden, genel başkan yardımcılığı 
ve grup başkanvekilliği görevlerinde bulunan Sayın 
Engin Altay'ı Meclis Başkanı adayı olarak öneriyoruz." 

Özkoç, başkanlık seçimi sırasında oluşacak siyasi 
iradenin, muhalefetin de güçlü olduğu Mecliste 
vicdanların da sesi dinlenerek Türkiye'nin ihtiyaçlarına 
uygun şekilde sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getirdi. 

Adan'a, ziyaret taleplerini kabul ettiği için teşekkür 
eden Özkoç, daha sonra adaylık dilekçesinin 
bulunduğu dosyayı Adan'a sundu. 

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan da "Uzun yıllardır 
siyasetin içerisinde olan, yüreğinde siyaseti yürüten 
değerli bir kardeşimizin aday olması bizi de mutlu 
etmiştir. Türkiye'nin en köklü partisi olan, kurucu 
iradeye öncülük yapmış olan CHP'nin Meclis Başkanı 
adayını ben de kutluyorum ve başarılar diliyorum." 
diye konuştu. 

TBMM Başkanlık makamından çıkışta basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan Özkoç, "CHP 
olarak uzun yıllar siyasetin içerisinde olan, genel 
başkan yardımcılığı, grup başkanvekilliği yapan, ciddi 
bir siyaset adamı olan, iletişim konusunda herkesi 
hoşgörü ile dinleyen, bütün siyasi partilerle doğru 
bir diplomasi yürüten değerli arkadaşımız, Grup 
Başkanvekilimiz Engin Altay'ı aday olarak gösterdik." 
diye konuştu. 

Adaylık başvurusunu Adan'a teslim ettiklerini bildiren 
Özkoç, TBMM Başkanlığı seçiminin hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Özkoç, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: 

"Muhalefetin gösterdiği adaylar çok değerlidir. Ancak 
Mecliste, Türkiye'nin bu ortamında muhalefetin kendi 
içerisinden bir adayın, TBMM Başkanı olabileceği yapı 
şu anda hazır. Eğer muhalefet isterse, kendi içinden 
bir adayı iktidara rağmen Meclis Başkanı yapabilir ve 
bundan sonraki demokratik yönteme olağanüstü bir 
katkı sağlayabilir. Bunun için zaman vardır, bunun 
konuşulması ve tartışılması gerekir."

Halkların Demokratik Partisi 
milletvekilleri, TBMM Başkanlığı 
için HDP İzmir Milletvekili Serpil 
Kemalbay Pekgözegü'yü aday 
gösterdi.

22 Şubat 2019 

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, TBMM 
Başkanvekili Mithat Sancar ve bir grup partili 
milletvekiliyle beraber, Geçici TBMM Başkanı Celal 
Adan'ı makamında ziyaret etti. 

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, HDP İzmir 
Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün TBMM 
Başkanlığı için adaylık başvurusunu Geçici TBMM 
Başkanı Celal Adan'a sundu. 

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam 
Hüseyin Filiz, TBMM Başkanı adayı 
oldu.

22 Şubat 2019
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TBMM'NİN 29. BAŞKANI AK PARTİ TEKİRDAĞ 
MİLLETVEKİLİ PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP OLDU

19 Şubat 2019 
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TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanını seçmek 
üzere Geçici TBMM Başkanı Celal Adan başkanlığında 
toplandı. 

Toplantının başında Genel Kurulda, AK PARTİ 
Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM 
Başkanvekilliğinden, AK PARTİ Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu 
Üyeliğinden istifaları okundu. 

Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa 
Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliğine, 
AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; 
Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Üyeliğine, AK PARTİ Mersin Milletvekili Lütfi Elvan 
seçildi. 

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, seçime geçmeden 
önce yaptığı konuşmada, Meclis Başkanlığı seçimi 
yaptıklarını belirterek "Meclis Başkanlığı, milletimizin 
ay ve yıldızını göğe yükselten, işgalcilerin hayallerini 
toprağa gömmek için Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 
üstlendiği bir vazifedir. TBMM Başkanlığı, Türk 
milletinin Kurtuluş Savaş'ını yöneten, tarihi şanla dolu 
bir makamdır." dedi. 

Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul 
Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için görevinden 
istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü  
Genel Kurulda okunmasının ardından başlayan adaylık 
sürecinin 23 Şubat’ta sona ermesiyle seçim sürecine 
ilişkin alınan karar gereğince, Genel Kurulda Meclis 
Başkanlığı seçimi yapıldı.

Meclis Başkanlığı için AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Mustafa Şentop, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Nevzat 
Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP 
İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ve İYİ 
Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, aday 
oldu. 

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, 
oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi. 

Gizli oyla yapılan Meclis Başkanı seçiminde, birinci ve 
ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, 
yani 400 oy, üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy, 
üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok 

oy alan iki aday için yapılacak olan dördüncü oylamada 
en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçiliyor. 

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan'ın seçim süreciyle 
ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur 
oylamaya başlandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları 
Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile TBMM Başkan 
Adayları Genel Kurulda yerlerini aldı.

TBMM Başkanlığı seçiminde adaylar, 
birinci turda seçilebilmek için gerekli 
olan 400 oya ulaşamadı. 

TBMM Genel Kurulunda, birinci turda yapılan 
oylamada 528 milletvekili oy kullandı. 

İlk tur oylamada, AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin 
Altay 120, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 
Pekgözegü 45, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam 
Hüseyin Filiz 35 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı. 
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TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci 
turunda da adaylar, seçilebilmek için 
gereken 400 oya ulaşamadı. 

Genel Kurulda yapılan TBMM Başkanlığı seçiminin 
ikinci turunda 544 milletvekili oy kullandı. 

Oylamada, AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa 
Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, 
HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü 46, 
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35 
oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. 

Üçüncü turda TBMM Başkanı seçilebilmek için 
adayların üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 
oy alması gerekiyor. 

Öte yandan ikinci tur oylamada önceki TBMM 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Binali Yıldırım, Genel Kurul Salonuna  
geldi. 

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve siyasi 
parti temsilcileriyle tokalaştıktan sonra oy kullandı. 

AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Mustafa Şentop, TBMM Genel 
Kurulunda yapılan üçüncü tur 
oylamada 336 oy alarak salt 
çoğunluğu sağladı ve TBMM'nin  
yeni Başkanı oldu. 

Genel Kurulda üçüncü tur oylamaya 542 milletvekili 
katıldı. 

Oylamada, AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Mustafa 
Şentop 336, CHP İstanbul Milletvekili Engin 
Altay 124, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 
Pekgözegü 46, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili 
İmam Hüseyin Filiz 33 oy aldı. 3 oy da geçersiz  
sayıldı. 

Genel Kuruldaki üçüncü tur 
oylamanın ardından TBMM 
Başkanlığına seçilen AK PARTİ 
Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 
bir teşekkür konuşması yaptı. 

TBMM Başkanlığına seçilen AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Mustafa Şentop, dünya tarihinin müstesna 
siyasi kurumlarının başında gelen TBMM'nin 
Başkanlığına seçilmesinden dolayı hakkında 
gösterdikleri itimat ve teveccüh için milletvekillerine 
teşekkür etti. 

Bunun kendisi için çok büyük bir mazhariyet olduğunu 
dile getiren Şentop, "Bugün yüce heyetinizin 
oylarında tecelli etmiş olan, aziz milletimizin de 
itimadıdır. Bunu hep birlikte giriştiğimiz millet 
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yolunda hizmet için bahşedilmiş bir 
vesile, bir zemin olarak görüyorum. 
Bu millet itimadının bana yüklediği 
mesuliyet, biliyorum ve hepiniz 
de bilirsiniz ki pek ağırdır. Sizlerin 
yardım ve desteğinin devamı, bu ağır 
mesuliyetin yerine getirilmesinde 
en büyük yardımcım olacaktır. 
Cenabıhak, beni sizlere ve aziz 
milletimize karşı mahcup etmesin."  
diye konuştu. 

Dünya tarihinde birçok ülkede 
temel siyasi kurumların bazı büyük 
olaylar neticesinde ortaya çıktığını ifade eden 
Şentop, çoğu zaman devletlerin kurulduğunu ve 
sonra temel siyasi kurumlarını oluşturduğunu  
söyledi. 

TBMM'nin kaderinin ise farklı olduğunu vurgulayan 
Şentop, önce Meclisin oluştuğunu, sonra siyasi iktidar, 
hükûmet ve devletin yeniden teşkil edildiğini kaydetti. 
Şentop, TBMM'nin sadece anayasa hukukundaki 
teknik anlamıyla bir "Kurucu Meclis" olmadığını, aynı 
zamanda hukuku, devleti, siyaseti yeniden inşa eden 
bir Kurucu Meclis olduğunu  belirtti. 

Şentop, sözlerine şu şekilde devam etti: 

"Yüce Meclisimizi, dünyadaki diğer parlamentolardan 
ayıran en önemli vasıf budur. Bu Meclis aynı 
zamanda Gazi Meclistir. Gazilik sıfatını, kâmil manada 
hak ederek taşıyan yegâne Meclis, çatısı altında 
bulunmakla iftihar ettiğimiz Türkiye Büyük Millet 
Meclisidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere istisnasız hepsini rahmetle, minnet ve şükranla 
andığımız Birinci Meclisin milletvekilleri, sadece bir 
yasama organı olarak çalışmamış, destansı istiklal 
mücadelemizi de yönetmiş ve yürütmüşlerdir. Polatlı 
yakınlarından gelen çatışma ve top sesleri arasında 
faaliyetlerini sürdüren o müstesna Meclisin üyeleri, 
her şart altında görev yapmanın, imanın, azmin, 
kararlılığın ve istiklal iradesinin en güzel örneklerini 
göstermişlerdir." 

Şentop, yıllar sonra 15 Temmuz 2016'da yaşanan 
hain darbe ve işgal girişimi karşısında Meclisin, gazi 
unvanını nasıl hak ettiğini bir daha gösterdiğini ve 
ikinci defa gazilik sıfatını kazandığını vurgulayarak 
"Darbeci hainler, milleti gerçek manada temsil 
eden TBMM'ye ve milletimizin oylarıyla seçilmiş 
Cumhurbaşkanlığı makamına saldırmışlardır. Burada 
hep beraber, milletvekillerimiz darbeye karşı ortak 

duruş sergilemişler, Gazi Meclise yakışan tavra sahip 
çıkmışlardır." dedi. 

Millî iradeye ve bizzat vatana yönelen bu alçak saldırıda 
şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Şentop, "Bu 
hain saldırının boşa çıkartılmasında milletimize 
liderlik eden, Türkiye'nin bağımsızlığını, millî bekasını 
ve kendisi kalarak büyümesi hedefini bir ufuk 
olarak hepimizin önüne koyan Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin hürmet ve 
şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı. 

TBMM'nin, başlangıcından bugünlere bütün zor 
zamanlarda daima milletin ümidi olduğunu dile getiren 
Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Bugün de bu Meclis, aziz milletimizin iradesinin 
tecelligâhıdır, en zor zamanlarda ümit bağladığı 
bir kurumdur; devletimizin ve siyasetin teminatı, 
demokrasinin kalbidir. Bize düşen en önemli görev; 
şanla, şerefle, kahramanlık ve vatanperverlikle 
mazisi şekillenmiş bu yüce Meclise layık olmak, 
Meclisimizin itibarını gözümüz gibi korumak, bu 
itibara halel getirecek her şeyden titizlikle kaçınmaktır. 
Milletvekilleri olarak, bu kutsal mekânı ortak aklın, 
millet maslahatının ve çözüm üretmenin, medenice 
konuşmanın ve tartışmanın merkezi hâline getirmek 
vazifemiz olmalıdır. Faydasız, sonuçsuz tartışmalarla, 
birbirimizi yorarak tükettiğimiz zamanın en önemli 
kaybımız olduğunu hiçbirimizin unutmaması gerekir. 

Sizler görevlerinizi yerine getirirken, ben de üzerime 
düşen görevleri, Meclisimizin tamamını, hepinizi 
temsil etme şerefinin gereği olarak adalet ve tarafsızlık 
anlayışı içerisinde ve yoğun çalışmalarımızın her 
aşamasında, karşılıklı anlayışın canlı tutulması 
inancıyla yürüteceğim." 
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Mustafa Şentop, Meclisin açıldığı 23 
Nisan 1920'den bugüne kadar başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak 
üzere görev üstlenmiş bütün Meclis 
başkanlarını saygıyla selamladığını 
belirterek "Başlangıçtan bugüne 
yüce Mecliste milletvekili olarak 
görev yapmış bütün siyasetçilerimizi, 
ölenlerine Allah’tan rahmet, hayatta 
olanlarına ise sağlık ve afiyetler 
dileyerek şükranla yâd ediyorum. 
Allah milletimizin yar ve yardımcısı 
olsun. Yüce heyetinizi ve sizlerin 
şahsında egemenliğin kayıtsız ve 
şartsız sahibi olan aziz milletimizi 
saygıyla selamlıyorum." dedi. 

Şentop, konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli ve siyasi parti gruplarının temsilcileriyle 
tokalaştı. 

Oturumu yöneten Geçici TBMM Başkanı Celal 
Adan, seçimin tamamlanmasının ardından birleşimi  
kapattı.

Şentop, birleşimin kapanmasının ardından 
milletvekillerinin tebriklerini kabul etti. 

Şentop'un ailesi ve yakınları, oylamaları Genel Kurul 
locasından izledi. 

TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop ile önceki 
TBMM Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve milletvekilleri, 
Genel Kuruldan ayrılmadan önce, birlikte fotoğraf 
çekildi.

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 
karar, Resmî Gazete'de yer aldı.  

25 Şubat 2019

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/02/20190225-7.htm

Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM 

Başkanı seçilmesine ilişkin 25.02.2019 tarihli 

1212 no.lu TBMM kararı, Resmî Gazete'de  

yayımlandı.

Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, 

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Genel 

Kurulun 24.02.2019 tarihli 57'nci Birleşiminde Tekirdağ 

Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.
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Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1968’de Tekirdağ’da 
dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını 
Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında 

 yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya 

başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de 

profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok 

üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde 

dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari 

görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren 

çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; 

akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük 

ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar 

Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini 

yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK 

Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel 

Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili 

seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı.  

24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda 

AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde 

Anayasa Komisyonu Başkanlığı, 27. Dönemde TBMM 

Başkanvekilliği görevlerini yürüttü.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 

çocuk babasıdır.

ÖZ GEÇMİŞ

Mustafa ŞENTOP
TBMM BAŞKANI
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GEÇİCİ TBMM BAŞKANI CELAL ADAN, GÖREVİNİ TBMM 
BAŞKANI SEÇİLEN MUSTAFA ŞENTOP'A DEVRETTİ

Geçici TBMM Başkanı Celal Adan, görevini 
TBMM Başkanı seçilen AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Mustafa Şentop'a devretti. 

Adan, Meclis Başkanlığı makamında 
gerçekleştirilen devir - teslim töreninde 
yaptığı konuşmada, Şentop'u TBMM Başkanı 
seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. 

Büyük bir demokrasi örneği ortaya 
konularak Şentop'un yeni TBMM Başkanı 
seçildiğini belirten Adan, Türkiye'nin daha 
da büyüyeceğini, güçleneceğini, birlik ve 
beraberliğini dünya var oldukça devam ettireceğini 
söyledi. 

MHP ile AK PARTİ'nin, demokrasi örneği sergilediğini 
dile getiren Adan, parlamento üyelerine teşekkür etti. 

TBMM Başkanlığı mührünü Şentop'a veren Adan, 
"Elinizdeki mührü milletimize hizmet yolunda, hak 
yolda, adalette kullanacağınıza inanıyorum. Başkanlık 
döneminizi saygıyla şükranla takip edeceğiz. Allah 
yolunuzu açık etsin." dedi. 

Adan, TBMM Başkanvekili seçilen AK PARTİ Isparta 
Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'i de kutladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclisin iradesini 
ortaya koyduğunu belirterek kendisine bu göreve layık 

gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu 
süreçte katkı sunan milletvekillerine teşekkürlerini 
iletti. 

Meclis Başkanlığının zor bir görev olduğunun altını 
çizen Şentop, şu şekilde konuştu: 

"TBMM'nin hem tarihî yükü hem yaşadığımız günler 
itibarıyla Meclisimizin görevleri çok önemli. Hem de 
yeni bir Anayasa değişikliği yaptık. Bu çerçevede 
yeni sistemin yerleşmesi için gösterilecek gayretler, 
uygulamalar, tutumlar ayrıca hukuki düzenlemeler 
önemli. Bu bakımdan tüm milletvekillerimizin, 
Meclis Başkanvekili arkadaşlarımızın desteklerini, 
milletimizin duasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Allah 
bizi mahcup etmesin."

24 Şubat 2019

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY, 
TBMM BAŞKANI SEÇİLEN MUSTAFA ŞENTOP'U KUTLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Mustafa 
Şentop'u tebrik etti. 

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile KKTC Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay telefonla görüştü. 

Teberrüken Uluçay, Mustafa Şentop’u, TBMM 

Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Şentop 

da Uluçay'a iyi dilekleri nedeniyle teşekkür etti. 

TBMM Başkanı Şentop, Uluçay'a, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştireceğini de bildirdi. 

24 Şubat 2019 
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  
TBMM BAŞKANI ŞENTOP'U  
KABUL ETTİ

27 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis 

Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Mustafa Şentop'u 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, PROF. DR. 
NECMETTİN ERBAKAN'IN VEFATININ YIL DÖNÜMÜ 
SEBEBİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 54. Hükûmet'in 
Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının yıl 
dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop mesajında şunları kaydetti: 

“Bugün eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan'ın 8. vefat yıl dönümü. Bu vesileyle, Türkiye'ye 
bilim adamı, siyasetçi ve devlet adamı olarak hizmet 
eden, birçok neslin yetişmesinde ve demokrasimizin 
olgunlaşmasında değerli katkıları olan Merhum 
Erbakan Hoca'yı rahmetle anarken bazı hususları 
kamuoyuyla paylaşmakta fayda görüyorum. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Türkiye'ye ve milletimize 
birçok bakımdan hizmette bulunmuş müstesna bir 
şahsiyet, öncü bir siyasetçidir. Parlak bir bilim adamlığının 
ardından Türkiye'nin kalkınma davasını hayati görerek 
giriştiği 'Ağır Sanayi Hamlesi', merhum Erbakan 
Hoca'nın memleket ve millet aşkının tezahürlerinden ve 
ülkemiz için geliştirdiği kurtuluş reçetelerinden sadece 
birisidir. Yine, siyasetin ve toplumsal işleyişin temeline 
yerleştirdiği 'Önce Ahlak ve Maneviyat' düsturu, bugün 
de tazeliğini koruyan bir önceliktir. 

Merhum Erbakan Hoca'nın esas itibarıyla en temel 
hususiyeti, millî siyaset anlayışını benimsemesi 
ve bunu ısrarla sürdürmesidir. Türkiye'nin siyasi, 
ekonomik ve zihni anlamda yegâne kurtuluşunun 
kendi imkân ve tecrübeleriyle mümkün olabileceğine 
inanması, Merhum Erbakan Hoca'yı öncü kılan temel 
hususiyetidir. Kurduğu ve liderliğini yaptığı hareketi 
'Millî Görüş' olarak adlandırması ve her meseleye 
Türkiye merkezli bakması bu hususiyetin doğal 
sonucudur. 

Özellikle belirtmekte fayda gördüğüm bir nokta da, 
merhum Erbakan'ın siyasetini her şart altında sivil 
bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılıktır. Kırk 
iki yıl bilfiil devam eden siyasi hayatının yarısında ya 
siyaseten yasaklandığı ya da hapsedildiği, kurduğu ve 
liderlik ettiği dört partinin demokrasi dışı yöntem ve 
saiklerle kapatıldığı göz önüne alınırsa, siyaseti sivil 
zeminde yapmaktan bir an olsun sapmaması, devlete 
ve işleyişine dönük yasadışı örgütlenmelere daima 
karşı oluşu, devletine ve milletine hizmet etmeyi esas 
sayan millî bir lider olmasıyla izah olunabilir. 

Seksen beş yıllık hayatına birçok başarıyı sığdıran, 
'Büyük ve Lider Ülke Türkiye' idealini kökleştirmek, 
bu ideale bağlı nesiller oluşturmak için bıkmadan 
mücadele eden ve Türkiye'de sivil siyasetin ve 
demokrasimizin sağlamlaşması için hem gayret eden, 
hem de bedeller ödeyen Merhum Başbakan Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan'ı rahmetle ve minnetle anıyorum." 

27 Şubat 2019
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28 ŞUBAT DARBESİ'NİN YIL DÖNÜMÜ MESAJI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28 Şubat Darbesi'nin 
yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"142 yıllık parlamento ve Anayasa, 96 yıllık Cumhuriyet 
ve 69 yıllık çok partili siyasi hayat tecrübemizin en 
karanlık sayfalarını, şüphesiz ki askerî darbeler ve 
demokrasi dışı müdahaleler oluşturmaktadır. 27 
Mayıs 1960'ta başlayıp 15 Temmuz 2016 hain darbe 
girişimine kadar varan bu süreç, belli siyasi iktidarları 
hedef almaktan ziyade, milletin bizatihi kendisine 
yönelen menfur suikastlerdir. 

Apaçık ortadadır ki 28 Şubat Darbesi de, milleti 
ve iradesini hedef alması bakımından darbecilik 
geleneğinin karanlık örneklerinden birisidir. Toplumun 
önemli bir kısmını hedef alan bu darbe, ekonomik, 
sosyal ve siyasi sonuçları bakımından Türkiye için ağır 
neticelere yol açmıştır. Darbeyi takip eden süreçte 
yaşanan ekonomik ve siyasi kriz, ülkemizin çok değerli 
yıllarına mal olurken devlet ve millet arasında çatışma 
çıkarmak isteyenler için zemin hazırlamıştır. Fakat, 
milletimizin basireti ve sağduyusu, bu tür bir çatışma 
beklentisini boşa çıkarmış, '28 Şubat bin yıl devam 

edecek.' sözünde ruhunu bulan millî irade karşıtlığı, 
2002 seçimleriyle ağır bir yenilgiye uğramıştır. 

Sandıktan çıkmadan iktidar olmayı, millî iradeye ait 
gücü gaspetmeyi çeşitli kisvelere ve suni gerekçelere 
dayandırarak hedefleyenler, Türkiye'nin refahına, 
kalkınmasına ve milletin değerlerine karşı işledikleri 
suçlar dolayısıyla tarihe birer kara leke olarak 
geçeceklerdir. Bu menhus geleneğin son örneği olan 15 
Temmuz Darbesi’ni planlayan ve milletimizin kanını döküp 
istikbaline kasteden FETÖ, millet düşmanları listesinin en 
başında yer almaktadır ve gelecekte de bu ihanetlerinden 
ötürü daima lanet ve nefretle anılacaklardır. 

28 Şubat Darbesi'nin yıl dönümü vesilesiyle bir kez 
daha memnuniyetle belirtmek isterim ki milletimizi 
terbiye edilecek bir sürü, demokrasiyi de lüzumsuz 
bir ayak bağı olarak görenler, milletimizin direnci ve 
şuuru sayesinde tasfiye olmuşlardır. Türkiye, gayrimillî 
ve hatta millet düşmanı olan darbecilik geleneğini, bu 
uğurda bedeller ödemek pahasına aşmıştır. Türkiye'nin 
ve demokrasimizin teminatı da 28 Şubat ve 15 Temmuz 
darbeleri başta olmak üzere bütün müdahalelere karşı 
iradesine sahip çıkan, ülkesinin geleceğini demokraside 
gören asil milletimizin bizatihi kendisidir."

28 Şubat 2019

26 Şubat 2019

HOCALI  
KATLİAMI’NIN 
27. YILI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı Katliamı’nın 
27. yılı sebebiyle bir mesaj yayımladı: 

TBMM Başkanı Şentop'un mesajı şu şekilde: 

"İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarından biri 27 
yıl önce bugün, Dağlık Karabağ'ın başkenti Hocalı'da 
gerçekleştirilmiştir. 

1992 yılında Azerbaycan'a saldıran Ermeni birlikleri, 
Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan topraklarının 
beşte birini işgal edip, 1 milyon Azerbaycan Türkünü 
yaşadıkları topraklardan tehcir etmiştir. 

26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ'ın başkenti 
Hocalı'ya saldıran Ermeni birlikleri tarafından 
gerçekleştirilen katliam neticesinde 106'sı kadın, 83'ü 
çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını 
kaybetmiştir. 

Aynı saldırıdan 487 Azerbaycanlı ağır yaralı 
olarak kurtulmuş, 150 kişiden de bir daha haber 

alınamamıştır. Bu arada Ermeni birlikleri 1275 
Azerbaycan Türkünü rehin alarak askerî kamplara 
götürmüştür. 

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 
katliamın hesabı uluslararası kuruluşlar tarafından 
sorulmamıştır. 

Azerbaycan'ın sorunu Türkiye'nin sorunudur. 
Yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. Türkiye olarak her 
zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olmaya 
devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. 

Bu müessif hadisenin yıl dönümünde Hocalı 
Katliamı’nı bir kez daha tel'in ediyor, bu hadisede 
hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime 
Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle uluslararası 
camiayı Hocalı Katliamı’na ve acı sonuçlarına karşı 
duyarlı olmaya davet ediyorum."
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TBMM BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM’IN KABULLERİ
TBMM BAŞKANI YILDIRIM, BURKINA FASO MECLİS BAŞKANI  
SAKANDE VE GÜRCİSTAN MECLİS BAŞKANI KOBAKHIDZE İLE 
GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane 
Bala Sakande ile bir araya geldi.

4 Şubat 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ve beraberindeki heyet ile birlikte

Görüşmede Türkiye - Burkino Faso 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
AK PARTİ Karabük Milletvekili Niyazi Güneş  
bulundu.

TBMM Başkanı Yıldırım, Burkina Faso Ulusal 
Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile baş başa 
görüşmesinin ardından heyetler arası bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Görüşmede konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, dost 
ve kardeş Burkina Faso'da geçen ay kurulan yeni 
hükûmete başarılar diledi. 

Türkiye'nin, Batı Afrika'da önemli bir dost olarak 
gördüğü Burkina Faso ile iş birliğini daha da 
geliştirmeyi arzu ettiğini belirten Yıldırım, son yıllarda 
karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, iki ülke ilişkilerinin 

daha da hız kazanmasına ve gelişmesine vesile 
olduğunu dile getirdi. 

TBMM Başkanı Yıldırım, ayrıca parlamentolar 
arasında da dostluk grupları marifetiyle ilişkileri 
geliştirmek için gerekli adımları attıklarını  
ifade etti. 

Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane 
Bala Sakande, görüşmenin ardından FETÖ'nün 15 
Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TBMM'nin 
uçakla bombalanan bölümlerini gezdi. Sakande, 15 
Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin 
bilgi aldı. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Burkina Faso 
Ulusal Meclis Başkanı Sakande onuruna bir yemek 
verdi.
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OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Meclis Başkanı Irakli Kobakhidze ile 
Mecliste bir araya geldi. 

13 Şubat 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Meclis Başkanı Irakli Kobakhidze ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Gürcistan Meclis 
Başkanı Irakli Kobakhidze, baş başa görüşmenin 
ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmede, Türkiye - Gürcistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanvekili AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Zafer Işık bulundu. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Gürcistan Meclis 
Başkanı Kobakhidze'ye, Fetullahçı Terör Örgütü 

(FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe 
girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki 
bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi 
verdi. Kobakhidze, bombalanan alana karanfil bıraktı. 

TBMM Genel Kurul Salonu'nu da gezen Kobakhidze’ye 
TBMM Başkanı Yıldırım refakat etti. 

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Gürcistan Meclis 
Başkanı Kobakhidze onuruna bir yemek verdi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter 
Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hacıyev'i kabul etti.

4 Şubat 2019

Soldan sağa: KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Küçükaydın, KEİPA Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ  
Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev

KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a KEİPA Onur Madalyası takdim etti.
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabul etti.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM, İSTANBUL'DA YUNANİSTAN BAŞBAKANI 
ÇİPRAS VE KKTC BAŞBAKANI ERHÜRMAN'I KABUL ETTİ

6 Şubat 2019 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın resmî davetlisi olarak Türkiye'ye 
gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı  
kabul etti.

Dolmabahçe Sarayı'na Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın eşliğinde gelen Yunanistan Başbakanı 
Çipras ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 

görüşmesinde iki ülke arasındaki dostluk ve iş 
birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede karşılıklı olarak başbakanlık 
dönemindeki tecrübeler paylaşılırken, iki ülke 
arasındaki dostluk ve iş birliğinin de önemi  
vurgulandı.

Baş başa görüşmenin ardından Yıldırım ve Çipras, 
Dolmabahçe Saray’ını gezdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Başbakanı Tufan Erhürman'ı kabul etti. 13 Şubat 2019 

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet ile birlite

Görüşmede Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 

ve AK PARTİ Konya Milletvekili Orhan Erdem  
bulundu.
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OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu 
Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy'i kabul etti.  

4 Şubat 2019

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı James Jones ve ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta 
Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve beraberindeki heyet ile birlikte

Görüşmede, Türkiye - Amerika Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ile  

Türkiye - Amerika İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet 
Ali Yalçındağ da yer aldı.

TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, 
Kazakistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı  
Muhtar 
Tileuberdi'yi  
kabul etti.

5 Şubat 2019
Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tileuberdi ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı 
Binali Yıldırım, Çin 
Halk Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi 
Deng Li'yi  
kabul etti.

15 Şubat 2019
Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP’UN KABULLERİ
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP ESKİ TBMM BAŞKANI  
BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ

25 Şubat 2019

28. TBMM Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Başkanlığı makamına 
gelen Yıldırım'ı kapıda karşıladı. 

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan 
Binali Yıldırım, dün yapılan TBMM Başkanlığı seçimi 
sonrasında Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un, 
TBMM'nin 29. Başkanı seçildiğini anımsattı. 

Yıldırım, Şentop'u tebrik etti ve kendisine yeni 
görevinde başarılar diledi. 

"Yeni TBMM Başkanı'na tavsiyeniz var mı?" sorusu 
üzerine Yıldırım, "Başkan ne yapacağını biliyor. 
Bekleyip göreceksiniz. Parlamentonun daha da 
güçlenmesi, parlamenter diplomasinin yeni sistemde 
daha etkin işletilmesi için hukukçu bir bilim adamı 
olarak güzel katkılar sağlayacaktır." dedi. 

Yıldırım, "7 ay süren TBMM Başkanlığı sürecinde 
yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu?" 
sorusu üzerine "Her zaman yapacak yeni bir şey vardır. 
Hayat devam ediyor, ihtiyaçlar da devam ediyor. Değerli 
Başkanımız hem parlamentonun hem de milletin ihtiyacı 
olan yasaları mutlaka en iyi şekilde gündeme getirecek 
ve gereğini yapacaktır." ifadelerini kullandı. 

Hayvan hakları ve hayvanların korunmasıyla ilgili 
verdiği önerge kapsamında Meclis araştırma 

komisyonu kurulduğunu anımsatan Yıldırım, 
komisyonun çalışmalarını yürüteceğini belirtti. 

Hayvan haklarına ilişkin kanunun çıkarılacağına işaret 
eden Yıldırım, şu şekilde devam etti: 

"Esasında bunun yasası da çıkacaktı fakat hayvan 
haklarıyla ilgili dernekler, sivil toplum kuruluşları, 
taraflar bazı konularda fikir ayrılığına düşünce 'En iyisi 
bunu daha kapsamlı, geniş tabanlı bir araştırmayla 
yapalım.' düşüncesi belirdi. Bunun üzerine Meclis 
araştırması yapılması kararı verildi. Ondan sonra da 
mutlaka gerek hayvanlara yönelik şiddet, eziyet, kötü 
muamele gerekse sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 
gibi konularda kapsamlı bir yasa düzenlemesi de 
Sayın Başkanımızın döneminde gündeme gelecek ve 
çözüm bulacak konulardan bir başkası." 

TBMM Başkanı Şentop da bir gazetecinin Binali 
Yıldırım ile kravatlarının benzerliğine dikkat çekmesi 
üzerine "Tamamen tesadüf. Sayın Başkan'la uzun 
süre birlikte çalıştığımız için zevklerimizde de bir 
benzeşme olmuş." dedi. 

Yıldırım'a ziyareti için teşekkür eden Şentop, "Kendisi 
bizim siyasette büyüğümüz, ağabeyimiz. Kendisinden 
çok şey öğrendik. Birlikte çalıştığımız dönemlerde 
de çok istifade ettik. İstanbul'da başarısı için dua 
ediyoruz. Bir tebrik ziyaretiydi." diye konuştu. 

Binali Yıldırım daha sonra TBMM'den ayrıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım 



68

TBMM Başkanının Kabulleri

OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK PARTİ 
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam 
ile beraberindeki heyeti kabul etti.

25 Şubat 2019 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ile AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı Lütf iye Selva Çam ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, HDP Eş 
Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan'ı 
kabul etti.

25 Şubat 2019 

Soldan sağa: HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve  
TBMM Başkanvekili Mithat Sancar

TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, tebrik ziyaretlerini kabul etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili  
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'yu kabul etti.

26 Şubat 2019

Soldan sağa: MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Plan ve Bütçe Komisyonu  
Başkanvekili İsmail Faruk Aksu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay'ı kabul etti. 

26 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Rize 
Milletvekili Hayati Yazıcı ve AK PARTİ Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı 
Mehmet Tunçak’ı kabul etti.

26 Şubat 2019

Soldan sağa: AK PARTİ Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK PARTİ Genel Başkan  
Yardımcısı Hayati Yazıcı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili 
Mustafa Destici, BBP Genel Başkan Yardımcıları Ali Keser ve Samet Bağcı ile 
BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'u kabul etti.

26 Şubat 2019

Soldan sağa: BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkan 
Yardımcıları Ali Keser ve Samet Bağcı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve 
beraberindeki Sayıştay üyelerini kabul etti.

26 Şubat 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu 
ve Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş’i kabul etti.

26 Şubat 2019

Soldan sağa: Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu
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OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu 
Denetçileri Hüseyin Yürük, Sadettin Kalkan, Yahya Akman, Celile Özlem 
Tunçak ve Arif Dülger'i kabul etti. 26 Şubat 2019

Soldan sağa: Kamu Denetçileri Hüseyin Yürük, Arif Dülger ve Celile Özlem Tunçak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi  
Şeref Malkoç, Kamu Denetçileri Yahya Akman ve Sadettin Kalkan 

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 
Diyanet İşleri 
Başkanı  Prof. Dr.  
Ali Erbaş'ı  
kabul etti.

26 Şubat 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, 
İçişleri Bakan 
Yardımcısı 
Muhterem İnce'yi 
kabul etti.

26 Şubat 2019

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı 
kabul etti.

26 Şubat 2019

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM AK PARTİ Grup Başkanı ve Ankara 
Milletvekili Mehmet Naci Bostancı'yı kabul etti.

27 Şubat 2019

TBMM AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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OCAK - ŞUBAT 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, geçmiş dönem TBMM Başkanları Bülent 
Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin ve Cemil Çiçek ziyaret etti.

28 Şubat 2019

Soldan sağa: 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. Dönem TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  
23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 24. Dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ÇAD CUMHURBAŞKANI ITNO İLE GÖRÜŞTÜ
27 Şubat 2019 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda 
bulunmak üzere Ankara'ya gelen Çad Cumhurbaşkanı 
İdris Debi Itno ile Meclis'te bir araya geldi. 

Baş başa yapılan görüşmenin ardından Şentop ve 
Itno, heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmelerde, Türkiye - Çad Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Ordu Milletvekili 
Ergün Taşcı, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Türkiye Encemine Büyükelçisi Erdal 
Sabri Ergen ile Çad Ankara Büyükelçisi Adoum 
Dangai Nokour Guet de bulundu. 

Görüşmelerin ardından Çad Cumhurbaşkanı Itno, 
Meclis'in, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe 
girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan 
bölümlerini ziyaret etti. 

TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, Itno'ya 15 
Temmuz gecesi yaşananlar ve yapılan saldırılara 
ilişkin bilgi verdi. 

Meclis Genel Kurul Salonu’nu da gezen Çad 
Cumhurbaşkanı Itno, daha sonra Meclis'ten  
ayrıldı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarını kabul etti.  

28 Şubat 2019

28 Şubat 2019

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 

Soldan sağa: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 
 Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve  
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 64. Hükûmet Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma 
Güldemet Sarı ile AK PARTİ Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman 
Milletvekili Ahmet Aydın'ı kabul etti. 28 Şubat 2019

Soldan sağa: AK PARTİ Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve  
64. Hükûmet Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı
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27. DÖNEM TBMM BAŞKANLIK DİVANI

Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

Süreyya Sadi BİLGİÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

AK PARTİ Isparta Milletvekili

Mithat SANCAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

HDP Mardin Milletvekili

Levent GÖK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

CHP Ankara Milletvekili

Celal ADAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili

MHP İstanbul Milletvekili
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Orhan YEGİN
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

AK PARTİ Ankara Milletvekili

Kadim DURMAZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

CHP Tokat Milletvekili

Hasan TURAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

AK PARTİ İstanbul Milletvekili

Mahmut TOĞRUL
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

HDP Gaziantep Milletvekili

Halil ÖZCAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili

Erkan HABERAL
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri

MHP Ankara Milletvekili
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Bayram ÖZÇELİK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi 

AK PARTİ Burdur Milletvekili

Rümeysa KADAK
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ İstanbul Milletvekili

Emine Sare AYDIN YILMAZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ İstanbul Milletvekili

Barış KARADENİZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

CHP Sinop Milletvekili

Burcu KÖKSAL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi
CHP Afyonkarahisar Milletvekili

Şeyhmus DİNÇEL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ Mardin Milletvekili

Mustafa AÇIKGÖZ
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ Nevşehir Milletvekili

İshak GAZEL
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kâtip Üyesi

AK PARTİ Kütahya Milletvekili
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27. DÖNEM TBMM BAŞKANLIK DİVANI HEYETİ 
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop, 27. Dönem TBMM 

Başkanlık Divanı üyeleri ile 

Anıtkabir'i ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Şentop'un 

Atatürk'ün mozolesine çelenk 

koymasının ardından saygı 

duruşunda bulunuldu. Meclis 

Başkanı Şentop, daha sonra 

Misakımilli Kulesi'ne geçerek 

Anıtkabir özel defterini 

imzaladı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27. Dönem 
Başkanlık Divanının yeni başkan ve üyeleri olarak 
huzurunuzdayız. 

Kurtuluş mücadelemizin başkomutanı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı ve devletimizin 

kurucu lideri olarak asil milletimize emanet ettiğiniz 

'eserinizi', hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için 

görev yapıyoruz. 

Millî iradeden aldığımız güçle, devletimizi ve 

milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için 

gayret ediyor;  ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 

muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak 

için istikbale doğru büyük 

bir güvenle ilerliyor, şerefli 

milletimizin ve ilelebet 

payidar kalacak devletimizin 

bekasını her şeyin üstünde  

tutuyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti'ni 
ilelebet payidar kılmak, 
milletimizi huzur ve refah 
içinde yaşatmak için 
büyük bir azim ve inançla 
çalışıyoruz. 

Ruhunuz şad olsun."

25 Şubat 2019
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP BAŞKANLIĞINDAKİ 
İLK MECLİS BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI YAPILDI

Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop’un başkanlığında ilk kez toplandı. 

TBMM başkanvekilleri ile idare amirlerinin katıldığı 

toplantıda, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 

Kumbuzoğlu, TBMM İdari Teşkilatına ilişkin bir sunum 

yaptı. 

TBMM idare amirleri de çalışmaları hakkında bilgi 

verdi

25 Şubat 2019 

TBMM "KAN VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI KAMPANYASI"NA 
DESTEK VERDİ

TBMM ve Türk Kızılayı iş birliğinde başlatılan 

"Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası" 

Meclis Halkla İlişkiler Binası önünde 

oluşturulan platformda milletvekilleri ve 

Meclis çalışanlarının katılımıyla düzenlendi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, kan ve 

kök hücre bağışıyla bu konuda toplumdaki 

farkındalığın artırılmasının amaçlandığı 

kampanyanın açılışında bir konuşma yaptı.

Türk Kızılayı tarafından 1300 hastanenin 

kan ihtiyacının karşılandığını dile getiren 

Şentop, kurumun hastanelerde, hasta ve 

hasta yakınlardan kan talep etmediğini söyledi. 

TBMM Başkanvekili Şentop, "Çeşitli hastalıklardan 

muzdarip vatandaşlarımıza deva olacak bu ulvi görev 

için kampanyanın TBMM'de, milletvekillerimizin 

öncülüğünde gerçekleştirilmesinin vatandaşlarımız 

üzerinde olumlu ve teşvik edici etkisinin olacağına 

inanıyoruz." ifadesini kullandı. 

Meclisin 2003'ten beri bu konudaki toplumsal 

duyarlılığa öncü olduğunu belirten Şentop, 

milletvekilleri ve Meclis çalışanlarının yanı sıra 

vatandaşlardan Türk Kızılayının kan bağışı 

kampanyasına destek vermelerini istedi. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 

Başkanı Şenel Yediyıldız, Türk Kızılayının Türkiye'de 

12 Şubat 2019 
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önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak kurumun 

kan ve kan ürünlerinde yeterli malzemeleri 

kullanarak belli bir mesafe almaya başladığını ifade 

etti. Kızılay gibi kurumlara destek olmanın, sağlık 

alanına önemli katkı sunacağını söyleyen Yediyıldız, 

vatandaşlardan kök hücre kampanyasına katılmalarını  

talep etti. 

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Meclisteki 

siyasi grupların, milletvekilleri ve Meclis çalışanlarının 

güzel ve hayırlı bir işe öncülük edeceğini söyledi. 

Öykü Arin de dâhil olmak üzere birçok hastanın umut 

içinde bu kan örneklerini beklediğini belirten Adıgüzel, 

"Kemik iliği nakillerinde bağışçı olarak hayat kurtarıcı 

olmak için, ihtiyacı olanlara umut olmak için toplumda 

bu farkındalığı yükseltmemiz ve bu aileyi büyütmemiz 

lazım." diye konuştu. 

Türk Kızılayı Genel Sekreteri Hüseyin Can, 150 yıldan 

beri insanlığın hizmetinde, hayır ve hasenatta milletle 

birlikte devletin her zaman yanında olarak görevlerini 

ifa ettiklerini belirterek Mecliste düzenlenen bu 

kampanyayı çok anlamlı bulduklarını söyledi. 

Bireysel olarak yapılan kan bağışlarında belli bir ünite 

üzerinde kan veren vatandaşlara bronz, gümüş, altın 

ve platin gibi madalyalar takdim edildiğini anımsatan 

Can, "Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz, artık 

kurumlarımıza da ödüller ve plaketler vereceğiz. İlkini, 

bugüne kadar yaptığı kan bağışlarıyla üniversitelere, 

sivil toplum kuruluşlarına örnek olan TBMM'ye takdim 

edeceğiz." dedi. 

Türk Kızılayının önemli ödevlerinden birinin de 

TÜRKÖK projesi olduğunu dile getiren Can, ilik 

nakli konusunda kurumun ilk defa 2014'te harekete 

geçtiğini, bugün gelinen noktada 480 bin stok numune 

örneği alındığını kaydetti. 

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'a, Meclisin 

kan bağışındaki öncülüğünden dolayı "Kurumsal 

Kan Bağışçısı Altın Madalyası” Türk Kızılayı Genel 

Sekreteri Hüseyin Can tarafından takdim edildi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Mustafa 

Şentop, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 

milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 

Kumbuzoğlu ve Meclis çalışanları Türk Kızılayının 

kan alma tırına geçerek kök hücre için kan bağışında 

bulundu. 

Bu arada, TBMM Başkanvekili Şentop'un 

bağışladığı kanı, doktor olan CHP Ordu Milletvekili 

Mustafa Adıgüzel; Özel'in bağışladığı kanı da 

doktor olan AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail  

Tamer aldı. 

Özel, burada yaptığı konuşmada, Meclis çatısı 

altında farklı düşüncede olan kişilerin bir amaç 

için bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek, 

"Türk Kızılayı, Türkiye'nin kan bağışı konusundaki 

ihtiyacına cevap verir bir noktaya geldi. Kök hücre 

teminiyle ilgili de önemli bir adım attı. Bizim 

burada yapacağımız gibi küçük küçük 3 tüp kan 

vererek bu kök hücre bankasına dâhil oluyoruz."  

diye konuştu. 

Bu işlemde korkulacak, uzak durulacak bir şeyin 

de olmadığını belirten Özel, "Sözümüze kıymet 

veren herkesi bu kampanyaya destek vermeye, 

Kızılaya giderek hem kök hücre bağışı hem 

de kan bağışına destek olmaya çağırıyoruz."  

dedi. 
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VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KHK'LERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  (KHK) 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul 
edilerek yasalaştı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 7 Aralık 2018 
tarihinde kabul edilen, AK PARTİ Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız ve milletvekili 
arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun teklifi, 
TBMM Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun 
ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a 
göre; 

• Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel 
Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü kullanımındaki 
kadastral yollar, kamulaştırma zorunluluğu 
olmaksızın Hazine adına tescil edilecek.

• Varlık finansmanı fonlarının sermaye 
piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde 
ettikleri gelirler, banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden (BSMV) istisna tutulacak.

• Kamu kurum, kuruluşları hariç Türk Hava 
Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve 
sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen 
aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i 
gelir vergisinden istisna olacak. Cumhurbaşkanı, 
bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da 
sıfıra kadar indirebilecek.

• Kanunla, denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış 
hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı yöndeki 
ödemelere yönelik gelir vergisi istisnası, 
"Türkiye'deki müesseselerde denizaltına dalış 
yapanlar" şeklinde değiştiriliyor. 

• Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar için geçerli 

olan gelir ve kurumlar vergisi istisnası, 31 Aralık 

2023'e kadar uzatılıyor.

• Teröristle mücadele harekâtı, sınır ötesi 

harekâtlar, uluslararası barışı destekleme 

kapsamındaki faaliyetler, üs bölgeleri, radarlar, 

yüzer birlikler gibi görevli bulunulan yer ya da 

görev koşulları itibarıyla reçete edilen ilaçların 

eczanelerden sağlanarak hasta, yaralı personele 

ulaştırılmasının güç olduğu, ikinci, üçüncü 

basamak sağlık kuruluşlarına sevklerin emniyetli 

şekilde, zamanında yapılamadığı hâllerde, askerî 

birlik/kurum envanterindeki ilaç ve tıbbi sarf 

malzemesi personel tedavisinde kullanılabilecek. 

Personel, bu ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri için 

ücret veya katılım payı ödemeyecek.

• Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

uzmanlarına, uzmanlığa atanma sırasında, bir 

defaya mahsus bir derece yükselme verilecek.

16 Ocak 2019
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• Kanun, TSK'de görev yapan uzman tabip 
ve sağlık sınıfı personelinin, her an göreve 
hazır hâlde bulunmaları ve tıbbi becerilerinin 
korunmasını sağlamak, belirli bir rütbeden sonra 
alternatif mesleki gelişim imkânı sunarak kariyer 
planlaması yapabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı 
ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine 
imkân tanıyor.

• Millî Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel 
Komutanlığında görevli tabipler, diş tabipleri, 
sağlık astsubayları, TSK ve Jandarma Genel 
Komutanlığı kadrolarında gösterilmek, aylık, 
ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer 
mali ve sosyal hak ile yardımlarını ve istihkaklarını 
mevcut hükümler çerçevesinde, kendi bağlı 
bulunduğu bakanlık bütçesinden almak şartıyla 
Sağlık Bakanlığında, üniversitelerde ilgili 
bakanların onayıyla görevlendirilebilecek.

• Millî Savunma Bakanlığı hukuk hizmetleri 
kadrolarında görevli askerî hâkimlerden emeklilik 
hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir 
süre daha yararlanmak amacıyla, tazminat 
alarak emekli olmalarına ilişkin süre 31 Aralık 
2021'e uzatılıyor. Bakanlığın hukuk hizmetleri 
başkanlıkları veya birimlerinde görevli askerî 
hâkimler, ihtiyaç hâlinde diğer hukuk hizmetleri 
başkanlıkları veya birimlerinde geçici olarak 
görevlendirilebilecek.

• Cumhurbaşkanı tarafından, dış ülkelerde veya 
uluslararası kuruluşlar nezdinde büyükelçi gibi 
akredite edilmeksizin büyükelçi unvanı verilerek 
özel bir misyonla görevlendirilenlerin büyükelçilik 
unvanı, Cumhurbaşkanınca geri alınmadığı 
sürece devam edecek.

• Devlet üniversitelerinin diş hekimliği fakülteleri 
ile bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi 
birimlerinin döner sermaye işletmelerinin, 31 
Ekim 2018 itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi 
malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı bütçesinden işletmeye verilen 
borç karşılığında ilgili döner sermaye muhasebe 
birimince ödenecek.

• İstanbul Bilim Üniversitesinin ismi "Demiroğlu 

Bilim Üniversitesi" , Gaziantep Bilim ve Teknoloji 

Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi", Türk Kardiyoloji Vakfı 

ibaresi "Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji 

Vakfı" olarak değiştirilecek.

• Yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri KDV'den 

istisna tutulacak.

• Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası 

verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve 

süreli yayınların tesliminde de KDV muafiyeti 

olacak.

• Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli 

gelirlerin yanı sıra kur farkı da matraha dâhil 

unsurlar arasında yer alacak.

• Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında trampa 

yoluyla kamulaştırılan taşınmazların Hazine’ye 

devrinden dolayı kazanç oluşmayacağı ve aynı 

işlemler ile ilgili teslimlerin KDV'den istisna 

tutulacağına yönelik hükümlerin yer aldığı Katma 

Değer Vergisi Kanunu'nun geçici maddesinin 

uygulama süresi, Sultanbeyli Belediyesi ile 

yapılan devir işlemlerinin tamamlanamamış 

olması ve konuyla ilgili yargısal süreçlerin devam 

ettiği hususu dikkate alınarak 31 Aralık 2020'ye 

kadar uzatılacak.

• İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV'den 

kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla, 

bu yatırımlar nedeniyle 2018 yılında yapılacak 

inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek 

KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama 2019 

yılında da sürdürülecek. Cumhurbaşkanı, bu 

uygulamanın sürelerini 5 yıla kadar uzatmaya 

yetkili olacak.

• Kanunla, Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler 

Hakkında Kanun'un adı, Finansal İstikrar ile 

Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun şeklinde 

değiştiriliyor.
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• Finansal sistemin ekonomik büyümeyi sağlıklı 
şekilde desteklemesi ve piyasalarda güvenin 
korunması için sistemik risklerin yönetilmesi, 
finansal düzenlemelerde ve uygulamalarda 
uyumun sağlanması, reel sektör ile 
koordinasyonun artırılması yönünde iş birliğinin 
tesis edilmesi ve bu kapsamda ihtiyaç duyulan 
verilerin merkezî şekilde toplanması için gerekli 
faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Finansal 
İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak.

• Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesine üye 
kurum ile kuruluşlarla komitenin çalışma usul ve 
esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
yönetmelikle belirlenecek.

• Komite, finansal istikrar ve güvenliği tehdit 
edebilecek sistemik risklerin belirlenmesi, etkin 
şekilde izlenmesi ve yönetilmesi için alınabilecek 
tedbirlerin tespit edilmesi, sürdürülebilir 
kalkınmanın desteklenmesi amacıyla finansal 
kaynakların reel sektöre etkin şekilde 
dağıtılması, finansal sektörün sağlıklı gelişiminin 
sağlanması, sistemik risklerin gerçekleşmesi 
durumunda uygulanacak kriz yönetim planlarının 
oluşturulması gibi durumlarda kurum ve kuruluşlar 
arasında iş birliğini tesis ederek düzenlemelerin 
ve uygulamaların koordinasyonunu sağlayacak.

• Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, görev 
alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından her 
türlü veri ve bilgiyi talep edebilecek.

• Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek 
ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve 
Kalkınma Komitesi tarafından tespiti hâlinde, üye 
kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması 
gereken tedbirleri belirlemeye kendi görev, yetki 
ve sorumlulukları çerçevesinde Cumhurbaşkanı 
yetkili olacak.

• Mera Kanunu'nda yapılan değişiklikle, jeotermal 
kaynak ile doğal mineralli sular için zaruri olan 
alanların tahsis amacı, ilgili müdürlüğün talebi, 
komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü 
üzerine valilikçe değiştirilebilecek.

• Hayvancılığın desteklenmesi kapsamında 

yurt içinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş 

hayvanların satışından ve üreticilerden satın 

alınan sütün, satın alma bedeli üzerinden alınan 

binde 1'lik pay kaldırılacak.

• İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için "son 120 

günlük prim ödeyerek sürekli çalışma" şartı 

kaldırılacak, "hizmet akdine tabi" olarak çalışmak 

yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca 

hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık 

hâllerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan 

kaldırılacak.

• Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye'de uygunluk 

değerlendirme faaliyetlerini akredite etmek üzere 

yetkili tek kurum olacak.

• Başka hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Türk 

Akreditasyon Kurumunun görev alanına giren 

kalibrasyon, deney, tıbbi deney, belgelendirme, 

muayene, doğrulama, yeterlilik testi sağlama, 

referans malzeme üretimi, numune alma ve diğer 

uygunluk değerlendirme faaliyetlerini akredite 

etme konusunda faaliyette bulunamayacak, 

uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite 

edemeyecek, akreditasyonla ilgili doğrudan veya 

dolaylı olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda 

bulunamayacak.

• Emeklilik Gözetim Merkezine, Sermaye Piyasası 

Kurulunun, portföy yönetim şirketlerinin emeklilik 

yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerine yönelik 

gözetim yetkisinde kullanılmak üzere gerekli 

altyapıyı kurma, analiz ve raporlama yapma 

yetkisi veriliyor.

• Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların 

çay ve çay ürünleri için Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğünden, faaliyet alanındaki mal ve 

hizmetler için Uluslararası Sağlık Hizmetleri 

Anonim Şirketinden yapacakları alımlar Kamu 

İhale Kanunu'ndan istisna tutulacak. 
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• Cumhurbaşkanınca belirlenen, Türkiye tarafından 

düzenlenecek uluslararası organizasyonlar ve 

toplantıların yürütülmesine yönelik sorumlu 

idarece yapılacak mal ve hizmet alımları Kamu 

İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak. 

• Belge sahiplerinin kuracakları veya ortak 

olacakları tüzel kişilerin ihaleye girebilmesi için 

en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip olması ve bu sürede bu kanuna 

göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime 

yetkili olması, bu şartların her ihalede aranması 

ve teminat süresi sonuna kadar korunması 

zorunlu olacak.

• Bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş 

dolayısıyla düzenlenecek iş deneyim belgelerinin 

toplam tutarına ve belge verilecek kişilere yönelik 

sınırlamalar getirmede Kamu İhale Kurumu yetkili 

sayılacak. 

• Kanun kapsamındaki idarelere gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen belgeler hariç yurt dışında 

gerçekleştirilen işler için düzenlenen belgelerden 

sadece iş bitirme belgeleri, belge sahiplerince 

ve bunların bünyesinde bulundukları şirketler 

topluluğu veya benzeri ortaklık ilişkisi içerisinde 

kullanılabilecek. Ortak girişim olarak ihaleye teklif 

verilmesi hâlinde yurt dışında gerçekleştirilen 

işlerden alınan iş bitirme belgesini kullanan belge 

sahibinin ortak girişimdeki hissesi oranında 

geçici ve kesin teminat vermesi zorunlu olacak.

• 31 Ağustos 2018'den önce ihalesi yapılan ve bu 

düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin 

fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana 

gelmesi nedeniyle düzenlemenin yürürlüğe 

girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin 

idareye yazılı başvurması kaydıyla Hazine ve 

Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, feshedilip 

tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.

• Bu kapsamda devredilen sözleşmeler ile bu 
kapsama girmekle birlikte devredilmeyen 
sözleşmelerde bu düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin 
idareye yazılı başvurması kaydıyla süre uzatımına 
ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın 
Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, 
idare tarafından süre uzatılabilecek.

• Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki 
şartlar devir tarihi itibarıyla aranacak, 
devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar 
uygulanmayacak. Sözleşmesi feshedilen veya 
sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade 
edilecek.

• Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek 
tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda 
yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar 
gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden 
herhangi bir hak talebinde bulunamayacak. 
Yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve 
mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirleri 
alacak.

• Sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye 
Bakanlığına ait olan varlık kiralama şirketleri, 
kendilerine devredilen varlıkların, ihraç amacına 
uygun olarak değerlendirilmesini teminen bu 
düzenleme kapsamında sayılan varlıkları yüklenici 
sıfatıyla inşa ettirebilecek, alt yükleniciler ile 
inşa anlaşması yapabilecek, bu varlıklara ilişkin 
imtiyaz haklarını devralabilecek, bu varlıkları 
geliştirebilecek, yönetici sıfatıyla yönetebilecek 
ve söz konusu varlıkları devralmış oldukları veya 
diğer kurum ve kuruluşlara devredebilecek.

• Kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşan konvertibl 
olmayan yabancı banknotlar Merkez Bankasına, 
madeni paralar ise Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğüne haftalık dönemler itibarıyla 
gönderilecek. Merkez Bankası ile Darphane ve 
Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu paralarla 
ilgili her türlü tasarrufta bulunabilecek.
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• Şalgam suyu, Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili 
ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri ile 
bebek ve devam sütü sayılan içeceklerden ÖTV 
alınmayacak.

• Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ithal veya teslim edilen şalgam suları, çeşnili ve 
aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve 
devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak ÖTV 
ve bu vergiye isabet eden KDV bakımından vergi 
tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek. 
Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve 
kesilmiş cezalardan, varsa açılmış davalardan 
feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk 
eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar 
ret ve iade edilmeyecek.

• Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı sayılmayan 
eş ve çocukları ile anne ve babaları, bakmakla 
yükümlü olunan kişi kapsamında sayılacak.

• Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren 
tarafından çalıştırılan sigortalılara ilişkin matrah, 
oran ve esaslar üzerinden, bankalar, sigorta 
şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ile borsaların 
sandık statülerine tabi personel için verilen teşvik 
uygulaması kaldırılacak.

• Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar 
ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, 
dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin 
liradan az olamayacak.

• Ölüm sigortasından yapılan ödemeler toplamı ise 
bu tutarın hak sahiplerinin hisseleri oranı esas 
alınarak tespit olunacak tutarından az olamayacak. 
Bu düzenleme kapsamında hesaplanan aylıklar, 
belirlenen tutardan düşükse aradaki fark 
Hazine'den tahsil edilecek. Uluslararası sosyal 
güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan kısmi 
aylıklar için bu hüküm uygulanmayacak.

• 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen imalat 
sanayisine yönelik yatırım teşvik belgesi 
kapsamındaki yatırım harcamaları için baz 
alınan kurumlar vergisi oranları, 2019 yılında 
da uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi 
bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden 
her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, 
5 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

• Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan 
ofislerin, teşkilatın ana hizmet birimleri ile 
danışma ve yardımcı hizmet birimlerinden 
oluşacağı öngörüldüğünden, bu yapıya uygun 
olarak personel istihdam edilecek.

• Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere 
uygun olmayan kaçak akaryakıt, il özel idaresi 
veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye 
satılacak.

• Bu satışta ürünlerin satış bedeli, beyaz ürünlerde 
benzin, motorin türleri, nafta, gaz yağı, jet 
yakıtı ve solvent türleri, rafineride bir önceki ay 
sonunda oluşan ham petrol veya devir maliyet 
fiyatından, diğer ürünlerde ise yüzde 69'dan az 
olamayacak. Satış bedeli genel bütçeye gelir 
olarak kaydedilecek.

• Rafineriler, teknik düzenlemelere uygun olmayan, 
üretim süreçlerine zarar vermeyecek nitelikte 
olduğu numune analiz sonuçlarıyla kanıtlanan 
kaçak akaryakıtı teslim almakla yükümlü 
olacak. Yapılan analiz sonucunda rafineri işlem 
süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak 
akaryakıt, bertaraf veya enerji geri kazanımı 
amacıyla geçici faaliyet belgesi veya çevre lisansı 
almış olan atık yakma tesislerinde bertaraf 
ettirilecek.

• Yurt içi reasürans kapasitesini artırmak ve ülke 
genelinde teminat verilemeyen veya teminat 
verilmesinde güçlükler bulunan çeşitli riskler 
sonucu meydana gelebilecek maddi ve bedeni 
zararların karşılanabilmesini teminen, sigorta 
ile  reasürans teminatı sağlamak amacıyla Türk 
Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.

• Bu şirketle, sigortacılık sektöründe yaşanan 
teminat sorunlarına daha etkin ve pro-aktif bir 
biçimde çözüm getirilmesi amaçlanıyor.

• Şirket, her türlü işlemleri nedeniyle Harçlar 
Kanunu'na göre alınan harçlardan lehe alacağı 
paralar dolayısıyla banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden muaf olacak. Şirketin her türlü ihtiyati 
tedbir, ihtiyati haciz ve icranın geri bırakılması 
taleplerinde teminat şartı aranmayacak.
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• Belediyelerin ihtiyaç duyduğu yatırım nitelikli 
projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı bütçesine konulan belediyelere 
yardım ödeneğini, belediyelerin talebi üzerine 
kullandırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

• Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesinde, 
uluslararası acil yardım faaliyetleri ödeneği 
ayrılacak. 

• Başkanlık bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle 
özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, 
başkanlıkça uygun görülen hâllerde kamu kurum 
ve kuruluşları ile mahallî idarelerin hesaplarına 
da aktarma yapılabilecek. 

• Kamu kurum ve kuruluşları ile mahallî idareler 
de bu amaçlarda kullanılmak üzere başkanlık 
hesabına aktarımda bulunabilecek. Bu 
şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile mahallî idarelerin bütçelerine gelir 
kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek. 

• İhtiyaç hâlinde Cumhurbaşkanı kararıyla insani 
yardım kampanyası başlatılabilecek. Yurt dışında 
meydana gelen afet ve acil durum hâllerinde 
ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla 
sınırlı olmak üzere bu hesaptan ve insani yardım 
kampanya hesaplarından yapılacak harcamalar, 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu 
İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak. 

• Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek 
memurluğu sınavına Çalışma Ekonomisi 
mezunları da başvurabilecek. 

• Diplomatik kariyer memurlarından olan 
konsolosluk ve ihtisas memurlarından, daha 
sonra sınava girerek meslek memuru olanların, 
konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdiği 
süreler, meslek memurları için düzenlenen 
başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavını 
geçmeleri sonrasında kıdemine eklenecek. 

• Diplomatik kariyer memuru olan ve yabancı dil 
bilgisini kullanarak görev yapan konsolosluk ve 
ihtisas memurlarına da Yabancı Dil Bilgisi Seviye 
Tespit Sınavı’nda (A) seviyesinde başarı elde 
edenler için tespit edilen yabancı dil tazminatı 
ödenecek. 

• Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatına sürekli 
görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, 
Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. 
Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan 
memurların aile yardımı ödeneğine hak kazanan 
çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 
5 oranında artırılacak. 

• Sosyal, ekonomik, güvenlik ve sağlık gibi 
alanlardaki gelişmişlik seviyelerine göre altı 
kategoriye ayrılan yurt dışı temsilciliklerden 
son üç kategoride görev yapan veya yapacak 
personelin teşvik edilmesi amacıyla personele 
verilecek teşvik ödeneği yüzde 15'ten yüzde 19'a 
çıkarılacak. 

• Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı 
hastalıkların yanı sıra yerel sağlık hizmetlerindeki 
yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, 
tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle 
Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri 
Bakanlığının yurt dışı teşkilatında görevli 
personeline tazminat ödenecek. 

• Benzer şekilde, olağanüstü sebeplerle Türkiye'ye 
dönme ya da başka bir ülkeye geçme zorunluluğu 
doğan misyon şeflerine altı aya kadar, bakanlığın 
yurt dışı teşkilatında görevli personele ise  üç 
aya kadar yurt dışı maaşı verilecek. Bu süreler 
bakan oluruyla aynı süreler için bir kez daha 
uzatılabilecek. İhtiyaç duyulması hâlinde bakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile bu süreler 
tekrar uzatılabilecek. 

• Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek ülkelerde 
vize başvurularında, vize işlemlerinin daha hızlı  
sonuçlandırılabilmesi ve bazı temsilciliklerin 
önünde oluşan uzun kuyruklar ile bunun yarattığı 
güvenlik sorunlarının engellenmesi amacıyla 
aracı firma hizmetinden yararlanılabilecek.

• Tarafların yenilenen kira dönemlerinde 
uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir 
önceki kira yılında TÜFE'deki 12 aylık ortalamalara 
göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerli 
olacak. 
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• Kira artışlarında esas alınacak orana ilişkin 
düzenleme, Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması 
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun'un geçici ikinci maddesine eklendi.  
Buna göre, Türk Borçlar Kanunu'nun tüketici 
fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre 
değişim oranının esas alınacağına ilişkin hüküm,  
kira sözleşmeleriyle akdedilmiş diğer kira 
sözleşmelerinin yenilenmesinde uygulanacak. 

• Kanuna göre İller Bankası, safi kârının yüzde 51'ini 
yerel yönetimlerin kentsel dönüşüm uygulamaları, 
harita, imar planı, altyapı ve üstyapı projeleri ve 
bu projelerin yapım işlerinin finansmanı, il özel 
idareleri tarafından yerine getirilen köylerin teknik 
ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı veya 
finansmandan doğan faizin desteklenmesinde 
hibe olarak kullanacak. Banka, gelir temin etmek 
amacıyla yurt dışında doğrudan veya ortaklıklar 
aracılığıyla proje geliştirebilecek yenilenebilir 
enerji, şehir planlama, mimarlık, mühendislik 
ve müşavirlik hizmetleri, altyapı ile üstyapı 
uygulamaları yapabilecek ya da yaptırabilecek. 

• Başkasının yerine sınava girenler, 2 yıl 
süreyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) Başkanlığınca yapılan hiçbir sınava ve 
yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak. 

• Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik 
işleri ile işletmeye ilişkin iş ve işlemleri, DASK 
tarafından kurulan ve münhasıran bu amaçla 
faaliyet gösterecek bir anonim şirket tarafından 
yürütülebilecek. Ayrıca DASK, uluslararası 
anlaşmalar kapsamında uluslararası sigorta 
veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek, 
nükleer riskler gibi özellik arz eden riskler 
sonucu meydana gelebilecek zararların da 
karşılanabilmesi için sigorta ya da reasürans 
teminatı verebilecek. 

• TCDD Genel Müdürlüğü yatırımları, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı bütçesinden sermaye transferi 
yolu ile finanse edilecek. 

• Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), Türkiye'de 
helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını 
akredite etmek üzere yetkili tek kurum olup başka 
hiçbir tüzel ya da gerçek kişi Helal Akreditasyon 
Kurumunun görev alanına giren hususlarda 
faaliyette bulunamayacak, helal uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarını akredite edemeyecek, 
helal akreditasyonla ilgili doğrudan veya dolaylı 
olarak hizmet sunumuna yönelik beyanda  
bulunamayacak.

• Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığında, kısa süreli durdurma ve uzun 
süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren 
disiplinsizlikleri işleyen subay, astsubay, uzman 
jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve 
erlere, söz konusu disiplinsizliğin cezası aylıktan 
kesme cezası olarak uygulanacak. Buna göre kısa 
süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren 
hâllerde brüt aylıklarının beşte biri ila dörtte biri, 
uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren 
hâllerde brüt aylıklarının üçte biri ila ikide biri  
kesilecek.

• Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığında, terfileri Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, 
Uzman Erbaş Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve 
Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin 
26 Ekim 2018 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarih arasında kısa süreli durdurma cezası 
verilmesini gerektiren hâllerde brüt aylıkların 
beşte biri ila dörte biri, uzun süreli durdurma 
cezası verilmesini gerektiren hâllerde ise brüt 
aylıkların üçte biri ila ikide biri kesilecek. 

• Kanunla, konut hesabı uygulamasının daha 
etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem hâline 
getirilmesini teminen, sistemin Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından uygulanması ve 
yürütülmesine ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna 
göre, Türk vatandaşlarının yurt içinde konut 
edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak 
konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. 
Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi 
ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı 
bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın 
yüzde 25'ini geçemeyecek. 



89

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

• Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 

25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her 

yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. 

Azami tutarı dört katına kadar artırmaya 

Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu 

amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak 

sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla  

ödenecek. 

• Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı 

Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname'de bazı değişiklikler yapılıyor. 

Buna göre, Cumhurbaşkanınca yapımının 

üstlenilmesine karar verilen teleferik, füniküler, 

monoray, metro ve şehir içi raylı ulaşım 

sistemlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 

yapımının tamamlanmasından sonra bakanlık 

bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında 

bir kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli 

üzerinden devrini düzenlenecek protokoller ile 

gerçekleştirilecek. 

• Proje, projenin tümü tamamlanmadan 

önce işletmeye açılabilecek durumda 

ise düzenlenecek protokollerle mülkiyet 

devrine kadar işletmenin devri ile hizmete  

sunulabilecek.  

• Devralan kuruluş, merkezî yönetim bütçesinden 

karşılanan veya karşılanacak toplam proje 

maliyet bedelini, mülkiyet veya işletme devir 

tarihinden itibaren bu bedelin ifa tarihine 

kadar her ay ilgili belediyenin genel bütçe 

vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden 

ayrılacak paylardan Cumhurbaşkanınca 

belirlenen esas ve usuller çerçevesinde 

hesaplanan kesinti tutarının Hazine ve  Maliye 

Bakanlığı tarafından ilgili hesaba aktarılmasıyla  

ödeyecek. 

• Devralan kuruluşun belediye bağlı idaresi, 

belediye bağlı idaresinin veya belediyenin 

sermaye payına sahip olduğu şirket olması 

hâlinde ilgili belediye, yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinden devralan kuruluş ile birlikte 

müteselsilen sorumlu olacak. Vadesinde 

kısmen ya da tamamen ödenmeyen taksit 

tutarlarının tahakkuk eden gecikme zammıyla 

birlikte vade tarihinden itibaren 25 iş günü 

içerisinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar için 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümleri uygulanacak. Uygulamaya 

ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca  

belirlenecek. 

• Bu düzenleme, bu maddenin yayımı tarihi 

itibarıyla hâlihazırda işletmesi devredilmiş 

projelerin, bu maddenin yayımı tarihinden önce 

hesaplanan yönteme göre ödenmeyen bakiye 

tutarlarını da kapsayacak. 

• Maddenin yayımı tarihinden önce bu projeler 

kapsamında kısmen veya tamamen ödenmeyen 

tutarlar, bu maddenin yayımı tarihinden 

başlayarak 180 gün içinde Hazine ve Maliye 

Bakanlığının Merkez Bankasındaki ilgili hesabına 

defaten aktarılacak. 

• Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 

kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin 

elden çıkarılmasından doğan kazançlar için 

geçerli olan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına 

ilişkin düzenleme, Millî Savunma Bakanlığında 

görevli askerî hâkimlerin ilave tazminat 

alarak emekli olmalarına ilişkin düzenleme 

ve kira artış oranlarına ilişkin düzenlemeler 1 

Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe  

girecek.
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GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ İLE 
DİZİ VE SİNEMANIN DESTEKLENMESİ TEKLİFİ GENEL 
KURULDA KABUL EDİLDİ

Genel Kurulda, asgari ücret desteğinin 2019'da 
devam etmesi, evlerde üretilen ürünlerin vergiden 
istisna olması, 250 liraya kadar eksik ödemelerin 
vergi indirimine yönelik ihlal kapsamında 
değerlendirilmemesi gibi düzenlemeleri içeren 
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile millî kültürün 
uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan 
dizi filmlerin desteklenmesi ve sinema sektörünün 
uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını 
amaçlayan Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 
Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul 
edilerek yasalaştı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 9 Ocak 2019 tarihinde 
kabul edilen AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal 
Öztürk ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan 
kanun teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunda 9 Ocak 2019 tarihinde kabul edilen  
AK PARTİ Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 
ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan 
kanun teklifi, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a 
göre; 

• İnternet ve benzeri elektronik ortamlarla, 
oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, 
çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi 
nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı 
gibi ürünleri iş yeri açmaksızın satanlar, yıl içinde 
gerçekleştirilen satış tutarının yıllık asgari ücretin 
brüt tutarını aşmaması koşuluyla vergiden istisna 
tutulacak.

• İşverenlerce hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile 

hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar 

gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası 

Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bulunmaksızın, 

işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ile benzeri 

adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam 

dışında olacak.

• Vergiye uyumlu mükelleflerde, her bir beyanname 

itibarıyla 250 Türk lirasına kadar yapılan 

eksik ödemeler, vergi indirimine yönelik ihlal 

kapsamında değerlendirilmeyecek.

• İlgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek 

belirlenen şartların gerçekleşmesi hâlinde 

terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların 

sağlanamaması durumunda, kanunlarında 

öngörülen tecil süresinin bitiminden itibaren 

15 gün içerisinde ödenmesi hâlinde, tahakkuk 

eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş 

olması şartıyla ihlal edilmiş sayılmayacak.

• 27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet 

erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya 

ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek 

olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, 

iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları 

gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve 

yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi ret ve 

iade edilecek.

18 Ocak 2019
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• Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale 

sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat 

niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, 

yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki 

çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve 

ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan 

benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade 

edilmesi söz konusu olmayacak.

• Kanunla, elektronik belge düzenlemek suretiyle 

eğlence vergisinin beyan ve ödemesine imkân 

verecek idari düzenlemeleri yapabilmesi için 

Hazine ve Maliye Bakanlığına yetki veriliyor.

• 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA 

Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin 

olmak üzere; UEFA, katılımcı futbol kulüpleri ve 

organizasyonda görevli tüzel kişiliklerden iş yeri, 

kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, 

bu müsabakalar dolayısıyla yapılacak mal 

teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu 

müsabakalar dolayısıyla yapacakları mal teslimleri 

ve hizmet ifaları KDV'den istisna olacak.

• Rize ili ve Bitlis'in Ahlat ilçesinin topoğrafik 

yapısı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı 

olması, özellikle yükseköğretim ve resmî kurum 

alanlarının yerleşebileceği alternatif alanların 

bulunamaması nedeniyle, İzmir Çandarlı ve Rize 

İyidere limanlarında ulaştırma faaliyetlerinin ve 

lojistik hizmetlerin uluslararası düzeye çıkarılması 

için kıyı ve su alanlarının kullanımının artırılmasına 

yönelik; sınır ile koordinatları belirlenen alanlarda, 

kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi 

amacına yönelik Kıyı Kanunu'nun kıyılar, sahil 

şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan 

arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı 

hükümlerinden muaf tutulacak.

• Tüplü LPG faaliyeti yapmak, otogaz LPG faaliyeti 

yapmanın bir ön şartı olmaktan çıkarılıyor.

• Asgari ücret desteği 2019 yılında 12 ay devam 

edecek. Bu düzenlemeye göre, haklarında 

uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan 

sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2018 yılının 

aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim 

hizmet beyannamelerinde prime esas günlük 

kazancı 102 lira ve altında bildirilen sigortalıların 

2019 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim 

ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ile prim 

hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara 

ilişkin toplam tutar; 2019 yılı içinde ilk defa bu 

kanun kapsamına alınan iş yerlerinden bildirilen 

sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün 

sayısının 2019 yılı Ocak - Aralık dönemi için bu 

maddede belirtilen tutarlarla çarpımı sonucu 

bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye 

ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup 

edilecek.

• Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 

Prime esas kazanç günlük tutarı, Sendikalar 

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri 

uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör 

işverenlerine ait işyerleri için 203 lira olarak esas 

alınacak.

• Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş 

yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan 

iş yerleri için günlük 3,36 lira destek sağlanacak.

• Kanunla istihdamın artırılmasına yönelik 

düzenleme de yapılıyor. Buna göre, asgari 

ücret desteğinden yararlanılan ayda, 2018 yılı 

Ocak ile Kasım ayları/döneminde, aylık prim ve 

hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet 

beyannamesiyle, uzun vadeli sigorta kollarından 

en az bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısının 

üzerinde bildirim yapılması sağlanacak. Böylece 

istihdamın artırılması amaçlanıyor.
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• Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, 

unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya 

yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde 

doğrudan ya da dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan 

şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs 

işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi 

gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından 

yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis 

ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas 

kazançlarını 2019 yılı Ocak - Aralık dönemi için 

eksik bildirdiği tespit edilen iş yerlerinden İşsizlik 

Sigortası Fonu’nca karşılanan tutar, gecikme 

cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.

• Kanunla, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla 

ilgili 2019 yılı Ocak ve Aralık dönemine ait aylık 

prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve 

prim hizmet beyannamelerini yasal süresi 

içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal 

süresinde ödemediği, denetim ile kontrolle 

görevli memurlarca yapılan soruşturma ve 

incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak 

bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen 

çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK'ye 

prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 

cezası ve gecikme zammı borcu bulunması 

hâllerinde bu imkân tanınmayacak.

• Ancak SGK'ye olan prim, idari para cezası ile 

bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı 

borçlarını ilgili kanun gereği tecil ve taksitlendiren 

işverenler, bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği 

sürece bu haktan yararlanabilecek.

• Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta 

primlerinin devlet tarafından karşılandığı 

durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin 

İşsizlik Sigortası Fonu’nca karşılanacak tutardan 

az olması hâlinde, sadece sigorta prim borcu 

kadar mahsup işlemi yapılacak.

• Ücretleri asgari ücretin iki katından az 

olamayacağı hükmüne bağlanan "linyit" ve “taş 

kömürü" çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan 

sigortalılar için, belirlenecek günlük kazanç 271 

lira olarak, 2018 yılının aynı ayına ilişkin SGK'ye 

verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 

bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini 

geçmemek üzere, 2019 yılında cari aya ilişkin 

verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya 

muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 

bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme 

gün sayısı dikkate alınacak.

• Bu yılın ocak-aralık dönemine ilişkin yasal 

süresi dışında SGK'ye verilen aylık prim ve 

hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye 

Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu 

madde hükümleri uygulanmayacak.

• Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki, patent veya 

faydalı model belgesi verilerek koruma altına 

alınan buluşlar, kurumlar vergisinden yüzde 50 

oranında müstesna tutulacak.

• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 

Başkanlığında en az 5 yıldır çalışan yerli 

ve yabancı uzmanlar, gerekli şartları yerine 

getirmeleri hâlinde Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Uzmanı olarak atanabilecek.

• Uzman olarak atananların başkanlıkta 

sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri 

hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre 

yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla 

kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin 

tespitinde değerlendirilecek. Bunlar, atandıkları 

kadronun mali ve sosyal haklarına, göreve 

başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren 

hak kazanacak ve önceki pozisyonlarında 

aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi 

bir mahsuplaşma yapılmayacak.
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• Bu şekilde uzmanlık kadrolarına atananlara iş 
sonu tazminatı ve diğer ücretler ödenmeyecek. 
Bu personelin iş sonu tazminatına esas olan 
toplam hizmet süreleri, emekli ikramiyesine 
esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate 
alınacak.

• Yabancı dil şartının değerlendirilmesinde, dil 
yeterliği bakımından YDS'ye denkliği kabul edilen 
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belge 
de kabul edilecek. Başvuru hakkını haiz olanlara, 
kanunun yayımı tarihi itibarıyla 10 günlük ek 
başvuru süresi verilecek.

• Kanunla, Elektrik Piyasası Kanunu'nda yer alan 
"organize toptan elektrik piyasaları" tanımının 
kapsamına da yer veriliyor.

• Buna göre söz konusu tanım, "elektrik enerjisi, 
kapasitesi veya perakende alış satışının 
gerçekleştirildiği ve piyasa işletim lisansına 
sahip merkezî bir aracı tüzel kişilik tarafından 
organize edilip işletilen gün öncesi piyasası, 
gün içi piyasası ve ileri tarihli fiziksel teslimat 
gerektiren diğer elektrik piyasaları ile sermaye 
piyasası aracı niteliğindeki standardize edilmiş 
elektrik sözleşmelerinin ve dayanağı elektrik 
enerjisi veya kapasitesi olan türev ürünlerin 
işlem gördüğü ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi 
tarafından işletilen piyasaları ve Türkiye Elektrik 
İletim Anonim Şirketi tarafından organize edilip 
işletilen dengeleme güç piyasası ve yan hizmetler 
piyasası gibi elektrik piyasalarını" kapsayacak.

• Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) 
tarafından işletilen veya mali uzlaştırma ile 
diğer mali işlemleri yürütülen piyasalarda, risk 
yönetimine ilişkin usul ve esaslar, merkezi 
karşı taraf ve takas hizmetleri nedeniyle 
piyasa katılımcılarından alınacak teminatlara 
ilişkin usul ve esaslar ile piyasa katılımcılarının 
yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 
uygulanacak temerrüt yönetimi ve oluşturulacak 
temerrüt garanti hesabına ilişkin usul ve 
esaslar EPDK tarafından çıkarılan yönetmelikle 
belirlenecek.

• Düzenleme ile EPİAŞ tarafından işletilen veya 

mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen 

piyasalar kapsamında alınan teminat ve temerrüt 

garanti hesabı varlıkları yasal takipler karşısında 

koruma altına alınacak.

• Bu kapsamda, EPİAŞ tarafından işletilen veya 

mali uzlaştırma ile diğer mali işlemleri yürütülen 

piyasalara ilişkin olarak EPİAŞ ve merkezî 

uzlaştırma kuruluşu nezdinde tutulan teminatlar 

ile oluşturulan temerrüt garanti hesabındaki 

varlıklar, amaçları dışında kullanılamayacak, 

haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek, idari 

mercilerin tasfiye kararlarından etkilenmeyecek, 

iflas masasına dâhil edilemeyecek ve üzerlerine 

ihtiyati tedbir konulamayacak.

Kabul edilen Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi 
ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında 
Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a 
göre;

• Proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurmaca film 

yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak 

yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon 

film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, 

çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film 

gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları 

değerlendirmek ve desteklenecek olanları 

belirlemek üzere, sayısı dördü geçmemek üzere 

"destekleme kurulları" oluşturulacak.

• Destekleme kurulları, ilgili alan meslek birlikleri 

tarafından belirlenecek dört sektör temsilcisi 

ile yapımcı, yönetmen, senaryo ve diyalog 

yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecileri, 

film dağıtımcıları, yayıncı kurum veya kuruluş 

temsilcileri ve üniversitelerin sinema alanında 

eğitim veren bölümlerinde görev yapan öğretim 

üyeleri arasından, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

tarafından belirlenecek üç üye ve bir bakanlık 

temsilcisi olmak üzere sekiz üyeden oluşacak. 

Bakanlık temsilcisi, kurulun başkanı olacak.
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• Dizi film ile yabancı film yapım destek 

türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek 

ve desteklenecek olanları belirlemek üzere de 

Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu 

oluşturulacak.

• Komisyon; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı, 

Sinema Genel Müdürü, Tanıtma Genel Müdürü, 

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel 

İşler Genel Müdürü, ilgili alan meslek birlikleri 

tarafından önerilen sektör temsilcileri arasından 

bakanlık tarafından belirlenecek iki üye, film 

yapımcıları, dağıtımcıları ve yayıncı kurum 

veya kuruluş temsilcileri arasından bakanlıkça 

belirlenecek iki üye olmak üzere sekiz üyeden 

oluşacak.

• Ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema 

filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime 

sunulmasından önce değerlendirilmesi ve 

sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve 

sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan 

filmler, ticari dolaşıma ve gösterime 

sunulamayacak.

• Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış 

olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve 

benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak 

"18+" yaş işaretiyle gösterilebilecek.

• Daha önce bakanlıkça değerlendirme ve 

sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde 

aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak 

gösterilebilecek. Söz konusu etkinliklerde 

gösterimi yapılacak olan filmlerin taşımaları 

gereken işaret ve ibarelerin, her türlü tanıtım ve 

gösterim alanında kullanılması zorunlu olacak.

• Destek başvuruları, ülke içinde yerleşik gerçek 

veya tüzel kişiler tarafından yapılacak.

• Destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı 
kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film 
yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim 
sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için 
başvuruda belirtilen toplam bütçenin yüzde 
50'sini aşamayacak.

• Animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo 
ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim destek 
türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin 
tamamı desteklenebilecek. Yabancı film yapım 
destek türü için destek tutarı, ülke içinde 
harcanan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul 
edilen tutarın yüzde 30'unu aşamayacak. Kanun 
kapsamındaki bütün destekler, geri ödemesiz 
olarak verilecek.

• Kanun, yönetmelik ve destek sözleşmesinde 
belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
veya desteğin haksız alındığının tespiti hâlinde 
destek tutarı faiziyle geri alınacak.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanındaki 
etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyebilecek, 
düzenleyebilecek, ödüller verebilecek. 
Uluslararası festivallere ve yarışmalara 
katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini 
destekleyebilecek.

• Bakanlık; kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel 
kişilerine sinema donanım desteği verebilecek, 
ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya 
sinema sektörü çalışanlarına maddi destek 
sağlayabilecek.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanında arşiv 
veya müze oluşturulmasını teminen yurt içi veya 
yurt dışından eser ya da çoğaltılmış nüshaları ve 
sinema ile ilgili diğer materyalleri satın alma veya 
bağış yoluyla temin edebilecek.

• Sinema filmlerinin hazırlık, yapım, yapım sonrası 
ve gösterim süreçlerinin genellikle bir yıldan daha 
uzun sürmesi nedeniyle, bütün destek türleri için 
Cumhurbaşkanlığının uygun görüşü alınarak 
yıllara sâri destek sözleşmesi yapılabilecek.
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• Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne 

uyulmaması, zorunlu tutulan işaret ve ibarelerin 

değerlendirme ve sınıflandırma sonrasında her 

türlü tanıtım ve gösterim alanında ve taşıyıcı 

materyal üzerinde kullanılmaması veya yanıltıcı 

şekilde kullanılması hâlinde, mahallin mülki 

idare amiri tarafından filmlerin gösterim ve 

dağıtımı işaret ve ibareler kullanılıncaya kadar 

durdurulacak ve ilgililer hakkında idari para 

cezaları uygulanacak.

• Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların 

süresi en fazla 10 dakika olacak. Fragman 

gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak.

• Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine 

ilişkin gösterimler, bu sürelere dâhil 

edilemeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 

dakikayı aşamayacak.

• İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş 

indirimler ile okullara, meslek gruplarına, belirli 

yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri 

indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı 

ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak 

sözleşmelerle belirlenebilecek. Ancak sinema 

salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve 

varsa dağıtımcısıyla yapılacak sözleşme ile 

belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç 

olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, 

promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri 

gerçekleştiremeyecek.

• Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile 

başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak. 

Bilet ile mısır veya başka bir ürün birleştirilerek 

satılamayacak.

• Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne 

uymayan, zorunlu tutulduğu hâlde gerekli işaret 

ve ibareleri kullanmayan veya yanıltıcı şekilde 

kullanan film yapımcısı ile değerlendirme ve 

sınıflandırma yükümlülüğüne uyulmayan filmlerin 

dağıtımını yapanlara 20 bin lira idari para cezası 

uygulanacak.

• Değerlendirme ve sınıflandırma yükümlülüğüne 

uyulmayan filmlerin gösterimini yapanlar ile 

gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan veya 

yanıltıcı şekilde kullanarak film gösterimi 

yapanlara 50 bin lira; gösterim ve tanıtım 

alanlarında gerekli işaret ve ibareleri kullanmadan 

etkinlik düzenleyenlere film başına 20 bin lira; 

reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan 

gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine 

ise salon başına 50 bin lira para cezası  

verilecek.

• Sinema ve dizi film çekimlerine ilişkin ihtiyaç ve 

çözümlerin tespiti, kurumlar arası koordinasyonun 

sağlanması ile kamuya ait alanlardaki çekim 

ücret tarifesinin ve çekim güvenliği esaslarının 

belirlenmesini teminen ihtiyaç duyulan illerde 

bakanlıkça Film Çekim Koordinasyon Komisyonu 

oluşturulacak.

• Kanunla öngörülen kurullar ve komisyonlar, 

kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay 

içinde oluşturulacak.
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OCAK AYINA İLİŞKİN YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 2,25

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor 2 7,30

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 4 27

Dilekçe³ 3 2

Plan ve Bütçe 1 9,10

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2 5,28

İnsan Haklarını İnceleme 4 23,30

Avrupa Birliği Uyum 5 5

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 3,40

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 24 85,43

TBMM Genel Kurulu 6 63,30

³ İkisi  Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun Önerisi İstatistiği

Gelen 70

Kanunlaşan 4

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 3

Komisyonlarda Bulunan¹ 1541

Genel Kurulda Bulunan¹ 18

¹ 24/06/2018- 31/01/2019 itibarıyla bulunan

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 1

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar -

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 10564 409

İHİK 228 203

KEFEK 2 1

497 4 adet  Dilekçe Yirmi  grup şeklinde birleştirilerek 
işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 60

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan² 461

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

² 31/01/2019 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 955 8 112 - -

Cevaplanan/ 
Görüşülen 771 13 - - -
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TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında 
toplanan Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
Deniz Unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları 
ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde 
Görev Süresinin Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ile Amyotrofik Lateral 
Skleroz (ALS), Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl 
Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD) 
ile kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalık türlerine 
ilişkin mevcut durumun tespit edilip tedavi ve bakım 
yöntemlerinin belirlenmesi, hastaların ve yakınlarının 
problemlerine ilişkin çözüm yöntemlerinin 
geliştirilmesi amacıyla verilen araştırma önergeleri 
birleştirilerek görüşüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Deniz 
Unsurlarının, Aden Körfezi, Somali 
Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve 
Mücavir Bölgelerde Görev Süresinin 
Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Genel 
Kurulda görüşülerek kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları 
ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde 
görev süresinin 10 Şubat 2019'dan itibaren bir 
yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresinin görüşmelerinde parti temsilcileri  
söz aldı.

Grubu adına söz alan İYİ Parti Aydın Milletvekili 
Aydın Adnan Sezgin, önergeye destek vereceklerini 
belirterek bölgede, Türkiye'ye ait ticari gemilerin 
korunmasının önem taşıdığını ifade etti. Sezgin, 
denizlerde huzur, barış ve istikrarın teminine, 

uluslararası meşruiyete uygun şekilde yardımcı 
olmanın Türkiye'ye yakışan bir görev olduğunun altını 
çizdi. 

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu 

da grubu adına söz alarak deniz ticaretinin en 

işlek alanlarından birisinin de Aden Denizi, Somali 

karasuları, Umman Denizi ve mücavir alanı olduğuna 

işaret etti. Vahapoğlu, doğudan batıya, batıdan doğuya 

yönelik deniz taşımacılığının kilit noktalarından birisi 

olan bu bölgenin, tarihî geri kalmışlıkları ve küresel 

emperyal devletlerin müdahaleleri sonucunda 

istikrarsızlık yaşadığını söyledi. 

ADEN, SOMALİ VE ARAP DENİZİ TEZKERESİ İLE 
ALS, SMA, MS VE DMD HASTALIKLARI İÇİN MECLİS 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI,  
GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ 

5 Şubat 2019



98 OCAK - ŞUBAT 2019

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclisin iki 

haftalık aradan sonra ilk açılışını bir tezkereyle yapmış 

olmasını eleştirerek tezkereyi ele alamayacaklarını 

kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, 

grubu adına yaptığı konuşmada Türkiye'nin, Somalili 

denizcilerin, balıkçıların haklarının korunması 

için başka cephelerde de girişimlerde bulunması 

gerektiğine inandığını ifade ederek deniz haydutluğu 

ve korsanlığın, uluslararası dayanışmayı gerekli kılan 

ortak tehditlerden biri olduğunu söyledi. Çeviköz, 

bölgedeki deniz yolunu yoğun şekilde kullanan 

Türk gemileri ve denizcilerinin bu tehditten ciddi 

şekilde etkilenmeleri sebebiyle tezkereye olumlu oy 

kullanacaklarını belirterek Türkiye'nin Aden Körfezi 

civarındaki varlığı, dünya barış ve istikrarına yapacağı 

olumlu katkı ve ulusal çıkarlarımız için de büyük önem 

taşıdığını ifade etti.

AK PARTİ Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, grubu adına 
yaptığı konuşmada açık denizlerdeki haydutluğun 
bölgesel ve küresel kalkınma ile uluslararası barış 
ve güvenliği tehdit edebildiğini belirterek ülkemizin 
tarih, kültür ve kardeşlik bağlarına sahip olduğu 
Somali ve civarının deniz haydutluğu ve istikrarsızlık 
faaliyetlerine maruz kalmasına seyirci kalamayacağını 
ifade etti. Yıldız, Meclisin ilk olarak 10 Şubat 2009 
tarihinde kabul ettiği 934 sayılı Hükûmet Tezkeresi’yle 
Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap 
Denizi ve mücavir bölgelerde deniz ticaretine yönelik 
tehditle mücadeleye ülkemizin aktif olarak katıldığını 
hatırlattı.

Tezkerenin birinci amacının Türk bayraklı ve bağlantılı 

gemilerin korunması, ikinci amacının ise dünya 

ticaretine ve bölgesel istikrara katkıda bulunmak 

olduğunu ifade eden Yıldız, tezkereye olumlu oy 

vereceklerini belirtti.

Yapılan oylamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali 
karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir 
bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2019'dan itibaren 
bir yıl daha uzatılmasına dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi, Genel Kurulda kabul edildi. 

Tezkerede, TSK deniz unsurları konuşlandırılmak 
suretiyle bölgede seyreden Türk bayraklı ve Türkiye 
bağlantılı ticari gemilerin emniyetinin etkin şekilde 
muhafazası ve uluslararası toplumca yürütülen 
deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve 
denizde terörizmle müşterek mücadele harekâtına 
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aktif katılımda bulunulmasının sağlandığı, bu alanda 
Birleşmiş Milletler sistemi içinde ve bölgesel ölçekte 
oynanan rolün ve görünürlüğün pekiştirilmesinin 
temin edildiği belirtildi. 

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), 
Spinal Müsküler Atrofi (SMA), Multipl 
Skleroz (MS) ve Duchenne Musküler 
Distrofi (DMD) ile kesin tedavisi 
bilinmeyen diğer hastalık türlerine 
ilişkin mevcut durumun tespit edilip 
tedavi ve bakım yöntemlerinin 
belirlenmesi, hastaların ve 
yakınlarının problemlerine ilişkin 
çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi 
amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulması Genel Kurulda kabul edildi.    

AK PARTİ, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, 
birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri 
üzerinde söz alan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin 
Cesur, Türkiye'de her yıl bin 500 civarında hastaya 
ALS teşhisi konulduğunu belirterek ülke genelinde 10 
bin hasta olduğunun tahmin edildiğini aktardı. Cesur, 
hastaların yaklaşık yüzde 90'ının 5 - 7 yıl içerisinde 
hayatını kaybettiğini vurgulayarak yüzde 10'luk kısmının 
da zor şartlarda hayatını sürdürdüğüne işaret etti. 

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 
tüm partilerin aynı konuyu önemsemesinin millet 
adına sevindirici olduğunu, bu hastalıkların tedavi 
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle devletin bu 
hastalara sahip çıkması gerektiğini kaydetti. 

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Türkiye'de 

insanların barış ve huzur içerisinde yaşatılması 

gerektiğini belirterek komisyonun hemen çalışmaya 

başlamasının önemine işaret etti. 

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, tüm siyasi parti 

gruplarının bu konuda bir araya gelmesinin önemli 

olduğunu belirterek bütün gruplara teşekkür etti. Arık, 

bu hastalıkların bazılarıyla ilgili bilgi verdi. 
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AK PARTİ Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, bu 
hastalıkları taşıyan çiftlerin önceden belirlenerek 
sağlıklı hücrelerden döllenmenin sağlanmasının 
önemli olduğuna değindi. 

Demircan, "Bu araştırma önergesinin amacı, 
bu hastalıklara sahip insanlarımıza çare olmak, 
yakınlarının yükünü bir nebze olsun paylaşmak ve 
bilim insanlarının çalışmalarına katkı sağlamak." dedi. 

Komisyon kurulmasına ilişkin önerge, Genel Kurulda 
oybirliği ile kabul edildi. 

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 
Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda kabul 
edilerek yasalaştı.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonunda 10 Ocak’ta kabul edilen 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve 
milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun 
teklifi, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’un 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre;

• MTA'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere 
kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri 
dışında işletme faaliyetinde de bulunmasına 
imkân tanınıyor. Bu kapsamda kurulacak özel 
hukuk hükümlerine tabi olacak şirketlere, piyasa 
şartlarında hareket edebilmeleri amacıyla bazı 
kanunlardan, KHK'lerden muafiyet ve istisnalar 
getiriliyor. 

• Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç 
duyulması hâlinde, kamu kaynaklarının etkin 
ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim 
tesisleri kurması, işletmesi ve ticaretinin 
yaptırılması konusunda görevlendirilen veya 
üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin 
sahasından kömür alımı yapabilecek. 

• Maden Kanunu'nun amaçları arasına, madenlerin 
"millî menfaatlere uygun olarak " aranması ibaresi 
ekleniyor. Ayrıca, "Maden İşletme Faaliyetleri", 
"Madencilik Faaliyetleri", "Görünür Rezerv 
Geliştirme Hakkı" ve "Teknik Eleman" tanımları 
yapılıyor. 

• Kanunla, "Maden Hakları"; "Madenlerin aranması, 
bulunması, görünür rezervinin geliştirilmesi 
ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden 
yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara maddi 
imkânlar tanınması" olarak ifade ediliyor. 

• Önemli bir kamu geliri olan ruhsat bedeli ve devlet 
hakkının hukuki statüleri yeniden düzenleniyor, 
madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve devlet 
hakkı oranları revize ediliyor. 

• Maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet 
payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat 
sahibine ait olan kısım, devlet hakkı olacak. 

• Taban bedelinin, ruhsatın yürürlükte kaldığı 
takvim yılı sayısı, maden grubu, cinsi ve alan 
büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla 
çarpılıp, tablolarda gösterildiği şekilde 
hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar; 
arama ruhsatlarında tamamı Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesine ve işletme 
ruhsatlarında ise yüzde 30'u çevre ile uyum planı 
çalışmalarını sağlamak üzere teminat olarak, 

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE KHK'LERDE 
DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA 
KABUL EDİLDİ

14 Şubat 2019
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yüzde 20'si genel müdürlüğün bütçesine, yüzde 
50'si ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 
genel müdürlüğün muhasebe birimi hesabına 
ruhsat bedeli yatırılacak. 

• Madenlerin aranması ve işletilmesi için 
yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar 
çerçevesinde genel müdürlük tarafından ruhsat 
verilecek. 

• Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim için 
yapılan faaliyetler, "maden işletme faaliyetleri" 
olarak adlandırılacak. 

• Madenlerin aranması, üretime yönelik hazırlık 
çalışmaları, üretilmesi, sevkiyatı, cevher 
hazırlama ve zenginleştirme, atıkların bertarafı, 
ruhsat sahasındaki stoklama/depolama işlemleri, 
maden işletmelerinin kapatılması ve çevre ile 
uyumlu hâle getirilmesi ile ilgili tüm faaliyetler ve 
bu faaliyetlere yönelik geçici tesislerin yapılmasına 
ise "madencilik faaliyetleri" denilecek. 

• Kanunda, Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı ise 
"Ruhsat sahibi ile veya ihalelik sahalara ilişkin 
genel müdürlük ile gerçek/tüzel kişiler ve/veya 
kamu kurum ve kuruluşları arasında yapılan 
sözleşme kapsamında Ulusal Maden Kaynak 
ve Rezerv Raporlama koduna göre hazırlanmış 
rapor ile belirlenen görünür rezervden, bu 
görünür rezervi ortaya çıkaran gerçek/tüzel 
kişiler ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının 
aldığı pay" şeklinde tanımlandı. 

• Görünür rezerv geliştirme hakkı hisselere 
bölünemeyecek, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı onayıyla devredilebilecek. 

• Madencilik yapacak şirketlerin statüsünde 
madencilik yapabileceği yazılı olma şartı 
kaldırılacak. Buluculuk hakkı ile görünür rezerv 
geliştirme hakları maden siciline şerh edilecek. 

• Kanunla, ruhsat müracaatlarında özel izin alanı ile 
çakışmayan kısımların, çakışan kısımlara alınacak 
izinlerden bağımsız olarak ruhsatlandırılmasının 
önü açılıyor. 

• Maden sahalarında madencilik dışında herhangi 
bir faaliyetin rezerv kaybına neden olmamak için 
genel müdürlüğün izni olmadan yapılamayacağını 
düzenleyen kanun, işletme izinlerinin tapu 
kayıtlarına işlenmesi amaçlanarak diğer 
yatırımlar planlanırken bölgede maden işletmesi 

olup olmadığını tespit edebilmesine ve rezerv 
kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde yatırımın 
planlanabilmesine imkân sağlıyor. 

• Maden Kanunu kapsamında oluşturulan 
"kurul" kaldırılarak, kurulun yetkileri bakanlığa 
devrediliyor. 

• Kanunda belirtilen alanlara yapılan ruhsat 
müracaatlarının hak sağlaması hâlinde 2 ay 
içinde ruhsat bedeli yatırılması ve kanunda 
belirtilen çerçevede müracaatta bulunulması 
şartıyla ruhsat düzenlenecek. 

• Ruhsat sahasındaki bu alanlara ilişkin ilgili 
kurumlardan izin alınması için ruhsat sahibine bir 
yıl süre verilecek. Bu süre içinde bu alanların izin 
alınamayan kısımları ruhsat sahasından taksir 
edilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılacak. 

• Maden ruhsat sahalarında, maden üretim 
faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat 
sahasındaki geçici tesisler dışındaki faaliyetler 
ve/veya tesisler için bakanlığın izni olmaksızın 
hiçbir şekilde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı 
düzenlenemeyecek. 

• Madencilik faaliyetleri ile devlet ve il yolları, 
otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, 
enerji tesisleri, petrol, doğal gaz, jeotermal 
boru hatları, su isale hatları gibi kamu yararı 
niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel kişilere 
ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi, 
maden işletme faaliyetinin yapılamaz hâle 
gelmesi, yatırım için başka alternatif alanların 
bulunamaması durumunda, madencilik faaliyeti 
ve yatırımla ilgili karar, kamu yararı açısından 
yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek 
üzere, ilgili bakanlığın uygun görüşü alınarak 
bakanlık tarafından verilecek. Bakanlık tarafından 
alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine 
geçecek. 

• Maden işletme faaliyetinin yapılamaz hâle geldiği 
alanın ruhsattan taksir edilmesine veya ruhsatın 
iptal edilmesine bakanlık karar verecek. 

• Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle bakanlıkça 
veya genel müdürlükçe herhangi bir sebeple 
ödenmek zorunda kalınan tutar, lehine karar 
verilen tarafa rücu edilecek. 

• Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere 
bağlı geçici tesisler için verilmiş izinler, temditler 
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dâhil ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerli 
olacak. Ruhsatın temdit edilmesi hâlinde 
madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere 
bağlı geçici tesisler için verilmiş bütün izinler 
temdit süresi sonuna kadar hiçbir işleme gerek 
kalmaksızın uzatılmış sayılacak. 

• Bu ihlallerin, ilk tespit tarihinden itibaren 5 yıl 
içinde iki kez tekrarı hâlinde ise ruhsat iptal 
edilecek. 

• Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, 
iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni 
olmadan veya düzenlemeye aykırı faaliyette 
bulunulduğunun tespiti hâlinde 46 bin 579 lira 
tutarında idari para cezası uygulanarak bu 
alandaki işletme faaliyetleri durdurulacak. Bu 
ihlallerin, ilk tespit tarihinden itibaren 3 yıl içinde 
üç kez tekrarı hâlinde ise ruhsat iptal edilecek. 

• Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, madencilik 
faaliyetleri ve madenlerin işlenmesine yönelik 
faaliyetler dışında hiçbir faaliyette bulunamayacak 
ve geçici tesisler dışında herhangi bir tesis veya 
altyapı tesisi kuramayacak. 

• Ruhsat sahalarında ruhsat sahibi veya diğer 
gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve 
kuruluşları ancak bakanlık tarafından uygun 
görülmesi hâlinde ticari veya sınai faaliyette 
bulunabilecek. 

• Maden ruhsat sahalarında rezerv kaybına 
sebebiyet verilmemesi için arazinin vasfına 
bakılmaksızın ruhsat sahaları hafriyat toprağı, 
cüruf, inşaat yıkıntı atığı ve benzeri atıklar için 
döküm alanı olarak kullanılamayacak, maden 
ruhsat sahalarına kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından döküm izni verilemeyecek. 

• Ancak maden ruhsat sahalarında rezervin 
bittiğinin genel müdürlükçe tespiti hâlinde genel 
müdürlükçe kamu kurum ve kuruluşlarına 
izin verilebilecek. Rezervin bittiğinin tespit 
edilememesi veya rezervin varlığının tespiti 
hâlinde ise genel müdürlüğe bağlı kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından yapılan döküm izni 
talepleri ilgili fıkra kapsamında yatırım çakışması 
olarak değerlendirilecek ve ilgili hükümlere göre 
sonuçlandırılacak. 

• İhalelik sahalar için de arazinin vasfına 
bakılmaksızın, genel müdürlüğün uygun görüşü 

alınacak. Bunlara aykırı hareket edenlere belirtilen 
idari para cezasının on katı tutarında idari para 
cezası uygulanarak bu faaliyetler durdurulacak, 
yapılan dökümün ruhsat sahasından veya ihalelik 
sahadan kaldırılması için 6 ay süre verilecek. Bu 
süre içerisinde kaldırılmaması hâlinde idari para 
cezası iki katı olarak uygulanacak. 

• Altın, gümüş ve platin madenleri için uygulanan 
devlet hakkında teşvik indirimi yüzde 40 olarak 
düzenleniyor. Bu şekilde altın, gümüş ve platin 
madenlerinden alınacak devlet hakkı oranı 
azaltılıyor. 

• Teknik elemanların ve yetkilendirilmiş tüzel 
kişilerin beyanlarına sorumluluk getirilerek 
gerçek dışı beyanların önüne geçilmesi amacıyla 
idari para cezası verilecek. Cezalar kusurun ilk 
kez işlenmesi hâlinde bin lira, ikinci kez tekrarı 
hâlinde 5 bin lira olacak. Yetkilendirilmiş tüzel 
kişiler, hazırladıkları rapor, proje ve her türlü 
teknik belge veya sundukları bilgi ve belgelerden 
sorumlu olacak. 

• Kanuna göre, maden ruhsat sahibi veya vekilinin, 
mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere 
katılmaması, herhangi bir nedenle tetkik ve 
incelemeleri engellemesi hâlinde 31 bin lira, 
bunların tekrarında ise iki katı tutarında idari 
para cezası uygulanacak. Mahallinde tetkik 
ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim 
faaliyetleri durdurulacak.

• Sevk fişi olmaksızın maden sevk edildiğinin mülki 
idare amirlikleri, il özel idarelerinin yanı sıra 
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları veya 
ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından tespiti 
hâlinde sevk edilen madene el konulacak.

• Ödenmesi gereken devlet hakkına ilaveten sevk 
fişi olmaksızın sevk edilen miktar için madenin 
ocak başı satış bedelinin 5 katı tutarında idari 
para cezası verilecek. Bu hükmün ihlalinde idari 
para cezası 10 katı olarak uygulanacak.

• Ruhsatı olmadan veya başkasına ait ruhsat alanı 
içerisinde üretim yapıldığının tespiti hâlinde 
faaliyetler durdurularak üretilen madene mülki 
idare tarafından el konulacak. Bu fiili işleyenlere 
kesilen tüm madenin ocak başı satış bedelinin 
iki katı tutarındaki idari para cezası, 5 katına 
çıkarılacak.
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• Ham madde üretim izni olmadan veya Maden 
İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilen yüklenici 
dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretim 
yapıldığının tespitinde de faaliyetler durdurulacak, 
üretilen ham maddeye mülki idare el koyacak. 
El konulan madenler, mülki idare amirliklerince 
satılarak bedeli, büyükşehir belediyesi olan illerde 
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, diğer 
illerde il özel idaresi hesabına aktarılacak. 

• Birinci grup (a) bendi maden ruhsatları hariç 
diğer grup madenlerin ruhsat bedelleri, genel 
müdürlüğün belirlediği bankada açılacak hesaba 
aktarılacak. İşletme ruhsat bedellerinin yüzde 
50'si genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, 
ilgili muhasebe birimince Hazine hesabına 15 
gün içinde aktarılacak. Birinci grup (a) bendi 
madenlerin ruhsat bedelleri ise büyükşehirlerde 
yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı 
idaresine, diğer illerde il özel idaresi hesabına 
yatırılacak.

• Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar 
tamamının yatırılmaması hâlinde, yatırılmayan 
kısmının 2 katı ruhsat bedeli olarak her yıl 
haziranın son gününe kadar yatırılacak, aksi 
hâlde ruhsat iptal edilecek.

• Kanunla devlet hakkı yeniden düzenleniyor. İkinci 
Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine 
ve bulunduğu bölgeye göre ocakta oluşan piyasa 
satış fiyatı üzerinden yüzde 4 oranında alınan 
devlet hakkı, yüzde 4,5'e çıkarılıyor. Dördüncü 
Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, 
kurşun, çinko, krom, alüminyum ve uranyum oksit 
madenlerinden belirtilen oranlarda, uranyum 
oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer 
radyoaktif maddelerden yüzde 8 oranında devlet 
hakkı alınmaya devam edilecek. Diğerlerinden 
yüzde 2 oranındaki devlet hakkı ise yüzde 3 
olarak artırılacak.

• Üretilen madenin ham madde olarak kullanılması 
veya satılması hâlinde, aynı pazar ortamında 
madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı 
satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatı 
olacak.

• Madenlerden alınan devlet hakkına esas olan 
emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate 
alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı 
yıl için belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından ilan edilecek. Ruhsat sahipleri 
tarafından devlet haklarının beyanında kullanılan 
ocak başı satış fiyatı, genel müdürlük tarafından 
ilan edilen ocak başı satış fiyatından daha düşük 
olamayacak.

• Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak 
başı satış fiyatı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından denetlenecek ve eksik beyanlar 
tamamlattırılacak. İşletme izni olan maden 
ruhsatlarından her yıl en az ruhsat bedeli kadar 
devlet hakkı alınacak. Kaynak tuzlaları, lüle taşı 
ve oltu taşı için düzenlenen ruhsatlardan alınacak 
devlet hakkında bu şart aranmayacak.

• Bu yerlerin devlet ormanlarına rastlaması ve 
Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen iznin 
5 hektarı geçmemesi hâlinde, bu alanda 
ağaçlandırma bedeli dışında bedel alınmayacak. 
Sahanın rehabilite edilerek tesliminden sonra, 
talep hâlinde teslim edilen saha kadar aynı 
şartlarda izin verilecek. 

• Altın, gümüş ve platin hariç; bakır, kurşun, çinko, 
demir, krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum 
grubundaki madenlerin yurt içindeki entegre 
tesislerde metal hâle getirilmesi durumunda 
devlet hakkının yüzde 75'i alınmayacak.

• Ruhsat sahibi, arama ve işletme ruhsatı süresince 
Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama 
Kodu’na göre hazırlanan teknik raporlar ile 
kaynak veya rezerv olarak bildirdiği madenlerin 
bulucusu sayılacak. Bu hakkı talep eden ruhsat 
sahibine buluculuk belgesi verilecek.

• Buluculuk hakkı hesabında kullanılacak ocak 
başı satış fiyatı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından her yıl belirlenerek ilan edilen ve 
devlet hakkı ödemelerinde esas alınan ocak başı 
satış fiyatından daha düşük olamayacak.

• Üçüncü kişiler, ihalelik sahalara ilişkin Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü veya ruhsat sahibi ile yaptıkları 
sözleşmeler kapsamında ruhsat sahasındaki 
görünür rezervi tespit etmeye ve geliştirmeye 
yönelik yaptıkları faaliyetler sonucunda, tespit 
ettikleri veya geliştirdikleri görünür rezervde pay 
sahibi olabilecekler. Görünür rezervi geliştirme 
hakkına yönelik yapılan sözleşmeler genel 
müdürlüğe başvurulması hâlinde bilgi amaçlı 
maden siciline şerh edilecek.
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• Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek 
müracaatta bulunması ve birleştirmeye konu 
tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla, 
düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta 
birleştirilebilecek. Diğer ruhsatlar hangi aşamada 
olursa olsun birleştirilemeyecek ancak kamu 
kurum ve kuruluşlarının ruhsatları hangi aşamada 
olursa olsun birleştirilebilecek.

• İşletme ruhsatı taleplerinde birinci grup (b) 
bendi ve ikinci grup (a) ve (c) bendi madenleri 
için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren 2 ay 
içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat 
süresi sonuna kadar, ruhsat süresi uzatım 
taleplerinde ise ruhsat süresinin bitiminden en 
geç 6 ay öncesine kadar, vadesi geçmiş borcunun 
bulunmaması şartı getirilecek. İşletme ruhsat 
taban bedeli ve işletme ruhsat bedeli yatırılması 
zorunlu olacak.

• Yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden 
mühendisinin sorumluluğunda hazırlanan işletme 
projesinin, işletme projesinin uygulanabilmesi 
için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgelerin 
aktif edilmiş tebligata esas kayıtlı elektronik 
posta adresinin veya kurumsal elektronik tebligat 
sistemi adresinin, genel müdürlüğe sunulması 
gerekecek. Bu bilgi ve belgelerin eksikliği 
hâlinde talep reddedilecek. Bu eksikliklerin 
bulunması durumunda süre verilmeyecek ancak 
işletme ruhsatı taleplerinde, işletme projesinde 
tespit edilecek teknik eksikliklerin giderilmesi 
için yapılacak bildirimden itibaren 3 ay içinde 
tamamlanacak.

• Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 
31 bin 54 lira idari para cezası uygulanacak.

• Kanuna göre ihalelik sahalar, ihale edilmeksizin 
ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı onayı ile verilebilecek.

• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, maden 
ruhsatı sahipleri ile yaptığı arama ve araştırma tip 
sözleşmelerinin maden siciline bilgi amaçlı şerh 
edebilecek.

• Kanun, Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür 
İşletmeleri uhdesinde bulunan sahaların 
bölünerek devredilmesi veya mevcut rödovans 
sahalarının rödovans alanları ile sınırlı olarak 

yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek 
devredilmesine imkân tanıyor.

• Rödovans sözleşmeleri, Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünün izniyle yapılabilecek ve 
genel müdürlük bu sözleşmelere taraf olmayacak.

• Kanunla, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
özel bütçeli Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünün (MAPEG) kurulması nedeniyle 
gerekli uyum düzenlemeleri yapılıyor.

• Ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayarlarının 
yanı sıra muayenelerinin de Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının yetki belgesini taşımayan kişilerce 
yapılması yasak olacak.

• Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve 
ayarını yapmak için yetkilendirilen servislerin, 
yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve 
yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması da 
yasak olacak. 

• Yetkisiz olduğu hâlde ölçü aletlerinin bakım ve 
tamirini yapan kişilere ilişkin idari para cezasının 
caydırıcı olmaması nedeniyle, yetkisiz bakım ve 
tamir işlemlerinin önlenmesi amacıyla düzenleme 
yapılıyor. Buna göre, bu fiillerin işlenmesi hâlinde, 
alt ve üst limit belirtilerek, idari para cezalarının 
ölçü aletine göre nispi/oransal olarak artırımı 
sağlanarak bu adaletsizliğin önüne geçilecek. 

• Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi 
geçmiş ölçü aletini kullanan kişiye, ölçü aletinin 
türüne ve kullanıldığı işin niteliğine göre 500 lira 
ile 10 bin lira arasında değişen idari para cezası 
verilecek. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak 
mülkiyeti kamuya geçirilecek.

• Yetkisiz olduğu hâlde, bu düzenleme kapsamına 
giren ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve 
ayarını yapan kişiye, 2 bin liradan 10 bin liraya; 
ayarı doğru olmayan ölçü aletlerini kullanan 
kişiye 200 liradan 2 bin liraya kadar idari para 
cezası verilecek.

• Ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve 
ayarını yapmak için yetkilendirilen servislerin, 
yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve 
yönetmeliklere aykırı faaliyette bulunması hâlinde 
2 bin lira ile 10 bin lira arasında; uluslararası 
birimler sistemine göre yapılmamış olan veya 
bu sisteme göre imal edilmiş olmakla beraber 
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nitelikleri bakımından bu kanun hükümlerine 
uygun bulunmayan ölçü ve ölçü aletlerini ticaret 
maksadıyla imal eden, ithal eden, satan, satışa 
arz eden, satın alan veya bulunduran kişiye 10 
bin lira ile 50 bin lira arasında idari para cezasına 
hükmolunacak.

• Damgalanmamış ölçü ve ölçü aletlerini satan, 
satışa arz eden veya ticari ilişkide kullanan kişiye 
bin liradan 10 bin liraya kadar idari para cezası 
verilecek.

• Kanuna göre, ölçü aletlerini damgası kopmuş, 
bozulmuş, damga süresi dolmuş olarak 
kullananlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu aletler için 
periyodik muayene başvurusunda bulunmaları 
hâlinde idari para cezasına çarptırılmayacak. 
Muayene ve damgası yapıldıktan sonra söz 
konusu ölçü aletlerini kullanabilecek.

• Kanunla, BOTAŞ’ın uzun dönemli LNG alım 
satım anlaşmaları kapsamında, özellikle Nijerya 
gibi uzak mesafede yer alan ülkelerden temin 
ettiği LNG'nin kimyasal özelliği gereği gemilere 
yüklenen ve gemilerden boşaltılan miktarlar 
arasında oluşan kayıpların çoğu zaman ilgili 
kanunla belirtilen yüzde 4'lük orandan fazla 
olması nedeniyle düzenleme yapıldı. Kanunla, bu 
oran fiili duruma uygun hâle getirilerek yüzde 
6'ya çıkarıldı.

• Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 
teşkilat yapısı, hizmetlerin etkin ve verimli 
sunulabilmesi için yeniden yapılandırılacak. 
Mevcut daire başkanlıklarının görev ve yetkilerinde 
değişiklik yapılacak, Bilgi İşlem Dairesi kurulacak 
ve bir adet kadro ihdas edilecek.

• Kanunla, dağıtıcı lisansları için bayilik teşkilatı, 
depolama kapasitesi gibi hususlarda düzenleme 
yapılabilmesine yönelik olarak, "bayi sayısı, 
depolama kapasitesi konularında sayısal 
büyüklüklerle sınırlama yapılmaz" ibaresi, Petrol 
Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinden çıkarıldı.

• EPDK, petrol piyasasına ilişkin katılma payı 
veya oluşabilecek kamusal zararların tahsil 
ve tazmininde yaşanan sorunların önüne 
geçilebilmesi amacıyla lisans sahiplerinden bu 
düzenleme kapsamındaki mali yükümlülüklerin 
tahsilinde kullanılmak üzere teminat mektubu 

talep edebilecek. Böylece petrol piyasasında 
kısa süre faaliyet göstererek ve mevzuata aykırı 
davranışlar gösterme niyetinde olan taraflara 
karşı caydırıcılık artırılacak.

• Kanunla, yerli üretici firmaların Türkiye'de ürettiği 
ve sattığı ham petrolün piyasa fiyatının altında 
satılması sorunu gideriliyor.

• Tüm yerli ham petrol üreticileri teşvik edilecek. 
Yerli üreticilerin Türkiye'de petrol arama ve 
üretim konularında daha çok yatırım yapmaları 
sağlanarak, yerli üretimin artmasına katkıda 
bulunulabilecek.

• Kanunla, 26 API gravitesi altındaki petroller 
için yakın coğrafyada bulunan ağır petrolleri 
tarif etmekte kullanılan “Arap Heavy” petrolü, 
hem her zaman ulaşılabilir olması hem de fiyat 
dalgalanmalarında daha dengeli davranması 
sebebiyle "Ras Gharib" yerine Petrol Piyasası 
Kanunu kapsamına alındı.

• Petrol Piyasası Kanunu'nun, "idari para cezaları" 
başlıklı maddesi değiştirildi. Buna göre, fiiller 
niteliği itibarıyla "düzeltme imkânı olan fiiller", 
"düzeltme imkânı olmayan fiiller" ve "akaryakıt 
kaçakçılığı kapsamına giren fiiller" olmak üzere 
sınıflandırılacak. Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına 
giren fiiller için yüksek cezalar öngörüldü.

• Kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla 
düzeltme imkânı bulunan mevzuat ihlalleri 
için soruşturma açma veya idari para cezası 
uygulanmadan önce ihtar müessesi getirilecek. 
İhtara rağmen mevzuata aykırı durumunu 
gidermeyenler için öncelikle geçici durdurma 
yapılacak, devamında düzeltmeyenler için 
soruşturma neticesinde idari para cezası 
uygulanacak.

• İdari yaptırımlar; tedbirler, lisans iptalleri ve idari 
para cezalarından oluşacak. İdari para cezaları, 
tedbirler ve lisans iptallerinin uygulanması, 
kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına 
engel oluşturmayacak.

• Petrol Piyasası Kanunu'na göre yapılan talep 
veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan 
beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans 
iptal edilecek. Kaçak ürün ikmal edenlerin lisansı 
da iptal edilecek.
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• Teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün ikmal 
edenler zararı tazmin etmekle yükümlü olacak. 
Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt 
ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve 
hasarların tazmini hususu, lisans sahibi gerçek 
ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde 
yer alacak. Mühürlemeye rağmen faaliyetlerini 
sürdüren kişiler ile suçun işlenişine iştirak 
eden yetkililer hakkında TCK'nin ilgili hükümleri 
uygulanacak.

• Kanunla, Anayasa Mahkemesi kararları 
doğrultusunda düzenleme de yapıldı. Buna göre, 
nitelikli fiiller daha ağır cezaya muhatap olacak 
şekilde fiili işleyenlerin, ekonomik kazançlarıyla 
orantılı olarak nispi idari para cezasını öngörecek 
şekilde idari para cezaları yeniden düzenlenecek. 
İdari para cezaları 110 bin lira ile 3 milyon lira 
arasında uygulanacak.

• Bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından 
tekrar işlenmesi hâlinde idari para cezaları iki kat 
olarak uygulanacak.

• Verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna 
başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para 
cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi 
durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmayacak. 
Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi 
şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar 
kurumca belirlenecek. Ayrıca cezalar, tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

• Kanunla lisans sahipleri tarafından eksik 
harmanlanan her bir metreküp ürün için nispi 
oranda idari para cezası uygulanmasıyla, 
yaptırımların hakkaniyetli ve yükümlülüğe 
uyulması konusunda teşvik edici olması 
hedefleniyor.

• Kanuna göre, Petrol Piyasası Kanunu kapsamında, 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihten önce 
işlenen, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca 
(EPDK) idari para cezası henüz uygulanmamış 
olan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkânı bulunan 
fiiller için ihtar yapıldıktan sonra, sonuca göre 
gerekirse soruşturma açılabilecek.

• Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
EPDK kararına bağlanmış ancak tahsilatı 
tamamlanmamış olan idari para cezaları, işlenen 
fiil için Petrol Piyasası Kanunu'yla daha düşük bir 

idari para cezası uygulanmasının öngörülmesi 
hâlinde ilgili vergi dairesince asgari maktu 
hadden tahsil edilecek. Kısmen veya tamamen 
tahsil edilen idari para cezalarının iadesi söz 
konusu olamayacak.  

• Kaçak akaryakıtla mücadele ile ilgili 
düzenlemenin kanuna eklendiği tarih olan 11 
Nisan 2013 tarihinden önce kira sözleşmesi 
veya benzeri şekilde kullanım hakkı devredilerek 
lisanslandırılmış tesislerde, kaçakçılık fiiline 
mal sahibinin karışmadığı hâllerde tesise ilişkin 
kısıtlamalar kaldırılacak.

• Böylelikle kaçakçılık fiillerine ilişkin yürütülen 
adli ve idari süreçlerde herhangi bir aksama 
oluşturmaksızın söz konusu tesislerin tekrar 
lisanslandırılarak petrol piyasası faaliyetlerine 
dâhil edilmesi ve ekonomiye kazandırılması ve 
mal sahiplerinin kendilerinden kaynaklanmayan 
durum yüzünden oluşan mağduriyetlerinin 
giderilmesi amaçlanıyor. 

• Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası 
Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki 
lisans sahibi kişilerin, ikincil mevzuata veya 
lisans hükümlerine ve EPDK kararlarına aykırı 
davranması hâlinde, kurul tarafından belirlenen 
niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller için 
30 gün içinde aykırılığı giderecek. Aksi hâlde 
geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilecek. 
Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı 
durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti, 
60 gün süreyle geçici olarak durdurulacak. 

• Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit 
tarihinden itibaren 2 yıl içinde tekrar edilmesi 
hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili 
piyasa faaliyeti 60 gün süreyle geçici olarak 
durdurulacak.

• Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen 
aykırılıklar giderilmezse faaliyetin durdurulmasına 
devam edilerek, soruşturma başlatılacak ve 
gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Geçici 
durdurma sonrasında, mevzuata aykırı durumun 
ortadan kalkması hâlinde geçici durdurma hâli 
sona erdirilecek.

• Mevzuata, lisans hükümlerine ve EPDK 
kararlarına aykırı davranılması hâlinde, niteliği 
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itibarıyla düzeltme imkânı olmayan fiiller ile 
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda belirtilen 
akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller için ilgililer 
hakkında, EPDK tarafından doğrudan idari 
soruşturma başlatılarak gerekli yaptırımlara 
karar verilecek.

• Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti, niteliği 
itibarıyla düzeltme imkânı olmayan ve kötü 
niyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran 
fiilleri nedeniyle EPDK tarafından geçici olarak 
durdurulabilecek. 

• Lisans almaksızın lisansa tabi bir faaliyet 
gösterildiğinin tespiti hâlinde tesisler, lisans 
alınıncaya veya lisans gerektirmeyen faaliyet 
gösterecek hâle getirilinceye kadar mühürlenecek 
ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılacak.

• Lisansa tabi faaliyetlerin lisans alınmaksızın 
yapılması, eşit durumdaki alıcılara (kategorilere); 
eşit hak ve yükümlülük tanıma, farklı şartlar 
uygulamama hükmünün ihlal edilmesi, sahip 
olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet 
gösterilmesi durumlarında, otogaz bayilik 
faaliyetinde bulunanlar dışındaki sorumlulara, 
500 bin liradan az olmamak ve 10 milyon lirayı 
geçmemek üzere ceza verilecek.

• Lisans alınmaksızın bayilik faaliyetinin yapılması, 
otogaz bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği 
haklar dışında faaliyet gösterilmesi durumlarında 
da sorumlulara, 100 bin liradan az olmamak ve 
500 bin lirayı geçmemek üzere ceza uygulanacak.

• Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 
ulusal petrol stoku tutma yükümlülüğü bulunan 
lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan 
her bir ton ürün için 250 lira ceza verilecek. Eksik 
tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı 
dikkate alınmayacak. Bu kapsamda uygulanan 
para cezası, ulusal petrol stokunun tamamlayıcı 
kısmının finansmanı için kullanılacak. 

• Ceza uygulanan bir fiilin 2 yıl geçmeden aynı 
kişi tarafından tekrar işlenmesi hâlinde idari para 
cezaları 2 kat artırılarak uygulanacak. 

• Petrol Piyasası Kanunu'nun "petrol stokları" 
başlıklı maddesinin hükümlerine göre yürütülen 
idari işlemler, lisans sahibinin EPDK'ye 
bildirdiği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine 
tebliğ edilecek. Söz konusu kuruma bildirilen 

KEP adresine tebligatın zorunlu bir sebeple 
yapılamaması hâlinde kuruma bildirilen adrese 
yapılan bildirim tebligat yerine geçecek.

• Petrol Piyasası Kanunu kapsamında verilen 
para cezaları tebliğ tarihinden itibaren 1 ay 
içinde ödenecek. Süresinde ödenmeyen idari 
para cezaları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil 
edilmek üzere ilgili vergi dairesine gönderilecek.

• Kanunla, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik 
Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun'a geçici madde ekleniyor.

• Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce işlenen ve EPDK tarafından idari para cezası 
henüz uygulanmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme 
imkânı bulunan fiiller için lisansı devam edenlere, 
mevzuata aykırı durumlarını giderebilmeleri 
için imkân tanınacak, giderilmemesi hâlinde ise 
soruşturma açılacak.

• Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 
EPDK kararına bağlanmış ancak tahsilatı 
tamamlanmamış olan idari para cezaları, işlenen 
fiil için LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 
Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
ile beraber daha düşük bir idari para cezası 
uygulanmasının öngörülmesi hâlinde, ilgili vergi 
dairesince asgari maktu hadden tahsil edilecek. 
Kısmen veya tamamen tahsil edilen idari para 
cezaları iade edilmeyecek. 

• Kanunla, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına 
İlişkin Kanun'da yapılan değişiklikle, tamamı 
yenilenebilir olmak üzere birden fazla enerji 
kaynağından elektrik üretilmesi amacıyla 
kurulan tesislerde üretilerek sisteme verilen net 
enerji miktarının, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) 
faydalanmasına ilişkin usul ve esasların EPDK 
tarafından düzenlenmesi amaçlanıyor.

• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi 
Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'da yapılan 
değişiklikle, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesislerinde, ilave kapasite artışının 
önünün açılmasıyla enerji piyasasında artan 
YEKDEM maliyetinin tüketicilere yansımasının 
önüne geçilmesi hedefleniyor.
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• Kanuna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına 
dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan 
lisanslar kapsamındaki tesisler için, lisanslarında 
belirlenen sahaların dışına çıkılmaması ve 
TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil 
kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması 
hâlinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme 
yatırımları ve tadilatlara izin verilecek.

• Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri ile 
üretim faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin 
ön lisans ve lisanslarının verilmesi, tadili, 
sona erdirilmesi, iptali, süreleri, süre uzatımı, 
yenilenmesi ve lisans kapsamındaki hak ve 
yükümlülüklerin askıya alınması ile bu tüzel 
kişilerin piyasa faaliyetlerine ilişkin usul ve 
esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 
çıkaracağı yönetmelikle düzenlenecek.

• Orman Kanunu kapsamındaki devlet ormanları 
ile Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanlarda 
yapılacak olan, enerji iletim/dağıtım tesislerinin 
emniyet alanları içinde kalan sahalar ile bu 
tesislerin yapımı, bakımı, onarımı ve ulaşımı için 
gerekli olan alanların ilgili mevzuata göre alınması 
gereken izin ve işlemleri, müracaat tarihinden 
itibaren ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından 60 
gün içinde sonuçlandırılacak. Alınması gereken 
arazi izin bedeli, başkaca bir indirim yoksa yüzde 
50 indirimli uygulanacak.

• 49 yıllık kesin izin süresi sonunda, 
yükümlülüklerinin tamamını yerine getirmiş, 
taahhüt senetlerine uygunluk sağlamış enerji 
üretim, iletim ve dağıtım tesislerine ait izin ve 
işlemleri, talep edilmesi hâlinde son ödenen arazi 
izin bedeli, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen 
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
99 yıla kadar uzatılacak.1 Ocak 2018'den önce 
orman vasfındaki sahalarda tesis edilmesine 
rağmen, orman izin işlemleri tamamlanmamış 
olan enerji üretim, iletim, dağıtım tesisleri, 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
1 yıl içinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 
başvuru tarihindeki tüm bedeller ödenerek izinli 
hâle getirilecek. Bu izinler için geçmiş yıllara ait 
herhangi bir bedel alınmayacak.

• Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve 
Görevleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 

yetkilendirilen tüzel kişiler, tesisi oluşturan yapı, 
sistem ve bileşenlerin inşa, imalat ve montaj 
süreçleri ile saha araştırmalarının denetimine 
yönelik olarak Nükleer Düzenleme Kurumu 
tarafından yetkilendirilen özel hukuk tüzel 
kişilerinden, kurumun belirlediği usul ve esaslar 
kapsamında ayrıca denetim hizmeti alacak.

• Kanunla, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona 
ilişkin ceza hükümleri ve idari yaptırımlar da 
düzenlendi.

• Buna göre, nükleer tesis, radyasyon tesisi veya 
radyoaktif atık tesisini geçerli lisansı olmadan 
işletenler 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin gün 
adli para cezasıyla, radyasyon uygulamalarını 
geçerli lisansa sahip olmadan yürütenler 1 yıldan 
4 yıla kadar hapis ve bin gün adli para cezasıyla, 
Nükleer Düzenleme Kurumundan izin alınması 
gereken faaliyetleri geçerli izne sahip olmaksızın 
yürütenler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 3 bin 
gün adli para cezası ile cezalandırılacak.

• Faaliyete ilişkin yükümlülükleri sona ermeden, 
faaliyetin yürütüldüğü yeri veya tesisi, nükleer 
maddeyi, radyoaktif kaynağı veya radyoaktif atığı 
sahipsiz kalacak şekilde terk edenlere ise 3 yıldan 
8 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası 
uygulanacak.

• Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında şirketlere 
tanınan yetki süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

• Ayrıca verimlilik artırıcı proje destekleri için 
belirlenen 1 milyon lira tutarındaki proje bedeli 
limiti, Cumhurbaşkanınca en fazla 5 katına 
kadar, yüzde 20 olarak belirlenen destek oranı 
ise Cumhurbaşkanı tarafından en fazla 2 katına 
kadar artırılabilecek.

• Nükleer madde, radyoaktif kaynak ve radyoaktif 
atıkları; zimmet, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık 
suçları veya başka bir hukuka aykırı davranış 
ile elde eden kişilere, fiil daha ağır bir cezayı 
gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5 
yıldan 15 yıla kadar hapis ve 10 bin gün adli para 
cezası verilecek.

• Nükleer madde, radyoaktif kaynak veya radyoaktif 
atıkların kaybolmasına, çalınmasına veya yetkisiz 
kişilerin eline geçmesine ihmal göstererek veya 
dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak 
neden olan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle 
cezalandırılacak.
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• İstisnai hâller dışında radyoaktif atıklar veya 
kullanılmış yakıtları Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisine sokan kişilere, 5 yıldan 10 yıla kadar 
hapis ve 5 bin gün adli para cezası uygulanacak.

• Nükleer tesisler, radyasyon tesisleri, radyoaktif 
atık tesisleri ile nükleer madde, radyoaktif 
kaynak veya radyoaktif atıklara ve bunlara ilişkin 
yazılımlara karşı yetkisiz müdahalede bulunan, 
sabote eden, saldıran veya zarar veren kişilere, 5 
yıldan 15 yıla kadar hapis ve 10 bin gün adli para 
cezası verilecek.

• Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık 
tesisini cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka 
aykırı başka bir davranışla ele geçiren, zapteden 
veya kontrolü altına alan kişiler, 12 yıldan 20 yıla 
kadar hapisle cezalandırılacak.

• Nükleer silah ya da nükleer veya radyolojik 
patlayıcı cihaz imal eden, radyoaktif maddeleri 
bu amaçla bulunduran, ticaretini yapan, kullanan 
veya kullanımını yaygınlaştıran kişilere, 25 yıldan 
30 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

• Bu suçların, gerçek veya tüzel kişiyi, uluslararası 
bir örgütü veya bir devleti, bir eylemi yapmaya 
veya yapmaktan kaçınmaya zorlamak amacıyla 
gerçekleştirilmesi hâlinde verilecek ceza, eylemin 
ve fiilin ağırlığına göre yarısından 2 katına kadar; 
bu fiillerin bir örgüt faaliyeti çerçevesinde 
işlenmesi hâlinde verilecek ceza, eylemin ve 
fiilin ağırlığına göre yarısından bir katına kadar 
artırılacak. Bu fiillerin işlenmesiyle herhangi bir 
kişinin sağlığının ciddi bir biçimde bozulmasına, 
ölümüne veya mülke ve çevreye karşı önemli 
zarara sebebiyet verilmesi durumunda verilecek 
ceza, eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından 
bir katına kadar yükseltilecek.

• Radyoaktif maddelerin, Türk Ceza Kanunu'nda 
düzenlenen kasten öldürme, kasten yaralama, 
çevrenin kasten kirletilmesi suçlarının 
işlenmesinde kullanılması hâlinde verilecek ceza, 
eylemin ve fiilin ağırlığına göre yarısından 2 
katına kadar artırılacak.

• Nükleer Düzenleme Kurumu adına denetimle 
görevli kişilerin görevlerini yapmasını engellemek 
amacıyla cebir veya tehdit kullanan kişiler, fiil 
daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil 
etmediği takdirde TCK uyarınca cezalandırılacak.

• Nükleer Düzenleme Kurumu, bir nükleer tesisin 
geçerli lisans olmaksızın işletilmesi durumunda, 
tesisin niteliği yönetmelikle belirlenmek suretiyle 
1 milyon 500 bin ila 75 milyon lira, radyoaktif 
atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin geçerli bir 
lisansa sahip olmaksızın işletilmesi durumunda 
750 bin ila 7 milyon 500 bin lira, radyasyon 
uygulamalarının geçerli bir lisansa sahip 
olmaksızın yürütülmesi durumunda 15 bin ila 150 
bin lira ceza verebilecek.

• İzin veya onay alınması gereken faaliyetlerden 
tesislere ilişkin olanların izin veya onay 
alınmaksızın yürütülmesi durumunda 75 ila 350 
bin lira, yetki belgesi alınması gereken faaliyetlerin 
yetki belgesi alınmaksızın yürütülmesi hâlinde 2 
ila 75 bin lira ceza uygulanacak.

• Nükleer tesislere ilişkin ikincil mevzuat veya 
yetki koşullarına, Nükleer Düzenleme Kurumu 
kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket 
edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması 
hâlinde 150 bin ila 1 milyon 500 bin lira, 
radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerine 
ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, 
kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket 
edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması 
hâlinde 75 ila 350 bin lira, diğer faaliyetlere 
ilişkin ikincil mevzuat veya yetki koşullarına, 
kurum kararlarına ve talimatlarına aykırı hareket 
edildiğinin saptanması veya sınırlarının aşılması 
hâlinde 2 ila 15 bin lira ceza verilecek.

• Yetkilendirme başvuruları veya yetkilendirme 
sonrasında yetkilendirilen kişi tarafından Nükleer 
Düzenleme Kurumuna gerçeğe aykırı belge 
sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya 
yetkilendirme yapılmasını etkileyecek yetki 
koşullarındaki değişikliklerin bildirilmemesi 
hâlinde, ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
nükleer tesisler için yetkilendirilen kişiye 1 milyon 
500 bin ila 75 milyon lira, radyoaktif atık tesisleri 
ve radyasyon tesisleri için 750 bin ila 7 milyon 
500 bin lira, diğer faaliyetler için 15 ila 150 bin lira 
ceza uygulanacak.

• Aykırılıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi 
hâlinde idari para cezaları, her defasında bir 
önceki cezanın 2 katı tutarında uygulanacak. 
Gerçek dışı belgenin, yanıltıcı bilginin veya 
yetki koşullarındaki değişikliğin yetkilendirmeye 
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esas teşkil etmesi ve düzeltilmesinin mümkün 
olmadığının tespiti hâlinde ise idari para cezasına 
ek olarak yetki askıya alınacak, kısıtlanacak 
veya iptal edilecek. İdari para cezalarına karşı 
30 gün içerisinde idare mahkemelerinde dava 
açılabilecek. İdari para cezası uygulanmasını 
gerektirir fiillerin 5 yıl içinde tekrarı hâlinde, her 
bir fiil için idari para cezası bir kat arttırılarak 
uygulanacak.

• Türkiye Cumhuriyeti egemenlik alanı içinde 
nükleer santral işletenler ile nükleer santral 
dışındaki tesis ve uygulamalarda radyoaktif atık 
üreten kişiler, belirlenecek tutarda radyoaktif atık 
yönetimi ve işletmeden çıkarma özel hesaplarına 
ayrı ayrı ödeme yapacak. Özel hesaplar 
adına tahsil edilen gelirler, amacı dışında 
kullanılamayacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda 
kabul edilerek yasalaştı.

Adalet Komisyonunda 15 Şubat’ta kabul edilen, 
AK PARTİ Kütahya Milletvekili İshak Gazel ve 
arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun teklifi, TBMM 
Başkanvekili Levent Gök’ün başkanlığında toplanan 
Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre; 

• İcra ve İflas Kanunu uyarınca, bölge adliye 
mahkemesi hukuk dairelerince verilen nihai 
kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularındaki 
40 bin liralık parasal sınır yükseltiliyor. 
Buna göre, bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairelerince verilen, miktar veya değeri 58 bin 
800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyiz 
başvurusunda bulunulabilecek. Bu parasal sınır 
her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. 2 
Aralık 2016'dan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar verilen nihai kararlar bakımından 
temyiz yoluna başvurma sınırı, 40 bin lira olarak  
uygulanacak.

• Adli ve idari yargı hâkim adaylığı mülakatına 
katılabilmek için yazılı sınavda 100 üzerinden en 
az 70 puan almak gerekecek. Başarılı olanların 
sayısı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının 
altında kalırsa sadece başarılı olanlar mülakata 
çağrılacak.

• Hâkim ve savcı adaylığı süresi iki yıl 
olacak. Bu süre, avukatlık mesleğinden 
adaylığa alınanlar için bir yıl olacak. Adaylık, 
eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden  
oluşacak.

• Adalet Bakanının görevlendireceği bakan 
yardımcısı başkanlığında teftiş kurulu başkanı, 
ceza işleri, hukuk işleri ve personel genel 
müdürleri olmak üzere toplam 5 üyeden oluşan 
Mülakat Kurulu kurulacak. Üyelerin hukuki 
veya fiili sebeplerle katılamamaları hâlinde, 
yerine vekâlet edenler Mülakat Kurulu’na  
katılacak. 

• Adaylık süresinin sonunda adaylar, yazılı ve sözlü 
sınava tabi tutulacak. Bu sınavlar 100 tam puan 
üzerinden değerlendirilecek. Yazılı sınavda en az 
70 puan alanlar sözlü sınava alınacak. Başarılı 
sayılmak için yazılı sınav puanının yüzde 60'ı ile 
sözlü sınav puanının yüzde 40'ının toplamının en 
az 70 olması gerekecek. Yazılı sınavda başarılı 
olamayan adaylara iki ay içinde bir sınav hakkı 
daha tanınacak. 

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ İLE 
HAYVAN HAKLARI İÇİN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
KURULMASI, GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

19 Şubat 2019
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• Meslek öncesi eğitimini tamamlamadan 
görevden ayrılanlar ile meslek öncesi eğitimlerini 
tamamlayıp mesleğe kabul edildikten sonra 
meslek öncesi eğitim süresi kadar çalışmadan 
görevden ayrılanlar, meslek öncesi eğitimleri 
sırasında kendilerine ödenen aylık, ödenek, 
tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi 
hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı 
miktarını iki kat olarak ödemek zorunda  
olacak.

• Bölge adliye mahkemesi dairelerinin daha 
etkin ve verimli çalışmasının sağlanması 
amacıyla iş yoğunlukları dikkate alınarak birden 
fazla heyet hâlinde çalışabilmesine imkân  
tanınacak.

• Bölge adliye mahkemesi dairelerinde 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 
birden fazla heyet oluşturulabilecek, yeni 
oluşturulan heyetin başkanı HSK tarafından  
belirlenecek.

• Bölge adliye mahkemesince verilen kararın 
niteliğine bakılmaksızın, Yargıtay tarafından 
onama veya düzelterek onama kararı verilen 
dosyaların doğrudan ilk derece mahkemesine 
gönderilmesi ve kararın bir örneğinin bilgi 
mahiyetinde bölge adliye mahkemesine iletilmesi 
sağlanacak.

• Bölge adliye mahkemesinin, istinaf başvurusunun 
esastan reddine ilişkin kararının Yargıtayca 
bozulması hâlinde dosya, gereği için kararı veren 
ilk derece mahkemesine, kararın bir örneği de 
bölge adliye mahkemesine gönderilecek.

• Ayrıca bölge adliye mahkemesi, ceza 
dairelerinin hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf 
başvurusunun esastan reddi kararına dair verilen 
bozma kararlarına ilişkin dosyaları da gereği için, 
kararı veren ilk derece mahkemesine iletilecek. 
Bu hâlde ayrıca verilen bozma kararının içeriği 
ile bölge adliye mahkemesinin düzeltme nedeni 
dikkate alınmak suretiyle Yargıtayın uygun 
görmesi hâlinde dosya, bölge adliye mahkemesine 
gönderilebilecek. Bu düzenleme, yürürlüğe 

girdiği tarihten sonra Yargıtay tarafından verilen 

bozma kararları hakkında uygulanacak.

• Yargıtayın bozma kararına uyulması durumunda 

ilk derece mahkemesi tarafından verilen 

karara karşı, istinaf veya temyiz sınırlarına 

bakılmaksızın yalnızca temyiz yoluna  

başvurulabilecek.

• İki yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlar 

bakımından ilk kez bölge adliye mahkemesi 

dairelerince verilen mahkûmiyet kararlarına karşı 

temyiz yolu açık olacak.

Genel Kurulda, 5 parti grubunun ortak 

önergesiyle hayvanlara uygulanan 

şiddet ve kötü muamele olaylarının 

incelenerek, bu olayların önlenmesi 

için alınacak tedbirlerin belirlenmesi 

amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu 

kurulması kabul edildi.    

AK PARTİ, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, 

birleştirilerek görüşülen Meclis araştırma önergeleri 

üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun 

Milletvekili Bedri Yaşar, Mecliste böyle bir ortak 

görüşün sağlanması dolayısıyla mutluluğunu dile 

getirdi. 
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Yürürlükte olan Hayvanları Koruma Kanunu'nun 

isminin yeterli ve doğru olmadığını söyleyen Yaşar, 

söz konusu kanunun adının "Hayvan Hakları Kanunu" 

olarak değiştirilmesini istedi. 

Mevcut kanun hükümlerinin hayvan hakları 

konusunda etkisiz kaldığını dile getiren Yaşar, "Failin 

işlediği suçtan, idari para cezasıyla 'kabahat' adı 

altında kurtulması, maddi imkânları yeterli kişilerin 

hayvanlara diledikleri ölçüde ve oranda eziyet 

edebilecekleri izlenimi yaratmaktadır." diye konuştu. 

Hayvanları Koruma Kanunu'nun, hayvanlara mal ya 

da eşya olarak bakılması anlayışını gözetmemesi 

gerektiğine dikkati çeken Yaşar; hayvanları yakan, 

zehirleyen, hayvanlara işkence ve tecavüz eden 

kişilere yaptırım olarak para cezası uygulamanın, 

kamu vicdanına aykırı olduğunu belirtti. 

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 

hayvan haklarıyla ilgili yasal düzenleme yapılması 

gerektiğini belirtti. 

Hayvanlara eziyet etmenin, kötü muamelede 

bulunmanın, hayvanları öldürmenin insanlığa 

yakışmayan davranış kalıpları olduğunu söyleyen 

Aycan, "İnançlarımıza göre hayvanlar, insanların 

emrine verilmiş olsa bile hayvanlara kötü muamele 

etme hakkımız yok." dedi. 

Aycan, doğal denge açısından da hayvanlara ihtiyaç 

olduğuna işaret ederek "Hayvanlar olmasa belki 

dünya bu hâliyle olmayacak veya başka sorunlar 

ortaya çıkacaktır. İnsanla hayvanın yaşantısı son 

derece ortaktır. Birlikte yaşıyoruz. Bazen can 

yoldaşımız oluyor, bazen hizmetimizde oluyorlar ve 

aslında yalnızlığımızı paylaştığımız durumlar da var." 

ifadesini kullandı. 

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, dünyanın 

yalnızca insanlara değil, bütün canlılara ait olduğunu 

ifade ederek şunları kaydetti:

"Hayvan hakları ihlalleri yalnızca sokaktaki 

hayvanların gördüğü muameleyle sınırlı değil, söz 

konusu olan aslında hayvanat bahçelerinden yunus 

parklarına, mezbahalardan deney laboratuvarlarına, 

faytonlardan süt üretim tesislerine, barınaklardan 

'pet shop'lara kadar pek çok yerde hayvanlara nasıl 

muamele edildiği. avcılık, hayvan dövüşleri, kürk ve 

deri üretim tesisleri, hayvan ithalatı ve taşımacılığı 

da bu kapsamda muhakkak ele almamız gereken 

konular. Hayvanların sistematik olarak şiddete ve 

zulme uğraması bunlardan ayrı düşünülemez." 

Kerestecioğlu, Türkiye'nin, sokak hayvanlarıyla 

yaşama kültürü olan bir ülke olduğunu, bunu devam 

ettirmek istediklerini kaydetti. 

CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, 

"Keşke Meclis hep böyle olsa, yani uzlaştığımız, herkesin 

yüzünün güldüğü, gergin olmayan ve hepimizin 

ortaklaştığı konularda bir arada davranabilsek."  

dedi. 
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Mahatma Gandhi’nin, "Bir milletin büyüklüğü ve 

ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi 

ile değerlendirilir." sözünü hatırlatan Tanrıkulu, 

"Hayvanlarla ilgili kadim geçmişimiz var ama toplum 

olarak hayvanlara işkence yapan, tecavüz eden, 

hayvanları kasten öldüren haberlerle gündeme 

geliyoruz. Böyle bir komisyonun kurulmasına, bütün 

hayvanlar konusunda Türkiye ölçeğinde ortak tutum 

alınmasına, bu komisyonun parlamentoya, kurumlara 

yol göstermesine büyük ihtiyaç vardı." ifadesini 

kullandı. 

AK PARTİ Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 

"Elbisesinin eteğinin üzerinde uyuyan kedisi 

Müezza'yı uyandırmamak için elbisesini kesip 

kalkan bir peygamberin ümmeti olarak, göç 

yolunda güçsüz düşen leylekler için dünyadaki ilk 

hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan'ı 

Bursa'da açan bir medeniyetin vârisleri olarak 

hayvan haklarına bakışımız ziyadesiyle ileridedir."  

dedi. 

Türkiye'de, sokak hayvanlarının refahının bozulması 

ve karşılaşılan sorunların ortaya çıkmasının pek çok 

nedeni olduğunu dile getiren Kılıç, Hayvanları Koruma 

Kanunu'nun, AK PARTİ iktidarı tarafından sokak 

hayvanlarının rehabilitasyonu amacıyla 2004'te 

yürürlüğe girdiğini hatırlattı. 

Bu konuda yerel yönetimlerin uyguladığı güzel 

örnekler bulunduğunu ancak bunların yeterli 

olmadığını belirten Kılıç, "Bu konularla ilgili 2009 - 

2018 yılları arasında 61 yerel yönetime, 31,5 milyon 

lira mali destek sağlanmıştır. Aynı şekilde yerel 

yönetimler tarafından 2004 - 2018 yılları arasında 1 

milyon 352 bin sahipsiz hayvan aşılanmış, 1 milyon 79 

bin hayvan kısırlaştırılmış, 315 bin 500 hayvan bakım 

evlerinden bizatihi sahiplendirilmiştir." açıklamasında 

bulundu. 

Genel Kurulda konuşmaların ardından 

yapılan oylamada, 5 parti grubunun ortak 

önergesiyle hayvanlara uygulanan şiddet 

ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu 

olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin 

belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu  

kuruldu. 

Komisyon 12 üyeden oluşacak, gerektiğinde Ankara 

dışında da görev yapabilecek. 

TBMM Başkanvekili Levent Gök, komisyonun 

kurulmasına destek veren siyasi parti gruplarına 

teşekkür etti. 



114 OCAK - ŞUBAT 2019

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Levent Gök 
başkanlığında toplandı. Sosyal Hizmetler Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin 
adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören 
kanun teklifi, TBMM Başkanvekili Levent Gök’ün 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulda 
kabul edilerek yasalaştı.  

Plan ve Bütçe Komisyonunda 19 Şubat’ta kabul 
edilen, AK PARTİ Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve 
AK PARTİ Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş 
ile arkadaşlarının imzasını taşıyan kanun teklifi, TBMM 
Başkanvekili Levent Gök’ün başkanlığında toplanan 
Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen kanun teklifine göre; 

• Engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için 
"hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık 
gelirin asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden 
az olması şartı" kapsamında yapılan hesaplamaya 
bayram ikramiyeleri dâhil edilmeyecek.

• Bayram ikramiyeleri dâhil edilerek yapılan 
hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti 
desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden 
sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım 
tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

• Çevre Kanunu kapsamında "geri kazanım katılım" 
payları, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip 

eden ayın 24'üncü gününün sonuna kadar 
ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden 
bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise 
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek 
vergi dairesine beyan edilerek aynı ayın sonuna 
kadar ödenecek.

• Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin ya 
da eksik beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan 
edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım 
payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye 
tebliğ edilecek. Süresinde beyan edilmeyen 
ya da eksik beyan edilen katılım payının beyan 
edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe 
kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun’un 51. maddesine göre 
hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz 
uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilecek. Bu 
madde kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel 
bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

• Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım 
payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni 
süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde 
yeniden belirlemeye yetkili olacak. Geri kazanım 
katılım payı beyannamelerinin verilme sürelerini; 
kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş 
hasıladan, istihdam edilen işçi sayılarını dikkate 
alarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı ya da 
birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler 
hâlinde tespit etmeye; beyannamelerin şekil, 
içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin 
elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk 
getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş 
gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak 
gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu 

SOSYAL HİZMETLER KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ İLE 
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİNİN ADININ 
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ 
ÜNİVERSİTESİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖREN 
KANUN TEKLİFİ, GENEL KURULDA KABUL EDİLDİ

21 Şubat 2019
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kişileri aracı kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye, 
bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı yetkili olacak. Bu kapsamda, 2019 
yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi 
gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine 
(bu tarih dâhil) kadar verilecek ve bu beyanlar 
üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım 
payları 30 Nisan 2019 tarihi mesai saati bitimine 
kadar ödenecek.

• Teklifte yapılan değişiklikle, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde pilotaj eğitimini bitiren personelin 
yükümlülük süresi uzatıldı. Pilotaj eğitimini 
bitirenlerin yükümlülük süresi üç yıldan altı yıla 
çıkarıldı.

• Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce tabi oldukları yükümlülük sürelerini 
tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden 
ayrılan pilot subaylar, uçuş için gerekli şartları 
sağlamaları ve haklarında yaptırılacak güvenlik 
soruşturmalarının olumlu olması kaydıyla 
ihtiyaç duyulan hava aracı tiplerinde ilgili kuvvet 
komutanının teklifi ve millî savunma bakanının 
onayı yükümlülük süresini tamamlamaları için 
yeniden subay naspedilebilecek. Bu subayların, 
emsallerinin bulunduğu rütbelere terfi işlemleri 
derhâl yapılacak.

• Atanan pilot subayların dışarıda geçirdikleri 
süreler rütbe bekleme süresinden, uçuş süreleri 
ise uçuş hizmet süresinden sayılacak.

• Türk Sivil Havacılık Kanunu’na eklenen maddeyle 
de İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan 
uçuculardan, kendi mevzuatlarında belirtilen 
mecburi hizmet sürelerini tamamlamadan sağlık 
durumları hariç olmak üzere bir mahkeme veya 
disiplin kurulu kararına dayanılarak ilişiği kesilenler, 
istifa edenler veya müstafi sayılanlar, kalan mecburi 
hizmet süresi dolmadan yeterlik belgesinin 
sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamayacak.

• Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu 
hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç 
olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki 
KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu 
istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak.

• İşverenlere, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen 
sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 

Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 
ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

• Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından kullandırılan tarımsal kredi 
alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları 
takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler 
nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını 
yapılandırabilecek.

• Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici 
portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, 
özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 
50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel 
tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını 
dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar 
artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

• Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014'ten sonra 
imzalanan ihale sözleşmeleri kapsamında, kamu 
kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı 
ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse 
taşeron işverene rücu edilmeyecek. 

• Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 
Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum 
ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete 
gönderilen davalar hakkında karar verilmesine 
yer olmadığına hükmedilecek.

• Kanunla, Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan 
"Bir tüketim tesisinde her bir cins üründen yılda 
20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest 
kullanıcılar, tüketimlerinin 15 günlük kısmını 
karşılayacak miktarda kendi depolarında stok 
bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar 
ulusal petrol stoku içinde mütalaa edilir." hükmü, 
metinden çıkarıldı. 

• Kanunla serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, 
ulusal petrol stok yükümlülüğünün kaldırılması 
hedefleniyor.

• Konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin 
yürürlük tarihine kadar personelinin çocukları için 
kreş ve gündüz bakımevi hizmetini bütçesinden 
hizmet alımı yoluyla karşılayan belediyeler, 
büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarının 
yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya 
mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış 
olanlar işlemden kaldırılacak.
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• Hazine’ye ait deniz ve iç sularda ya da buralardan 
yararlanılarak karada yapılacak su ürünleri 
üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin 
uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılacak.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik 
yapılarak tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 
görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve 
çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet 
veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet 
verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında 
çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin hizmet alma 
yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştirildi.

• Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 
kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 
Aralık 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar 
hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler 
nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş 
olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bankaya/
kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi 
borçlarını yapılandırabilecek. 

• Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, yapılandırılan ve ödemeleri hâlihazırda 
devam eden krediler, bu madde hükmünden 

etkilenmeyecek ancak başvurmaları durumunda 
bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

Adana Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesinin adının Adana 
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji 
Üniversitesi olarak değiştirilmesini 
öngören kanun teklifi, Genel Kurulda 
kabul edilerek yasalaştı. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda  
20 Şubat’ta kabul edilen, AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Mehmet Naci Bostancı’nın imzasını taşıyan Adana 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana 
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak 
değiştirilmesini öngören kanun teklifi, Genel Kurulda 
kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Kanunu" kapsamında düzenlemeler 
içeren 3 maddenin teklif metninden çıkarılması 
dolayısıyla "Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi”nin adı, "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 
olarak değiştirilmişti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel 

Kurulunda yemin etti. 

Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök 

başkanlığında toplandı. 

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir 

gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici 

başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm 

Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra 

TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Aramız hoş geldiniz." dedi. 

Gök, Deniz Baykal'ı, milletvekili yemini etmek üzere 

kürsüye davet etti. 

Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla 

kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta 

alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini 

eliyle selamladı. 

CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ DENİZ BAYKAL,  
GENEL KURULDA YEMİN ETTİ

21 Şubat 2019
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MHP Grubu’nun parti tüzüğünün ilgili maddesi 

çerçevesinde 16 Ocak’ta alınan karar neticesinde 

bağımsız olan Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın 

ve İYİ Parti'den istifa eden Manisa Milletvekili 

Tamer Akkal’ın 5 Şubat’ta AK PARTİ’ye 

geçmesinin ardından TBMM’de sandalye dağılımı  

değişti.

Ayrıca 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan 

Mahallî İdareler Genel Seçimleri’nde Balıkesir'den 

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan İYİ Parti 

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile İzmit Belediye 

Başkan Adayı olan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma 

Kaplan Hürriyet, TBMM Kâtip Üyeliği görevinden  

istifa etti.

TBMM’DE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

AK PARTİ MECLİS GRUBU YENİ TBMM 
BAŞKANVEKİLİNİ BELİRLEMEK ÜZERE TOPLANDI

Parti Adı Üye Sayısı

Adalet ve Kalkınma Partisi 291

Cumhuriyet Halk Partisi 142

Halkların Demokratik Partisi 65

Milliyetçi Hareket Partisi 49

İYİ Parti 39

Saadet Partisi 2

Türkiye İşçi Partisi 2

Demokrat Parti 1

Büyük Birlik Partisi 1

Bağımsız Milletvekili 3

Toplam 595
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/milletvekillerimiz_sd.dagilim

24 Şubat 2019

Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin 

ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri 

Baykal'ı yine alkışladı. 

Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir 

mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve 

esenlikler dilerim." dedi. 

Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 
Geçici TBMM Başkanı Celal Adan da Genel Kurulda 
hazır bulundu. 

Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, 
20. Dönem TBMM Başkanı Hikmet Çetin ve bazı 
milletvekilleri de yemini izledi. 

AK PARTİ Meclis Grubu, TBMM Başkanı Adayı olan 
Mustafa Şentop'tan boşalan TBMM Başkanvekilliği 
görevine, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in 
getirilmesini kararlaştırdı.

AK PARTİ Meclis Grubu, yeni TBMM Başkanvekilini 
belirlemek üzere Grup Başkanı Mehmet Naci 
Bostancı başkanlığında, basına kapalı olarak 
toplandı. 

Yapılan seçim sonucu, Şentop'tan boşalan TBMM 
Başkanvekilliği görevine, AK PARTİ Isparta 
Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç seçildi
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ŞUBAT AYINA İLİŞKİN YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa - -

Adalet 1 2,45

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 1 3,10

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor 2 4,30

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri 1 7

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji - -

Dilekçe³ 3 3

Plan ve Bütçe 2 12,20

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 5 10

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 2 3,15

Komisyonlar Toplam 17 46

TBMM Genel Kurulu 10 64,06

³ İkisi Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun Önerisi İstatistiği

Gelen 4

Kanunlaşan 4

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 6

Komisyonlarda Bulunan¹ 1581

Genel Kurulda Bulunan¹ 19

¹ 24/06/2018- 28/02/2019 itibarıyla bulunan

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 4

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 6

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 7274 427

İHİK 211 209

KEFEK 1 1

1544 adet Dilekçe Dokuz grup şeklinde birleştirilerek 
işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen -

TBMM Başkanlığında Bulunan 73

Karma Komisyonda Bulunan² 461

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

² 28/02/2019 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 1550 12 130 - -

Cevaplanan/ 
Görüşülen 560 5 25 - -
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır başkanlığında toplanan 
Dışişleri Komisyonunu "Türk Dış Politikasındaki Son 
Gelişmeler" hakkında bilgilendirdi. 

Dış politika gündeminde birçok önemli konuyu aynı 
anda takip ettiklerini, öncelikli konulardan birinin ise 
Suriye olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, ABD'nin 
Suriye'den çekilme kararının ardından sürecin nasıl 
koordine edileceğinin ele alındığını belirtti. 

Çavuşoğlu, sürecin ABD ile nasıl koordine edileceğine 
ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, Beyaz 
Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD 
Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett 
McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi 
olarak atanan James Jeffrey'in Ankara temaslarında 
da bu konuların ele alındığını ifade etti. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu şekilde devam etti: 

"Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi 
vazgeçirmek için çaba sarfeden ülkeler de var. ABD 
içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide etmeye 
çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine 
boyuna değerlendiriyoruz. Son günlerde, ABD'nin 
mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' 
gibi söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten 
defaatle söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün 
grup konuşmasında gayet açık ve net bir şekilde 
vurguladı. Burada, çekilmekte, ABD'nin bazı zorlukları 
olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç 
içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra 
terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. 
ABD'nin karşı karşıya kaldığı zorluklardan bir tanesi 
bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin 
geldiğini de görüyoruz." 

Türkiye'nin, Batılı muhatapların yanı sıra Astana 
formatında birlikte çalıştığı Rusya ve İran ile de 
bu süreci koordine etmek istediğini söyleyen 
Çavuşoğlu ayrıca, "Bugüne kadar İdlib mutabakatının 

uygulanmasında sorun yaşanmadı, bundan sonra da 
yaşanmasını arzu etmiyoruz." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs sürecine ilişkin ise, 
Avrupa Parlamentosu seçimlerinden dolayı 
müzakerenin başlamasının mümkün görünmediğini  
belirtti. 

Çavuşoğlu ayrıca, "Yemen sorununun çözülmesi bu 
sene önceliklerimizden olacak." ifadesini kullandı. 

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren 
Çavuşoğlu, "Buradan doğacak boşluktan terör 
örgütleri faydalanmasın. Ne DEAŞ, ne YPG/PKK. 
Bizim için hepsi aynıdır." dedi. 

Başka sorunların da ortaya çıkmaması için Türkiye'nin, 
bugüne kadar birlikte çalıştığı ortaklarıyla da süreci 
değerlendirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu anlamda 
Moskova ziyaretimizi zaten takip etmiştiniz, aynı şekilde 
İran ile de yakın temas içindeyiz. Görüşmelerimizi 
sürdürüyoruz. Seversiniz, sevmezsiniz, yani bunu 
ABD ve diğer ülkeler için söylüyorum, İran da Suriye'de 
bir aktördür. Dolayısıyla, burada var olan aktörlerle 
yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz lazım."  
diye konuştu. 

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığına dikkati 
çeken Çavuşoğlu, "YPG/PKK'nın Suriye topraklarında 
güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasının önüne 
geçmek için gerekli tedbirlerimizi aldık. Adımlarımızı 
nasıl Afrin'de attıysak, nasıl Fırat Kalkanı ile Fırat 
Nehri'nin batısında Cerablus bölgesinde ve El Bab'a 
kadar adımlarımızı attıysak, Fırat'ın doğusunda da 
bu adımları atmaktan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz." 
dedi. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) ve 
Avrupa Birliği (AB) ile de temas hâlinde konunun 
insani boyutuna ilişkin çalışmalar yürüttüğüne dikkati 
çekerek, "Bir taraftan Türkiye'deki Suriyeli mülteciler, 
diğer taraftan şimdi Suriye'ye dönmeye başlayan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDA "TÜRK DIŞ 
POLİTİKASINDAKİ SON GELİŞMELER" HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

9 Ocak 2019



120

Komisyon Çalışmaları

OCAK - ŞUBAT 2019

300 binden fazla Suriyeli ve 
diğerlerini, insani yardımları 
nasıl oluşturabiliriz, geri 
dönmeleri için neler 
yapabiliriz, bunları tüm 
uluslararası camia ile birlikte 
yürütmeye çalışıyoruz." diye 
konuştu. 

Suriye'deki en önemli 
sürecin siyasi süreç 
olduğunu vurgulayan 
Çavuşoğlu, İdlib'teki mevcut 
durumun muhafaza 
edilmesinin önemine işaret etti. 

Rusya ve İran ile bu konuda birlikte hareket 
edildiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Sahada zorluklar 
var ama bunların üstesinden geliyoruz. Bir taraftan 
rejimin siyasi çözüm yerine askerî çözümü tercih 
etmesi, diğer taraftan sahada radikal grupların 
olması -ki son zamanlarda bazı çatışmalar da 
var- işimizi zorlaştırsa da bugüne kadar bu İdlib 
muhtırasının uygulanmasında bir sorun yaşanmadı. 
Bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz."  
diye konuştu. 

İdlib muhtırasının Suriye'de siyasi çözüm için çok 
önemli olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şu şekilde 
devam etti: 

"Cenevre'de üç dışişleri bakanı olarak bir araya 
geldiğimiz zaman BM Özel Temsilcisi ile beraber, 
anayasa komisyonu kurulması için çok önemli 
mesafe katettiğimizi söylemek isterim. Şimdi birkaç 
ismin dışında özellikle sivil toplum listesinde de bir 
mutabakat var. O isimler üzerinde de özellikle rejimin 
garantörleri olan Rusya ve İran'ın rejimle birlikte 
çalıştığını görüyoruz." 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü 
desteklediğini vurgulayarak, "Suriye'nin istikrarı, 
barışı ve huzuru bizim için de çok önemlidir." dedi. 

Irak'ta seçimden sonra kapsayıcı bir hükûmet 
kurulduğunu, birkaç bakanın henüz atanmadığını 
hatırlatan Çavuşoğlu, Irak Cumhurbaşkanı Berhem 
Salih'in 3 Ocak'ta yaptığı Türkiye ziyaretinin son 

derece faydalı olduğunu söyledi. Irak'ın yeniden 
inşası için Türkiye'den beklentilerin yüksek olduğunu 
söyleyen Çavuşoğlu, bu ziyarette hem bu konunun 
hem de enerji, yeni sınır kapılarının açılması, ticaret, 
çifte gümrük vergilerinin önlenmesi, PKK ile mücadele 
gibi konuların ele alındığını aktardı. 

Çavuşoğlu, Salih'in ziyaretinde, Türkiye'nin stratejik 
ilişki içinde olduğu komşu Irak ile ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi. 

Türkiye'nin Pakistan ile de tarihî bağları olduğunu 
vurgulayan Çavuşoğlu, "Pakistan'ın Afganistan'da 
barışın sağlanabilmesi için oynayabileceği rolü çok iyi 
biliyoruz. NATO'da veya diğer platformlarda Pakistan'ı 
dışlayarak Afganistan'da herhangi bir adım atılamaz." 
dedi. 

Çavuşoğlu, Rusya ile ilişkilere değinerek, Kırım gibi 
bazı konularda görüş ayrılığı bulunduğunu ancak 
bunun stratejik adımlar atmaya engel teşkil etmediğini 
söyledi. 

"Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da Rusya ziyareti olacak." diyen Çavuşoğlu, Soçi 
formatında üçlü zirvenin dönüşümlü olarak yine 
Rusya'da gerçekleştirileceğini aktardı. 

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda ise "Millî davamız 
dediğimiz Kıbrıs sürecinde de mayıs ayına 
kadar herhangi bir müzakere başlaması Avrupa 
Parlamentosu (AP) seçimlerinden dolayı gerçekçi 
görünmüyor. O zamana kadar gayriresmî şekilde 
tüm taraflarla görüşmelerimizi sürdürerek bu sefer 
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neyi ve ne için müzakere edeceğimizi önceden tüm 
taraflar arasında, adada iki taraf ve garantör ülkeler 
arasında bir mutabakata varılarak müzakerelere 
başlanmasından yanayız. Aksi takdirde yine tüm 
çabalarımız yarıda kalacaktır." dedi. 

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen 
Çavuşoğlu, "Yeni gelecek platformumuzla 
beraber Kıbrıs etrafında sondajlara başlıyoruz."  
diye konuştu. 

Fatih-1 gemisinin Alanya-1 bölgesinde sondaja 
başladığı bilgisini veren Çavuşoğlu, "İkinci gemimiz 
de ulaşmak üzere. Onu da Kıbrıs etrafına göndererek 
sondajlara başlayacağız." ifadesini kullandı. Kıbrıs 
Türk halkının hidrokarbon sondajındaki haklarını 
garanti altına almak istediklerini vurgulayan 
Çavuşoğlu, Avrupa Birliği ile ilişkilerde daha pozitif 
ortam oluşması için iki tarafın çabaları bulunduğunu 
kaydetti. 

Çavuşoğlu, mayıstaki AP seçimleri öncesi bazı 
üye ülkelerde Türkiye karşıtlığının devam etmesini 
beklediklerini ve AB kurumları ile vize serbestisi, 
Gümrük Birliğinin güncellenmesi, göç mutabakatının 
devamı gibi konularda iş birliğinin sürdüğünü  
belirtti. 

Reform Eylem Grubunun geçen yıl iki kez toplandığını 
hatırlatan Çavuşoğlu, Adalet Bakanlığının yargı reform 
stratejisi için çalışmalarını sürdürdüğünü, bu süreci 
AB ve Avrupa Konseyi ile birlikte sürdürdüklerini ifade 
etti. 

Avrupa parlamentolarında ırkçı görüşe sahip üyelerin 
sayısının arttığını, hukuki görüş belirtmesi gereken 
Avrupa kurumlarında ideolojinin ağır bastığını 
görmeye başladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu 
nedenle Avrupa ile ilişkilere daha geniş bir vizyonla 
bakılması gerektiğini dile getirdi. 

Türkiye’nin Balkanlar’da artan gerginlikten endişe 
duyduğunu belirten Çavuşoğlu, "Batılı ülkelerle 
bazı diğer ülkeler arasında bir rekabet ortamı 
oluşturulmaya çalışılıyor. Diğer taraftan Kosova ile 
Sırbistan arasında artan gerginlik bölgede istikrarı 
etkiliyor." dedi. 

Çavuşoğlu, Bosna Hersek'teki seçimden sonra 

henüz hükûmetin kurulmaması ve Makedonya'da 

isim sorununun çözülmesinden sonra durumun hâlâ 

kırılgan olduğunu ifade etti. 

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgeye yapıcı 

katkılarının devam ettiğini belirterek, "Tüm bu 

gelişmeler Balkanlar’a daha fazla önem vermemiz 

gerektiğini gösteriyor." şeklinde konuştu. 

Çavuşoğlu, "Yemen sorununun çözülmesi bu sene 

önceliklerimiz arasında olacak." dedi. Yemen'deki 

insani krize işaret eden Çavuşoğlu, çok sayıda kişinin 

açlık ve hastalık gibi zor şartlar altında yaşadığını, 

insani yardımların ulaştırılmasında bile zorluklar 

yaşandığını anlattı. 

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) dönem başkanı olarak 

zirve başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, şu şekilde 

devam etti: 

"Önümüzdeki günlerde İİT Yemen Temas Grubu 

Toplantısı'nı ocak ayının sonunda ya da şubat 

ayında gerçekleştireceğiz. Zamanını Yemen Dışişleri 

Bakanı ile belirleyeceğiz. Yemen'deki savaşın bitmesi 

konusunda katkılarımızı sürdüreceğiz. Sadece BM'nin 

çabalarını desteklemek yetmez. Türkiye olarak da 

katkı sağlayacağız." 

Türkiye'nin, Medeniyetler İttifakı girişimini İspanya 

ile canlandırmak istediğini dile getiren Çavuşoğlu, 

girişimin merkezini İstanbul'a taşıma önerisi olduğunu, 

bunu BM ile değerlendirdiklerini, BM'nin de istemesi 

hâlinde merkezi İstanbul'a taşıyabileceklerini söyledi. 

Çavuşoğlu; İstanbul'u, New York, Cenevre ve 

Viyana'dan sonra BM'nin önemli bir merkezi 

hâline getirmek istediklerini, bunun çalışmalarının 

sürdüğünü sözlerine ekledi.
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu; 
9 Ocak’ta Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 
ile 10 Ocak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) 
2015 ve 2016 yıllarına ilişkin hesaplarını görüştü.

AK PARTİ Aydın Milletvekili Mustafa Savaş 
başkanlığında yapılan komisyon toplantılarında, 
TKİ Genel Müdür Vekili Ömer Bayrak ile Türkiye 
Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım 
Eroğlu tarafından sunumlar yapıldı.

Görüş ve önerilerin sunulmasının ardından 
teşebbüslere ilişkin hesaplar ibra edildi.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Alt Komisyonunda, Maden 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
görüşüldü.

7 Ocak 2019

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Alt Komisyonunda, Maden Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, sivil 
toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri görüşlerini 
dile getirdi. 

Toplantıda, ilk olarak Alt Komisyon için başkanlık 

seçimi yapıldı. Alt Komisyon Başkanlığına,  

AK PARTİ Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu  

seçildi. 

KİT KOMİSYONUNDA, TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ 
KURUMU İLE TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMUNA 
İLİŞKİN HESAPLAR ONAYLANDI

MADEN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDA 
GÖRÜŞÜLEREK KABUL EDİLDİ

9 Ocak 2019 
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Çolakoğlu, komisyonun 

çalışmalarına, sektördeki sivil 

toplum kuruluşları ve sektör 

temsilcilerinin görüşlerini alarak 

başlayacağını söyledi. 

Bunun üzerine Türkiye Madenciler 

Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, 

Maden Mühendisleri Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, 

TOBB Madencilik Meclisi Başkan Yardımcısı Mehmet 

Yunus Şahin, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı 

Hüseyin Alan, Altın Mühendisleri Odası Başkanı 

Hasan Yücel, Agrega Üreticileri Birliği Başkanı Şevket 

Koruç, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, 

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Başkanı İmran 

Okumuş, Petrol Sanayi Derneği Genel Sekreteri 

Niyazi İlter, Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz 

Şirketleri İşveren Sendikası Başkanı Ferruh Temel 

Zülfikar, Türkiye LPG Derneği Genel Sekreteri Cem 

Önce ile Anadolu LPG ve Sanayicileri ve İşadamları 

Derneği Genel Koordinatörü Mehmet Yurt söz alarak 

komisyona bilgi verdiler.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 

Teknoloji Alt Komisyonunda, Maden Kanunu ile Bazı 

Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 

benimsenen önergeler doğrultusunda Üst Komisyona 

sevkine karar verildi. 

Alt Komisyonun yapılan ikinci oturumunda teklifin 

maddeleri üzerinde görüşmelere geçildi, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız da 

komisyona bilgi sundu.

Alt Komisyon, teklifin, benimsenen önergeler 

doğrultusunda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, 

Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sevkine karar verdi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
ve Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi; Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonunda görüşülerek kabul 
edildi.

10 Ocak 2019

AK PARTİ Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş 

başkanlığında toplanan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 

Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Alt 

Komisyon Başkanı AK PARTİ Zonguldak Milletvekili 

Ahmet Çolakoğlu, komisyon üyelerine teklife ilişkin alt 

komisyonda yapılan  çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Görüşmelerin alt komisyon metni üzerinden devam 

etmesi kararlaştırıldı. Teklifin tümü üzerindeki 

görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerin 

görüşülmesine geçildi. 

TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ile 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel 

Müdürü Melih Han Bilgin komisyona bilgi verdi.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun 

Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik yapan 

kanun teklifi, görüş ve önerilerin ardından Sanayi, 

Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 

Komisyonunda kabul edildi.
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Dilekçe Komisyonu bünyesinde 

oluşturulan Devre Mülk ve Devre 

Tatil Sektöründe Yaşanan Mağduriyet 

İddialarının Araştırılması ve Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt 

Komisyonu toplandı. 

Toplantıda, Devre Mülk ve Devre Tatil 

Sektöründe Yaşanan Mağduriyet 

İddialarının Araştırılması ve Alınması 

Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt 

Komisyonu başkanlığına AK PARTİ Bolu 

Milletvekili Fehmi Küpçü seçildi.  

Küpçü, yaptığı konuşmada, devre mülk ve devre tatil 

sektörlerinde mağduriyet yaşadığını ifade eden çok 

sayıda vatandaş olduğunu, buna ilişkin komisyona 

gelen çok sayıda dilekçe bulunduğunu belirtti. Fehmi 

Küpçü, Alt Komisyonun bu konuda kapsamlı bir rapor 

hazırlayacağını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa 

Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Bayram Uzunoğlan, 

toplantıda, devre mülk ve devre tatil sektöründeki 

yasal düzenlemeler, yaşanan tüketici sorunları ve 

çözüm önerilerine ilişkin bir sunum yaptı. 

Devre tatilin, turizm sektöründe giderek artan önemde 

bir yükseliş gösterdiğini dile getiren Uzunoğlan, devre 

mülk ve devre tatil sisteminin uygulama türlerine 

ilişkin bilgi verdi. 

Sektörün, tüketicilerin en çok mağdur edildiği 

alanlardan biri olduğunu belirten Uzunoğlan, 

vatandaşların mağdur edilmemesi için bu alanda, 

bakanlık olarak yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Tüketicilerin yaşadığı sorunlar ile gelen şikâyetlere 

değinen Uzunoğlan, devre mülk ve devre tatil 

hizmeti sektöründeki belli noktalarda saldırgan satış 

yöntemleri uygulanarak, devre tatil tanıtımlarında 

tüketicilere, devrelerin satın alınması ve sözleşmelerin 

imzalanması için baskıcı yöntemler uygulandığını 

söyledi.

Tüketici başvurularına ilişkin istatistikleri de paylaşan 

Uzunoğlan, "Bakanlığımıza bu konuda yazılı ve 

elektronik ortamda 2017'de bin 181, 2018'de bin 

78 şikâyet geldi. Ayrıca tüketici hakem heyetlerine 

Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden 2017'de 752, 2018'de 

ise bin 245 tüketici başvurusu intikal etti." diye 

konuştu. 

Uzunoğlan, 2017-2018 yıllarında devre mülk ve 

devre tatil hizmeti sunan 30 şirket nezdinde yapılan 

denetimler sonucunda, söz konusu şirketler hakkında 

toplam 35 milyon 86 bin 405 lira idari para cezası 

uygulandığını kaydetti.

DEVRE MÜLK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MAĞDURİYET 
İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI ALT KOMİSYONU 
TOPLANDI

8 Ocak 2019
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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

bünyesinde kurulu bulunan Göç ve 

Uyum Alt Komisyonu, 1989 yılında 

başlayan Balkan göçü nedeniyle 

Türkiye’ye yerleşmiş olan göçmenler 

ile ülkelerinde yaşanan iç savaştan 

kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli 

sığınmacıların bir kısmının bulunduğu 

Bursa’ya bir inceleme ziyareti  

gerçekleştirdi.

Ziyarete, Göç ve Uyum Alt Komisyonu 

Başkanı AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu, 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyeleri AK 

PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 

AK PARTİ Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve MHP Eskişehir 

Milletvekili Metin Nurullah Sazak katıldı.

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK PARTİ 

Antalya Milletvekili Atay Uslu, alt komisyon 

üyeleri ile birlikte Bursa vali vekili ve diğer idari 

yetkililerden bilgi aldıktan sonra Bursa Heykel'deki 

Valilik Binası'nda gazetecilere açıklamalarda  

bulundu.

Bursa'nın göç ve göçmen açısından zengin bir 

kent olduğunu ifade eden Uslu, "Bursa örnek 

bir ilimiz. Zengin olduğu kadar model bir ilimiz. 

Mutlaka buradaki modelin tüm Türkiye'ye, oradan 

da tüm dünyaya yayılması gerekiyor. Göçmenleri 

kabul etmiş, sonra ev sahibi yapmış, sonra onların 

kültürel ve ekonomik değerlerinden istifade etmiş 

ve maksimum katma değere çevirmiş bir ilimiz."  

diye konuştu.

Bursa'da 160 bin civarında geçici koruma statüsünde 

yaşayan Suriyeli sığınmacı olduğunu belirten Uslu, 

şunları belirtti:

"Ayrıca Suriyeliler dışında Bursa'da ikamet 

izni ile yaşayan 50 binden fazla göçmen  

bulunmaktadır. Bunlar farklı maksatlar ile gelmişler. 

Bunların bir kısmı öğrenci, bir kısmı iş adamı, bir 

kısmı da fabrikalarda teknisyen olarak çalışıyorlar. 

Bursa yine Balkanlardan yoğun bir göç almış. 

1950'li yıllarda ve 1980 - 90'lı yıllar arasında 

Balkanlardan göçmen almış. Zaten bu göçmenler 

Türk soyluydu, onlar bizim parçamızdı ama Bursa'ya 

geldikten sonra şehirle bütünleşmişler ve Bursa 

modelini ortaya çıkarmışlar. Hem kültürel bir 

katma değer hem de ekonomik bir katma değer 

oluşturmuşlar. Buradaki bu örnek model ve örnek 

uygulamanın başka ülkelerde olmadığını görüyoruz.  

GÖÇ VE UYUM ALT KOMİSYONU BURSA’DA 
İNCELEMELERDE BULUNDU

10-11 Ocak 2019
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Hamdolsun biz devlet olarak şu anda 3,6 milyon 

Suriyeliye ev sahipliği, ensarlık yapıyoruz, onların 

temel ihtiyaçlarını gideriyoruz."

Bursa'da 400 Suriyeli şirketin olduğunu ve bunların 

büyük bir kısmının yurt dışına ürün ihraç ettiklerini 

gördüklerini bildiren Uslu, buradaki Suriyelilerin şehir 

ekonomisine de olumlu katkı sağladığını sözlerine 

ekledi.

Uslu, Suriye'deki iç savaşa dikkati çekerek şunları 

kaydetti:

"Suriye'de hakikaten insanların can güvenliği tehlikede. 

Bugüne kadar 10 milyon Suriyeli yer değiştirmek 

zorunda kalmış ve 10 milyon Suriyelinin yaklaşık 1 

milyonu hayatını kaybetmiş. Çocuk ve kadınlar hayatını 

kaybediyor. Bu süreçte biz de açık kapı politikası 

gereği sınırlarımızı açtık ve bugün Türkiye'nin farklı 

noktalarında Suriyeliler yaşamaktadır. Bizim nihai 

hedefimiz onların kendi ayakları üzerinde durmalarını 

ve üçüncü kişilere gerek duymadan yaşamalarını 

sağlamak ve en nihayetinde de Suriye'de huzur, 

barış ve güven ortamı sağlandıktan sonra kendi 

ülkelerine, yuvalarına, mahallelerine 

dönmelerini sağlamak. Bugüne 

kadar da 200 bin civarında Suriyeli 

kardeşimiz kendi ülkesine dönmüş 

durumda. Bu konuda dün Göç İdaresi İl 

Müdürlüğünden haber aldık. Bursa'dan 

da Suriye'ye dönen Suriyeliler  

bulunmaktadır." 

Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası 

bölgenin güvenli hâle geldiğini 

ve geri dönüşlerin başladığını aktaran Uslu, 

Suriyelilerin Cerablus başta olmak üzere 

El-Bab, Afrin bölgesine dönüşler yaptığını  

aktardı.

Uslu; göç, mülteci ve sığınmacı konularında farklı 

araştırmaların yürütüldüğünü belirterek "Komisyon 

olarak da sahada yoğun bir araştırma yapıyoruz ve 

şunu görüyoruz, büyük bir kısmı dönecek. Yüzde 

60 - 70'lik kısmı ülkelerine dönecek gibi gözüküyor. 

Bizim hedefimiz de nihayetinde bu insanların oraya 

dönmesi." dedi.

Alt Komisyon heyeti, Bursa Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş ve Bursa Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştükten 

sonra, ülkemizde geçici koruma statüsünde 

bulunan Suriyelilerce işletilen firmalara da ziyaret 

gerçekleştirdi. 

Alt Komisyon, temasları kapsamında göç konusunda 

çalışan akademisyenler ve Balkan göçmenlerinin 

kurmuş olduğu sivil toplum örgütü temsilcileri ile de 

istişarelerde bulundu.
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) 
bünyesinde kurulan "Başta 
Kız Çocukları Olmak Üzere 
Gençlerin Bilim, Teknoloji, 
Matematik ve Mühendislik 
Alanlarına Yönlendirilmesi" 
Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Gaziantep Milletvekili 
Derya Bakbak başkanlığında 
toplandı.

16 Ocak 2019

"Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına 
Yönlendirilmesi" Alt Komisyonu toplantısında 
komisyonlarının, 14 Kasım 2018'de oy birliğiyle 
kurulduğunu anımsatan AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Derya Bakbak; ilgili kamu kurumları, 
üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası 
ve belediyelerden bilgi almayı, ilgili birimlerdeki 
çalışmaları gözlemlemek amacıyla yerinde 
incelemelerde bulunmayı planladıklarını anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar 
ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Öğretim Üyesi 
Dr. Devrim Akgündüz, komisyona sunumunda, bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematiğin İngilizce baş 
harflerinden oluşan STEM eğitiminin disiplinler arası 
bir eğitim olduğuna işaret etti. 

Akgündüz, bu eğitimin teknoloji kullanma ve 
üretmeye yönelik olduğunu, eğitimin sonunda 21. 
yüzyıl becerilerinin çocuklar tarafından elde edildiğini 
söyledi. 

2015 PISA'da Türkiye'nin fen bilimlerinde 52, 
matematikte 49. sırada olduğunu ifade eden 
Akgündüz, özellikle mühendislik alanlarında kızların 
mezuniyet oranının düşük olduğunu kaydetti. 
Akgündüz, 2010'dan 2014'e kadar sayısal alanlarda 

ilk bine yerleşenlerin, ülkenin en zeki çocuklarının, 
STEM alanlarından uzaklaştığını belirtti.

Akgündüz, kızların STEM alanlarına yerleşmediğini 
ya da yönlendirilmediğini, "Bir kız çocuğu mühendis 
olur mu?" denilebildiğini dile getirdi. Akgündüz, 
"Özellikle yaratıcılık düşünüldüğünde, kızların 
mühendislik alanlarına yönlendirilmesi pek çok şeyi 
değiştirecektir." değerlendirmesinde bulundu. 

STEM alanlarında, özellikle bilgisayar mühendisliği 
alanında farklar, eksiklikler bulunduğunu, kızların bu 
alanlara yönlendirilmesinin sağlanması gerektiğini dile 
getiren Akgündüz, araştırma merkezleri ile teknoloji 
merkezlerinin artırılmasına vurgu yaptı.

Akgündüz, ABD'de STEM okulları diye bir kavram 
olduğunu ifade ederek “Türkiye'de de bu uygulanabilir. 
Bilim merkezlerinde STEM ile ilgili önemli eksiklikler 
var. STEM eğitimi her çocuğa uygulanmalıdır. Ekonomik 
dezavantajlı çocuklara ayrıca destek vermeliyiz. 
Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatlarında STEM 
merkezleri kurulabilir. STEM'i ticari durumdan çıkarıp, 
pedagojik, eğitim amaçlı noktaya taşımak zorundayız.”  
dedi.

Akgündüz, Gaziantep'te UNESCO ile kızlar için STEM 
okulu projesi başlattıklarını, 100 Türk, 100 Suriyeli 
öğrenciye iki gün boyunca STEM eğitimi verdiklerini 
söyledi. Akgündüz, sistematik tasarım sürecini, fen ve 

GENÇLERİ MÜHENDİSLİK ALANLARINA TEŞVİK ETMEYİ 
AMAÇLAYAN KEFEK ALT KOMİSYONU TOPLANDI
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matematiği kullanarak gerçekleştirmeleri gerektiğini, 

bunun bir hobi olmadığını dile getirdi. 

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri 

Genel Müdürlüğünden Esra Kayış ise okullarda 

STEM kulüplerinin açıldığını, illerde STEM 

merkezlerinin açılmaya başlandığını ancak STEM 

merkezlerinin tanıtımında eksikliklerin olduğunu  

kaydetti. 

Gençleri mühendislik alanlarına 

teşvik etmeyi amaçlayan KEFEK Alt 

Komisyonu, AK PARTİ Gaziantep 

Milletvekili Derya Bakbak 

başkanlığında toplandı. 

14 Şubat 2019 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 

bünyesinde kurulan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere 

Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik 

Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonunun 

Başkanı AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Derya 

Bakbak, "Kadın istihdam oranımız yüzde 35 

civarında. Bu rakamı yüzde 45'lere çıkarmak 

istiyoruz. Bunun için de gençlerimizi fen, matematik 

ve teknoloji alanlarına yönlendirmemiz lazım."  

dedi. 

Toplantıda sunum yapan Millî Eğitim Bakanlığı 

Uzmanlarından Dr. Hülya Bal; fen, teknoloji, 

mühendislik, matematik (STEM) alanlarına 

ağırlık veren eğitim anlayışının gelişmiş ülkelerde 

uygulandığını, Türkiye'de de birçok ilde bu 

eğitim anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarını  

vurguladı. 

Türkiye'de öğretmenlerin STEM farkındalık oranının 

çok düşük olduğunu dile getiren Bal, "Yaklaşık 42 

bin öğretmen üzerinde yaptığımız anket sonucunda 

STEM farkındalığı olan öğretmenlerin yüzde 2,93 

oranında olduğunu tespit ettik. Bu Türkiye için çok 

düşük bir oran." diye konuştu. 

STEM eğitiminin bütün derslere entegre edilmesi 

gerektiğini ifade eden Bal, "Millî Eğitim Bakanlığı, 

üniversiteler ve iş dünyası, iş birliğine gitmeli. STEM 

eğitim derslerinde bütünleşik bir yapıda 

uygulanmalı. Öğretmenlere hizmet içi 

eğitim verilmeli. STEM eğitimi, okul 

ve okul dışı ortamlardaki etkinliklerle 

desteklenmeli. Günlük hayata 

entegrasyonu sağlanmalı." önerilerinde 

bulundu. 

Komisyon Başkanı Bakbak, kız çocukları 

başta olmak üzere gençleri STEM 

alanlarına yönlendirmek istediklerini 

belirterek "Bu alanda ABD ve Çin'de 

önemli adımlar atılmaktadır. Türkiye'nin de bu 

alanda geri kalmaması lazım. Meslek alanları, 

teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişmektedir. 

Türkiye'de gençlerimizin yüzde 50'ye yakını hizmet 

alanlarında çalışmaktadır. Kadın istihdam oranımız 

ise yüzde 35 civarında. Bu rakamı yüzde 45'lere 

çıkarmak için fen, matematik ve teknoloji alanlarına 

yönlendirmemiz lazım. Kadınlarımızın hem siyasette 

hem de bilim ve teknoloji alanında üst düzeylerde yer 

almasını sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde  

bulundu. 



129

Komisyon Çalışmaları

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu bünyesinde 
kurulan "İstanbul 
Sözleşmesi'nin Etkin 
Uygulanması ve İzlenmesi" 
Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili Hülya 
Nergis başkanlığında 
toplandı.

17 Ocak 2019

İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye raporuna ilişkin 
komisyona sunumda bulunan Avrupa Konseyi İstanbul 
Sözleşmesi Komitesi (GREVIO) Başkanı Prof. Dr. 
Feride Acar, sözleşmenin Birleşmiş Milletler’in değil, 
Avrupa Konseyinin bir belgesi olduğunu söyledi.

Sözleşmenin 2014 yılında yürürlüğe girdiğini, 45 
devletin bu sözleşmeye imza attığını ifade eden Acar, 
"İstanbul Sözleşmesi, şiddetin ayrımcılıktan kaynaklı 
olduğunu, ayrımcılığın ise güç eşitsizliği sonucu 
ortaya çıktığını söylemektedir. Yine sözleşmede 
şiddet olgusunu yalnız kadına indirgemenin yanlış 
olacağı kanaati savunuluyor. Siyasette, eğitimde, 
ekonomide ve bütün alanlarda ayrımcılığa karşı 
çıkılması öneriliyor." diye konuştu.  

GREVIO'nun, bir ülke hakkında hazırladığı raporda 
ilgili ülkenin temsilcisinin etik gereği yer alamadığını, 
kendisinin de Türkiye'ye dönük raporun yazımı 
sırasında bulunmadığını hatırlatan Acar, Türkiye'ye 
dönük rapor hakkında çok karmaşık bir tablonun 
bulunduğu sonucunun ortaya çıktığını ifade etti.

Özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında 
kamu ve özel sektörün aktif olduğunun belirtildiğini 
aktaran Acar, raporda mevzuatın uluslararası 
ölçekte iyi olduğunun belirtildiğini ancak eksiklikler 
bulunduğunun altının çizildiğini dile getirdi. 

Raporda en önemli eleştirinin, İstanbul Sözleşmesi'nin 
bakış açısının bütünüyle anlaşılmadığı ve 
benimsenmediği yönünde olduğunu dile getiren Acar, 
şöyle konuştu:

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile kadına yönelik şiddetin 
bağlantısını kurmak açısından devletin daha etkin 
olması tavsiyesinde bulunuluyor. Rapora genel olarak 
baktığımızda 65 önerinin 23'ünün ivedilikle yapılması 
öneriliyor. Önerilerin ilk 3 yıl içerisinde sonuçlarını 
beklemektedirler. Başka ülkelerle mukayese edildiği 
zaman ise ivedilikle yapılması önerilen konular 
bizde daha fazla. Örneğin, toplumsal cinsiyet eşitliği 
ilkesinin, tüm politika ve önlemler nezdinde kabul 
edilmesini öneriyor. GREVIO temel eksikliği burada 
görüyor. Raporun birçok bölümünde yargıç ve 
savcıların, kadınların insan hakları ve kadına yönelik 
şiddet alanında uluslararası hukuk ve normlarını 
anlamalarının sağlanmasını istiyor. Bu, Türkiye 
açısından ciddi bir sorun. Yapılan tavsiyeler, ulusal 
normların uluslararası normlara göre değiştirilmesi 
anlamını taşıyor."

Acar, kadına yönelik şiddet konusunda duyarsız 
davranan devlet görevlilerinin sorumlu tutulmasının, 
veriye dayalı istatistik takip edilmesinin ve şiddet 
mağdurlarının her yönden desteklenmesinin devlet 
eliyle yapılmasının istendiğini sözlerine ekledi. 

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN ETKİN UYGULANMASI 
VE İZLENMESİ" ALT KOMİSYONUNDA BİLİRKİŞİLER 
SUNUM YAPTI
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"İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin 

Uygulanması ve İzlenmesi" Alt 

Komisyonunda bilirkişiler komisyonu 

bilgilendirdi.   

13 Şubat 2019

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde 

kurulan "İstanbul Sözleşmesi'nin Etkin Uygulanması 

ve İzlenmesi" Alt Komisyonu AK PARTİ 

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis başkanlığında  

toplandı.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 

(TÜBAKKOM) Dönem Sözcüsü ve Trabzon Barosu 

Başkanı Sibel Suiçmez, kadın ve çocuğa yönelik 

şiddete karşı yasal mevzuat ve uygulamada 

yaşanan sorunlara ilişkin sunumunda, Türkiye'de 

79 baro bulunduğunu ve bu baroların içerisinde 

faaliyet yürüten kadın hakları ile çocuk hakları 

komisyonlarının en etkin çalışan komisyonlar olduğunu  

söyledi. 

Yasalar ne kadar iyi yapılırsa yapılsın iyi uygulayıcıların 

olmaması halinde yasalardan beklenen amacın 

gerçekleşmesinin mümkün olmayacağını belirten 

Suiçmez, gerek Ailenin Korunması ve Kadına 

Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, gerek 

İstanbul Sözleşmesi'nin, uygulamalarda birçok 

sorunu ortadan kaldıramadığının görüldüğünü  

ifade etti. 

Kanunların elden geldiğince iyi yapılmaya 
çalışıldığını ancak alanda yansımayı 
aynı ölçüde göremediklerini vurgulayan 
Suiçmez, yasal düzenlemelerin toplumla 
uyumlu hale getirilebilmesinin eğitimden 
geçtiğini ifade etti.

Kadını toplumda bir anne, kardeş, bacı 
olarak görmeden önce birey olarak 
görmenin önemine değinen Suiçmez, 
kadının birey olarak görülmemesi halinde 
yasalarla sağlanan koruma tedbirlerinin 

işe yaramadığını söyledi. 

Mahkemelerin verdiği kararların koruyucu ve önleyici 
kararlar olarak ikiye ayrıldığını ve bu kararlara 
bakıldığında olaya ve kişiye yönelik inceleme yapılmadan 
verilen korumaya ve önlemeye yönelik tedbir kararları 
olduğunu ifade eden Suiçmez, özellikle şiddet 
konusunda ayrı mahkemelerin oluşturulması ve özel 
yetiştirilmiş hakim, savcıların görev alması gerektiğini  
ifade etti.

Suiçmez, mahkemelerin önlemeye ilişkin 
verdiği kararda şiddet uygulayanın, şiddetin 
yanında uyuşturucu madde kullanıcısı olması 
durumunda da büyük sorunlar yaşandığını  
söyledi. 

Yaşam hakkı dikkate alındığında, uyuşturucu 
kullanıcısı olan şiddet uygulayıcısının tedavisinin 
rızası beklenmeksizin zorunlu kılınmasının 
şiddetin önlenmesinde önemli olduğunun altını 
çizen Suiçmez, tedbir kararlarının süresinin az 
olması kadınlar ve çocuklar üzerinde olumsuz 
etki yarattığını ayrıca şiddet uygulayan kişiler 
üzerindeki caydırıcı etkisini de ortadan kaldırdığını  
kaydetti.

Suiçmez, tedbir kararlarının tebligatının gecikmesinin 
yaşanılan sorunlardan biri olduğunu ifade 
ederek şiddet uygulayana tebligatın mahkeme 
huzurunda yapılması hususunun yaşanan 
sorunun çözümü noktasında önemli bulduklarını  
söyledi.
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Dışişleri Komisyonu, uluslararası 

anlaşmaların onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair 11 kanun teklifini 

görüşmek üzere AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 

başkanlığında toplandı. 

Görüşmelerin ardından uluslararası 

anlaşmaların onaylanmasına dair 11 

kanun teklifi, kabul edildi. 

Kabul edilen teklifler şu şekilde: 

"İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Teklifi, 

Türkiye ile Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu 

(IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi - Doğu Avrupa ve 

Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ile Kırgızistan Arasında Sosyal Güvenlik 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına 

İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ile Katılımcı BM Kuruluşları Adına Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Arasında İncek/

Ankara'daki Diplomatik Yerleşkede BM Binaları İçin 

Arazi Tahsisi, Tasarımı ve İnşasına İlişkin Protokolün 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Teklifi, 

Türkiye ile Kazakistan Arasında Kültür Merkezlerinin 

Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Teklifi, 

Türkiye ile Filistin Arasında Filistin - Türkiye Dostluk 

Hastanesi'nin Gazze'de Ortak İşletilmesi ve Devri 

ile Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini 

Türkiye'de Almasına Dair Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Irak Su Kaynakları 

Bakanlığı Arasında Su Alanında Mutabakat Zaptı 

ve Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair 

Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Teklifi, 

Türkiye ile Tunus Arasında Kültür Merkezlerinin 

Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmada 

Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, 

Türkiye ile Polonya Arasında Sosyal Güvenlik 

Anlaşması ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair 

Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Teklifi."

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR 
İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFLERİNİ KABUL ETTİ

20 Şubat 2019
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Dilekçe ile İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon, Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç tarafından 
sunulan Kamu Denetçiliği 
Kurumu (KDK) 2018 Yılı 
Raporu'nu ele aldı.

13 Şubat 2019

Karma Komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır 
başkanlığında İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 
toplandı. 

Kamu Başdenetçisi Malkoç, KDK 2018 Yılı Raporu'nu 
komisyona sundu. 

Malkoç, göreve geldikten sonra kurumun tanınırlığını 
artırmak için olağanüstü çaba sarf ettiklerini 
belirterek kurumun; idarenin hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasını, hukukun üstünlüğünün sağlanmasını, 
insan odaklı bir idarenin oluşmasını ve hak arama 
kültürünün yaygınlaşmasını amaçladığını ifade etti. 

2018 yılında 17 bin 585 başvuru aldıklarını, 17 bin 615 
şikâyet hakkında da karar verdiklerini anlatan Malkoç, 
2017'den 2018'e intikal eden 4 bin dosya bulunduğunu 
kaydetti. 

Kurumun yaklaşık 100 bin kişiye yardım ettiğini dile 
getiren Malkoç, dilekçelerin kayıt altına alındıktan 
sonra 6 ay içerisinde karara bağlanmak zorunda 
olduğuna işaret etti. Şikâyetlerin yaklaşık yüzde 
98'inde bu süreyi aşmadıklarına dikkati çeken Malkoç, 
şu şekilde konuştu: 

"Ancak bazı kurumlar ve bakanlıklar var. Bu 
bakanlıklardan bilgi, belge almakta zorlanıyoruz. 
Yazılarımıza rağmen zorluk çekiyoruz. 6 aylık süre 
bundan aşılıyor. Bazen de dosya çok kapsamlı oluyor. 
Kamu Denetçiliği Kurumu kurulduğundan beri toplam 
59 bin 567 başvuru yapılmış. 2016 yılında 5 bin 519, 
2017 yılında 17 bin 131, 2018'de 17 bin 585. Her 

dönem artarak giden başvuru var. Bu da tanınırlıkla 
alakalı. Alanlarına göre şikâyetlerin, başvuruların 
dağılımına bakıldığında birinci sırada kamu personeli 
rejimi, 2018'de de yüzde 26.76'yı buluyor. Çalışma ve 
sosyal güvenlikle ilgili oran yüzde 24.56 civarında. 
Ondan sonra öğretim, gençlik ve spor geliyor. 2018 
yılında bu oran yüzde 11.82 oldu. 2017'de eğitim ve 
bu alanlara ilişkin gelen başvuru sayısı yüzde 26'ydı. 
Çalışmalar neticesinde, ÖSYM, MEB, üniversiteler ve 
YÖK kararlara uyunca bu alandaki şikâyetler azaldı. " 

Konuşmaların ardından, rapor üzerinde gerekli 
çalışmaları yapmak üzere alt komisyon kuruldu.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme 
Karma Alt Komisyonu, 2018 yılı Kamu 
Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporu'nu 
ele aldı.

21 Şubat 2019

Komisyon, en yaşlı üye sıfatı ile AK PARTİ Elazığ 
Milletvekili Zülfü Demirbağ başkanlığında toplandı. 

Demirbağ, verilen önerge doğrultusunda Karma Alt 
Komisyon Başkanlığına AK PARTİ Kilis Milletvekili 
Ahmet Salih Dal'ın isminin önerildiğini belirtti. Oylama 
sonucu Dal, Karma Alt Komisyon Başkanlığına seçildi. 
Bunun üzerine Demirbağ, toplantı yönetimini Dal'a 
devretti. 

Ahmet Salih Dal başkanlığında devam eden toplantıda 
Kamu Denetçiliği Kurumu denetçileri tarafından 2018 
Yılı Faaliyet Raporu’nun sunumu gerçekleştirildi. 

DİLEKÇE İLE İNSAN HAKLARINI İNCELEME KARMA 
KOMİSYONU TOPLANDI
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Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  
AK PARTİ Ankara Milletvekili Emrullah İşler 
başkanlığında toplanan Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonuna bakanlık 
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, bakanlığın 
projelerinin hızlı bir şekilde hayata 
geçmesine yönelik yüksek bir beklenti 
oluştuğunu belirterek "Benim meslek 
hayatım, çok ani değişikliklerin büyük 
sistemlerde kırılmalara ve problemlere yol 
açtığını görmekle geçti. Benim mizahım, her zaman 
tabiat olmuştur. Bir çocuk 9 ay 10 günde doğacaksa, 
bekleyeceğiz. Bu vizyon belgesinin arkasına 3 yıllık 
takvim koyduk." dedi. 

İnsanı bir bütün olarak ele aldıklarını ve bunun 
gelişimine yönelik bir sistem kurmayı hedeflediklerini 
anlatan Selçuk, eğitimin sadece ekonominin 
ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesini doğru 
bulmadıklarını, eğitimi insan kelimesine yaraşır bir 
bakış açısıyla ele almakta yarar gördüklerini ifade etti. 

Selçuk, Türkiye'nin eğitiminin nicel unsurları konusunda 
AK PARTİ iktidarları döneminde çok önemli bir ilerleme 
kaydettiğini belirterek "Bu yeter mi? Elbette yetmez. 
Bunun üzerine nitelik ve kaliteye yönelik çalışmalara da 
ağırlık vermemiz gerekiyor." diye konuştu. 

Bu bağlamda eğitimde yapısal bir dönüşüme ihtiyaç 
duyulduğuna işaret eden Selçuk, Millî Eğitim Bakanlığı 
olarak eğitime dair bütün verilerin mobil olarak takip 
edilmesini sağlayacak bir sistem hazırladıklarını anlattı. 

Selçuk, öğretmen meselesinin, akademik ve 
bürokratik olarak Türkiye'nin ele alabileceği bir 
konu olduğunu, öğretmen yetiştirmenin yeniden ele 
alınması gerektiğini vurguladı. 

Öğretmen yetiştirmeyi, önceki tecrübeleri dikkate alan, 
teori ile pratiği ayrıştırmayan bir yaklaşımla yapacaklarını 
bildiren Selçuk, bu konuda gelecek öğretim yılından 
itibaren çalışmaların başlayacağını dile getirdi. 

Bakan Selçuk, eğitim sisteminde okulların çok önemli 
bir yeri bulunduğunu anımsatarak okulların profillerini 
çıkararak eksik ve fazla yönlerini tespit edeceklerini söyledi. 

Okullara dair bütün verilerin sisteme girilerek 
tablolaştırılacağını ve durumunun uluslararası 
standartlara göre ölçülebilir hâle getirileceğini aktaran 
Selçuk, okulun ilerleme projeksiyonunun bu şekilde 
ölçülebileceğini ve eksikliklerin tamamlanmasının da 
kolayca sağlanabileceğini dile getirdi. Selçuk, bu sistemin 
pilot uygulamasının bu ay başladığını da bildirdi. 

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Kanunu 
hazırlanması konusunda çalışmalar yürütüldüğünü 
ifade ederek, öğretmen kalitesinin artırılmasının 
önemine dikkat çekti. 

Çocukların sınav baskısı nedeniyle sadece bilişsel 
alanlarına yönelik çalışma yapıldığını vurgulayan 
Selçuk, çocukların düşünce, duygu ve eylem 
üçlemesinde bütünsel gelişimine hizmet eden bir 
eğitim sistemine ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 

Çocuğun bir eğitimsel denge içerisinde düşünce, duygu 
ve eylem alanlarında müşterek olarak yükselmeye 
ihtiyacı olduğunu anlatan Selçuk, öğrencilerin 
gelişimlerinin takibine yönelik e-Portfolyo sisteminin 
gelecek haftalarda gündeme geleceğini bildirdi. 

Selçuk, bu sistem sayesinde, bir çocuğun okul 
öncesinden itibaren ilgisi, yeteneği, gelişimi, ödülleri, 
aldığı sertifikalar, diğer bir deyişle çocuğun eğitim 
hayatına dair ne varsa takip edilebilir hâle getirileceğini, 
pilot uygulaması devam eden bu sistemin daha sonra 
bütün ülkede kullanılır hâle getirileceğini belirtti. 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak bütün çalışmalar için ön 
pilot uygulamalarını hayata geçirdiklerini aktaran Ziya 
Selçuk, şöyle devam etti: 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK; MİLLÎ EĞİTİM, 
KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNU 
BİLGİLENDİRDİ

6 Şubat 2019 
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"Yeterince denemediğimiz, emin olmadığımız bir 
şeyi ülkeye uygulamak niyetinde değiliz. Bir sürpriz 
yapmak niyetinde değiliz. Durup dururken ani 
değişiklikler yapmak istemiyoruz. Bu sebeple hangi 
çalışmayı yaparsak yapalım muhakkak suretle ön 
pilotlamasını, pilotlamasını sonra da ulusal olarak 
adım adım yapıyoruz. Yüksek bir beklenti var. 'Neden 
hemen projeler hayata geçmiyor?' Benim meslek 
hayatım, çok ani değişikliklerin büyük sistemlerde 
kırılmalara ve problemlere yol açtığını görmekle geçti. 
Benim mizahım, her zaman tabiat olmuştur. Bir çocuk 
9 ay 10 günde doğacaksa, bekleyeceğiz. Bu vizyon 
belgesinin arkasına 3 yıllık takvim koyduk. Çünkü 
hangi ay, hangi sene neyi adım adım yapacağımızı 
burada zaten somut olarak söylüyoruz." 

Bakan Selçuk, PISA’nın çocukların birçok gelişim 
alanından sadece biri ile ilgilendiğini, bilişsel 
yeterliliklerden akıl yürütme ve eleştirel düşünme gibi 4 
- 5 parametreyi ölçtüğüne dikkati çekti. Sadece bunlarla 
da ülkenin eğitim sisteminin kaliteli olup olmadığına 
karar verilmesinin doğru olmadığını vurgulayan 
Selçuk, öğrencilerin bütünsel olarak gelişiminin önemli 
olduğunu, buna yönelik "Tasarım - Beceri Atölyeleri'ni" 
pilot olarak hayata geçirdiklerini anlattı. 

Mevcut eğitim sisteminde okulun, çocukların 
spor ve sanat hayatını yok ettiğine işaret eden 
Selçuk, bu uygulama sayesinde çocukların spor 
ve sanat aktivitelerine evlerinden katılarak sertifika 
alabileceklerini ve bunların ders olarak sayılmasının 
sağlanabileceğini söyledi. 

Selçuk, okullar arasındaki kalite farkının ortadan 
kaldırılmasına yönelik olarak çalışma yürüttüklerini 
belirterek okullarda, öğrenci başına düşen ödemeyi 
hesaplayarak okullar arasındaki harcama farklarını 
ortadan kaldıracaklarını, böylece adil bir sistem 
kurulacağını dile getirdi. Selçuk, "Eşitliğe dayalı bir 
metodolojiden, adalete dayalı bir metodolojiye kayma 
söz konusu. Daha adil bir sisteme yönelik çalışmanın 
pilotlarını bitirdik. Önümüzdeki öğretim yılında bu, 

fiilen devreye girecek. Ekonomik olarak arka planını 
da halletmiş durumdayız." dedi. 

Bakan Selçuk, mesleklere yönelik bilgiler içeren bir 
portal hazırladıklarını kaydederek "Mesleklerle ilgili iki 
hafta sonra bir portal açıklayacağız. Tüm meslekleri, 
videoları, gelecekteki durumları, dünyadaki durumları, 
bunlarla ilgili binlerce sayfalık bir portal çıkıyor 
ortaya." ifadelerini kullandı. 

Komisyonda, Bakan Selçuk'un bakanlık faaliyetlerine 
ilişkin bilgi vermesinin ardından milletvekilleri söz aldı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili 
Yıldırım Kaya, partisinin Öğretmenlik Meslek Kanunu 
teklifi hazırladığını ve Meclis Başkanlığına sunduğunu 
belirterek AK PARTİ'nin bu teklifi dikkate almasını ve 
varsa eksikleri tamamlanarak kanunlaştırılmasını istedi. 

Eğitimdeki sorunların bir parti politikasıyla değil, millî 
politikayla aşılabileceğine işaret eden Kaya, "Bir an önce 
Öğretmenlik Meslek Kanunu çıksın." ifadelerini kullandı. 

Öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınmasına 
yönelik seçim vaadinin hâlâ gerçekleştirilmediğini 
belirten Kaya, bunun bir an önce hayata geçirilmesi 
gerektiğini bildirdi. 

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, 
öğretmenin, öğrenci ve veliden korktuğu bir sistemde 
öğretmenlerden başarı beklenemeyeceğini ileri 
sürerek "Öğretmen Koruma Kanunu hazırlanmalı. 
Öğretmen, 'Arkamda devletimin, bakanlığın gücü var.' 
desin" diye konuştu. 

AK PARTİ Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Van / 
Çatak'ta ziyaret ettiği bir okulun dijital altyapı sahibi 
olduğunu gördüğünü ve bundan büyük memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

PISA'nın sistematiğinin farklı olduğunu ve bu sistemde 
başarı için öğrencinin bu sistematiğe alışkın olması 
gerektiğini vurgulayan Yıldız, buna yönelik eleştirilerin 
dikkatle yapılmasını istedi. 

Yıldız, atanamayan öğretmenlere yönelik olarak 
AK PARTİ iktidarları döneminde atanan öğretmen 
sayısının, önceki dönemlerdeki atama sayısı 
toplamından daha çok olduğuna işaret etti. 

Milletvekillerinin görüşlerini aktarmasının ardından 
söz alan Millî Eğitim Bakanı Selçuk, bütün büyük eğitim 
reformlarında büyük liderlerin etkisi bulunduğuna 
işaret ederek "Böyle bir liderlik olmadan büyük eğitim 
reformu yapılmıyor. Benim de temel güvencelerimden 
biri Cumhurbaşkanımızın liderliği." diye konuştu. 
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Bakanlığına ilişkin meselelerde bir 
ayrıştırma ve kırılma yaratmak istemediğini 
vurgulayan Selçuk, AK PARTİ'nin bütün 
hizmetlerinin üzerine eksiklik gördükleri 
alanlarda birtakım eklemeler yapmak 
istediklerini bildirdi. 

Selçuk, ekonomik yeterlilik gerektiren 
konularda kişisel olarak bir şey söylemesinin 
mümkün olmadığını belirterek "Bu bir kabine, 
hükûmet meselesi. Bir şey söylemem 
mümkün değil. Ben haddimi ve alanımı 
biliyorum. Neye gücümün yettiğinin farkındayım." dedi. 

Bakan Selçuk, mesleki teknik eğitimin kendisi 
açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak "Herkesi 
yüksek öğretime teşvik etmeden, arada sahici şartlar 
sunarak iş olanakları, istihdam stratejileri koyarak 
bir şey yaparsak... Bu ülkenin önümüzdeki birkaç yıl 
içerisinde herkesin yüksek öğretim mezunu olduğu, 
bir istihdam travmasıyla karşılaşmasını önlememiz 
lazım. Bu 5 - 6 sene sonrasının büyük krizi. O yüzden 
bunu çok önemsiyorum." değerlendirmesini yaptı. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını hazırlayarak 
Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiklerini anlatan 
Selçuk, Bakanlığın öngörüleri çerçevesinde bunu 
kamuoyunun görüşlerine sunacaklarını aktardı. 

Selçuk, özel okullara teşvik verilmesine ilişkin, 
"Tümüyle kaldırılmış olan bir şey değil, bir taktik 
değişikliği. Bugün ekonomik şartlar içerisinde 
'Neyi, nasıl yapabiliriz?' diye konuşulduğunda şu 
anda bunun bu şekilde değil, orta vadede KDV 
veya başka iyileştirmelerle özel öğretimin devletin 
yükünü alması konusundaki olumlu bakışımız bugün 
de var, gelecekte de olacak. Bunu dönemsel olarak 
değerlendirip ana karar buymuş gibi ele almamakta 
yarar var." ifadelerini kullandı. 

Temel lise konusunda kanun gereği adım atılacağını 
vurgulayan Selçuk, özel öğretim kurslarına yönelik 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
bakış açısının bilindiğini anımsattı. 

Bu kurumların Türk eğitim sistemine katkısının ele 
alınması gerektiğine işaret eden Selçuk, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

"Biz, sınav sistemine rehin vereceğimiz bir eğitim 
sisteminin içerisinde olamayız. Sınav sonunda kalan 
şey nedir, gerçek hayata nasıl bir yansıması var? 'Biz 
sınava adam mı, insan mı yetiştiriyoruz?' sorusunu 
çok temelde sormamız gerekiyor. Sistemin iyileşmesi 
hâlinde uzun vadede de bütün ülkelerde dersane diye bir 

şey, tamamlayıcı faktör var. Ama ana sistemi yutmamış 
vaziyette, yardımcı ve destek mahiyette. Bunu önce 
normalleştirmemiz, sonra tabiileştirmemiz lazım." 

Millî Eğitim Bakanı Selçuk, suçun şahsiliği bağlamında 
bir husus söz konusu değilse, KPSS sınavından 90 
alan bir kişiye mülakattan asla 58 verilmeyeceğini, 
bakanlığı döneminde buna yönelik bir tek örnek 
gösterilemeyeceğini vurguladı. 

Selçuk, bakanlığının HAVELSAN ile çalışmaya devam 
ettiğini bildirdi. 

Sözleşmeli öğretmenlerin aile birliğinin önemli 
olduğuna değinen Selçuk, bu öğretmenlerin belirli 
bir ilde zorunlu hizmet sürelerinin 6 yıldan 3 yıla 
indirilmesine yönelik bir çalışma yaptıklarını, buna 
yönelik yasal düzenlemenin gerektiğini belirtti. 

Öğretmenlerin atandıkları illerde 6 yıl kalmak 
istemediklerini anlatan Selçuk, "Öğretmen 
tedarikindeki en problemli bölgemiz Marmara Bölgesi. 
Ondan daha problemli bölge yok. Diğerleri öğretmen 
tedariki bakımından yüzde 90'ın üstünde. Sözleşmeli 
öğretmenden şu anda vazgeçsek yüzde 70'e yakın 
geri dönüş oluyor." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk, ortaöğretimde ders sayısının 
azaltılmasına yönelik çalışmanın da sürdürüldüğünü 
belirterek bu şekilde çocuğun, üniversitede yöneleceği 
alanda lisede derinleşmesine katkı sağlamayı 
hedeflediklerini ifade etti. 

Lise mezunlarının hemen hemen hiçbir beceriye 
sahip olmadıklarını kaydeden Selçuk, sektörle iş 
birliği yaparak, bu öğrencilerin mezun olduklarında 
iş bulmalarına imkân sağlayacak sertifika sahibi 
olabilecekleri bir sistem oluşturduklarını aktardı. 

Selçuk, Türkiye'nin veli, öğrenci ve öğretmenin 
mutlu olacağı bir eğitim sistemi kurmayı ve küresel 
rekabette yer edinmesini sağlamayı istediğini, buna 
yönelik temel şartların hazırlandığını kaydetti.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına AK PARTİ 
Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi.

TBMM Başkanlığı seçimi için toplanan Genel Kurulda, 
AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in 
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifasının 
okunmasının ardından yapılan oylamada, Bilgiç'ten 
boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine AK PARTİ 
Mersin Milletvekili Lütfi Elvan seçildi.

Komisyon, AK PARTİ Isparta Milletvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç'in TBMM Başkanvekili olması dolayısıyla seçim 
gündemiyle MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk 
Aksu başkanlığında toplandı.

AK PARTİ Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, toplantıda  
24 oy alarak komisyon başkanlığına seçildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN 
OLDU 24 Şubat 2019

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, 
tali komisyon olarak görüştüğü İslam 
Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası 
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 
Arasında IFAD Ülke Ofisi - Doğu Avrupa 
ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına 
İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi'ni benimsedi. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Komisyon 
Başkanı ve AK PARTİ Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın 
başkanlığında toplandı.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pazarlarda 
fiyat artışlarının devam ettiğini söyleyerek "Köylü 
ve çiftçiler stokçuymuş gibi denetleniyor. Çiftçilerin 
borcu 140 milyara çıkmış. Üreticinin üretmeye gücü 
kalmamış. Buğday, ayçiçeği başta olmak üzere tarım 
ürünleri ithal ediyoruz." diye konuştu 

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, tarım 
sektöründe yaşanan sıkıntılara değinerek fiyatların 

her geçen gün arttığını, çiftçilerin borçlandığını ve 
üretemez duruma düştüğünü ifade etti. 

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan da pansuman 
tedbirlerle tarımdaki sorunların çözülemeyeceğini, 
iktidarın uyguladığı neoliberal politikalarla sorunların 
giderilemeyeceğini savundu. 

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, çiftçilerin 
devlete borçlu olduğunu, daha önce çiftçinin ürettiği 
buğday ile bir daire alabildiğini ancak şu anda bunun 
mümkün olmadığını söyledi. 

TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU KANUN 
TEKLİFLERİNİ GÖRÜŞTÜ

6 Şubat 2019
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Milletvekillerinin eleştirilerine cevap veren Komisyon 
Başkanı Yunus Kılıç, 2017 itibarıyla tarım kredi 
kooperatifleri ve Ziraat Bankası aracılığıyla verilen 
kredinin 40 milyar liraya ulaştığını, kredilerin geri dönüş 
oranının ise yüzde 98 düzeyinde olduğunu kaydetti. 

Kılıç, 2002 yılında 7 bin traktör satılırken 2017 yılında 
93 bin traktör satışı gerçekleştiğini, bu yıl çiftçi 
borçlarının yapılandırıldığını belirtti. 

Yerli tohum üretimine yönelik en büyük desteğin AK 
PARTİ iktidarları tarafından verildiğini vurgulayan 
Kılıç, Türkiye'nin 1 milyon tonun üzerinde yerli tohum 
ürettiğini dile getirdi. 

Yunus Kılıç, Sudan'da tarım arazisi kiralanmasına 
yönelik eleştiriye de cevap vererek "Bu mesele 
Türkiye'de tarım arazilerinin yetmemesi meselesi 
değildir. Sudan'da yapılan Türkiye'nin ulvi 
davranışlarından bir örnektir. Bölgede teknolojik 
üretim yapamayan insanlara karşı tarımsal katkı 
sağlamaya yönelik güzel bir davranıştır. Oradaki 
insanların yaşamlarına katkı sağlayabilmek için adım 
atılmıştır." diye konuştu. 

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinden batıya doğru bir 
göç yaşandığını, bu durumun izlenen politikalarla 
ilgili olduğunu ve doğru bir planlama yapılmaması 
durumunda sorunların çözülemeyeceğini iddia etti. 

MHP İzmir Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Hasan 
Kalyoncu, CHP milletvekillerinin sadece sorunları 
anlattıklarını ancak bu sorunların giderilmesine ilişkin 
bir çözüm önerisi sunmadıklarını belirtti. 

Türkiye'de bazı sıkıntıların olduğunu bildiklerini ifade 
eden Kalyoncu, "CHP'den çözüm önerisi duymadım. 
Karnıyarıktan patlıcan fiyatlarına kadar girdiniz ama 
üretim niye olmuyor, çözüm önerileriniz nedir, bunları 
söylemiyorsunuz. Yürütmenin yapmadıklarını, sizin 
söylemediklerinizi de söylüyoruz. Tarım sektöründe, 
tohumda da sorunlar var. Ama yerli tohumu geliştirme 
çalışmaları da var. Tarımdaki eksiklikleri gidermek için 
çalışmalar da var. Bunun için sadece sorunları değil 
çözüm önerilerini de dile getirelim." şeklinde konuştu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 
Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Güngören, 
komisyona uluslararası tarımsal konu hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanlığı İEDY (İslam İşbirliği Teşkilatı, D8 
ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) Daire Başkanı Ali 
Bozçalışkan, tüzüğün, Türkiye'nin dönem başkanlığı 
sırasında İİT'deki etkisinin artması bakımından önemli 
olduğunu ve ivedilikle kabul edilmesinin Türkiye'nin 
çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti. 

Konuşmaların ardından İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı 
Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında 
IFAD Ülke Ofisi - Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi 
Kurulmasına İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi benimsendi. 

Benimsenen iki kanun teklifi Dışişleri Komisyonunda 
görüşülecek.

Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 
(KPK) Eş Başkanı ve AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Emrah Karayel; Rodos, İstanköy, Onikiada 
Türkleri Derneği Başkanı Mustafa Kaymakçı'yı  
kabul etti. 

Türkiye - Avrupa Birliği KPK Eş Başkanı Karayel, 
Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Derneği Başkanı 
Mustafa Kaymakçı’yı TBMM çatısı altında görmekten 
ve ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu  
ifade etti. 

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KPK EŞ BAŞKANI İSMAİL 
EMRAH KARAYEL KABULDE BULUNDU

21 Şubat 2019
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16 Ocak 2019

30 Ocak 2019

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU SUDAN'A RESMÎ ZİYARETTE 
BULUNDU

BULGARİSTAN MECLİSİ DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
ÜYELERİ TBMM'Yİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, Komisyon Üyeleri AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı 
ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’den 
oluşan heyet ile birlikte Sudan’a resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır ve 
beraberindeki heyet, resmî temasları 
kapsamında Sudan Ulusal Meclis Başkanı 
İbrahim Ahmed Ömer ile görüştü. 

Meclis binasında yapılan görüşmede, Hartum 
ile Ankara arasındaki tarihî ilişkiler ve parlamento 
diplomasisinin, bu ilişkileri desteklemek ve 
geliştirmekteki rolü ele alındı. 

Sudan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhammed 
Muhtar'ın da hazır bulunduğu toplantıda Sudan 
Ulusal Meclis Başkanı Ömer, Sudan ile Türkiye 
arasında yapılan ortak toplantılarda iki ülke arasındaki 
ilişkileri geliştirecek ortak bir vizyon belirlemek için 
tarihî, siyasi ve ekonomik yapının dikkate alınması 
çağrısında bulundu. 

Sudan Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Muhtar ayrıca 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile ortak 
bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların 
uygulanması konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. 

TBMM heyetinin Emin Hasan Ömer başkanlığındaki 
Sudan - Türkiye Dostluk Komitesiyle de bir araya 
geldiği, tarafların parlamento çalışmalarının 
desteklenmesi ve halk diplomasisinin geliştirilmesi 
gerektiğini vurguladığı kaydedildi. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, Bulgaristan Meclisi 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Dzhema Grozdanova 
başkanlığındaki heyetle görüştü. 

Görüşmede konuşan Bozkır, Bulgaristan'ın, 
Türkiye'nin dostu ve müttefiki olduğunu belirtti. 

İki ülke arasında ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda 
iş birliğine yönelik büyük bir potansiyel bulunduğunu 
dile getiren Bozkır, "Ülkelerimiz arasında ortaklık 
ilişkimizi ve iş birliğimizi, iyi komşuluk ve karşılıklı 
yarar temelinde geliştirmeye önem veriyoruz." diye 
konuştu. 

İki ülke parlamentoları arasındaki yapıcı ve karşılıklı 
diyaloğun, parlamenter diplomasi yoluyla ikili ilişkileri 
tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyleyen Bozkır, 
"Parlamenterler arasında doğrudan iletişime her 
zamankinden daha çok ihtiyaç bulunmaktadır. 
Aramızdaki daha iyi karşılıklı anlayış ve güçlendirilmiş 
ilişkilerden halklarımız faydalanacaktır." ifadelerini 
kullandı. 

Bulgaristan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Grozdanova da Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne katılım 
sürecinden dışlanması ve izolasyonunun, taraflardan 
hiçbirinin menfaatine uygun düşmediğini belirtti. 
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI 
HAKAN ÇAVUŞOĞLU, AB DELEGASYON HEYETİ İLE 
GÖRÜŞTÜ

AB'nin aynen Bulgaristan konusunda 
olduğu gibi Türkiye'nin üyelik sürecine 
açık olması gerektiğine işaret eden 
Grozdanova, "Türkiye'nin AB'ye katılım 
sürecinin geleceği hem Türkiye'ye hem 
de AB'ye bağlı. Bu konuda arzu ve siyasi 
irade önemli." dedi. 

Grozdanova, Türkiye'nin mültecilere 
yönelik çalışmalarına değer verdiklerini 
ifade ederek "Bulgaristan ve Türkiye 
arasındaki sınırda var olan huzur 
AB'nin huzurudur. Mültecilerin 
entegrasyon süreci konusunda AB içinde 
Türkiye'ye desteğimizi sürdüreceğiz." 
değerlendirmesinde bulundu. 

16 Ocak 2019
Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu 

Siyasi İşler Bölüm Başkanı Eva 

Horelova ve beraberindeki heyet, 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 

Başkanı Hakan Çavuşoğlu ile 

Mecliste bir araya geldi. 

Çavuşoğlu, AB Delegasyonu 

Siyasi İşler Bölüm Başkanı 

Horelova başkanlığındaki AB üyesi 

devletlerin Ankara'daki yerleşik 

diplomatik misyonları temsilcilerinden oluşan heyetle  

görüştü. 

Konuklarına çalışmalar hakkında bilgi veren 

Çavuşoğlu, komisyonun diğer görevlerinin yanı sıra 

denetim işlevi de gördüğünü belirtti. Çavuşoğlu, 

komisyonun bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu 

Hakları Alt Komisyonunun perşembe günü Sincan 

Cezaevinde yerinde incelemelerde bulunacağını  

aktardı. 

Horelova da kendilerini ağırladığı için Çavuşoğlu'na 

teşekkür etti. Türkiye'nin AB için kilit ortak 

olduğunu, bu çerçevede Türkiye - AB ilişkilerine 

büyük önem verdiklerini belirten Eva Horelova, 

Türkiye ile AB'ye katılım sürecine ilişkin 

çalışmaların yanı sıra dış politika, Suriye, terörle 

mücadele gibi alanlarda iş birliğinde bulunduklarını  

kaydetti. 
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TBMM'DE "TÜRKPA ÇALIŞTAYI" YAPILDI
23 Ocak 2019

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
(TÜRKPA) Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 
tarafından, "Ormanların Doğal Zenginliğinin 
Korunması için Mevzuat ve Uygulamalar Çalıştayı" 
TBMM Tören Salonu'nda gerçekleşti. 

Çalıştaya TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, 
TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
İsmet Uçma, TÜRKPA Çalıştayı Oturum Başkanı ve 
AK PARTİ Karaman Milletvekili Recep Şeker, TÜRKPA 
Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov ve temsilciler 
katıldı.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, çalıştayın 
açılışında yaptığı konuşmada, TÜRKPA'nın başarılı 
çalışmalarıyla gurur duyduklarını belirterek 20. 
yüzyılın uluslararası kuruluş, ekonomi ve hukukunun 
aslında miadını tamamladığını, 21. yüzyılın başında 
yeni bir dünyanın uluslararası hukuk, siyaset ve 
ekonomi alanlarında yeni anlayışların, zihniyetlerin 
geçerli olacağı bir dünyanın kuruluşunun arifesinde 
bulunulduğunu ifade etti.

Bu nedenle TÜRKPA gibi kuruluşların alternatif siyasi 
istişare zeminleri şeklinde ortaya çıkmasının önemini 
vurgulayan Şentop, Türkmenistan ve Özbekistan'ın da 
dâhil olacağı bölgesel bir yapılanmanın, TÜRKPA'nın 
yoluna devam etmesini istediklerini bildirdi. 

TBMM'nin "Gazi" unvanına iki kez sahip olduğunu 
anlatan Şentop, bunlardan ilkinin 1920'de Ankara'da 
toplandıktan sonra İstiklal Harbi'ni yönettiğini ve "Gazi 
Meclis" olduğunu, ikinci olarak da 15 Temmuz'daki 
hain terör saldırısından sonra "ikinci gazilik unvanını 
kazandığını" ifade etti. 

Şentop, Gazi Meclisin bazı bölümlerinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerine (TSK) ait uçak ve helikopterler tarafından 
bombalandığını anımsatarak sözlerini şu şekilde 
sürdürdü: 

"O bombalanma esnasında Genel Kurul açıktır ve 
çalışmalarını yürütmüştür. Darbeci hainlere en 
büyük cevap verilerek demokrasinin kahramanca 
savunuculuğu Meclis tarafından yapılmıştır. Meclisimiz 
ikinci defa gazi unvanı aldı. FETÖ örgütü ajanları 
tarafından gerçekleştirilen bu hareketin ardından 
kardeş cumhuriyetlerden gelen destek bizim için 
ayrıca bilhassa önemliydi. Kardeşler, kardeşliğini, 
desteğini bu zor günlerde göstermiştir. Elzem 
bir durumla karşı karşıya kaldık, kardeşlerimizin 
desteğini, üzüntü mesajlarını en kısa zamanda 
olaydan sonra aldık. Bu destekten dolayı hepinize Gazi 
Meclisimiz adına teşekkür ediyorum. FETÖ, sadece 
Türkiye'ye değil, bütün dünyaya yayılmış bir casusluk 
teşkilatıdır. Gerçek yüzünü, hayır işleri ve eğitim gibi 
sivil toplum kuruluşu gibi bazı maskelerin arkasında 
gizlemektedir. İnsanların iyi niyetini kullanan bu sinsi 
terör ve casusluk örgütüne karşı hepinizi uyarmak 
istiyorum." 

TÜRKPA'nın, başarılı olmasını yürekten arzu ettiğini 
bildiren Şentop, "TÜRKPA'yı başka uluslararası 
kuruluşlarla bir tutmuyoruz, TÜRKPA bizim kendi 
toyumuz, öz Meclisimizdir. TÜRKPA'nın başarısı, 
bizim başarımız olacak, Avrasya'nın geleceğine ve 
barışına ciddi katkı sağlayacaktır." diye konuştu. 

Üyelerinin, TÜRKPA'ya büyük önem verdiğini 
belirten Şentop, TÜRKPA'da misafir olarak yer alan 
Özbekistan'ın tam veya en azından gözlemci üye 
olmasının sağlanabileceğini, Türkmenistan'ın da kısa 
vadede misafir olarak katılımı için çaba sarf edilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Şentop, Çevre ve Doğal Kaynaklar Çalıştayı’nda güncel 
ve önemli konuların ülke sunumlarıyla ele alınacağını 
belirterek çalıştayın ilk gününde sunumlarla teorik 
bölümünün tamamlanacağını, öğleden sonra Maden 
Tetkik ve Arama Müzesi ile Tohum Gen Bankasının, 
ikinci gün ise Kızılcahamam ve Kahramankazan'ın 
ziyaret edilerek pratik bölümünün de tamamlanacağını 
anlattı. 
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TÜRKPA Genel Sekreteri 
Altınbek Mamayusupov, çalıştayın 
hazırlanmasında emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

Çalıştayın konusunun en değerli 
doğa kaynaklarından olan ormanlar 
olduğunu belirten Mamayusupov, 
şu şekilde devam etti: 

"Ormanlar, dünya yüzeyinin 
yaklaşık yüzde 31'ini kaplıyor. 
Dünyamızın akciğer fonksiyonunu 
gerçekleştiriyor. Üye ülkelerimizin 
orman yüzdesi ise; Azerbaycan 
ve Kazakistan topraklarının yüzde 
11'erlik kısmı, Kırgızistan topraklarının yüzde 6'sı, 
Türkiye topraklarının ise yüzde 28'ini ormanlar 
oluşturuyor. Bunlar başta ham madde olmak üzere 
meralar, yaban hayvanları ve bitkilerden oluşan 
kaynaklardır. Bu kaynakların çevreye uyumlu 
kullanımı çok önemlidir." 

Ormanlar konusunda farkındalık oluşturulması 
amacıyla faaliyetler gerçekleştirildiğini hatırlatan 
Mamayusupov, çalıştayla bu alanda fikir alışverişinde 
bulunularak ortak tavsiye kararı alınmasına katkı 
sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi. 

Seminerin sonunda her iki oturumun konusunu 
yansıtan nihai raporun kabul edileceğini belirten 
Mamayusupov, bu belgenin de bu yıl mayıs ayında 
Bişkek'te gerçekleştirilecek toplantıda sunulacağını ve 
TÜRKPA'nın da bu konuda ortak tavsiye kararlarının 
hazırlanmasına katkı sağlamak için bu toplantıyı 
düzenlendiğini ifade etti. 

TÜRKPA Çevre ve Doğal Kaynaklar Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ Trabzon Milletvekili Muhammet 
Balta, ana hedeflerinin Allah'ın verdiği nimetleri 
temiz tutarak gelecek nesillere bırakmak ve israfın 
önlenmesi olduğunu vurgulayarak çevre sorunlarına 
bakanlıkların hassas bir şekilde çözüm bulduğunu 
kaydetti. 

Balta, "Son dönemde Çevre Kanunu'muzdaki 
eksikliklerimizi, TBMM'de bir ay önce yeni bir 

düzenlemeyle ortadan kaldırdığımızı düşünüyoruz. 
Türkiye'de orman ve doğal zenginliklerimizi korumak 
için önlemler aldık." ifadelerini kullandı. 

Türkiye'de 81 ilde doğal gaz bulunduğunu ve ilçelerde 
de yaygınlaşmaya başladığını belirten Balta, düzenli 
çöp depolama sahası sayısının 15 iken şu anda 
80 civarına yaklaştığını, 2023'te Türkiye'de bütün 
belediyelerin düzenli depolama sahalarında çöplerin 
toplanmasının hedeflendiğini kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 
himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi ile çöplerin 
kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldığını, 
israfın önlendiğini, ormanların ve doğanın 
korunduğunu vurgulayan Balta, şu şekilde konuştu: 

"Çevre Kanunu'nda, kullanılan ve doğaya salıverilen 
plastik poşetlerle alakalı yasal düzenleme yaptık. 
Sadece poşet değil, plastik tüketimini azaltmak 
için bu yasal düzenlemeyi yaptık. Bu çok önemli 
bir düzenlemeydi. Plastik poşetler parayla 
vatandaşlarımıza veriliyor. 25 kuruşun 15 kuruşunu 
bakanlık alıyor, 10 kuruşunu marketler alıyor. Buradan 
biriken parayla Sıfır Atık Projesi'ne ve belediyelerin 
çevresel sorunlarının çözümünde oluşturdukları 
altyapı ve üstyapıdaki projelerine kaynak aktarılacak. 
'Kirleten öder.' mantığıyla birlikte kirletmeden temiz 
tutmak için gerekli önlemler alınmıştır." 
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Doğayı kirletenlere yönelik cezaların ağırlaştırıldığını 

ifade eden Balta, gelecek nesillere temiz bir Türkiye 

bırakmak için topyekûn bir seferberlik içerisinde 

olduklarını kaydetti. 

TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler 

Komisyonu Başkanı AK PARTİ İstanbul Milletvekili 

İsmet Uçma,  Türk dünyasının bağının, atalarından 

kalan güçlü bir gönül bağı olduğuna işaret ederek 

"Atalarımızdan kalan miras 'Bir olun, iri olun, diri 

olun.' demektedir." ifadelerini kullandı. 

Türk dünyası arasındaki dostluk ve kardeşliğin zor 

zamanlarda ispatlandığını, en kötü gününde bir 

Türk ülkesinin yardımına yine bir Türk memleketinin 

koştuğuna değinen Uçma, TÜRKPA'yı daha etkili bir 

kuruluş hâline getirmek için kararlı ve azimli şekilde 

çalıştıklarını anlattı. 

Uçma, Özbekistan ve Türkmenistan'ın da TÜRKPA'da 
yer almasına yönelik arzusunu ifade etti. 

Çalıştayın gündeminde, ormanların doğal çeşitliliğinin 
korunması ve kaynakların doğaya uygun kullanımının 
yer aldığını bildiren Uçma, "Önce doğayla savaşıp 
sonra çevreci olmak çelişkilerle dolu bir paradigma 
demektir. Önce doğayla, çevreyle, kaynaklarla barışı 
yeniden hayata geçirmek için gayret etmemiz lazım." 
değerlendirmelerinde bulundu. 

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKPA üyesi ülkeler 
adına sunum yapıldı. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler 

Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 

Çalıştayı'nın ikinci oturumunda 

"Doğal Kaynakların Çevreye 

Uyumlu Kullanımı İçin Mevzuat ve 

Uygulamalar" konusu ele alındı.

TBMM’de gerçekleştirilen TÜRKPA Çalıştayı 
kapsamında Türkiye'nin yanı sıra üye ülkeler 

Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan temsilcileri, 

doğal kaynakların verimli kullanımı hakkında 

ülkelerinde uygulanan mevzuatlara ilişkin sunumda 

bulundu. 

Sunumların ardından konuşan TÜRKPA Çalıştayı 

Oturum Başkanı ve AK PARTİ Karaman Milletvekili 

Recep Şeker, dost ve kardeş ülke temsilcilerini 

TBMM'de ağırlamaktan büyük memnuniyet 

duyduklarını söyledi. 

Bağımsız Türk devletlerinin yer altı ve yer üstü 

zenginlikleri bakımından önemli bir coğrafyada yer 

aldığını ifade eden Şeker, bu doğal zenginliklerin Türk 

yurtlarına Allah'ın bir lütfu olduğunu dile getirdi. 

İnsanoğlunun gündelik yaşamında enerji ve doğal 

kaynakların yoğun kullanımı ile karşı karşıya 

olduklarını, insanlık tarihinde bu kadar yoğun 

kaynak kullanımının son dönemde olduğu kadar 

gerçekleşmediğini vurgulayan Şeker, "Gezegenimiz 

bitmez tükenmez kaynaklardan oluşmuyor. Çevreye 

uyumlu bir üretim ve tüketim gözetilmediğinde doğaya 

ve insana son derece zararı dokunuyor. En çok zararı 

ise nesli tükenmekte olan canlılar görüyor. Gerekli 

tedbirler alınmadığı zaman doğal dengeyi bozuyor, 

gelecek nesilleri unutuyoruz. Doğa bizim en büyük 

hazinemizdir ve bu hazinenin korunmasında gereken 

hassasiyeti göstermek bizler için bir zarurettir." dedi. 

Çalıştay sonunda doğanın korunması adına alınacak 

önlemlere ilişkin hazırlanan sonuç belgesinin 

oylaması gerçekleştirildi. Sonuç belgesi oy birliğiyle 

kabul edildi.

Çalıştayda TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek 

Mamayusupov, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'a 

katılımlarından dolayı plaket verdi.
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TÜRKİYE - ÇEK CUMHURİYETİ PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU BAŞKANI SALİM ÇİVİTCİOĞLU,  
ÇEKYA BÜYÜKELÇİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

16 Ocak 2019

Türkiye - Çek Cumhuriyeti Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 

Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çek 

Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel 

Kafka ile görüştü.

Görüşmede  Çivitcioğlu, Çek 

Cumhuriyeti'nin NATO'da Türkiye'nin 

önemli bir müttefiki olduğunu, AB 

bünyesinde de çeşitli platformlarda iş 

birliği yapılan mühim bir ortak olduğunu  

söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çekya'ya 

gerçekleştirdiği ziyaret ile iki ülke arasındaki ilişkilerin 

ivme kazandığını ifade eden Çivitcioğlu, "Dostluk 

grubumuzun Çekya kanadının oluşması ve ikili 

ilişkilerin geliştirilmesini bekliyoruz. 15 Temmuz 

darbe girişimi sırasında verdiğiniz destekten ötürü 

Türkiye adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Darbe 

girişimi sırasında Meclis binamızda hasar gören 

Çekya imalatı kristal avizelerin replikalarının hediye 

edilmesinden de ayrıca memnuniyet duyduk."  

dedi.

Çivitcioğlu, darbe girişimini gerçekleştiren 

FETÖ'nün yalnız Türkiye için değil, faaliyette 

bulunduğu tüm ülkeler için bir tehdit olduğunu  

söyledi.

Çek Cumhuriyeti'nin, FETÖ yapılanmalarına yönelik 

de gerekli adımları atacağına inandıklarını vurgulayan 

Çivitcioğlu, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz iş birliğinin 

önemli bir göstergesidir. İkili ticaret hacmimiz 2017 

yılında 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2018 

yılının ilk 10 ayında ise bu rakam 3,1 milyar dolara 

ulaşmıştır. İkili ekonomik ve ticari iş birliğinin gelişmesi 

için henüz kullanılmamış potansiyeller mevcuttur. Bu 

potansiyeli harekete geçirmek ve 5 milyar dolar hedefine 

ulaşmamız için daha fazla gayret göstermeliyiz."  

diye konuştu.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka ise 

iki ülke arasındaki dostluğun kendisini de memnun 

ettiğini söyledi. 

İkili ilişkileri geliştirmek için önlerinde uzunca bir 

vaktin olduğuna işaret eden Kafka, "15 Temmuz 

darbe girişimi sonrasında TBMM'nin zarar gören 

avizelerinin teminini, hediye olarak değil Türkiye'ye 

yönelik bir saygı olarak görmenizi isteriz." ifadelerini 

kullandı.
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TÜRKİYE - BOSNA HERSEK PARLAMENTOLAR ARASI 
DOSTLUK GRUBU BAŞKANI REFİK ÖZEN, BOSNA 
HERSEK BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

17 Ocak 2019 

Türkiye - Bosna Hersek 

Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı ve AK PARTİ Bursa 

Milletvekili Refik Özen, Bosna Hersek 

Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic ile 

bir araya geldi. 

Bazı milletvekillerinin de katıldığı 

görüşmede bir konuşma yapan 

Özen, Bosna Hersek'in Yugoslavya'nın dağılmasından 

sonra özgürlüğünü acı bir bedel ödeyerek elde ettiğini 

belirterek "Uluslararası toplumun gözleri önünde olan 

3 yıldan fazla devam eden savaşta Srebrenitsa’da bir 

soykırım yaşandı. Bosna Hersek’te bağımsızlığın ağır 

bedeli olarak çoğunluğu Boşnak 100 bin kişi katledildi. 

50 bine yakın kadın tecavüze uğradı. 2 milyon kişi 

mülteci durumuna düştü." diye konuştu. 

Bosna’daki savaşın 1995 yılında imzalanan Dayton 

Barış Antlaşması ile sona erdiğini anımsatan Özen, 

anlaşmanın silahları susturduğunu ancak ülkeyi siyasi 

bir düğümle baş başa bırakarak dünyanın en karışık 

idaresinin hüküm sürdüğü devletlerden biri hâline 

getirdiğini belirtti. 

Tüm bu yaşanan hadiselerde Türkiye Cumhuriyeti'nin 

başından itibaren kardeş Boşnak halkının yanında 

yer aldığını kaydeden Özen, "Kardeş Bosna Hersek 

ile siyasi, ticari ve kültürel anlamdaki ilişkilerimizi 

bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de 

geliştirmeye devam edeceğiz." dedi. 

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ticaret hacminin 

2018'de 630 milyon dolara ulaştığını belirten 

Özen, Türkiye'nin Bosna Hersek’teki doğrudan 

yabancı yatırımlarda da 9. sırada yer aldığını  

vurguladı. 

Büyükelçi Sadovic, Türkiye'nin Bosna savaşı 

esnası ve sonrasında desteğini hiç esirgemediğini, 

Balkanlarda barışın sağlanması için yoğun diploması 

ve siyasi çabalar göstererek çok önemli katkılar 

sağladığını ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus 

Emre Kültür Merkezi ve TİKA başta olmak üzere 

Türkiye'den birçok kurumun ülkelerinde önemli 

hizmetler verdiğine dikkati çeken Sadovic, yaklaşık 10 

bin civarında Türkçe öğrenen öğrencilerinin olduğunu  

söyledi. 
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TBMM VE KKTC MECLİS FUTBOL TAKIMLARI 
ARASINDA DOSTLUK MAÇI YAPILDI

26 Ocak 2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 
Futbol Takımı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi Futbol 
Takımı ile yaptığı dostluk maçını 2-1 
kazandı.

Gazimağusa Canbulat Stadyumu'nda 
karşı karşıya gelen iki ülkenin 
parlamenterler futbol takımları 
maçını eski hakemlerden Alper 
Aligüllü yönetti. 

"Dostluk maçı" adı altına organize edilen ve 2-1 biten 
karşılaşma sonunda kupa töreni yapıldı ve karşılıklı 
madalyalar takdim edildi. 

KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM 
milletvekillerine teşekkür ederken, güzel bir dostluk 
ortamında tarihî bir stadyumda karşı karşıya gelmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kazananın dostluk olduğunu ifade eden Uluçay, 
TBMM ile ilişkileri her alanda geliştirme arzusunda 
olduklarını ifade etti.

Kupa töreninde konuşan TBMM Futbol Takımı 
Kalecisi ve 22, 23 ve 24. Dönem AK PARTİ Bilecik 
Milletvekili Fahrettin Poyraz da dostane bir maçta bir 
araya geldiklerini ifade etti ve Uluçay ile Cumhuriyet 
Meclisine teşekkür etti.

Poyraz, en kısa sürede rövanş karşılaşması için 
Cumhuriyet Meclisi takımını Ankara’ya beklediklerini 
dile getirdi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da KKTC'nin 
Türkiye Cumhuriyeti'nin yavru vatanı olduğunu 
vurgulayarak KKTC’ye uygulanan haksız ambargoların 
kaldırılması için diplomasi yoluyla çalışmaları 
sürdürdüklerini anlattı.

Sancaklı şunları kaydetti:

"Davamız Kıbrıs davası, dava hepimizin davası. KKTC 
ile bir maç oynayarak bu sesi biraz daha duyurabiliriz 
diye geldik. KKTC'de spora uygulanan ambargoyu en 
azından milletvekilleri olarak kırmış olduk. Burada bir 
insanlık suçu da işleniyor. Futbola ambargo, anladık. 
En azından dostluk maçlarını engelleyemezsiniz, 
bunun ile ilgili de birtakım girişimler başlatacağız."

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİ ABD’Yİ ZİYARET ETTİ
14 Şubat 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığındaki heyet, 

ABD'nin başkenti Washington'da çeşitli temaslarda 

bulundu.

Heyette NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 

Başkanı ve AK PARTİ Rize Milletvekili Osman Aşkın 

Bak, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeleri MHP Erzurum 

Milletvekili Kamil Aydın, CHP İstanbul Milletvekili Ünal 

Çeviköz ve İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan 

Sezgin yer aldı.

Birçok Senato ve Temsilciler Meclisi üyesiyle 

Kongrede görüşmeler gerçekleştiren heyet, daha 

sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Türk 

basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.
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Kongredeki çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dışişleri 

Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türk - Amerikan 

ilişkilerini ilgilendiren birçok konuyu senatörler ve 

vekillerle ele aldıklarını söyledi.

Kongredeki görüşmelerinde ABD'nin Suriye'den 

çekilme sürecinin en önemli konu olarak geniş 

şekilde gündeme geldiğini belirten Bozkır, "ABD'nin 

Suriye'den çekilme sürecinde Türkiye ile koordinasyon 

olmazsa bölgede yeni boşluklar doğabilir." dedi.

"Güvenli bölge" konusunun hâlen netlik kazanmadığına 

işaret eden Bozkır, her iki tarafın da bu konunun 

detaylarının netleşmesini beklediğini, Kongre 

üyelerinin de bu süreci yakından takip ettiklerini dile 

getirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türk - Amerikan 

ilişkilerine verdiği zararı muhataplarına anlattıklarını 

ifade eden Bozkır, "Burada oluşturulacak bir güvenli 

bölgede Türkiye mutlaka söz sahibi olmalıdır. YPG/

PKK'nın kontrolünün olduğu bir güvenli bölgeyi bizim 

hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir." diye 

konuştu.

Bozkır ayrıca, ABD'de ortaya atılan "ABD'nin 

çekilmesinden sonra Türkiye'nin Kürtleri katledeceği" 

şeklindeki söylemin çok yanlış olduğunu vurgulayarak 

hem Türkiye'de hem de bölgede yaşayan 

milyonlarca Kürt ile YPG/PKK'nın aynı kefeye 

konulmasının ciddi bir hata olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 

ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkiyi 

"özel bir ilişki" şeklinde tanımlayan Bozkır, 

liderler arasındaki temaslar hakkında, "Trump'ın 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir güveni 

olduğunu görüyoruz." yorumunu yaptı.

Kongredeki görüşmelerinde S-400 konusunun da 

gündeme geldiğini belirten Bozkır, Türkiye'nin artık 

bu füze sistemlerini satın aldığını ve kasım ayında ilk 

bataryaların gelmesini beklediklerini ifade etti. 

Bozkır, Türkiye'nin füze savunma ihtiyacı 

bağlamında sırasıyla Çin, ABD (Patriot), Eurosam 

ve Rusya (S-400) alternatifleriyle ilgilendiğini, 

ancak hem fiyat hem de teknoloji transferi 

konusunda günün sonunda S-400'lerin öne çıktığını  

anlattı.

Türk - Amerikan ilişkilerindeki bir diğer önemli 

konu başlığı olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

ile ilgili süreçleri de konuştuklarını dile getiren 

Bozkır, Türkiye'nin çok sayıda belge göndermiş 

olmasına rağmen ABD nezdinde sürecin hâlen çok 

yavaş işliyor olmasından duydukları hayal kırıklığını, 

net bir şekilde Kongre üyelerine aktardıklarını  

anlattı.

Bozkır, ABD'de son dönemde özellikle Federal 

Soruşturma Bürosu (FBI) nezdinde yürütülen bazı 

süreçlerin çok önemli olduğunu ancak buradan 

çıkacak somut adımları görmeleri gerektiğini  

ifade etti.
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Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Romanya Ankara 
Büyükelçisi Gabriel Şopanda'yı kabul etti. 

Komisyon Başkanı Altınok, kabulde yaptığı konuşmada, 
Büyükelçi Şopanda'yı Mecliste görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Türkiye ile Romanya'nın dostluk bağları tarihe uzanan 
iki kardeş ülke olduğu vurgusunu yapan Altınok, 
parlamentolar arası ilişkiler ile iki ülke arasındaki 
siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkileri daha da ileri 
seviyede genişletebileceklerini söyledi. 

İki ülke arasında FETÖ ve PKK terör örgütlerine karşı 
sürdürülen mücadeleye değinen Altınok, Romanya'ya 

terörle mücadele konusunda yapmış oldukları iş 
birliğinden dolayı teşekkür etti. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VOLKAN BOZKIR, 
BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

GÜVENLİK VE İSTİHBARAT KOMİSYONU BAŞKANI 
SELAMİ ALTINOK, ROMANYA BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

20 Şubat 2019

14 Şubat 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Belçika 
Ankara Büyükelçisi Michel François J. 
Malherbe'yi kabul etti. 

Komisyon Başkanı Bozkır, Belçika Ankara 
Büyükelçisi Michel François J. Malherbe'yi 
TBMM'de görmekten dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

NATO PA TÜRK GRUBU BAŞKANI OSMAN AŞKIN BAK, 
TÜRKİYE'NİN NATO'YA ÜYE OLUŞUNUN 67. YIL 
DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI

18 Şubat 2019

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Türk 

Grubu Başkanı ve AK PARTİ Rize Milletvekili Osman 

Aşkın Bak, Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 67. yıl 

dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, NATO'nun, 

kurulduğu günden bu yana Avrupa - Atlantik 

bölgesinin güvenliğini sağlamanın yanı sıra dünya 
barışı ve refahına katkı sunduğunu belirtti.

Türkiye'nin, NATO'ya 18 Şubat 1952'de üye olduğunu 
hatırlatan Bak, üyeliğin yalnızca güvenlik mülahazasıyla 
atılan bir adım olmadığının, aynı zamanda Türkiye'nin 
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13. AKDENİZ PARLAMENTERLER ASAMBLESİ (PAM) 
GENEL KURULU SIRBİSTAN'DA YAPILDI

22 Şubat 2019

Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (PAM) 13. 
Genel Kurulu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 
gerçekleştirildi. 

Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Atay Uslu ile AKDENİZ-PA Türk Grubu Üyeleri AK 
PARTİ Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı'dan oluşan heyet, 
Akdeniz Parlamenterler Asamblesinin (PAM) 13. 
Genel Kurulu’na katıldı.

Sırbistan Meclisinde iki gün süren genel kurulda 
yapılan oylamada Ürdünlü Alia Bouran, oy birliğiyle 
PAM başkanlığına seçildi.

İki gün süren genel kurulun ardından açıklama yapan 
yeni PAM Başkanı Bouran, PAM'ın farklı ülkelerden 

milletvekilleriyle özgür bir oluşum olduğunu belirterek 
üye ülkelerde yaşanan krizlerin yol açtığı etkilerle 
yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Yeni görevinde tüm gücüyle çalışacağını aktaran 
Bouran, "Burası hepimizin düşüncesini özgürce dile 

dünya barışı ve güvenliğine elinden gelen her türlü 
desteği sağlama kararlılığını temsil ettiğinin altını çizdi.

NATO'nun kuruluşunun 70. yılının kutlandığı 
2019'da, küresel boyutta yepyeni sınama ve 
tehditlerle karşı karşıya kalındığına dikkati çeken 
Bak, tehditlerin bertaraf edilmesi ve fırsatların 
kazanımlara çevrilebilmesi için diyalog ve iş birliğinin 
geliştirilmesinin her zamankinden daha önemli 
olduğunu kaydetti.

Bu iş birliğini geliştirmek için mevcut diyalog 
kanallarının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 

İttifakın birlik ve beraberliğini zedeleyecek tutum ve 
söylemlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Bak, 
şöyle devam etti:

"Bu noktada NATO'nun güney sınırında, ittifakın 
karşılaştığı tehditlerle mücadele eden ülkemizin 
bu mücadelesine bütün müttefiklerin koşulsuz 
bir şekilde, terör örgütü ayrımı yapmadan destek 
olması ittifaktan en önemli beklentimizdir. Bu 
beklentimizin karşılanması, kurulduğu günden bu 
yana taşıyıcı sütunlarını kolektif savunma ve ortak 
güvenlik ilkelerinin oluşturduğu NATO'nun meşruiyeti 
açısından kritik önemi haizdir."

NATO PA'nın, parlamenter diplomasinin kurumsallaşan 
bir yapısı olarak 60 yılı aşkın bir süredir bu amaçla 
faaliyet gösterdiğini kaydeden Bak, NATO PA Türk 
Grubunun da Türkiye'nin politikalarının muhataplara 
daha iyi anlatılabilmesi için uyum içinde çalıştığını 
belirtti.

Bak, NATO PA Türk Grubunun, dünya barışı, istikrar 
ve güvenliğine elinden gelen her türlü desteği sağlama 
kararlılığı kapsamındaki çalışmalarına bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da en etkili biçimde devam 
edeceğini vurguladı.
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TBMM HEYETİ AZERBAYCAN'DA RESMÎ TEMASLARDA 
BULUNDU

18-21 Şubat 2019
Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Şamil Ayrım ile Dostluk Grubu Üyeleri 
AK PARTİ Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK 
PARTİ Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir; 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ile 
MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ'dan oluşan heyet, 
resmî temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil 
Ayrım ve beraberindeki dostluk 
grubu üyesi milletvekilleri, Bakü'de 
Azerbaycan Meclis Başkanı Oktay 
Asadov ile bir araya geldi. 

18 Şubat 2019

TBMM heyetini kabul eden Azerbaycan Meclis 
Başkanı Oktay Asadov, Kartal'da çöken binada 
hayatını kaybedenler ile Çekmeköy'de askerî 
helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için 
taziye dileklerinde bulundu.

Oktay Asadov, Türkiye'nin sevincini kendi sevinçleri, 
kederini de kendi kederleri olarak gördüklerini ifade 
ederek dünyada, Türkiye ve Azerbaycan gibi birbirine 
bu kadar yakın iki ülkenin bulunmadığını belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu 
söyleyen Asadov, ticari ilişkilerin daha da artırılması 
gerektiğini vurguladı. 

Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Şamil Ayrım da iki ülke ilişkilerinin en 
üst seviyede olduğunu söyledi.

Milletvekilleri olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha 
da güçlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Ayrım, 
parlamentolar arası ilişkileri çok daha iyi düzeye 
getireceklerini sözlerine ekledi.

Ayrım, Dağlık Karabağ sorununa da değinerek bu 
konuda Azerbaycan'a sonuna kadar destek vermeye 
devam edeceklerini vurguladı.

Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve beraberindeki 
dostluk grubu üyesi milletvekilleri, daha sonra 
Azerbaycan Millî Meclisini ziyaret etti.

TBMM heyeti, temasları kapsamında 
Azerbaycan - Türkiye Dostluk 
Grubunun Azerbaycanlı üyeleriyle de 
bir araya geldi.

18 Şubat 2019

Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Şamil Ayrım ve beraberindeki dostluk 
grubu üyesi milletvekilleri, temaslarda bulunmak için 
geldikleri Bakü'de Azerbaycan - Türkiye Dostluk 
Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ve dostluk 
grubunun Azerbaycanlı üyeleriyle bir görüşme 
gerçekleştirdi. 

getirebildiği bir platform. Sorunlarımızı da hep birlikte 
çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bouran, PAM'ın çalışmalarına aktif bir şekilde devam 
edeceğini aktararak PAM başkanlığını devraldığı 

Portekizli Pedro Roque'ye, yürüttüğü faaliyetler için 
teşekkür etti.

Genel kurulun sonunda 2018 PAM Ödülleri de 
sahiplerine takdim edildi.
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Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, bu görüşmede 
yaptığı konuşmada da iki ülke arasındaki ilişkileri çok 
daha iyi seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. 

Eğitim konusunu çok önemsediklerini söyleyen Ayrım, 
"1992'den bu yana Türkiye'de 125 bin Azerbaycanlı 
öğrenci eğitim gördü. Bugün de Türkiye'de 17 bin 
Azerbaycanlı genç okuyor. Türkiye'de eğitim gören 
kardeşlerimizin Azerbaycan'ın önemli kuruluşlarında 
görev yapmasından gurur duyuyoruz." dedi.  

Ayrım, tarım sektöründe son zamanlarda 
Azerbaycan'da çok ciddi atılımlar yapıldığına dikkati 
çekerek Türkiye olarak bu konuda da ciddi destek 
vereceklerini belirtti.

Azerbaycan - Türkiye Dostluk Grubu Başkanı 
Ehliman Emiraslanov da iki ülke dostluk grupları 
olarak ekonomi, eğitim ve sağlık alanlarında iş birliği 
yaptıklarını ve bu iş birliğinin bundan sonra da devam 
edeceğini ifade etti. 

Heyet, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü 
Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, Türkiye - Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Şamil Ayrım ve beraberindeki 
grup üyesi milletvekillerini kabul etti.  

19 Şubat 2019

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev, başkent Bakü'de temaslarda bulunan Türkiye 
- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Şamil Ayrım ve beraberindeki grup üyesi 
milletvekillerini kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ile 
Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda başarılı 
şekilde geliştiğini belirterek TBMM heyetinin, 
Azerbaycan'a ziyaretinin ilişkilerin daha da 
gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Aliyev, iki ülkenin bugün dünyada birbirine en yakın 
ülkeler olduğunu kaydederek devlet başkanları 
düzeyindeki toplantılar ve farklı düzeylerdeki karşılıklı 
ziyaretlerin, iki ülke arasındaki dostluğun daha da 
sağlamlaştırılması ve iş birliğine yönelik yeni alanların 
belirlenmesi için önemli olduğuna işaret etti.

Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'la hem Türkiye'de hem Azerbaycan’da 
hem de uluslararası etkinliklerde gerçekleştirdiği 
görüşmeleri hatırlatan Aliyev, Erdoğan'ın da katıldığı, 
Azerbaycan ve Türk askerlerinin yer aldığı, Bakü'nün 
kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 
geçit törenini dostluk ve kardeşlik bayramı olarak 
nitelendirdi.

Geçen yıl, iki ülke için önemli enerji projeleri olan 
TANAP ve STAR Rafinesi’nin açılışını yaptıklarını 
anımsatan Aliyev, TBMM heyetinden Erdoğan'a 
selamlarını iletmesini rica etti.

Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da Türkiye 
- Azerbaycan ilişkilerinin bugün en üst düzeyde 
olduğunu belirterek merhum Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev'in siyasetini başarıyla devam ettiren İlham 
Aliyev'in liderliğindeki Azerbaycan'ın, uluslararası 
alanda büyük nüfuz kazandığına ve hızlı ilerleme 
kaydettiğine dikkati çekti.

Ayrım, başkanlığını yaptığı Türkiye - Azerbaycan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun iki ülke 
arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da 
güçlendirilmesi için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. 

Görüşmelerde, Dostluk Grubu Başkanı Ayrım ile grup 
üyesi milletvekillerine Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan 
Özoral eşlik etti. 
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TÜRKİYE - TAYLAND PARLAMENTOLAR ARASI DOSTLUK 
GRUBU BAŞKANI METİN GÜNDOĞDU, TAYLAND 
BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ

21 Şubat 2019
Türkiye - Tayland Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 

Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 

Tayland Ankara Büyükelçisi Phantipha 

Iamsudha Ekarohit ile bir görüşme 

gerçekleştirdi.

Dostluk Grubu Başkanı Gündoğdu, 

Tayland'ın Asya - Pasifik bölgesinde 

Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu belirterek 

Tayland ile ilişkilerin daha ileriye taşınmasını 

arzuladıklarını ifade etti. 

Gündoğdu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin 60. 

yılı dolayısıyla 2018'in, karşılıklı "kültür yılı" olarak 

kutlandığını anımsattı. 

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yakın bir 

zamanda taç giyeceğini, ayrıca ülkede mart ayı 

içerisinde seçim olacağını dile getiren Gündoğdu, 

Tayland için yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Tayland ile ticari ilişkilerde son yıllarda yakalanan 

ivmenin dikkat çekici olduğunu belirten Gündoğdu, ticari 

hacmin 2 milyar doları aştığını vurgulayarak Taylandlı 

iş adamlarının Türkiye'de yatırım yapmalarının, her 

iki ülkeye de büyük kazanç sağlayacağına inandığını  

söyledi.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimine 

de değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"FETÖ, yalnızca Türkiye için değil, aktif faaliyet 

gösterdiği ülkeler için tehdit teşkil etmektedir. FETÖ, 

Tayland'daki faaliyetlerini Pan - Asia Uluslararası 

Okulları ile Thai Türk Ticaret Odası çatısı altında 

yürütmektedir. FETÖ'nün anılan ticaret odası kisvesi 

altında, ülkenizdeki faaliyetlerinin durdurulması 

hususunda kayda değer adımlar atacağınızı ve 

söz konusu okulların bir an evvel bu unsurlardan 

arındırılacağına inanıyorum. Bu okulların, Türk Maarif 

Vakfına devri konusunda her türlü desteği vermeye 

hazırız."

Tayland Ankara Büyükelçisi Ekarohit, Tayland'ın da 

Türkiye gibi turizmi ile tanınan bir ülke olduğunu, 

Türkiye - Tayland arasındaki turizmin artırılması, bu 

alanda bilgi alışverişi yapılması gerektiğini ifade etti. 

Türkiye'ye, sadece ikili ilişkilerin olduğu ülke gözüyle 

bakmadıklarını, stratejik olarak büyük bir öneme sahip 

partner gözüyle baktıklarını anlatan Ekarohit, her 

alanda ikili ilişkilerin daha da artırılması gerektiğini 

söyledi.

FETÖ ile mücadele konusunda ise Ekarohit, 

Türkiye'den kendilerine her türlü destek ve bilgi 

sağlanması durumunda, mahkeme kararları için 

ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
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TBMM'NİN PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN'A MEKTUBU, 
PAKİSTAN BASININDA YANKI UYANDIRDI

22 Şubat 2019
Türkiye - Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubunun FETÖ'nün Pakistan'daki okullarının Türk 

Maarif Vakfına devri ve FETÖ yapılanmasının terör 

örgütü ilan edilmesi dolayısıyla Pakistan Başbakanı 

İmran Han'a gönderdiği mektup, Pakistan basınında 

geniş yankı uyandırdı. 

Türkiye - Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 

Başkanı ve AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, 

Pakistan Başbakanı Han'a gönderdikleri mektuba ve 

Pakistan'ın terörle mücadelede Türkiye'ye desteğine 

ilişkin bir açıklama yaptı.  

Şahin, geçen hafta gönderdikleri teşekkür 

mektubunun dün İmran Han'a ulaştığını belirterek 

"Pakistan Başbakanı İmran Han'a ulaşmasıyla mektup, 

Pakistan'da birinci gündem maddesi oldu. Pakistan'da 

aşağı yukarı tüm TV kanallarında son dakika haberi 

olarak duyuruldu." dedi.

"Bu teşekkür mektubu Başbakan İmran Han'a ve 

Pakistan halkına hitaben yazılmış bir mektuptu." diyen 

Şahin, mektubun Pakistan halkında da geniş yankı 

uyandırdığını söyledi. 

Mektuba, Türkiye - Pakistan Parlamentolar Arası 

Dostluk Grubundaki CHP, MHP ve İYİ Parti üyelerinin 

imza koyduğunun altını çizen Şahin, mektubun bu 

yönüyle sadece AK PARTİ’yi değil, bütün parlamentoyu 

temsil ettiğini vurguladı.

Şahin, Pakistan'ın FETÖ'yü terör örgütü ilan etmesinin 

önemli olduğunu belirterek "Dünya üzerinde 

Türkiye'den sonra ilk kez bir ülke, FETÖ yapılanmasını 

terör örgütü ilan etmiş oldu." diye konuştu. 

"Bu kararın başta Asya'daki ülkeler olmak üzere 

tüm ülkeler için emsal teşkil ettiğini düşünüyorum." 

ifadesini kullanan Şahin, ilerleyen süreçte benzer 

kararları farklı ülkelerin de vereceği kanaatini 

taşıdığını dile getirdi. 

Şahin, Pakistan kamuoyunun zor zamanlarda her 

zaman Türkiye'nin yanında olduğuna işaret ederek 

Kurtuluş Savaşı yıllarında, Pakistanlı kadınların 

çeyizlerini, ziynetlerini satılığa çıkararak verdikleri 

desteği hatırlattı. 

Bu desteği büyük bir minnetle yâd ettiklerini 

belirten Şahin, "Türkiye'nin bekasına kasteden 

bir terör örgütüyle mücadelesi sürecinde 

Pakistan'ın tekrar yanımızda yer alması, bundan 

100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'ndaki destekleri 

kadar kıymetli ve değerli." değerlendirmesinde  

bulundu. 

Dostluk Grubu Başkanı Şahin, Pakistan Başbakanı 

Han ve Pakistan halkının yanı sıra CHP, MHP ve 

İYİ Parti'den Türkiye - Pakistan Parlamentolar 

Arası Dostluk Grubu üyelerine, ortak mutabakat 

niteliği taşıyan mektuba imza attıkları için  

teşekkür etti. 
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9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ 
DOLAYISIYLA TBMM'DE FARKINDALIK ÇALIŞMASI 
YAPILDI

6 Şubat 2019

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla 

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ve TBMM'nin iş 

birliği ile TBMM bahçesinde stant açıldı. 

Tütün ürünlerinin zararları hakkında toplum 

bilincinin oluşturulması ve bu bilincin artarak 

devam etmesini sağlamak amacıyla 9 Şubat 

günü "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak ilan 

edilmişti. 

Bu sebeple TBMM'de düzenlenen Dünya Sigarayı 

Bırakma Günü etkinlikleri kapsamında tütün 

ürünlerinin zararları, bırakma yöntemleri ve 

pasif etkilenim konularında bilgilendirici broşür 

dağıtıldı, eğitim verildi ve karbonmonoksit ölçümü  

yapıldı. 



bu ay
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Türk Tayyare Cemiyetinin Tesisi (16 Şubat 1925)
ve Havacılık Sanayisindeki Gelişmeler
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Tanzimat Fermanı başta olmak üzere 
Osmanlı Devleti’nde yapılan hukuki 
reformları yeterli bulmayan Avrupalı 
devletler, ülke içerisinde yaşayan 
gayrimüslim halkın temel hak ve 
özgürlüklerinin Müslümanlardan aşağı 
kaldığını bahane ederek bir takım köklü 
reformların yapılmasını istemişlerdi. 
Rusya tarafından Osmanlı Devleti’ne 
karşı ilan edilen Kırım Harbi (1853-
1856) sırasında Avrupalı ülkelerin bu 
baskıları daha da artmış, harbe destek vermeleri 
karşısında yöneticilerden Hristiyanların haklarıyla 
ilgili yeni düzenlemeler yapma şartı getirmişlerdi. Bu 
bağlamda savaşın son aylarında Viyana’da toplanan 
konferansta dört önemli esastan biri gayrimüslimler 
ile Müslümanlar arasındaki siyasi eşitlik konusunun 
sağlanması ve buna yönelik bir ıslahat programının 
ilan edilmesi isteği oldu. Avrupalı devletler Rusya 
ile yapılan savaşta verdikleri desteğin karşılığını 
gayrimüslimlerin hakları bahanesiyle Osmanlı 
Devleti'nin iç işlerine karışmakla alacaklardı. 

Osmanlı hükûmeti kendi iç meselesi olan bu durumun 
bir barış antlaşmasına eklenmesinin hâkimiyet 
haklarına zarar vereceğini söyleyerek teklifi reddetse de 
Fransa’nın tavsiyesiyle gayrimüslim tebaa hakkındaki 
iyi niyetini göstermek için cizyeyi kaldıracağını, 
dolayısıyla gayrimüslimlerin orduya ve idari görevlere 
alınacağını açıkladı. Ayrıca Hristiyan unsurlar izin 
almadan kiliselerini inşa ve tamir edebileceklerdi. 
Fakat karara en büyük tepki gayrimüslimlerden geldi. 
Askerlik yapmak istemeyen bu gruplar çeşitli yerlerde 
ayaklandılar. Rumeli’dekilerin çoğu dağlara çıkmak 
veya komşu ülkelere iltica etmek tehdidinde bulundu. 
Bunun üzerine hudut boylarında yaşayanların 
askerlikten muaf tutulmasıyla hükûmet kararda 
değişikliğe gitmek durumunda kaldı. 

Tekrar toplanan Viyana Konferansı’nda (16 Ocak 1856) 
Sultan Abdülmecid’in kendiliğinden gayrimüslimlere 
verdiği imtiyazları yine kendiliğinden genişletmesine 
ve sulh antlaşmasından önce ilanına karar verildi. Bu 
bağlamda ıslahat programının, sultanın kendi arzusu ile 
gayrimüslim tebaasına bazı imtiyazlar verdiği izlenimi 
yaratmak için ferman şeklinde ilanına karar verildi. 
Program, hemen bir ferman şekline getirilerek 18 Şubat 
1856 tarihinde hükûmet dairesinde merasimle okundu. 
Sadrazam Âlî Paşa Paris Kongresi’ne gittiği için sadaret 
kaymakamı Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın huzurunda 
yapılan merasime devlet ileri gelenleri, şeyhülislam, 
patrikler, hahambaşı kaymakamı, cemaat başkanları ve 
devletlerin temsilcileri katıldılar. Islahat Fermanı’nın birer 
kopyası Paris Kongresi’ne katılan devletlere de verildi.

Islahat Fermanı ve Muhteviyatı (28 Şubat 1856)

 Paris'te temsilcileri toplantı halinde gösteren bir gravür (1856)

Sultan Abdülmecid (1823-1861)
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Islahat Fermanı  

Islahat Fermanı’nın okunmasından bir hafta sonra 
(25 Şubat 1856) toplanan Paris Kongresi’ne katılan 
devletler, Islahat Fermanı’nın antlaşmada özel bir 
madde ile yer alması isteklerini tekrar dile getirdiler. 
Osmanlı baş murahhası Sadrazam Âlî Paşa, böyle 
bir ibarenin antlaşmaya ilavesine karşı çıktı ancak 30 
Mart 1856 tarihinde imzalanan Paris Antlaşması’nın 
dokuzuncu maddesinde bu duruma atıf yapıldı. 
Böylece Islahat Fermanı’nın antlaşmada ima 
yoluyla dahi zikredilmesini istemeyen Âlî Paşa’nın 
çabalarından bir sonuç alınamamış oldu. Kaldı ki 
kısa süre sonra Âlî Paşa’nın karşı çıktığı bu hükmü 
Avrupalı devletler Osmanlı Devleti iç işlerine karışmak 
için fazlasıyla kullanacaklardı.

Islahat Fermanı’nın Muhteviyatı

Fermanın içeriğine bakıldığında büyük oranda 
maddelerin gayrimüslimler ile ilgili olduğu görülse de 
maliyeden hukuki alana pek çok konuyu kapsamaktaydı: 
Sayılarına bakılmadan dinî grupların ibadetlerini 
serbestçe yapabilmeleri; bir cemaatin din, dil ve ırk 
bakımından diğer bir cemaatten aşağı tutulduğunu 
işaret eden bütün ibarelerin yazışmalardan çıkarılması 
ve kullanımlarının yasaklanması; hiç kimsenin din ve 
mezhep değiştirmeye zorlanamayacağı; din ve cins 
farkı gözetilmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının 

devlet memurluğuna kabul edilebilmesi; ehliyet ve 
kanuni vasıfları taşıyan herkesin dinlerine bakılmadan 
mekteplerde okuyabilmesi; her cemaatin kendi dilinde 
eğitim yapmak üzere okul açabilmesi; hapishanelerin 
ıslah edilerek eziyet ve işkencenin bitmesi; 
gayrimüslimlerin askerlik yükümlülüklerini hem fiilen 
hem de bedel vermek suretiyle yerine getirebilecekleri; 
vergilerini ödemek şartıyla ecnebilerin de Osmanlı 
ülkesinde emlak satın alabilmeleri; iltizam usulüne 
kısa sürede son verilerek vergilerin doğrudan 
doğruya devlet tarafından toplanmasının sağlanması; 
memurlara tahsis edilen maaşların muntazaman 
ödenmesi; ülke içerisinde imal edilen malların bir 
yerden başka yere naklini kolaylaştırmak için yol ve 
köprülerin inşa edilmesi bunlardan bazıları idi. 

Mehmed Emin Âli Paşa (1815-1871)
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Fermana Gelen Tepkiler 
Osmanlı Müslümanları başta olmak üzere bazı 
bürokratlar fermanın içeriğine büyük muhalefet 
gösterdiler. Müslüman tebaanın ekseriyeti, bu fermanla 
atalarının kanlarıyla elde edilmiş mukaddes haklarının 
kaybedildiğine, hâkim millet olma vasfının yitirildiğine 
inanıyorlardı.  Ancak en büyük tepki gayrimüslimlerden 
geldi. Görünüşte hâkim millet Müslümanlarla aynı 
seviyeye gelmelerine rağmen eşitlik ilkesine muhalefet 
ettiler. Bilhassa Rumlar Müslümanların üstünlüğüne 
razı olduklarını, ancak Ermeni ve Yahudilerle bir 
tutulmalarını asla kabul etmeyeceklerini ifade ettiler. 
Gayrimüslimlerin tepkisine sebep olan hükümlerden 
biri de askerlik yükümlülüğü idi. Din adamları 
da fermandan hoşlanmadılar. Cemaatlerinden 
haraç şeklinde aldıkları aidatın kaldırılarak maaşa 
bağlanmaları, göreve başlarken devlete sadakat yemini 
etmeleri, din adamlarından oluşan meclise halktan da 
üye seçilmesi gibi hususlar patrik ve metropolitlerin 
tepkilerine yol açtı. 

Islahat Fermanı’nın uygulamaya konulmasıyla birlikte 
ülkenin çeşitli yerlerinde birtakım olaylar da patlak 
verdi. Gayrimüslimlere getirilen ayin serbestliği 
sebebiyle kiliselerde çan çalınması Müslümanların 
tepkisine yol açtı. Eskiden beri yan yana yaşayan iki 
topluluk birdenbire düşman kutuplara ayrıldı. Çeşitli 
yerlerde Müslümanlarla gayrimüslimler arasında kanlı 
çatışmalar başladı. Cidde ve Lübnan olayların çıktığı 
yerlerden ikisi idi. Bunun dışında bilhassa Rumeli, 
Lübnan ve Girit gibi gayrimüslim nüfusun yoğun 
olduğu bölgelerdeki karışıklıklar Batılı devletlerin 
müdahalesine sebep oldu. Olayları önlemeye çalışan 
hükûmet, Paris Antlaşması’nın dokuzuncu maddesine 
göre devletlerin iç işlerine karışmaya hakları olmadığını 
hatırlattı. Fakat Avrupa devletleri, fermanın tatbikine 
nezaret etme hakkını dokuzuncu maddenin kendilerine 
tanıdığını bildirdiler. Dokuzuncu maddeyi sırf iç işlerine 
müdahaleyi önlemek için kabul etmiş olan Osmanlı 
hükûmeti aynı maddenin devletlere müdahale hakkı 
verdiğini acı bir şekilde öğrenmiş oldu.  

Osmanlı Devleti’nde hükûmetlerin Avrupalı ülkelerin her 
müdahalesinde yeni tavizler vermek zorunda kalması 
diğer müdahaleleri de beraberinde getirdi. Lübnan’da 
patlak veren olaylar sonrasında Rusya’nın ıslah projesine 
İngilizler kendi projelerini sunarak karşılık verdiler. Buna 

göre Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye ile Meclis-i Tanzimat 
birleştirilerek yeni bir meclis kurulacaktı. Yüksek devlet 
memurlarından ve gayrimüslimlerden seçilerek beş yıl 
için tayin edilecek on iki üyeden oluşacak olan bu meclis 
iyi bir emniyet teşkilatı kuracak, mahkemeleri ıslah 
edecek, gayrimüslimlerin şahitliğinin kabul edilmesini 
sağlayacak kanunları çıkaracaktı. Ayrıca aşar usulünün 
kaldırılması, Müslümanların ve gayrimüslimlerin birlikte 
okuyacakları mekteplerin açılması ve her valinin emrine 
gayrimüslimlerden birer müsteşar tayin edilmesi gibi 
konularla da uğraşacaktı. Hükûmet bunlarla ilgilenirken 
Avrupalı devletlerin Lübnan’daki hadiseler dolayısıyla 
müdahaleleri daha da arttı. Büyük devletlerin hazırladığı 
9 Haziran 1861 tarihli Lübnan Nizamnâmesi ile Lübnan, 
Hristiyan bir mutasarrıfın yönetiminde imtiyazlı müstakil 
sancak haline getirilerek hem fiilen hem de resmî olarak 
Osmanlı Devleti elinden çıkmış oldu.

SONUÇ
Fermanın önemli hükümlerinden biri olan ecnebilere 
mülk edinme izninin verilmesi ve vakıfların mülke 
tahvil edilmesi gibi uygulamalar toplumda büyük 
yankı uyandırdı. Muhtelif yerlerde karışıklıklar çıktı 
ve bu ortam içinde fermandaki hapishanelerin ıslahı, 
işkencenin yasaklanması, mali durumun düzeltilmesi 
ve bayındırlık faaliyetlerine girişilmesi gibi önemli 
hükümlerin tatbiki mümkün olamadı. Bunun dışında 
Osmanlı Devleti yetkilileri, siyasi ve idari bakımdan 
fermanda öngörülen yükümlülüklerini mümkün olduğu 
kadar yerine getirdi. Gayrimüslimler devletin çeşitli 
kademelerinde görev aldılar. Fakat askerlik konusunda 
aynı başarı elde edilemedi. Mesela cizye vergisinin 
kaldırılarak gayrimüslimlerin de askere alınması 
kararı uygulanamadı. Nihayet 1857’de çıkarılan bir 
kanunla gayrimüslimlerin askerlik hizmetine karşılık 
“bedel-i askerî” adlı bir vergi ödemeleri kabul edildi. 
Özetle denilebilir ki; Osmanlı toplumunun birbiriyle 
kaynaşmasında en büyük rolü oynaması ümit edilerek 
meydana getirilen ferman, Avrupalı büyük güçlerin 
her fırsatta iç işlerine müdahalesi ve Osmanlı Devleti 
bünyesinde asırlardır huzur içinde yaşayan bazı 
grupların Avrupalı devletlerden bazılarını hâmîsi 
belleyerek siyasi otoriteye karşı gelmeleri sebebiyle 
uygulanamadı ve beklenen fayda görülemeyerek 
başarısızlıkla sonuçlanmış oldu.
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Şehzadeliği
Babası Abdülmecid, annesi Tîrimüjgân Kadınefendi 
olan Şehzade Hamid Efendi 21 Eylül 1842 tarihinde 
dünyaya geldi. Küçük yaşta annesini kaybettiği için, 
babasının emriyle, Piristû Kadınefendi kendisine analık 
etti. Özel hocalar tayin edilerek eğitim aldı. Muhtelif 
hocalarından Türkçe, Farsça, Arapça, Fransızca, 
Musiki, Osmanlı tarihi ve diğer ilimleri tahsil etti. 
Zekası ve siyasi kabiliyeti sebebiyle amcası Sultan 
Abdülaziz, onun serbest bir ortamda yetişmesine 
imkan verdi. Bunun yanında Mısır ve Avrupa 

seyahatlerine katılmasını 
sağlayarak farklı toplumları 
görmesini sağladı. 
Şehzadelik yılları oldukça 
serbest bir ortamda geçen 
Abdülhamid, Maslak 
çiftliğinde toprakla uğraştı, 
koyun besledi. Bazı maden 
işletmelerinin yönetimini 
alan genç şehzade aynı 
zamanda borsa işlemlerine 
de katılarak şahsi para 
kazancını artırdı. 

Tahta Çıkışı ve Gelişen Siyasi Hadiseler 
II. Abdülhamid, 31 
Ağustos 1876 Perşembe 
günü tahta çıktı. Bu 
sırada devlet en 
buhranlı günlerini 
yaşıyordu. Abdülaziz 
devrinde başlamış 
olan Bosna-Hersek ve 
Bulgar ayaklanmalarına 
Sırbistan ve Karadağ 
muharebeleri eklenmişti. 
Bu isyanları kışkırtan 
ve destekleyen Rusya 
“Şark Meselesi”ni 
halletmek üzere 
fırsat kollamakta idi. 

Malî imkansızlıklar yüzünden isyanlar bastırılamıyordu. 
Ayrıca ülke ciddi bir mali buhran ile karşı karşıya idi. Bu 
şartlar içinde Abdülhamid büyük bir iyi niyet gösterisi 
ile işe başladı. Kısa sürede ordunun ve milletin sevgisini 
kazandı. 

Sırplar’la yapılan savaşlarda Türk ordusu önemli 
başarılar elde etti. Fakat Rusya’nın derhal savaşa son 
verilmesi konusundaki ültimatomu üzerine Sırbistan 
ile üç aylık ateşkes 
imzalandı. İngiltere 
“Şark Meselesi”nin 
İstanbul’da toplanacak bir 
konferansta ele alınmasını 
istedi. 19 Aralık 1876’da 
sadarete Midhat Paşa’nın 
getirilmesinden dört gün 
sonra İngiltere’nin teklifini 
kabul eden devletler 
İstanbul’da toplandı. Aynı 
gün yüz bir pâre top 
atışıyla Osmanlı Devleti’nin 
ilk anayasası olan Kanûn-ı 
Esâsî ilan edildi (23 Aralık 
1876).

Alelacele hazırlanarak İstanbul Konferansı’nın 
toplandığı gün ilan edilen anayasa ile Batılı devletlerin 
aşırı isteklerde bulunmaları önlenmek istenmişti. Fakat 
Batılı devletler bunu ciddiye almadılar. Daha önce Rus 
elçiliğinde hazırladıkları teklifleri, kabul edilmesi için 
Bâbıâli’ye sundular. Osmanlı Devleti’nin bağımsızlığını 
tehlikeye sokacak kadar ağır hükümler taşıyan 
teklifler, Sultan II. Abdülhamid’in emriyle 18 Ocak 1877 
günü toplanan ve geniş katılımlı Meclis-i Umûmî’de 
görüşülerek oy birliğiyle reddedildi. Elçiler, yerlerine 
birer maslahatgüzar bırakarak İstanbul’dan ayrıldı. 
Midhat Paşa İngiltere’ye, anayasanın uygulanmasının 
garanti altına alınması şartıyla Avrupalı devletlerle 
anlaşabileceğini bildirdi. İngiltere Londra’da bir 
konferans toplanması için tekrar faaliyete başladı. 
Midhat Paşa gerek bu hareketi, gerekse hakkında 
çıkarılan Osmanlı hanedanlığını kaldırarak kendi 
ailesini tahta çıkarmak veya cumhuriyet kurmak gibi 
söylentiler yüzünden, görevinden azledilerek 5 Şubat 

II. Abdülhamid (1842-1918)

Şehzade Abdülhamid Efendi

Kanun-i Esasi Metninin Kapağı

Sultan Abdülhamid
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1877’de yurt dışına sürüldü. Sultan II. Abdülhamid, 
Kanûn-ı Esâsî’nin mimarı Midhat Paşa’yı yurt 
dışına sürdüğü halde meşruti idareden vazgeçmedi. 
Anayasa gereğince seçimler üç ay içinde yapılarak 19 
Mart 1877’de meclis bizzat padişah tarafından açıldı. 

İngiltere’nin teşebbüsüyle toplanan Londra Konferansı, 
Ruslar’ın tekliflerini kapsayan Londra Protokolü’nü 31 
Mart 1877’de imzalayarak, kabul edilmesi için 3 Nisan 
1877’de Bâbıâli’ye sundu. Ağır hükümler taşıyan bu 
protokol, padişahın isteğiyle mecliste görüşülerek 
reddedildi. Durum 12 Nisan 1877’de hükûmet 
tarafından Avrupalı devletlere bildirildi. Böylece 
isteğine kavuşan Rusya, 24 Nisan 1877’de Osmanlı 
Devleti’ne resmen savaş ilan etti. Romenler, Sırplar, 
Karadağlılar ve Bulgarlar Rusya’nın yanında yer aldılar. 
Mali ve askerî vaziyeti son derece kötü durumda 

bulunan Osmanlı 
Devleti dışarıdan 
da yardım alamadı. 
Plevne’de Gazi 
Osman Paşa, 
doğuda Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa’nın 
fevkalade başarıları 
savaşın genel gidişini 
durduramadı; Türk 
orduları cephelerden 
çekilmeye başladı. 
Memleketin son 
derece karışık 
günler yaşadığı bu 
sırada, bu konularda 
tek karar organı 
olan mecliste de 
tam bir anarşi 
hüküm sürmekte 
idi.  Padişah, Rus 
ilerlemesi karşısında 
meclisten karar 
alınmasını istediği 
halde, bu konuda 
meclis herhangi bir 
karar alamıyordu. 

Sultan II. Abdülhamid, Ruslar’la yapılacak barış 
konusunu görüşmek üzere sarayda olağanüstü bir 
meclis topladı. Toplantıya parlamentodan da beş kişi 
katıldı. Başvekil Ahmed Vefik Paşa, Ruslar’ın teklif 
ettikleri barış şartlarını anlattı ve bu şartların ağırlığı 
karşısında hükûmetin barış kararını tasvip edip 
etmediklerini mecliste bulunanlara sordu. Herkesin 
olumlu cevap verdiği bir sırada, mebuslardan 
Astarcılar Kethüdâsı Ahmed Efendi birden ayağa 
kalkarak Padişahı alışılmamış bir üslupla suçladı 
ve olaylardan meclisin sorumlu olmadığını söyledi. 
Padişah da bizzat cevap vererek bu savaştan 
kendisinin sorumlu olmadığını, bu konuda vazifesini 
yaptığını söyledi. Astarcılar kethüdâsının terbiyesiz 
tavırlarında ısrarı üzerine padişah tekrar söz alarak 
“Ben artık Sultan Mahmud’un izinden gitmeye 
mecbur olacağım.” şeklinde sözlerini bitirdi. Sultan, 
anayasanın kendisine tanıdığı yetkiyle, 13 Şubat 
1878’de Meclis-i Mebûsan’ı süresiz olarak tatil etti, 
fakat meşrutiyet ve anayasadan vazgeçtiğine dair 
hiçbir beyanda bulunmadı. 3 Mart 1878’de Rusya ile 
Ayastefanos Antlaşması imzalanarak savaş tehlikesi 
bertaraf edildi.

Savaş bitmişti ama ağır hükümler içeren bir nihai 
antlaşma geride bıraktı. İngilizler toplanacak olan 
Berlin Konferansı’nda Osmanlı Devleti lehine 
karar alınmasını sağlayacağı yönünde vaatte 
bulunmasına rağmen sözünde durmadı. 13 
Temmuz 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması 
ile bazı topraklar kaybedildiği gibi, Rusya’ya 
karşı da ağır bir harp tazminatı ödenmesi kabul  
edildi. 

Yönetim Tarzı

II. Abdülhamid bu siyasi, sosyal ve ekonomik 
hadiselerden ötürü ülke yönetiminde sert bir politika 
takip etti. Sultan Abdülaziz’in ölümünden sorumlu 
tuttuğu Midhat Paşa ve arkadaşları Yıldız Sarayı’nda 
kurulan özel mahkemede yargılanarak ölüm cezasına 
çarptırıldılar. Ancak padişah ölüm cezalarını müebbet 
hapse çevirdi. Saltanatı süresince daima tasarruflu 

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Garp 
Ordusu Komutanı  Gazi Osman Paşa

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Kafkas 
Cephesi Komutanı Gazi Ahmed  

Muhtar Paşa
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hareket etti. Devlet hazinesine el atmadan ve 
çoğu zaman kendi kesesinden bazı fedakârlıklarda  
bulundu. Sarayın masraflarını büyük oranda kıstı ve 
sade bir hayatı tercih etti.

II. Abdülhamid, ekonomik alanda kendisinden önceki 
padişahlardan devraldığı dış borçları da temizlemeye 
gayret etti. Tahta çıktığında, 1854-1874 arasında 
alınmış dış borçların vadesi dolan yıllık anapara ve 
faiz ödemeleri devletin olağan gelirlerinin yarısını 
geçiyordu. Avrupalı alacaklıların temsilcileriyle 
20 Aralık 1881’de Muharrem Kararnamesi’ni 
imzaladı. Bu anlaşma ile alacaklı ülkelere belli devlet 
gelirlerini toplamak üzere Düyûn-ı Umûmiye’yi 
kurma imtiyazı tanındı. Böylece Osmanlı Devleti’nin 
Avrupa piyasalarındaki itibarı arttı. Eski borçların 
büyük bir kısmı ödendi ve yabancı piyasalardan 
daha düşük faizlerle borçlanma imkânları elde  
edildi. 

Dış Politikadaki Mahareti 
Abdülhamid’in en başarılı yönü dış politikası 
idi. Dünyadaki politik gelişmeleri yakından takip 
etmek üzere sarayda bir çeşit bilgi merkezi kurdu. 
Türkiye ile ilgili bütün dünyada çıkan yazılar ve dış 
temsilciliklerden padişaha gelen raporlar burada 
toplanır ve değerlendirilirdi. Dış politikada temel 
amaç, imparatorluğun barış içinde yaşamasını temin 

etmekti. Abdülhamid, Avrupa devletlerinin Türkiye 
üzerinde birbiriyle çelişen çıkar ve ihtiraslarından 
faydalandı. Hiçbir devletle devamlı anlaşmaya 
girmedi. Büyük devletleri mümkün olduğu kadar 
birbirlerinden ayırabilmek için çeşitli diplomatik 
faaliyetlere girişti. İngiltere’ye karşı Rusya ile dostluk 
kurmaya yöneldi. Mısır’da İngiltere’nin karşısına 
Fransa’yı çıkararak İngilizlerin etkisini kırmaya  
çalıştı. 

Halifelik sıfatını Osmanlı padişahları arasında 
en çok kullanan o oldu. Bu sıfatın verdiği güçle, 
Güney Afrika ve Japonya gibi uzak ülkelere din 
âlimleri göndererek İslamiyet’in oralarda da 
yayılması için çalıştı. Abdülhamid’in Çin’deki tesiri 
o kadar büyük oldu ki, Pekin’de onun adına bir 
İslâm üniversitesi açıldı ve kapısında Türk bayrağı 
dalgalandı. Şam’dan Mekke’ye kadar uzanan Hicaz 
demiryolunu inşa ettirdi. Araplar arasında başlattığı 
yoğun propagandalarla, ortak düşmanın, İslamiyet’in 
düşmanı olan Batı emperyalizmi olduğunu ve 
buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini ileri  
sürdü. 

Bu çalışmaların kısa sürede etkisi görülünce, Batılı 
diplomatlar bunu “İslamiyet yeniden hortluyor” 
şeklinde ülkelerine rapor etmeye başladılar. Bunun 
üzerine Batılı devletler, gayrimüslimlere eşit 
muamele yapılmadığı iddiasıyla Osmanlı Devleti 
üzerindeki baskılarını artırdılar. Devletin iç işlerine 

Yıldız Sarayı

Sultan II. Abdülhamid'in Cuma Selamlığı
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yaptıkları müdahaleler büyük diplomatik bunalımlara 
ve gerginliklere sebep oldu. Ancak Batılı büyük 
devletlerin tehditlerine rağmen bazı konularda taviz 
verilmedi ve Ermeni meselesi de bunlardan biriydi. 
Abdülhamid’in direttiği ve kısmen başarıya ulaştığı 
önemli konulardan biri de Filistin meselesi idi. 
Siyonistler, Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması için 
Abdülhamid’e başvurdular ve Osmanlı maliyesinin 
en büyük problemi olan dış borçların bir kalemde 
silineceğini söylediler. Padişah bu para tekliflerini 
kabul etmediği gibi, Yahudilerin çeşitli yollarla Filistin’e 
gelip yerleşmelerine engel olacak bazı tedbirler de 
aldı. 

Eğitim ve Öğretim Seferberliği 

Sultan II. Abdülhamid’in hükümranlık yılları zor mali 
koşullar altında oldukça önemli reformların yapıldığı 
süreci oluşturmaktaydı. Eğitim, bayındırlık ve tarım 
alanında olumlu gelişmeler görüldü. Bilhassa eğitim 
alanındaki gelişmeler büyüktür. Kendi gelirleriyle ayakta 
duramayan medreselerin yeni usullerle eğitim veren 
okullara dönüştürülmesine hız verildi. Kaliteli uzman-
memur yetiştirmek üzere yüksekokullar açıldı. Mülkiye, 
Hukuk, Güzel Sanatlar, Hendese, Dârülmuallimîn, 
Maliye, Ticaret, Ziraat, Lisan mektepleriyle 
Dârülfünun Üniversitesi Abdülhamid döneminde 
açılmıştır. Bu yüksekokullara öğrenci yetiştirmek 
üzere ilk ve orta öğretime de önem verilmiştir. 
Sultan memleketin kültür seviyesini yükselten 
uygulamalara da imza atmıştır: Müze-i Hümâyun, 
Askerî Müze, Bayezid Kütüphanesi, Yıldız Arşivi ve 
Kütüphanesi gibi kültür müesseseleri bu dönemde 
tesis edilmiştir. Ayrıca, sağlık alanında da önemli 
adımlar atılmış, Tıbbiye’de öğretim dili Fransızcadan 
Türkçeye çevrilmiştir. Haydarpaşa Tıbbiyesi ve kendi 
parasıyla yaptırdığı Şişli Etfal Hastanesi ile bir kısım 
masraflarını kesesinden karşıladığı Dârülaceze onun 
sağlık ve sosyal yardım alanlarında attığı önemli  
adımlardır. 

Bütün memlekette ticaret, ziraat ve sanayi odaları da 
yine Abdülhamid zamanında açıldı. İlk defa “tahrir-i 
nüfus” teşkilâtı kurularak, memlekette insan gücü 
ve mal varlığının istatistikî bir şekilde her yıl düzenli 
olarak tespitine çalışıldı. Ayrıca imar ve bayındırlık 
faaliyetlerine de hız verildi. Anadolu ve Rumeli 
demiryollarının büyük bir kısmı tamamlandığı gibi, 
yol bulunmayan Anadolu’da bir şose şebekesi 
meydana getirildi. Çeşitli şehirlerde atlı ve elektrikli 
tramvaylar, düzenli rıhtımlar yapıldı. Hicaz ve 
Basra’ya kadar telgraf hatları çekildi. Abdülaziz 
döneminde “memleket ve menâfi sandıkları” adıyla 
bazı kredi müesseseleri kurulmuştu. Bunlar 1883’te 
Menâfi Sandıkları, 15 Ağustos 1888’de de Ziraat 
Bankası adını aldı. Hukuk alanında da önemli adımlar 
atıldı. Ceza usulü ve ticaret usulü kanunları çıkarıldı. 
İlk defa mahkemelerde müddeiumumilik müessesesi 
kuruldu. Batı örneklerine göre polis teşkilâtı 
yeniden düzenlendi. Memurlar için Tekaüt Sandığı  
kuruldu. 

Tahttan İndirilmesi ve Vefatı

1909’da bir bahane ile tahttan indirilen Sultan II. 
Abdülhamid kendisini hal eden heyete Çırağan 
Sarayı’nda oturmak istediğini söylediği halde kabul 
edilmeyip alelacele Selânik’e gönderildi. Eşyasını 
dahi alamadan birkaç bavulla gece yarısı Yıldız 

Mimar Fossati'nin inşa ettiği ilk dârülfünun binasının gravürü
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Sarayı’ndan çıkarılan Abdülhamid, aile ve maiyet 
efradından oluşan otuz sekiz kişi ile Sirkeci’den özel 
bir trenle Selânik’e götürüldü.

Selânik’te Alâtini Köşkü’ne yerleştirilen Abdülhamid, 
orada vaktini marangozluk ve demircilikle geçirdi. 
Bu sırada Balkan milletleri, Osmanlı Devleti’ne karşı 
birleşerek Balkan savaşlarını başlattılar. Kendisine 
gazete verilmediği için bu gelişmelerden haberdar 
olamayan Abdülhamid’in, düşmanın Selânik’e 
yaklaşması üzerine İstanbul’a nakledilmesine karar 
verildi. Durumu kendisini almaya gelen heyetten 
öğrenen Hünkâr, Balkan ittifakına ve bu ittifaktan 
hükûmetin haberdar olmamasına hayret etti. 
Selânik’ten ayrılmak istemeyen Sultana tehlikeden 
bahsedilince, “Ben de bir silah alır, askerle birlikte 
memleketimi müdafaa ederim; ölürsem şehid olurum” 
cevabını verdi. 1 Kasım 1912’de Beylerbeyi Sarayı’na 
yerleştirilerek hayatının son yıllarını burada geçirdi. 
10 Şubat 1918 Pazar günü hayata gözlerini yuman 
Abdülhamid’in cenazesi Topkapı Sarayı’na nakledilerek 
teçhiz ve tekfini yapıldı. Sultan Reşad’ın iradesiyle, 
ölümünün ertesi günü padişahlara mahsus muazzam 
bir törenle Divanyolu’ndaki II. Mahmud Türbesi’ne  
defnedildi.

Mizaç ve Yönetim Anlayışı

Sultan Abdülhamid, Osmanlı ailesinin bütün 
özelliklerini taşımaktaydı. Soğukkanlı ve diplomasi 
konusunda uzmandı. Titrek fakat kalın bir sesi vardı; 
çok dinler, az konuşurdu. Kendisiyle konuşanlara 
saygı telkin eder, herkese karşı nazik davranırdı. 
Hoşlanmadığı kimselere bile güler yüz gösterir ve 
sevmediğini belli etmezdi. Karşısındakinin duygu ve 
düşüncelerini sezmekte mahirdi. Fevkalade bir zekaya 
ve hafızaya sahipti. İradesi kuvvetli, tehlike karşısında 
metanetli idi. İçki içmez, her türlü sefahatten uzak 
durur, sade bir hayat yaşardı. Jimnastiğe meraklı 
olup kılıç kullanma ve tabanca atmakta mahir idi. 
Devlet işlerini her şeyin üstünde tutar ve önemli 
haberler alındığında uykusundan dahi uyandırılmasını 
isterdi. Önemli devlet meselelerinde karar vermeden 
önce değişik fikirdeki devlet adamlarının görüşlerini  
alır, daha sonra kesin kararını verirdi. 

Selanik Alâtini Köşk

Sultan II. Abdülhamid
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Hava Kuvvetlerindeki Küresel Gelişim 
Dünyada hava teknolojisinin başlangıcı 19. yüzyılın 
sonları ile 20. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. 
Keşif için kullanılan balonların harp sahalarında 
görülmesinden kısa süre sonra uçaklar da önce 
keşif hemen akabinde ise kara harekâtına yardımcı 
bir hava kuvveti olarak kullanılmaya başlanmış 
ve bu durum savaşların icra edilişinde dramatik 
dönüşümler meydana getirmişti. Uçakların 
savaşlarda bir kuvvet olarak kullanılmaya başlanması 
cephe ile cephe gerisi ayrımını da ortadan kaldırarak 
ülkelerin bütün millî kaynaklarının kullanıldığı ve 
asker-sivil tüm vatandaşların düşmanların bir hedefi 
haline geldiği topyekûn harbin yolunu açtı. Osmanlı 
Devleti de bu yeni teknolojik gelişmelerden uzak 
kalmayarak 1911 yılında İtalyanlar ile icra edilen 
Trablusgarp Savaşı’nda bu uçaklardan satın alarak 
kullanmıştı. Uçakların ilk kullanılmaya başlandığı 
bu tarihten sonra hava sanayisi hızla gelişirken 
bilhassa I ve II. Dünya harpleri, hava kuvvetlerinde 
mücadelenin en çok yaşandığı bir zaman dilimini  
oluşturdu. 

Türk Tayyare Cemiyetinin Kurulması 
I. Dünya Savaşı’nda önemi iyice anlaşılan, Millî 
Mücadele yıllarında eksikliği fazlaca hissedilen hava 
kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması için en uygun 
zaman Cumhuriyet’in ilanından sonra oluştu. 16 Şubat 
1925 yılında tesis edilen Türk Tayyare Cemiyetinin 
hedefi ilk başlarda uçak sanayisini kurmak olsa da 
sonraki yıllarda bu hedef kurumun kuruluş amaçları 
arasından çıkarılmış ve cemiyet bu süreçte daha çok 
sportif havacılık ile bağış işlerini koordine ederek 
hava kuvvetlerine uçak temini ile iştigal etmişti. 
Kurucu üyeleri; Pilot Şakir Hâzım, Pilot Vecihi Hürkuş 
ve eski râsıtlardan Hasan İskender beylerdi. Bizzat 
Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle kurulan cemiyet, millî 
imkanlarla Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu 
güce ulaşmasını hedefliyordu. Bunun için Türkiye’nin 
kendi uçaklarını üretmesi gerekiyordu. Cemiyetin 

kendisinden beklenilen unsurları; havacılık sanayisinin 
temellerini atmak ve geliştirmek; havacılığın askerî, 
ekonomik, sosyal ve siyasal önemini anlatmak;  askerî, 
sivil ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak; gerekli 
araç ve gereci hazırlamak; personel yetiştirmek ve 
nihayet uçabilen bir Türk gençliği meydana getirmek 
şeklinde özetlenmişti. 

Türk Tayyare Cemiyetinin Tesisi (16 Şubat 1925)
ve Havacılık Sanayisindeki Gelişmeler

Türk Tayyare Cemiyeti  Amblemi

Türk Tayyare Cemiyeti kurucu üyesi, pilot ve uçak mühendisi  
Vecihi Hürkuş
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Cemiyetin Türk Hava Kurumu İsmini Alması ve 
Gelir Kaynakları
Kurumun adı 1935 yılında Türk Hava Kurumu olarak 
değiştirildi. Zor mali koşullar altında ve havacılık 
faaliyetlerinin oldukça pahalı olması sebebiyle bu 
süreçte halktan yardımlar toplanmış ve ilk planda bu 
yardımlarla uçaklar tedarik edilmeye başlanarak Türk 
Hava Kuvvetlerine bağışlanmıştı. Kurumun kuruluş 
yıllarındaki gelir kaynakları yaklaşık olarak yirmi bir 
kalemden oluşmaktaydı. Bunlar arasında en önemlileri;
a) Halkın bağışları ve yardım pulları, 
b) Tayyare piyangosu,
c) Fitre-zekât ve kurban derileri,
d) Tayyare pulu,
e) El ve duvar ilanları imtiyazı,
f) Her sigara paketine isabet eden bir sigara farkı 
ücreti,
g) Bakanlar Kurulu kararıyla sağlanan gelir, hak ve 
imtiyazlarla bütçeden alınan yardımlar
h) Üye aidatları,
ı) Kira gelirleri,
i) İştirakler gelirleri,
j) Faiz gelirleri,
k) Makara ve iplik fabrikası tesis hakkı,

l) Muhtelif fabrikaların işletilmesi ile elde edilen gelir 
kalemlerinden oluşmaktaydı. 

Bilhassa halktan toplanan bağışların miktarını 
artırmak için bağış yapan belde, ilçe, il, dernek, meslek 
grupları ve şahıs adlarının yardım makbuzlarında 
gösterilmesi yoluna gidilmiş ve bu sayede katılımın 
artırılması hedeflenmişti. Mesela Erzurumlu Nafiz 
Bey, İstiklal Savaşı yıllarında dört uçak alarak büyük 
bir hizmette bulunmuş, bunun dışında Ermeni ve 
Musevi vatandaşların da kendi aralarında bağış 
toplayarak bazı kampanyalarda yer aldığı gözlenmişti. 
Türk Hava Kurumu elde edilen bağışlarla Türk Hava 
Kuvvetlerinin uçak ihtiyacını ithalat ile karşılamaya 
çalıştığı gibi diğer taraftan da önemli bir faaliyet alanı 
olarak pilot yetiştirme meselesine ehemmiyet vermiş, 
önce askerî alanda akabinde de sivil havacılıkta ihtiyaç 
duyulan pilotların yetiştirilmesine gayret edilmişti. 

Tayyare Cemiyeti, gelirlerini artırabilmek için muhtelif 
sosyal etkinlikler de düzenlemişti. Bunlardan bir 
tanesi tesis edilen at yarışı organizasyonlarıdır. 
Sivas ve ilçeleri başta olmak üzere muhtelif yerlerde 
düzenlenen at yarışlarının gelirleri Cemiyet ile Türk 
Ocakları arasında pay edilmiştir. Tayyare Piyangosu

Türk Tayyare Cemiyeti Yardım Makbuzu (1935)

Türk Tayyare Cemiyeti Yardım Makbuzu
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Etimesgut Uçak Fabrikasının Çeyrek Asırlık 
Serencamı

Şubat 1925 yılında tesis edilen Türk Tayyare Cemiyeti, 
II. Cihan Harbi öncesinde daha çok, bağışların 
toplanması ve uçak satın alımı ile ilgilenmekte idi. 
Ancak II. Cihan Harbi sürecinde Türkiye’nin ihtiyacı 
olan uçakların içeride üretilmesi mecburiyeti kendini 
gösterince Türk Hava Kurumu tarafından uçak ve 
uçak motor fabrikalarının kurulması planlanmıştır. 
Etimesgut Uçak Fabrikası 1942 yılında bu amaçla 
tesis edilmiş ve kısa sürede 129 teknik personel, 143 
memur ve 606 işçi olmak üzere toplam 878 kişinin 
çalıştığı bir fabrikaya dönüşerek bu alanda dış sipariş 
alabilen büyük bir üretim tesisi meydana getirilmişti. 
Bu fabrikada pek çok uçak ve planör üretilmiş, 
prototip hava araçları hazırlanmıştır. Ancak II. Cihan 
Harbi’nin bitiminden sonra Amerika’dan alınan dış 
yardımların artması ve daha önemlisi bu işletmelerin 
yurt içinden sipariş alamaması imalatın aksamasına 
sebep olmuş ve fabrika kısa süre sonra iş yapamaz 
hale gelmiştir. Bu durumu Nisan 1949 yılında Türk 
Hava Kurumunun kadrosunun daralmasında dahi 
görmek mümkündür: Bu tarihte çalışan personel 
sayısı; 63 teknik personel, 49 memur, 285 işçi, 
çırak ve müstahdem olmak üzere toplam 397 
kişiden oluşmaktadır. Yeni siparişlerin alınamaması 
sonucunda uçak fabrikası 1952 yılında Makine Kimya 
Enstitüsü Kurumuna (MKEK) devredilmiştir. Ancak 
işin en ironik yanı uzun yılların birikimiyle elde 
edilebilen havacılık sanayisindeki teknolojik birikimin 
bir anda kaybedilmesidir. MKEK’ye devrinden 
sonra uçak fabrikası yerini traktör fabrikasına 
bırakmış, buradaki alet-edevattan bu şekilde istifade 
edilme yoluna gidilmiştir. Ziraat Bankası ile ortaklık 
kuran bir Amerikan firması Etimesgut’taki motor 
fabrikasını Makine Kimya Enstitüsünden satın alarak 
bir traktör fabrikası tesis ettiklerini ve bu işletmede 
üretilen araçların Avrupa’ya da ihraç edilerek 
Türk sanayisini ileri noktalara taşıyacaklarını ilan  
etmişti. 

SONUÇ 
Amerika’dan alınan askerî hibelerin yurt içi üretimi 
geriye götürmesinin yanında ülke dahilinde silah ve 
teçhizatın temininden sorumlu MSB ve Genelkurmay 
gibi kurumlardan gerekli siparişlerin alınamaması, 
savunma sanayisindeki bu işletmeleri ekonomik olarak 
zor durumda bırakmış ve II. Cihan Harbi yılları bilhassa 
havacılık sanayisindeki imalatın olumsuz seyretmesinde 
bir milat olmuştur. Ucuz veya hibe olarak alınan askerî 
yardımlar üretimin en hassas süreçlerinin atlanmasına 
ve nihayetinde kritik parçaların üretildiği sanayide 
dışa bağımlı bir ülke konumuna düşülmesine sebep 
olmuştu. Kıbrıs Barış Harekâtı esnasında Amerika’dan 
alınan silah ve teçhizatın kullanımında yaşanan sorunlar 
Türkiye’de yerli ve millî savunma sanayisinin bir an önce 
gelişmesi gerektiği konusunda uyarıcı bir etki yapmış 
olsa da meyveleri uzun yıllar sonrasında alınabilen bir 
sektör olması itibarıyla savunma sanayisinde kendine 
yeter bir duruma gelebilmek kolay değildi. 

Bu bağlamda 1980’li yıllar savunma sanayisinde yeni 
bir yapılanmaya gidilen ve son teknolojiye ulaşmada 
teknik seviyesi yüksek ülke veya firmalarla ortak 
üretimlerin tesis edilmeye başlandığı yıllar olarak geride 
kaldı. Bu dönemde kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri 
son yıllarda stratejik hedefler doğrultusunda üretim 
yapabilme aşamasına gelebildi. Güçlü bir irade ile ve 
bütçeden savunma sanayisine ayrılan payın önceki 
yıllara göre önemli oranda artmasıyla Türkiye son on 
senedir bu alanda gözle görülür bir ivme yakalayarak 
yerli ve millî bir sanayi oluşturmaya dönük epey 
yol aldı. Kritik malzeme ve parçaların yurt içinde 
imalatı ve bu mal ve hizmetlerin yurt dışına ihraç 
edilmesiyle elde edilecek gelirler, teknolojinin hızla 
değiştiği savunma sanayisinde kendine yeter bir 
duruma gelebilmenin vazgeçilmez unsurları olarak 
idrak edildi ve Türkiye 80’lerde yeniden başlayan ve 
son on senedir ciddi bir şekilde elde edilen birikimle 
bu konuda dışa bağımlı olmaktan kurtulma noktasına 
gelebildi. Askerî teknolojide dışa bağımlı olmanın ülkeyi 
ekonomik ve siyasi açıdan da bağımlı olmaya zorladığı 
düşünüldüğünde savunma sanayisindeki kendine yeter 
bir seviyeye gelebilmenin hayatiyeti çok daha net bir 
şekilde anlaşılabilir. 
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Muhyettin AKSAK

23 ve 24. Dönem AK PARTİ Erzurum Milletvekili.

Muhyettin Aksak, 11 Ocak 2019’da vefat etti. Aksak’ın cenazesi 
Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

Aksak, 1957’de Aziziye/Yarımca’da doğdu. Konya Selçuk 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 
Bölümünden mezun oldu. Erzurum Merkez Yakutiye 
Belediye Başkanlığı, Abdurrahman Gazi Vakfı Genel Başkan 
Yardımcılığı, Palandöken Vakfı Kurucu Genel Başkanlığı, İlim 
Yayma Cemiyeti Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum Kalkınma 
Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzurumspor Onursal Üyeliği, 
Erzurum Ticaret Odası ve Erzurum İnşaat Mühendisleri Odası 
Üyeliği görevlerinde bulundu.

(1957-2019)

Fevzi KARTAL

Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi. (14.10.1979 – 12.09.1980)

Fevzi Kartal, 9 Ocak 2019’da vefat etti. Kartal’ın cenazesi 
İstanbul Florya Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
İstanbul Esenyurt Hoşdere Mezarlığı’nda defnedildi. 

Kartal, 1933’te Van’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı.

(1933-2019)
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Mikail AYDEMİR

16. Dönem Cumhuriyetçi Güven Partisi, Bağımsız ve Adalet 
Partisi; 17. Dönem Doğru Yol Partisi Ağrı Milletvekili.

Mikail Aydemir, 11 Ocak 2019’da vefat etti. Aydemir’in cenazesi 
Ağrı Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Ağrı Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Aydemir, 1933’te Göle’de doğdu. Ticaret ile uğraştı.

(1933-2019)

Mustafa Şinasi ÖZDENOĞLU

14. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili 
ve Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilcisi.  
(06.01.1961 – 25.10.1961)

Mustafa Şinasi Özdenoğlu, 14 Ocak 2019’da vefat etti. 
Özdenoğlu’nun cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden 
sonra Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Özdenoğlu, 1921’de Gümüşhane’de doğdu. Siyasal Bilgiler 
ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 
Kaymakamlık, serbest avukatlık ve Ankara Polis Enstitüsü 
Müdür Muavinliği görevlerinde bulundu.

(1921-2019)
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Asım YILMAZ

12. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar 
Milletvekili ve Kurucu Meclis Afyonkarahisar İli Temsilcisi.  
(06.01.1961 – 15.10.1961)

Asım Yılmaz, 24 Ocak 2019’da vefat etti. Yılmaz’ın cenazesi 
Kocatepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Yılmaz, 1925’te Bolvadin’de doğdu. İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Erzurum, Oltu ve Mersin 
Cumhuriyet Müddeî-i Umûmî Muavinliği ve serbest avukatlık 
görevlerinde bulundu.

(1925-2019)

Mehmet Kadri KAPLAN

Millî Birlik Komitesi Üyesi (27.05.1960 – 25.10.1961) ve Cumhuriyet 
Senatosu Tabii Üyesi. (25.10.1961 – 12.09.1980) 

Mehmet Kadri Kaplan, 22 Ocak 2019’da vefat etti. Kaplan’ın 
cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra Ahmet Hamdi 
Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka 
Mezarlığı’nda defnedildi.

Kaplan, 1922’de Yalıköy’de doğdu. Harp Akademisi ve Yüksek 
Komuta Akademisinden mezun oldu. Gelibolu 66. Topçu Alayı 
Subaylığı, Ankara Yedek Subay Okulu Topçu Taburu Komutanlığı 
Subaylığı, İstanbul Hava Savunma Komutanlığı 1. Uçaksavar Alay 
Komutanlığı Subaylığı, Tuzla Uçaksavar Okulu Radar, Komuta 
Aleti ve Atış Öğretmenliği, Erzurum 9. Kolordu Uçaksavar 
Taburu Subaylığı, Dörtyol 39. Tümen Topçu Komutanlığı Batarya 
Komutanlığı, Tümen 4. Şube Müdürlüğü, Dörtyol 39. Tümen Topçu 
Komutanlığı 4. Tabur Komutanlığı, 39. Tümen 3. Şube Müdürlüğü 
ve Tümen Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Genel 
Sekreterliği Harekât Subaylığı, Millî Savunma Bakanlığı Yüksek 
İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

(1922-2019)



170

Vefat Eden Milletvekillerimiz

OCAK - ŞUBAT 2019

Süleyman YILDIRIM

15. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili.

Süleyman Yıldırım, 29 Ocak 2019’da vefat etti. Yıldırım’ın 
cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra Tunceli 
Merkez Cemevi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Tunceli Güleç Köy Mezarlığı’nda defnedildi.

Yıldırım, 1935’te Tunceli’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı.

(1935-2019)

Abdülkadir TİMURAĞAOĞLU

16. Dönem Millî Selamet Partisi Mardin Milletvekili.

Abdülkadir Timurağaoğlu, 27 Ocak 2019’da vefat etti. 
Timurağaoğlu’nun cenazesi Mardin Kızıltepe Altıntoprak Valide 
Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Altıntoprak 
Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

Timurağaoğlu, 1930’da Altınbeşik’te doğdu. Çiftçilik ile uğraştı.

(1930-2019)

Mustafa BAYRAM

20. Dönem Anavatan Partisi, Refah Partisi, Bağımsız ve 
Fazilet Partisi; 21. Dönem Fazilet Partisi ve Bağımsız Van 
Milletvekili.

Mustafa Bayram, 30 Ocak 2019’da vefat etti. Bayram’ın cenazesi 
Van Edremit Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Van Edremit Sarmansuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Bayram, 1938’de Başkale’de doğdu. İthalat - ihracat ve çiftçilik yaptı. 
(1938-2019)
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Lokman BAŞARAN

12. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili.

Lokman Başaran, 31 Ocak 2019’da vefat etti. Başaran’ın 
cenazesi TBMM’de düzenlenen törenden sonra Isparta Yalvaç 
Devlethan Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Yalvaç Saray Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi.

Başaran, 1919’da Yalvaç’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 
I. Dâhiliye Kliniği Tabipliği ve serbest doktorluk görevlerinde 
bulundu.

(1919-2019)

Ekrem Şadi ERDEM

15. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili.

Ekrem Şadi Erdem, 6 Şubat 2019’da vefat etti. Erdem’in 
cenazesi Artvin Şavşat Merkez Camisi’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Çayağazı Köy Mezarlığı’nda defnedildi.

Erdem, 1933’te Şavşat’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. Serbest Avukatlık, Şavşat Postası 
gazetesi Sahipliği ve Yazı İşleri Müdürlüğü, Şavşat Şehir 
Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu.(1933-2019)
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Ali Mazhar HAZNEDAR

Danışma Meclisi Ordu Üyesi, (15.10.1981 – 06.11.1983)  
17. Dönem Milliyetçi Demokrasi Partisi, Bağımsız ve Doğru Yol 
Partisi Ordu Milletvekili.

Ali Mazhar Haznedar, 6 Şubat 2019’da vefat etti. Haznedar’ın 
cenazesi Ankara Maltepe Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi.

Haznedar, 1925’te Ordu’da doğdu. İstanbul Teknik 
Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu. İller Bankası 
Genel Müdürlüğü Su İşleri Müdürlüğü Mühendisliği, Grup 
Şefliği, Su İşleri Müdür Muavinliği; Su İşleri Müdürlüğü, 
Genel Müdür Muavinliği ve Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetim 
Bakanlığı Başmüşavirliği, İmar ve İskân Bakanlığı Müsteşarlığı 
görevlerinde bulundu.

(1925-2019)

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMETLER 
NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

Halil BAŞOL

13, 15 ve 16. Dönem Adalet Partisi; 19. Dönem Doğru Yol 
Partisi Tekirdağ Milletvekili. 39 (S. Demirel 31 Mart 1975 – 21 
Haziran 1977) ve 43. (S. Demirel 12 Kasım 1979 – 12 Eylül 
1980) Hükûmet Ticaret Bakanı. 

Halil Başol, 10 Şubat 2019’da vefat etti. Başol’un cenazesi 
Tekirdağ Orta Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 
Tekirdağ Hayrabolu Parmaksız Köy Mezarlığı’nda defnedildi.

Başol, 1925’te Hayrabolu’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisinden mezun oldu. Çiftçilik, Mali Müşavirlik, 
Mensucat Fabrikası İdare Müdürlüğü, S.S. Fındık Satış 
Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

(1925-2019)
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