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TBMM Başkanı Faaliyetleri

MART 2019

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, TEKİRDAĞ'A BİR 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yurt içindeki 
ilk programını memleketi Tekirdağ'a gerçekleştirdi.

Tekirdağ'a giden Şentop, Çorlu Havaalanı’nda  
AK PARTİ Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül 
ve Mustafa Yel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ile kamu kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı. 

Çorlu Havaalanı'nda düzenlenen karşılama töreninde 
Şentop'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TBMM Başkanı Şentop, mehter takımının konseri 
ve halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından 
vatandaşlara hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trakya, 
Tekirdağ ve Rumeli'ye gösterdiği teveccühden 
bahseden ve TBMM Başkanı seçilmesinde destek 
verenlere teşekkür eden Şentop, Erdoğan'ın 
Tekirdağlılara selamını getirdiğini söyledi. 

Ziyaretlerinin sıklığının değişmeyeceğinin altını çizen 
Şentop, şu şekilde konuştu: 

"Bundan sonra zaten hep beraberiz, değişen hiçbir 
şey yok. Hep beraber olacağız, Tekirdağ'da her zaman 
çarşıda, sokakta esnafımızla beraber olacağız. 

Mümkün olduğu kadar hafta sonları cuma, cumartesi, 
pazar, pazartesi memleketimde olacağım. Tekirdağ'da 
olacağım, Edirne'de, Kırklareli'nde, arkadaşlarımız var, 
hep beraber olacağız. Batı Trakya'da, Makedonya'da, 
oralarda hep beraber olacağız. Dualarınızı ve 
desteklerinizi bekliyorum. Cenabıhak milletimize karşı 
bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımıza, 
arkadaşlarımıza, büyüklerimize, dostlarımıza karşı 
mahcup etmesin. Hep beraber dua edelim. Bugün 
cuma ve duaların kabul saati. Daha çok görüşeceğiz. 
Hepinizi kucaklıyor ve Allah'a emanet ediyorum." 

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra havaalanından 
ayrılarak şehir merkezine hareket etti.

1 Mart 2019
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TBMM Başkanı Faaliyetleri

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki  
Eski Cami'de kıldığı cuma namazının 
ardından gazetecilere açıklamada 
bulundu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, cami 
çıkışında yaptığı açıklamada, pazar günü yapılan 
seçimde Meclis Başkanlığına seçildiğini anımsattı.

Cuma namazını kıldığı Eski Cami’de rahmetli dedesinin 
müezzinlik yaptığını ifade eden Şentop, doğduğu 
topraklarda uzun yıllar vakit geçirdiğini söyledi.

Önemli bir görevde olmasının yanında sık sık 
Tekirdağ'a geleceğini ifade eden Şentop, sözlerine şu 
şekilde devam etti: 

"Küçüklüğümüz, gençliğimiz hep buralarda geçti. 
Meclis Başkanı olarak ilk defa Tekirdağ'da bulunmaktan 
ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Tanıdıklarımız 
çok, hepsiyle cami çıkışında selamlaştık. Bugün de 
buralarda programlarımız var, biraz hasbihâl ederek 
hasret gidereceğiz. Bundan sonra da Ankara'da 
işlerimiz azaldığında geleceğimiz ilk yer Tekirdağ 
olacak. TBMM Başkanlığı çok önemli bir görev 
Türkiye'de. Cumhurbaşkanımızın bulunduğu protokol 
sırasından sonra TBMM Başkanlığı ikinci sırada yer 
alıyor. 

Bir taraftan da biliyorsunuz yasama, yürütme, yargı... 
Yasamanın başına Meclis Başkanı olmuş oluyor. 
Böyle bir görev, büyük bir onur ve şeref duyulacak bir 
görev. Tabii bu Mecliste milletvekillerimizin oyları ile 
oldu. Öncesinde ise Cumhurbaşkanımızın teveccühü 
ile oldu. Bunun getirdiği sorumluluklar var. Güçlü, 
tecrübeli ekibimiz var, başta Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere. Onun teveccühleri tavsiyeleri,  
yol göstericiliği her zaman bizim için önemli."

TBMM Başkanı Şentop, geçmişte olduğu gibi yeniden 
birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını sözlerine 
ekledi.

Konuşmasının ardından Şentop, çarşı esnafını ziyaret 
ederek vatandaşlarla sohbet etti ve Tekirdağ Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret etti. 
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TBMM Başkanı Faaliyetleri

MART 2019

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Valilik, 
Adliye Sarayı ve şehitlik ziyaretlerinin 
ardından Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesinde düzenlenen Trakya 
Tohum AŞ kuruluş törenine katıldı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi  
Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. 

Tekirdağ Valiliği ziyaretinin 
ardından Eski Şehir Mezarlığı’nda 
dedesi Abdullah ile babası Ahmet 
Şentop'un kabrini ve şehitliği 
ziyaret eden Şentop daha sonra 
Trakya Tohum AŞ kuruluş törenine 
katıldı.

Trakya Tohum AŞ kuruluş törenine 
AK PARTİ Tekirdağ Milletvekilleri 
Çiğdem Koncagül ile Mustafa Yel, 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve 
Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve 
Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman Sarı katıldı.

Programda bir konuşma 
yapan TBMM Başkanı Şentop, 
siyasetten önce Marmara 
Üniversitesinde 18,5 yıl 
görev yaptığını belirterek 
üniversitelerin toplum ve 
devlet hayatındaki öneminin 
büyük olduğunu, üniversitelerin 
kuruluş amaçlarının bilim 
üretmek, öğretmek ve 
topluma yaymak olduğunu 
anlattı. Şentop, bu nedenle 
de Türkiye'deki üniversitelerin 
sayısında 2002'den bu yana 
ciddi bir artış olduğunu 
vurguladı.

Çad Cumhurbaşkanının bir süre 
önce kendisini ziyaret ettiğini 
anımsatan Şentop, "Heyetler 

arası bir görüşme yaptık. 1990 yılında Çad'da göreve 
gelmiş. Göreve geldiği zaman bir üniversite varmış ve 
bunu 11'e çıkarttığını söylüyor. Birden 11'e çıkması bir 
başarı. Türkiye'de tabii üniversite sayısı aşağı yukarı 
210 civarında şu anda..." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin stratejik 
anlamda önemli bir coğrafyada olduğunu ve zor bir 
dönemden geçildiğini aktararak "İnsanlar doğarken 
nasıl annesini, babasını, doğduğu şehri seçemiyorsa 
tarih olarak da doğacağı zamanı, şartları seçemiyor.  
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TBMM Başkanı Faaliyetleri

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rumeli Balkan Dernekleri 
Federasyonu Başkanı Kamuran Atakan ve üyeleriyle bir araya geldi. 

Dünyanın yeniden şekilleneceği bir dönemin 
başlangıcındayız. Bu kronolojik olarak da çok 
anlamlı ve 21. yüzyılın başındayız. Üçüncü bin yılın 
başındayız, dünyada, 20. yüzyılda siyaset, ekonomi ve 
sosyolojide ortaya konulan teoriler ve paradigmalar 
sona erdi. Dünyanın bugünkü çalkantısının sebepleri 
bu." değerlendirmesini yaptı.

Lozan'la ilgili İsmet İnönü'nün bir röportajında 
"Türkiye'ye 100 yıl kazandırdık." diye bir ifade 
kullandığını hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, 
"'Lozan'da işimizi bitirdik, hallettik, bir anlaşma 
çıkarttık.' demiyor. '100 yıl kazandırdık.' diyor. Bu bir 
erteleme anlamına geliyor. Rahmetli Erbakan Hoca da 
Lozan için bir 'devre arası' derdi. Dünyadaki meseleler 
1. Dünya Savaşı'nın sona erdiremediği tartışmalar 
masada halledilememiş, ertelenmiştir. Ertelendiği için 
de 2. Dünya Savaşı çıkmıştır, orada da çözülememiştir. 
100 yıl bu sorunların rafa kaldırıldığı, yeniden gündeme 
getirildiği bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti: 

"Türkiye bu anlamda 100 yıl öncesine kadar çok daha 
iyi imkânlara sahip durumda. Nüfus ve ekonomi, 
siyasi istikrar açısından bu durumda. 200 yıldır 

gerileyen bir devletin nihayetinde masaya oturduğu 
bir dönemdi Lozan, 1. Dünya Savaşı sonrası. Türkiye 
birçok bakımdan o günün şartlarına göre hamdolsun 
daha iyi imkânlara sahip. Bu imkânları organize edip 
Türkiye'nin en büyük menfaatini sağlayan bir noktaya 
kanalize etmemiz lazım."

Konuşmaların ardından Trakya Tohum AŞ'nin 
protokolü imzalandı.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'daki programı 
kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya geldi.

2 Mart 2019
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TBMM Başkanı Faaliyetleri

MART 2019

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, ilk yurt dışı ziyareti 
kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne (KKTC) hareketi 
öncesi Esenboğa Havalimanı Şeref 
Salonu'nda KKTC ve Azerbaycan 
ziyaretlerine ilişkin bir basın 
toplantısı düzenledi.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından, ilk yurt dışı 
ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne 
gerçekleştireceğini belirten TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, siyasi bir gelenek olarak 
Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminden 
sonra cumhurbaşkanlarının, Meclis 
başkanı seçiminden sonra ise Meclis 
başkanlarının ilk yurt dışı ziyaretlerini bu 
ülkelere yaptığını hatırlattı. 

KKTC ziyaretinde, Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan 
Tufan Erhürman ile bir araya gelerek 
gelecek dönemde Kıbrıs konusunda 
atılabilecek adımlara ilişkin görüş 
alışverişinde bulunacağını kaydeden 

Şentop, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin 
lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf 
Denktaş'ın kabirleri ile Boğaz Şehitliği ve Kıbrıs Türk 
Barış Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret edeceğini 
söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan'ı ziyaretinde ise 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Millî Meclis Başkanı 
Oktay Asadov ve Başbakan Nevruz Memmedov ile 
yapacakları baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 
mükemmel düzeydeki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin 
daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele 
alınması ile bölgesel ve uluslararası gelişmelere 
ilişkin görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'da 
ayrıca merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in anıt 
mezarına ve Türk Şehitliği’ne ziyarette bulunacaklarını 
kaydetti. 

Açıklamanın ardından Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, KKTC'ye hareket etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, resmî ziyaret 
amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti 
Lefkoşa’ya gitti.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, İLK YURT DIŞI 
ZİYARETİNİ KKTC'YE GERÇEKLEŞTİRDİ

5 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ercan 
Uluslararası Havalimanı’nda KKTC Meclis Başkanı 
Teberrüken Uluçay tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop'a KKTC ziyaretinde, TBMM 
Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 
TBMM Kâtip Üyesi ve AK PARTİ Kütahya Milletvekili 
İshak Gazel, AK PARTİ Grup Başkanvekili ve 
Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye - KKTC 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili 
Yavuz Ağıralioğlu'dan oluşan parlamento heyeti ile 
Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul 
Üyesi Necdet Ünüvar ve Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi 
Ali Murat Başçeri eşlik etti.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f  D r.  
Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs 
halkının özgürlük mücadelesinin 
lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın 
mezarlarını ziyaret etti. 

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken 
Uluçay'ın daveti üzerine Lefkoşa'ya gelen TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kıbrıs Türk halkının 
özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün 
kabrine çelenk koydu. 

TBMM Başkanı Şentop, İstiklal 
Marşı’nın okunup Türkiye ve 
KKTC bayraklarının göndere 
çekilmesinden sonra anıt özel 
defterine şunları yazdı:

"Aziz lider Dr. Fazıl Küçük, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanı olarak KKTC’ye 
gerçekleştirdiğim bu ilk 
ziyaretle manevi huzurunuzda 
bulunmaktan şeref duyuyorum. 
Kıbrıs Türkü'nün eşsiz varoluş 
ve egemenlik mücadelesinde 
ortaya koyduğunuz tarihî 
liderliği şükranla anıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, haklı davasında daima 
Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edecektir. 
Ruhunuz şad olsun." 

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra KKTC'nin kurucu 
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti ve 
anıt mezara çelenk koydu. 

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde 
Türkiye ve KKTC bayrakları göndere çekildi. 

TBMM Başkanı Şentop, anıt özel defterini imzalayarak 
şu ifadeleri kullandı: 

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı sıfatıyla kurucu 
olduğunuz KKTC'ye gerçekleştirdiğim ilk 
ziyaretle manevi huzurunuzda bulunmaktan 
şeref duyuyorum. Tarih; sizi sarsılmaz bir inanç 
ve kararlılıkla, ömrünü son nefesine kadar Kıbrıs 
Türkü'nün haklı davasına adayan, Kıbrıs Türkü'nün 
varoluş ve egemenlik mücadelesini bağımsız devlet 
kurarak taçlandıran lider olarak kaydetmiştir. Kıbrıs 
Türkü'nün geleceğine ışık tutan bu liderliğiniz, 
daima şükranla hatırlanacaktır. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, ada üzerindeki varlığının, meşru hak 
ve menfaatlerinin, milletinin ayrılmaz parçası olan 
Kıbrıs Türkü'nün daima yanında olacak, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'nin huzur ve refahının teminatı 
olmaya devam edecektir. Ruhunuz şad olsun."
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
beraberindeki heyet, Lefkoşa'daki Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
tarafından kabul edildi. 

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, 
Kıbrıs Türkü'nün eşitlik ve özgürlük mücadelesinin 
eserini teşkil eden KKTC’de bulunmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

Kıbrıs'ın, her Türk vatandaşının yüreğinde özel bir 
yeri olduğuna dikkati çeken Şentop, Kıbrıs Türkü'nün 
yarım yüzyıla yakın bir süredir her türlü baskıya karşı 
yılmadan mücadele ettiğini ve varlığını koruyarak 
hakkına sahip çıkmayı bildiğini ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün 
haklarını korumak için hiçbir fedakârlıktan 
kaçınmayacağını tüm dünyaya gösterdi. Kıbrıs 
sorununun adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması 
için yarım asırdır el birliğiyle hareket ettik." dedi. 

Müzakerelerden hiçbir netice alınamamasının 
sebebinin Güney Kıbrıs Rum tarafının tutumu olduğunu 
belirten Şentop, müzakere süreçlerinde Kıbrıs Türk 
halkı ile Türkiye’nin üzerine düşeni fazlasıyla yerine 
getirdiğini ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, 

Kıbrıslı Türkleri azınlık 

olarak gören Rum 

tarafının zihniyeti 

değişmeden, Ada'da 

siyasi eşitliğe dayalı bir 

ortaklık kurulmasının 

mümkün olmayacağına 

dikkati çekti. 

Kıbrıs Türkü'nün adanın 

ortak sahibi olduğunu 

belirten Şentop, Kıbrıs 

Türkü'nün, bir Rum 

devletinde azınlık 

hâline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, gelinen aşamada Kıbrıs’ta 

çözüm için farklı modellere ve yeni fikirlere ihtiyaç 

olduğunu vurgulayarak "Sonuç vermeyecek süreçlerle 

zaman kaybetmek Kıbrıs Türkü'ne haksızlıktır. 

Taraflar arasında ortak bir vizyon bulunmadığı 

takdirde müzakerelere tekrar başlanmasının anlamlı 

olmadığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

Liderlerin 26 Şubat tarihli görüşmelerinde 

varılan güven yaratıcı önlemlerle ilgili mutabakatı 

memnuniyetle karşıladıklarını kaydeden Şentop, söz 

konusu adımların iki toplum arasında güvenin tesis 

edilmesine katkıda bulunmasını temenni ettiklerini 

bildirdi. 

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Şentop’un 

görevinin hayırlı olmasını dileyerek TBMM ile 

yürütecekleri iş birliği ve dayanışmanın büyük önem 

taşıdığını ifade etti.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KKTC CUMHURBAŞKANI  
MUSTAFA AKINCI İLE GÖRÜŞTÜ 5 Mart 2019
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KKTC CUMHURİYET MECLİSİ 
BAŞKANI TEBERRÜKEN ULUÇAY İLE BİR ARAYA GELDİ

Doğu Akdeniz'de çıkan doğal kaynaklarda Kıbrıs 

Türk halkının da hakkı olduğunu kaydeden Akıncı, 

Doğu Akdeniz’in bir gerginlik ve çatışma alanı hâline 

getirilmemesi gerektiğini dile getirdi. 

Akıncı, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkını ve 

Türkiye’yi dışlayacak politikalar yerine iş birliğine açık 

politikaların uygulanmasının şart olduğunu söyledi. 

Kıbrıs Türk halkının siyasi ve hukuki haklarının 1963 
yılından beri gasbedildiğini belirten Akıncı, bu gasbın 
Kıbrıs Rum tarafına, uluslararası hukuk içinde tek 
taraflı bir tanınırlık getirdiğini ifade etti. 

Kıbrıs Türk halkının azınlık haklarını hiçbir zaman 
kabul etmediğine ve etmeyeceğine dikkati çeken 
Akıncı, Kıbrıs’ta akılcı çözümün, iki tarafın da kabul 
edebileceği, iki kurucu devlete dayalı siyaseten eşit 
bir yapılanma olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, ilk 

yurt dışı programını 

gerçekleştirmek üzere 

gittiği Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti'nde 

(KKTC), Cumhuriyet 

Meclisi Başkanı 

Teberrüken Uluçay ile 

makamında bir araya 

geldi. 

TBMM Başkanı 

Şentop, beraberindeki 

heyet ile birlikte 

Cumhuriyet Meclisi 

Başkanı Teberrüken Uluçay ile yaptığı görüşmede, 

TBMM Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye 

yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

"TBMM, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin 

korunması ve adadaki gerçeklerden hareket ederek 

kalıcı bir barış sağlanması hususunda sarsılmaz bir 

kararlılığa sahiptir." diye konuştu. 

TBMM olarak Kıbrıs konusuna tüm dış temaslarında 

önem ve öncelik verdiklerini belirten Şentop, kendi 

başkanlığı döneminde de TBMM’nin, Kıbrıs Türk 

halkının onurlu davasını ilk günkü heyecan ve şevkle 

desteklemeyi sürdüreceğini söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, Kıbrıs konusunda bugüne kadar 

aldığı kararlara bağlı kalan TBMM'nin Kıbrıs Türkü'yle 

dayanışmasını da tüm imkânlarını seferber etmeyi 

sürdüreceğine de işaret ederek, Kıbrıs Türkü'nün 

sürdürülebilir refahı ve güvenliği için KKTC’nin 

5 Mart 2019



14

TBMM Başkanı Faaliyetleri

MART 2019

kurumsal kapasitesinin artırılmasının ve ekonomik 

hamlesinin tamamlanmasının önemine değindi. 

Turizm ve yükseköğrenim gibi öncü sektörler 

başta olmak üzere her alanda Kıbrıs Türk halkını 

desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan 

Şentop, "Türkiye ile KKTC arasındaki eşsiz birlik ve 

beraberliğin bir göstergesi olan Meclisler arasındaki 

mevcut iş birliği ve temasları daha da geliştirerek 

sürdürmeyi arzuluyoruz. Kasım ayında parlamentolar 

arası dostluk grubu kuruldu ve geçen hafta da dostluk 

grubu üyelerinin belirlenmesini memnuniyetle 

karşıladık." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, dostluk gruplarının kısa 

sürede bir araya gelerek Meclisler arasındaki 

mevcut iş birliğinin hangi alanlarda ilerletilebileceği 

konusunda görüş alışverişinde bulunulmasının yararlı 

olacağını düşündüklerini belirterek TBMM ile KKTC 

Meclisinin, millî davada eş güdüm içerisinde hareket 

etmesinin önemli olduğunu söyledi. 

Parlamenterler arasındaki diyalog ortamının her 

zaman canlı tutulması gerektiğine inandıklarını 

dile getiren Şentop, uluslararası toplumun Kıbrıs 

meselesine ilişkin gelişmeleri doğrudan Kıbrıs Türk 

halkından dinlemesinin son derece yararlı olacağını 

vurguladı. 

KKTC’nin hak ve hukukunun korunmasına büyük 

önem verdiklerini kaydeden Şentop, bu çerçevede 

TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası 

faaliyetlere KKTC yetkililerinin de katılmasını çok 

önemsediklerini bildirdi. 

TBMM Başkanı Şentop, uluslararası aktivitelerin 

yabancı parlamenterleri davet etme açısından da 

önemli fırsatlar yarattığına işaret ederek “KKTC’nin 

uluslararası alanda görünürlüğünün sağlanması için 

elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.” 

diye konuştu. 

Meclisler arasındaki tam istişare ve iş birliği sayesinde 

bu kritik dönemin başarıyla tamamlanacağına ve 

Kıbrıs Türkü'nün layık olduğu konumu kazanmasını 

sağlayacaklarına inancının tam olduğunu belirten 

TBMM Başkanı Şentop, uzun zamandır uygulamaya 

geçirilmesi beklenen yasa ve reformların da vakit 

kaybetmeden nihai hâle getirilmesinin de yararlı 

olacağına inandıklarını, yasaların etkin şekilde 

çıkarılması noktasında her türlü teknik desteği 

vermeye hazır olduklarını dile getirdi. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da 

Şentop’a hem KKTC’yi hem de Meclisi ziyaretinden 

dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. 

Meclisler arasındaki yakın iş birliğini geliştirerek 

ve artırarak her iki ülkenin yararına olacak şekilde 

biçimlendireceklerini ifade eden Uluçay, TBMM’nin bilgi 

ve tecrübelerinden yararlanmayı umduklarını kaydetti. 

Her alanda iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını dile 

getiren Uluçay, Meclis çalışanlarının bu tecrübelerden 

yararlanması için de bir dizi faaliyet öngördüklerini, 

dostluk grubu oluşturduklarını anlattı. 

TBMM’ye bugüne kadar gösterdikleri yakın ilgi 

ve alaka nedeniyle teşekkür eden Uluçay, Kıbrıs 

konusunda da siyasi eşitliğin sağlandığı, sonuç odaklı, 

ucu açık olmayan, takvimlendirilmiş bir sürecin 

liderler arasında başlaması hâlinde kararlılıklarının 

devam edeceğini söyledi. 

Teberrüken Uluçay, “Dünyada hak ettiğimiz yeri almak 

için yıllardır verdiğimiz mücadeleye devam edeceğiz. 

Bunu, bugüne kadar Türkiye ile birlikte verdiğimiz 

mücadeleyle bu noktalara taşıdık, taşımaya da devam 

edeceğiz." şeklinde konuştu.
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İlk yurt dışı ziyaretini 
Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'ne (KKTC) 
yapan TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, 
KKTC Başbakanı Tufan 
Erhürman ile Başbakanlık 
Ofisi’nde bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, 
Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi’nin, Kıbrıs Türk 
halkının siyasi eşitliği ve 
güç paylaşımına hazır 
olmadığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Başkanı olarak ilk 
yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek Başbakan Erhürman'ın, 
Türkiye'de ombudsmanlık kurumunun kurulmasında 
büyük emeği olduğunu belirtti. 

Türkiye Cumhuriyeti ve TBMM olarak KKTC'nin 
gelişmesine özel önem ve öncelik verdiklerini 
kaydeden Şentop, "Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının 
siyasi eşitliği ve güç paylaşımına hazır değil." dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, Rum tarafının, Kıbrıslı Türklere 
azınlık hakkı vermeyi ve adadaki statükonun devamını 
istediğini belirterek bu bakımdan müzakerelerle 
sonuç vermeyecek süreçleri yürütmenin, Kıbrıs Türk 
halkına haksızlık olduğunu bildirdi.

Önceliğin Kıbrıs Türk halkının refahını yükseltmek 
ve KKTC ekonomisini geliştirmek olması gerektiğine 
vurgu yapan Şentop, KKTC'nin ekonomik kalkınması 
için Türkiye olarak eş güdüm içerisinde çalışmaya 
devam edeceklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, güçlü bir KKTC'nin, barışın 
tesisi için de önemli olduğunu belirterek bu çerçevede 

hükûmetin reform çalışmalarına destek verdiklerini, 

TBMM olarak teknik desteğe hazır olduklarını söyledi. 

Başbakan Erhürman da Şentop ve heyetinin KKTC 

ziyaretinin kendilerine onur verdiğini belirtti.

Kıbrıs müzakerelerinde Rum lider Nikos 

Anastasiadis'in tavrının umut verici olmadığını ifade 

eden Erhürman, uluslararası alanda tüm tarafların, 

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin çözüm için istekli 

olduğunu belirttiği ama bunun Birleşmiş Milletler 

(BM) raporlarına yansımadığını söyledi.

Başbakan Erhürman, Anastasiadis'in zaman 

kazanmaya çalıştığını, bunun için de sürekli değişik 

fikirler ortaya koyduğunu belirterek "Kıbrıs Türk 

tarafı olarak Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte Kıbrıs 

konusunda tam bir iş birliği içindeyiz." diye konuştu. 

Kıbrıs Türk halkının sosyal ve ekonomik kalkınması 

için çalıştıklarını ifade eden Erhürman, bu konuda da 

Türkiye ile tam uyum içinde olduklarını sözlerine ekledi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KKTC BAŞBAKANI  
TUFAN ERHÜRMAN İLE GÖRÜŞTÜ

5 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ilk yurt dışı 

programını gerçekleştirmek üzere gittiği KKTC'de, 

Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Cumhuriyeti adına 

hazırlanan çelengi şehitliğe koydu. Saygı duruşunda 

bulunulmasının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde 

bayraklar göndere çekildi.

TBMM Başkanı Şentop, şehitlik 

özel defterine şunları yazdı: 

"Büyük Türk milletinin 

kahraman evlatları, aziz 

şehitlerimiz, Kıbrıs Türkü'nün 

varlığına ve hürriyetine 

kastetmeye kalkanlara karşı 

canlarınızı siper ederek kutsal 

şehadet mertebesine eriştiniz. 

Cesaret ve kahramanlığınız 

şanlı tarihimizdeki müstesna 

yerini daima muhafaza 

edecektir. Uğruna can 

verdiğiniz bu vatan toprağında 

hayat bulan Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti, her geçen gün kökleşmekte, 

geleceğe emin adımlarla yürümektedir. TBMM, 

haklı davasında KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü'nün 

yanında olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türkü'nün 

haklı davası için verdiğimiz mücadeleyle kazanılan 

bu özgürlüğün ilelebet devam ettirileceğine olan 

inancımız tamdır. Hepinizi 

şükran ve rahmetle anıyorum.  

Ruhunuz şad olsun."

Şehitler için dua okunmasının 

ardından Şentop, şehit mezarlarına 

karanfil bıraktı. 

TBMM Başkanı Şentop ve 

beraberindeki heyet, daha sonra 

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 

Komutanlığını ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
beraberindeki heyet, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda 
bölgede şehit olan subay, astsubay, erbaş ve erler ile 
mücahitlerden bir kısmının yattığı, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, AZERBAYCAN'A 
RESMÎ ZİYARETTE BULUNDU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 

beraberindeki heyet, resmî temaslarda bulunmak 

üzere Azerbaycan'a gitti.

TBMM Başkanı Şentop'a Azerbaycan ziyaretinde, 

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili 

Levent Gök, TBMM Kâtip Üyesi ve AK PARTİ Kütahya 

Milletvekili İshak Gazel, AK PARTİ Grup Başkanvekili 

ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye - KKTC 

Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 

Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Genel Başkan 

Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İYİ 

Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz 

Ağıralioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda 

Politikaları Kurul Üyesi Necdet Ünüvar eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop'u, Bakü Haydar Aliyev 

Havalimanı'nda Azerbaycan Millî Meclis Başkanvekili 

Ziyafet Askerov, Türkiye 

Bakü Büyükelçisi Erkan 

Özoral, Azerbaycan Ankara 

Büyükelçisi Hazar İbrahim, 

Türk kurum ve kuruluşlarının 

temsilcileriyle diğer yetkililer 

karşıladı. 

TBMM Başkanı Şentop, 

haval imanında basın 

mensuplarına yaptığı 

açıklamada, Bakü'de 

bulunmaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek Türkiye'de gerek 

cumhurbaşkanları gerekse Meclis başkanlarının 

seçildikten sonra ilk ziyaretlerini mutlaka Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'a yaptığını 

hatırlattı. 

Bunun bir siyasi gelenek hâline geldiğini belirten 

Şentop, "Çok da güzel bir gelenek. Azerbaycan için 

biz 'tek millet, iki devlet' diyoruz. Kardeşliğimiz her 

şeyin üzerinde. Göreve seçildikten sonra onuncu 

günü tamamlamadan buraya geldik." dedi. 

Bakü temaslarında bölge ve dünya gündemini 

değerlendireceklerini söyleyen Şentop, 

Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip 

Erdoğan arasındaki hukukun gereği olarak ilişkileri 

daha da geliştirmek adına adımlar atacaklarını kaydetti. 

6 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
beraberindeki heyet, resmî temaslarda bulunmak için 
gittiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
tarafından kabul edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şentop'u TBMM 
Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak ilk ziyaretini 
Azerbaycan'a yapmasından memnuniyet duyduğunu 
söyledi.

Seçimlerden sonra yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin 
gelenek hâline geldiğini hatırlatan Aliyev, bunun iki ülke 

kardeşliğinin açık örneği 
olduğunu ifade etti.

Azerbaycan - Türkiye 
ilişkilerinin yüksek düzeyde 
olduğunu ve başarıyla 
geliştiğini belirten Aliyev,  
iki ülkenin TANAP, STAR 
Rafinerisi gibi önemli 
projelere imza attığını 
anımsattı.

Aliyev, Azerbaycan ve 
Türkiye'nin tüm konularda 
birbirini desteklediğinin altını 
çizdi.

TBMM Başkanı Şentop ise seçildikten sonra ilk resmî 
ziyaretini Azerbaycan'a yapmaktan onur duyduğunu 
belirterek Aliyev'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Dünyada Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine 
yakın iki ülkenin bulunmadığına dikkat çeken Şentop, 
Dağlık Karabağ sorununun çözümü konusunda 
Azerbaycan'ın haklı tutumunu desteklediklerini 
vurguladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, temasları 
kapsamında Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti. 
Merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 
Fahri Hıyaban'daki mezarına ziyarette bulunan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Aliyev'in kabrine 
çelenk koydu, eşi Zarife Aliyeva'nın kabrine çiçek bıraktı. 

TBMM Başkanı Şentop, 20 Ocak şehitlerinin 
defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti. 
Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakan Şentop, 
Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk bıraktı. 

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

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI 
İLHAM ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ 6 Mart 2019
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, AZERBAYCAN MİLLÎ MECLİS 
BAŞKANI OKTAY ASADOV İLE BİR ARAYA GELDİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, resmî temaslarda 
bulunmak için gittiği Azerbaycan'da Millî 
Meclis Başkanı Oktay Asadov ile ikili ve 
heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede konuşan Şentop, 
seçildikten sonra ilk ziyaretini Azerbaycan'a 
yaptığını, bunun iki ülke arasındaki çok güzel 
bir siyasi gelenek olduğunu söyledi.

Dostluk grupları arasındaki ikili ziyaretlerin 
parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesine 
büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade 
eden Şentop, komisyonlar arasında istişare 
mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Azerbaycan'ın Türk dış politikasında birinci öncelikli 
yere sahip olduğunu vurgulayan Şentop, bölgesel 
ve uluslararası platformlarda Azerbaycan'la karşılıklı 
çıkarların korunmasına azami derecede dikkat 
ettiklerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Bölgesel ve uluslararası 
platformlarda KKTC'nin hukuklarının korunmasına da 
önem veriyoruz. KKTC'den bir milletvekili heyetinin 
Azerbaycan'ı ziyaret etmesinde fayda görüyoruz. 
Bilhassa Kuzey Kıbrıs halkına moral anlamında 
Azerbaycan'ın somut desteği çok önemlidir. Kıbrıs'ta 
adil bir çözüme ulaşılması için Kıbrıslı Türklerin yalnız 
bırakılmaması çok önemlidir." dedi. 

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Şentop, "Almış 
olduğunuz önlemleri çok takdirle karşılıyoruz. FETÖ 
iltisaklı bazı yayın organlarının kara propagandalarının 
devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Özellikle yeniavaz.
com'un bu yöndeki çalışmalarını üzüntüyle karşılıyoruz. 
Bunların kapatılması yönünde bir tavır alınabilir diye 
ümit ediyoruz. Ülkelerimiz arasında dostluğa yaraşır 
şekilde FETÖ ile mücadele konusunda iş birliğimiz 
devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Millî Meclis Başkanı Asadov da Şentop'u, 
TBMM Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayarak 
başarılar diledi.

Türkiye - Azerbaycan ilişkilerinin çok yüksek 
düzeyde olduğunu söyleyen Asadov, bunda devlet 
başkanlarının büyük rolünün olduğunu kaydetti.

İki ülke arasında bugüne kadar 230 
anlaşmanın imzalandığını, 30 anlaşmanın 
da hazırlık aşamasında olduğu bilgisini 
paylaşan Asadov, ekonomik ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Asadov, "Biz gerçekten de bir millet, 
iki devletiz. İlişkilerimizin gelişmesinde 
parlamentolarımız da önemli rol oynuyor. 
Parlamenterlerimiz uluslararası platformlarda 
ortak hareket ediyor." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisini ziyaret 
eden TBMM Başkanı Şentop, Genel Kurul 
Salonu’nu gezerek Asadov'dan bilgi aldı.

6 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmî temaslarda bulunmak için 
gittiği Azerbaycan'da, ziyaretini basın mensuplarına değerlendirdi. 

Azerbaycan ziyaretini basın 
mensuplarına değerlendiren TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Meclis Başkanı seçildikten sonra 
ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan'a 
yaparak cumhurbaşkanlarının âdetini 
devam ettirdiğini söyledi. 

Türkiye ve Azerbaycan'ın dünyada 
eşi ve benzeri bulunmayan 
dostluk ve kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu 
ifade eden Şentop, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın 
Meclis Başkanı ve Sayın Başbakan'la hem ikili 
hem de bölgesel meselelerde görüş alışverişinde 
bulunduk. Çok verimli geçtiğini söyleyebilirim.  

2018 yılı, ilişkilerimizin kapsamı 
bakımından zirve yaptığımız bir 
yıl oldu. İnşallah onu aşacak bir 
performansı 2019 ve sonraki 
yıllarda göstereceğiz iki ülke olarak. 
Azerbaycan - Türkiye ilişkileri daha 
da gelişerek ileriye doğru devam 
edecek." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve beraberindeki heyet, daha sonra Türkiye Bakü 
Büyükelçisi Erkan Özoral'ı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, resmî 
temaslarının ardından Azerbaycan'dan ayrılarak 
Ankara'ya hareket etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
beraberindeki heyet, resmî temaslarda bulunmak için 
gittiği Azerbaycan'da Başbakan Nevruz Memmedov 
ile heyetler arası görüşmede bulundu.

Başbakanlıkta yapılan görüşmede, Şentop'u TBMM 
Başkanı seçilmesi dolayısıyla kutlayan Memmedov, 
başarı dileklerinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, ulusal para 
birimiyle ticaret, ortak projeler gibi konularda fikir 
alışverişinde bulunuldu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 

beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti Millî 

Meclis Başkanı Oktay Asadov ile birlikte Bakü’de 

bulunan TÜRKPA Genel Sekreterliğini ziyaret ederek 

TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'dan 

bilgi aldı, sekreterliğin bahçesine ağaç dikti.

TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP, AZERBAYCAN 
BAŞBAKANI NEVRUZ MEMMEDOV İLE BİR ARAYA GELDİ

6 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İslam 
İşbirliği Teşkilatı'nın 
parlamento ayağını 
oluşturan İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği 
(İSİPAB) 14. Konferansı'na 
katılmak üzere Fas'ın 
başkenti Rabat'a gitti.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop'a Fas ziyaretinde, TBMM İdare 
Amiri ve Türkiye - Filistin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Hasan Turan, TBMM 
İdare Amiri CHP Tokat Milletvekili 
Kadim Durmaz,  İslam İş Birliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Ardahan Milletvekili Orhan Atalay 
ile İSİPAB Türk Grubu Üyeleri AK PARTİ Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, AK PARTİ Sakarya 
Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve CHP Hatay 
Milletvekili Serkan Topal, Türkiye - Fas Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Halis Dalkılıç, MHP İstanbul Milletvekili 
İsmail Faruk Aksu ile TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento 
heyeti, Rabat Sale Havalimanı'nda, Fas Danışmanlar 
Meclisi Başkanvekili Abdelilah el Halouti, Türkiye 
Rabat Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve diğer 
yetkililer tarafından karşılandı. 

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB)  
14. Konferansı'na katılmak üzere 
gittiği Fas'ın başkenti Rabat'ta, Fas 
Temsilciler Meclisi Başkanı Habib 
el Malki ve Fas Danışmanlar Meclisi 
Başkanı Abdulhakim Benchemas ile 
ayrı ayrı görüştü.

13 Mart 2019

Fas Parlamentosunda gerçekleşen her iki görüşmede 
de kısa birer konuşma yapan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, Fas halkına selamını iletti. 

TBMM Başkanı Şentop, İSİPAB'ın, TBMM Başkanı 
olarak katıldığı ilk uluslararası toplantı olduğunu, 
bu nedenle kendisi için bu toplantının ayrı bir anıyı 
barındıracağını ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin derin bir tarihe 
dayandığının altını çizen Şentop, karşılıklı üst düzey 
ziyaretlerle bu ilişkilere ivme kazandırmayı arzu 
ettiklerini bildirdi. 

Türkiye'de, özellikle son yıllarda savunma sanayisinde 
büyük bir atılım sergilendiğini kaydeden Şentop, 
Türkiye'nin silah konusunda dışarıya bağımlı olmamak 
için mücadele ettiğini söyledi. Şentop, Türkiye'nin bu 
konudaki tecrübelerini Fas ile de paylaşabileceğini 
ifade etti. 

Fas'ın, Türkiye'nin hassasiyetini paylaşarak FETÖ'ye karşı 
gerekli tedbirleri aldığını ve örgütün okullarını kapattığını 
aktaran Şentop, bu konuda teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop, yabancı istihbarat birimlerinin 
bir maşası olan FETÖ'nün, yalnızca Türkiye değil 
başka ülkeler için de tehdit oluşturduğunu vurguladı. 

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI PARLAMENTO BİRLİĞİ 
(İSİPAB) 14. KONFERANSI FAS’TA GERÇEKLEŞTİ

13-15 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Fas Temsilciler 
Meclisi Başkanı Habib el Malki ile görüşmede
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TBMM Başkanı Şentop ayrıca, iki ülke arasındaki 
ticari ilişkilerde potansiyelin iyi değerlendirilmesini 
istediklerini de kaydetti. 

Geçen yüzyılın insanlık tarihinde, "en çok kan 
dökülen" yüzyıl olarak anılacağını belirten Şentop, 
ancak bu kanı Müslümanların dökmediğine dikkati 
çekti. Şentop, "Antitez değil teziz. Batı’nın ithamları 
karşısında savunma yapmak zorunda değiliz." 
ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkilerine de değinen 
Şentop, özellikle son yıllarda bu kıtada artırılan 
temsilcilikler sayesinde ciddi gelişmeler kaydedildiğini 
söyledi. Şentop, "15 yıl öncesine kadar Almanya'nın 
Afrika ile ticari ilişkileri, Türkiye'nin Afrika ile ticari 
ilişkisinden 30 kat daha fazlaydı. Bu oran şimdi 4 
kata kadar indi." dedi. 

Batılı ülkelerin, Afrika'nın zenginliklerinden 
yalnızca kendisinin istifade ettiğini belirten Şentop, 
Türkiye'nin yatırım anlayışının ise zenginlikten 
Afrika ülkeleri halkıyla birlikte istifade etmek üzerine 
olduğunu dile getirdi.

Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habip el Malki de 
iki ülke arasındaki ilişkilerin çok boyutlu ortaklığa 
ulaşmasını arzu ettiklerini söyledi.

"Türkiye – Fas - Afrika" üçgeninin büyük bir fırsat 
olduğuna işaret eden El Malki, bu potansiyelin 
değerlendirilmesini istediklerini ifade etti.

El Malki ayrıca, iki ülke arasında “Daimî 
Diyalog Forumu” yapılmasını da önerdi.

Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı 
Abdulhakim Benchemas ise, Müslüman 
ülkelerin zor bir dönemden geçtiğini, 
İslam adına çarpık görüşlerin ortaya 
atıldığını dile getirdi.

Demokrasi ile İslam arasında bir çelişki 
olmadığını anlatan Benchemas, bunun 
en güzel örneklerinin de Türkiye ve Fas 
olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, Fas 
Danışmanlar Meclisi Başkanı Benchemas 

ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısının 
ardından Fas Danışmanlar Meclisi özel defterini de 
imzaladı. 

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  

Mustafa Şentop, İslam İşbirliği 

Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 

katılımcı ülkelerinden Katar Şura 

Meclisi Başkanı Abdullah bin Zaid 

el Mahmud ile de bir görüşme 

gerçekleştirdi. 
13 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Fas Danışmanlar 
Meclisi Başkanı Abdulhakim Benchemas ile heyetler arası görüşmede

Katar Şura Meclisi Başkanı Abdullah bin Zaid el Mahmud ve 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Fas'ın başkenti 
Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği 
Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 
14. Konferansı'nın açılış oturumunda 
bir konuşma yaptı. 

13 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fas'ın 
başkenti Rabat'ta düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nda 
yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT)  
50. kuruluş yıl dönümünde, Kudüs ve Filistin 
meselesinin gündemin en üst sırasında kalmaya 
devam ettiğini üzüntüyle gördüklerini ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, bundan 50 yıl önce  
El - Aksa Cami’nin acımasızca kundaklanması 
olayından bu yana İsrail’in, Müslümanların ibadet 
özgürlüğünü kısıtlama, Kudüs’ün İslami kimliğini 
yok etme gibi eylemlerini her geçen gün artırarak 
sürdürdüğünü kaydetti. 

Filistin’de tüm dünyanın gözü önünde ve her türlü 
uyarıya rağmen çağın en büyük adaletsizliklerinden 
ve zulümlerinden birisinin yaşandığına işaret eden 
Şentop, “Oysa iki milyara yakın Müslümanın kalbî 
duygularla bağlı olduğu Kudüs, şiddetin ve gerilimin 
değil, barışın hüküm sürdüğü bir şehir olmalıdır.” dedi. 

Kudüs bilincinin her daim diri tutulması gerektiğini 
belirten Şentop, şu şekilde devam etti: 

“Bu anlayışla İslam İşbirliği Teşkilatının zirve 
dönem başkanı olarak 13 Aralık 2017 ve 18 Mayıs 
2018 tarihlerinde İstanbul’da iki olağanüstü zirve 
düzenledik. Söz konusu zirvelerde ABD yönetiminin 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ve 
Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının 
uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler 
kararlarına aykırı olduğunu vurguladık. Bu adımları 
hukuk dışı ve geçersiz saydığımızı tüm dünyaya 
duyurduk." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, Orta Doğu'daki 5,4 milyon 
Filistinli mültecinin hayati ihtiyaçlarını karşılamakta 
olan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım 
Ajansına (UNRWA) değinerek sözlerine şu şekilde 
devam etti: 

"Yıllardan beri yeri doldurulamaz faaliyetlerde 
bulunarak Filistinli kardeşlerimize eğitim, sağlık, iş, 
aş desteği sağlayan Ajansın mali sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacıyla tüm uluslararası toplumun elini 
taşın altına koyması insani bir sorumluluktur. 

Önümüzde bizleri zorlu bir süreç beklemektedir. 
İsrail’in ve belli çevrelerin Kudüs’e yönelik saldırılarının 
son bulmayacağı, aksine yeni oldu bittiler yaratılmaya 
çalışılacağı aşikârdır. Bu faaliyetler karşısında 
Filistin’in hürriyeti, Kudüs’ün statüsünün korunması 
için mücadelemizi her düzeyde ve her platformda 
yoğunlaştırmalıyız." 

Konuşmasında Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren 
ve Türkiye'nin Suriye politikası hakkında bilgi veren 
Şentop, "Suriye’nin geleceğinin Suriyelilerin öncülüğü 
ve sahipliğinde yürütülecek bir siyasi süreçle 
belirlenmesi gerekmektedir." dedi. 

Türkiye'nin, Suriye’de siyasi çözümün yol haritası 
olan 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı’nı ve bu 
doğrultuda BM ara buluculuğunda yürütülen Cenevre 
sürecini başından beri desteklediğini anımsatan 
Şentop, şu şekilde devam etti: 

"Çabalarımızı Astana platformu bünyesinde, Batılı 
ortaklarımızla ve bölge ülkeleriyle yakın temaslar 
marifetiyle azim ve kararlılıkla sürdürmekteyiz. 

Bilhassa Astana sürecindeki gayretlerimiz sonucunda, 
Suriye’de şiddetin kayda değer ölçüde azaltılması 
mümkün olmuş, çatışan taraflar arasında güven 
artırıcı önlemlerin geliştirilmesi sağlanmış ve tıkanmış 
durumdaki Cenevre süreci canlandırılmıştır. 

Türkiye, Suriye’yi siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü 
muhafaza etmiş, terörden arındırılmış, komşularına 
tehdit arz etmeyen; istikrarlı, müreffeh ve halkının 
meşru talepleri doğrultusunda yönetilen demokratik 
bir ülke olarak görene kadar gayretlerini sürdürecektir. 
İlk aşamada, 300 bine yakın Suriyeli kardeşimiz, 
ülkemizin teröristlerden arındırdığı Azez, El Bab, 
Cerablus ve Afrin gibi yerlere geri dönüş yaptı. Güney 
sınırımız boyunca tesis edeceğimiz güvenli bölge ile 
inşallah bu sayının milyonları geçeceğine inanıyoruz. 

Türkiye, terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra 
çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin 
hafifletilmesi için de büyük çaba sarf etmektedir. 
Bugün dünyaya demokrasi ve medeniyet dersi 
verdiğini zanneden Batılı siyasetçiler, mülteci 
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düşmanlığı üzerinden iktidara gelmenin hesaplarını 
yaparken biz, vatandaşlarımız hangi sağlık 
imkânlarından yararlanıyorsa mültecilerin da aynı 
hizmetleri almasını temin ettik. Bugün Türkiye,  
8 milyar doları aşan tutar ile millî gelire göre dünyanın 
en fazla yardım yapan ülkesidir. Bu da göstermektedir 
ki insani yardım bir imkân meselesi değil, bir vicdan 
meselesidir." 

Irak’ta yaşanan gelişmelerin tüm bölge ülkeleri 
üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu belirten 
Şentop, Türkiye olarak Irak’ın istikrarı, güvenliği ve 
refahına büyük önem atfettiklerini söyledi. 

Irak'ın, DEAŞ karşısında kazandığı askerî başarının 
ardından yeniden imar sürecini gerçekleştirebilmek 
için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacı olduğuna 
dikkati çeken Şentop, Türkiye'nin, komşusu Irak’ın 
yeniden imarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu 
dile getirdi. 

Yemen’de yaşanan insani krize ivedi bir çözüm 
gerektiğini kaydeden Şentop, "Ülkemiz kardeş 
Yemen’in toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını, 
egemenliğini, birlik ve istikrarını güçlü bir şekilde 
desteklemektedir. Bu kapsamda, Türkiye olarak 

Yemen’de uzun bir süredir devam eden yıkıcı 
çatışmalara siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini 
düşünüyor ve Birleşmiş Millerler (BM) öncülüğündeki 
çabaları destekliyoruz. " diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Afrika ülkelerinin, 
sürdürülebilir barış ve istikrarın temini için ve ekonomi 
alanında yapısal reformlar gerçekleştirilebilmesi 
amacıyla önemli politikalar yürüttüklerini ifade etti. 

Bu gayretlerinde dost ülkelerle iş birliğinin artırılarak 
desteğin sürdürülmesi gerektiğine işaret eden 
Şentop, "Bu bağlamda, Libya’da istikrarın kalıcı 
şekilde tesis edilebilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler 
(BM) kolaylaştırıcılığında, Libyalıların önderliğinde 
ve sahipliğinde yürütülen siyasi çözüm sürecine 
desteğimiz tamdır." ifadesini kullandı. 

Afganistan’da barış ve uzlaşı çabalarının yeni bir ivme 
kazanmasından memnuniyet duyduklarını aktaran 
Şentop, Türkiye'nin, Afganlar arası görüşmelerin 
önünü açabilecek her türlü çabayı desteklemeye 
hazır olduğunu bildirdi. 

Pakistan ve Hindistan arasında son dönemde 
yaşanan gerginliğin kendilerini derin endişeye sevk 
ettiğini belirten TBMM Başkanı Şentop, Türkiye olarak 
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gerilimin başından beri taraflara itidal ve sağduyu 
çağrısında bulunduklarını anımsattı. 

"Tarafların rızası olduğu takdirde, elimizden gelen 
yardımı yapmaya hazır olduğumuzu her vesileyle 
vurguladık." diyen Şentop, şu ifadeleri kullandı: 

"Pakistan Başbakanı Sayın İmran Han’ın açıklamaları 
ve ardından Pakistan’ın Hint pilotu serbest bırakması 
bizi bir ölçüde rahatlatsa da yaşananlar, Keşmir 
sorununun bir an evvel barışçıl yollarla çözülmesi 
gerektiğini bir kez daha göstermiştir. 1947 yılından 
bu yana süregelen bu sorun, Güney Asya bölgesinin 
üstünde Demokles’in kılıcı gibi sallanmaktadır. Keşmir 
halkı, yarım asrı aşkın bir süredir acı içerisinde, 
bu sorunun çözümlenmesini beklemektedir.  
Bu gerginliğin kazananı yoktur. Kaybedecek olan tüm 
dünyadır. Uluslararası toplum artık elini taşın altına 
koymalıdır. 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak bizim de Keşmir 
sorununun diyalog yoluyla ve ilgili Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde 
suhuletli bir biçimde nihayete erdirilebilmesi için 
çabalarımızı yoğunlaştırmamız gerekmektedir."

Kıbrıs meselesine de değinen TBMM Başkanı Şentop, 
barış ve diyaloğun tesisi için kurulan masaya oturan 
tarafın Kıbrıslı Türkler olduğunu, her defasında 
masadan kalkan, hatta masayı deviren tarafın ise 
Rumlar olduğunu dile getirdi. 

Buna rağmen, uluslararası toplumun özellikle Batılı 
devletlerin Rumlara destek verdiğini söyleyen Şentop, 
"Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz de meselenin adil ve kalıcı 
bir şekilde çözülmesi için İslam âleminden, Müslüman 
kardeşlerinden dayanışma ve destek beklemektedir." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Yunanistan'da Müslüman Türk azınlığa karşı haksız 
uygulamaların devam ettiğini ve bazı alanlarda 
yeni boyutlar kazandığını belirten Şentop, sadece 
Batı Trakya bölgesinde değil, Rodos ve İstanköy 
Adalarında, Selanik'te yaşayan Müslüman Türklerin 
de hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini vurguladı. 

TBMM Başkanı Şentop, Kırım'ın yasa dışı ilhakının 
üzerinden beş sene geçtiğini ve Kırım Tatarlarının 
durumunun hassasiyetini korumayı sürdürdüğünü 
ifade etti. 

Uluslararası toplumun Kırım Tatarlarını 
sahiplenmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden 

Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 
Kırım'a düzenlenmesi beklenen teknik ziyaretin 
gerçekleştirilmesini ve İslam dünyasının Kırım 
Tatarlarına olan desteğinin yeniden vurgulanmasını 
arzu ettiklerini aktardı. 

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan işgali altında 
bulunan Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ 
meselesinde, Türkiye'nin başından beri bu ihtilafın 
Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği 
çerçevesinde barışçıl şekilde çözülmesi için çaba 
gösterdiğini, bu çabanın devam ettiğini söyledi. 

Müslüman bir toplum olan Uygurların, gayri insani 
muameleye tabi tutulduğuna işaret eden Şentop, İslam 
İşbirliği Teşkilatını ve üye ülkeleri Uygur meselesinde 
daha fazla etkin ve duyarlı olmaya davet etti. 

Uygurların yaşadığı dramın bir benzerini de Arakanlı 
Müslümanların yaşadığını, Rohingya krizinin, zamanın 
en büyük trajedilerinden biri olmaya devam ettiğini 
belirten Şentop şu şekilde konuştu: 

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri olarak Arakanlı 
Müslüman kardeşlerimizi mülteci kamplarında 
kaderlerine terk edemeyiz. Hep birlikte dayanışma 
içinde bu kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek ve 
Bangladeş'in yükünü hafifletmek amacıyla çalışmak 
zorundayız. Diğer taraftan, Myanmar'ı kalıcı bir çözüm 
bulmaya ikna etmek amacıyla bu ülkeye yönelik siyasi 
girişimlerimize devam etmeli, Myanmar üzerindeki 
uluslararası siyasi baskıyı artırarak sürdürmeliyiz." 

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, Türkiye'nin, Filipinler’in 
güneyinde nihai, adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi 
amacıyla Güney Filipinler barış sürecine aktif şekilde 
destek verdiğini kaydetti. 

Terörizmin her türlüsünü kınadıklarını belirten Şentop, 
"PKK, FETÖ, DEAŞ'la mücadele bahanesi altında 
Batılı devletlerce silahlandırılan ve desteklenen PYD/
YPG, El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram ve Eş-Şebab başta 
olmak üzere, terörizmden ve terörist örgütlerden 
günümüzde en çok İslam ülkeleri ve Müslüman 
toplumları mağdur olmasına rağmen, maalesef yine 
de İslam ve Müslümanlar terörizmle ilişkilendirilmekte 
ve töhmet altında bırakılmaktadır. İslam coğrafyasının, 
artık adı gibi selam ve barış ile anılması gerekiyor." 
diye konuştu. 



26

TBMM Başkanı Faaliyetleri

MART 2019

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti: 

"Türkiye, gerek yakın çevresinde, gerek dünyanın 
farklı coğrafyalarında yaşanan tüm gelişmeleri 
uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak 
yakından izlemekte; Afrika, Asya ve Latin Amerika'da 
açtığı yeni temsilcilikleri sayesinde küresel çapta 
girişimci ve insani bir dış politika yürütmektedir. 

Uyguladığımız politikanın temelinde her zaman zalime 
karşı mazlumların safında yer alma yaklaşımını 
benimsiyoruz. Ayrıca, üyesi olduğumuz uluslararası 
kuruluşların günün gereklerine uygun biçimde 
reformdan geçerek etkin ve sonuç odaklı bir yaklaşım 
benimsemelerine katkı sunmaya gayret ediyoruz. 

İSİPAB'ın her üyesinin benzer sorumluluk içerisinde 
davranması mevcut krizlerin aşılmasına ve yenilerinin 
ortaya çıkmasının engellenmesine yardımcı olacaktır. 
Bu noktada, Pakistan'ın Keşmir'de ortaya çıkan son 
krizde gösterdiği sağduyulu yaklaşım örnek nitelikte 
olup, övgüyü hak etmektedir." 

TBMM Başkanı Şentop, krizlerin suhuletle çözülmesi 
kadar, ortaya çıkmalarından önce gerekli önlemleri 
almanın da önemli olduğuna işaret ederek "Bu 
bağlamda, önleyici diplomasi ve ara buluculuk 
faaliyetleri alanında bilgi ve tecrübemizin artırılması 
yararlı olacaktır. Ülkemizin İstanbul'da düzenlediği 
ara buluculuk konferansları bu boşluğu doldurmaya 
yöneliktir." ifadelerini kullandı. 

Abu Dabi'de 1 - 2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen 
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 46. 
Toplantısı’nda konunun İslam İşbirliği Teşkilatı 
tarafından da sahiplenilmesinin ve gelecek yıllarda ara 
buluculuk alanında konferans düzenlenmesi kararı 
alınmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunun 

altını çizen Şentop, böylece İslam coğrafyasında ara 
buluculuk alanında sürdürülmekte olan kapasite inşa 
çalışmalarının hızlanacağını ve İslam dünyasında 
yaşanan ihtilaflara çözümler bulunması yönündeki 
arayışların hız kazanacağını belirtti. 

TBMM Başkanı Şentop, dünyadaki çatışmaların 
yüzde 60'ının İslam coğrafyasında yaşandığı 
dikkate alındığında, çatışmaların ve ihtilafların 
barışçıl bir şekilde çözümünün Müslümanlar için 
her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, aksi 
takdirde bu durumun, Müslümanlar arasındaki 
çatışmalardan beslenenlerin işini kolaylaştıracağını 
dile getirdi. 

TBMM Başkanı Şentop, "Bu noktada, İslam İşbirliği 
Teşkilatının ara buluculuk kapasitesinin artırılmasına 
yönelik somut adımlar atmamız gerektiğini 
kabullenmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı içinde tesis 
edilen ‘Arabuluculuk Dostları Temas Grubu’ ve İslam 
İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin genç diplomatlarına 
yönelik olarak ülkemizde düzenlenen ‘Barış İçin 
Arabuluculuk Sertifika Programı’ gibi örnekleri 
çoğaltmalıyız." dedi. 

Öte yandan Şentop, konuşmasında toplantıya İran'ın 
katılmamasını eleştirdi. İSİPAB'ın 13. konferansının 
başkanlığını yürüten İran'ın, toplantıya katılarak 
başkanlığı devretmesi gerektiğini de hatırlatan Şentop, 
ayrıca İSİPAB'ın, İslam ülkelerinin birlik ve beraberliği 
için kurulmuş bir teşkilat olduğunun unutulmaması 
gerektiğine dikkati çekti. 

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 
14. Konferansı Açılış Töreni’ne katılan TBMM Başkanı 
Şentop ve beraberindeki heyet, açılış töreninin 
ardından İSİPAB’a üye ülkelerin temsilcileri ile birlikte 
Fas Parlamentosu önünde aile fotoğrafı çekildi. 
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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'nın 
sonuç bildirgesi taslağında, Türkiye’nin 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile 
mücadele konusu ele alındı.

13 Mart 2019

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Türkiye'den 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katıldığı 
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB),  
14. Konferansı'nın sonuç bildirgesi taslağında 
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) yok edilmesi için 
Türkiye ile iş birliği yapılması çağrısında bulunuldu.

İSİPAB Dış İlişkiler ve Siyasi İşler Komisyonu 
tarafından onaylanan ve "Türkiye'nin 15 Temmuz 
2016'da tanık olduğu sert darbe girişimini şiddetle 
kınıyoruz." ifadelerinin kullanıldığı sonuç bildirgesi 
taslağında, üye ülkelerden FETÖ'ye bağlı kişi, kurum, 
topluluk ve oluşumlara karşı gerekli önlemlerin 
alınması istendi.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, sona eren İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 
(İSİPAB) 14. Konferansı sonrasında 
Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Habib 
el Malki ve Fas Danışmanlar Meclisi 
Başkanı Abdulhakim Benchemas'a  
veda ziyaretinde bulundu.

14 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. 
Konferansı’na katılmak üzere geldiği Fas'tan 
ayrılmadan önce Fas Temsilciler Meclisi Başkanı 
Habib el Malki ve Fas Danışmanlar Meclisi Başkanı 
Abdulhakim Benchemas'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

El Malki ve Benchemas'a teşekkür eden Şentop, 
Türkiye - Fas ilişkilerinin gelişmesinin İslam dünyası 
açısından büyük önem taşıdığını belirterek bu 
kapsamda iki ülke arasında üst düzey görüşmelerin 
sıklaşması gerektiğini söyledi. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın selamlarını ileten Şentop, Fas Kralı VI. 
Muhammed'i Türkiye'de görmekten mutlu olacaklarını 
ifade etti. 

TBMM Başkanı Şentop, davet hâlinde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın da memnuniyetle Fas'ı ziyaret edebileceğini 
kaydetti. 

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento 
heyeti daha sonra Rabat Sale Havalimanı'ndan yurda 
hareket etti. 

TBMM Başkanı Şentop'u, Fas Danışmanlar Meclisi 
Başkanvekili Abdelilah el Halouti, Türkiye Rabat 
Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan ve diğer yetkililer 
uğurladı. 

Fas’ın Başkenti Rabat’ta düzenlenen 
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı’nın 
kapanış oturumunda Rabat 
Deklarasyonu kabul edildi. 

15 Mart 2019

İSİPAB 14. Konferansı, 15’i Meclis başkanı 
seviyesinde olmak üzere, 38 ülkenin katılımıyla Fas'ın 
başkenti Rabat'ta gerçekleşti. Konferansın kapanış 
oturumunda, Rabat Deklarasyonu kabul edildi.

Deklarasyonda, İslam dünyasının ortak konusu olan 
Filistin sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunması, 
başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin 
kurulmasıyla Orta Doğu’ya barışın gelebileceği 
belirtildi.

Deklarasyonda ayrıca, İslam dünyasının, karşılaştığı 
sorunların üstesinden gelebilmesi için birlik olması 
gerektiği vurgulandı.

Konferansın, Politik ve Dış İlişkiler Komitesinde ise 
insanlık dışı ambargolara maruz kalan KKTC ile 
dayanışma çağrısında bulunuldu.

Üye ülkelerin, KKTC ile ticari ve siyasi alanda yakın 
ilişkiler kurması tavsiye edildi.

Yunanistan’a, Batı Trakya ve 12 Adalar'da yaşayan 
halkın haklarına saygı göstermesi, camilerin, 
ibadethanelerin ve Müslüman mezarlıklarının 
korunması çağrısı yapıldı.

Aynı komitede ayrıca, FETÖ’nün 15 Temmuz hain 
darbe girişimi bir kez daha kınandı. Üye ülkeler, FETÖ 
ile iltisaklı gruplar, kurumlar ve kişilere karşı gerekli 
tedbirleri almaya davet edildi.

Öte yandan, İSİPAB’ın nihai bildirgesi ise bazı 
konulardaki ihtilaf nedeniyle yayımlanmadı.



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 104. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop'un mesajı şu şekilde: 

“Tarihe yön vermesiyle ve coğrafyaların 
bunalıma teslim olduğu dönemlerde düzen 
sağlayıcı bir güç olarak öne çıkmasıyla tanınan 
aziz milletimizin büyük başarılarından 
birisi de, 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 
Çanakkale Zaferi’dir. Barbarlığa ve istilaya karşı 
vatan savunmasının, tasalluta karşı direncin, 
zulme karşı onurun en abidevi örneklerinden 
olan bu zaferin, yalnızca aziz milletimize değil, 
yeryüzünün bütün ezilen toplumları için ilham 
veren bir niteliğe sahip olduğu aşikârdır ve 
bu ilham diriliğini günümüzde de muhafaza 
etmektedir.

Çanakkale Boğazı’na kirli niyetleriyle ve kibirli 
hâlleriyle hücum eden istila heveslilerinin 
karşısında vakur ve çelikten bir irade kesilen 
Mehmetçik, bu dirayete milletimizin evladı 
olmasından ötürü sahipti. İstilacılar Çanakkale 
önlerine Irresistible, Inflexible, Agamemnon 
zırhlılarıyla geldiler. Fakat bu zırhlıların 
isminde bile kendini gösteren kibir karşısında 
Mehmetçik, Nusret ile zafer hattını çekmesini 
bildi. O gün Nusret ile zafere yürüyen 
Mehmetçik kim ise, bugün de dünyanın her 
yerinde teröre, istilaya, sömürüye karşı, insani 
değerleri savunan Mehmetçik o’dur. Bugün 
Türkiye için mücadele ederken hayatını bu yüce 

davaya azık eden şehitlerimiz, birkaç dakika 
sonra şehit olacağını bile bile sipere girerken 
bir an olsun korku emaresi göstermeyip 
düşmanı yok eden Çanakkale kahramanlarının 
öz evladıdır. 

Çanakkale Zaferi, aziz milletimizin kudret ve 
cesaretini bir kez daha göstermesi bakımından 
hafızalarımızdan bir an olsun çıkmaması 
gereken bir büyük destandır. Vatanı mübarek, 
kelamı mukaddes ve mücadeleyi vazife 
bilmenin en asil timsali olarak şehadete 
yükselen muazzez şehitlerimiz, sayelerinde 
bu topraklarda hürriyet içinde yaşayan 
bizlere büyük ve ibretlerle dolu bir miras 
bırakmıştır. Kur’an-ı Kerim ve ezan okuyarak, 
kelimeişehadetlerle en yüce makama, 
şehadete yürünerek inşa edilen kahramanlık 
destanından bugüne akseden ruh, ne mutlu 
ki on milyonlarca vatan evladı tarafından 
benimsenmektedir. 

Allah, Çanakkale Zaferi’ni inşa eden 
şehitlerimizin şehadetini makbul, bu zafer 
ve şehadet mirasını iftiharla benimseyen 
milletimizi her güçlük karşısında muzaffer 
eylesin. Apaçık fethin ışığında, yeniden büyük 
Türkiye davasının peşinde ve uğruna nice 
güneşlerin battığı hilalin gölgesinde istikbale 
yürümek inanç ve duasıyla şehitlerimizin 
hatırası önünde tazimle eğiliyor, milletimizin 
iftihar levhalarından birisi olan Çanakkale 
Zaferi’nin ilhamıyla ve ruhuyla her daim yol 
gösterici olmasını temenni ediyorum.”

18 MART ŞEHİTLERi ANMA GÜNÜ VE  
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ’NİN 104. YIL DÖNÜMÜ

17 Mart 2019

28 MART 2019
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un katılımlarıyla, 18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü 
dolayısıyla Çanakkale 18 Mart Stadyumu'nda bir tören 
düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 
törene; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Çanakkale 
Valisi Orhan Tavlı, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Avustralya ve Yeni Zelandalı askerî 
temsilciler, öğrenciler, gaziler, sivil 
toplum kuruluşu temsilcileri ile 
vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmasının ardından 

sahadaki öğrencilerle bir süre sohbet etti, ardından 
tribündeki yerini aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliğince marşlar 
seslendirilen stadyumda öğrenciler, Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ile Türk 
bayrağı açtı. Öğrenciler halk oyunu gösterileri sundu.

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ 
ZAFERİ'NİN 104. YIL DÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI

18 Mart 2019
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un katılımlarıyla Çanakkale'de Troya 
Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Şentop, 18 Mart Şehitleri 
Anma Günü ve Çanakkale 
Zaferi’nin 104. yıl dönümü 
dolayısıyla düzenlenen 
törenin ardından Troya Ören 
Yeri'ne geçerek Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ve 
davetliler ile birlikte müzenin 
açılış kurdelesini kesti.

Törende bir konuşma yapan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
müzenin Türkiye'ye ve 

Çanakkale'ye hayırlı olmasını dileyerek projenin 
hayata geçirilmesinde katkısı bulunanları tebrik etti. 

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve TBMM Başkanı Şentop, Troya Müzesi'ni gezerek 
incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. 

TROYA MÜZESİ'NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
18 Mart 2019



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yılı ve İstiklal Marşı şairi 
Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 

“Bugün, edebî bir metin olmanın ötesinde ve 
üstünde, millî mutabakatımızın ve ebediyen hür 
kalma irademizin tezahürü olan İstiklal Marşı’nın 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 
98. yıl dönümü... Bu anlamlı gün münasebetiyle bazı 
hususları paylaşmayı faydalı buluyorum. 

Mazisi, misyonu ve yetenekleri itibariyle mümtaz bir 
topluluk olan milletimizin boyunduruk altına alınmaya 
çalışıldığı, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde 
İstiklal Marşı ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu maksatla 
açılan yarışmada, yarışmaya katılmadığı hâlde Burdur 
Milletvekili ve döneminde ‘İslam Şairi’ namıyla tanınan 
Mehmed Âkif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı,  
12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul 
edilmiş ve o günden bugüne milletimizin gururla 
okuduğu bir metin olmuştur. 

Bugün kabulünün 98. yıl dönümünü andığımız 
İstiklal Marşı, Millî Mücadele ruhunun özeti, bağımsız 
bir gelecek iradesinin ön sözü olmak üzere bir 
istiklal manifestosuna, bir hürriyet beyanına ihtiyaç 
duyulan bir devrin ürünü olmakla birlikte diriliğini ve 
muhtevasındaki manayı hâlâ korumakta, milletimize 
rehber olmayı sürdürmektedir. 

Tarihe yön veren bir milletin vazifelerini anlatması, 
karşılaştığı güçlükleri aşabilecek ruhu içermesi, 

yolunu çizmesi, yönünü tayin etmesi ve dara 
düştüğünde ihtiyaç duyduğu kudreti devşirmesi için 
İstiklal Marşı, başta gençlerimiz olmak üzere hepimiz 
için önemli dersler içermektedir. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde 
yürütülen Millî Mücadele sayesinde mağlup edilen 
işgal hareketinin, günümüze kadar farklı kisvelerle 
milletimize ve vatanımıza musallat olma çabasında 
olduğu malumdur. Her ortaya çıkışında karşısında aziz 
ve şerefli milletimizi bulan bu işgal teşebbüslerinin 
sonuncusu olan 15 Temmuz darbe girişimi de, yine 
‘ezelden beri hür yaşamış, hiçbir çılgının kendisine 
zincir vurmasına müsaade etmemiş, yurduna alçakları 
uğratmamaya yeminli, okunan ezanları varlığının 
temeli saymış ve hayasızca akınları durdurmak 
için gövdesini siper eden’ milletimiz tarafından  
alt edilmiştir. 

Hakk’a tapan milletin istiklalini, hür yaşamış nazlı 
bayrağımızın hürriyetini, bağımsız kalma iradesini 
ve Millî Mücadele neferlerinin azametli gayretini 
hatırlatan İstiklal Marşı’nın kabulü vesilesiyle Birinci 
Meclis’in gazi heyetini ve milletimizin büyük Türkiye 
davasına emek vermiş her bir ferdini hayırla yâd 
ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı 
yazdırmasın. Allah bu millete her güçlük karşısında 
İstiklal Marşı ruhuyla hareket etmeyi nasip etsin.” 

20 Aralık 1873 27 Aralık 1936

İpek-Arnavutluk İstanbul

12 Mart 2019
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

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

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,
Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,
Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.   
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle öncelikle 
fedakârlıkları, emekleri ve mücadeleleriyle insanlığın 
gelişimine katkı sağlayan; fedakârlık, feragat, sevgi ve 
şefkatte bir timsal olan ve bu çerçevede toplumun 
mihenk taşını oluşturan kadınların kadınlar gününü 
kutlamak istiyorum. 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kadınlarımız 
toplumlarının kuruluşu ve zor günlerinde daima 
ön saflarda mücadele etmiştirler. Dün olduğu gibi 
bugün ve dahi gelecekte örnek tarihsel duruşlarını 
sergilemeye devam edeceklerdir. Bu perspektifte 
Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz şehitlerimize kadar 
ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan 
tüm kadınlarımızı şükranla yâd etmek istiyorum. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın olmanın anlam 
ve önemi üzerine etraflıca düşünmek ve kadınların 
karşılaştığı zorlukları ele almak için bizlere iyi bir 
fırsat sunmaktadır. Kadınların yüz yüze kaldıkları 
sorunları tartışmanın aynı zamanda topluma ve 
geleceğe ilişkin bir inşa faaliyeti olduğuna gönülden 
inanmaktayım. 

Ülkemizde toplumsal inşanın en sağlıklı şekilde 
gerçekleşebilmesi için kadınların aile içi ve sosyal 
rollerinin dengelenmesi adına, kadın hakları ve 
fırsat eşitliği konusunda toplumda ortak bir bilinç 
oluşturulmasını sağlamalıyız. Kadının insan haklarını 
gözeterek demokrasinin, hukukun üstünlüğünün 
ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının 
geliştirilmesine ve pekiştirilmesine katkı sağlamamız 
gerekmektedir. 

İnsan hakları merkezli, yaşanabilir bir dünya için 
kadının etkinlik alanının güçlendirilmesi, eğitim, 
istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda 
fırsat ve olanaklardan eşit düzeyde yararlanması, 
kadın ve erkeğe verilen hakların, yüklenen 
sorumlulukların adil bir biçimde dağıtılması son 
derece önemlidir. Peygamberimiz (s.a.v) de Veda 
Hutbesi’nde ‘Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, 
kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır.’ 
diyerek karşılıklılık ilkesine çok veciz şekilde  
dikkat çekmiştir. 

Toplumsal çerçevede insanlığa yönelik suç olarak 
kabul etmemiz gereken kadına yönelik şiddetin 
tamamen ortadan kaldırılması noktasında daha fazla 
çaba sarf etmeliyiz. Kadına yönelik şiddet millî ahlak 
ve inançlarımızla asla uyuşmamaktadır. Günümüzde 
kadınların metalaştırıldığı çarpık bir anlayışın yaygın 
ve egemen olduğu görülmektedir. Bu anlayışın 
etkisizleştirilmesi ve kadına gerek aile içerisinde ve 
gerekse sosyal, siyasal ve ekonomik hayatta hak 
ettiği itibarın verilmesi öncelikli görünmektedir. 

8 Mart Kadınlar Günü vesilesiyle belirtmekte fayda 
gördüğüm bir diğer husus da, ülkemizde kadınların 
konumunun medeniyet değerlerimiz yok sayılarak 
ve aile kurumu yıpratılarak iyileştirilemeyeceğidir. 
Aile, toplumların ve milletlerin sağlıklı bir gelecek 
için muhtaç oldukları temel kurumdur. Ve bu kurum, 
kadın ve erkeğin ortak emeğiyle sağlıklı bir zeminde 
yükselebilir. 

Netice olarak, hayatımızın her aşamasında yanımızda 
olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
gönülden tebrik ediyor ve en içten dileklerimle 
selamlıyorum.”

7 Mart 2019

MART

DÜNYA

KADINLAR

GÜNÜ
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T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Tekirdağ Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği 
tarafından düzenlenen programa 
katıldı.

9 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin, onuruna 
verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Meclis Başkanı 
olarak Tekirdağ'da bulunmaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu söyledi. 

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade eden 
Şentop, "Türkiye büyük bir ülke olmak zorunda. Bu 
coğrafyada sıradan bir ülke olarak yaşama imkânımız 
yok. Eğer öyle olursak ezilip gideriz. Çok kritik bir 
coğrafyada yaşıyoruz. Burada güçlü bir ülke olursak 
var olabiliriz. Dostlarımızla, müttefiklerimizle var 
olabilirsek bu bölgede yaşayabiliriz. Gittiğimiz çoğu 
ülkede herkes Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini, 
posterini ve Türk bayraklarını gösteriyor bize. Bu 
sevgi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin 
de ona güvenmesi ve ona verdiği öz güvenle 
çalışmasıyla oldu." diye konuştu. 

Türkiye'nin, gelecek 100 yılda dünyada barışın 
tesisi için güçlü bir devlet olması yolunda gayret 
gösterdiklerini belirten Şentop, şunları kaydetti: 

"1980'de Türkiye'nin ihracatı 2.9 milyar 
dolar. 1990'da Türkiye'nin ihracatı 12 milyar 
dolara çıktı. En son 2002'de 32 milyar 
dolara kadar çıktı. Bugün ise 170 milyar 
doların üzerinde. İhracatımız 5 kat artmış 
durumda. Bu anlamda Türkiye'nin doğru 
bir yolda olduğunu görüyoruz. Dünya 10 
yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin dünyası 
değil. ABD Merkez Bankası FED'in faiz 
kararını açıklaması, sadece Türkiye'de 
değil, bütün dünyada herkesin kulak 
kesilerek izlediği bir şey. Açıkladığı faiz oranı 
dünyadaki bütün ekonomileri etkiliyor. Çin 
borsasında meydana gelen hadise bütün 
dünyayı etkiliyor. AB'nin almış olduğu karar 

bütün dünyayı etkileyebiliyor. Değişmesi gerektiğini 
söylediğimiz ekonomik sistem var. Adil olmayan bir 
sistem. Bunun etkileri bize de oluyor." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası 
ticarette ülkelerin kendi paralarını kullanmaları 
gerektiğini söylediğini hatırlatan Şentop, daha sonra 
Putin'in ve Hindistan'ın da bu durumu dile getirdiğini 
aktardı. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin dünyada söz 
sahibi bir ülke olmaya başladığını dile getirerek 
"Dünyada herkes ticaret yapıyor ama ticarette dolar 
kullanıyor. Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen 
biz değiliz. Dolasıyla biz iki farklı ülke ticaret 
yapıyoruz ama kullandığımız paranın değerini ikimiz 
de belirlemiyoruz, başka üçüncü bir ülke belirliyor. 
İstediği gibi belirliyor, manipüle edebiliyor. Dünyanın 
ekonomik sistemini bu manipülatif ortamdan 
kurtarmamız lazım. O yüzden diyoruz ki herkes kendi 
parasıyla alışveriş yapsın." ifadesini kullandı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir ziyaretinde 
söylediği sözlere de değinen Şentop, şu şekilde  
devam etti: 

"Putin bir ziyaretinde şunu söylemişti 
Cumhurbaşkanımıza. 'Biz daha önce Türkiye'yi 
doğrudan ilgilendiren meselerle ilgili bile Türkiye'yle 
görüşmezdik. Farklı ülkeler, Avrupa ülkeleri ve ABD 
aramızda konuşurduk. Daha sonra ortaya çıkan

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA  
BİR DİZİ TEMASLARDA BULUNDU
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karara Türkiye kendiliğinden uyardı veya uymak 
mecburiyetinde kalırdı. Fakat şimdi Türkiye'yi 
doğrudan ilgilendirmeyen konuları bile Türkiye'yle 
görüşmek mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. 
Nereden nereye getirdiniz bu ülkeyi.' dedi. Bu sadece 
iltifat değil, gerçeğin de ifadesi. Irak meselesi olsun, 
Suriye meselesi olsun, başka bir çok meselede 
Türkiye işin bir tarafında sözü, kararı merak edilen bir 
ülke hâline geldi. Bu yetmez, uzun bir yolumuz var. 
Bölgenin, dünyanın yeniden inşa edileceği dönemde 
güçlü, büyük Türkiye inşasına mecburuz."

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret ve 
Sanayi Odasında Trakya bölgesinin oda 
ve borsa başkanları ile bir araya geldi.

9 Mart 2019

Toplantıda tarım ve sanayi gücü ile Batı’ya açılan kapı 
olan Trakya'nın, ülkemizin kalkınmasını sürdürmek 
adına üstlendiği rolü ve yakın geleceği ele alındı.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odası yöneticileri ve 
üyeleriyle buluştu.

9 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu 
Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 
programda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ'a, Rumeli'ye, Trakya'ya 

bir teveccüh olarak kendisini TBMM Başkanlığına 
aday gösterdiğini belirterek kendisine destek veren 
milletvekillerine de teşekkür etti. 

Daha çok hizmet üretebilmek için daha büyük gayret 
göstereceklerini belirten Şentop, Tekirdağ'ın da 
hizmetlerden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamayı 
hedeflediklerini söyledi. 

Tekirdağ'ın sanayi, turizm, ticaret, tarih, ulaşım 
bakımından birçok şehirde bulunmayan potansiyel 
barındırdığını dile getiren Şentop, "Esas meselemiz 
bu potansiyelleri, gücü, hacmi nispetinde bunları 
şehrimiz için bir imkâna çevirmek, uygulamaya 
koymak. Eski tabirle kuvvete, fiile döndürebilmek, esas 
meselemiz bu. Bugüne kadar bir gayret gösterdik, 
şimdi imkânlarımız daha da arttı. Hep beraber çok 
daha fazla gayret göstereceğiz." diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'ın potansiyelleri 
bakımından ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını 
vurgulayarak şu şekilde devam etti: 

"Tekirdağ ülke ekonomisine katkı bakımından değerli 
sayılacak ilk beş içerisinde. Bunların arasında İstanbul 
gibi, Ankara, İzmir gibi nüfusu katbekat üzerinde 
illerimiz var ama yine bu ilk 5'in içerisinde Tekirdağ'ı 
her zaman farklı parametrelerde görüyoruz. Bizim 
bu potansiyeli Tekirdağ'ın faydasına, burada yaşayan 
insanımızın faydasına çevirmemiz lazım. Bunun 
altyapısını kurmamız lazım. Bu bakımdan ben 
her anlamda desteklerinizi istiyorum, bekliyorum. 
Proje üreterek çalışacağız. Tekirdağ'ı, Çorlu'yu, 
Türkiye'nin en güzide şehri hâline getireceğiz 
hep beraber. Cumhurbaşkanımızın Tekirdağ'a bir 
teveccühüdür. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi 
24 Haziran seçimleridir. 24 Haziran seçimlerinde 
burada vatandaşlarımızın göstermiş olduğu teveccüh 
bir karşılık buldu. Tekirdağ'da birlik ve beraberlik 
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içerisinde Tekirdağ'ı, Çorlu'yu daha iyi yerlere taşımak 
için hep beraber gayret göstereceğiz. Sizlerin bu 
anlamda ferasetini talep ediyorum. Bundan sonra da 
hep beraber çalışacağız."

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu 
ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

9 Mart 2019

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından onuruna 
verilen yemeğin ardından esnafı ziyaret eden TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, davet üzerine bir 
taksi durağında şoförlerle çay içti, sohbet etti.

Vatandaşların taleplerini dinleyen Şentop, daha sonra 
yapılması planlanan millet bahçesi alanına geçerek, 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Çorlu Kaymakamı 
Cafer Sarılar'dan bilgi aldı. 

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, 
millet bahçesiyle ilgili proje çalışmalarının devam 
ettiğini belirterek "İnşallah yakın zamanda millet 
bahçesiyle ilgili alanlar açılmaya, yapılmaya 
başlanacak. Yarın Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
buraya yine uğrayacak ve o daha detaylı bilgi 
verecektir. Çorlu'nun en güzel yerine millet bahçesi 
yapıyoruz. Malum Süleymanpaşa'da en güzel 
yerlerden birisi tugay alanı. Oradan askerî birlik 
taşınmıştı zaten. Orada 57. Alay'a ait binalar var. 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'na 
gitmeden önce kaldığı, bulunduğu yer. Orası da askerî 
müze olarak yapılacak." diye konuştu. 

Bir gazetecinin "Millet bahçesindeki alanın bir 
bölümünün tesciliyle ilgili açılan davanın seyri ne 
durumda?" sorusunu yanıtlayan Şentop, mera 
arazisinin tesciliyle ilgili davanın devam ettiğini 
belirterek "Mera arazisinin şahsi mülkiyet olması 
mümkün değil. Zaman aşımı da söz konusu değil bu 

konuda. Onların sonucu da beklenir ama tabii buradaki 
alan çok büyük, kademe kademe de yapılabilir, millet 
bahçesi genişletilir, daha sonra büyür. Proje en kısa 
zamanda tamamlanacak ve bakan bey onunla ilgili 
açıklama yapacaktır." şeklinde konuştu.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Çorlu Bakkallar, 
Bayiler, Manavlar ve Kuruyemişçiler 
Esnaf Odası tarafından düzenlenen 
programa katıldı.

10 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu 
Bakkallar, Bayiler, Manavlar ve Kuruyemişçiler Esnaf 
Odası tarafından düzenlenen programda yaptığı 
kouşmada Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi 
ile devletin daha hızlı adım atan bir mekanizmaya 
dönüştüğünü belirterek "Bu sistemde amacımız daha 
güçlü, daha hızlı hareket eden, daha sorun çözücü 
çalışmalar yapan bir hükûmet oluşturmaktı. Bunu 
başardık." dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile doğrudan 
milletten destek alan bir hükûmet oluşturduklarını 
ifade eden TBMM Başkanı Şentop, şu şekilde konuştu: 

"Devletin milleti değil, milletin devleti olur. Anayasa 
ile ilgili zihniyet, paradigma farklılığını da devletin 
milleti anlayışından milletin devleti anlayışına geçmek 
olduğunu ifade ediyorduk. Milletimiz gerek bu 
topraklarda gerekse de başka coğrafyalarda birçok 
devlet kurmuştu. Zaman içerisinde kurduğu devletin 
teşkilat yapısını yenilemiştir. Devlet zamanın şartlarına 
göre teşkilat yapısı olarak değişiklikler gösterebilir. 
Onun için devletin milleti olmaz, milletin devleti olur. 
Bu bakımdan devlet - millet bütünleşmesi önemli. 
Milletin de devletine güvenmesi lazım."
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MART 2019

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop’un katılımlarıyla 
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen, Tekirdağ Namık Kemal 
Üniversitesi tarafından yürütülen 
"Ziraatbiyotek Projesi" kapsamında, 
Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim 
Tesisi'nin açılışı yapıldı.

17 Mart 2019

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) 
gerçekleştirilen Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji 
Araştırma ve Üretim Tesisi'nin açılış törenine  
AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili Soner Gül, NKÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mümin Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının 
temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, törende bir 
konuşma yaparak Yeni Zelanda'da, uzun yıllar benzeri 
görülmemiş bir terör saldırısının yaşandığını söyledi.

Camide namaz kılmak için toplanan Müslümanların 
üzerine ırkçı, İslam düşmanlığıyla ilgili hislerle, 
duygularla, ideolojilerle yetişmiş birinin saldırı 
düzenlediğini belirten Şentop, şu şekilde konuştu:

"O masum insanlardan 50 kişi şehit oldu. Bir o 
kadar da yaralı kardeşimiz var. Tabii bu şahsın bazı 
notları kamuoyuna da yayıldı. Bunların içerisinde 
çok dikkat çekici olan, bilhassa silahında yazılı olan 
isimler hep Osmanlı'nın büyük komutanlarının, 
padişahlarının katili olan bazı teröristler. Daha 
tarih boyunca geriye döndüğümüz zaman Viyana 
kuşatmasına dair bazı bilgiler, Türkiye ile ilgili, bizim 
kimliğimiz ile ilgili, tarihimizle ilgili, coğrafyamızla ilgili, 
Cumhurbaşkanımızla ilgili bir saldırı niyetini gösteren 
bir düşmanlık hislerini ifade eden yazılar var."

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Donald 
Trump'ın açıklamalarında, bu olayla ilgili İslam 

düşmanlığından, İslamafobi'den 
hiç bahsetmediğine işaret 
ederek şu şekilde devam etti: 

"Bu açıklamalarda bu şahsa 
da 'terörist' demiyor, saldırgan 
diyorlar. Yine Amerikan 
basınında, özellikle İslamofobi 
kavramını kullanmadan, 
İslam düşmanlığı kavramını 
kullanmadan ve bu şahsa 
terörist denilmeden bununla 
ilgili haberler, yorumlar yapılıyor. 
İşte bu zihniyette bu teröristlerin 
İslam karşıtı, İslam düşmanı, 
Türkiye düşmanı bu teröristlerin 
yeşermesine, yetişmesine 
imkân sağlayan bir zemin bizi 

rahatsız ediyor. Bütün dünyada, tabii sadece bizim 
için İslam dünyası için değil, insanlık için bir tehdittir. 
Topyekûn teröre, ırkçılığa, İslam düşmanlarına 
karşı tavır alınmazsa dünyanın geleceği ve dünya 
barışı açısından çok ciddi bir tehditle karşı karşıya 
olduğumuzun farkına varmalıyız."

Türkiye'nin her geçen gün daha da büyük bir ülke 
hâline geldiğini vurgulayan Şentop, konuşmasını şu 
şekilde tamamladı:

"Türkiye gerçekten itibarlı bir ülke hâline geldi. 
Bundan rahatsızlık duyan, bu tür hastalıklı vicdan 
ve idrak sahibi insanlar ve çevreler var. Türkiye'ye 
yönelik tehditlerinde bunları gülerek karşılıyoruz. Bu 
toprakları bin seneden fazla zamandır şehitlerimizin 
kanlarıyla sulayarak bir vatan hâline getirmişiz.  
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Bu tür ne olduğu belirsiz insanların tehditlerine pabuç 
bırakacak insanlar değiliz, bir millet değiliz.

Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle neyle 
karşı karşıya olduğumuzu tam olarak anlamak 
mecburiyetindeyiz. Ama en önemlisi birlik, beraberlik 
içerisinde hareket etme mecburiyetiyle karşı 
karşıyayız. Bu tehditlerden bihaber olan insanlarımız 
da var ama onları da uyarmamız lazım." şeklinde 
konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra açılışı 
yapılan tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Malkara Ziraat 
Odası tarafından düzenlenen 
programa katıldı.

17 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Malkara 
Ziraat Odasının onuruna verdiği yemeğe katılarak bir 
konuşma yaptı.

Gelecek 20 - 25 yıl içerisinde dünyanın yeniden 
şekilleneceğini söyleyen ve Türkiye'nin dünyada söz 
sahibi bir ülke hâline geldiğini ifade eden Şentop, şu 
şekilde konuştu:

"Çeşitli ülkeler pozisyon almaya çalışıyor şu anda, şu an 
görünen çatışma gerçek çatışma değil. Herkes gücünü 
artırmak istiyor ve yerini belirlemek istiyor. Türkiye 
de bu tabloda yerini almaya çalışıyor. Bunun 10 sene 

öncesine göre değerlendirme yapmak mümkün değil. 
Dünya o kadar hızlı değişiyor ki gelişmeler o kadar, 
gün gün yeni pozisyonlar belirlemeniz gerekiyor. Bunu 
anlamayan birçok ülke var. Türkiye içinde de bunu 
anlamayan birçok siyasetçi ve insan var."

TBMM Başkanı Şentop, dünyanın önemli dönemlerden 
geçtiğini, bu dönemlerde insanların ve siyasetçilerin 
Türkiye içinde ve dışında neler söylediğine bakmak 
gerektiğini vurguladı.

Herkesin insanların hoşuna gidecek şeyler söylediğini 
ancak söylenenlerle beraber yapılanlara da bakmak 
gerektiğini ifade eden Şentop, konuşmasına şu 
şekilde devam etti:

"ABD mesela ne söylüyordu? Afganistan'a giderken 
demokrasi götürmek için gittiğini söylüyordu. Irak'a 
giderken demokrasi getirmek için gittiğini söylüyordu. 

Ne olduğunu hep beraber gördük. 
İnsanların sadece söylediklerine 
bakmayalım, bu yeterli değil, buna göre 
değerlendirme yapmamamız bizi doğru 
sonuca ulaştırmaz. Söyledikleriyle 
beraber yaptıklarına da bakacağız. 
Yaptıkları da önemli. Bazen bu da 
yeterli olmuyor. İnsanların kimlerle 
beraber hareket ettiğine de bakmamız 
lazım. ABD ve Türkiye dost, stratejik 
ortak vesaire, çok iyi tamam. Hep 
beraber Suriye'de barışı sağlayacağız. 
Ne yapıyor ABD, PKK'nın sınır dışındaki 
adı, uzantısı değil, Türkiye'de PKK, 
Suriye'de YPG değişen bir şey yok, 
onlara yardım ediyor. Türkiye'ye karşı 

terör faaliyeti yürüten bir örgüt bu. PKK, ABD'nin 
terör örgütleri listesinde var. Sınırı geçince ismini 
değiştiriyor onu henüz terör örgütü kabul etmiyor, 
silah yardımı yapıyor ona. Nerede kullanacak bu silahı? 
Türkiye'ye karşı kullanacak. O zaman söylediklerine 
bakmayacağız. Stratejik ortak, stratejik müttefikiz, 
yaptıkları da çok şüphe uyandırmıyor ama kimle 
beraber olduğuna baktığımızda tablo ortaya çıkıyor. 
Öyle kritik bir dönemden geçiyoruz ki insanların hem 
sözlerine hem yaptıklarına hem de kimlerle beraber iş 
yaptıklarına bakma mecburiyetindeyiz."
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MART 2019

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Şarköy ilçesinde 
devlet hastanesi açılışına katıldı.

18 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın 
Şarköy ilçesinde devlet hastanesi açılışına katılarak 
bir konuşma yaptı.

Türkiye'de sağlık alanında çok güzel gelişmeler 
yaşandığını söyleyen ve eskiden sağlık hizmetleri 
konusunda insanların mağdur olduğunu belirten 
Şentop, şunları kaydetti:

"Eskiden sağlam gidenler hasta çıkıyordu hastanelerden. 
Doktor bulabilmek çok zordu. Doktor sayısı çok azdı. 
Zaman içerisinde bunların hepsi değişti. Türkiye’nin 
her yerinde sağlık imkânları gelişti. Doktor imkânları ve 
ilaç bulma imkânları arttı. Savunma sanayisinde olduğu 
gibi ilaç ve tıbbi cihaz konusunda dışa bağımlılıktan 
kurtulmak için gayret içerisindeyiz." 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de sağlık hizmetlerinin 
en iyi şekilde sunulduğunu vurguladı.

Ülkede tıbbi ilaç üretimi konusunda önemli mesafeler 
alındığını dile getiren Şentop, sözlerine şu şekilde 
devam etti:

"İlaç da çok stratejik bir ürün. Geçtiğimiz yıllarda 
malumunuz bazı konularda mesela aşı ile ilgili 
tartışmalar yapıldı. Bazen vatandaşlarımızın aşı 
vurulmaktan çekindiği hususlar vardı çünkü bunlar 
yurt dışından getirildiği için hangi amaçla kullanıldığı 
konusunda tereddütler vardı. Bu bakımdan ilaç da 
stratejik bir ürün. Bunun da aynı silahlar gibi değerli 

olması, millî olması önemli. Türkiye sağlık alanında 
Avrupa’nın da dünyanın da en iyi hizmetini sunan, 
hem de bu hizmeti dünya standartlarına baktığımızda 
en ucuza sunan ülkelerinden birisi hâline geldi."

Dünyanın önemli dönüm noktalarından geçtiği 
zamanlarda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde 
olması gerektiğini belirten Şentop, bu toprağın ürettiği 
millî ve manevi değerlere milletin daha fazla sahip 
çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hastanenin açılışını 
yaptıktan sonra tedavi gören hastaları ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, Türk Hava Kurumunun 
Şarköy Şubesinin onuruna verdiği yemeğe katıldı. 

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Çerkezköy ilçesinde 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından 
düzenlenen programa katıldı.

22 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çerkezköy 
Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından düzenlenen 
programa katılarak bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, programda yaptığı konuşmada 
Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, bu zor 
dönemin dünyanın ve bölgenin içinde bulunduğu 
şartlarla alakalı olduğunu söyledi.

"Bugün takip ettiniz, hepiniz iş hayatının içindesiniz, 
dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor." diyen 
Şentop, sözlerine şu şekilde devam etti:
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"Aslında bunu bekliyorduk, 3 - 4 ay öncesinden 
itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir 
manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı. 
Özellikle saat itibarıyla dikkat ederseniz 17.30'dan 
sonra yükselme gözüktü. Bunun anlamı şudur: 
Türkiye’de piyasalar kapandı, fiyat yükselmesi varsa 
bir kere dar hacimli piyasada ve Türkiye dışından 
yapılan alımlar ve satımlarla piyasada oynamak söz 
konusu. Yarın piyasalar açıldığında Türkiye'de gerçek 
durumu göreceğiz. Yapanlar açısından riskli bir şey. 
Neden? Çünkü artık milletimiz bu işin hangi amaçla 
ve neden yapıldığını biliyor. Buna dair daha önce 
yaşadığımız süreçleri biliyoruz. Böyle bir beklenti de 
var. Onun için bu işi yapanların aleyhine mi döner 
onu daha kestiremiyorlar. Türkiye’de seçim öncesi 
bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla 
Türkiye’ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu 
etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan 
bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz. Bunlar 
olduğu zaman daha fazla farkına varıyoruz, görüyoruz 
neyin amaçlandığını, neyin hedeflendiğini. Böyle bir 
zamandan geçiyoruz."

Artık silahlarla değil, ekonomik enstrümanlarla ülkelere 
karşı savaşların yürütüldüğü bir dönemde olduklarını 
dile getiren Şentop, "Onun için Cumhurbaşkanımız, 
dünyada ilk kez gündeme getirmişti, 'Uluslararası 
ticarette dolar kullanılmasın, herkes kendi para 
birimiyle yapsın ticaretini.' demişti. Mesela Çin'den 
mal alıyorsunuz dolar ödüyorsunuz, Çin sizden mal 
alıyor dolarla ödüyor bunu, hâlbuki 
dolarla işimiz yok. Amerika 
Birleşmiş Devletleri (ABD) ile 
alışveriş yapsak tamam ama 
başka ülkelerle alışveriş yapıyoruz. 
Fakat uluslararası ticarette dolar 
kullanılıyor. Cumhurbaşkanımız 
da 'Bundan vazgeçelim.' diyor." 
şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, ABD 
Başkanı Donald Trump'ın Golan 
Tepeleri ile ilgili açıklamasını 
eleştirerek Golan Tepelerinin 
Suriye'nin toprakları olduğunu 
söyledi.

Türkiye'ye, gezi olayları sırasında 
"Ölçülü güç kullanın." şeklinde 
tavsiyede bulunan Fransa'da, 

yarın yapılacak sarı yeleklilerin eylemi için "vur" emri 
verildiğini aktaran Şentop, "Biz de onlara 'Ölçülü 
davranın eylemcilere.' diyoruz. Başkasına akıl vermek 
kolay, kendisinin karşılaştığı bu tabloda, sükûnetle 
hareket edebilmesi, sorunu çözecek iradeyi ortaya 
koyabilmesi hükûmetin, kolay değil." ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke 
olduğunu, artık oyun kurucu bir ülke pozisyonuna 
geldiğini vurguladı. 

Türkiye'nin çok önemli bir gelişme sağladığını dile 
getiren Şentop, "2002'den bu güne kadar devam 
eden 17 yıllık süreçte istikrarlı bir dönemin olması 
siyasi bakımdan önemli. Cumhurbaşkanımızın liderliği 
önemli. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bugün 
gelmiş olduğumuz noktada en büyük kazancımız 
devlet millet bütünleşmesidir. Devletle millet farklı 
düşünürse, devlet milletin değerleriyle barışık değilse, 
o zaman ülkenin mesafe alabilmesi mümkün değil. 
Türkiye böyle dönemleri yaşadı. Millet devletin bütün 
kurumlarıyla bütünleşmiş, hepsini bağrına basmış 
durumda." şeklinde konuştu.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Ergene Esnaf ve 
Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından 
düzenlenen programa katıldı.

23 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ergene 
Esnaf ve Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından onuruna 
verilen yemeğe katılarak bir konuşma yaptı. 

TBMM Başkanı Şentop, düzenlenen etkinlikte yaptığı 
konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
Trakya'ya ayrı bir teveccühünün olduğunu söyledi.

Tüm dünyanın Türkiye'ye gıptayla baktığını vurgulayan 
Şentop, "Bugün Türkiye kararlı, görüşü, tavrı merak 
edilen bir ülke hâline geldi. Bu da Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde oldu. Cumhurbaşkanımız bütün 
uluslararası toplantılarda Türkiye'nin görüşlerini, 
sözünü sakınmadan çok açık bir şekilde söylüyor. 
Mazlumlardan yana tavrını çok açık bir şekilde 
koruyor. Dünya barışını sağlayacak önerileri açık 
bir şekilde başta BM olmak üzere birçok yerde dile 
getiriyor." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, BM'yi eleştirerek "2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra kurulmuş. Kuruluş amaçları 
arasında en önemli mesele dünya barışını sağlamak. 
İsrail, Filistin meselesini çözmek. Kurulduğu tarihten 
bu yana 60 yıldan fazla bir zaman geçti. Bu süre 
içerisinde dünya barışı ve Filistin meselesinin 
çözümünde hiçbir mesafe katedilemedi." ifadesini 
kullandı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Golan Tepeleri ile ilgili 
açıklamasına da değinen Şentop, Golan Tepelerinin 
Suriye'nin toprakları olduğunu belirtti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getiren 
Şentop, "Türkiye dışarıdan hizaya sokulacak, bu 
sınırların dışından kendisine yön verilecek bir ülke 
değil. Türkiye'yi böyle bir formattan çıkarttık. Türkiye, 
bu şekilde tehditlerle yaklaşmaya çalışanlara, diz 
çöktürmeye çalışanlara gereken dersi daha önce 
de verdi, her zaman veririz." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Türkiye'nin her zor süreçten başarıyla çıktığını 
anımsatan Şentop, ekonomiyle dövizle kurla 
hangi manipülasyonla olursa olsun Türkiye'ye diz 
çöktürülemeyeceğini kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin yakın zamanda 
bir ekonomik operasyonla karşı karşıya kaldığını, 
döviz kuru üzerinden benzer olayların birkaç gündür 
yeniden yapılmaya çalışıldığına dikkati çekerek 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

"Türkiye'de para piyasaları mesai saatleri içerisinde 
çalışıyor. Sabah başlıyor akşam 17.00'den önce 
kapanıyor. Dün dövizde bir yükselme başladı, ne 
zaman başladı saat 18.00'den sonra. Yani Türkiye'deki 
para piyasaları kapandıktan sonra. Nasıl yükseliyor 
bu fiyat, Türkiye dışındaki piyasalardan. O saatlerde 
açık olanlar, Londra başta olmak üzere Amerika'daki 
piyasalarda, Türk parasıyla ilgili işlemler yapılıyor. 
Dövizle ilgili Türkiye'den alım satım talimatları veriliyor. 
Dolayısıyla Türkiye'de dövizle ilgili bir hareket yok, 
çünkü piyasalar kapalı. Türkiye dışındaki piyasalarda 
döviz kuruyla ilgili fiyatı yükseltecek birtakım işlemler... 
İşte bu manipülasyon dediğimiz şey. Döviz kurları 
üzerinden manipülasyon yapılmaya başlandı. Tatil 
günlerinde piyasalarla ilgili bir oynaklık oluşturulmaya 
çalışılıyor. Bunun nedeni, çok açık bir şekilde 
önümüzdeki günlerde Türkiye'deki seçimlerdir." 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın 
Kapaklı ilçesinde esnaf ziyaretinde 
bulunarak Kapaklı Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi tarafından 
düzenlenen programa katıldı.

24 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kapaklı 
ilçesinde esnafı ziyaret ederek kendisine ilgi gösteren 
vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çekildi.
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Kapaklı Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi tarafından onuruna düzenlenen 
programda konuşan TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trakya'ya 
ayrı bir teveccühünün olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin dünyada söz 
sahibi bir ülke hâline geldiğini anlatarak şunları 
kaydetti:

"Türkiye'yi bugünlere taşıyan; siyasi istikrar, ekonomik 
büyüme, uluslararası itibar. Bütün bunların temelinde 
milletle devletin bütünleşmesi var. Türkiye bunu 
sağladı. Daha önce devletin, milletin değerlerini, 
arzularını, taleplerini dikkate almayan yaklaşımları 
vardı hükûmetlerimizin. O yüzden uzun ömürlü 
olmadılar, devam etmediler, bunun için bir seçimde 
kazanan diğer seçimde kaybedip gitti. 2002'den bu 
yana devam eden milletle devletin bütünleşmesi. 
Cumhurbaşkanımızın temel meselesi milletimizin 
arzularını, taleplerini yerine getirmek, sorunlarını 
çözmek."

Türkiye'nin bugüne kadar her zor süreçten başarıyla 
çıktığını hatırlatan Şentop, milletle beraber aynı yolda, 
hizmet siyasetiyle her türlü zorlu sürecin aşıldığını 
vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de istikrarın 17 yıldır 
sürdüğünü dile getirerek şu şekilde devam etti:

"Bu millet devlet bütünleşmesi de milletin güvenini 
kazanmakla ilgili bir husus. Bu güven nasıl kazanılıyor? 
Önce söz vereceksiniz, sözünüzü tutacaksınız, sonra 
bir şey yapmasını istiyorsanız milletten, onu önce siz 
yapacaksınız. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız 
ne dedi televizyona bağlandı? 'Bu Fetullahçı Terör 
Örgütüne karşı, darbe girişimine karşı sokaklara inin.' 
Milletimiz sokaklara indi mi? İndi. Türkiye daha önce 
de bu tür darbelerle karşılaştı ama bu tür çağrı yapan 
bile olmadı. Ama Tayyip Erdoğan bunu söyleyince 
milletimiz sokaklara indi. Niye? Herkes biliyor ki bu 
sözü söyleyen Tayyip Erdoğan önce kendisi sokağa 
inecektir."

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Hayrabolu ilçesinde 
esnaf ziyaretinde bulunarak Trakya 
Birlik Genel Müdürlüğünce ilçede 
düzenlenen toplantıya katıldı.

24 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ’ın 
Hayrabolu ilçesinde esnafı ziyaret ederek bir kahvede 
vatandaşlarla sohbet etti ve çay içti. Vatandaşlar 
Şentop'a yoğun ilgi gösterdi.

Trakya Birlik Genel Müdürlüğünce Hayrabolu ilçesinde 
bir tesiste düzenlenen toplantıya TBMM Başkanı 
Şentop’un yanı sıra AK PARTİ Tekirdağ Milletvekili 
Çiğdem Koncagül, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Birlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Ahmet Akgün ile yönetim kurulu üyeleri, 
Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen, Cumhur 
İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Mestan Özcan, Cumhur İttifakı Hayrabolu Belediye 
Başkan Adayı Osman İnan ve siyasi parti temsilcileri 
katıldı. 

TBMM Başkanı Şentop, toplantıda yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 
Türkiye'nin bir hayli yol katettiğini söyledi.

Birçok ülkenin Türkiye'yi örnek gösterdiğini 
belirten Şentop, "Yurt dışı ziyaretlerimizde herkes 
Cumhurbaşkanımıza selam göndermek için sıraya 
geçiyor ve fotoğraf çektiriyorlar. Türkiye'nin başka 
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ülkeler gözündeki gücü, iktidarı bu bakımdan yurt 
dışında her yönde görülüyor, izleniyor." dedi. 

Türkiye'de devlet ve millet bütünleşmesinin 
sağlandığını ifade eden Şentop, şunları kaydetti:

"Millet devletine güvenir hâle geldi. Bunu her alanda 
görüyoruz. Devletimizin öncülük ettiği kurumlar var 
Kızılay, Yeşilay, Türk Hava Kurumu gibi. Eskiden 
milletle itiş kakış yaşardı bu kurumlar. Soyutlanmış bir 
durumda elit bir tabakanın elindeydi. Şimdi öyle değil, 
Kızılay dünyanın bir numaralı yardım kuruluşu hâline 
geldi. Yeşilay etkin hâle geldi. Türk Hava Kurumu aynı 
şekilde...

Öbür taraftan vergide primlerdeki ödemelere 
bakıyoruz. Bunların çok büyük ölçüde oransal olarak 
arttığını görüyoruz. Vatandaşların devlete olan 
güveninde bir yükselme, bir artma olduğu görülüyor. 
Milletin devlete güvenmesi, milletle devletin 
bütünleşmesi anlamına geliyor. Bunu sağlamak için 
Cumhurbaşkanımız mücadele ediyor."

TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde 
FETÖ'ye karşı vatandaşları meydanlara, sokaklara 
davet ettiğini ifade etti.

Vatandaşların sokaklarda tanklara, silahlara karşı 
durduğunu aktaran Şentop, "Daha önce de Türkiye'de 
darbeler oldu, müdahaleler oldu. Kimse milleti sokağa 
çağırmaya cesaret edemedi. Çağırsalar insanların 
gelmeyeceklerini biliyorlardı. Niye? Milleti sokağa 
çağıran bir insanın kendisi önce sokağa çıkabilmeli. 
Herkes bunu biliyordu ki Tayyip Erdoğan 'Haydi 
sokaklara inin.' dediğinde, önce kendisi sokaklara, 
meydanlara çıkacak. Nitekim öyle oldu." şeklinde 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  
15 Temmuz'da Marmaris'ten kalkan 
uçakla kavganın ortasına indiğini 
dile getiren Şentop, "Şiirde olduğu 
gibi yürüyeceksin, millet yürüyecek 
arkandan. Önce sen yürüyeceksin, 
Önce yürümeyen, millete bugün 'biz 
müsait olursak' geliriz diyenler, milleti 
arkasından yürütemez. İşte 17 yıllık 
mücadelenin özü budur." dedi.

Konuşmasının ardından Trakya Birlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet 
Akgün, Şentop'a hediye takdiminde 
bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, Hayrabolu ilçesinden 
ayrılmadan önce davet edildiği Çerkezmüsellim 
Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Şentop, 
burada bulunan vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Süleymanpaşa ilçesinde 
esnaf ziyaretinde bulundu.

28 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde esnafı 
ziyaret ederek bir kahvehanede vatandaşlarla çay 
içip, simit yedi.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Hükümet 
Caddesi'nde bulunan dükkanları ziyaret ederek iş yeri 
sahipleriyle sohbet etti. 

Sokakta kendisini durduran vatandaşların isteklerini 
dinleyen Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çekildi.
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T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Eğitim-Bir-Sen 
tarafından Çerkezköy ilçesinde 
düzenlenen toplantıya katıldı.

28 Mart 2019

Eğitim-Bir-Sen Tekirdağ Şubesi’nin Çerkezköy’de 

düzenlediği programa AK PARTİ Tekirdağ Milletvekilleri 

Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, Tekirdağ Namık 

Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali 

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen yönetim kurulu ile temsilcileri, 

üyeler ve çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, toplantıda 

yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bekasına zarar 

gelmemesi için hareket ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin oyun kurucu 

bir ülke konumuna geldiğini ifade ederek “İçinde 

bulunduğumuz zamanın ve mekânın hakkını 

vermeliyiz. Bu bakımdan Türkiye’nin avantajları var. 

17 yılda Türkiye oyun kurucu bir ülke hâline geldi. 

Dünyada oyun kurucu ülke sayısı az. Birçok ülke 

başkalarının kurduğu oyunlarda yer alıyor. ABD, 

Suriye’de oyun kurmaya çalıştı, başarılı olamadı. Oyun 

kuruculukta başarılı olabilmeniz için güçlü olmanız 

gerekiyor. Türkiye küresel ekonomide yerini aldı. 

Burada da bizde olmayan parametrelerle ekonomi 

işlemeye başlıyor. ABD mesela kendisi basıyor doları. 

2002’de bol bol dolar bastı, birçok ülkenin ekonomisi 

battı. Şimdi de o dolarları topluyor. Bu da dünyada 

ekonomiyi etkiliyor. Bizim uluslararası alanda da yeni 

bir sistemi kurmak için mücadele etmemiz gerekiyor. 

Cumhurbaşkanımız dünyada ilk defa kendi para 

birimlerimizle alışveriş yapmamızı önerdi. Ondan 

bir süre sonra Rusya, Hindistan ve Çin kabul etti. 

Bu alanda mesafe alınması gerekiyor. Ağustos’ta bir 

ekonomik sıkıntı yaşadığımızda Cumhurbaşkanımız 

‘Saldırı altındayız.’ demişti. Birileri buna komplo 

teorisi falan demeye başladı. Fakat bu öyle değil.” diye 

konuştu.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Çorlu ilçesindeki 
bir spor tesisinde halı saha maçına 
katıldı.

28 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çerkezköy 
ilçesindeki programlarını tamamlamasının ardından 
Çorlu ilçesinde bulunan bir spor tesisinde mola 
vererek buradaki vatandaşlarla sohbet etti, daha 
sonra halı saha maçına katıldı.

Maç öncesi saha kenarında ısınan TBMM Başkanı 
Şentop'un vuruşuyla başlayan maçta, bürokratlar ve 
gazeteciler karşılaştı.
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T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Çorlu Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile 
toplantıda bir araya geldi.

29 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Çorlu 
Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile 
bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, 
son dönemde döviz üzerinden Türkiye’ye karşı 
gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Döviz olayının seçime yönelik bir durum olduğunu 
vurgulayan Şentop, "Son birkaç gündür Türkiye’de 
yeni gelişen dövizle ilgili durum var. Ne oldu? Ne var? 
Hadiseye baktığımıza göre tek bir olay var, 31 Mart'ta 
yapılacak seçimden başka bir şey yok. Bu yapılan 
manipülasyonların seçime yönelik bir sonuç ortaya 
çıkartması, seçimi etkilemeye yönelik bir işlev olduğu 
konusunda bütün milletimiz hemfikir. Herkes bunu 
biliyor." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin dünyada söz 
sahibi bir ülke hâline geldiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğinde 17 yılda önemli mesafeler katettiğini 
vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"17 yıl öncesine göre ekonomik olarak güçlü bir ülke 
hâline geldik. Aynı şekilde siyasi istikrarı Türkiye’nin 
çok önemli. 1990’lı yılları hatırlayanlar vardır. 6 ay,  
1 ile 1,5 yıl süren hükûmetlerle Türkiye idare ediliyordu. 
Son 17 yıldır Türkiye’de bir istikrar var ve bu istikrarı 
garanti altına alacak bir Anayasa değişikliği yaptık. 
Yeni düzenleme ile Türkiye’de yapılacak olan seçimler 

sonrasında mutlaka bir hükûmet ortaya çıkıyor. Seçim 
yapıyoruz seçim akşamı Türkiye’yi kimin yöneteceği 
belli. Bunu neden yaptık? İstikrar olsun diye, siyasi 
istikrar. Her şeyin temeli bu siyasi istikrardır. Bütün 
bunlar uluslararası itibar sağlıyor. Bugün dünyanın 
neresine giderseniz gidin Türkiye itibarlı bir ülke, sözü 
dinlenen, kararı merak edilen bir ülke hâline geldi." 

Türkiye'nin değişen dünya düzeninde daha da güçlü 
olması gerektiğine işaret eden TBMM Başkanı Şentop, 
"Türkiye'nin 20 sene 30 sene öncesinin bakış açılarıyla 
değil, bugün yaşadığımız dünyanın dinamikleriyle, bu 
dünyadaki güç dengeleri ile bunların arka planlarını 
bilerek politika üretmek lazım. 30 sene öncesinin 
parametreleri ile bilgileriyle dünyayı değerlendirmeye 
çalışanlar var. Böyle olmaz, farklı bir dünya düzenine 
gidiyoruz. Şu anda bir düzensizlik var ama yeni bir 
dünya düzeninin kurulması yönünde bir gidişat, bir 
yürüyüş var. Burada Türkiye'nin güçlü olması lazım, 
itibarlı olması lazım isabetli kararlar veriyor olması 
lazım." diye konuştu.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Marmaraereğlisi 
ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliğinin düzenlediği 
programa katıldı.

29 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Marmaraereğlisi ilçesinde Esnaf ve Sanatkârlar 
Odaları Birliğinin onuruna verdiği yemeğe katılarak 
bir konuşma yaptı.
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TBMM Başkanı Şentop, beka meselesinin önemine 
değinerek Türkiye’nin beka meselesini göz ardı 
etmeden hareket etmesi gerektiğini ve Anadolu 
topraklarında yaşamanın sorumluluğunun bunu 
gerektirdiğini vurguladı. 

Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke hâline geldiğini 
ifade eden Şentop, "Bizim bu topraklarda bir beka 
meselemiz var. Millet olarak atacağımız her adımda 
bu beka iddiamızı ve meselemizi 
aklımızın bir köşesinde tutmak 
mecburiyetindeyiz. Atacağımız her 
adımı, bunu hesaplayarak atmak 
mecburiyetindeyiz. Hamdolsun 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
milletimiz yeniden kendisine geldi." 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin 
çok darbe gördüğünü dile  
getirerek şu şekilde devam etti:

"İşte 15 Temmuz'da yaşadığımız 
hadise. Türkiye birçok darbe 
gördü. Bunlar içerisinde en  
haini, darbe ötesinde bir işgal 
teşebbüsü olarak değerlendirdiğimiz  
15 Temmuz'da yaşadığımızdı. Bütün 
darbeler uluslararası irtibatları 
olan işlerdir. Dünyanın istihbarat örgütleri mutlaka 
bu darbeyi yapanlarla irtibat hâlinde oluyorlar. 
Başka türlü bu darbeyi gerçekleştirmek mümkün 
değil. Uluslararası örgütlerin bir maşası olarak bir 
darbe gerçekleştirme teşebbüsü ilk defa oluyor 
15 Temmuz'da. İşte o zaman milletimiz sokaklara 
döküldü. Milletimiz ilk defa göğsünü tanklara, uçaklara 
siper etti." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin 
önemini anlatan Şentop, "Liderlik şu: 'Sokaklara, 
meydanlara çıkın.' dediği zaman o gece milletimiz 
sokaklara ve meydanlara çıktı. Bir başka siyasetçi 
söylemiş olsaydı sokaklara çıkar mıydı? Çıkmazdı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 
darbe girişiminde kavganın en yoğun olduğu Atatürk 

Havalimanı'na iniş yaptı ve kavganın göbeğine gitti." 

değerlendirmesinde bulundu. 

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  

Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Muratlı 

Sanayi Kooperatifinin düzenlediği 

programa katıldı.
29 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'da 

Muratlı Sanayi Kooperatifinin onuruna verdiği yemeğe 

katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke hâline 

geldiğini ve 2002 yılından itibaren ülkede siyasi 

istikrar olduğunu belirten Şentop, "Bu istikrarın 

üzerine ekonomik büyüme ilave edebilirsiniz.  

Bu oldu mu? Oldu. 2002’de Türkiye’nin ihracatı 

32 milyar dolardı. Beş kat arttı 170 milyar doların 

üzerine çıktı. Dünyada birçok ülkenin gayrisafi millî 

hasılasından daha fazla. Yeter mi? Yetmez. Türkiye’nin 

ekonomik güç bakımından daha fazla büyümesi lazım."  

diye konuştu. 
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TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de her alanda 

gelişmeler yaşandığını dile getirerek sözlerini  

şu şekilde sürdürdü:

"Geçen Millî Savunma Bakanımız ziyaretime geldi, 

onun ifadesiyle yüzde 68’in üzerinde yerli ve millî 

savunma sanayisine ulaştık. Oransal olarak bunun 

yüzde yüz olması mümkün değil zaten. Ufak tefek 

önemsiz parçaları, başka ülkelerden alabilirsiniz. 

Önemli olan yaptığınız uçağın beynini üretebilmek. 

Burada önemli şey İHA’lar, SİHA'lar. Daha önce 

Türkiye bunları İsrail’den alıyordu, o zaman sadece 

istihbarat amaçlı kullanılıyordu. Ana merkezi 

İsrail'deydi, onlar bu araçları yönetiyordu. Gelen bilgi 

onlara gidiyordu, oradan bize geliyor. Bize ne kadarı 

geliyor bilmiyoruz, gelen de doğru mu bilemiyoruz. 

Daha sonra vermemeye, satmamaya başladılar. 

Türkiye oturdu, bunu kendisi üretti." 

Türkiye'nin yerli ve millî üretim konusunda ciddi 

adımlar attığını aktaran Şentop, "Önce İHA'ları ürettik. 

Yakınlarda bir olay oldu. Terör örgütünün üst düzey 

isimlerinden biri araçla giderken Kandil civarında 

vuruldu, SİHA'yla vuruldu. Türkiye bunları yüzde 

yüz yerli yapıyor. Türkiye sınır ötesi operasyonlarda 

hedeflere kısa sürede ulaştı." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, İHA ve SİHA'ların 

gerçekleştirdiği operasyonların yüksek seviyede 

isabet kaydettiğini belirterek "Türkiye stratejik 

silahları yerli olarak üretiyor. Bu da Türkiye'yi güçlü 

kılan unsurlardan biri. Bunlar uluslararası alanda 

itibar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Regaip Gecesi sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

“Manevi bir yenilenme mevsimi olarak gelen 
mübarek üç aylara kavuşmanın sevinç, huzur ve  
mutluluğunu yaşıyoruz. 

Manevi coşkunun daha yoğun yaşandığı, birlik ve 
beraberliğin pekiştiği, yıkılan gönüllerin yeniden 

imar edildiği, dostlukların sağlamlaştığı, rahmet, 

mağfiret ve arınma mevsimi olduğu bilinciyle; 

kuşatıcı ve diğerkâm bir yaklaşımın benimseneceği 

ümidiyle; milletimizin ve tüm İslam aleminin  

mübarek Regaip Gecesini tebrik ediyorum.”

REGAİP GECESİ MESAJI
7 Mart 2019

48 MART 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İstanbul 
Büyükçekmece’de vatandaşlarla 
bir araya geldi.

Programa İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı ve AK PARTİ 
Büyükçekmece Belediye Başkan 
Adayı Mevlüt Uysal da katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, 
eski TBMM Başkanı  
ve AK PARTİ İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Binali 
Yıldırım'ın istifasının ardından  
24 Şubat'ta Meclis Başkanı 
olarak seçildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Meclis Başkanı ve parlamentonun birçok görevi var. 
Bunlardan bir tanesi parlamenter diplomasi. Meclis 
başkanları da başka bir ülkenin Meclisleri ve parlamento 
başkanlarıyla diplomatik temas sürdürüyor.  
Bu anlamda bu süre içerisinde 3 cumhurbaşkanı 
ile görüştüm. Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti ziyareti yaptık. Çad Cumhurbaşkanı ile 
görüştük. Türkiye çok büyük mesafe katetti. Türkiye'nin 
Afrika ile ilgili münasebetlerinde çok büyük gelişmeler 
var. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini başka ülkelerle 
mukayese ettiğimizde, onlara oranla çok daha fazla 
gelişmiş. Örneğin 12 olan büyükelçi sayımız, 42'ye 
çıkmış. Afrika, dünyada önemli ekonomik ve daha 
sonra siyasi aktör olabilecek bir ülke. Bugün dünya 
nüfusunun yüzde 10'u Avrupa'da yaşıyor, Afrika'nın 
nüfusu, dünyadaki nüfus içinde oransal olarak, yüzde 
40'lara yaklaşıyor. 2100 nüfus projeksiyonlarında 
dünya nüfusu içerisinde Avrupa nüfusu oranı yüzde 
5'e düşecek, Afrika'nınki yüzde 55'in üzerine çıkacak. 
Bugün yıllık büyüme oranlarına bakıldığında dünyada 
en çok büyüyen 10 ülke içerisinde 6'sı Afrika ülkesi. 

Afrika önce ekonomik sonra siyasi ve stratejik güç 

olarak çok önemli bir yer. Büyük ülkeler Afrika'da bir 

güç mücadelesi içinde. Çin yatırım yapıyor. Türkiye'de 

de hızla artan Afrika'ya yatırım trendimiz var."

Dünyada paylaşımda çok büyük uçurum olduğuna 

değinen Şentop, "Bugün yaşadığımız çatışmaların 

hepsi, yeni kurulacak dünyanın pozisyon arayışları 

içerisinde ortaya çıkan çatışmalardır. Örneğin, ABD 

yeni kurulacak sistemde daha belirleyici olmak için 

pozisyonlar kurmaya çalışıyor. Çin, Rusya ve AB aynı 

şekilde. Biz de pozisyon almaya çalışan ülkelerden 

birisiyiz. Devlet ve milletlerin eşitliğine dayalı yeni 

bir sistem kurulması lazım. Bunun için mücadele 

ediyoruz." dedi. 

Doların uluslararası alandaki rolüne işaret eden 

Şentop, şu şekilde devam etti:

"Japonya ya da Almanya'yla ticaret yapacağız.  

Kendi değil onların parası değil dolar kullanıyoruz. 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 
BÜYÜKÇEKMECE'DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

10 Mart 2019



TBMM Başkanı Faaliyetleri

Dolar, ABD'nin parası. Parayı o basıyor. Özellikle 2009 
yılından sonra FED çok fazla dolar bastı. Piyasaya sürdü. 
sistem eskisi gibi değil. ABD fazla dolar bastığında Çin'de 
enflasyon artıyor. Yeni sistemde ne yapmak lazım, 

herkesin kendi ülke parasıyla 

uluslararası ticaret yapması 

daha sonra mahsuplaşması ile 

bu işin sürdürülmesi gerekiyor. 

Bunu ilk defa Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan ortaya attı.  

Daha sonra Putin ve Hindistan 

destekledi. Çin'in de beyanatları 

yavaş yavaş var. Bu önemli 

bir konu. Neden? ABD dövizi, 

doları, uluslararası ticaretin temel 

kriteri olduğu için, aynı zamanda 

bir manipülasyon ve yumuşak bir savaş aracı olarak 

kullanıyor. Ağustosta yaşadığımız döviz artışıyla ilgili 

sıkıntının temelinde bu var."

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, ETİYOPYA’DA DÜŞEN 
UÇAK SEBEBİYLE TAZİYE DİLEĞİNDE BULUNDU

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Etiyopya’da düşen uçak sebebiyle bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde:

“Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan Kenya’nın başkenti Nairobi’ye seyahat etmekte olan  
bir yolcu uçağının 157 yolcu ve mürettebatıyla birlikte sabah saatlerinde düştüğünü büyük bir üzüntüyle 
öğrenmiş bulunuyorum. 

Bu elim kazada vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, bu zor zamanında dost ve kardeş 
Etiyopya hükûmeti ve halkının kederini paylaşıyoruz.”

10 Mart 2019

50 MART 2019
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İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB)  
14. Konferansı’na katılmak üzere Fas’ın Başkenti Rabat'ta 
bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Avrupa 
Parlamentosunda (AP) kabul edilen "2018 Türkiye 
Raporu"na ilişkin değerlendirmede bulundu. 

AP'nin kararının anlaşılabilir olmadığını belirten Şentop, 
kararın, Türkiye ile ilgili tamamen ön yargılı, haksız, 
mesnetsiz gerekçelere dayandığını ifade etti. 

Söz konusu kararın, AP içerisindeki ırkçı, aşırılık yanlısı 
siyasetçilerin öncülüğünde hazırlanmış bir karar olduğunu 
vurgulayan Şentop, şunları söyledi: 

"Türkiye AB ile ilgili olarak katettiği mesafedeki 
samimiyetini, hedefindeki kararlılığı göstermiştir.  
Tam da müzakerelerin başlamasına yakın bir zaman 

kala böyle bir kararın alınması AB bakımından da 
üzüntü vericidir.

Yakında zaten Avrupa Parlamentosu da seçimlerle 
yenilenecek. AB esasen çok ciddi bir kriz içerisinde. 
Öncelikle bir kimlik krizi içerisinde. Ne olduğunu ne 
olacağını henüz daha kararlaştırabilmiş değil. İngiltere'nin 
ayrılma kararından sonra AB, siyasi boyutları çerçevesinde 
büyük ölçüde zarar görmüştür. Birçok AB üyesi ülke, 
birlikte kalıp kalmayacağını tartışmaktadır. Böyle bir 
süreçte AB'nin Türkiye düşmanlığı üzerinden kendisine 
bir alan açmaya çalışmasını da ilginç buluyorum."

Türkiye'nin, bölgesinde, Avrupa'da ve dünyada sözü, kararı 
etkili bir ülke olduğuna dikkati çeken Şentop, ülkenin, 
yoluna büyük bir kararlılıkla devam edeceğini belirtti. 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, AP GENEL 
KURULUNDA KABUL EDİLEN 2018 TÜRKİYE 
RAPORU'NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU

14 Mart 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, yaptığı yazılı açıklamada 
"Ülkemiz gerçekleriyle hiçbir alakası olmayan ve 
Türkiye karşıtı çevrelerden beslenerek ortaya atılan, 
mesnetsiz iddialara dayandırılarak hazırlanan söz 
konusu raporun, AP Genel Kurulu tarafından kabul 
edilmesini şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde 
bulunarak raporda yer alan asılsız iddiaların, AP Genel 
Kurulunca kabul görmesinin, Türkiye'ye karşı "taraflı ve 
ön yargılı tutumunun devam ettiğinin bir göstergesi" 
olduğunu vurguladı.

Türkiye olarak böyle bir kararı dikkate almanın mümkün 
olmadığını belirten Bozkır, Türkiye'nin, AB'ye katılım 
sürecinde ve bu yolda reform çalışmalarını sürdürme 
konusunda kararlı olduğunun altını çizdi.

Halkın en yüksek standartları hak ettiğine olan inancın 
öncelikli unsur olduğunu belirten Bozkır, açıklamasında 
şunlara yer verdi:

"AP, aldığı bu kararla, yapıcı bir tutumdan uzak olduğunu 
bir kez daha kanıtlamıştır. Türkiye'nin müzakere ve 

katılım süreci, Türkiye'nin olduğu kadar AB'nin de 
yararınadır. AB ile olan köklü ve çok boyutlu ilişkilerimiz 
birçok alanda AB'ye katkı sağlamış ve sağlamaya 
devam etmektedir. Bu ilişkileri normalleştirme ve 
yeniden canlandırma çabalarımızın en yüksek olduğu 
bir dönemde, böylesine bir kararın alınması en basit 
tabiriyle çifte standart ve tutarsızlıktır."

Bozkır, açıklamasında şunları kaydetti:

"Avrupa'nın radikal eğilimlerinin temsilcilerinin AB 
kurumlarını yönetmeye talip olduğu bir dönemde ve bu 
eğilimlerin hâkimiyet altına aldığı, görev süresi dolmak 
üzere olan bir parlamentonun böylesine bir karar 
almasının maksatlı olduğu ve meşru görülemeyeceği 
açıktır.

AP ve AB'nin, Türkiye'ye karşı yükümlülüklerine bağlı 
kalması ve gerçeklikten uzak, ön yargılı ve popülist tavrını 
terk etmesi çağrısında bulunuyorum. TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı olarak yüce Meclisimizde grubu 
bulunan tüm partilerin bu tavra karşı tutum belirlemelerini 
ve bu çağrıya destek vermelerini ümit ediyorum."

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Parlamentosunun (AP), 
"Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile katılım müzakerelerini resmen askıya alması" 
önerisinin yer aldığı 2018 Türkiye Raporu'yla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

13 Mart 2019



TBMM Başkanlığı, Avrupa 

Parlamentosunun 2018 Türkiye 

Raporu ile ilgili 14 Mart 2019 

tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklama 

şu şekilde:

"Avrupa Parlamentosu 13 Mart 2019 tarihinde 

Strazburg'da düzenlenen Genel Kurulunda 

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine 

ilişkin somut hatalar, ön yargılar ve haksız 

iddialar içeren bir karar almıştır. Nesnellikten ve 

adaletten uzak olduğu ilk bakışta görülen 2018 

Türkiye Raporu, Türkiye'nin AB üyelik sürecine 

verdiği önem ve öncelik ile hiçbir şekilde 

bağdaştırılamayacak niteliktedir. Söz konusu 

karar, Avrupa'nın geleceğini tehdit eden aşırılık 

yanlısı popülist söylemlerin bir yenisi olmaktan 

başka bir anlam taşımamaktadır.

Karar metninden, Türkiye'deki gelişmelerin 

adilane ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmediği, 

raporun yanlı ve siyasi olduğu görülmektedir.

Çok uzun yıllardır Avrupa Birliği'ne üye olmayı 

stratejik bir hedef olarak gören ve bu amacına 

ulaşmak için kararlılıkla yürüttüğü çalışmaları 

son dönemde hızlandıran Türkiye, aynı yapıcı 

ve onarıcı tutumu Avrupa Birliği'nden de 

beklemektedir. Ne var ki Avrupa Birliği'nin 

seçimle işbaşına gelen tek kurumu olan 

Avrupa Parlamentosu, Avrupa'da artan 

ayrıştırıcı, dışlayıcı ve yabancı karşıtı görüş ve 

politikalardan fazlasıyla etkilenmekte, Türkiye'ye 

karşı hasmane bir tavır sergilemektedir.

Unutulmamalı ki 15 Temmuz 2016'daki 

darbe girişimi esnasında savaş uçaklarının 

bombaladığı TBMM, darbeye dur diyen Türk 

halkından aldığı cesaretle demokrasiye sonuna 

kadar sahip çıkmış bir kurumdur. O meşum 

gecenin ardından Avrupalı muhataplarımızın 

aziz Türk milleti ve Gazi Meclisle dayanışma 

sergilemekten kaçındığı ise üzücü bir 

gerçektir. TBMM'de siyasal sistemdeki 

sorunları çözmeye yönelik başlatılan anayasal 

reform süreciyle Türk demokrasisinin 

daha güçlü ve etkin hâle getirilmiş olması 

da ne yazık ki AB tarafından temelsiz 

gerekçelerle eleştiriye tabi tutulmaktadır.  

BASIN AÇIKLAMASI

MART 201952



Bu kabul edilemez tavrın iyi niyetle açıklanması 

mümkün değildir.

Bir kez daha anlaşılmıştır ki Avrupa Birliği'nin 

inşasını mümkün kılan değer ve ilkeleri açıkça 

hiçe sayan radikal görüşlerin zehirlediği bazı 

Avrupalı siyasetçiler, Türkiye ile Avrupa Birliği 

arasındaki stratejik ilişkileri rayından çıkarmaya 

çalışmaktadır.

Söz konusu kararın, dört yıl aradan sonra ilk kez 

yapılacak olan AB - Türkiye Ortaklık Konseyi 

Toplantısı'nın hemen öncesinde alınmış olması, 

Türkiye karşıtı çevrelere hoş görünme yönünde 

bir çabanın varlığına işaret etmektedir. Bu aynı 

zamanda Avrupa'da benimsediğimiz seçim 

kültürüne de aykırıdır.

Her geçen gün artan sosyal, ekonomik ve siyasal 

sorunlar karşısında zorlanan Avrupa Birliği zor 

günlerden geçmekte, Birleşik Krallık'ın ayrılma 

süreci ile istikrarlı ve uyumlu yapısından giderek 

uzaklaşmaktadır. Avrupa Birliği, Brexit süreciyle 

ciddi bir güven bunalımı ve istikrarsızlık riski 

ile sınanmaktadır. Avrupa Birliği'nin geleceğine 

dair endişelerin artığı bu dönemde, Avrupa 

Parlamentosunun Türkiye gibi ilişkilerini 

derinleştirmek ve güçlendirmek isteyen stratejik 

önemi haiz bir ülkeye karşı bu tür söylem ve 

eylemlerde bulunması rasyonel değildir.

Avrupa kendi kimlik krizini ve siyasi 

aşırılıklarından kaynaklanan bunalımlarını 

Türkiye üzerinden gidermeye kalkarsa hem 

Türkiye ile ilişkileri bakımından hem de 

aşırılıkları cesaretlendireceği için sonu kendisi 

için sorunlu bir yola girmiş olur.

Avrupalı dostlarımıza hatırlatmak isteriz ki 

Avrupa bütünleşmesini gerekli kılan şey; aşırılık 

yanlısı, ırkçı ve yabancı karşıtı politikalara 

sarılan popülist siyasetçilerin getirdiği yıkım 

olmuştur. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik 

tavrında somutlaşan benzer duygu ve fikirler, 

Türkiye'den ziyade Avrupa'nın huzur, istikrar 

ve refahını tehdit etmektedir. Bu yanlış 

yöndeki gidişatı tersine çevirmek adına önemli 

bir şans olan AB - Türkiye ortaklığı, şahsi 

çıkarlarına odaklanan aşırı akımların temsilcisi 

olan milletvekillerinin ön yargılarına kurban 

edilmemelidir. Avrupa'nın aklıselim davranıp 

böylesine büyük bir hatadan derhâl dönmesi 

içten temennimizdir. 

Buna benzer haksız kararların Türkiye'yi 

tam üyelik hedefinden saptıramayacağını 

teyit ederken, dostane ve yapıcı ilişkilerin 

temini için Avrupa Birliği'ne daha büyük 

sorumlulukların düştüğünü bir kez daha 

hatırlatırız. Mayıs ayında yenilenecek olan 

Avrupa Parlamentosunun, Avrupa'nın layık 

olduğu adil, rasyonel, çoğulculuktan ödün 

vermeyen ve demokrasinin erdemine inanan 

siyasetçilerden oluşmasını içtenlikle dileriz. 

Bu vesileyle, yeni seçilecek üyeler ile TBMM 

üyeleri arasında ahenkli ve yapıcı bir iş birliği 

sürecinin başlamasını arzuladığımızın kayda 

geçirilmesini dileriz."
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MART 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 14 Mart Tıp 
Bayramı dolayısıyla Meclis 
Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette TBMM Başkanı 
Şentop'a, TBMM AK PARTİ Grup 
Başkanı Mehmet Naci Bostancı 
eşlik etti.

Meclis Hastanesi Başhekimi 
Uzman Dr. Ahmet Hakan Dinç, 
Başhekim Yardımcısı Dr. Nurten 
Hamarat ve Hastane Müdürü 
Zübeyir Dedeoğlu tarafından 
karşılanan TBMM Başkanı 
Şentop, 20 hekim ve 80 sağlık 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 14 MART  
TIP BAYRAMI'NDA MECLİS HASTANESİNİ ZİYARET ETTİ

15 Mart 2019

12 MART MUHTIRASI’NIN 48. YIL DÖNÜMÜ MESAJI
12 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 12 Mart 
Muhtırası’nın 48. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, meşru hükûmete karşı müdahale anlamı 
taşıyan 12 Mart Muhtırası’nın 48. yıl dönümü...  
Bu hadisenin yıl dönümü vesilesiyle şu hususları ifade 
etmeyi lüzumlu görüyorum. 

Köklü bir seçim ve parlamento geçmişine sahip olan 
siyasal sistemimizde demokrasinin istediğimiz ölçüde 
oturmamasının en temel sebebi, belli aralıklarla 
yapılan olağan dışı müdahalelerdir. Millî iradeyi 
gasbetme amacını taşıyan tüm bu müdahalelerin 
neticesi, siyasi ve ekonomik anlamda tam bir bunalım 
olmuştur. 27 Mayıs ile başlayıp 15 Temmuz darbe 
girişimine kadar devam eden bu ‘düşük yoğunluklu 
darbe rejimi’ özlemi, bir kısım muhteris maceracıya 
iktidarı teslim ederken Türkiye’nin ve milletimizin 
geleceğine suikast anlamı taşımıştır. 

12 Mart Muhtırası’nın yıl dönümü vesilesiyle bir 
kez daha hatırlama ve üzerinde düşünme fırsatı 
bulduğumuz bu menhus darbecilik geleneğinin en 
önemli hususiyetlerinden birisi de, kökü dışarıda 
bir yapıda olmasıdır. Türkiye ve idarecileri ne 
zaman devletin ve milletin lehine bir işe teşebbüs 
etse, karşılarında bu kökü dışarıda ve ülkesine 
yabancılaşmış güruhu bulmuştur. Son olarak  
15 Temmuz’da Türkiye’ye kasteden bu darbeci 
güruhun, bu toprakların ruhuna, varlığına, 
geleceğine düşman olduklarını yaşadıklarımız açıkça 
göstermektedir. 

Siyasete ve seçilmiş hükûmetlere yönelik her 
olağan dışı müdahalenin yıl dönümü, demokrasimizi 
ve millî iradeyi korumak hususunda ne denli 
kararlı olduğumuzu ifade etmek için bir vesiledir. 
Bu düşüncelerle, demokratik işleyiş hususunda 
milletimizin ve kurumlarımızın ne denli şuurlu 
olduğunu görmekten memnuniyet duymanın yanında, 
başta 15 Temmuz olmak üzere bütün müdahaleleri 
şiddetle telin ediyorum.” 



55

TBMM Başkanı Faaliyetleri

personeliyle hizmet veren 
hastaneye ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette konuşan TBMM 
Başkanı Şentop, Tıphane-i 
Amire ve Cerrahhane-i Amire 
adlı tıp okullarının açılış tarihi 
olan 14 Mart 1827'nin, Türkiye'de 
modern tıp eğitiminin başlangıcı 
olarak kabul edildiğini, Tıp 
Bayramı'nın ilk kez Birinci Dünya 
Savaşı sonunda İstanbul'un 
işgal edildiği günlerde yabancı 
işgal kuvvetlerine karşı tıp 
öğrencilerinin bir tepkisi olarak 
1919'da kutlandığını hatırlattı.

Bugüne kadar gelen 14 Mart kutlamalarının artık 
içinde bulunduğu haftayı da kapsayacak şekilde Sağlık 
Haftası olarak kutlandığını dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, "Böylesine büyük bir millete hizmet etmek, 
yaralara deva olmak, zamanı geldiğinde silahını alarak 
cephelere koşmak gibi onurlu bir mazisi olan sağlık 
çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Çanakkale ve Kurtuluş 
savaşlarında en ön saflarda yer alan sağlık çalışanları 
ve hekimlerin, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde de gerek meydanlara gerekse hastanelere 
koştuğunu, vatan ve insan sevgisini mesleğinin erdemiyle 
harmanlayarak örnek bir tavır sergilediğini belirtti.

Meclis Devlet Hastanesinin, milletvekili ve TBMM 
personelinin memnun olduğu bir hastane olduğunu 
ifade eden TBMM Başkanı Şentop, burasının tam bir 
devlet hastanesi görevi gördüğüne işaret etti.

TBMM Sağlık Merkezinin kurumsal yapısında daha 
önce bir değişiklik olduğunu anlatan TBMM Başkanı 
Şentop, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
bağlı bir semt polikliniği olan TBMM Sağlık Merkezinin 
güler yüzlü personeliyle hizmet vermeye devam 
ettiğini kaydetti.

Meclis Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ahmet Hakan 
Dinç ve ekip arkadaşlarının, kaliteli hizmet sunmayı 
sürdürdüğünü dile getiren Şentop, "Başhekimimizin 
şahsında hastanemizde çalışan sağlık görevlilerine 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sizler icra 
ettiğiniz meslekle insan hayatına doğrudan dokunan, 
kişiye takdir edilmiş hayatın kalitesini artırmaya 
çalışmaktasınız." ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde yaygınlaşan sağlıkta şiddet 
haberlerinin esefle karşılanması gerektiğini vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, şu şekilde konuştu: 

"Bulunduğumuz her platformda bu üzücü olayların 
yaşanmaması için caydırıcı tedbirlerin alınması 
gerektiğini ifade ediyoruz, edeceğiz. Milletimizin öz 
sinesinde yer almayan bu gibi yaklaşımları şiddetle 
kınamaktayız. İnsanı yaşatmayı, insanlığa daha nitelikli 
bir hayat sunmayı amaç edinen bu kutsal, saygın ve 
onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tıp 
çalışanlarımızın, insan yaşamına saygıyı ifade eden 
14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyor, sağlıklı 
toplum ve sağlıklı bireylerin, sağlıklı bir geleceğin 
oluşturulmasında elzem olduğu gerçeğiyle mesleğin 
tüm mensuplarına ve vatandaşlarımıza mutlu, sağlıklı 
bir hayat diliyorum."

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra Meclisteki sağlık 
çalışanlarına karanfil takdim etti. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 14 Mart Tıp 
Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği Meclis Hastanesinde Yeni 
Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye düzenlenen 
ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

TBMM Başkanı Şentop, "İslam dünyası olarak büyük 
bir üzüntü içerisindeyiz. Yeni Zelanda'nın Christchurch 
şehrinde Cuma namazını kılmakta olan cemaate yönelik 
bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini, saldırıda şehitlerimiz, 
yaralılarımız olduğunu millet olarak büyük bir üzüntüyle 
öğrendik. Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne 
olursa olsun insani değerlere sahip olan herkesin tavrı 
derin bir nefret ve teröre karşı öfke olacaktır." dedi. 

Böylesi bir hadise karşısında yalnızca öfke duymanın 
yetmeyeceğini belirten TBMM Başkanı Şentop, şu şekilde 
devam etti: 

"Sorumlular birkaç aşırı ve terör eğilimli kimseden ibaret 
olamaz. Sorumlular, Müslümanlara ve İslam dünyasına 
karşı nefreti körükleyen, yayan ve meşrulaştıran bazı Batılı 

politikalar ve politikacılardır. Bu saldırıların sorumluları, 
barış esasına dayanan yüce İslam dinini terörle eş 
değer gösterme hususunda inatçı ve cahilce tavırlar 
içinde bulunan yetkililerdir. Bu saldırıların sorumluları 
İslam karşıtı duyguları körükleyen medya unsurlarıdır. 
İslam'a karşı saldırılara yol açan zehirli iklim ve bazı 
Batılı yönetimlerin İslam karşıtı sorumsuzlukları ortadan 
kalkmadan bu terör olayları sona ermeyecektir. Bu ve 
benzeri saldırılar karşısında tavrımız öfke duymanın 
ötesine geçmek zorundadır." 

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) 
14. Konferansı için iki gündür Fas'ın başkenti Rabat'ta 
olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, şunları 
kaydetti: 

"Müzakerelerde bulunduk, konuşmalar oldu. Biz de 
konuşmalar yaptık ancak üzülerek belirtmek zorundayım 
ki Yeni Zelanda'da son örneğini gördüğümüz İslam karşıtı 
terörün ortaya çıkmasına yol açan önemli sebeplerden 
biri de İslam dünyasının içinde bulunduğu acı ve 
parçalanmışlıktır. Bu parçalanmışlık İslam dünyasına ve 
Müslümanlara yönelik saldırıları âdeta teşvik etmektedir. 
Eğer Müslümanlar kendilerine yönelik terörün bitmesini, 
İslam'a yönelik saldırıların durmasını istiyorlarsa bir an 
evvel ve ön şartsız olarak bir araya gelebilmeli, birlikte 
hareket edebilmelidir. Aksi takdirde tablo her geçen 
gün daha kanlı ve vahim bir hâle bürünecektir. Bu terör 
saldırısını şiddetle lanetliyorum. Şehitlerimize rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. 
İslam dünyasının başı sağ olsun." 

TBMM Başkanı Şentop, bugün bazı mevkidaşlarıyla 
görüşmelerde bulunacağını, bu saldırıların yeniden 
gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak tavır içinde 
bulunulması konusunda alınacak önlemler ve gösterilecek 
tepkiye ilişkin fikir alışverişinde bulunacağını bildirdi. 

Bir basın mensubunun TBMM'nin, saldırıya ilişkin 
bütün siyasi parti gruplarının imzasıyla ortak bir 
deklarasyon yayımlamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin 
sorusu üzerine Şentop, "Arkadaşlarımızla görüştük, 
değerlendirecekler." dedi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, YENİ ZELANDA’DA 
İKİ CAMİYE DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN 
DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

15 Mart 2019
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TBMM Başkan ı  P ro f .  D r.  

Mustafa Şentop, Yeni Zelanda'nın 

Christchurch şehrinde Cuma namazı 

sırasında yapılan terör saldırısına 

ilişkin bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop'un mesajı  

şu şekilde: 

"Yeni Zelanda'nın Christchurch 

şehrinde Cuma namazını kılmakta 

olan Nur Cami'deki cemaate yönelik 

bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini 

ve saldırıda şehit ve yaralılar 

olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Bu acı haber karşısında dini, milleti, inanışı ne olursa 

olsun, insani değerlere sahip olan her kimsenin tavrı 

teröre karşı derin bir nefret ve öfke olacaktır. 

Terör, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik büyük 

bir tehdit teşkil etmektedir ve motivasyonu ne olursa 

olsun; nerede, ne zaman ve kim tarafından işlenirse 

işlensin hiçbir terör faaliyeti meşru görülemez. 

Yapılan ırkçı ve faşist terör saldırısı, İslam karşıtlığının 

ve Müslüman düşmanlığının ulaştığı tehlikeli 

boyutları bir kez daha gözler önüne sermiştir. 

Giderek yoğunlaşan bu tür saldırıları, psikolojik 

problemleri olan bazı kimselerin bireysel saldırıları 

olarak nitelendirmek artık mümkün değildir. Bugüne 

kadar tüm ikazlarımıza rağmen bu yaklaşımlarından 

vazgeçmeyen muhataplarımız, İslam ve Müslüman 

karşıtı söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye 

dönüştüğünü görmek ve gerekli tedbirleri almak 

mecburiyetindedir. 

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü 

ilkeleri çerçevesinde birlikte yaşama iradesi gösteren 

çoğulcu toplumları hedef alan bu eylemlere karşı 

tüm dünya artık sesini yükseltmeli ve İslam karşıtlığı 

üzerinde artan terörizme ortak dayanışma içerisinde 

dur demelidir. 

Asya Parlamenter Asamblesi, Akdeniz için Birlik 

Parlamenter Asamblesi ve Türk Dili Konuşan 

Ülkeler Parlamenter Asamblesi dönem başkanı 

olarak, tekrar bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. 

Bu vasıflarımla, bugün bazı mevkidaşlarımla da 

görüşmelerde bulunacak, bu kabîl saldırıların yeniden 

gerçekleşmemesi ve teröre karşı ortak tavır içinde 

bulunulması hususunda alınacak önlemler üzerinde 

istişarelerde bulunacağım. 

Şehitlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara 

acil şifalar diliyorum. 

İslam dünyasının ve Yeni Zelanda halkının  

başı sağ olsun."

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, YENİ ZELANDA'DAKİ 
TERÖR SALDIRISI İLE İLGİLİ BİR MESAJ YAYIMLADI

15 Mart 2019



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un çağrısıyla, TBMM’de grubu 
bulunan tüm siyasi partiler, Yeni 
Zelanda’da Cuma namazı esnasında 
gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili 
ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride; TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili 
Levent Gök, TBMM AK PARTİ  
Grup Başkanı Mehmet Naci Bostancı,  
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, 
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve  
İYİ Parti Grup Başkanvekili  
Lütfü Türkkan'ın imzası yer aldı. 

Bildiri şu şekilde:

"Bizler, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanının 
çağrısıyla bir araya gelen 
Adalet ve Kalkınma Partisi, 
Cumhuriyet Halk Partisi, 
Halkların Demokratik 
Partisi, Milliyetçi Hareket 
Partisi ve İYİ Parti 
temsilcileri olarak Yeni 
Zelanda'nın Christchurch 
şehrinde bugün  
(15.03. 2019) Cuma namazı 
sırasında ibadet etmekte 
olan cemaate yönelik 
olarak gerçekleştirilen ve 
en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine 
yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle 
kınıyoruz. 

Bugün Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırı, 
dünyanın her yerine yayılmaya çalışılan 
İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi 
bakımından hayati, artık insanlığın tavır 
almasını gerektiren küresel bir tehlikeye 

işaret etmek bakımından önemli bir 
dönüm noktası niteliğindedir. Bu menfur 
hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü 
olmaktan ziyade, her geçen gün artan 
ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve 
medya unsurunun destek verdiği İslam 
ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas 
alan ırkçılığın sonucudur. 

Batılı yönetimler ve medyalar, İslam 
karşıtı duyguları ve eylemleri kışkırtan 
söylemlerden samimi ve kesin bir biçimde 
uzak durmalı, İslam karşıtı eğilimleri 
teşvik etmekten vazgeçmelidir. İslam'a ve 
Müslümanlara karşı saldırılara yol açan 
zehirli iklim ve kimi Batılı yönetimlerin 
kabul edilemez duyarsızlıkları ortadan 

kalkmadan bu terör 
sona ermez. Popülist 
gerekçelerle ırkçılara ve 
aşırılıklara göz yuman, 
meşruiyet kazandıran 
kimi Batılı yönetimlere, 
politikacılara ve medya 
unsurlarına muhatabı 
ve faili kim olursa olsun 
terörün ayrımsız bir 
biçimde lanetlenmesi 
gerektiğini ve teröre kapı 
aralayacak tavırların 
bütün insanlık için tehlike 
olduğunu bir kez daha 
hatırlatıyoruz. 

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde 
gerçekleşen terör saldırısında hayatını 
kaybeden kardeşlerimize Allah'tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. İslam dünyasının, 
kalbi barış ve kardeşlikten yana olan 
bütün insanlığın ve Yeni Zelanda halkının 
başı sağ olsun."

15 Mart 2019

TBMM, YENİ ZELANDA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 
TERÖR SALDIRISINI YAYIMLADIĞI ORTAK 
BİLDİRİYLE KINADI

58 MART 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Fatih 
Camisi'nde öğle namazını kıldıktan sonra Fatih Sultan 
Mehmed'in türbesini ziyaret ederek dua etti.

Cami bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Şentop, 
gençler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

TBMM Başkanı Şentop, vatandaşların yanı sıra, Yeni 
Zelanda'daki terör saldırısını protesto etmek için cami 
bahçesinde toplanan motosikletli grupla fotoğraf 
çekildi. 

TBMM Başkanı Şentop, gazetecilere türbe ziyaretine 
ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim büyük tarihimiz 
gerçekten büyük devlet adamları ve komutanlar 
yetiştirmiştir. Hepsini rahmetle, şükranla yâd 
ediyorum. Bunlar arasında ikisinin farklı özelliği 
var. Tarihimizde 'Ebu'l Feth', yani 'Fethin Babası' 
namıyla anılan iki büyük komutan var. Birisi Sultan 
Alparslan'dır, bizlere bu toprakların fethi için kapıyı 
açan kişi. İkincisi de Fatih Sultan Mehmed Han, o da 
bu toprakları mührü ile bilhassa İstanbul'un fethiyle 
beraber bize ait olduğunu tescil eden kişidir." dedi.

Fatih Sultan Mehmed'in en önemli idealinin 
Allah yolunda mücadele etmek olduğuna vurgu 
yapan Şentop, "Tabii birçok hizmetleri var. Birçok 
imparatorluğu, devleti sona erdiren bir fatihtir. 
Kendisini andığımız en büyük özelliği İstanbul gibi 
bütün dünyanın en çok önem verdiği şehrin fatihi 
olmasıdır. İsmi Konstantinopolis olan bu şehri 
İstanbul hâline getiren, İstanbul olarak tescil eden bir 
kişidir. Bu şehir ilelebet İstanbul olarak kalacaktır." 
değerlendirmesinde bulundu.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Fatih Sultan 
Mehmed'in türbesini ziyaret ettikten 
sonra Yeni Zelanda'daki terör saldırısına 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
açıklamasında Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör 
saldırısına değinirken hayatını kaybedenlere Allah'tan 
rahmet, yaralılara şifa diledi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, İSTANBUL’DA  
FATİH SULTAN MEHMED'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ

17 Mart 2019
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TBMM Başkanı Şentop, "İnsanların manevi olarak en 
huzurlu, en güvende olması gereken bir mekânda 
ve zamanda bir terörist, cani katil tarafından 
katledildiler. Namazda, ibadet esnasında katlolanlar 
şehit mertebesindedir manevi anlamda. Onlara 
Allah'tan rahmet diliyorum. İşin boyutu sadece bir 
katliam hadisesi değil, bunun arkasındaki zihniyettir, 
düşüncedir. Bu katilin yazmış olduklarına bakacak 
olursak bir İslam karşıtlığı, Batılı anlamıyla İslamofobi, 
İslam düşmanlığının ne kadar öne çıktığını görüyoruz. 
Üzüntü verici olan böyle manyak katiller dünyanın 
her yerinde olabilir ama bunun münferit hadise 
olmadığını, böyle katillere, teröristlere imkân veren 
zehirli bir zeminin, iklimin Batı'da maalesef mevcut 
olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

"Bu caninin, teröristin yazdıklarından da görülmektedir 
ki aynı zamanda hedeflerinin başına Türkiye'yi ve 
bu toprakları koyuyor. Sade bir terörist değil, böyle 
bir zihniyetin dünyada politikacılar, yazar - çizerler 
arasında da olduğunu görüyoruz. İslam düşmanlığıyla 
beraber Türkiye düşmanlığı, bu topraklarda ortaya 
çıkmış olan Müslüman Türk kimliği ve tabii onlarla 
beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan. Bu caninin, teröristin yazdığı o manifesto 
diye isimlendirilen metinde de görüyoruz." diyen 
Şentop, metnin önemli olmadığını ancak zihniyeti 
göstermesi bakımından ipuçları taşıdığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, "Bu topraklar uzun yıllar bu 
camilerle, mezar taşlarıyla bize aidiyeti tescil edilmiş 
topraklardır. Milletimiz bu toprakları vatan hâline 
getirmiştir. Başta İstanbul olmak üzere millete ait 
olan bu sembolik şehirleri, yerleri, değerleri sonuna 
kadar, ilelebet, kıyamete kadar korumak konusunda 
kararlılığımız, inancımız tamdır." dedi.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, "Türkiye'yi, İstanbul'u, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 
bu tür anlayışların, bu tür müfrit düşüncelerin sahipleri 
bilmelidir ki bu topraklara, Cumhurbaşkanımıza, meşru 
devlet başkanına bu şekilde bir husumet besleyenlerin 
iflah olması mümkün değil." şeklinde konuştu. 

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Mecliste, 
tüm partilerin ortak bir bildiri yayımladığını anımsatan 
Şentop, bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, şu şekilde devam etti:

"Olay gerçekleştikten sonra siyasi parti gruplarının 
yetkililerini aradım, kendileriyle temas ettik. Ben 

şahsen bir açıklama yapmıştım. Cumhurbaşkanımız 
bir açıklama yapmıştı. Meclisin de tek ses olarak bu 
vahşi terör olayı karşısında toplu tepki göstermesinin 
doğru olacağını düşündüm. Meclisteki partilerin grup 
başkanları ve vekilleriyle temas ettik, sağ olsunlar 
hepsinin mutabık kaldığı bir metni dünyaya açıklamış, 
deklare etmiş olduk. Böyle konularda milletimizin bir 
arada, hangi siyasi görüşten, düşünceden olursa 
olsun nasıl bir araya geldiğini görüyorsak, onların 
temsilcisi olan milletvekillerinin de bu şekilde bir 
araya gelmesi gerekir. Bu konuda bir anlayış birliğine 
ihtiyaç var. Bu anlayış birliğinin de millî meselelerde 
sürmesi gerektiğini arzu ve temenni ediyorum."

TBMM Başkanı Şentop, soru üzerine Fas'ın başkenti 
Rabat'ta gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı 
Parlamento Birliği Konferansı'nda, Türkiye'nin 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) karşısındaki tavrını 
anlattıklarını söyledi.

Fas'ın 15 Temmuz başta olmak üzere FETÖ ile 
mücadeleyi yakından bilen, ilk anlayan ve kabul eden 
ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Şentop, "Oradaki 
FETÖ ile ilişkili olan başta okullar olmak üzere 
çeşitli yapılanmaların çalışmalarına son verdiler. 
Bu bakımdan kendilerine, mevkidaşlarıma teşekkür 
ettik." dedi.

Konferansta bir konuşma yaptığını aktaran Şentop, 
konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bütün İslam dünyasının güncel sorunlarını dile 
getirdik. Bu konuların çoğunda İslam ülkelerinin hemen 
hemen hepsinin mutabık olduğunu gördüm ama şunu 
üzülerek ifade edeyim, ortak mutabık kalınan bir bildiri 
ortaya çıkmadı. Böyle bir zamanda, İslam ülkelerinin 
toplu saldırı altında olduğu bir zamanda bir araya 
gelemeyen temsilcilerin, siyasetçilerin ne zaman bir 
araya geleceğini orada da sorduk. Bunu yaşadığımız 
olayların bir sebebi olarak da görüyorum. 2 milyar 
civarında dünyada bir nüfusa sahip İslam dünyasının, 
muhtelif devletlerin, kendi öz nefislerini muhatap 
alan saldırılar karşısında bir araya gelmekten başka 
çaresi yok. Bu saldırıları teşvik eden, tahrik eden, 
kolaylaştıran da bu dağınıklıktır. İnşallah bu olaylar 
aklımızı başımıza getirir ve daha kararlı şekilde dünya 
barışı için hizmet edecek bir anlayışı ortaya koyarız." 
şeklinde konuştu.
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T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, bazı ziyaret ve 
açılışlar için gittiği Edirne'de,  
İpsala Belediyesini ziyaret etti.

19 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Edirne 
ziyareti temasları kapsamında İpsala Belediye Başkanı  
Mehmet Kerman'ı ziyaret etti. 

İpsala Belediye Başkanı Kerman'dan ilçede yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, belediye şeref 
defterini imzaladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Edirne'de 
İpsala Atatürk Ortaokulunun 
açılış törenine katıldı.

19 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
İpsala Atatürk Ortaokulunun açılış törenine 
katılarak bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı 
konuşmada, eğitimin en fazla önem 

verdikleri alanlardan biri 
olduğunu söyledi.

Okullaşma, öğretmen ve 
öğrenci sayısı bakımından 
2002 yılından bu yana her 
alanda yüzde yüz artışların 
olduğunu ifade eden Şentop, 
konuşmasına şu şekilde 
devam etti:

"Türkiye'de ilk ve ortaöğretimde 
yaklaşık 20 milyon öğrencimiz 
var. Öğretmen sayımız da 
1 milyon civarında, aslında 
standartta baktığımızda 20 

öğrenciye 1 öğretmen düşüyor. Branşlar arasındaki 
farklılıklar bazı yerlerde öğretmen başına düşen 
öğrenci sayısını artırıyor. Bunun dışında 2002'de 
Türkiye'de 540 bin öğretmen varken şimdi öğretmen 
sayımız 1 milyon 20 bin civarına ulaşmıştır.

Derslik sayımız da 343 binden şimdi 600 bine 
yaklaşmıştır. Bütün kalemlerde aşağı yukarı 2 katına 
çıkan bir artış olmuştur. Bütçe açısından da şunu 
söyleyebiliriz; 2002'de millî eğitime ayrılan bütçe 
7,5 milyar iken, şimdi bütçe 112 milyarın üzerinde.  
2018 bütçesi olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla 
sağlıkla birlikte en önem verdiğimiz alan eğitimdir." 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, EDİRNE'DE 
TEMASLARDA BULUNDU
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TBMM Başkanı Şentop, eskiden bilgiye erişmenin 
çok zor olduğunu, şimdi ise herkesin elindeki cep 
telefonundan istediği bilgiye ulaştığını fakat günümüzde 
bilginin doğruluğunun önem kazandığını söyledi.

Türkiye'deki öğrencilerin çok zeki olduğunu aktaran 
Şentop, öğrencilerin dünyanın her 
yerinde girdikleri sınavlarda birçok 
ülkeden daha fazla potansiyele 
sahip olduklarını gösterdiklerini 
ifade etti.

Tek başına bilgi sahibi olmanın 
gençlerin yetişmesinde yeterli 
olmadığını vurgulayan Şentop, 
konuşmasına şu şekilde  
devam etti:

"15 Temmuz’da görmüş 
olduğumuz hadise de bize şunu 
gösterdi, aslında o FETÖ'cü olan, 
yargılanan, Meclisi bombalayan, 
millete ihanet içerisinde olan 
örgütün mensubu olan kişiler arasında bilgi 
bakımından iyi yetişmiş kişiler de vardı. Ama 
vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları 
alıkoymadı. Tek başına bilgi sahibi olmak, bu yönü 
itibarıyla gençlerimizi yetiştirmek yeterli değil. Bir şey 
daha buna ilave etmemiz lazım. O da millet ve vatan 
sevgisini onlara aşılamamız lazım.

Milletin istikrarı için millete olan muhabbetle çalışma 
gayretinde olmayı onlara aşılamamız lazım. Yani bir 
taraftan eğitimle bilgi vereceğiz, iyi yetiştireceğiz, 
muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkacak bilgileri 
vereceğiz ama bir taraftan vatana, millete, bayrağa 
bağlılık aşkını da sevdasını da gençlerimizin kalbinin 
içine koyacağız. Bunu yapmadığımız takdirde iyi 
yetişmiş ama bizim olmayan gençler karşımıza 
çıkacak. Biz hem bizim olan bu topraklara, millete ait 
insanlar yetiştirmeliyiz hem de iyi yetiştirilmiş olması 
lazım bunların." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Şentop, Edirne Valisi Ekrem 
Canalp ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini 
kesti. Şentop, açılışın ardından sınıfları gezerek 
öğrencilerle sohbet etti. 

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gürkan'a taziye 
ziyaretinde bulundu.

19 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Edirne Valisi 
Ekrem Canalp ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu ile annesi vefat eden Edirne 
Belediye Başkanı Recep Gürkan'a taziye ziyaretinde 
bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, cenaze evinde 
başsağlığı dileklerini ileten Şentop, burada edilen 
duaya katıldı. Şentop, daha sonra programı 
kapsamında Keşan ilçesine hareket etti.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Keşan Devlet 
Hastanesinin resmî açılış törenine 
katıldı.

19 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Keşan 
Devlet Hastanesinin resmî açılış törenine katılarak bir 
konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada 
195 yataklı hastanenin hem bölgeye hem de komşu 
ülkelerden şifa aramaya gelenlere hizmet verdiğini 
söyledi.



63

TBMM Başkanı Faaliyetleri

Son 17-18 yılda sağlık alanında, Türkiye'de bir 
zihniyet değişikliği gerçekleştiğini ifade eden 
Şentop, "20 sene öncesine kadar Türkiye'de 
sağlık hizmetleri, en sıkıntılı hizmet alanlarındandı. 
İnsanlarımız her zaman sağlıklı olmak için dua 
eder ama o dönemler, hasta olmamak için dua 
edilirdi, hastalanmaktan korkulurdu. Hastanelerde 
fiziki imkânlar, hijyen ortamları sıkıntılıydı, doktora 
ulaşmak zordu, doktora ulaştıktan sonra muayene 
olmak mümkün değildi, doktorların baktığı hasta 
sayısı fazlaydı, ilaca erişim zordu." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta hayal edilemeyecek bir 
noktaya eriştiğinin altını çizen Şentop, "Sağlıkla 
ilgili fiziki anlamda çok büyük iyileşme var. Öte 
taraftan, yatak sayımız arttı. Türkiye geneli 240 
bin civarında hastanelerde yatağa sahibiz. Her 
hastanemizde modern cihazlar mevcut. Doktor ve 
sağlık çalışanımızın sayısı arttı, 1 milyon 20 binin 
üzerinde." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, artık Türkiye'nin tedavi 
olmak için gelinen bir ülke hâline geldiğini vurguladı. 

Türkiye'nin günlük tartışmaları içerisinde, ülkenin 
nereden nereye geldiğinin çok fark edilmediğini 
ancak yurt dışından bu gelişmenin çok net 

görüldüğü belirten 
Şentop, katıldığı yurt 
dışı temsillerinde bütün 
gözlerin Türkiye'de ve 
Türkiye'nin dünyanın 
mazlum ülkelerindeki 
itibarında olduğunu, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a da 
gözleri gibi baktıklarının 
görüldüğünü aktardı.

Türkiye'nin itibar 
kazanmasının herkesi 
s e v i n d i r m e d i ğ i n e , 
bazılarını ise rahatsız 
ettiğine işaret eden  

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Yeni Zelanda'da yaşanan katliam hadisesinde, 
Cuma namazı için camide bulunan Müslüman 
kardeşlerimize, bir gözü dönmüş katil, ırkçı, radikal 
Hristiyan, dinci katil saldırdı. İbadet için toplanan 
50 kardeşimizi katletti, bir o kadar da yaralandı. 
Şahsen onları tanıdığını zannetmiyorum, özel bir 
intikam, bir mesele yok. Nedir mesele? Orada 
çok farklı tabiyette, millette insanlar var, makineli 
tüfekle tarıyor. Onları bir araya getiren katliama 
maruz kalmalarındaki ortak özellik nedir? Sadece 
Müslüman olmaları. Bu bir münferit hadise, gözü 
dönmüş bir manyak teröristin gerçekleştirdiği 
bir eylem değil, dünyada bu teröristin zihniyetine 
zemin hazırlayan bir kültürel iklim var.

Avrupa'da, Batı'da birçok politikacı, medya, köşe 
yazarı, yazar çizer takımı İslam düşmanlığın, 
Müslüman düşmanlığını körüklüyor; bu tür 
canilerin, katillerin, teröristlerin yetişmesine uygun 
zehirli bir iklimi oluşturuyorlar. Şüphesiz herkes 
böyle değil, nitekim bunu takip ettiniz, bunun gibi 
olan Avusturalyalı bir senatör benzer şekilde bir 
açıklama yaptı, Avusturalyalı bir genç, senatöre 
yumurta atarak protestoda bulundu. Şüphesiz bu 
bakımdan dünya barışını hedefleyen, insan olması 
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hasebiyle insanlara, inançlara saygı duyan geniş bir 

kitle de var. Ama öne çıkanlar politikada, medyada 

İslam, Müslüman, göçmen düşmanlığını, ırkçılığı 

körükleyen anlayışta olan insanlar, bunların dünya 

barışı için bir tehdit olduğunu görüyoruz. Ama 

esas değineceğim husus, bu sadece genel İslam, 

Müslüman düşmanlığının da ötesine taşıyor; bir 

Türkiye düşmanlığı, bir Recep Tayyip Erdoğan 

düşmanlığına dönüşüyor."

TBMM Başkanı Şentop, bu düşmanlıkların teröristin 

silahlarındaki yazılarda ve notlarından Türkiye'ye 

ayırdığı bölümde savurduğu tehditlerde görüldüğünü 

ifade etti.

Bu toprakların bin yıl evvel vatan kılındığını ifade 

eden Şentop, "Biz, bu topraklarda kimin gözü 

varsa o gözü çıkartmaktan tereddüt etmeyiz, bunu 

Çanakkale'de gösterdik." dedi.

Türkiye'nin tüm dünyada sulh olmasını istediğini, 

bunu sağlamanın ise güçlü Türkiye'den geçtiğini 

vurgulayan Şentop, "Hamdolsun güçlüyüz, ama 

daha fazla güçlü olmak zorundayız. Bu gücü 

geliştirmek ve muhafaza etmek için birlik ve 

beraberlik içerisinde olmalıyız. Ne zaman birlik 

ve beraberlik içerisinde olmuşsak, ne zaman 

millî meselelerde ittifak 

etmişsek, karşımızda hiçbir 

gücün duramadığını tarihen 

görmüşüz, bugünlerde de 

görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından TBMM 

Başkanı Şentop; Edirne Valisi 

Ekrem Canalp, AK PARTİ Edirne 

Milletvekili Fatma Aksal, Trakya 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Erhan Tabakoğlu, Edirne Sağlık 

Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve 

diğer ilgililerle hastaneyi gezdi, 

hastaları ziyaret etti.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Keşan Sanayi 
ve Ticaret Odası tarafından STK 
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 
konferansa katılarak bir konuşma 
yaptı.

19 Mart 2019

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Uzunköprü Ticaret 
Borsasını ziyaret etti.

19 Mart 2019
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T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Trakya Üniversitesi 
Balkan Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen "3. Bin Yılın Başlarında 
Türkiye ve Dünya" başlıklı konferans 
ile Trakya Üniversitesinin toplu açılış 
törenine katıldı.

19 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklere, AK PARTİ 
Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem 
Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bülent Şengörür, yargı mensupları, siyasi parti 
temsilcileri, çok sayıda akademisyen, kurum ve 
kuruluş müdürleri ile öğrenciler katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Trakya Üniversitesi Balkan 
Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Bin Yılın 
Başlarında Türkiye ve Dünya" konulu konferansta 
yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihî birikimi ve 
potansiyeliyle ön plana çıktığı bir yüzyıl içerisinde 
olduklarını belirtti.

Türkiye'nin güçlendikçe içeride ve dışarıda husumet 
ve düşmanlıkların hedefi hâline geldiğini belirten 
Şentop, bunun en son örneğini Yeni Zelanda'da 
yaşanan olayda gördüklerini vurguladı.

Yeni Zelanda'da son zamanların en üzücü olaylarından 
birinin yaşandığını, camide ibadet etmek için bir araya 

gelen insanların üzerine cani ve ırkçı bir teröristin 
ateş açtığını hatırlatan Şentop, konuşmasına  
şu şekilde devam etti:

"İşin bu tarafı çok önemli tabii ki fakat bu teröristin 
silahında yazan notlarda Türkiye ile ilgili şeyler de 
var. Türkiye düşmanlığı, İstanbul'la ilgili bir şeyler var. 
Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı var. Türkiye'ye 16 
bin 500 kilometre uzaklıkta, 21 saat uçakla yolculuk 
yapılarak ulaşılan bir yer. Orada yaşayan bir adamı 
Türkiye neden alakadar ediyor? İşte bu sebeplerden 
dolayı. Türkiye bir potansiyele sahip, Türkiye'nin 
bir iddiası var, bir arka planı var bu iddianın. O 
zihniyette olan insanların yetiştiği, onları besleyen 
bir iklim var Avrupa'da, Batı'da. Yakında Avrupa 
Parlamentosu seçimleri de olacak göreceğiz. Orada 
ırkçı, İslam ve Türkiye düşmanlığı içeren unsurların 
gittikçe yayıldığını, buna uygun zeminin oluştuğunu 
görüyoruz." 

TBMM Başkanı Şentop, yeni dünyada Türkiye'nin 
kurucu aktör olarak yer almak için mücadele ettiğini 
ifade ederek ülkenin, yeni paradigmaları kuracak bir 
aktör olarak kendisini yeniden dizayn ettiğini söyledi.

16 Nisan'daki referandumla beraber Türkiye'yi 
yeni paradigmaların kurucu unsuru olacak bir 
devlet olabilme kabiliyetine getirecek düzenlemeyi 
yaptıklarını anlatan Şentop, konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü:

"Dünyada bu tartışmalar devam ediyor, başta Fransa, 
yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine 
geçmek için bir tartışma yürütüyor. Bunu hızlı hareket 
eden bir hükûmet mekanizmasına, bir icra kuvvetine 



66

TBMM Başkanı Faaliyetleri

MART 2019

sahip olabilmek için yapıyor. Amerika'da bile bunun 
sıkıntıları yaşanıyor. Trump, daha hızlı hareket etmek 
istiyor ancak sistem buna izin vermiyor. Üçüncü 
bin yılda yeni paradigmaların inşasında Türkiye'nin 
kurucu bir unsur olarak yer alması için bu süreçte ilk 
önce kendimizi yeniden inşa ettik. Milletimizin birliği 
ve beraberliği özellikle zor zamanlarda birlikte hareket 
etmesi, millî meselelerde bir araya gelebilmesi çok 
önemli. Bunu her kritik dönemde yaşadık. Zaman 
zaman çok ağır tartışmalarımız oluyor aramızda, 
farklı siyasi görüşten insanlarla ve partilerle. Ama 
Türkiye'nin millî meselelerde tek yumruk hâlinde 
hareket edebilme kabiliyetini her zaman gördük. 
Türkiye, millî meselelerde tek yumruk oluyor. 
1974'te Kıbrıs'ta bunu yaşadık. İstiklal Harbi'nde ve  
15 Temmuz'da bunu gördük. Dolayısıyla milletimizin 
bu ferasetine, şuuruna ve bilincine itimadımız tam."

TBMM Başkanı Şentop, 20. yüzyılda insanlık tarihinin 
en kanlı olaylarının yaşandığına dikkat çekerek,  
"20. yüzyılda barışı sağlayamayan, insanlığa yetecek 
adil sistemi oluşturamayan yapılar var. Başta Bileşmiş 
Milletler olmak üzere işleyen ekonomik, ticari, 
uluslararası sistem, bunların hiçbiri 20. yüzyılda 
başarılı olamamış. 21. yüzyılda önceki dönemin 
paradigmalarının sona erdiği bir dönem içerisindeyiz. 
Dünya siyasette, hukukta, ekonomide yeni paradigma 
arayışları içinde. Bugünkü çatışmalar 20. yüzyılın 
çatışmalarından farklı. Ülkeler daha güçlü bir 
pozisyon elde etme çabasında, daha aktif daha sonuç 
alıcı gayret içerisinde." değerlendirmesinde bulundu. 

Üniversitelerin birinci amacının bilim üretmek 
olduğunu anlatan Şentop, başarılı ve akıllı öğrencilerin 
iyi üniversiteleri tercih ettiğini, iyi üniversitelerin de bu 
öğrenciler sayesinde isim yaptığını sözlerine ekledi.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının ardından 
konferansa katılan protokol ile birlikte Trakya 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği 
Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Tıp Fakültesinin 
yenilenen 6 blok ve 10 farklı ünitesinin toplu açılışını 
yaptı.

Trakya Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş 
birliğiyle üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi’nde 
oluşturulan “Şerbet-i Fünun - Şerbet Evi” projesinin 
açılışını da gerçekleştiren TBMM Başkanı Şentop, 
konferans öncesinde Trakya Üniversiteler Birliği 
tarafından organize edilen, Birliğe üye üniversitelerde 
güzel sanatlar alanında görev yapan sanatçı/
öğretim elemanlarının yetmişe yakın özgün eserinin 
sergilendiği Güzel Sanatlar Öğretim Elemanları 
Sergisi II’yi gezerek eserleri inceledi.

TBMM Başkanı Şentop, açılışların ardından Edirne 
Valisi Ekrem Canalp ile 54. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'i ziyaret etti.

T B M M  B a ş k a n ı  P r o f .  D r.  
Mustafa Şentop, Edirne'de STK 
temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen 
toplantıya katıldı.

19 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Edirne'de 
STK temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya 
katılarak bir konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmada Türk 
milletinin kahramanlıklarla dolu bir tarihe sahip 
olduğunu söyledi.
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Türkiye topraklarında gözü olanlara Çanakkale'de 
en güzel cevabın verildiğini belirten Şentop, "Bu 
topraklarda gözü olanın gözünü çıkarmasını biliriz. 
Bunu İstiklal Harbi'nde ve Çanakkale'de ispat etmişiz. 
Esas mesele Türkiye'nin güçlü olmasıdır. Bu gücü 
de devlet millet bütünleşmesiyle, birlik beraberlikle 
sağlıyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin önemli dönüm 
noktalarını, devlet millet bütünleşmesiyle aştığını 
vurgulayarak şunları kaydetti:

"İstiklal Harbi böyleydi, devletimiz milletimizle 
bütünleşti, bunu sağladık. Devlet millet bütünleşmesini 
15 Temmuz'da da gördük. İnsanlık tarihinde halk 
isyanları, halk hareketleri devlete karşı, hükûmetlere 
karşı yapılmıştır. Hükûmetlere isyan edilmiştir. 
Hükûmetleri devirmek için halk hareketi yapılmıştır. 
Bunun bir istisnası var: 15 Temmuz. 15 Temmuz'da 
halk sokaklara devleti, hükûmeti, anayasal düzeni 
korumak için çıkmıştır, darbecilerin karşısında 
durmuştur. Değişecekse hükûmet onun yolu belli, 
'Onu sandıkta biz değiştiririz.' diyor. Milletimiz 
FETÖ'cü hainlere, teröristlere imkân vermedi."

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımlarıyla Tekirdağ 
Adalet Sarayının açılışı 
gerçekleştirildi. 

Tekirdağ Adalet Sarayının 
açılışına Adalet Bakan 
Yardımcısı Selahaddin 
Menteş, HSK Birinci 
Daire Başkanı Halil Koç, 
Tekirdağ Valisi Aziz 
Yıldırım, Cumhuriyet 
Başsavcısı Güngör 
Karakoç, adli ve mülki 
erkân ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Adalet Sarayının açılışında 
bir konuşma yaparak Tekirdağ'a çok güzel bir hizmet 
kazandırıldığını belirtti.

Mahkemelerin bir yerde toplanmasıyla vatandaşların daha 
iyi hizmet alacağını ifade eden Şentop, "Kaliteli, iyi yetişmiş, 
adaletten başka ideolojisi ve hedefi olmayan hâkimlerin 
ve savcıların yürüteceği bir faaliyet hâline geldiği zaman 
yargıda, o zaman adaletin olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
konuda Türkiye önemli mesafeler aldı. Özellikle darbeler 
sonrası, bilhassa 27 Mayıs darbesinden sonra Türkiye'de 
yargının bütünüyle, bilhassa yüksek mahkemelerin ideolojik 
fonksiyon üstlendiğini biliyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Eylül 1980 darbesine 
kadar Türkiye'de 27 Mayıs darbesinin bayram olarak 
kutlandığını aktararak dönemin Anayasa Mahkemesi 
başkanının, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümü tebriklerini 
kabul ettiğini hatırlattı.

27 Mayıs darbesiyle yüksek mahkemelere ideolojik bir 
fonksiyon yüklendiğini belirten Şentop, konuşmasına şu 
şekilde devam etti:

"29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi darbe yapılan 27 Mayıs 
1960 da resmî bayram olarak kutlanıyordu. 29 Ekim 
Cumhurbaşkanlığında, 23 Nisan Mecliste kutlanıyor.  
27 Mayıs darbesinin kutlama mekânı ise Anayasa 
Mahkemesi. Çok ilginçtir Anayasa Mahkemesi Başkanı  

TEKİRDAĞ ADALET SARAYI DÜZENLENEN  
TÖRENLE AÇILDI 20 Mart 2019
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27 Mayıs darbesinin yıl dönümü tebriklerini kabul ediyordu. 
27 Mayıs darbesiyle yüksek mahkemelere ideolojik 
bir fonksiyon yüklendi. Darbe ideolojisinin korunması 
fonksiyonu yüklendi. Bu mahkemeler de büyük ölçüde 
bunu yerine getirdiler."

TBMM Başkanı Şentop, yargının bağımsız olması gerektiğini 
vurgulayarak Türkiye'nin, yargıda önemli mesafeler aldığını 
anlattı. Şentop, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 

"Yargı vesayetin bir unsuru hâline geldiği zaman bunun 
içerisindeki aktörlerin kimler olduğunun bir önemi yok. 
Bazen bir amaç için bazen de başka bir amaç için ama 
her hâlükârda vesayetin bir unsuru olarak yargının 
kullanılması söz konusuydu. Daha önce başka ideolojiler, 
sonra da FETÖ'cülerin amaçları. İkisinde de Türkiye çok 
önemli mesafe aldı. Gerçek anlamda vesayeti tasfiye ettik. 
Hâkim ve savcıların atanmalarında, mesleğe kabullerinde 
Hâkimler Savcılar Kurulunu değiştirdik. Bunu önce 12 Eylül 

2010, daha sonra 16 Nisan referandumuyla gerçekleştirdik. 

16 Nisan öncesi Hâkimler Savcılar Kurulu, yüksek yargının 

içerisinden seçilen üyelerle faaliyet gösteriyordu. Yargıyı 

bir aparat hâline getirirseniz, siyasi bir sonuç almanın aracı 

hâline getirirseniz, başkaları da bunu bu şekilde görmeye, 

düşünmeye başlar. Yargının siyasi bir sonuç almaya yönelik 

mekanizma olarak görülmesi, yargıdaki aktör değişikliğiyle 

80'lerin sonunda 90'larda sağlandı ve Fetulahçı Terör 

Örgütü gibi bir grubun yargıyı farklı bir amaç için kullanma 

yönünde iştahını kabarttı ve ona dâhil adımlar atıldı.  

Türkiye birincisini aşmıştı, tasfiye etmişti, ikincisini de aştı. 

Bizim bu anlamdaki mücadelemiz gerçekte vesayetin 

kendisini tasfiye mücadelesiydi." 

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Şentop ve 

beraberindekiler Tekirdağ Adalet Sarayının açılışını 

gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırklareli’ne bir 
ziyaret gerçekleştirdi.

Kırklareli'ndeki temasları kapsamında Kırklareli Valiliğini 
ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Valisi Osman 
Bilgin tarafından karşılandı.

Valilik ziyaretinin ardından valiliğin Atatürk Toplantı 
Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir 
araya gelen Şentop, İl Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Daha sonra Lüleburgaz ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı tesislerinde STK temsilcileriyle başka bir toplantıya 
katılan Şentop, burada yaptığı konuşmada, cumhuriyet 
tarihinin en önemli hükûmet sistemini içeren Anayasa 
değişikliğini yaptıklarını ve metnin büyük bir bölümünü 
kendisinin kaleme aldığını anlattı.

"Sadece anayasa değişikliği yaparak bir sistem değişikliğini 
sağlamıyorsunuz." diyen Şentop, "Bu tabii ki zorunlu, 
fakat sistem değişikliğinin tam manasıyla bütün kurum 
ve kurallarıyla yerleşebilmesi için anayasa değişikliği 
yetmiyor, kanun değişikliği de yetmiyor. Bu süreç içerisinde 
sistemi yerleştirmek için ayrı bir gayret sarf etmek lazım. 
Bu bakımdan önemli, zor bir dönem. Zorluğun bir kısmı 
buradan kaynaklanıyor. " şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, yeni bir dünya kurulduğunu ve 
meselelerinin Türkiye'nin bu yeni dünyada etkili bir aktör 
olarak yer alması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye başta ekonomik olmak üzere dünyada itibarlı ve bir 
hayli güçlü noktaya geldi. 1980'lerden itibaren hesaplayacak 
olursak Tekirdağ'ın bugün ihracatı 1,5 milyar doların üzerinde. 
1980'lerde Türkiye'nin toplam ihracatı 2,9 milyar dolar.  

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KIRKLARELİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ

20 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Küçükçekmece Belediyesinin Küçükçekmece Nikah 
Sarayı'nda düzenlediği "Trakya, Balkan, Rumeli  
STK Temsilcileri ile İlçe Değerlendirme Toplantısı"na 
katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada 
Türkiye'nin ana vatan olduğunu ve darda kalan,  
başı sıkışan herkesin gelip bu ana vatana sığındığını 
vurgulayarak Balkanlardan da gelenlerin olduğunu 
kaydetti.

Türkiye'nin mazlum milletler, ülkeler nezdinde çok 
farklı bir yeri, itibarı, değeri ve ağırlığının olduğuna 
değinen Şentop, şu şekilde konuştu:

"Geçen hafta çarşamba, perşembe günleri Fas'a gittik. 
Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatının konferansı vardı. 
Orada 15 Meclis başkanı konuşma yaptı. Alfabetik 
sıraya göre konuşma yapıyorlar. Türkiye 'T' harfi 
olduğu için sonlarda kalıyor. Başkanın konuşması 
bittikten sonra ekip olarak çıkıyorlar, 'T' harfine sıra 
gelene kadar kimse kalmayacak. Bizden sonra bir 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP; TRAKYA, 
BALKAN, RUMELİ STK TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

21 Mart 2019

O zaman kapalı bir ekonomimiz 
vardı, döviz almak mümkün değildi. 
Yurt dışına çıkacağınız zaman sınırlı 
miktarda döviz alabiliyordunuz. 
Rahmetli Özal döneminde yapılan 
ekonomik hamlelerle, Türkiye'nin 
dünyaya entegrasyonuyla beraber 
90'ların başlarında 12 milyar dolara 
kadar çıktı ihracatımız. Daha sonra 
2002 yılında ihracatımız 32 milyar 
dolara ulaşmıştı. Şimdi 170 milyar 
doların üzerinde."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğinde mesafe 
aldığını dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, tüm dünyada hatırı sayılır bir ülke hâline 
geldiğimize dikkat çekerek, konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü:

"Türkiye'nin dünyanın çok farklı ülkeler nezdinde 
güçlü, itibarlı bir yeri var. Yeterli mi? Yeterli değil. 
Bizim önümüzdeki dönemde Türkiye'yi başta ekonomi 
olmak üzere birçok alanda çok daha güçlü hâle 
getirmemiz lazım. Kurulacak olan yeni dünya düzeni 
içerisinde Türkiye'nin daha etkili bir pozisyona sahip 
olması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
çok mesafeler aldık ama bu yeterli değil. Bölgemiz, 
bu bakımdan çok önemli bir merkez, dinamosu 
Türkiye'nin. Toplam olarak baktığımızda İstanbul, 
Ankara, İzmir'den sonra Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayan bu bölge Trakya bölgesi. Çok nadir olarak 

bir araya gelebilecek bir potansiyele sahibiz. Bir tarım 

bölgesi doğru ama çok önemli bir turizm bölgesi aslında.

Ulaştırma imkânları bakımından demir, kara, hava ve 

deniz yollarının bir arada bulunduğu nadir yerlerden 

birisi Türkiye'de. Bunun dışında su kaynakları 

itibarıyla Avrupa'ya yakınlığının vermiş olduğu başka 

bir potansiyelle bölgemiz, Türkiye'nin en önemli 

ekonomik merkezlerinden birisi."

Programda, TBMM Başkanı Şentop’a AK PARTİ 

Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli 

Valisi Osman Bilgin ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı İlhami Cebelli eşlik ederek birer 

konuşma yaptı.
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veya iki ülke vardı fakat sıra bize gelince geri geldiler 
salon doldu. Bizden önce konuşan bütün Meclis 
başkanları, bizden öncekilerin hepsi kendi ülkeleri 
içerisindeki bazı meselelerden bahsediyorlar. En 
fazla kendi komşularıyla ilgili sorunlar varsa onlardan, 
tabii herkesin ortak meselesi Kudüs, İsrail, onunla 
ilgili bahsediyorlar, 8 dakika azami konuşuyorlar. 
Sonra biz konuşmaya başlayınca dünyadan, bütün 
İslam ülkelerinin, bütün Müslümanların sorunlarını, 
en batıdan en doğuya kadar bütün mazlum milletlerin 
sorunlarını dile getirdik, 22 dakika konuştuk." 

Türkiye'nin geçmişte etrafındaki birkaç meseleyle 
içine kapanık bir ülke hâlinde olduğunu fakat şimdi 
başını kaldırıp dünyanın bütün meselelerini hukukla 
ve ahlaki ilkeleri esas alarak değerlendiren bir ülke 
hâline geldiğini dile getiren Şentop, Türkiye'deki bu 
değişimin bir sebebinin de ekonomik olarak büyümesi 
olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünya meselelerine ahlaki bakış 
açısıyla baktığını, mazlumun yanında olarak zalime, 
zulme karşı bir tavır takındığını belirten Şentop,  
şunları kaydetti:

"Bu, her zaman olan bir şey değil. Bunun olabilmesi 
için bir kere devletle milletin bütünleşmesi lazım, 
millet devlet bütünleşmesinin sağlanması lazım. 
Milletin değerleriyle devletin değerleri aynı değilse 
milletin arzuları, istekleri ve idealleriyle devletin 
idealleri örtüşmüyorsa o zaman devlet, bu şekilde 
büyük bir öz güvenle hareket edemez. Bu devlet millet 
bütünleşmesini Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
Türkiye sağladı. Bunu sağladığımız zamanlarda 
büyük hamleler yapabilmişiz. İşte bunlardan bir tanesi 

İstiklal Harbi dönemi. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün liderliğinde o zaman milletle 
devlet bütünleşmiş, bir istiklal için mücadele 
edilmiş." 

Benzer bir şeyin 15 Temmuz'da 
da görüldüğünü aktaran Şentop, 
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, 
Fetullahçı Terör Örgütünün işgal teşebbüsüne 
karşı bir kıyama durdu. Cumhurbaşkanımız 
'Sokaklara, meydanlara inin.' dediğinde 
millet, sokaklara, meydanlara indi. Başkası 
söylese iner miydi? İnmezdi. Çünkü şunu 
biliyor ki sokaklara, meydanlara inin diyen 
kişi yani Recep Tayyip Erdoğan, önce kendisi 
sokaklara indi. Onun için önce sen ineceksin 

ki millet yürüyecek arkandan. Millete, 'Hadi siz gidin 
ben biraz sonra geleceğim arkadan.' dersen o zaman 
kimse inmez. Daha önce Türkiye darbeler yaşadı, bu 
tür teşebbüsler yaşadı, kimse sokağa inmedi. Niye? 
Çünkü önünde yürüyecek bir lider yoktu milletin. 
Fakat Recep Tayyip Erdoğan, 'Sokaklara inin.' dedi 
ama kendisi de indi. Önce Atatürk Havalimanı’na 
indi kendisi. O şartlar altında savaş uçaklarının 
takibiyle uçağıyla indi, çatışmanın göbeğine indi. 
İşte millet devlet bütünleşmesi böyle sağlanır."  
diye konuştu.

Ülkelerin yıldızının parladığı anlar olduğunu dile 
getiren Şentop, Türkiye'nin bugünlerde hem ekonomik 
gücü hem siyasi itibarı bakımından hem de dünya 
meselelerine hukuki, ahlaki, ilkeli duruşu bakımından 
yıldızının parladığını söyledi.

İlerleyen günlerin kolay olmadığını, insanların yaşadığı 
şartları ve zamanı kendilerinin seçmediğini dile 
getiren Şentop, şu şekilde devam etti:

"Bundan 100 yıl öncekiler de seçmedi. Benim 
dedemin babası Molla Mustafa, daha iyi şartlar 
altında, bir zamanda yaşamak isterdi ama o zamanda 
yaşadı. O göçü yaşamak zorunda kaldı. 100 yıl önce 
o büyük devletimizin topraklarının önemli bir kısmını 
kaybettik. Onun için şartları biz seçmiyoruz ama 
bugün insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından 
birisinin başlangıcındayız. 21. yüzyılın başlarında aynı 
zamanda üçüncü bin yılın başlarındayız. 20. yüzyılda 
yaşanan süreçler dünyaya barış, huzur getirmemiş, 
dünyaya adil bir ekonomik dağılım getirmemiş. 
Obez insanların zayıflamak için harcadığı parayla 
dünyadaki bütün açların doyacağı bir ekonomik 
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düzen var. Aslında dünyanın nimetleri, zenginlikleri 
hepimize yetecek kadar var ama dağılım dengeli 
değil. Siyasette, hukukta, ekonomide adil bir sistem 
yok dünyada. Onun için 20. yüzyılın bütün yapıları, 
uluslararası sistemleri iflas etti, sona erdi. Şimdi yeni 
zihniyetler, yeni anlayışlar, yeni paradigmalar için 
yürütülen politik siyasi tavırlar var." 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin yeni kurulacak 
dünya düzeninde belirleyici rol almak için mücadele 
yürüttüğünü vurguladı.

Yeni Zelanda'da yaşanan olaya değinen Şentop, "Irkçı 
bir terörist, Cuma namazı kılmak için bir araya gelen 
Müslümanların üzerine ateş etti, 50 kardeşimizi şehit 
etti, 50'ye yakın yaralı var. Allah ölenlere rahmet etsin, 

yaralılara da şifalar versin. Orada ölen insanların 
hiçbirisini tanımıyordu bu adam. Niye öldürdü? Sadece 
Müslüman oldukları için öldürdü. Müslümanlığa karşı 
bir husumeti vardı. Ne yazık ki bu münferit bir manyak 
vakası da değil. Bu zihniyette politikacılar, yazarlar var 
dünyada." dedi.

Teröristin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da 
tehdit ettiğini hatırlatan Şentop, şunları söyledi:

"Dünyada Türkiye'nin güçlenmesi, belirleyici rol 
oynayacak hâle gelmesi bazılarını rahatsız ediyor. 
Hasımlarımız, düşmanlarımız ne kadar rahatsız 
olurlarsa olsunlar Türkiye, bu büyük yürüyüşe, 
yeniden büyük Türkiye davasını gerçekleştirme 
yolunda yürüyüşüne devam edecek."

NEVRUZ BAYRAMI MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Nevruz Bayramı münasebetiyle bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 

“Orta Asya’dan Balkanlara kadar çok geniş bir 
coğrafyada yerel renk ve inançlarla kutlanan, 
birçok halkın kendi kültür değerleriyle 
özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibarıyla 
baharın gelişinin kutlandığı ve coşkuyla 
karşılandığı, doğadaki dirilişle beraber 
bayram sevincini ve coşkusunu yaşatan ve 
insana dair en güzel umutları temsil eden  
Nevruz Günü’nü tebrik ediyorum. 

Bilindiği üzere Nevruz Günü, 2009 yılında 
Azerbaycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, 
Pakistan, Özbekistan ve Türkiye’nin ortak 
başvurusuyla İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne 
kaydedilmiştir. Nevruz’un UNESCO 
İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının 
Temsili Listesi’ne kaydettirilmesi, farklı 

diller konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı 

etnik kökenlerden gelen toplumlar arasında 

kültürel diyalog, saygı ve anlayış ortamının 

geliştirilmesi çalışmalarına son derece olumlu 

bir katkıdır. Binlerce yıllık geleneğe dayanan, 

her bölgenin rengini yansıtan Nevruz, 

kutlandığı coğrafyamızın dünyaya sunduğu en 

güzel evrensel mesajlardan birisidir. 

Kış mevsiminin arkasından bahara kapı 

aralayan bu ‘Yeni Gün’ün; temsil ettiği dirilişin, 

barışın ve kardeşliğin habercisi olmasını 

diliyor, Nevruz Günü vesilesiyle ortak kültür 

coğrafyamızı paylaştığımız Orta Asya, 

Mezopotamya ve bu günün bayram olarak 

kutlandığı coğrafyaların bütün halklarına 

barış, refah, esenlik ve huzur getirmesini 

temenni ediyorum.” 

21 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımlarıyla gerçekleştirilen, "Kartal Hukuk 
Sempozyumu" Kartal Anadolu İmam - Hatip Lisesinde 
düzenlendi.

Kartal Anadolu İmam - Hatip Lisesi Uluslararası 
Hukuk Kulübü tarafından düzenlenen sempozyuma 
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif 
Yılmaz, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 
Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, akademisyenler, 
hukukçular, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kartal Hukuk Sempozyumu'nda konuşan Şentop, 
kendisinin de bir imam - hatip lisesi mezunu olduğunu 
ifade ederek bununla her zaman gurur duyduğunu 
söyledi.

İmam - hatipli olmanın zorluklarını da yaşadığını 
bildiren Şentop, "Hukuk fakültesini bitirdiğim zaman 
araştırma görevliliği için müracaat ettiğimde sınava 
iki kişi girdik. Bilim sınavını yalnız ben geçtim ve 
tek başıma mülakata girdim. İmam - hatip mezunu 
olduğum için alınmadım. Bunu tahmin olarak 
söylemiyorum, açıkça bana ifade edildi." diye konuştu.

Artık o günlerin geride kaldığını ifade eden Şentop,  
imam - hatip liselerinin tarihçesi ve fonksiyonuna değindi.

İmam - hatip liselerinin tarihinin Türkiye'de 
özgürlüklerin, anayasal düzenin, demokrasinin tarihi 
ile paralel olduğunu aktaran Şentop, "Ne zaman 
Türkiye'de demokratik hayat gelişmiş, anayasal sistem 
bütün kurum ve kurallarıyla uygulanmaya başlamış, 
imam - hatip liseleri büyümüş, gelişmiş, kapasitesi 
artmıştır. Ne zaman ki Türkiye'de demokrasiye, 

temel haklara, anayasal düzene 
karşı bir saldırı, darbeler olmuş 
o dönemlerde imam - hatip 
liselerinin öğrenci sayısı azalmış, 
önüne engeller konulmuştur. 
İmam - hatip liselerinin tarihini 
inceleyen bir akademisyen aynı 
zamanda Türkiye'nin siyasi tarihini, 
demokrasi tarihini, özgürlükler 
tarihini de incelemiş olur." şeklinde 
konuştu.

İnsan hayatının her alanının hukuk 
sistemiyle düzenlendiğini bildiren 
Şentop, "Ebu Hanife'nin 'Kişinin 

lehine ve aleyhine olanı bilmesidir.' şeklinde hukuk 
tanımı vardır. Bugünkü pozitif hukuk sistemlerinde 
dünyanın her tarafında böyledir. Hukuk insan hayatının 
bütün safhalarını kapsıyor. Somut olandan soyut 
olana gittikçe hukukun önemi daha fazla artıyor." 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, hukuk sistemlerinin bir bütün 
olarak az sayıda değişmezler alanı, bir de çok sayıda 
hüküm içermekle beraber değişen kuralların olduğu 
alan olarak iki bölümden oluştuğunu kaydetti.

Hukukun sadece insanlara değil devletlere de sınır ve 
kurallar koyduğunu vurgulayan Şentop, şunları aktardı:

"Devlet hukuka neden ve nasıl uymalı? Yüzyıllardır hukuk 
sistemlerinin temel sorunu bu. Devleti hukukla nasıl 
bağlarız? Hukuk sistemi, bütünüyle devletin var ettiği 
sistemse yani kurallarını devlet koyup değiştiriyorsa 
o zaman devletin hukuka uyma seçeneği dışında 
kendisini zorlayan, sınırlayan kuralı değiştirme seçeneği 
de var elinde. Dolayısıyla çoğu zaman hukuka uymak 
yerine o kuralı değiştirmeyi tercih edebilir. Eğer hukuk 
kurallarının tamamı, devletin koyduğu ve değiştirdiği 
kurallar ise devleti hukukla bağlayabilmek imkânsıza 
yakın bir şeydir. Onun için hukukta sabiteler dediğimiz 
devletin bile değiştiremeyeceği bir alan olması lazım."

20. yüzyılın ikinci yarısında sözleşmelerle ulusalüstü 
insan hakları hukuku alanının ortaya çıktığını ifade 
eden TBMM Başkanı Şentop, bugün bu sistemin de 
işlemediğini savundu.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
“KARTAL HUKUK SEMPOZYUMU”NA KATILDI

22 Mart 2019
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TBMM Başkanı Şentop, İsrail'in işgal altında tuttuğu 
Golan Tepelerini ilhak çabalarına değinerek sözlerini 
şu şekilde sürdürdü:

"BM'nin 497 sayılı Kararı var. 1967'de İsrail'in Suriye 
toprağı olan Golan Tepelerinde işgalci olduğunu 
tespit eden birçok karar var. 1981’de verilen 497 
sayılı Karar, İsrail oraya yönetici atayıp mahkemeler 
kurmaya başlayınca BM demiş ki; 'İsrail'in yapmış 
olduğu bu işlemler hukuksuzdur, uluslararası hukukta 
hükümsüzdür.' Dün ABD Başkanı Trump, 'Aradan 52 
yıl geçti, artık Golan Tepelerinin İsrail'e ait olduğunu 
tanımamız gerekebilir.' gibi bir laf ediyor. Yani bir 
ülke, başka bir ülkenin toprağını uluslararası hukuka 
aykırı şekilde işgal edecek, 50 seneyi geçerse de 
orayı kazanabilir. Zaman aşımıyla kazanma gibi bir 
şeyden bahsediyor âdeta. ABD, uluslararası hukuk 
kararını tanımıyor. Çünkü bu belli güç dengeleri 
içerisinde oluşturulmuş bir kurul. 1981'de ABD de o 

kararı veto etmemiş. Bugün elinde bir güç ve imkân 
olduğunu düşünüyor. O kuralı, yapay sabiteyi pişirip 
yiyebiliyor. Mekkeli müşriklerin kendi yaptıkları putları 
acıktıklarında yemesi gibi. Eğer devletin ötesinde bir 
alana taşıyamıyorsanız hukukun temel prensiplerini, o 
zaman onu acıktığınızda yiyebilirsiniz. Şimdi Trump, 
1981'de pişirilen kuralı acıktığında yiyebiliyor."

Medeniyetleri sanat, mimari, teknoloji gibi öne çıktığı 
yönleriyle değerlendirmenin mümkün olduğunu dile 
getiren Şentop, "Bizim medeniyetimizi hukuk ya da eski 
adıyla fıkıh medeniyeti olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Program sonunda Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, 
İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Okul Müdürü 
Mithat Tekcam ile Kartal Anadolu İmam - Hatip Lisesi 
öğrencileri tarafından TBMM Başkanı Şentop'a hediye 
takdim edildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sultanahmet 
Camisi'nde Cuma namazını kılmasının ardından 
gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, ABD Başkanı Trump'ın 
Golan Tepeleri ile ilgili açıklamasına ilişkin, Birleşmiş 
Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası sistemin 
dünya barışını sağlama konusunda yetersiz olduğunu 
dile getirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 
beşten büyüktür." derken sistemin yetersizliğini 
vurguladığını dile getiren Şentop, şu şekilde devam etti:

"Fakat bu sistemin bile kabul etmediği bir husus, 
1981'de BM'nin Güvenlik Konseyinin 497 sayılı 
Kararı’yla İsrail'in Golan Tepelerinde işgalci olduğu, 
orasının ilhak kararını BM'nin tanımadığına dair, bunun 
hükümsüz olduğuna dair bir kararı var. Malumunuz 
ABD'nin veto yetkisi var ve bunu da ABD kullanmamış 
1981'de. Böyle bir kararı bile tanımayan, tamamen 
keyfî uluslararası hukuku hiçe sayan bir yaklaşımdı, 
bir ifadeydi. 

Ben bunun sadece münferit görüşü olduğunu 
düşünmek istiyorum. Yoksa uluslararası toplumun, 
hukukun, kararına ve temel ilkelerine aykırı, keyfî ve 
hukuk tanımaz tavrının dünya barışına olumsuz etki 
edeceğini düşünüyorum. İsrail orada işgalcidir. Orasını 
boşaltması gerekir. İşgalciliğe meşruiyet sağlayan, 
'Üzerinden 52 yıl geçmiş bunu kabul edebiliriz.' diyor. 
Zaman aşımıyla başka ülkenin işgal ettiği bir toprağı 
kazanabilmesi mümkün değil."

İnfaz Yasası değişikliği ile ilgili de konuşan TBMM 
Başkanı Şentop, "Seçime kadar Meclis tatilde. 
Seçimden sonra çalışmalar başlar. O konuda zaten 
verilmiş bir teklif var. Bu teklifin komisyonda ne zaman 
konuşulacağına komisyon başkanları karar verir. 
Seçime kadar Meclisin toplanması ve görüşmesi gibi 
bir ihtimal söz konusu değil." diye konuştu.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, ABD BAŞKANI 
TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASINA  
TEPKİ GÖSTERDİ

22 Mart 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Sancak Dostları Platformu ve Laleli esnafı tarafından 

Fatih'te düzenlenen Rumeli Buluşması'nda 

vatandaşlar ile bir araya geldi.

Programa, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Mustafa 

Demir, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, 

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Rumeli 

Türkleri Vakfı Başkanı Kemal Baltepe, Sancak Dostları 

Platformu Başkanı Salih Akgül, siyasi parti temsilcileri 

ile Bosna Hersek ve Rumeli STK yöneticileri, iş 

adamları ve vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, burada vatandaşlara hitap 

ederek kendisinin de Balkan göçmeni olduğunu dile 

getirdi ve Rumeli'nin Osmanlı Devleti'nin merkezi 

olduğunu, Osmanlı'nın dağılmasıyla Balkanlardan 

Türkiye'ye göçlerin gerçekleştiğini, Rumeli'den devlet 

kurumlarıyla birlikte bir medeniyetin hicret ettiğini anlattı.

24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 

tensipleriyle TBMM Başkanlığına aday olduğunu ve 

Meclisin 29. Başkanı seçildiğini hatırlatan Şentop, 
"Bunu şahsıma bir teveccüh olarak görmüyorum. Bunu, 
Tekirdağ'a, Trakya'ya, Rumeli'ye Cumhurbaşkanımızın 
bir teveccühü olarak görüyorum. Cumhurbaşkanımızın 
Rumeli'ye olan muhabbetini biliyorsunuz. Bunun 
hakkını vermek için çalışıyoruz." diye konuştu. 

Dünyanın uluslararası siyaset, hukuk, ekonomi ve 
ticarette yeni bir arayış içerisinde olduğunu ve yeni 
bir dünya düzeninin kurulması gerektiğini belirten 
Şentop, çok dinamik bir süreç içerisinde olunduğunu, 
her gün ülkelerin uluslararası anlamda yeni bir politika 
belirlemesi gerektiğini söyledi. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleriyle ilgili 
açıklamasına değinen Şentop, "Golan Tepeleri 'İsrail'in 
olması lazım, verelim.' dedi. Hâlbuki, İsrail orada 
işgalci. 1967'de işgal etmiş. 1981'de ilhak kararı almış. 
1981'de Birleşmiş Milletler bir karar almış. Kararda, 
'İsrail işgalcidir. İlhak kararı hükümsüzdür.' diyor. 
Buna ilk sesi Türkiye çıkardı. Cumhurbaşkanımız 
ilk açıklamayı yaptı. Dedi ki; 'Bu karar uluslararası 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, İSTANBUL’DA 
DÜZENLENEN RUMELİ BULUŞMASI'NA KATILDI 

24 Mart 2019
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hukuka aykırıdır.' Sonra arkasından AB ve onun 
içerisindeki ülkeler buna karşı çıkan görüşler beyan 
etti. Balkanlardan bir ülkenin Cumhurbaşkanı, 
görüşmemizde dedi ki 'Sabah kalktığımızda Trump 
tweet attı mı atmadı mı diye bakıyoruz. Dünyanın 
başına bir şey gelecek mi endişesiyle tweetleri takip 
ediyoruz.' Öyle bir dönemden geçiyoruz. Kutuplar 
yok artık, kimin ne yapacağı belli değil. Sizin bir 
devlet olarak oyun kurmanız gerekiyor. Tabii böyle bir 
derdiniz varsa. Her ülkenin böyle bir derdi yok. Bazı 
ülkeler başka ülkelerin kurduğu oyunların içerisinde 
oynamayı yeterli buluyorlar. Türkiye 2002'den beri 
Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oyun kuruyor. Oyun 
kurucu olabilmek önemli. Türkiye bu noktaya geldi." 
değerlendirmesini yaptı. 

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin 2002'den beri 
ekonomik olarak büyüdüğüne dikkat çekerek, "Burada 
siyasi istikrar çok önemli. Milletimiz, hükûmetin 
arkasında duruyor. Böylece bu istikrar hem 
itibarımızı artırıyor hem de ekonomik olarak Türkiye'yi 
güçlendiriyor. Özellikle Rumeli'de bunu görüyorsunuz, 
Türkiye güçlü ve itibarlı olursa orada yaşayan 
insanlarımız da göğsünü gererek dolaşabiliyorlar. 
Balkan devletlerinin itibar ettiği insanlar oluyor." dedi. 

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısını anımsatan 
Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu bir katliam, son yılların en büyük katliamı. Bu 
münferit bir hadise değil, dünyada özellikle Avrupa ve 
Batı'da bir İslam düşmanlığı, karşıtlığı yaygınlaşıyor. 
Buna uygun bir zemin var, bu zemin politikacılar 
arasında ve medya organlarında genişletilmeye 
çalışılıyor. Böyle bir zemini besleyen tavırlar ortaya 
atılıyor. Bu konu, Batı ülkelerinin yeni kurulacak 
uluslararası düzende alacakları pozisyon ve etkili olma 
gayretleriyle alakalı bir husus. Kendiliğinden gelişen bir 
zemin değil, Batı'da İslam karşıtlığı politik bir tavır. İslam 
karşıtlığı, Türk, Türkiye ve Tayyip Erdoğan karşıtlığıyla 
da üst üste binmiş durumda. Terörist katil, Tayyip 
Erdoğan'ı suikast yapılacaklar listesinde gösteriyor. 
Yeni Zelanda, 16 bin kilometre uzaklıkta. Oradaki herifin 

Türkiye'yle ne meselesi olabilir? Mesele şahsi bir 
mesele değil." 

TBMM Başkanı Şentop, "Dün döviz kurunda bir 
yükselme başladı. Dikkat ederseniz saat 18.00'den 
sonra başladı. Türkiye'deki piyasalar kapandıktan sonra 
başladı. Bu ne demektir? Bu hareketlilik Türkiye içinde 
bir hareketlilik değil. Türkiye dışında başka piyasalarda, 
özellikle Avrupa'daki piyasalarda dolarla ilgili, Türk 
parasının değeriyle ilgili bir manipülasyon gerçekleşiyor. 
Hafta sonu tatil. Piyasalar pazartesi günü açılacak. 
Oradaki tabloyu göreceğiz." diye konuştu. 

Ağustos ayında yapılan döviz manipülasyonuna 
değinen Şentop, eski sistemin tasfiyesinin henüz 
tamamlanmadığını, uluslararası ticarette hâlen para 
birimi olarak doların kullanıldığını, 2 yıl önce buna 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın itiraz ettiğini hatırlattı. 

Bir devletin iddialarının ve ideallerinin olması gerektiğine 
dikkati çeken Şentop, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Beka iddiası her devlette yok. Ancak 'devlet-i ebed 
müddet' anlayışına sahip bir devletin, iddiası olan bir 
devletin beka meselesi olur. Bizim beka meselemiz, 
beka iddiamız var. Önce idealler ama bunlar yeterli 
değil. Bunları benimseyen halklara, milletlere ihtiyaç 
var. Milletimiz, bu idealleri benimsemiş. Bu milleti 
bu ideallerin peşinden koşturacak bir lidere ihtiyaç 
var. O da var. Recep Tayyip Erdoğan, milletimizi 
bu idealler peşinde koşturacak bir liderlik ortaya 
koyuyor. Dolayısıyla bu 3 şey bir araya geldiği zaman 
bir devletin, ülkenin ve milletin yıldızının parladığı 
anları yaşaması mukadderdir. Yeni dönemde Türkiye, 
yeni uluslararası düzenin kurucu unsurlarından 
biri olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu 
gerçekleştireceğiz. Bunun için bu istikrarın devam 
etmesi, bu milletin Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında 
kenetlenmesi lazım. Bu seçimlerden başarıyla 
geçmemiz lazım."

TBMM Başkanı Şentop, programa katılan Sırbistan 
Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'e teşekkür plaketi 
takdim etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan 
Parlamentosunun üst kanadı Senato Başkanı Dariga 
Nazarbayeva ile telefonda görüştü. 

Tarafların görüşmede, ikili iş birliği ve parlamenter 
diyaloğun güçlendirilmesi konularını ele aldığı bildirildi. 

Nazarbayeva görüşmede, ana hedeflerinin 
eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
modernizasyona yönelik siyasetini devam ettirmek 
olduğunu belirterek Şentop'a ülkesinin stratejik 
kalkınması hakkında bilgi verdi. 

Türkiye'ye kalkınma ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a başarılar dileyen Nazarbayeva, "Türkiye 
güçlü bir devlet ve tüm zorlukların önüne geçer." 
ifadesini kullandı. 

Nazarbayeva, Şentop’u eylülde Nursultan'da yapılacak 
olan Avrasya Ülkeleri Parlamento Başkanları 
Toplantısı’na davet etti. 

TBMM Başkanı Şentop, Nazarbayeva'yı yeni görevi 
münasebetiyle tebrik ederek, ikili iş birliğinin daha da 
güçleneceğinden emin olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop ayrıca, eski Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in kızı olan 
Dariga Nazarbayeva'yı Türkiye'ye davet etti. 

Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in 
Kazakistan'ın kurulması ve kalkınmasında önemli rol 
oynadığının altını çizen Şentop, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin güçlenmesine yaptığı katkılarından dolayı eski 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e teşekkürlerini iletti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 31 Mart 
Mahallî İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar 
Sabri Artam Vakfı İlkokulunda kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, eşi Sabriye Şentop, oğlu 
Mehmet Selahaddin ve kızı Seniha Begüm Şentop ile 
birlikte Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda 3174 

numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geldi, vatandaşlar 
ve sandık görevlileri ile selamlaşmasının ardından 
"Hayırlı olsun" diyerek oyunu sandığa attı.

Oy kullanma işleminden sonra açıklama yapan Şentop, 
şunları kaydetti:

"Türkiye aşağı yukarı 5 yıl içerisinde, 30 Mart 2014'ten 
bu seçim de dâhil olmak üzere bayağı yoğun bir seçim 
dönemi yaşadı. Tabii bu seçimden sonra 4 yıldan fazla 
bir zaman Türkiye'nin önünde blok hâlinde bir dönem 
var. İnşallah hayırlı çalışmalar ve hizmetler yapılacak, 
iyi değerlendirilecek bir dönem olacağına inanıyorum. 
Seçimlerin büyük bir huzur, sükûnet ve olgunluk 
içerisinde geçtiğini görüyoruz. Tabii fikir beyan 
etmek için fazla veri yok elimde ama yoğun bir katılım 
oldu, oluyor gibi, öyle tahmin ediyorum, bekliyorum.  
Hayırlı olsun şehrimiz için, Türkiye için."

Okul bahçesinde vatandaşların sevgi gösterileriyle 
karşılaşan Şentop, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf 
çekildi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KAZAKİSTAN 
SENATO BAŞKANI DARİGA NAZARBAYEVA İLE  
BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP OYUNU  
İSTANBUL’DA KULLANDI

26 Mart 2019

31 Mart 2019
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP’UN KABULLERİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi 
Başkanvekili Burhan Üstün ile Anayasa Mahkemesi Üyeleri  
Recep Kömürcü, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Celal Mümtaz Akıncı 
ve Kadri Özkaya’yı kabul etti. 4 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM Başkanvekili ve 
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ü kabul etti. 4 Mart 2019

Soldan sağa: Anayasa Mahkemesi Üyeleri Rıdvan Güleç ve Recep Kömürcü, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Burhan Üstün,  
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Recai Akyel, Celal Mümtaz Akıncı ve Kadri Özkaya

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve TBMM Başkanvekili Levent Gök
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Bakan Yardımcıları 
Ahmet Erdem, Ahmet Koca ve Ayşe Ergezen’i kabul etti. 4 Mart 2019

Soldan sağa: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcıları Ahmet Koca ve Ahmet Erdem, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nu kabul etti. 4 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve AK PARTİ Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MHP Genel Başkan 
Yardımcıları ve İstanbul Milletvekilleri Edip Semih Yalçın ve  
İzzet Ulvi Yönter’i kabul etti. 4 Mart 2019

Soldan sağa: MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Edip Semih Yalçın

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Millî Savunma Bakan 
Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu’nu kabul etti. 4 Mart 2019

Soldan sağa: Millî Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve  
Millî Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TÜRKPA Genel Sekreteri 
Altınbek Mamayusupov ve TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı  
Ali Yıldız’ı kabul etti. 4 Mart 2019

Soldan sağa: TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM Başkan Başmüşaviri Necip Fazıl Kurt ve TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Yeşim Uslu 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Valisi  
Ali Yerlikaya’yı kabul etti. 4 Mart 2019

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Azerbaycan Ankara 
Büyükelçisi Hazar İbrahim’i kabul etti. 4 Mart 2019

4 Mart 2019

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski Millî Savunma 
Bakanı ve TÜRKSAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül'ü 
kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve eski Millî Savunma Bakanı ve TÜRKSAT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül
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MART 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan’ı kabul etti. 7 Mart 2019

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alarko Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve beraberindeki heyeti kabul etti. 4 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ve beraberindeki heyet ile birlikte
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27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27. TBMM Başkanı  
İsmail Kahraman ile görüştü. 11 Mart 2019

11 Mart 2019
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı 
Dr. Bekir Pakdemirli’yi kabul etti.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı ve  
AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile KEİPA Genel 
Sekreteri Asaf Hacıyev’i kabul etti. 11 Mart 2019

Soldan sağa: KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, KEİPA Türk Grubu Başkanı ve  
AK PARTİ Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Yeşim Uslu

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ankara Valisi Vasip Şahin’i 
kabul etti. 11 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Ankara Valisi Vasip Şahin
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, PTT AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile PTT AŞ Yönetim 
Kurulu üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve  
beraberindeki heyet ile birlikte

11 Mart 2019

11 Mart 2019
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı 
Danışma Kurulu heyetini kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu heyeti üyeleri ile birlikte
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MART 2019

12 Mart 2019
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Millî Eğitim Bakanı  
Ziya Selçuk’u kabul etti.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı 
Dr. Berat Albayrak’ı kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak

12 Mart 2019
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12 Mart 2019
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Millî İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) Başkanı Dr. Hakan Fidan’ı kabul etti.

MİT Başkanı Dr. Hakan Fidan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

12 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
ile TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi ve 26. Dönem  
Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'i kabul etti.

Soldan sağa: TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
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MART 2019

25 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Danıştay Başkanı  
Zerrin Güngör'ü kabul etti.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

12 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Karadağ Başmüftüsü 
Rıfat Feyziç’i kabul etti.

Karadağ Başmüftüsü Rıfat Feyziç ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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25 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) Başkanı Sadi Güven ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, YSK Başkanı Sadi Güven ve beraberindeki heyet ile birlikte

25 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ankara Cumhuriyet 
Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı kabul etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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25 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TİKA Balkanlar Dairesi 
Başkanı Mahmut Çevik'i kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve TİKA Balkanlar Dairesi Başkanı Mahmut Çevik

25 Mart 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TRT Genel Müdürü 
İbrahim Eren'i kabul etti.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in katılımlarıyla 
gerçekleştirilen "Göç Süreci ve Mülteciler Açısından 
Küresel ve Ulusal Düzlemde Türkiye Vizyonu Çalıştayı" 
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından 
Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 

Çalıştaya Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu, AK PARTİ 
Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Göç İdaresi 
Genel Müdürü Abdullah Ayaz, AFAD Başkanı Mehmet 
Güllüoğlu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, 
SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve ilgililer 
katıldı.

Çalıştay öncesinde üniversitenin Akademik Oda 
Orkestrasınca Türkçe, Arapça ve Farsça eserlerin yer 
aldığı bir konser sunuldu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, çalıştayın 
açılış konuşmasında, göç kavramının Türkiye'nin her 
zaman gündeminde olduğunu söyledi. 

Türkiye'nin Suriye krizi mağdurlarına ilk günden 
beri elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden 

Bilgiç, ülke olarak bu süreçte "açık kapı" politikasını 
uyguladıklarını aktardı. 

TBMM Başkanvekili Bilgiç, şu şekilde devam etti:

"Bugün Türkiye dünyanın en fazla sığınmacıya ev 
sahipliği yapan ülkesi konumundadır. İlgili devlet 
kurumları ve sivil toplum örgütleri, bütün imkânlarla 
Suriyeli sığınmacılara yeni hayat sunmaktadır. Son 
dönemde Suriyeli mültecilerle ilgili kasıtlı veya 
farkında olmadan yapılan dezenformasyon ve dışlayıcı 
söylemler var. Bu tutumu son dönemde Avrupa'da 
yükselişe geçen ırkçı yaklaşımın fikirsel uzantısı 
olarak değerlendiriyorum. Savaşın içerisinden kaçıp 
bize sığınmış insanlar üzerinden siyasi argümanlar 
üretmek üzere yapılan bu değerlendirmeleri hiçbir 
şekilde kabul etmemiz mümkün değildir." 

Misafirperverlik çalışmalarının koordineli bir şekilde 
yapıldığını belirten Bilgiç, Türkiye'nin göç dalgasını 
başarıyla yönettiğini vurguladı.

Bilgiç'in konuşmasının ardından Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu Başkanı Atay Uslu'nun moderatörlüğünü 
yaptığı çalıştaya geçildi.

“GÖÇ SÜRECİ VE MÜLTECİLER AÇISINDAN KÜRESEL 
VE ULUSAL DÜZLEMDE TÜRKİYE VİZYONU ÇALIŞTAYI” 
ISPARTA’DA DÜZENLENDİ

11 Mart 2019
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MART 2019

55. Kütüphane Haftası dolayısıyla "Geçmişten 
Günümüze TBMM Kütüphanesi" temasıyla Mecliste bir 
etkinlik düzenlendi.

TBMM Kütüphanesinde düzenlenen etkinliğe TBMM 
Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, eski Bakanlardan 
Vehbi Dinçerler, önceki dönem milletvekilleri,  
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile 
İdari Teşkilat yöneticileri ve Meclis personeli katıldı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, etkinlikte 
yaptığı konuşmada kitapların ve kütüphanelerin 
modern toplumdaki yerinin yadsınamayacağını söyledi. 

Kütüphanelerin, bilginin sistematik bir şekilde bireylere 
ve toplumlara hizmet vermesi adına oldukça önemli 
alanlar olduğunu ifade eden Bilgiç, "Kütüphane 
kurumunun toplumsallaşması, bilginin toplumsallaşması 
anlamına gelmektedir. Kütüphanelerin sayısı ve niteliği 
de toplumların kültürel zenginliğine işaret etmektedir. 
Kültürel kalkınmanın gerçekleşmediği toplumlarda 
sağlıklı bir ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesinin de 
oldukça zor olduğunu biliyoruz." diye konuştu. 

Bilgiç, teknoloji devrimine rağmen dünyanın en 
gelişmiş ülkelerinde kitaba olan ilginin hiçbir zaman 
azalmadığını söyledi. 

Ülkeler arasında yapılan mukayeseli araştırmalara 
göre, geri kalmış ülkelerde insanların kitaplara 
ulaşımının sınırlı olduğunun görüldüğünü vurgulayan 
Bilgiç, şunları kaydetti: 

"Bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu bir dönemde 
ülkemizde okuma alışkanlığının yeterince yüksek 

olmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Gün içinde 
televizyona ortalama 6, internete ise 3 saat 
ayırıyoruz. Kitap okuma için ayırdığımız süre ise 
yalnızca bir dakika. Gelişmiş ülkelerde kişi başına 
ortalama 10 kitap düşerken, ülkemizde her 6 kişiye 
bir kitap düşmektedir. Bunun ne denli vahim bir tablo 
olduğunu da takdirlerinize sunuyorum. Bu sebeple 
çocuklar başta olmak üzere toplum genelinde okuma 
kültürünün geliştirilmesi yönünde çok daha fazla 
gayret göstermemiz gerekmektedir. Burada asli 
sorumluluk anne ve babaların omuzlarındadır. Kitap 
okuma alışkanlığı yönünden rol model olduğumuzu 
da belirtmek isterim. Devletin, kütüphanelerin 
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması konusunda daha 
etkin politikalar yürütmesi, özellikle ilköğrenimden 
başlayarak öğrencilerin kitaplarla etkileşimini artıracak 
projeleri hayata geçirmesi gerekmektedir." 

İnsani gelişme ve kültürel kalkınmanın anahtarının 
okuyan ve araştıran nesiller yetiştirmek olduğunu 
belirten Bilgiç; ülke olarak okuyan, araştıran, üreten ve 
düşünen beyinlere ihtiyacın olduğunu anlattı. 

Bilgiç, düşüncelerin ham maddesinin bilgi, bilginin 
kaynağının ise kitaplar olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmalar sonrasında TBMM Kütüphane ve Arşiv 
Hizmetleri Başkanlığı tarafından bazı yazma eserler 
ile Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan dönemlerine 
ait damga ve mühürlerin yer aldığı serginin açılışı 
gerçekleştirildi.

Program, TBMM bahçesinde gerçekleştirilen okuma 
etkinliği ile sona erdi.

MECLİSTE “GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TBMM 
KÜTÜPHANESİ" ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27 Mart 2019
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Yasama ve Denetim Faaliyetleri

MART AYINA İLİŞKİN YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi

(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Milli Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor - -

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm - -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji - -

Dilekçe³ 1 30 

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Komisyonlar Toplam 1 30

TBMM Genel Kurulu 2 -

³ Biri Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun Önerisi İstatistiği
Gelen 48

Kanunlaşan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 10

Komisyonlarda Bulunan¹ 1654

Genel Kurulda Bulunan¹ 29

¹ 24/06/2018- 31/03/2019 itibarıyla bulunan

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar -

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar -

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3914 214

İHİK 182 90

KEFEK 1 -
4 79 adet Dilekçe yirmi grup şeklinde birleştirilerek işleme 

alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 83

TBMM Başkanlığında Bulunan 13

Karma Komisyonda Bulunan² 544

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

² 31/03/2019 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 928 2 13 - -

Cevaplanan 764 3 - - -

Görüşülen 167 8 - - -
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Komisyon Çalışmaları

MART 2019

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, yaptığı 
yazılı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch 
kentindeki İslam karşıtı terör eylemini şiddetle 
kınadıklarını ifade etti.

Christchurch'te, 15 Mart'ta 10 dakika arayla iki camide 
gerçekleştirilen katliamda, Cuma namazı için bir 
araya gelen cemaatten, aralarında kadın ve çocukların 
da bulunduğu 50 kişinin hunharca katledildiğini 
anımsatan Çavuşoğlu, katliamı en şiddetli şekilde telin 
ederek yaralılara şifa, şehitlere rahmet diledi.

İbadet gibi en temel insan haklarından birini 
gerçekleştiren kişilerin, sırf Müslüman oldukları için 
katledildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, teröristin bu eylemi, 
"Büyük Yer Değiştirme" adıyla Fransız Ronald Camus 
tarafından 2012'de sistemleştirilen ve "beyaz ırkın 
üstünlüğünü" savunan komplocu aşırı sağ doktrinin 
tezlerini kullanarak gerçekleştirdiğine işaret etti.

Çavuşoğlu, bu doktrinin temel tezinin, "Halkımızın ve 
beyaz ırktan çocuklarımızın varoluşunu güvence altına 
almalıyız." olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bunun için de Avrupa, Amerika ve Avustralya'yı 
istila ettiği ve sahip oldukları nüfus artış hızıyla 
geleceklerine hâkim olacakları ileri sürülen 
Müslüman göçmenlerin geri gönderilmesi ya da 
nihai çözüm olarak yok edilmesi hedeflenmektedir. 
Adı, ebedî yokluğa mahkûm edilmesi gereken 
katliamcı teröristin 74 sayfadan oluşan manifestosu 
da bu siyasi inancı yansıtmaktadır. Batı ana akım 
medyası ile popülist siyasi akımların da bu komplo 
teorisini popülerleştirmesi, her gün özellikle kendi 
toplumlarında yaşayan Müslümanları şeytanlaştırarak 
tehdit algısını pekiştirmeleri, bugün tüm Batılı 
coğrafyada Müslümanların başta hayat hakkı olmak 
üzere, tüm insan haklarını büyük bir tehdit altına 
sokmuştur."

Karşılarında "kültürel ırkçılığı" savunan, Hristiyanlığı 
da sadece bu kültürün bir parçası olarak gören ancak 
akide olarak reddeden İslam karşıtı bir nefret söylemi 
bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu söylemin, artık 
kitlesel katliamlar gerçekleştiren küresel bir tehdide 
dönüştüğünü belirtti. Çavuşoğlu, "Bu küresel tehdit, 
İslam karşıtı niteliği itibarıyla Müslümanlara yönelmiş 

görünmekle birlikte, Müslümanlar özelinde insan 
olmakla bağlantılı tüm hakları da reddettiği için BM ve 
AB'nin insan hakları değerlerini Müslümanlar açısından 
karşılıksız kılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, bu küresel ırkçılık karşısında, 
İslam karşıtlığının bir insanlık suçu olarak 
tanımlanmasını mümkün kılacak uluslararası koruma 
mekanizmalarının oluşturulması antisemitizm gibi 
İslam karşıtlığının da insanlık vicdanında mahkûm 
edilmesi; eğitim kurumlarında, medyada, siyasi dilde 
ve günlük hayatta bu olgu ile mücadele edilmesinin 
zorunlu olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, şu şekilde devam etti:

"Bunun için öncelikle BM ve AB ölçeğinde İslam 
karşıtlığı bir nefret söylemi olarak uluslararası insan 
hakları hukukunun bir parçası hâline getirilmelidir. 
Bunun için insan hakları ortak paydasını sahiplenen 
tüm küresel paydaşların dayanışma içinde hareket 
etmesine ihtiyaç bulunmaktadır. TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Yeni Zelanda'da 
gerçekleşen insanlık dışı katliamın mağdurları ve 
olaya takdir edilecek bir sağduyu içinde yaklaşan Yeni 
Zelanda hükûmeti ile dayanışma içinde olduğumuzu 
göstermek amacıyla yerinde bir inceleme ziyareti 
gerçekleştirecek ve İslam karşıtlığının gemi azıya 
aldığı tüm yerlerde, Avustralya'dan Avusturya'ya kadar 
bununla mücadeleye dikkat çekmek için insan hakları 
kuruluşları ve yerel Müslümanlarla dayanışma içinde, 
İslam karşıtı nefret söylemiyle mücadele çabalarımızı 
etkin bir şekilde sürdüreceğiz."

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU 
BAŞKANI HAKAN ÇAVUŞOĞLU, YENİ ZELANDA'DA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN TERÖR SALDIRISINI KINADI

19 Mart 2019
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Komisyon Çalışmaları

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız 
Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik 
Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Gaziantep Milletvekili 
Derya Bakbak, gelecek 10 yıl içinde STEM 
(fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) 
alanlarındaki mesleklerin diğerlerine göre 
yüzde 17 artacağının öngörüldüğünü 
belirterek STEM konusunda Türkiye'nin yol 
haritasının oluşturulacağını bildirdi.

Alt komisyonun talebi doğrultusunda, 
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı fen 
bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik 
alanlarına ağırlık veren eğitim anlayışı 
STEM'e ilişkin rapor hazırladı.

Raporda, bazı OECD ülkelerinin STEM eğitimi 
konusundaki verileri aktarıldı. Söz konusu 
ülkelerin, STEM konusunda izledikleri eğitim 
politikaları ile başta kız çocukları olmak 
üzere, toplumun tüm bireylerinin STEM 
kariyerlerine yönlendirilmesi için gerçekleştirilen 
uygulama örneklerine yer verildi.

Raporda yer alan tespitlere göre, OECD ortalamalarına 
bakıldığında bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) 
alanından mezun olanlar tüm programlar arasında 
en yüksek istihdamı oluşturuyor. Bu alanları 
mühendislikle ilgili bölümler ile doğa bilimleri (fizik, 
kimya ve biyoloji), matematik ve istatistik programları 
takip ediyor. Yükseköğretim programları içerisinde 
STEM ile ilgili alanlara başlayanların oranı, OECD 
ülkelerinde yüzde 20 iken Türkiye'de bu oran yüzde 
18 düzeyinde bulunuyor.

Rapora ilişkin Alt Komisyon Başkanı Derya Bakbak, 
STEM alanlarına yönelik eğitim anlayışının dünyada 
yaygın olduğunu belirterek komisyonun, bu alanda 
farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Teknolojik yarışta geri kalmak istemeyen tüm 
toplumların ortak idealinin, matematik ve fen 
bilimlerini kavramsal açıdan iyi anlayan, bu kavramları 

günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmek için 
kullanabilen bireyler yetiştirmek olduğunu söyleyen 
Bakbak, nitelikli iş gücü talebi açısından bakıldığında, 
bilim ve teknoloji alanında hızla gelişen dünyada 
gelecekte STEM alanlarında yetişmiş insan ihtiyacının 
artacağı ve istihdam olanaklarının fazla olacağının 
herkes tarafından kabul edildiğini kaydetti. 

Türkiye’de STEM eğitim yaklaşımının yaygınlaşması 
ile ilgili son dönemde bazı başarılı girişimlerde 
bulunulduğunu anlatan Bakbak, TBMM'nin bu konuda 
önemli bir adım attığını ve alt komisyon çalışması ile 
tüm bu girişimlerin yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Bakbak, "Bu kapsamda Millî Eğitim, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları 
başta olmak üzere konuya ilişkin çalışma yürüten 
TÜBİTAK, YÖK, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının 
görüşleri alınarak Türkiye’nin STEM konusunda yol 
haritası oluşturulacak." diye konuştu. 

GENÇLERİ MÜHENDİSLİK ALANLARINA TEŞVİK ETMEYİ 
AMAÇLAYAN KEFEK ALT KOMİSYONU BAŞKANI  
DERYA BAKBAK, AÇIKLAMALARDA BULUNDU

25 Mart 2019
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Temsil Faaliyetleri

MART 2019

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz 

Zaferi’nin 104. yıl dönümü ile İstiklal Marşı’nın kabulü 

ve Mehmed Âkif Ersoy’u anma münasebetiyle Berlin 

Büyükelçiliğinde bir etkinlik düzenlendi.

Dışişleri Komisyonu Başkanvekili 
AK PARTİ Denizli Milletvekili Ahmet 
Yıldız, NATO Parlamenter Asamblesi 
Türk Grubu Başkanvekili ve Dışişleri 
Komisyonu Üyesi AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, NATO 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Üyesi CHP İstanbul Milletvekili İlhan 
Kesici ile Türkiye Berlin Büyükelçisi 
Ali Kemal Aydın'ın katıldığı etkinliğe 
Berlin’de yaşayan vatandaşlar yoğun 
ilgi gösterdi.

Etkinliğe katılan Dışişleri Komisyonu 
Başkanvekili Ahmet Yıldız, burada bir 
konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Mehmed Âkif 
Ersoy’un hayatını ve İstiklal Marşı’nın 

kabulüne yönelik sunum gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Azmi Özcan da Çanakkale Savaşı’nın önemine 
dair bir konuşma yaptı. Etkinlikte ayrıca bağlama 
eşliğinde Çanakkale ve Yemen türküleri seslendirildi.

18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE 
DENİZ ZAFERİ'NİN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA 
BERLİN BÜYÜKELÇİLİĞİNDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ

5 Mart 2019

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Göç ve Uyum 
Alt Komisyonu Üyesi ve İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara 
Büyükelçiliği Siyasi Başkâtibi Michael Sonntag ile Göç 
ile Sığınmacı Konularından Sorumlu Müsteşarı Ralf 
Reusch'ı kabul etti.

Yokuş, kabulde yaptığı konuşmada konuk heyeti 
Mecliste ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti kabul etti. 

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin tarihe dayanan 
kadim dostluk bağlarının bulunduğunu ifade eden Yokuş, 
konuk heyetle göç ve uyum politikaları, insan hakları ve 
yerel seçimlere yönelik düşüncelerini paylaştı.

İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU ÜYESİ 
FAHRETTİN YOKUŞ, ALMANYA HEYETİNİ KABUL ETTİ

5 Mart 2019
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TBMM İdari Teşkilatı Faaliyetleri

TBMM’de 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü 
dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi İşitme ve 
Denge Topluluğu tarafından işitme tarama etkinliği 
düzenlendi.

Halkla İlişkiler Binası'ndaki etkinliğin açılışında konuşan 
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Odyoloji Bölüm Başkanı ve Türkiye Odyologlar ve 
Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Gonca Sennaroğlu, doğuştan işitme kaybının 
binde 1 ya da 3 oranında görüldüğünü, yaş ilerledikçe 
bu oranın arttığını belirtti.

Sennaroğlu, özellikle 65 yaşını geçtikten sonra nüfusun 
3'te 2'sinde işitme problemlerinin ortaya çıktığına dikkat 
çekerek "İşitme problemimizin farkında olmalıyız. Buna 
yönelik mutlaka işitme taraması programlarını takip 
etmeliyiz. İşitme problemimiz varsa buna en erken 
dönemde tedbir almalıyız." diye konuştu. 

Özellikle 60 yaş sonrasında işitme kaybının alzheimer 
hastalığının tetikçisi olarak gösterildiğine işaret eden 
Gonca Sennaroğlu, görme için verilen önemin mutlaka 
işitme duyusu için de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Geçmişi Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan'a kadar 
uzanan TBMM Kütüphanesi, günümüzde 404 bine 
ulaşan yayınla hizmet veriyor. 

1908'den bugüne sırasıyla Çırağan Sarayı, Çifte 
Saraylar, 1. TBMM Binası, 2. TBMM Binası ve son 
olarak da 3. TBMM Binası’nda hizmet veren TBMM 
Kütüphanesi koleksiyonu, Meclis-i Ayan ve Meclis-i 
Mebusan kütüphanesinden kalan 5 bine yakın yayını 
barındırıyor. Kütüphane, 317 bin 305 adet kitap,  
54 bin 174 cilt dergi, 27 bin 763 cilt gazete ve 5 bin 
735 mikrofilme ev sahipliği yapıyor.

Kapalı raf sistemiyle çalışan kütüphanede, 
kitaba gitmeden kitabın bilgi ihtiyacını karşılayıp 
karşılamadığının anlaşılabilmesi için 102 bin 837 adet 
yayının kapak, iç kapak, arka kapak, içindekiler veya 
bibliyografyası internetten görülebiliyor.

1908 - 1920 Osmanlı dönemi Meclis tutanakları ile 
1920'den bugüne TBMM Genel Kurul tutanaklarına, 
kütüphane web sayfasından tam metin olarak 
erişilebiliyor.

Türkçe içerikli akademik, bilimsel ve aktüel dergilerden 
seçilen ve 1997'den bugüne konu yaklaşımlı olarak 
indekslenen makaleler, kullanıcıların hizmetine 
sunuluyor. Bu çerçevede 99 dergiden, 365 bin 382 
makale indekslendi. Ayrıca ulusal gazetelerden seçilen 
haber, röportaj, makale ve köşe yazıları da 1997'den 
2014'e kadar konu yaklaşımlı olarak dizinlendi.

Kurumsal yayınların korunarak erişime açılması, 
kütüphane tarafından dijitalleştirilen telifsiz yayınların 
erişime açılması ve daha fazla kullanıcıya ulaşılması 
amacıyla kurulan Kurumsal Açık Erişim Sistemi'nde 
de 2 bin 500 yayın bulunuyor. Web adresi  
https://acikerisim.tbmm.gov.tr’den yararlanan 
kullanıcı sayısı ise aylık 14 bin - 16 bin arasında 
değişiyor.

MECLİSTE "İŞİTME TARAMA ETKİNLİĞİ" DÜZENLENDİ

404 BİN YAYINLIK TBMM KÜTÜPHANESİ

4 Mart 2019

22 Mart 2019
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TBMM İdari Teşkilatı Faaliyetleri

MART 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık 
Projesi" kapsamında TBMM'de başlatılan yoğun 
çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Ülke genelinde hayata geçirilmesi hedeflenen Sıfır 
Atık Projesi çerçevesinde TBMM kampüsü içerisinde, 
atıkların toplanması için gerekli altyapı hazırlanarak 
Meclis personeline farkındalık eğitimi verildi.

Projenin başladığı 12 Haziran 2018'den itibaren  
28 Şubat 2019'a kadar Mecliste yaklaşık 9 ton kağıt geri 
dönüşüme kazandırıldı. Bunun yanında yaklaşık 7 ton 

cam, 6 ton plastik, 4 ton metal ve 

4 ton bitkisel yağ geri dönüşüm 

için toplandı.

Ayrıca 2018 yılında floresan 

ampul, temizlik malzemeleri 

ambalajları ve toner gibi 

malzemelerden oluşan yaklaşık 

8,5 ton tehlikeli atık toplanarak 

ilgili birimlere gönderildi.

Proje kapsamında Meclis 

lokantalarındaki yemek artıkları 

da hayvan barınaklarına 

gönderiliyor. Ziyaretçilerle 

birlikte ayda yaklaşık 80 bin 

kişiye hizmet veren Meclisteki 

altı lokantadan kemik, yemek artığı ve ekmek kırıntıları 

toplanarak Gölbaşı'ndaki hayvan barınma merkezine 

ulaştırılıyor.

Meclisteki yemek artıkları, hijyenik kaplarda toplanarak 

önce Ankara Büyükşehir Belediyesine teslim ediliyor. 

Belediye yetkilileri toplanan kemik, ekmek kırıntısı ve 

yemek artıklarını Gölbaşı'ndaki hayvan barınağına 

götürüyor.

Proje kapsamında yemek hazırlığı sırasında oluşan 

organik atıklar ile çay ocaklarında ortaya çıkan çay 

posaları da komposta dönüştürülerek bahçe ve saksı 

bitkilerinde toprak iyileştirici olarak kullanılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile yürütülen 

Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta 

olmak üzere Ankara'daki kamu kurum ve kuruluşlarında 

etkin şekilde yürütülüyor. Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir 

kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına 

alınmasını ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre 

bırakmayı amaçlıyor.

"SIFIR ATIK PROJESİ" TBMM’DE BAŞARIYLA 
UYGULANIYOR

6 Mart 2019



bu ay



Dünya Tarihini Değiştiren Zafer: 
18 Mart 1915 Boğaz Harbi 

(18 Mart 1915)

Millî Marşımızın Mecliste Kabulünün Yıl Dönümü ve 
İstiklal Şairimiz Mehmed Âkif Ersoy 

(12 Mart 1921)

İlk Osmanlı Parlamentosunun Açılış Töreni 
(19 Mart 1877)
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23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren ilk Osmanlı-
Türk Anayasası olan Kanun-ı Esasî ile devletin 
temel organları yasama, yürütme ve yargı olarak 
üç ana bölüme ayrılmıştı. İlk anayasada yasama 
organı, Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan olmak 
üzere iki kamaralı sisteme göre teşekkül etmişti. 
Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan, Meclis-i Umumî 
(Osmanlı Parlamentosu) çatısı altında görev 
yapacaktı. Bu iki meclisten, Meclis-i Mebûsan’ın 
üyelerini aşamalı bir seçim sistemi ile halkın seçmesi, 
senato görünümündeki Meclis-i Âyan’ın üyelerini ise 
padişahın ataması öngörülmüştü.

Meclis-i Mebûsan’da Seçim 

İlk Osmanlı parlamento seçiminde, mebusları 
doğrudan halk değil, daha önce halkın seçtiği vilayet, 
sancak ve kaza idare meclislerindeki üyeler seçtiler.  
Üyeler, adayın ismini yazdıkları pusulayı kapalı 
ve mühürlü bir zarfa 
koyarak kazada 
kaymakama, sancakta 
mutasarrıfa, vilayette 
valiye teslim ettiler. 
Valiler de daha sonra 
vilayet ileri gelenlerinden 
bir meclis oluşturarak 
seçilen şahısları belirledi. 
Bu adaylar arasından en 
fazla oy alan kişi seçildi. 
Eşitlik durumunda 
kazanan kurayla tespit 
edildi. Seçim prosedürü, 
her mebusun seçim 
evrakının Meclis-i 
Mebûsan’da tek tek 
incelenip kurallara uygun 

olduğu, Genel Kurulun onayından geçtikten sonra 
tamamlandı. 

İstanbul için ayrı bir seçim beyannamesi neşredildi 
ve seçimler Şehremaneti’nin (İstanbul Belediyesi) 
nezaretinde iki dereceli olarak gerçekleştirildi. Birinci 
aşamada İstanbul ve civarı 20 seçim bölgesine ayrıldı 
ve her daire biri Müslüman, diğeri gayri Müslim iki vekil 
seçti. İkinci aşamada seçici vekiller Şehremaneti’nde 
toplanarak 5’i Müslüman ve 5’i de gayri Müslim olmak 
üzere toplam 10 mebusu belirledi. Böylece Meclis-i 
Umumî’nin ilk üyelerinin belirlenmesiyle ilgili usul 
tamamlanmış oldu.

İlk Osmanlı Parlamentosunun Açılış Töreni

İlk Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Umumî’nin 
açılış töreni 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda 
yapıldı. Meclisin çalışma mekânı olarak da Ayasofya 
yakınındaki, daha önce Maliye, Evkaf, Nafia ve Ticaret 

İLK OSMANLI PARLAMENTOSUNUN AÇILIŞ TÖRENİ:
19 MART 1877

Türk Parlamento Seçimleri, 10 Mart 1877
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Nezareti olarak da kullanılan eski Dârülfünûn binasının 

tahsisine karar verildi. Padişah, hükûmet üyeleri ve 

ziyaretçilerin Meclis çalışmalarını izleyebilmeleri 

için oturma yerleri oluşturuldu. Ayrıca konuşmaları 

kaydetmek üzere bir yazı heyeti tesis edildi.

Geçici seçim talimatnamesine göre Meclis-i 

Mebûsan’ın mart ayı başında açılması gerekiyordu. 

Seçimler de buna göre yapılmıştı. Bu arada yeni 

mebuslar peyderpey İstanbul’a gelmeye başlamışlardı. 

Bağdat ve Erzurum gibi vilayetlerin mebusları, uzaklık 

ve ulaşım imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle henüz 

İstanbul’a ulaşamamıştı. Hükûmet, bunun üzerine 

Meclisin açılmasının ertelenmesini istedi. Padişah da 

isteği kabul etti. Böylece Meclis-i Mebûsan’ın 19 Mart 

1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak törenle 

açılması kararlaştırıldı. Meclis-i Umumî’nin açılış 

tarihine kadar Bağdat, Basra, Yemen ve Trablusgarp 

gibi uzak vilayetlerin mebuslarının İstanbul’a 

ulaşamamış olmalarına rağmen, üçte iki çoğunlukla 

açılış töreni yapıldı.

19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nın Muayede 

Salonu’nda yapılan ilk Osmanlı parlamentosu 

olan Meclis-i Umumî’nin açılış törenine, Sultan 

II. Abdülhamid Han ile birlikte kardeşleri Veliaht 

Mehmed Reşad ve Şehzade Kemaleddin efendilerle, 

vükelâ (kabine üyeleri), Mebûsan ve Âyan üyeleri, 

Şûrâ-yı Devlet başkan ve üyeleri, ruhanî liderler, adli 

ve ilmi erkân ile üst düzey askerî erkân ve yabancı 

misyon şefleri katıldı. Meclis-i Umumî, Sultan  

II. Abdülhamid Han’ın nutku ile açıldı. Bu nutku 

Padişah adına Mabeyn-i Hümâyûn Başkatibi Küçük 

Said Paşa okudu. Bu arada şehrin çeşitli yerlerinden 

ve karakol gemilerinden toplar atılarak Meclis-i 

Umumî’nin açıldığı halka müjdelendi.

Meclis-i Mebusan toplantı salonundan (1877)

Dolmabahçe Sarayı'nda Meclis-i Mebusan'ın açılış töreni, 1877

İlk Meclis Binası (Darü'l-Fünun)
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Sultan II. Abdülhamid’in Meclis-i Umumi’nin  
Açılış Nutkundan

“Âyan Heyeti, Mebûsan Heyeti!

Yüce devletimizde ilk kez toplanan Meclis-i Umumî’yi açmaktan dolayı memnuniyetlerimi ifade ederim.

Hepinizin bildiği üzere devlet ve milletlerin büyüklük ve kudreti ancak adaletle mümkündür. Nitekim devletimizin 

ilk zamanlarından itibaren kudret ve kuvvetinin dünyaya yayılma nedeni, hükûmet işlerindeki adaletinden ve her 

sınıf tebaanın hak ve menfaatine riayet etmesindendir. Büyük ecdadımız Fatih Sultan Mehmed Han merhumun 

din ve mezhep serbestliği ile hürriyetin temini konularında gösterdiği müsaadeler hepinizin malûmudur. Diğer 

geçmiş büyüklerimiz de bu yolu takip ederek hiçbir zaman mezhep ve tören serbestliğine halel getirmemişlerdir.  

Altı yüz seneden beri tebaamızdaki sınıfların milliyet, mezhep ve dillerini muhafaza edebilmeleri, belirtilen adalet 

hususunun tabii bir neticesidir ki bu durum inkâr edilemez.

Eski asır ve zamanlarda adalet ve kanunların korunması sayesinde devlet ve milletin gücü ve saadeti 

yükseltilmiş iken, giderek İslam esaslarına ve kanunlara riayet olunmamasından dolayı; yükseliş gerilemeye, 

kuvvet zaafa dönüşmüştür. Nihayet büyük pederim Sultan Mahmud Han merhum, devletimizin birkaç asırdan 

beri uğradığı düşüş ve gerilemenin sebebi olan nizamsızlığı ve yeniçeri problemini ortadan kaldırıp devlet ve millet 

varlığını zarara uğratmış olan bozukluk ve karışıklık nedenlerini gidermiş, ayrıca günümüz Avrupa medeniyetinin 

ilk önce ülkemize girebilmesi için bir kapı açmıştır. Babam Abdülmecid Han merhum da bu izde giderek ahalimizin 

can, mal, ırz ve namusunun korunmasına kefil olan Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir. İşte o günden sonra 

ülkemizin ticaret ve ziraatı genişlemiş, devletimizin gelirleri az vakitte bir kat daha artmıştır. İhtiyaç duyduğumuz 

yenilikler için kanun ve nizamlar hazırlanıp ilmin ve fennin de yaygınlaşması sağlanmıştır.

Umumi ahvalimizin şu an içerisinde bulunduğu zorluklar devletimizin şimdiye kadar uğradığı sıkıntıların 

hiçbirisi ile kıyaslanamayacağından her şeyden önce haklarımızın korunması amacıyla ordularımızı 

çoğaltıp yediyüzbin kadar askeri silah altına aldırmaya mecbur kaldım. Bu karışıklığın Allah’ın yardımı 

ile tamamen ortadan kaldırılması için ıslahat ile çareler aramayı ve böylece geleceğimizi sürekli bir 

emniyete dönüştürmeyi kendime farz addettim. Çünkü Hak Teâlâ’nın ülkemize ihsan ettiği kabiliyet ve 

ahalimizin yeteneği dikkate alınırsa iyi bir idare yolu tutulduğu takdirde kısa sürede ilerleyeceğimiz âşikardır.  

Ancak medeniyet âleminin mevcut gelişmesine yetişemememizin sebebi; ıslahat, kanun ve 

nizamlara devam edilememesinden ve işlerin meşveretle halledilememesindendir. Hâlbuki 

medeni devletlerin ilerlemiş olmasının ve memleketlerinin emniyet ve mamur halde bulunmasının 

en önemli sebebi, yapılacak iş ve hazırlanacak kanunlarda herkesin fikrinin alınmasındandır.  

Bundan dolayı bizde de ilerlemenin bu yolda aranılmasını ve memleket kanunlarının herkesin oylarıyla 

belirlenmesini gerekli gördüm ve Kanun-ı Esasî’yi ilân ettim.
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Kanun-ı Esâsî’yi yürürlüğe koymadaki tek maksadımız ahaliyi ülke ile ilgili işlerin çözümünde 

hazır etmek değildir; bununla birlikte memleketlerimdeki idarenin düzeltilmesi ve suiistimaller 

ile idarecilikteki keyfîliğin kaldırılması için bu usûlün tek vesile olacağı kanaatindeyim.  

Kanun-ı Esasî, aslî kaidelerinden başka milletler arası birlik ve dostluğu sağlar, ayrıca halkın saadet ve edeb 

ömrünü tesis eder. Çünkü büyük ecdadımız başardıkları fetihler ile birçok milleti geniş bir devlet idaresi 

altında topladılar. Fakat çeşitli din ve soylardan oluşan bu milletleri tek bir kanun ve müşterek bir hisse 

bağlama işinin icrası kalmıştı. İlâhî mukadderât ve lütuflarında sonsuz olan Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla bu 

iş dahi kolaylıkla halledilmiştir. Bundan böyle bütün tebaamız bir vatanın evladı olarak ve hepsi bir kanunun 

himayesinde yaşayarak, altı yüz seneden beri hanedanımızın unvanı olan ve tarih sayfalarında bunca şan ve 

şöhreti barındıran nâm ile hatırlanacaklardır. Şimdiye kadar kuvvet ve kudretinin şöhreti olan Osmanlı adının 

bundan böyle de bütün tebaamız arasındaki ortak menfaatleri devam ettirip koruyacağını ümit ederim.

İşte bu sebep ve maksatlara binaen belirlediğimiz yolda hareket etmeye ve bunu gittikçe sağlamlaştırmaya 

kesin olarak azmetmişimdir. Adalet ve kurtuluş temellerine dayanan Kanun-ı Esasî’nin kanuna uygun şekilde 

nimetlerinden faydalanabilmek için sizin fiilî ve aklî yardımlarınızı beklerim.

Şimdi sizlerin görevi millî haysiyetinize bırakılmış kanunî vazifeleri hiç kimseden çekinmeyerek, devlet 

ve memleketimizin huzur ve selametinden başka bir şey de düşünmeyerek sadık ve dosdoğru olarak yerine 

getirmektir. Zira bugün muhtaç olduğumuz ıslahat ve ülkemizde herkesçe kararlaştırılan düzenlemeler gayet 

önemlidir. Bunların sırasıyla yürürlüğe konulması ise yalnızca sizin fikir ve oylarınızdaki uzlaşma ile mümkün 

olacağından bu konuda Şûrâ-yı Devlet tarafından gereken kanun layihalarının hazırlanmasına devam edilmektedir.  

Bu seneki içtimaımızda Meclisimizin iç nizamları, seçim kanunnamesi, vilayet ve nahiyeler idaresi genel kanunu, 

belediye daireleri kanunu, medenî muhakeme usûlü ile mahkemeler teşkilatı kanunu, hâkimlerin emeklilik ve 

yükselme suretleri kanunu, genel memurların vazifeleri ve emeklilik hakları kanunnameleri, matbuat kanunu, 

Divan-ı Muhasebât kanunu ve bir önceki senenin bütçe kanunu lâyihaları müzakere için Meclisinize havale 

olunacağından bu kanunların sırasıyla görüşülüp incelenmesi ve kararlarının verilmesi sizden talebimizdir.

Ezcümle genel hukukun sağlanmasında tek araç olan mahkemelerin ve zabtiye askerlerinin acilen ıslah 

ve düzenlenmesine bakılması gerekmektedir ki bunların sağlanabilmesi ödeneklerinin genişletilmesi ile 

mümkündür. Halbuki Meclisinize verilen bütçeden de malumunuz olduğu üzere mali idaremiz oldukça güçlük 

ve sıkıntı içerisindedir. Bu yüzden her şeyden önce bu darlıktan kurtulma ve mali itibarımızı yeniden sağlama 

yönünde tedbirlerin alınmasında, ayrıca ödeneklerde acil ıslahı gereken yerlerin belirlenmesinde gayret ve özen 

göstermenizi tavsiye ederim...

Hak Teâlâ Hazretleri cümlemizin çalışmalarını başarıya ulaştırsın.”

4 Rebîülevvel 1294/7 Mart sene 1293 (19 Mart 1877)

(Kaynak: Uğur Ünal, “Sultan II. Abdülhamid’in İlk Osmanlı Meclisini Açış Konuşması (20 Mart 1877),  
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 2009, s. 918-923)



İlk Osmanlı Parlamentosunun Açılış Töreni 
(19 Mart 1877)

105

Meclis-i Mebûsan’ın ilk günkü açılışına 69’u Müslüman 

ve 46’sı gayri Müslim olmak üzere toplam 115 mebus 

katıldı. Bu mebuslar ve Meclis-i Âyan üyeleri ertesi 

gün Padişaha ve vatana sadık kalacaklarına ve 

Anayasa hükümlerine uyacaklarına dair yemin ederek 

göreve başladılar.

Tarihî ve toplumsal temeli göz önüne alındığında 

Osmanlı parlamentosunun en belirgin ayırt edici 

özelliği, kültürel renkliliğe sahip, Osmanlı camiasına 

mensup farklı milliyet ve dinlere mensup üyelerin bir 

arada olmasıydı. Müslüman olmayanlar parlamentoda 

üçte birin üstünde bir temsil imkânı bulmuşlardı. 

Buna karşın parlamento, çeşitli milliyetler arasında bir 

çatışma alanı haline gelmedi, hatta temel konularda 

siyasi birlik içinde davranıldı. Ancak parlamentoda 

yapılan tartışmalar ve eleştiriler zaman zaman cılız 

sesler olarak yükseldi. Mebuslar ülke sorunlarından 

çok yerel sorunları ve istekleri yansıtsalar da ilk 

Osmanlı Meclisinde milliyetçi eğilim ve çatışmalar 

belirgin olarak öne çıkmamıştı.

Kanun-ı Esasî’ye göre oluşturulan ilk Osmanlı Meclisi 

19 Mart 1877-28 Haziran 1877 tarihleri arasında 

görev yaptı. Bu dönemde 56 oturum gerçekleştirildi. 

Meclis-i Mebûsan’ın birinci faaliyet devresinde iç 

tüzük, yeni patlak veren Osmanlı-Rus Harbi, Matbuat 

Nizamnamesi gibi pek çok konu görüşüldü. Meclis-i 

Mebûsan Başkanı Ahmed Vefik Paşa, Meclisin ilk 

dönemini sona erdirirken evrakların koruma altına 

alındığını, yeni mebuslar seçilinceye kadar kendilerinin 

yine mebus olduklarını belirterek oturumu kapattı. İlk 

Osmanlı Meclisi mebusları, Kanun-ı Esasî’nin açık 

hükmüne rağmen, dört yıl için değil, sadece bir yıl 

için seçilmiş sayıldılar. Bundan dolayı bir yasama yılı 

faaliyette bulunmuş sayıldıklarından, ikinci yasama yılı 

için yeniden seçimler yapıldı.

Meclis-i Âyan 

Meclis-i Âyan, Osmanlı parlamentosunun bir bölümünü 

teşkil ettiği için 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı’nda 

yapılan törenle açıldı. Çalışma mekânı da Meclis-i 

Mebûsan’da olduğu gibi, eski Darülfünûn binası idi. 

Meclis-i Âyan’ın çalışma şekli ve kuralları 20 Eylül 

1877 tarihli içtüzükle belirlendi. İçtüzük üzerinde son 

olarak 13 Şubat 1916’da bir düzenleme yapıldı. Âyan 

Meclisi içtüzüğüne göre Başkanlık Divanı; başkan, 

başkan vekili, iki katip üye ve iki idare memurundan 

oluşmaktaydı. Başkan ve vekilini üyeler arasından bir 

yıllığına tayin etme yetkisi Padişaha aitti. O da Meclis-i 

Âyan’ın ilk reisliğine Server Paşa’yı tayin etti.

İlk Meclis-i Mebusan Başkanı Ahmed Vefik Paşa (1823-1891)
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Meclis-i Âyan’ın başlıca görevi, Meclis-i Mebûsan’dan 

görüşülerek gelen kanun ve bütçe tasarılarını; dinî 

ve ahlaki değerler, padişahın hukuku, temel hak 

ve hürriyetler, Kanun-ı Esasî hükümleri, devletin 

bütünlüğü ve vatanın muhafazası gibi yönlerden 

incelemekti. Eğer bu esaslara aykırı bir unsur 

tespit edilirse, tasarıyı tamamen reddedebilir veya 

düzeltilmek üzere geri gönderebilirdi. Meclis-i Âyan’ın 

reddettiği bir tasarıyı o yıl içerisinde tekrar Meclis-i 

Mebûsan gündemine getirmek mümkün değildi. 

Meclis-i Âyan’ın kabul ettiği tasarılar ise onayladıktan 

sonra kanuni prosedürün tamamlanması için 

Sadaret’e gönderilmekteydi. Görev alanı içine 

giren konularla ilgili yeni bir kanun çıkarılması 

veya mevcutlardan birinin düzeltilmesi de Meclis-i 

Âyan’ın yetkileri arasındaydı. Meclis-i Âyan’da kanun 

tekliflerinin madde madde, bütçe tasarılarının ise fasıl 

fasıl oylanması, ardından yasa veya bütçe taslağının 

tamamı için oylama yapılması esas alınmıştı. Oylama 

açık veya gizli olabilirdi, fakat Meclisin görüşmeleri 

gizliydi. 

Meclisin Rus Tehdidiyle Tatil Edilmesi 

1877-78 Osmanlı-Rus Harbi’nin gölgesinde ikinci 

dönem faaliyetlerini sürdüren Meclisin çalışmaları, 

Rusların İstanbul’a kadar ilerlemesi ve bir İngiliz 

filosunun İstanbul açıklarına gelmesi üzerine, Sultan 

II. Abdülhamid Han’ın farklı gruplardan 43 kişiyi 

Meşveret Meclisine çağırmasıyla farklı bir noktaya 

ulaştı. Meclis-i Mebûsan’dan da bu toplantıya 

Astarcılar Kethüdası Ahmed Efendi ve Şekerci Kemal 

Efendi katıldı. Mecliste Sadrazam, Osmanlı Devleti’nin 

İngilizlerle Ruslar arasında kaldığını belirterek, nasıl 

bir tavır takınılması gerektiğini Meclise katılanlara 

sordu. Konuşma sırası kendisine gelen Ahmed 

Efendi ayağa kalkarak, padişahın yüzüne karşı, hiç de 

alışık olunmayan bir tavırla; “Siz bizim fikrimizi pek 

geç soruyorsunuz. Felaketin önünü almak mümkün 

olduğu zaman bize sûret-i ciddiyede müracaat 

etmeliydiniz. Meclis-i Meb‘ûsan kendi ma‘lûmâtı 

hâricinde olarak husûlüne sebebiyet verilen bir 

halden dolayı mesuliyeti asla kabul etmez...” diyerek 

beklenmedik bir konuşma yaptı. Bu konuşma üzerine 

Sultan II. Abdülhamid Han, “… 

İlk Meclis-i Ayan Başkanı Server Paşa (1821-1886)
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Benim başıma gelen vâkı‘a ecdâdımdan 

hiç bir padişahın zamanında vâki‘ 

olmamıştır. Devletimin izmihlalinden en 

ziyade ben hissedâr-ı felaket olacağım…” 

şeklinde devam eden bir konuşma yaptı ve 

akabinde; “Ceddim Sultan Mahmud’un irsini 

takib edeceğim” diyerek Meclisi terketti  

(13 Şubat 1878).

Ertesi gün, 14 Şubat 1878’de Hükûmet 

tarafından gelen açıklamada, Meclis-i 

Umumî’nin temel görevinin kanun 

tekliflerini incelemek ve bunları tartışmak 

olduğu ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi 

ortamın Meclis-i Umumî’nin çalışmasını 

güçleştirdiği belirtilmekteydi. Açıklamanın 

devamında, parlamentonun geçici olarak 

kapatılması Padişaha önerilmekteydi. Bu 

öneriyi yerinde bulan Padişah bir irade-i 

seniyye imzalayarak Meclis-i Mebûsan’a 

gönderdi. Bu irade-i seniyyede; Kanun-ı 

Esasî’nin kendisine Meclisin çalışmasını 

düzenleme yetkisini verdiğini belirterek 

o günden geçerli olmak üzere Meclis-i 

Umumî’yi kapattığını bildirdi. 

Meclis-i Mebusan Binasının Önü, 7 Şubat 1877

Sultan II. Abdülhamid (1842-1918)
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Çanakkale Deniz Zaferi, Osmanlı Ordusu’nun I. Cihan 

Harbi’nde elde ettiği en önemli galibiyet olduğu gibi 

Türk askerî tarihinin de en mühim zaferlerinden biridir. 

Bu galibiyete bedel olarak, 60 bine yakın şehit olmak 
üzere, toplam 200 binin üzerinde zayiat verilmesi 
muharebelerin ne kadar şiddetli geçtiğinin de bir 
göstergesidir. Zayiatın bu kadar fazla olmasının en 
önemli sebepleri ilk kez dikenli tellerin bir savunma 
aracı olarak siper hatlarında kullanılması yanında 
makineli tüfeğin de bir saldırı silahı olarak bu savaşta 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır.

Askerî tarih açısından Çanakkale muharebelerini 
taktik ve stratejik açıdan iki farklı savaş tipi içerisine 
oturtmak mümkündür. 18 Mart 1915 gününe kadar 
icra edilen harekât deniz harbi iken, bu tarihten 
sonraki muharebeler müttefik devletlerin donanma ile 
birlikte kara harekâtına da başvurduğu bir amfibi tipi 
harekâttır.

Nusret Mayın Gemisi ve Şiddetli Boğaz Harbi  
(18 Mart 1915)

İtilaf Devletleri’nin Boğaz’a ilk taarruzu 19 Şubat 
1915’te oldu. Bu bombardımanda gözle görülür bir 
başarı elde edemeyen Müttefik donanması ikinci 
harekâtını 25 Şubat’ta gerçekleştirdi. Bu ikinci saldırı 
harekâtı başarılı olurken Boğaz'ın giriş tabyaları 
Orhaniye, Kumkale, Ertuğrul ve Seddülbahir ağır hasar 
aldı. Müttefik donanması, bu saldırı sonrasında Boğaz 
içerisine doğru yol aldı ve hedef olarak Kilitbahir-
Çanakkale arasındaki müdafaa hattının susturulması 
ve Boğaz’ı koruyan mayınların temizlenmesi olarak 
belirledi.

Türk ordusu tarafından mayınların Boğaz’a 
dökülmesine 19 Şubat sonrasında karar verilmişti. 
Erenköy Koyu’nun Anadolu Hamidiye, Erenköy 
ve Rumeli’deki tabyalar tarafından ateş altına 

DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN ZAFER: 
18 MART 1915 BOĞAZ HARBİ

Namazgah Tabyası (Eceabat-Kilitbahir Bölgesi)

Yüzbaşı Hakkı Bey
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alınamaması ile birlikte bölgenin Müttefik donanması 
tarafından manevra alanı olarak kullanılması sonucu 
bölgeye mayın döşenmesine karar verilmiş, Nusret 
Mayın Gemisi, 8 Mart 1915’te sabaha karşı donanma 
gemilerinin Boğaz’da 
olmadıkları bir anda, 
Tophaneli Yüzbaşı Hakkı 
Bey komutasında Nara’dan 
hareket ederek toplam 
26 mayını 100-150 metre 
aralıklarla kıyıya paralel 
olarak denize dökmüştü. 
Serin sulara dökülen bu 
mayınların sadece savaşın 
kaderini değiştirmekle 
kalmadığı aynı zamanda 
dünya tarihini de değiştiren bir etki yarattığı sonraki 
yıllarda daha net anlaşıldı.

Çanakkale Boğazı’na aylardır bir harekât planı yapan, 
yer yer Boğaz önünde kendini gösteren İngiliz ve 
Fransız gemilerinden oluşan Müttefik donanma nihai 
taarruz için 18 Mart’ı seçmişti. 18 Mart 1915 sabahı 
Limni Adası’ndan yola çıkıp sabah saat 10:00’da 
Boğaz girişine yaklaşan filoda 18 muharebe gemisi, 
refakat kruvazörleri ve mayın arama-tarama gemileri 
vardı. Boğaz’a girdikten yarım saat sonra (10:30) ileri 

harekâta geçen Müttefik filo üç hat halinde 18 savaş 
gemisi ile Boğaz’a girdi ve ilk manevrasını yaptı. Türk 
obüsleri Boğaz’ın her iki yakasındaki tabyalardan 
ateş etse de henüz menzile girmeyen düşman 

kuvvetlerine isabet edilemedi. Müttefik donanma 
ise menzil dışından Queen Elizabeth, Agamemnon, 
Lord Nelson ve Inflexible ile ateşe başladı. Amiral 
gemisi olan Queen Elizabeth, Çimenli Kalesi’ni 
ve Anadolu Hamidiye Tabyası’nı, Agememnon 
Rumeli Mecidiye Tabyası'nı, Lord Nelson Namazgâh 
Tabyası'nı, Inflexible ise Rumeli Hamidiye Tabyası'nı 
hedef seçmişti. Uzun menzilli ve tahrip gücü yüksek 
mermiler 24 km’den Çanakkale şehrini ve Kilitbahir 
sırtlarını harabeye çevirmişti. Top mermilerinin verdiği 
hasar düştükleri yerlerde 10-12 metre çapında ve 3-4 

metre derinliğinde çukurlar 
açabilecek kadar fevkalade 
idi.

Genelde İngiliz filosunun 
yaptığı bu yıkıcı 
atışlara tabyalardan 
karşılık verilememesi 
donanma komutanı 
Amiral J. De Robeck’i 
c e s a r e t l e n d i r m i ş t i . 
Komutan, Fransız 

Nusret Mayın Gemisi

İngiliz savaş gemileri Boğaz'a doğru ilerliyor
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gemilerinden oluşan ikinci hattı oluşturan filoya 
da harekât emri verdi. Emri alan Amiral Guepratte, 
komutasındaki Suffren, Bouvet, Charlemagne ve 
Gaulois isimli gemilerle ileri harekâta geçti. Saat 
12.30 sıralarında Fransız gemilerinin bu hareketiyle 
Türk tabyaları ve bataryalarına atışa başlandı. Fransız 
filosunun Erenköy bataryalarının hedef alarak yaptığı 
bu atışlardan biri Inflexible’ın çok yakınına isabet 
etti. Mermi gemiye isabet etmemesine rağmen, 
suyun yüzeyinde patladığı için geminin sol tarafında 
büyük bir delik açmıştı. Aynı zamanda başka bir 
merminin de güvertede yangın çıkarmasıyla geminin 
komuta kontrolünde zafiyetler başladı. Gemi, yangını 
söndürmek üzere atış menzilinden çıktı ve geri 
hatta çekilmek zorunda kaldı. Bu harekât sırasında 
Charlemagne ve Suffren zırhlıları da hasar aldı. 
Birkaç saat içinde de Bouvet’nin sancak tarafında 

büyük bir patlama meydana geldi. Bouvet sancak 
tarafından alabora olarak patlamadan birkaç dakika 
sonra battı. Bu patlamaların Türk askerlerine büyük 
bir moral getirdiği şüphesizdir. 

Öğleden sonra da Türk tabyalarından karşı ateşe 
devam edildi. Bilhassa Anadolu Hamidiye tabyası 
fasılalı olarak Irresistible’ı hedef almış ve bunun 
sonucunda geminin yan tarafında şiddetli bir patlama 
meydana gelmişti. Patlama, bu büyük harp gemisinin 
yana yatmasına sebep oldu. Hemen arkasından 
da Inflexible mayına çarparak yara aldı. Mürettebat 
geminin batmaması için Bozcaada’ya yönelse de 
bu sefer de gemi karaya oturdu. Tam bu esnada ise 
Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlardan birine 
çarparak makine dairesinin altında büyük bir patlama 
meydana geldi ve Boğaz’ın serin sularına gömüldü. 
Amiral harekâta devam etmenin daha büyük kayıplara 
yol açacağını düşünerek ve havanın da kararmaya 
başlamasıyla geri çekilme emri vermek zorunda 
kaldı. Bu çekilme sırasında da bu defa Ocean mayına 
çarparak sancak tarafına doğru yan yattı ve birkaç 
saat içerisinde battı.

18 Mart akşamında mağrur Müttefik donanma ağır bir 
yenilgi almıştı. Müttefik filonun; 18 Mart 1915'te Boğaz 
Muharebesi’ne katılan güçlü savaş gemilerinden 
üçü (Bouvet, Ocean, Irresistible) batarak Boğaz’ın 
sularına gömülmüş, dört gemi ise (Inflexible, Gaulois, 

Agamemnon Zırhlısı

Liman von Sanders
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Suffren ve Agamemnon) savaş dışı kalarak muharebe 
edemez hâle gelmişti. Kuvvet dengesi Müttefik 
askerleri lehine olsa da 18 Mart 1915’te Türk ordusu 
çeliğe karşı göğsünü siper etmiş ve işgal kuvvetlerine 
maneviyatın maddi olan karşısında ne derece üstün 
olduğunu ispatlamıştı.

Amfibi Harekâtı ve Kara Muharebeleri

18 Mart 1915 tarihinde müttefiklere ait filonun Çanakkale 
Boğazı’nda yaşadığı başarısızlıktan sonra, işgalci 
kuvvetler boğazın tekrar zorlanmasını gündeme aldı. 
Donanma komutanı Amiral De Robeck ve kurmayları 
bu görüşe şiddetle karşı çıktı ve boğaz tabyaları kara 
harekâtıyla susturulmadığı sürece donanmanın bir 
şansının olmadığı görüşü başkomutanlığa iletilerek 
kabul ettirildi. Bu tavsiye kabul görünce müttefikler 
bir seferî kuvvet oluşturmaya başladı. Türk genel 
karargâhı da bu durumu öngördüğü için, Gelibolu 
Yarımadası’ndaki savunmayı kuvvetlendirmek 
amacıyla 5. Ordu Komutanlığı kuruldu ve 

komutanlığına Liman von Sanders Paşa atandı. 
5. Ordu emrine verilen, Esat Paşa komutasındaki 
3. Kolordu, Bolayır’dan başlayarak bütün Gelibolu 
Yarımadası'nın savunmasından sorumluydu. 
Emrindeki Albay Halil Sami komutasındaki 9. Tümen, 
Yarımada'nın en güneyindeki Seddülbahir bölgesinde 
konuşluydu ve tüm kıyıda savunma tertibi almıştı. 
Yarbay Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen ise 
ordu ihtiyatı olarak Bigalı bölgesinde tertiplenmişti. Bu 
iki tümen, Gelibolu’da düşmanla muharebeye girecek 
ilk Osmanlı birlikleri olacaklardı.

5. Ordu Komutanı Liman Paşa, 26 Mart 1915’te 
Çanakkale’ye geldikten sonra Müstahkem Mevki 
Komutanlığı tarafından hazırlanan savunma 
planlarını incelemiş ve planların hepsini yürürlükten 
kaldırmıştı. Gelibolu savunma planlarında Türk 
komutanlığı düşmanı sahilde karşılamaya yönelik 
bir tertibat almak isterken Liman Paşa bunun 
yerine, sahilde zayıf gözetleme birlikleri bulundurup, 
düşmanın karaya çıkmasından sonra daha içeri 
bölgelerde tertiplenecek ihtiyat kuvvetlerinin karşı 
taarruzları ile düşman birliklerinin imhası yönünde 

Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Cevat Paşa (ÇOBANLI)

Ocean Zırhlısı

HMS Irresistible Zırhlısı
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bir planı savunmaktaydı. Liman Paşa’nın bu plan 
değişikliğindeki başlıca sebepler, çıkarma noktasının 
kesin olarak tahmin edilemeyişi ve düşman donanma 
topçusunun kıyıda toplu halde mevzilenmiş birlikler 
üzerinde oluşturacağı tehdit idi. Alman komutanın 
planındaki dezavantaj ise düşman birliklerinin sahile 
tutunabilmesiydi. Nitekim öyle de oldu ve 25 Nisan 
1915 günü sahildeki zayıf birlikler kendilerinden 
üstün düşman kuvvetleri karşısında çoğunlukla 
etkisiz kalarak düşman birliklerinin hâkim noktaları 
ele geçirmesine yol açıldı. Geride bekletilen ihtiyatlar 
da Liman Paşa’dan ileri hareket emri almadıkları 
için muharebeye katılamamışlar ve nihayet emir 
aldıklarında da kötü yollar ile düşman topçu ateşi 
yüzünden çıkarma bölgelerine ulaşmakta zorluk 
çekmişlerdi.

Savunmanın Sevk ve İdaresi Esat Paşa’da
25 Nisan 1915 günü düşman çıkarması başladığında 
Gelibolu Yarımadası’ndaki savunmanın sevk ve idaresi 
3. Kolordu Komutanı Esat Paşa’da idi. Seferberlik 
esnasında kendi kolordusunun seferberliğini 
zamanında tamamlamayı başaran bu başarılı 
komutan, her türlü idari veya lojistik konuyla bizzat 
ilgilenmiş, birliklerinin talim ve terbiyesi konusunda 
büyük çaba sarf etmişti. 

25 Nisan sabahı Esat 
Paşa çıkarmanın başladığı 
haberini alınca Yarımada'nın 
güneyinde yaşanan durumla 
ilgili ordu komutanını 
bilgilendirme ihtiyacı duydu 
ancak Liman Paşa’nın 
Bolayır’da olduğu bilgisini 
alınca derhal oraya hareket 
etti. Sabaha karşı Avustralya 
askerleri Arıburnu’na ayak 
basmaya başladı. 9. Tümen 
komutanı Albay Halil Sami 
saatler süren kararsızlığının 
ardından, Yarbay Şefik 
komutasındaki 27. Alay’ı 
Arıburnu istikametine 
gönderdi. Seddülbahir 

bölgesine ise düşman 
çıkarması saat 06:00 sularında başladı. 9. Tümen 
komutanı savunmayı takviye için 19. Tümen komutanı 
Yarbay Mustafa Kemal’den bir tabur kuvvetinde 
yardım istedi. Ancak Arıburnu bölgesindeki durumu 
çok daha kritik gören Mustafa Kemal, önce durumu 
anlamak için bir süvari bölüğünü keşfe gönderdi. 
Sonra da inisiyatifi ele alarak 57. Alay ve bir batarya 
ile Arıburnu istikametine ilerledi. Bu alayla yaptığı 
taarruz ile düşmanı 3 km kadar geri attı.

Esat Paşa ilk iş olarak Arıburnu’ndaki kuvvetlerin 
komutasını Mustafa Kemal’e vererek bu bölgede sevk 
ve idare bütünlüğünü sağladı. 19. Tümen’in de serbest 
bırakılmasıyla Mustafa Kemal derhal emrindeki 
alayları cepheye gönderdi. Esat Paşa, soğukkanlı bir 
şekilde, emrindeki tümen komutanlarına doğrudan 
müdahale etmek yerine, onları yakından izleyerek, 
gerektiğinde müdahalede bulunma yolunu seçmişti. 
Seddülbahir bölgesine çıkan İngiliz kuvvetleri 
sonraki bir gün içinde Türk kuvvetlerini geri atmayı 
başardılar. Arıburnu’nda ise akşam olduğunda, 
düşmanın Kabatepe civarındaki bütün çıkartmaları 
püskürtülmüş, düşmanın öncü kuvvetleri geri 
atılarak sahil tepelerinde mevzilenmek zorunda 
bırakılmışlardı. İlk günkü muharebelerde inisiyatif 
almaktan çekinmeyen ve emirlerindeki birlikleri ön 

3. Kolordu ve Arıburnu Kuzey Grubu Komutanı Esat Paşa (en solda) ve kurmayları
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saflarda şahsen idare eden 27. Alay Komutanı Şefik 
ve 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal büyük bir rol 
oynamışlar, inatçı direnişleri ve sabırla düzenledikleri 
karşı taarruzlar sayesinde Arıburnu’nda durumun 
daha ilk günden bir felakete dönüşmesine engel 
olmuşlardı. Seddülbahir’de ise 9. Tümen Komutanı 
Halil Sami’nin tüm gün sergilediği zafiyete rağmen 
emrindeki birlik komutanları ve özellikle de 26. Alay 
3. Tabur Komutanı Binbaşı Mahmut Sabri inatçı bir 
direniş sergilemişlerdi.

İşgal Kuvvetlerine Karşı Taarruz 
25 Nisan akşamından itibaren Türk kuvvetleri 
düşmanı denize dökmek için karşı taarruzlara başladı. 
Düşmanın sağlam mevziler tutamadan denize 
dökülmesi başlıca amaçtı. Ancak bu taarruzlar, 
cepheye yeni gelen her birlik tarafından hazırlıksız 
şekilde icra edildiğinden sonuçsuz kalıyordu. Bir de 
Türk subaylarına genel olarak güvenmeyen Liman 

Paşa’nın bu birkaç tümenin katılacağı taarruzları idare 
etmek üzere düşük rütbeli, genç ve tecrübesiz Alman 
subaylarını görevlendirmesi başarısızlığa katkıda 
bulunuyordu. Ancak tüm başarısızlıkların en temel 
sebebi, taarruzlardaki topçu ateşinin etkisizliği idi. 
Top sayısı ve mühimmatın yetersizliği, taarruz öncesi 
düşman mevzilerini tahrip edebilecek ve savunmadaki 
piyadeyi sindirecek bir etki sağlanmasına engel 
oluyordu.

13 Temmuz’a kadar olan dönemde yapılan tüm 
taarruzlar, başta Liman Paşa ve Enver Paşa 
olmak üzere Osmanlı yüksek komuta kademesinin 
Çanakkale’deki durum ve modern siper savaşının 
gereklerini kavrayamamaları sebebiyle ağır zayiatla 
neticelenmişti. Gündüzleri yapılan kalabalık taarruzlar 
düşman donanmasının ve düşman makineli 
tüfeklerinin ateşi altında eriyordu. Gece taarruzları 
da farklı değildi. İstanbul, kendisine gönderilen yanlış 
raporlarla muharebelere sık sık müdahale ederken, 
onların verdikleri yanlış emirler sonucu subayların 
çoğu sorgusuz sualsiz birlikleriyle ölüme gitmişlerdi. 
Emirlere karşı fikrini ifade etmeye çalışan subaylar da 
derhal görevden alınıp cezalandırılmışlardı.

Sürekli Taarruz Taktiğine Karşı Olan Bir Komutan: 
Vehib Paşa 
Çanakkale Muharebeleri’nde, Osmanlı yüksek 
komuta kademesinin taarruzlar konusundaki 
tutumunun kırılma noktası temmuz ayındaki kanlı 
muharebelerden sonra, Vehib Paşa’nın girişimleriyle 
oldu. Liman Paşa’dan sürekli taarruz emirleri alan 
Vehib Paşa, bu şekilde yapılacak saldırıların işe 
yaramayacağına kanaat getirdi. Ordu komutanı 
Liman Paşa, Vehib Paşa’nın taarruz konusundaki 
isteksizliğini Enver Paşa’ya şikâyet edince Enver Paşa 
cepheye gelerek Paşa ile görüştü. Vehib Paşa düşman 
donanma topçusunun etkinliğini gösteren küçük bir 
tatbikat ile Enver Paşa’yı saldırıların faydadan çok 
zarar getirdiğine ikna etmeyi başardı. Böylece önce 
müdafaada kalıp işgalcilerin taarruzları kırıldıktan 
sonra saldırıya geçip düşmanı moral bakımından 
yıpratmayı amaçlayan bir plan benimsendi. Bu sayede, 27. Alay komutanı Mehmet Şefik (Aker) Bey ve yaveri
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cepheye gelen her taze kuvvetle, korkunç kayıplar 
vermek pahasına saldırıya geçme alışkanlığı son buldu. 
Burada, Vehib Paşa’nın diğer komutanlar gibi derhal 
görevden alınmayıp, görüşlerinin bizzat başkumandan 
vekili tarafından dinlenmesi dikkate değerdir.

6 Ağustos’ta, Arıburnu ve Seddülbahir bölgelerinde 
başlayan düşman taarruzu, çıkarmanın ilk gününden 
sonra Türk tarafının karşılaştığı en büyük tehlike 
oldu. Seddülbahir’deki taarruzlar kırıldı ama 
Arıburnu’nda 16. Tümen mevzileri düşman eline 
geçti. Müttefik askerler Çanakkale Boğazı’na hâkim 
Conkbayırı ve Kocaçimen Tepesi’ne ilerlemeye 
başladı. Conkbayırı’na ilk olarak 19. Tümen komutanı 
Mustafa Kemal bir taburluk kuvvet sevk etti. Ardından  
9. Tümen, 4. Tümen ve 8. Tümen’in karşı taarruzlarıyla 
8 Ağustos akşamı düşman ilerleyişi durduruldu.

Liman Paşa, 6 Ağustos’ta Suvla Koyu’na taze 
kuvvetler çıkaran düşmanın Anafartalar tepelerini 
aşarak daha doğudaki ovaya çıkacaklarını kabul 
ediyordu. Bunu önlemek üzere 7 Ağustos akşamı 
Anafartalar Grubu Komutanlığı teşkil edilmiş ve Grup 
Komutanı Albay Fevzi Paşa’ya (Tümay), emrine 

verilen 7. ve 12. Tümenler ile derhal taarruza kalkması 
emri verilmişti. Askerlerin yorgun olmasını sebep 
göstererek taarruzu 9 Ağustos’a erteleyen Fevzi Paşa 
derhal görevden alındı. Onun yerine yeni bir komutan 
arayan Liman Paşa, telefonda kendisini takdim eden 
ve bölgedeki bütün kuvvetlerin sevk idaresinin kendi 
emrine verilmesini talep eden Mustafa Kemal’e bu 
görevi verdi.

Mustafa Kemal Komutayı Devralıyor 

Yarbay Mustafa Kemal, 9 Ağustos sabahı saat 

10:00’da grup karargâhına geldi. Önceden yapılmış 

taarruz planını hiç değiştirmeden uygulamaya koydu. 

General Hamilton da aynı gün kendi birliklerine 

taarruza başlama emri vermişti. Aynı gün akşamı 

düşman ilerleyişi durduruldu ve Anafartalar 

düşmandan temizlendi. 10 Ağustos’ta düşman tekrar 

taarruza kalktıysa da başarılı olamadı. Anafartalar 

Muharebesi’nde düşmanı durdurup geri atan  

Yarbay Mustafa Kemal, 9 Ağustos akşamı Conkbayırı 

bölgesine geldi ve buradaki düşmanı geri atmak üzere 

saldırı hazırlıklarına başladı. 10 Ağustos sabahı gün 

doğmadan iki alayla yapılan taarruzda Conkbayırı 

düşmandan temizlendi. Conkbayırı Çanakkale 

Boğazı’nın güvenliği açısından büyük öneme sahipti. 

Mehmed Vehib Paşa, yanında doktor Salim Bey ve  
Erkân-ı Harb Miralay Hüsrev Bey

19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal
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Mustafa Kemal bu tepenin önemini kavramış ve 
muharebeyi de yakından idare etmişti.

Ağustos ayı başındaki taarruzlarda baskın unsurunu 
elde eden düşman, ast komutanlarının beceriksizliği 
yüzünden âtıl kalmış ve bundan faydalanamamıştı. 
5. Ordu bu boşluğu iyi değerlendirmiş, ilk şoku 
atlatır atlatmaz bölgedeki kuvvetler, kritik durumu 
hâlihazırda kavramış olan dirayetli bir komutanın mahir 
sevk ve idaresi altında birleştirilmişti. Nisan ayından 
temmuz sonuna kadar orduya pahalıya mal olan 
taarruz ruhu, bu muharebelerde kazanılan başarının 
başlıca müsebbibi olmuştu. General Hamilton,  
Lord Kitchener’dan takviye kuvvet talep ettiği  
17 Ağustos tarihli raporunu “çok cesur harbeden ve iyi 
sevk ve idare edilen asil Türk Ordusu’nun karşısında 
bulunuyoruz” sözleriyle tamamlayacaktı.

Müttefikler, ağustos ayı sonunda yaptıkları 
taarruzlardan da sonuç alamayınca genel bir 

değerlendirme yaparak Gelibolu’yu en kısa sürede 

boşaltmaya karar verdiler. Böylece ağustostan sonra 

durağan mevzi muharebeleri başladı. Aralık ortası 

ve ocak başında, iki kademede birliklerinin tahliyesi 

tamamlandı. Böylece müttefikler bütün Çanakkale 

muharebelerindeki tek başarılarını, tahliyeyi zayiatsız 

tamamlayarak elde etmiş oldular.

SONUÇ

Çanakkale Boğazı’nı zorlayarak Osmanlı 

İmparatorluğu’nu savaş dışında bırakma temeli 

üzerine kurulan Çanakkale Muharebeleri müttefiklere 

ait donanma harekâtının başarısız olması sonucu 

bir kara harekâtına dönüşmüş, fakat denize dökülen 

mayınların büyük zırhlıları savaş dışına itmesi ve 

Türk ordusunun kararlı tavrı ile müdafaa hattını 

bırakmaması, dünyanın o güne kadar gördüğü 

en büyük filoyu başarısız kılmıştı ve Müttefik 

donanma, mevcudunun %35’ini kaybetti. Bilhassa 

II. Abdülhamid döneminden itibaren kıyı savunma 

sistemlerinin tahkim edilmesi dünya tarihini değiştiren 

bu büyük galibiyette büyük rol oynamıştı. Bu kanlı 

çarpışmalarda bütün mahrumiyetlere ve mühimmatın 

yetersizliğine rağmen Türk askeri Çanakkale’nin 

geçilmez olduğunu ispatladı. Çanakkale’ye örülen 

etten set sonucu İtilaf kuvvetleri, Anafartalar, Arıburnu 

cephesi ve Seddülbahir’den çekildiler. İşgalci güçlerin 

mağlubiyeti ile neticelenen Çanakkale Muharebeleri, I. 

Cihan Harbi’nin seyrini değiştirip savaşın uzamasına 

yol açtığı gibi Çarlık Rusya’nın çöküşünü de hazırlayan 

bir etkide bulundu. General Hamilton ve Amiral De Robeck
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İlk Eğitimi ve Safahatı 
Mehmed Âkif, 1873 yılında (h.1290), Fatih’in Sarıgüzel 
semtinde doğdu. Babası, vaktiyle Osmanlı sınırları 
içerisinde kalan Arnavutluk’un “İpek” kasabasının 
Suşisa köyünde doğan, Fatih müderrislerinden Tahir 
Efendi idi. Doğum yerine izafeten kendisine bazen 
“İpek Hoca”, bazen de “İpekli Hoca” denilmişti. 
Yetenekli bir din bilgini olan Tahir Efendi, Temiz 
Tahir Efendi olarak da ün salmıştı. İlmini Yozgatlı bir 
hocadan tahsil ederek icazet alan Tahir Efendi, oğlu 
Âkif’e, tüm temel bilgileri ile Arapçayı öğreterek iyi 
yetişmesinde birinci paya sahip oldu. Âkif, aldığı bu 
ilk eğitimi bir şiirinin dipnotunda şu şekilde ifade eder: 
“Babam, Fatih müderrislerinden, İpekli Tahir Efendi 
merhumdur ki, benim hem babam hem hocamdır. Ne 
bilirsem kendisinden öğrendim.” 

Âkif’in çocukluğu Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi'nde, orta 
halli, muhafazakâr ailelerin gelenekleri içinde geçti. 
Dört yaşında girdiği Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde 
iki yıl okuduktan sonra 1879’da Maarif Nezareti’ne 
bağlı bir ilkokula üç sene devam etti. Edebiyata alâkası 
Fatih Merkez Rüştiyesi’nde başladı. Hafız Divanı, 
Gülistan ve Mesnevi’yi küçük yaşlarda okumaya 
başlamıştı. Babası, 1887 yılında vefat edince aile yükü 
ve sorumluluğu, 14 yaşındaki Âkif’in omuzlarına bindi. 
Aile reisinin bu erken ölümünün getirdiği felaketin 
ardından, evlerinin bir yangında kül oluşu felaketi daha 
da ağırlaştırdı. Âkif, eğitimi için değişik branşlar denese 
de neticede veterinerlik mesleğini seçti. 1893’te yatılı 
bulunduğu Halkalı’daki Baytar Mektebi’ni bitirince ilk 
mesleki görevine başladı.

1898’de evlenerek altı çocuk dünyaya getiren 
millî şairimiz 1908-1913 yılları arasında İstanbul 
Darülfünun’da öğretim üyeliği yaptı ve aynı yıllarda 
Medine, Mısır ve Berlin’e emperyalist işgalci 
güçlere karşı Müslümanların dirilişine yönelik 

seyahatlerde bulunarak irşat faaliyetlerine devam etti.  
1912 sonlarında önce Mısır’a ve oradan Medine’ye 
giden Âkif, 1914’te ise Berlin’i ziyaret etti. 1917’deki 
Berlin dönüşünde Necid’e gönderildi. Oradan 
Medine’ye geçen millî şair, Peygamberimizin 
Ravza’sını ziyaret etme imkânı bulsa da Mekke’yi 
görmek nasip olmadı.

Âkif, Millî Mücadele yıllarında destek için Anadolu’ya 
geçti. Balıkesir’den başlayarak Kastamonu’ya 
binbir zorlukla ulaşmaya çalışırken buradaki köy ve 
kasabalarda verdiği vaazlarla halkın Millî Mücadele’ye 
katılımını artırmaya çalıştı. Nisan 1920’de ise Millî 
Mücadele'nin merkezi Ankara’ya gelerek Atatürk ile 
tanıştı ve onun tavsiyesiyle Mayıs 1920’de Burdur 
milletvekili olarak I. Meclise dahil oldu. Âkif, Ankara’da 
zamanın seçkin mahallelerinden Hamamönü’nde 
yer alan Taceddin Dergahı’nın konutunda ağırlandı. 
Bu esnada Türk milleti adına tarihe mal olacak 
şiirini millî duygularla hiçbir menfaat gözetmeksizin 
burada kaleme aldı. Bir süre sonra İstiklal Marşı 
adıyla tanınacak şiiri önce Kastamonu Nasrullah 
Camisi’nde halka, Meclis kürsüsünden ise mebuslara 

MİLLÎ MARŞIMIZIN MECLİSTE KABULÜNÜN  
YIL DÖNÜMÜ VE İSTİKLAL ŞAİRİMİZ MEHMED  
ÂKİF ERSOY (12 MART 1921)

Mehmed Âkif'in Mısır Seyahatinden
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ve katılımcılara okundu. Şiir,  
12 Mart 1921’de resmen 
kabul edilerek çeşitli yerlerde 
yayımlandı.

1922’de Şer’iyye Vekaleti 
Tedkikat ve Te’lifat-ı 
İslamiyye Heyeti’ne seçildi. 
1923’te İstanbul’a dönerek 
Sebilürreşad’ı çıkarmaya 
devam etti. Aynı yıl kışında 
ise Halim Paşa’nın daveti 
üzerine Mısır’a giderek on 
yıl boyunca Kahire Cami’ü’l-
Usriyye Darülfünunu’nda 
Türk Edebiyatı hocalığı 
yaptı. 1935 yılında burada 
hastalanarak ertesi sene 
vatan hasretine dayanamadı 
ve ağır hasta olarak İstanbul’a döndü. Beyoğlu’nda  
Mısırlı Apartmanı’na yerleşen Âkif, 27 Aralık Pazartesi 
günü Allah’ın rahmetine kavuştu. Büyük bir kalabalık 
eşliğinde omuzlar üstünde götürülen cenazesi  
Edirne Şehitliği’ne defnedildi. 

Millî Mücadele'ye Ruh Verecek Bir Marş İhtiyacı
İşgal güçleriyle çatışan Türk ordusunun ve milletinin 
millî bir marşa olan ihtiyacında iki büyük sebep vardı: 
Bunlardan ilki siyasi idi. 23 Nisan 1920’de Büyük Millet 
Meclisinin açılmasıyla Türk milleti, henüz harp devam 
ederken bağımsız bir hükûmet kurdu. Uluslararası 
ilişkilerde ve devletlerarası görüşmelerde bağımsız 
olmanın şartlarından biri de ulusal bir marşa sahip 
olmaktı. 19. yüzyılın başlarından itibaren bu mesele 
Donizetti ve Guatelli gibi yabancılar tarafından 
bestelenen marşlarla aşılmaya çalışıldı. Milli 
Mücadele'nin en yoğun olan bu günlerinde ise milletin 
bağrından çıkan ve Türk milletinin bağımsızlığını 
dünyaya haykıracak bir marşa şiddetle ihtiyaç vardı. 
İkinci sebep ise toplumsal ve psikolojik idi. Millî 
Mücadele’nin henüz devam etmesi ve işgalci güçlere 
karşı bu mücadeleyi perçinleyerek milletin ve Türk 
askerinin azim, ümid ve heyecanını hem tazelemek 
ve artırmak icap etmekteydi. Büyük Millet Meclisi’nin 

İrşat Komisyonu Türk milletinin ümidi ile azim ve 
kararlılığını diri tutmak için sözü edilen bir marşın 
yazdırılması gerektiği konusunda karar kıldı. 

Yarışmanın Tertip Edilmesi
1920 yılı sonlarında Batı Cephesi Kurmay Başkanı 
İsmet Paşa, Maarif Vekili Dr. Rıza Nur’a askerlerimizi 
millî heyecanla coşturacak Fransızların millî marşına 
benzer bir millî marş yazılması zaruretinden bahsetti. 
Rıza Nur, İsmet Bey’i bu konuyla ilgili olarak Orta 
Öğretim Müdürü Kazım Nami (Duru)’ye gönderdi. 
İsmet Bey, Kazım Nami’ye: “Beni size Dr. Rıza 
Nur Bey gönderdi. Orduca karar verdik, bir istiklal 
marşı istiyoruz. Bunun güftesini, bestesini ayrı ayrı 
müsabakaya korsunuz. Her birini kazanana beşer 
yüz lira vereceğiz.” diyerek durumun önemine vurgu 
yapar. Kazım Nami de bu emir doğrultusunda yarışma 
işini düzene koymaya çalıştı. Rıza Nur, 1 Aralık 1920’de 
bir görevle Moskova’ya gönderilince onun yerine Millî 
Eğitim Bakanlığına Hamdullah Suphi getirildiğinden 
yarışma işini bu tarihten sonra o yürüttü. 25 Ekim 
1920 tarihinde Hâkimiyet-i Millîye gazetesinde bir 
ilan yayınlanarak Umur-ı Maarif Vekâleti tarafından 
milletimizin iç ve dış düşmanlarla girmiş olduğu 
istiklal mücadelesini ifade ve terennüm etmek üzere 

Taceddin Dergâhı
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bir istiklal marşı yarışması açıldığı belirtildi. Yarışmayı 
kazanacak eserin güfte ve bestesi için beşer yüz lira 
ödül konarak katılım artırılmaya çalışıldı. Yarışma 
konusunda bilgi verilmek üzere şairlere mektup, 
okullara da genelge gönderildi. Müsabakaya son 
katılım tarihi 23 Aralık 1920 olarak belirlendi. 
Yarışmaya 700’den fazla eser katılım gösterdi ancak 
o vakit Ankara’da Tacettin Dergahı’nda ikamet eden 
Mehmed Âkif, para ödülü konduğu için yarışmaya 
katılmaktan imtina etti. Maarif Vekili Hamdullah 
Suphi gelen şiirlerin manevi ruhu yansıtmadığını 
düşünerek beğenmedi ve güzel, etkili ve kaliteli bir 
marşın ortaya çıkması için Âkif’in mutlaka yarışmaya 
katılmasını istedi. 5 Şubat 1921 tarihinde millî şaire 
bir mektup kaleme alarak onu ikna etmeye çalıştı. 
Hamdullah Suphi mektubunda “pek aziz ve muhterem 
efendim, istiklal marşı için açılan müsabakaya iştirak 
buyurmamalarındaki sebebin izalesi için pek çok 
tedbirler vardır. Zat-ı üstâdânelerinin matlûb şiiri 
vücuda getirmeleri maksadın husûlü için son çare 
olarak kalmıştır. Asil endişenizin icap ettiği ne varsa 
hepsini yaparız. Memleketi bu müessir telkin ve 

teheyyüç vasıtasından mahrum bırakmamanızı rica 
ve bu vesile ile en derin hürmet ve muhabbetimi 
arz ve tekrar eylerim efendim. (5 Şubat 1337). 
Hem Hamdullah Suphi’nin ricası hem de Balıkesir 
Milletvekili Hasan Basri Çantay’ın iknası ile Âkif’in 
marşı yazmaya karar vermesi herkesi rahatlatır. 

İstiklal Marşı'nın Yazılışı ve Seçilmesi

İslam ilmihali yazmış fıkıhçı din âlimi Hasan Basri 
Çantay, istiklal şairinin millî marşı hangi ortamda 
yazmaya başladığını aralarında geçen şu konuşma ile 
özetler: 

“Âkif iki gün tam bir istiğrak (kendinden geçme) 
hâlindeydi. Evde, sokakta, camide, Mecliste, uyurken, 
yürürken, yemek yerken hep İstikal Marşı'nı yazmakla 
meşgul oldu. Bu konuda Konya mebusu (milletvekili) 
Hafız Bekir Efendi, Cemal Kutay'a: "Âkif, bir gece 
birden uyanır, kâğıt arar, bulamayınca kurşun 
kalemiyle yer yatağının sağındaki duvara marşın 
"Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" 
mısrasıyla başlayan kıtasını yazar." Âkif, marşın bazı 
kısımlarını Tacettin Dergâhı’nda kendinden geçmiş 
dalgın hâllerde, gece uyku aralarında, bazı kısımlarını 
da Mecliste müzakereler sırasında, bazı kısımlarını 
Hâkimiyet-i Milliyye gazetesi idarehanesinde yazar. 
7 Şubat 1921 tarihinde yazılması tamamlanan Marş, 
ilk olarak Büyük Millet Meclisi hükûmetinin resmî 
gazetesi olan Ceride-i Resmiyye’nin 12 Mart 1337 
(1921) tarihli 7. sayısında yayımlanır. 

Yarışmaya katılan eserler yediye kadar düşürülerek 
vekaleten Meclise sunulur ve parlamentonun 
bunlardan birini seçmesi istenir. Millî marşın seçimi 
konusu, Büyük Millet Meclisinde 26 Şubat 1921  
ve 1 Mart 1921 tarihlerinde görüşülür.  
Hamdullah Suphi, Âkif’in şiirini 12 Mart 1921 tarihli 
Meclis görüşmesinde okur. Milletvekilleri hararetle 
alkışlarlar. Marşın nasıl seçilmesi gerektiğine dair 
müzakerelerden sonra Atatürk’ün reisliğinde şiir 

Millî Şair Burdur Mebusu iken
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büyük bir oy çoğunluğuyla Türk İstiklal Marşı olarak 

kabul edilir. O sırada borçlu ve sırtında giyecek paltosu 

olmayan Âkif, yarışma ödülü olarak konan 500 lirayı 

alıp kimsesiz kadın ve çocuklara iş, sanat öğretme ve 

fakirlikle mücadele amacındaki olan “Dârülmesaî” adlı 

kuruma bağışlar. Millî şairimiz Mehmed Âkif’e hayatının 

son günlerinde, şiirlerinin toplandığı kitabı olan Safahat’a 

bu destansı şiiri neden almadığı sorulduğunda ise “onu 

millete hediye ettim. Artık o milletindir. Benimle alakası 

kesilmiştir. Zaten o milletin eseri, milletin malıdır.  

Ben yalnız gördüğümü yazdım.” cevabını verir. 

İstiklal Marşı’nın Bestelenmesi
Maarif Vekâleti, millî şairimizin yazdığı şiirin 

bestelenmesi için bir yarışma açar. Bunun için konulan 

ödül de yine 500 liradır. Bu yarışma ile ilgili ilan,  

17 Mart 1921 tarihli Hâkimiyet-i Milliyye gazetesinde 

çıkmıştır. Bu yarışmaya 24 eser katılmış ama yarışma 

bir sonuca ulaşamamıştır. Bir süre Türkiye’nin değişik 

bölgelerinde değişik besteler çalınmış, neticede 

1924’te Maarif Vekâleti’nce oluşturulan bir kurul, Ali 

Rıfat Çağatay’ın bestesini resmî marş olarak kabul 

etmiştir. Bu marş, 1924’ten 1930’a kadar okullarda, 

resmî toplantılarda söylenip çalınmış, ancak 1930 

yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası şefi Zeki 

Üngör’ün bestesi millî marş olarak kabul edilmiştir.

Bu Marş Anadolu Mücadelesinin Mühim  

Bir Sahifesidir
İstiklal Marşı’nın ortaya çıkmasında dönemin Millî 

Eğitim Bakanı ve yarışmayı yöneten Hamdullah 

Suphi Bey’in şahsi çabaları ve şiiri gür sesiyle Meclis 

kürsüsünden okuması belirleyici rol oynamıştır. 

Âkif’in yazdığı şiiri Anadolu mücadelesinin mühim bir 

sahifesidir olarak nitelendiren Tanrıöver, “onu ezici 

bir ekseriyet ayakta dinledi, zaten o kendi gönlünde 

bu şiirin lehine kararını vermişti. Bu şiirin nasıl 

alkışlandığını size tarif etmem müşküldür.” sözleri 

o anki manevi iklimi fevkalade yansıtır. Mecliste 

şiirin okunmasından sonra Mehmed Âkif tebrikleri 

kabul ederken millî şairin “Biz yazdık ama oğlan da 

çok güzel okudu!” sözleri ise tevazuunun bir timsali 

olarak tarihe geçmiştir. İşgalci güçlere karşı savaşan 

ordunun manevi silahı olan bu marş, istiklale giden 

yolda önemli bir kilometre taşı olmuştur. 
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Fahir SABUNİŞ

17 ve 18. Dönem Anavatan Partisi Bursa Milletvekili.

Fahir Sabuniş, 1 Mart 2019’da vefat etti. Sabuniş’in 
cenazesi Bağdat Erenköy Galip Paşa Camisi’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Bursa Emirsultan Mezarlığı’nda 
defnedildi.

Sabuniş, 1930’da Bursa’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Fakültesinden mezun oldu. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yatırımlar Başkan Yardımcılığı, Sümerbank Genel 
Müdürlüğü ve özel sektörde yöneticilik görevlerinde bulundu.

(1930 - 2019)

Burhan Garip ŞAVLI

16. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Muş Milletvekili.

Burhan Garip Şavlı, 1 Mart 2019’da vefat etti. Şavlı’nın 
cenazesi Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Şavlı, 1927’de Muş’ta doğdu. Gazi Eğitim Enstitüsünden mezun 
oldu. Çeşitli ortaöğretim okullarında öğretmenlik ve yöneticilik 
ile İzmir Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

(1927 - 2019)

Tahsin IRMAK

20. Dönem Doğru Yol Partisi Sivas Milletvekili. 

Tahsin Irmak, 18 Mart 2019'da vefat etti. Irmak’ın cenazesi 
Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.

Irmak, 1955’te Sipahikoyağı’nda doğdu. Adana Mühendislik 
Yüksekokulu Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğü Şantiye Şefliği, 
Kontrol Şefliği ve Başmühendisliği ve Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Sivas 5. Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

(1955-2019)
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