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“Yeni yasama yılının milletimiz,  
ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını  

temenni ediyor, başta Cumhuriyetimizin banisi ve  
Millî Mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve  

yol arkadaşları olmak üzere bu millet için emek vermiş, bu yüce çatı altında 
hizmet etmiş bütün vatan evlatlarını ve aziz şehitlerimizi  

rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

TBMM Başkanı

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatlarını feda 
etmeyi göze alan ve gazilik onuruna erişen kahramanlarımız, gurur ve övünç 
kaynağımız olan gazilerimizin hatırasını canlı tutmak, bugünkü ve gelecek nesillerin 
hafızalarında yer etmesini sağlamak gayesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazilik 
Unvanının verildiği 19 Eylül gününü, “Gaziler Günü” olarak idrak etmekteyiz.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda 
kahramanca verilen mücadelelerle doludur. 
Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin 
en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların paha biçilmez fedakârlıkları 
sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli 
emanetlerdir.

Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, 
saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmak devlet ve millet olarak bizim en 
büyük sorumluluğumuzdur.

Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla onların 
yanlarında olmaya devam edecektir.

Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz 
şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içinde, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete 
intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, aileleri ile 
birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum.” 

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
TBMM Başkanı
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193 Ülkeden devlet ve hükûmet 
başkanları Birleşmiş Milletler (BM) 

toplantısında bir araya geldi.

Genel Kurulda Türkiye’yi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan temsil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
dünya liderlerine 
önemli mesajlar.

İÇİNDEKİLER

BİRLEŞMİŞ  
MİLLETLER  
74. GENEL 
KURULU

FIRAT’IN DOĞUSUNA,  
“BARIŞ PINARI HAREKÂTI”

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye 
Millî Ordusu’yla birlikte Suriye’nin 

kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ 
terör örgütlerine karşı Barış Pınarı 

Harekâtı’nı başlatmıştır.

Harekât ile bütün bölge halkları 
kazanacaktır.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir 
terör koridorunun oluşmasına 

müsaade etmedi.

27. DÖNEM 
3. YASAMA YILI 

BAŞLADI

4-11

12-23

28-31

TBMM Genel Kurulu  
yaklaşık 2,5 aylık bir aranın 

ardından mesaisine başladı.

Şiddet, demokrasimizin ve 
siyaset kurumunun en yıkıcı 

düşmanıdır.

Yeni yönetim sistemimiz 
sorunları demokrasinin 

imkânlarıyla çözebileceğimizin 
en büyük ispatıdır.
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ADNAN 
MENDERES

HASAN 
POLATKAN

FATİN 
RÜŞTÜ 
ZORLU

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’NİN 
TEMELLERİNİN 
ATILDIĞI  
SİVAS KONGRESİ 
YÜZ YAŞINDA

“SIFIR ATIK”  
PROJESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
96 YAŞINDA

64-69

86-87 TARİHİN SIFIR NOKTASI:  
ŞANLIURFA GÖBEKLİTEPE

98-99

42-46

YARGI REFORMU ..........................................................................24-25

TBMM HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN 
ÇALIŞIYOR ........................................................................................... 36-37

PAB 141. GENEL KURULU .......................................................48-51

3. PARLAMENTO BAŞKANLARI TOPLANTISI ... 52-55

TÜRKİYE, COĞRAFİ İŞARETLERLE  
HAZİNELERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARTIYOR ...... 58-61

3. AFRİKA ÜLKELERİ DİNİ LİDERLER ZİRVESİ ......62-63

AVRUPA PARLAMENTO BAŞKANLARI 
KONFERANSI .....................................................................................70-73

AYAKLARI YERE BASMAYAN TEK FESTİVAL 
TEKNOFEST.........................................................................................76-79

YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLÎ ÜRETİM .........................80-81

DÜNYADA YAKLAŞIK 132 MİLYON KİŞİ  
YARDIMA MUHTAÇ DURUMDA ...................................90-91

TBMM KOMİSYONLARININ ÇALIŞMALARI ....108-116

DEMOKRASİ TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE 
12 EYLÜL 1980 DARBESİ .......................................................134-135

Manda ve himaye  
kabul olunamaz.

Millî sınırları içinde  
vatan bölünmez bir  

bütündür, parçalanamaz.

Menderes ve arkadaşlarını haksız yere idam 
edenler tarihin karanlık dehlizlerinde yerlerini 
almışlardır.
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27. DÖNEM 
3. YASAMA YILI 

BAŞLADI

TBMM Genel Kurulu 
yaklaşık 2,5 aylık bir aranın ardından 
mesaisine başladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
27. Dönem 3. Yasama Yılı’nın 

açılışı dolayısıyla Genel Kurul’da 
bir konuşma gerçekleştirdi. 
TBMM Başkanı Şentop, yeni 
yasama yılında, Meclis tarafından 
alınacak kararların, çıkartılacak 
kanunların ve gösterilecek 
gayretin başta Meclis olmak 
üzere, millet ve devlet için 
hayırlar getirmesini temenni 
ederek konuşmasına başladı. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bugün çatısı altında 

toplanmaktan müftehir oldukları 
TBMM’nin, 100 yıl önce istila ve 
ilhak tehdidi karşısında istiklal 
iradesinin mücessem hali olarak 
ortaya çıkan Millî Mücadelenin 
karargahı olduğunu ve zaferden 
sonra kurulan yeni devletin 
kurucu temellerini inşa ederek, 
hayati, tarihi bir görev üstlendiğini 
anımsattı.

Bu nedenle bulundukları çatı 
altında gerçekleşen her oturum, 
her yasama faaliyetinin, Millî 
Mücadele ruhunda manasını 

bulan istiklal iradelerinin bir 
faslını teşkil ettiğine dikkati çeken 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Bu yasama yılı içerisinde, 
23 Nisan 2020’de, TBMM’nin 
kuruluşunun 100. yıl dönümünü 
kutlayacağız. Bu yüzden, 
milletimizin istiklal uğruna 
gösterdiği azim ve kararlılığın 
100. yıl dönümünü memleketin 
dört bir yanında olduğu gibi bu 
çatı altında idrak edenlerin ayrıca 
bahtlı olduklarını düşünüyorum.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“TÜRKİYE BUGÜN SINIRLARINI 
AŞAN BİR İNSANLIK DAVASININ 
ADIDIR”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27. Dönem 3. Yasama Yılı’nın açılışı 
dolayısıyla Genel Kurul’da bir konuşma gerçekleştirdi.
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Her ne kadar kimi zaman 
sert ve bazen de haksız 
eleştirilere maruz kalsalar da 
milletvekillerimiz, yoğun bir 
tempoyla ve zor şartlar altında 
çalışmaktadır. Bu çalışma 
temposunun daha da artacağına; 
daha uyumlu ve gayretli bir 
yasama yılı geçireceğimize, 
oturumların ve siyasetin 100. yılın 
manasına uygun olarak daha da 
verimli seyredeceğine kanaatim 
tamdır.”

TBMM Başkanı Şentop: 
“Şiddet, demokrasimizin ve 
siyaset kurumunun en yıkıcı 
düşmanıdır.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 170 yılı aşkın seçim, 142 
yıllık parlamento tarihi ve 73 yıllık 
çok partili siyasî hayatın, Türkiye’yi 
farklı ve öncü kıldığının altını çizdi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bu yüzden demokrasinin 
değerini ve anlamını daha 
iyi kavramak, demokrasinin 
kendilerine kattıklarını hakkıyla 
değerlendirmek zorunda 
olduklarını vurgulayarak, “Fakat 

demokrasimizin değeri ve anlamı 
üzerinde dururken, demokrasi 
dışı arayışları, özellikle şiddeti 
siyasî bir yöntem sayan ve bu 
yolla şiddeti meşrulaştırmaya 
yönelen çarpık anlayışın içerdiği 
tehlikeye işaret etmeyi de 
elzem görüyorum. Gerekçesi, 
yöntemi ve şekli ne olursa 
olsun şiddet, demokrasimizin 
ve siyaset kurumunun en 
yıkıcı düşmanıdır. İçinde 
şiddetin yaygınlaştırılmasına 
ve onaylanmasına dair niyet 
taşıyan her söylem, Türkiye’ye 
suikasttır ve ortadan kaldırılmayı 
hak etmektedir. Sırtını şiddete 
dayayan, varlığını çatışmaya 
borçlu olan her yapı, milletimizin 
iradesi karşısında er veya geç, 
ama mutlaka mağlup olacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafyaları şekillendiren, tarihe 
düzen veren milletimizin dünyaya 
ve insanlığa söyleyeceği söz 
bitmemiştir. Bilakis milletimiz, 
kargaşayla malul yeni dünyada 
sözünün tesiri gittikçe artan ve 
daha da artacak bir konumdadır. 
Milletimize ve Türkiye’ye 

bu gerekçeyle düşmanlığa 
yeltenenler, kisveleri, gayeleri 
ve dayanakları ne olursa olsun 
kaybetmeye mahkûmdurlar. Bu 
hususta milletimizin cesaretine 
ve kararlılığına en büyük delil 
de yüzyıl önce 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’dan doğup vatanı saran 
mücadele ve direniş kararlılığıdır. 
Birçok vesilelerle ifade ettiğimiz 
gibi, Türkiye, bugün artık sadece 
bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı 
değildir. 

Türkiye bugün, kendi sınırlarını 
aşan bir umudun, bir hamlenin 
ve insanlık davasının adıdır. Ve 
Türkiye bugün, sadece vatanımız 
değil, aynı zamanda vazifemizdir. 
Yeni yasama yılının milletimiz, 
ülkemiz ve bütün insanlık için 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor, başta Cumhuriyetimizin 
banisi ve Millî Mücadelenin 
önderi Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve yol arkadaşları olmak 
üzere bu millet için emek vermiş, 
bu yüce çatı altında hizmet etmiş 
bütün vatan evlatlarını ve aziz 
şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
ve şükranla anıyorum.”
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600 yıllık bir çınarın yerine dikilen 
genç Türkiye Cumhuriyeti fidanı, 
inşallah 4 yıl sonra bir asrını 
geride bırakacaktır. Bir asır önce 
‘hasta adam’ diyerek adeta 
gömmeye hazırlandıkları bu 
millet, İstiklal Harbi ile kıyam etmiş 
ve hürriyetini tekrar kazanmıştı. 15 
Temmuz gecesi bu millete sıkılan 
her kurşun, atılan her bomba, 
bizi büyük ve güçlü Türkiye’nin 
inşası yolundan vazgeçirmek 
bir yana, kararlılığımızı daha 
da perçinlemiştir. Çok partili 
siyasî hayata geçişi sağlayarak 
ülkemizi demokrasiyle tanıştıran 

bu Meclise sahip çıkmak, millî 
iradeye ve hukuk devletine de 
sahip çıkmak demektir. 

“Milletvekillerimizin sesine 
kulağımızı kapatmadık.”

Terörle ve şiddetle arasına 
mesafe koyan tüm kesimleri, 
millî meselelerde aynı ortak 
paydada buluşmaya davet 
ediyoruz. Milletimizin ve 
onların temsilcileri olan siz 
milletvekillerinin sesine hiçbir 
zaman kulağımızı ve yüreğimizi 
kapatmadık, kapatmayacağız. 

Yeter ki siyasî konulardaki 
rekabetimizi ve farklılıklarımızı, 
ülkemize ve milletimize karşı 
olan sorumluluklarımızın önüne 
geçirmeyelim. 

İnşallah önümüzdeki yasama 
dönemi, Meclis çatısı altında 
bu yönde örnek bir iş birliği 
sergileyeceğimiz bir devir olarak 
tarihe geçecektir. 

Türkiye’nin uzun, meşakkatli, 
zaman zaman kesintili de olsa 
demokraside bugün geldiği yer, 
hepimizin ortak zaferidir. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN 

GENEL KURULA 
HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan 
tüm kesimleri, millî meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet 
ediyoruz.”

Yeni Yasama Yılı açılışına katılmak üzere TBMM’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı TBMM Başkan 
Vekili Celal Adan ve TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu karşıladı.
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“Yeni yönetim sistemimiz, 
sorunları demokrasinin 
imkânlarıyla çözebileceğimizin 
en büyük ispatıdır.”

“Meclisimizin gayreti, milletimizin 
takdiriyle hayata geçen 
yeni yönetim sistemimiz, 
artık sorunlarımızı herhangi 
bir müdahaleye meydan 
vermeden, demokrasinin 
imkânlarıyla çözebileceğimizin 
en büyük ispatıdır. Bir yılını geride 
bıraktığımız Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi’ni, sürekli 
güncelleyerek, sürekli geliştirerek 
bizden sonraki nesillere en büyük 
mirasımız olarak bırakacağımıza 
inanıyorum.” 

“Türkiye’ye Suriye kaynaklı 
terör tehdidi artık tahammül 
edilemez boyutlara ulaştı.”

“Türkiye’den başka böyle bir 
yükü omuzlayabilecek ve bu 
kadar uzun süre yönetebilecek 
bir başka ülke olmadığını da 
biliyoruz. Bununla birlikte, 
milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye 
kendi topraklarımızda misafir 
etmeye devam etmek gibi bir 
düşüncemiz de yoktur. Yaklaşık 8 
yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz 
bu insanların evleri, yurtları, 
vatanları zaten vardır. Bize düşen, 
sığınmacıların bir an önce 
kendi ülkelerinde hayatlarını 
sürdürebilecekleri güvenli bir 
iklimi oluşturmaktır.”

“Zulme uğrayan insanlara 
verdiğimiz destek insanî ve 
tarihi bir durumdur.”

“Bu durum bizi, Suriye topraklarını 
gerek ülkemiz, gerekse mülteciler 
için güvenli hale getirme işini 
bizzat gerçekleştirmeye mecbur 
bıraktı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtlarını bu anlayışla hayata 
geçirdik. İdlib’de, Rusya ve İran’la 
birlikte yürüttüğümüz Astana 
Süreci ile büyük bir insanî dramın 
yaşanmasının önüne geçtik. 
Kolay değil, 4 milyon nüfusu olan 
bir şehir. Burada zulme uğrayan 
insanlara verdiğimiz destek çok 
insanî ve tarihî bir durumdur.”

“Biz asla çatışmadan yana 
değiliz.”

“Suriye’deki mevcudiyetimizin 
tek sebebi, sınırlarımıza 
yönelik terör tehditlerinin, 
aynı zamanda ülkemizdeki 
Suriyelilerin geri dönüşlerini de 
engelleyen bir bariyer haline 
dönüşmüş olmasıdır. Biz asla 
savaştan, çatışmadan, kan 
dökülmesinden, ölümden, acı 
çekilmesinden yana değiliz. 

Tam tersine, hem kendimiz 
hem de Arab’ıyla, Kürd’üyle, 
Türkmen’iyle, Süryani’siyle, 
Ezidi’siyle, Hristiyan’ıyla tüm 
Suriye halkı için güvenli, huzurlu, 
müreffeh bir gelecek istiyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’nin kaybedecek bir 
günü yoktur.”

Suriye konusunda karşı karşıya 
bulunulan durum tam da budur. 
Türkiye’yi, terör örgütünün 
tasfiyesi ve Suriye topraklarının 
sığınmacılar için güvenli hale 
getirilmesi konusunda yıllardır 
oyalayanların bizzat yüzlerine, 
artık bu oyunun sonunun 
geldiğini defaatle söyledik. 

Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı 
müttefiklerimizle birlikte çözmek 
için her yolu denedik, ziyadesiyle 
sabırlı davrandık, kararlılığımızı da 
sürekli ifade ettik. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekâtları bu konudaki 
kararlılığımızın somut birer 
tezahürüdür. Maalesef, özellikle 
Fırat’ın doğusunda bu yöntemle 
arzu ettiğimiz neticelerin hemen 
hiçbirine ulaşamadık. 

Türkiye’nin artık bu konuda 
kaybedecek tek bir günü dahi 
yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi 
yolumuzda devam etmekten 
başka çaremiz kalmamıştır.”

“Zulme uğrayan 
insanlara verdiğimiz 

destek insanî ve tarihi 
bir durumdur.”
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MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı 
Pervin Buldan, sağlık sorunları 
nedeniyle Genel Kurulda yer 
almazken, liderlerden CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 
HDP Eş Genel Başkanı Sezai 
Temelli salonda hazır bulundu. 
Milletvekili olmayan İYİ Parti 
Genel Başkanı Meral Akşener 

ve Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu da açılışta 
yer almadı. 

Genel Kurulda İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını yapmak üzere, 
kürsüye geldi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 33 sayfadan oluşan 

açılış konuşmasını 50 dakikada 
tamamladı. Milletvekillerinin 
sıralarına TBMM Başkanı 
Şentop’un, yeni yasama yılının 
hayırlı olmasını temenni eden 
kartıyla birlikte karanfiller bırakıldı. 
Genel Kurulu bakanlar, kuvvet 
komutanları, yüksek yargı 
organlarının temsilcileri, eski 
TBMM başkanları Yıldırım Akbulut, 
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Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin ve 
İsmail Kahraman, yabancı misyon 
ve bazı azınlık cemaati temsilcileri 
de izledi. 

19 Temmuz’da tatile giren Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Anayasa’nın 
93. Maddesi uyarınca, 1 Ekim Salı 
günü 27. Dönem 3. Yasama yılı 
çalışmalarına başladı. Anayasa 

ve İçtüzüğe göre TBMM Genel 
Kurulu Ekim ayının ilk günü 
saat 15.00’te  çağrısız olarak 
kendiliğinden toplanıyor. Yeni 
yasama döneminde TBMM, daha 
önceki dönemlerde olduğu gibi 
yoğun bir çalışma takvimi takip 
edecek.  Hem Genel Kurul, hem 
de komisyonlar yoğun mesai 
yapacak.

TBMM Genel Kurulu ve 
komisyonlar, 27. Dönem  
2. Yasama Yılı’nda 105 birleşimde 
toplam 700 saat 16 dakika mesai 
yaptı. 

Bu görüşmelere ilişkin 48 bin 
467 sayfa tutanak tutulmuş, 
TBMM’deki komisyonlar da 919 
saat 4 dakika çalışma yürütmüştü.
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Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda 
Cumhurbaşkanı’na verilen iznin bir yıl uzatılmasını 
sağlayan tezkerenin 8 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edilmesinin ardından, operasyon başladı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
Barış Pınarı Harekâtının başladığını  
9 Ekim’de sosyal medya hesabından duyurdu.
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“BARIŞ PINARI  
HAREKÂTI”

TÜRKİYE  

siyasî ve ekonomik 
tehditlere boyun eğmedi. 

FIRAT’IN DOĞUSUNA 

# OperationPeaceSpring

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2019 13



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan: “Amacımız 
bölgeye barış ve huzur 
getirmektir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Suriye Millî Ordusu’yla birlikte 
Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG 
ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 
Barış Pınarı Harekâtı’nı başlattığını 
bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Twitter hesabından Barış Pınarı 
Harekâtı’na ilişkin paylaşımda 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
paylaşımında şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
Suriye Millî Ordusu’yla birlikte 
Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG 
ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 
#BarışPınarıHarekâtı’nı başlatmıştır. 

Amacımız güney sınırımızda 
oluşturulmaya çalışılan terör 
koridorunu yok etmek ve bölgeye 
barış ve huzuru getirmektir. Barış 
Pınarı Harekâtı ile ülkemize 
yönelik terör tehdidini bertaraf 

edeceğiz. Oluşturacağımız 
güvenli bölge sayesinde 
Suriyeli sığınmacıların ülkelerine 
dönmelerini sağlayacağız. 
Suriye’nin toprak bütünlüğünü 
koruyacak, tüm bölge 
halkını terörün pençesinden 
kurtaracağız. 

Barış Pınarı Harekâtı’nda 
görev alan kahraman 
Mehmetçiklerimizin her birini 
alınlarından öpüyor, kendilerine 
ve bu harekâtta Türkiye ile birlikte 
olan tüm yerel destek unsurlarına 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye 
Millî Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör 
örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekâtı’nı başlatmıştır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında “Barış Pınarı Harekâtı Koordinasyon Toplantısı” yapıldı. Toplantıya TBMM Başkanı  
Mustafa Şentop, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Millî Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, AK PARTİ Genel Başkan Vekili 
Numan Kurtulmuş, AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.
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muvaffakiyetler diliyorum. Allah 
yar ve yardımcımız olsun.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi 
ve İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener’i arayarak harekât ile 
ilgili bilgi verdi.  Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesinde kabul ettiği TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u 
Harekâta ilişkin bilgilendirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop: “Başlatılan 
harekâtın tek amacı, Türkiye’ye 
yönelen terör tehdidini bertaraf 
etmektir.”

TBMM Başkanı Şentop, 
harekât ile ilgili sosyal medya 
hesabından şu paylaşımı 
yaptı: “Barış Pınarı Harekâtı 

başladı. Türkiye’nin hedefi terör 
koridorunu yok etmek, barış 
koridorunu tesis etmek. Cenab-ı 
Hak Mehmetçiğimizin yâr ve 
yardımcısı olsun. 

Türkiye’nin başlattığı Barış 
Pınarı Harekâtı’nın amacı, terör 
örgütlerince kaosa mahkum 
edilmek istenen bölgemizin 
istikrarını sağlamaktır. Türkiye, 
amacı sadece barış olan bir 

harekât yürütmektedir ve 
harekâtın sonucunda bölgenin 
bütün halkları kazanacaktır. 
Türkiye, ülkemize yönelen 
terör tehdidi karşısında bütün 
çözüm ve müzakere yollarını 
sonuna kadar kullanmış, 
fakat güneyimizde oluşan 
terör odakları, faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Başlatılan harekâtın 
tek amacı, Türkiye’ye yönelen 
terör tehdidini bertaraf etmektir.”
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 

“Dualarımız, kahraman askerlerimizin burnu dahi kanamadan 
Barış Pınarı Harekâtı’nın bir an önce başarılı bir şekilde 
tamamlanması için. Allah evlatlarımızı korusun, Allah 
evlatlarımızı muzaffer eylesin.”

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 

“Türk topçusu ateşe başladığında herkes susar. Ve Yahya 
Kemal der ki; ‘Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi, senin 
uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi, ta ki yükselsin ezanlarla 
müeyyed namın, galip et; çünkü bu son ordusudur İslam’ın. 
Allah askerlerimizin ayağına taş değdirmesin.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 

“Ordumuza başarı, devletimize feraset ve dirayet 
diliyorum. Mehmetçiklerimizin sağ salim yurdumuza dönmesini 
ve bir an evvel coğrafyamızda huzurun hakim olmasını 
temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun.”

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: 

“Bu harekâtın amacı, sınır güvenliğimizi sağlamak, Suriye 
tarafından ülkemize yönelik terör tehditlerini ortadan kaldırmak, 
mültecileri o bölgeye yerleştirmek, bölgeyi güvenli hale 
getirmek ve bölgeyi teröristlerden temizleyerek Suriye ve 
bölge barışına katkı sağlamaktır.”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 

“Türkiye Cumhuriyeti, Barış Pınarı Harekâtı ile bekâsını ve 
millî varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü 
örgütleri, yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz 
hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Uluslararası hukuk 
ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınarı 
Harekâtı’yla Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına 
paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem 
de bölgeye huzur, sükûnet ve istikrar yerleşmiş olacaktır.”
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TBMM Genel Kurulunda 
milletvekilleri, TSK’nin, Suriye 
Millî Ordusu ile birlikte Suriye’nin 
kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ 
terör örgütlerine karşı başlattığı 
Barış Pınarı Harekâtı’na katılan 
Mehmetçik’e başarılar dileyerek, 
partileri adına açıklamalarda 
bulundular.

AK PARTİ Grup Başkan Vekili 
Bülent Turan, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın  
Barış Pınarı Harekâtı’nı  
duyurduğu açıklamasını okudu. 
AK PARTİ, MHP ve İYİ Parti 
milletvekilleri, bu açıklamayı 
alkışlarla karşıladı. 
 
CHP Grup Başkan Vekili 
Engin Özkoç, harekâta 
katılan Mehmetçik’e, yolunun 
açık olmasını diledi. Özkoç, 
askerlerin bir tekinin ayağına taş 
değmemesi, sağ salim gelmesi 
için duacı olduklarını belirterek, 
“Türk milletinin her konuda 
başarıyla girdiği mücadeleden 
çıkması Meclisimizin yüz akı 
olacaktır.” dedi.

MHP Grup Başkan Vekili 
Levent Bülbül, orduya Allah’tan 
başarı dileyerek, “Allah yar 
ve yardımcıları olsun. Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde girişilen en 
önemli operasyonlardan biri. 

Ciddiyetinin herkes tarafından 
kavranması gerekir. Basit kısır, 
siyasî çekişmelerin bu meseleler 
üzerinden yapılmaması 
konusunda Meclisin de 
hassasiyet göstereceğini 
umuyorum. Bu millî meseledir. 
Sonuna kadar TBMM, çelikleşmiş 
iradesiyle devletinin, ordusunun 
yanında olmalıdır, olacaktır da. 
Allah hayırlı uğurlu etsin.” diye 
konuştu.

İYİ Parti Grubu adına söz alan 
Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, 
Türk ordusunun, ezelden beri 
gittiği yerlere adaleti, hoşgörüyü 
götürdüğünü, bu topraklarda da 
Türklüğe yaraşır şekilde hareket 
ederek, sivil vatandaşlara zarar 
vermeden, Türkiye’nin varlığını 
tehdit eden unsurları yok 
edeceğini belirtti. 

Konuşmaların ardından birleşimi 
yöneten TBMM Başkan Vekili 
Levent Gök de Türkiye’nin 
ulusal güvenliği açısından 
önemli bir harekâtın başladığını 
öğrendiklerini söyledi. 

Gök, Türkiye’nin uluslararası 
hukuktan aldığı yetkiyle, kendi 
güvenliğini tehlikeye atan 
unsurları bertaraf etmek amacıyla, 
Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
saygı duymayı taahhüt ederek 
başlattığı harekâtta, komutanlara 
ve askerlere başarı diledi. 

Levent Gök, “Hiçbir arkadaşımızın 
ayağına çakıl taşı gelmesini arzu 
etmeyiz. Umarım kısa sürede 
harekât sonuçlandırılır. Hepimizin 
özlem duyduğu, Türkiye’nin 
güvenliğinin sağlandığı, kimsenin 
tehdit altında hissetmediği, 
tüm dünyaya adaleti, hukuku, 
insanlara olan saygısını gösteren 
anlayış içinde bu harekâtın 
başarılı geçmesi dileğiyle TSK ve 
devletimize başarılar diliyorum. 
Allah onların yanında olsun.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM GENEL KURULUNDAN  
BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NA DESTEK
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Barış Pınarı Harekâtı, Suriye’nin geleceği için bir dönüm noktası olurken, 
ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlar ise Türkiye’nin ulusal güvenliği 
açısından diplomasi ve siyasi başarı olarak tarihe geçti.

Türkiye, sınırlarının güneyinde bir 
terör koridorunun oluşmasına 
müsaade etmedi.

Barış Pınarı Harekâtı, 
Suriye’nin geleceği 
için bir dönüm noktası 

olurken, ABD ve Rusya ile varılan 
mutabakatlar ise Türkiye’nin ulusal 

güvenliği açısından diplomasi ve 
siyasi başarı olarak tarihe geçti. 
Dünyanın en büyük iki ülkesi Barış 
Pınarı Harekâtının meşruiyetini 
kabul etmiş oldu. 

Bölgede dengeler tamamen 
değişti. Hem sahada hem 
da masada güçlü olmanın 
neticesiyle Türkiye, hedefine 
ulaştı. 

TÜRKİYE 
HEDEFİNE ULAŞTI
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TÜRKİYE 
HEDEFİNE ULAŞTI

İşte Türkiye’yi adım adım başarıya götüren 
süreç:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkan 
Yardımcısı Pence’i kabulüne ilişkin detayları 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu cümlelerle 
aktardı: 

“YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin 
ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında 
mutabakat sağladık.”

• “PKK/YPG’nin 120 saat içinde çıkması için Barış 
Pınarı Operasyonu’na ara vereceğiz, bu bir 
ateşkes değildir.”

• “Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra 
operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.”

• “Fırat’ın doğusunda DEAŞ ile mücadele 
konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde 
çalışacağız.”

• “DEAŞ’a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı 
bir mücadele vermişti. Suriye’de 3 bin, Irak 
ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ’lı 
teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Sayın Putin’le terörle mücadele, Suriye’nin 
toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması 
ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir 
mutabakata imza attık.” 

• “Bu muhtıraya göre, Türkiye ve Rusya Suriye 
topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin 
vermeyecektir.”

• “23 Ekim öğlen 12.00’den itibaren 150 saat içinde 
YPG’li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin 
dışına çıkarılacak.”

• “Örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 
150 saatin sonunda Barış Pınarı Harekâtı alanı 
sınırlarının batısı ve doğusunda, 10 kilometre 
derinlikte Türk - Rus devriyeleri başlayacaktır.”

• “Tel Rıfat ve Münbiç’teki tüm YPG’li teröristler, 
silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına 
çıkarılacaktır. Terörist sızmalara karşı her iki ülke 
gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi 
ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma 
kurulacaktır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı 
Mike Pence’i 17 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. 
Kabulün ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi. 
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye 
Bakanı Berat Albayrak ve Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. 
Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
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Vladimir Putin: 

• “Suriye’de kalıcı istikrarın 
sağlanması, ancak bu ülkenin 
toprak bütünlüğüne saygı 
duyarak olur. Çok uzun bir 
çalışmadan sonra alınan karar 
Suriye’nin Türkiye sınırındaki 
sorunu çözüme kavuşturacak.”

• “Bölgedeki barışı ve istikrarı, 
Türkler ve Suriyeliler birlikte 
sağlayacak. Karşılıklı saygı 
olmazsa bu mümkün 
olmayacak.”

• “Türkiye’nin ulusal güvenliğine 
yönelik adımlar atmak isteğini 
anlayışla karşıladığımızı birçok 
kez söyledik. Türkiye’nin 
bölgede artan terör, etnik ve 
dini anlaşmazlıklar nedeniyle 
yaşadığı endişeyi paylaşıyoruz.”

Türkiye - Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in Rusya’nın Soçi 
kentinde yaptığı görüşmenin 
ardından iki ülke arasında varılan 

mutabakat muhtırası açıklandı. 
Metni Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu okudu.

MUHTIRAYA GÖRE; 

• Tel Abyad ve Rasulayn’ı içine alan 
32 km derinliğindeki mevcut Barış 
Pınarı Harekâtı alanındaki yerleşik 
statüko muhafaza edilecektir.

• 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den 
itibaren, Rus askeri, polisi ve  
Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı 
Harekât alanının dışında kalan 
Türkiye - Suriye sınırının Suriye 
tarafına, YPG unsurları ve silahlarının 

Türkiye - Suriye sınırından itibaren 
30 km’nin dışına çıkarılmasını temin 
etmek üzere girecektir.

• Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün 
YPG unsurları silahlarıyla birlikte 
çıkarılacaktır.

• Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin batı 
ve doğusunda, 10 km derinlikte 
Türk - Rus ortak devriyeleri 
başlayacak.
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Varılan mutabakatın ardından Millî Savunma Bakanlığı tarafından 23 Ekim’de yapılan açıklamada, 
sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı ifade edildi. 
Açıklamada şu bilgilere yer verildi.

“17 Ekim tarihinde Fırat’ın doğusuna ilişkin Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılmış; 
bu kapsamda Barış Pınarı Harekâtı’na 120 saat ara verilmiş ve bugüne kadar tarafımızdan 
mutabakata varılan hususların yerine getirilmesinde gerekli hassasiyet gösterilmiştir.”

“Sürenin sonunda 
ABD tarafından PKK/
YPG’nin bölgeden 
çekilmesinin 
tamamlandığı 
bildirilmiştir.” “Soçi’de Sayın 

Cumhurbaşkanımız ile 
Rusya Federasyonu 
Devlet Başkanı 
arasında varılan 
mutabakat 
kapsamında 
bugünden itibaren 
Rusya Federasyonu ile 
müşterek çalışmalara 
başlanacaktır.”

“Barış Pınarı Harekât 
alanı dışındaki 
hudutlarımızın 
güvenliği ve YPG terör 
örgütü unsurlarının 
30 kilometre dışına 
çıkarılmasına yönelik 
esasları da içeren 
anılan mutabakat 
çerçevesinde mevcut 
harekât alanımız 
dışında bu aşamada 
yeni bir harekât icra 
edilmesine gerek 
kalmamıştır.”

“Türkiye, sınırlarının 
güneyinde bir 
terör koridorunun 
oluşmasına 
asla müsaade 
etmeyecek ve 
terörle mücadelemiz 
kararlılıkla devam 
edecektir.”

Barış Pınarı Harekâtı, kuzey 
Suriye’de terör devleti kurma 
hedeflerini ortadan kaldırdı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı 
Kabinesi Toplantısı’na ilişkin 
yaptığı açıklamada, “Barış Pınarı 
Harekâtı”na ilişkin son durum 
hakkında bilgi verdi.  Özellikle 
kuzey Suriye’de, kuzeydoğu 
Suriye’de, sınırımızın hemen 
güneyinde bir terör koridoru, 
hatta bir terör devleti kurmayı 
hedefleyen amaçların ortadan 
büyük oranda kalktığını ve bu 
terör koridoruna çok ciddi bir 
darbe vurulduğunu söyledi. 

Kalın, dolayısıyla Barış Pınarı 
Harekâtı’nın sağladığı imkân 
ve fırsatlar çerçevesinde 
çalışmaların yoğun bir şekilde 
devam edeceğini, çünkü Suriye 

dosyasının ve karmaşık büyük bir 
dosya olduğunu ifade etti. Kalın 
son duruma ilişkin şu bilgileri 
paylaştı:

“Şu ana kadar teröristlerden 
temizlediğimiz bölgenin genişliği 
düşünüldüğünde, bu hem 
ülkemizin sınır güvenliği hem 
de Suriye tarafında yaşayan 
insanların istikrarı ve güvenliği 
açısından önem arz ediyor.  Ama 
gerek siyasi sürecin ilerletilmesi 
gerek Anayasa Komisyonu’nun 
çalışmalarını devam ettirmesi 
gerekse Suriye’de meşru 
demokratik kuşatıcı bir yönetimin 
iş başına gelmesi için seçimlerin 
yapılması noktasında önümüzde 
tabii daha yapılacak çok şey var.

Terörle mücadelenin sadece 
noktasal bir süreç olmadığını, 
devam edegelen bir süreç 

olduğunun da altını çizmek isteriz. 
Barış Pınarı Harekâtı özellikle 
kuzey Suriye’de, kuzeydoğu 
Suriye’de, sınırımızın hemen 
güneyinde bir terör koridoru, 
hatta bir terör devleti kurmayı 
hedefleyen amaçları ortadan 
büyük oranda kaldırmıştır. 
Ve bu terör koridoruna çok 
ciddi bir darbe vurulmuştur. 
Ama teyakkuz hâlimiz devam 
etmektedir, zira teröristlerin 
niyetlerinden, eylemlerinden 
kolay kolay vazgeçmeyeceğini 
biliyoruz. Suriye üzerinde 
oynanan oyunların da devam 
ettiğinin farkındayız. Dolayısıyla 
Cumhurbaşkanımız özellikle 
bu noktalara da dikkat çekmek 
suretiyle, bundan sonraki 
askerî, istihbari ve diplomatik 
çalışmalarımıza ara vermeden 
yoğun bir şekilde devam 
edeceğimizi ifade etmiştir.”
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SURİYE VE IRAK TEZKERESİ 
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Tezkere ile Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon konusunda 
Cumhurbaşkanı’na verilen izin bir yıl uzatılıyor.

TBMM Genel Kurulu Meclis 
Başkan Vekili Levent Gök 
başkanlığında toplandı. 

Gök, gündeme geçmeden 
önce yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin, yedi düvele karşı, 
emperyalizme karşı bağımsızlık 
savaşını kanla kazanan büyük 
bir devlet olduğunu belirtti. 
Dört bir yanının düşmanlarla 
işgal edildiği, yokluklar içinde 
hiçbir korunağın bulunmadığı 
bir atmosferde, Mustafa Kemal 
Atatürk ve arkadaşları tarafından 
gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ile 
kurulan bağımsız Türkiye’nin, hem 
siyasî, hem ekonomik açıdan 
bağımsız olduğunun altını çizen 
Gök, “Mustafa Kemal Atatürk, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu 
zaman ‘Bir devlet, eğer ekonomik 
açıdan da bağımsız olmazsa 
gerçek anlamda bağımsız 
olmaz.’ demek suretiyle sanayi 
hamlelerini başlatmış ve Türkiye’yi 
dünyanın en itibarlı ülkeleri 
arasına getirmiştir.” diye konuştu.

 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 
gönderilen tezkerede, 
Türkiye’nin güney kara sınırlarına 
mücavir bölgelerde yaşanan 
gelişmeler ve süregiden 
çatışma ortamının millî güvenlik 
açısından taşıdığı risk ve 
tehditlerin artarak devam ettiği 
kaydedildi.Türkiye’nin, komşusu 
Irak’ın toprak bütünlüğünün, 
millî birliğinin ve istikrarının 
korunmasına büyük önem 
atfettiği belirtilen tezkerede, 
“Diğer taraftan Irak’ta PKK ve DEAŞ 
unsurlarının varlığını sürdürmesi, 
etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik 
girişimler, bölgesel barışa, 
istikrara ve ülkemizin güvenliğine 
doğrudan tehdit oluşturmaktadır. 

PKK/PYD - YPG ve DEAŞ 
başta olmak üzere Suriye’de 
mevcudiyetini sürdüren terör 
örgütleri, ülkemize yönelik 
eylemlerini sürdürmektedir.” 
ifadesi kullanıldı.

Fırat’ın doğusu ve 
İdlib tezkerede

Suriye’de, Fırat’ın doğusunda 
sınıra mücavir alanlarda 
meşru ulusal güvenlik çıkarları 
doğrultusunda bir güvenli 
bölgenin tesisine yönelik 
faaliyetlerin devam ettirildiğine 
yer verilen tezkerede, Astana 
Süreci ile başlayan ateşkesin kalıcı 
barışa ve çözüme ulaştırılması 
yönünde Türkiye’nin ilgili diğer 
ülkelerle yürüttüğü çalışmalarda 
önemli mesafe kaydedildiği 
vurgulandı.

Bu bağlamda Türkiye’nin, 
Suriye sınırları içinde ilan edilen 
İdlib gerginliğini azaltma 
bölgesinde terör faaliyetlerinin 
sonlandırılması, huzur, barış 
ve güvenliğin sağlanması 
bağlamında yükümlülükler 
üstlendiğine işaret edilen 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinde, 
şunlar kaydedildi:
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TEZKEREYE PARTİ 
GRUPLARINDAN DESTEK GELDİ

TBMM Millî Savunma 
Komisyonu Başkanı  
İsmet Yılmaz:

“Türkiye olarak nihai hedefimiz, 
Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ, PKK/
PYD - YPG’yle her türlü terörist 
varlığını sonlandırmak, burada 
bir barış koridoru tesis ederek 
Suriye’nin toprak bütünlüğü 
çerçevesinde ülkemizdeki 
Suriyelilerin kendi topraklarına, 
evlerine dönmelerini sağlamaktır.

 “Cumhurbaşkanımıza yetki 
veren tezkerenin uzatılması, 
terör tehdidinin kalıcı bir 
şekilde ortadan kaldırılması 
amacıyla yürütülen kapsamlı 
ve çok boyutlu faaliyetleri 
destekleyecek, ülkemizin her 
ne pahasına olursa olsun, tehdit 
nereden ve kimden gelirse 
gelsin, kendini savunmaya 
yönelik kararlılığının da en somut 
göstergesi olacaktır.”

AK PARTİ Grup Başkan Vekili 
Bülent Turan:

“Bu tezkere, savaş değil 
barış tezkeresidir. Bu tezkereyi, 
belediyeden şehit yakınını atmayı 
görev bilenlerin anlamasını 
beklemiyoruz.”

CHP Grup Başkan Vekili  
Engin Özkoç:

“Bize kimse ama kimse, ABD 
de dahil ne yapacağımızı 
söyleyemez. 

Ne yapacağımızı yüzyıllara 
dayanan devlet kültürümüzle, 
tarihi birikimimizle biz biliriz.”

MHP Grup Başkan Vekili  
Levent Bülbül: 

“Türkiye Kürt kardeşlerinin 
yanındadır. Türk milleti Kürt 
kardeşlerinin yanındadır ve 
Allah’ın izniyle PKK’nın ve PYD’nin 
zulmünden Kürt kardeşlerini 
kurtaracaktır.”

MHP Grup Başkan Vekili  
Erkan Akçay:

“Türkiye açısından Suriye’de 
terör tehdidi altındaki her 
bölge temizlenene kadar 
mücadele sona ermeyecektir. Bu 
mücadelemiz haklıdır, hukukidir, 
meşrudur. Türkiye, bölgeyi 
sadece terörden temizlemiyor, 
insanî yardımlarla yaşam alanlarına 
canlılık getiriyor, katkı veriyor.”

İYİ Parti İzmir Milletvekili  
Aytun Çıray:

“Tehdit ve tehlike bu kadar 
açık ve somutken tezkereye 
‘hayır’ demeyi aklımızdan bile 
geçirmeyiz.”

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Halil Özşavlı:

 “Şimdiye kadar ecdadımızın 
yaptığı gibi, mazlumların 
çağırdığı her yerde, sınırlarımızın 
güvenliğini gerektirdiği her yerde 
olmaya devam edeceğiz.”

“Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, 2170 
(2014), 2178 (2014), 2249 (2015) ve 2254 (2015) sayılı 
kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün 
ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve yine 
2170 (2014) sayılı kararda bu ülkelerdeki terör 
faaliyetlerinin kınanarak, DEAŞ ve benzeri terör 
örgütlerinin faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler 
üyesi tüm ülkelere 1373 (2001) sayılı Karar ve 
uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına 
uygun şekilde gerekli tedbirleri alma çağrısında 
bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye’nin DEAŞ 
ve diğer terör örgütleriyle mücadele amacıyla 
oluşturulan uluslararası koalisyon bünyesinde 
iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesi de önem 
taşımaktadır. Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin 
millî güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör 
tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası 
hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri 
almak, Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden 
ülkemize bundan sonra da yönelebilecek saldırıları 
bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel 
risklere karşı millî güvenliğimizin idame ettirilmesini 

sağlamak, Türkiye’nin güney kara sınırlarına 
mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti 
olmayan tek taraflı bölücü girişimler ve bunlarla 
ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin 
menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, 
gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir 
durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir 
politika izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, 
şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir 
ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
gerektiği takdirde sınır ötesi harekât ve müdahalede 
bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve 
aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı 
kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin 
Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği esaslara göre 
kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi 
için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 
izin süresinin, 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren bir yıl 
uzatılması hususunda gereğini Anayasa’nın 92’nci 
maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım.”
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 Ɇ Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 
ilk paketi, 17 Ekim’de TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

 Ɇ Soruşturma aşamasında ağır ceza 
mahkemesi alanına girmeyen suçlarda 
tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek, 
ağır cezanın alanına giren suçlarda süre 
en fazla 1 yıl olacak.

 Ɇ Haber verme sınırlarını aşmayan veya 
eleştiri amacıyla yapılan düşünce 
açıklamaları suç oluşturmayacak.

 Ɇ Soruşturma aşamasında ağır ceza 
mahkemesi alanına girmeyen suçlarda 
tutukluluk süresi 6 ayı geçemeyecek, 
ağır cezanın alanına giren suçlarda süre 
en fazla 1 yıl olacak.

YARGI REFORMU
Strateji Belgesinin İlk Paketi Kanunlaştı

komisyondaki görüşmelerinin 
8 Ekim’de tamamlanmasının 
ardından 9 Ekim’de Genel 
Kurul’daki görüşmelere 
geçildi. Yargı Reformu Strateji 
Belgesi kapsamında belirlenen 
amaç ve hedefler doğrultusunda 
hazırlanan ilk kanun teklifi, 20 
maddeden oluşuyor.

Teklifin içerdiği bazı düzenlemeler şöyle:

• Haber verme sınırlarını aşmayan veya 
eleştiri amacıyla yapılan düşünce 
açıklamaları suç oluşturmayacak.

• Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara yeşil 
pasaport verilebilecek.

• 21 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL 
kapsamında terör örgütlerine üyeliği, 
iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle 
pasaportları iptal edilen ya da pasaport 
talepleri reddedilenlere, pasaportları İçişleri 
Bakanlığınca yapılan inceleme sonrası 
verilecek.

• Hakimlik adaylığı sınavına girmek, avukatlık 
staj ve noterlik staj başvurularında, Hukuk 
Mesleklerine Giriş Sınavı’nda başarılı olma 
şartları aranacak.

• Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na, hukuk 
fakültesi mezunları, yabancı bir hukuk 
fakültesini bitirip denklik belgesi alanlar 
girebilecek. Sınav yılda en az bir defa 
yapılacak. İdari Yargı Ön Sınavı’na, hukuk 
bilgisine programlarında yeterince 
yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, 
iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık 
yükseköğrenim yapmış veya bunlara 
denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim 
kurumlarından mezun olanlar girebilecek. 
Sınav, 2 yılda en az bir defa olacak 
şekilde diğer sınav gibi Adalet Bakanlığı 
ile imzalanacak protokole göre Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezince 
yapılacak. Sınavlar test şeklinde olacak, 
en az 100 soru yöneltilecek ve 100 puan 
üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı 
sayılacak.

Yargı Reformu Strateji 
Belgesi kapsamında 
belirlenen amaç ve 

hedefler doğrultusunda 
düzenlemeler içeren Ceza 
Muhakemesi Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapan 
Kanun Teklifi, TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilerek 

kanunlaştı. Kanun Teklifi, 30 
Eylül’de TBMM Başkanlığına 
sunuldu. AK PARTİ Afyonkarahisar 
Milletvekili Ali Özkaya ve AK 
PARTİ milletvekillerinin imzasıyla 
hazırlanan kanun teklifinin, 
TBMM Adalet Komisyonunda 
görüşmeleri 3 Ekim Perşembe 
günü başladı. Teklifin 
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• İdari yargıda da ses ve görüntü 
nakledilmesi yoluyla duruşma 
yapılabilecek. 

• Soruşturma aşamasında tutukluluk süresi, 
ağır ceza mahkemesinin görevine 
girmeyen işlerde 6 ayı, görevine giren 
işlerde 1 yılı geçemeyecek.

• Seri muhakeme usulü ile basit yargılama 
usulü, yargı sistemine dahil ediliyor.

• Suçun sübutuna doğrudan etki 
edecek mevcut bir delil toplanmadan 
düzenlenen, soruşturma veya kovuşturma 
yapılması izne veya talebe bağlı olan 
suçlarda izin alınmaksızın veya talep 
olmaksızın düzenlenen iddianameler iade 
edilecek.

• Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 2. kitap 4. 
kısmında yer alan “devletin güvenliğine 
karşı suçlar, anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî 
savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına 
karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu 
işlenen suçlar” bakımından bu süre en çok 
1 yıl 6 ay olacak, gerekçesi gösterilerek 6 
ay daha uzatılabilecek.

• İş ve çalışma hürriyetinin ihlali; güveni 
kötüye kullanma; suç eşyasının satın 
alınması veya kabul edilmesi suçları da 
uzlaştırma kapsamında olacak.

• Uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki 
suçlar hariç, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 
3 yıl veya daha az süreli hapis cezasını 
gerektiren suçlarda, kamu davasının 
açılmasını 5 yıl süreyle erteleyebilecek. 

• Beraat eden, takipsizlik alan, cezasının infazı 
bitenlere pasaportları, İçişleri Bakanlığının 
incelemesi sonrası verilecek.

• Cinsel istismar mağduru çocukların 
soruşturma evresindeki beyanları, 
bunlara yönelik hizmet veren 
merkezlerde cumhuriyet savcısının 
nezaretinde uzmanlar 
aracılığıyla 
alınacak.

• Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin 
temyiz edilebilecek kararlarının kapsamı 
genişletiliyor.

• Hakaret, halk arasında korku ve panik 
yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye 
tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya 
aşağılama, cumhurbaşkanına hakaret, 
devletin egemenlik alametlerini aşağılama, 
Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, 
silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma 
suçları nedeniyle verilen bölge adliye 
mahkemesi ceza dairelerinin kararları 
temyiz edilebilecek.

• Kamu davasının açılmasının ertelenmesine 
ilişkin hapis cezalarının üst sınırı 15 yaşını 
doldurmamış çocuklar bakımından 5 yıl 
olarak uygulanacak.

Baroya kayıtlı, en az 15 yıllık avukatlara 
yeşil pasaport verilebilecek.
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Genel Kurul / Komisyonlar (Alt 
Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa 2 9 saat 24 dk.

Adalet 5 37 saat 5 dk.

Millî Savunma 5 10 saat 30 dk.

İçişleri 11    32 saat

Dışişleri 10 23 saat 40 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 11 26 saat 53 dk.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

7 30 saat

Çevre 5 13 saat

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 5 50 saat

Tarım, Orman ve Köyişleri 2 14 saat
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

8 45 saat 30 dk.

Dilekçe
44 

(324+125)
82 saat 25 dk.

Plan ve Bütçe 36 321 saat 21 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 22 73 saat

İnsan Haklarını İnceleme 32 69 saat 30 dk.

Avrupa Birliği Uyum 20 32 saat 40 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 29 74 saat

Güvenlik ve İstihbarat 10 25 saat

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 4 8 saat 10 dk.

Kapalı Oturumlar 28 saat 32 dk.

Komisyonlar Toplam 268 1006 saat 16 dk.

TBMM Genel Kurulu 115 Birleşim 750 saat 42 dk.
4 Başkanlık Divanı Toplantısı       5 Genel Kurul Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun Önerisi İstatistiği
Gelen 2084

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 278

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 146

Kanunlaşan 42

Karar Olan 1

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 100

Komisyonlarda Bulunan 1984

Genel Kurulda Bulunan 57

¹ 24/06/2018- 30/09/2019 tarihi arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 13

Kabul Edilen Diğer Kanunlar2 29

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 39
2 1’i OHAL KHK’sının kanunlaşması

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 9602 8345

İHİK 3225 3071

KEFEK 9 8

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 683

TBMM Başkanlığında Bulunan 75

Karma Komisyonda Bulunan3 656

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade 1
3 30/09/2019 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği
Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 19967 115 1880 8 -

Cevaplanan /Görüşülen 7274 90 45 - -

27. DÖNEM (24/06/2018 - 30/09/2019)
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)
Komisyon Toplantı Sayısı Toplantı Süresi (Saat)
Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığı 11  20 saat 34 dk.

Down Sendromu ve 
Otizm 16 47 saat 28 dk.

Tıbbi Aromatik Bitkiler 15 (12+36) 96 saat 43 dk.

Hayvan Hakları 13 (11+26) 56 saat  49 dk.

ALS, SMA, DMD, MS 7  25 saat 6 dk.
Meclis Araştırması 
Komisyonları Toplam 62  246 saat 40 dk.

6 Çalışma Ziyareti
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet 2 19 saat 37 dk.

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 3 6 saat 26 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor - -
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 1 saat

Tarım, Orman ve Köyişleri 1 14 saat
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

1 2 saat 30 dk.

Dilekçe 5 (43+14) 3 saat 55 dk.

Plan ve Bütçe 6 31 saat 9 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 5 11 saat 28 dk.

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 7 21 saat

Güvenlik ve İstihbarat 2 6 saat 6 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 2 3 saat 5 dk.

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 35 120 saat 16 dk.

TBMM Genel Kurulu 12 Birleşim 89 saat 25 dk.
3 Başkanlık Divanı Toplantısı       4 Alt Komisyon Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 212

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 20

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 11

27. Dönemde Hazırlanan Kanun Teklifi 
Taslakları ile Uluslararası Anlaşmaların 
Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin 
Kanun Teklifi Taslakları

455 
(298+157)

Kanunlaşan 4

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 14

Komisyonlarda Bulunan 2216

Genel Kurulda Bulunan 57

¹ 01/10/2019- 31/10/2019 tarihi arasında Kanunlar ve Kararlar 
Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 2

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 9

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 329 643

İHİK 250 247

KEFEK 2 1

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 75

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan2 762

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
2 31/10/2019 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği
Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 1723 8 243 1 -

Cevaplanan /Görüşülen 1001 16 - - -

27. DÖNEM (01/10/2019 - 31/10/2019)
EKİM AYI YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)
Komisyon Toplantı Sayısı Toplantı Süresi (Saat)
Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığı 3  7 saat 41 dk.

Down Sendromu ve 
Otizm 7(35) 37 saat 21 dk.

Tıbbi Aromatik Bitkiler 12 (95) 124 saat 43 dk.

Hayvan Hakları 3 21 saat  9 dk.

ALS, SMA, DMD, MS 3  8 saat 32 dk.

Rabia Naz Vatan Araş. 2  2 saat 20 dk.
Meclis Araştırması 
Komisyonları Toplam 30  201 saat 46 dk.

5 Çalışma Ziyareti
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193 ülkeden devlet ve 
hükûmet başkanları 
Birleşmiş Milletler  (BM) 
toplantısında bir araya 
geldi. Birleşmiş Milletler 
74. Genel Kurulu Amerika 
Birleşik Devletleri’nin 
New York eyaletinde 
gerçekleştirildi. Genel 
Kurulda Türkiye’yi 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan temsil etti.

BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER 
74. GENEL 
KURULU
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
TEŞKİLATI

Birleşmiş Milletler’in 193 
üye ülkesi bulunmaktadır. 

Türkiye BM’nin kurucu 
üyelerindendir.

TEŞKİLATIN AMACI:
• Savaşları ve barışa 

yönelik tehditleri 
önlemek.

• Ülkeler arasında 
dostane ilişkiler 
kurmak.

• Uluslararası ekonomik 
ve sosyal işbirliğini 
sağlamak.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, konuşmasında pek çok önemli 
mesaj verdi. 35 dakika Genel Kurulda 
liderlere seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, BM’ye reform çağrısı yaparak, 
“Dünya 5’ten büyüktür. Zihniyetimizi 
de kurumlarımızı da değiştirme zamanı 
çoktan gelmiştir.” dedi.

CUMHURBAŞKANI  
ERDOĞAN’DAN  
DÜNYA  
LİDERLERİNE  
ÖNEMLİ  
MESAJLAR

DÜNYA 
5’TEN BÜYÜKTÜR.

 Ɇ “Aylan bebeği dünya çok çabuk 
unuttu. Unutmayın ki bir gün ola 
aynı durum sizlerin de başına 
gelebilir.”

 Ɇ “Nükleer silahlara sahip olanların  
olmayanları özellikle tehdit etmesi,  
nükleer güce dayalı kitle imha 
silahlarının tümden yok edilmek 
yerine, her krizde bir koz olarak 
ortaya konması, herkes gibi  
bizi de rahatsız ediyor. Bu güç, ya 
herkes için yasak, ya herkes için 
serbest olmalıdır. Gelin, insanlığın 
tamamının huzurlu geleceği 
için bu sorunu bir an önce 
adalet temelinde bir çözüme 
kavuşturalım.”

 Ɇ “Şayet her birimiz güvende 
değilsek hiçbirimizin güvende 
olamayacağı gerçeğine sırtımızı 
dönemeyiz.”

 Ɇ “İsrail toprakları durmadan 
büyüyor ama doymuyor. İsrail 
devletinin sınırları neresidir? 
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 Ɇ “(Suriye’de güvenli bölge) 
Bu bölgenin derinliğini 
Deyrizor-Rakka hattına kadar 
indirebilirsek ülkemizden, 
Avrupa’dan ve dünyanın 
diğer bölgelerinden kendi 
topraklarına geri dönecek 
Suriyeli sayısını 3 milyona 
kadar çıkarabiliriz.”

 Ɇ “BM’nin, Güvenlik 
Konseyinin, İsrail’e ilişkin 
kararları uygulamaya 
geçmiyor. O zaman BM ne 
işe yarıyor? Aldığımız 
kararlarla tesirli olamıyorsak 
adalet nerede temerküz 
edecek?”

 Ɇ “Tüm dünyayı, Suriye’deki 
insanî krizi durdurmak için 
inisiyatif almaya, çabalarımızı 
desteklemeye davet 
ediyorum.”

 Ɇ “Mısır’ın seçilmiş 
Cumhurbaşkanı’nın 
mahkeme salonunda 
çırpınarak ölmesi ve 
ailesinin defnine müsade 
edilmemesi içimizde 
kanayan yaradır.”

 Ɇ “Masum bir Filistinli kadının 
İsrail güvenlik güçlerince 
alçakça öldürüldüğü 
görüntüler de vicdanları 
harekete geçiremiyorsa 
sözün bittiği yerdeyiz.”

 Ɇ “Türkiye’nin yeni bir göç 
dalgasını daha karşılamaya 
ne tahammülü ne de imkânı 
vardır. Bu sebeple İdlib’de 
güvenliğin ve istikrarın 
sağlanması hususunda 
tüm ülkelerin Türkiye’nin 
çabalarına destek vermesini 
bekliyoruz.”

 Ɇ “Christchurch saldırısının 
gerçekleştiği 15 Mart’ın, 
Birleşmiş Milletler tarafından 
‘İslam Düşmanlığına Karşı 
Uluslararası Dayanışma 
Günü’ olarak ilan edilmesi 
çağrısında bulunuyorum.”

 Ɇ “75’inci Genel Kurul 
Başkanlığı görevine 
talibiz. Bu önemli görev 
için Avrupa Birliği eski 
Bakanı ve halen Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Büyükelçi Volkan Bozkır’ı 
aday gösterdik.”

 Ɇ “Adalet, ahlak, vicdan 
temelinde yeniden 
yapılandırılacak bir  
Birleşmiş Milletler ve 
özellikle de Güvenlik 
Konseyi, insanlığa  
yeniden umut verecektir.”

 Ɇ “Çözüm, 1967 sınırları 
temelinde, başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız  
ve mütecanis topraklara 
sahip bir Filistin devletinin 
bir an önce kurulmasıdır.”

 Ɇ “(Irkçılık, yabancı düşmanlığı,  
nefret söylemi) Bu hastalığın  
adeta bir çılgınlık haline  
dönüşmesinin birçok 
sorumlusu vardır. 
Sorumluların en başında,  
bu tür eğilimleri tahrik 
ederek oy kazanmaya 
çalışan popülist  
siyasetçilerle ifade 
özgürlüğü bahanesiyle 
nefret söylemlerini 
normalleştiren çevreler 
geliyor.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 23-24 Eylül 
tarihlerinde, Kazakistan’ın 

başkenti Nursultan’da düzenlenen 
“Daha Büyük Bir Avrasya: 
Diyalog. Güven. Ortaklık” temalı 
Avrasya Parlamento Başkanları 
4. Toplantısına katıldı. Toplantıya 
katılan TBMM Başkanı Şentop, 
Genel Kurul’a hitap etti.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Genel Kurula hitabında 
Türkiye’nin en çok insanî 
yardım yapan ülke olduğunu 
belirterek, “Bu bakımdan Türkiye 
belki dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri değildir ama en 
cömert ülkesidir.” dedi. Dünyanın 
ciddi göç hareketleriyle yerinden 
edilme gibi birçok zorlukla karşı 

karşıya olduğunu söyleyen 
Şentop, bu sorunlara karşı, çok 
taraflılığı ve ortak gayretleri 
esas alarak müşterek bir duruş 
geliştirmek gerektiğini belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, uluslararası örgütlerin 
bir kısmının, özellikle de 
Birleşmiş Milletlerin (BM), kuruluş 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ‘DAHA BÜYÜK 
BİR AVRASYA: DİYALOG. GÜVEN. ORTAKLIK’ 
TEMALI AVRASYA PARLAMENTO BAŞKANLARI  
4. TOPLANTISINDA KONUŞTU
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amaçlarında öngörülen dünya 
barışını sağlama misyonunu 
yerine getirmekten çok uzak 
olduğunu ifade ederek, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bu durumu “Dünya 
beşten büyüktür.” itirazıyla ifade 
ettiğini hatırlattı. 

Uluslararası siyaseti ve küresel 
dengeleri dinamik ve sahici 
kurumlarla ele almanın en akılcı 
yol olduğunun altını çizen TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Dolayısıyla son yıllarda ivme 
kazanan parlamenter diplomasi 
süreçlerini ve parlamentolar 
arası zirveleri bu açıdan 

değerlendirmenin önemli ve 
hayati olduğu kanaatindeyim.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
parlamentoların diplomaside ve 
dış politikada kayda değer rol 
üstlenmeye başladığına dikkati 
çekerek, “Parlamenterler, artık dış 
siyasetin teşkili ve tatbikinde daha 
aktifler. 

Bizler, dünyanın kalbindeki 
Avrasya coğrafyasında 
halklarımızın temsilcileri olarak 
parlamenter diplomasiyi etkin 
şekilde kullanmalıyız.” şeklinde 
konuştu.

“Yeniden Asya”

Türkiye’nin, büyük Avrasya 
coğrafyasında sürmekte olan 
kapsamlı dönüşüme uygun 
şekilde “Yeniden Asya” başlığıyla 
girişim başlattığını anımsatan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Bu girişimle, Türkiye, 
Asya genelinde ortaya çıkan çok 
yönlü dinamizmden daha iyi ve 
verimli biçimde yararlanmayı 
ve buna katkı sağlamayı 
amaçlamaktadır.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Avrasya Parlamento 
Başkanları Süreci”ni de bu yeni 
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girişimin, çok taraflı parlamenter 
boyutlarından biri olarak 
gördüklerini ve önemsediklerini 
ifade etti. 

Türkiye’nin dış politikasını 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi 
doğrultusunda yürüttüğüne 
işaret eden TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Bu anlayışla, 
pek çok ülkeyle Yüksek Düzeyli 
İşbirliği Konseyi mekanizması 
kurduk. ‘Yeniden Asya’ girişimimiz 
ile bu sayıyı daha da artıracağız.” 
diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, yakın çevredeki ihtilaflara 
kesin çözümler bulunması için 
“bölgesel sahiplenme” anlayışının 
önem taşıdığını dile getirerek, 
“Bu çerçevede, çok taraflı iş 
birliği süreçlerine ve bölgesel 
girişimlere öncülük ediyoruz. 
Esasen, Avrasya Parlamento 
Başkanları Toplantıları sürecini de 
bölgesel sahiplenme kavramının 
parlamenter diplomasi boyutu 
olarak telakki ediyoruz.” ifadesini 
kullandı.

“Dünyada en çok mülteciye ev 
sahipliği yapan ülke Türkiye.”

Dünyada en çok mülteciye ev 
sahipliği yapan ülkenin Türkiye 
olduğunu hatırlatan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Türkiye, 2016 ve 2015 yıllarında 
ikinci, 2014-2013 ve 2012’de ise 
üçüncü en çok insanî yardım 
yapan ülke oldu. Bu bakımdan 
Türkiye belki dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri değildir ama en 
cömert ülkesidir. 

Bu durum, dış politikamızın insanî 
boyutunu ifade eden en güzel 
sonuçtur.” dedi.

“Kazakistan’ın FETÖ’nün 
faaliyetlerine son vereceğini 
umuyoruz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, yakın 
zamanda Kazak makamlarının 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) elebaşılarının iadesini 
yapacağına, mal varlıklarını 
donduracağına ve medya 

uzantılarının faaliyetlerine son 
vereceğine inandığını söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa  Şentop Kazakistan  
Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin 
ile görüştü. Görüşmede, iki 
ülke ilişkilerinin her alanda 
daha da geliştirilmesi, FETÖ ile 
etkin mücadele konuları ele 
alındı. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, tarihi kardeşlik 
bağlarından güç alan stratejik 
ortaklık düzeyindeki iş birliğinin 
gelecek yıllarda her alanda daha 
da güçlenmesi gerektiğini dile 
getirdi.  

TBMM Başkanı Şentop, “Sadece 
Türkiye için değil, dost ve kardeş  
Kazakistan için de bu örgütün bir 
tehdit olduğu kanaatindeyiz. Bu 
noktada yakın zamanda Kazak 
makamlarınca FETÖ elebaşılarının 
iadesi, mal varlıklarının 
dondurulması ve medya 
uzantılarının faaliyetlerine son 
verilmesinin gerçekleşeceğini 
ümit ediyoruz.” dedi. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen “Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık” temalı Avrasya 
Parlamento Başkanları 4. Toplantısı’na katılarak konuşma yaptı.
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TBMM Başkanı  
Prof. Mustafa Şentop, 

Kazakistan’ın Başkenti Nur 
Sultan’da yapılan Avrasya 

Parlamento Başkanları 
dördüncü toplantısı 

kapsamında peş peşe ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı Şentop, 
hem Genel Kurul 

toplantısında konuştu,  
hem de toplantıya 

katılan ülke Parlamento 
başkanlarıyla  

8 ayrı görüşme yaptı. 
TBMM Başkanı Şentop, 

Rusya Federal Meclisi 
Devlet Duması Başkanı 

Vyaçeslav Volodin 
ile görüşmesinde, 
Avrasya başkanlar 

toplantısının Avrupa 
ayağının güçlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayarak, 

“Hem Avrupa’dan 
katılımı sağlamak, hem 
de bir toplantı Asya’da, 
bir toplantı Avrupa’da 

yapmak gibi bir şey 
gerçekleşebilirse iyi olur.” 

dedi. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Nahçıvan Anlaşması’nın 10. Yıl Dönümü” konulu  
konferansta konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi (Bundestag) Başkan Vekili Hans-Peter 
Friedrich’e, Alman Federal Meclisi’nde Türk Dostluk Grubu Başkanlığına, PKK’ya verdiği destekle 
bilinen Sevim Dağdelen’in seçilmesine yönelik tepkisini dile getirdi.

Kazakistan Meclis Başkanı 
Nigmatulin de ülkesinin Türkiye 
ile her alanda iş birliğini 
geliştirdiğini vurgulayarak, “Yeni 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 
Tokayev, Türkiye ile ilişkileri 
geliştirmeye olan bağlılığını teyit 
etmiştir. 

Ülkelerimiz arasında iş birliği 
gelişmeye devam edecektir.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da, Kazakistan Kurucu 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.

TBMM 
Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa 
Şentop, 
Kazakistan 
Meclis 
Başkanı 
Nurlan 
Nigmatulin 
ile görüştü.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2019 35



TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2019 Yılı Eğitim Planı kapsamında, Mecliste 
çalışan personel için özel eğitim programları devreye alındı. Temel ve 
Oryantasyon, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, İş Kanunu, Sıfır Atık Projesi 
Bilinçlendirme, Disiplin Hukuku, Milletvekili Personeli Yasama ve Banko 
Memurları Motivasyon Eğitimleri başta olmak üzere düzenlenecek eğitim 
programları ile Meclis personelinin verimliliğinin ve hizmet kalitesinin 
artırılması amaçlanıyor.

Öngörülen program 
kapsamında İşaret 
Dili Eğitimi 23 Eylül - 1 

Ekim 2019, Banko Memurları 
Motivasyon Eğitimi ise 24-
25 Eylül 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilirken, Elektronik 
Belge Yönetim Sistemi Eğitimi 
21 Ekim - 31 Aralık 2019 tarihleri 
arasında yapılacak. Yılın son 
çeyreğinde ayrıca Araç 
Protokolü, Stenograf Yardımcıları 
Yönlendirme, Disiplin Hukuku, 
Sıfır Atık Projesi Bilinçlendirme, 
Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen 
Ve Sanitasyon ile Temel Ve 
Oryantasyon Eğitimleri Meclis 
personeline verilecek. Eğitim 
programı kapsamında teknik 
eğitimler de yer alıyor olup, İş 
Kanunu Eğitimi ile Diplomatik 

Yazışma Kuralları Eğitimi de 
personele verilecek eğitimler 
arasında bulunuyor. Eğitim 
programından ayrıca milletvekili 
danışmanları, yardımcı 
personeller ve siyasî grup 
personelleri de faydalanabilecek. 
Milletvekillerine doğrudan 
hizmet sunan danışman, ikinci 
danışman ve yardımcı personel 
ile siyasî parti grup personeline, 
14 Ekim-15 Kasım 2019 tarihleri 
arasında yasama eğitimi verilmesi 
planlanıyor. 

TBMM İdari Teşkilatının yapısını, 
işleyişini, milletvekillerine sunulan 
hizmetleri içeren oryantasyon 
eğitimi ve yasama sürecine 
ilişkin ayrıntılı bilgilerin ele 
alınacağı programla, “personelin 

kurumu tanıması, verimliliğinin 
ve hizmet kalitesinin artırılması” 
hedefleniyor. Personele, eğitimler 
çerçevesinde yasama dönemi, 
yasama yılı, birleşim, oturum, tatil, 
ara verme, olağanüstü toplantı 
gibi yasamayla ilgili temel 
kavramlar ile yasamayla ilgili 
temel kurumlar anlatılacak. 

Öte yandan TBMM yıllık eğitim 
planı kapsamında şimdiye kadar, 
Stenografi Kursu, Yasama Uzman 
Yardımcısı Eğitim Programı, Kamu 
İhale Mevzuatı Eğitimi, Çevre 
Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim 
Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
İleri Düzeyde Kamera Kullanım 
Tekniği başta olmak üzere birçok 
başlık altında personele eğitim 
verildi.

TBMM HİZMET KALİTESİNİ 
ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR
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TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığında 
banko memuru olarak görev yapan 
personele vatandaşla daha etkin iletişim 

kurabilmeleri amacıyla 24-26 Eylül tarihleri 
arasında eğitim verildi. Meclisin 2019 Yılı Eğitim 
Planı kapsamında; Milletvekili Hizmetleri 
Başkanlığında banko memuru görevini 
üstlenen personelin bilgilerinin güncellenmesi 
ve eksikliklerinin giderilerek, iş motivasyonu 
sağlanması amacıyla “Banko Memurları 
Motivasyon Eğitimi” veriliyor. 

Söz konusu eğitim, İletişim Teknikleri, Zor 
İnsanlarla İletişim, Mesleki Protokol, Nezaket 
Kuralları, Güzel ve Etkili Konuşma ile Stresle 
Başa Çıkma Yöntemleri konu başlıkları altında 
Milletvekili Hizmetleri Başkanlığında görevli 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erol Yılmaz tarafından 
verildi. Eğitimler, Beştepe Eğitim ve Sosyal 
Tesislerinde gerçekleştirildi.

Meclis Personeline, işitme engelli 
ziyaretçiler ile doğrudan iletişim 
engelini aşabilmek için işaret dili 

eğitimi veriliyor. TBMM Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı, Meclisin 2019 yılı Eğitim Planı 
kapsamında Ziyaretçi Kabul Personeli ve Koruma 
Dairesi Başkanlığı personeline yönelik, bilgi 
ve becerilerini geliştirmek amacıyla “İşaret Dili 
Eğitimi” düzenliyor.

Söz konusu eğitim, ilgili personelin işitme engelli 
ziyaretçilerle etkin iletişim kurmasını sağlamak 
amacıyla “Parmak Abecesi, Temel İşaret Dili Bilgisi, 
Kendini Tanıtma, Tanışma İçin Soru Cümleleri, 
Temel İletişimde Gerekli Olacak Yardım İsteme 
ve Yardım Etmek İçin Kullanılacak Cümleler 
ve Karşılıklı Konuşma Pratikleri” konu başlıkları 
altında Meclis Televizyonu muhabirleri tarafından 
veriliyor. 23 Eylül’de başlayan eğitimler, 1 Kasım 
2019 tarihine kadar devam edecek.

ETKİLİ İLETİŞİM 
EĞİTİMİ

İŞARET DİLİ 
EĞİTİMİ
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Millî Savunma Üniversitesine bağlı deniz, kara ve hava harp okullarından 
mezun olan teğmenler, diplomalarını 31 Ağustos’ta düzenlenen törenle 
aldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop da katıldı.

Millî Savunma 
Üniversitesine bağlı 
deniz, kara, hava 

harp okullarından mezun olan 
teğmenler, diplomalarını  
31 Ağustos’ta düzenlenen törenle 
aldı. Tuzla’daki Deniz Harp 
Okulu’nda düzenlenen törene, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, Gençlik 

ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Millî 
Savunma Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve mezun 
öğrencilerin aileleri katıldı.

Törene katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, alana 
gelişinde harp okulu mezunlarını, 
“Merhaba Harbiyeli. Nasılsınız?” 
diyerek selamladı. Konuşmaların 
ardından derece alan teğmenler 
diplomalarını aldı. Deniz Harp 
Okulu Birincisi Teğmen Ataberk 
Üncü tarafından okunan ant 

metniyle teğmenler ant içti. 
Teğmen Üncü daha sonra Deniz 
Harp Okulu mezuniyet zincirine 
246’ncı yıl baklasını kaloma verdi. 
Kara Harp Okulu dönem birincisi 
Teğmen Ahmet Furkan Bahar 
ile Hava Harp Okulu dönem 
birincisi Teğmen Şahin Dartılmak 
yaş kütüğüne plaket çaktı. Harp 
okullarının dönem birincilerine 
diplomaları Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından verilirken 
ikinci olan teğmenler 
diplomalarını Meclis Başkanı 
Mustafa Şentop’un elinden aldı.

DENİZ, KARA VE HAVA HARP 
OKULLARINDA 

MEZUNİYET COŞKUSU
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DESTANSI BİR MÜCADELENİN 
TARİHİ 9 Eylül 1922

“Millî Mücadele’nin zaferle taçlandığı ve güzel İzmir’in işgalden kurtarıldığı 9 Eylül 1922’nin 97’nci yıl dönümü 
milletimize kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün 
şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum.”

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP 
TBMM Başkanı
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“EĞİTİME AYRILAN PAY 114 
MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ”
Eğitim - öğretimde sadece fiziki altyapının oluşturulmasının yeterli 
olmadığını vurgulayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eğitim 
alanında zihniyet değişikliğine de ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Genel 
bütçeden eğitime ayrılan 

7,5 milyar lira olan pay, 17 yıl 
sonra bugün 114 milyar liraya 
yükselmiştir.” dedi. 16 Eylül’de 
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 
hayırsever Yusuf Şenel tarafından 
yaptırılan 32 derslikli okulun 
açılış törenine katılan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
öğrencilere vatana, millete 
ve devlete bağlılık anlayışı ile 
eğitim verilmesi gerektiğini 
söyledi. Ülkeye 17 yılda 309 bin 
yeni dersliğin kazandırıldığını 

anlatan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 
konuşmasına 
devam etti: 
“Öğretmen 
sayısında 
yüzde 100’ün 
üzerinde artış 
gerçekleştirildi. 
602 bin yeni 
öğretmen eğitim 

ordumuza dahil oldu. Bir milyonun 
üzerinde de öğretmenimiz var. 
Hayırseverlerimiz de bu eğitime 
destek veriyor.”

“Vatan, millet sevgisinin 
de çocuklarımıza verilmesi 
gerekiyor.”

Eğitim alanında zihniyet 
değişikliğine de ihtiyaç 
duyulduğunun altını çizen TBMM 
Başkanı Şentop, bu konuda 
önemli mesafeler kaydedildiğini 
aktardı. Verilen eğitimin millet ve 
devlet geleneğine bağlı olması 

gerektiğini ifade eden TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“Vatan, millet sevgisinin de 
çocuklarımıza verilmesi gerekiyor. 
Önceki zamanlarda söylenmiş, 
bir düşünce adamımızın sözü, 
‘İyi yetişmiş insan Türkiye’ye ait 
değildir. Türkiye’ye ait insanlar da 
iyi yetişmiş değillerdir’ diyordu.” 
Türkiye’de 432 bin 288 dersliğe 
akıllı tahtalar yerleştirildiğini, 
1,5 milyon tablet dağıtıldığını 
dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, şunları kaydetti: “Ders 
kitapları bedava dağıtılıyor. 
Yetişme konusunda iyi bir 
altyapı hazırlandı. Bununla 
beraber, değerler eğitimi 
de çocuklarımıza aktarıldığı 
takdirde, geleceğe daha umutla 
bakacağız. Yusuf Şenel beyin 
gönül zenginliğinin örnek 
olmasını istiyorum. Derslik sayımız 
arttı, büyük mesafeler alındı ama 
Şenel gibi hayırseverlerimizin 
yaptıkları binalarla önemli 
mesafeler kat edeceğiz.”
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KİTAPLAR DÜNYAYI 
ZENGİNLEŞTİRİR
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, okulların öğrencilere dünyadaki 
gelişmelerden kopmadan, zihin için neşeli, cesur, anlamlı ve bilgelikle 
çizilmiş yol haritaları sunması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 27 Eylül’de 
Edirne TED Koleji’nin 

açılış törenine katıldı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
okulların, öğrencilere dünyadaki 
gelişmelerden kopmadan, zihin 
için neşeli, cesur, anlamlı ve 
bilgelikle çizilmiş yol haritaları 
sunması gerektiğini söyledi. 
Temel hedeflerinin sadece 
başarılı olmak değil, iyi ve başarılı 
olmak olduğunu vurgulayan 
TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasına şöyle devam 
etti: “Okul bizi bilgi yönünden 
zenginleştirebilir ama ruhumuzu 
zenginleştirecek şey çoğu zaman 
arkadaşlarımızdır, ders dışında 
da eğilmemiz gereken, dünyayı 
zenginleştiren sonsuz sayıdaki 

kitaplardır. İnsanî yönlerinizin 
törpülenmesine müsaade 
etmeyin. Sadece bilginin 
peşinde olursanız kaybedersiniz. 
Çünkü araştırmalar gösteriyor ki 
üniversitelerde bile, birinci sınıfta 
öğrenilen bilgilerin en az yüzde 
50’si öğrenci daha mezun iken 
eskimiş ve işe yaramaz oluyor. O 
yüzden körlemesine öğrenmeyi 
değil, öğrenmeyi öğrenmenizi 
tavsiye ediyorum.” 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 27 Eylül’de Çerkezköy 
programı kapsamında Ticaret 
ve Sanayi Odası Trakya Anadolu 
Lisesi’nin açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, gençleri yeni bir 
irfan yuvasına daha kavuşturmuş 
olmanın mutluluğunu 

yaşadıklarını söyledi. TBMM 
Başkanı  Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi 
Odasınca yaptırılan 43 derslikli 
okulda bu yıl 374 öğrencinin 
öğrenim göreceğini belirterek, 
gelecek yıllarda kapasitenin bin 
381’e ulaşacağını ifade etti. 

Çocukların maneviyatlarının 
tam, millî hislerinin güçlü olması 
gerektiğini vurgulayan TBMM 
Başkanı  Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Evlatlarımız şahsiyetli 
ve özgüvenli bireyler olmalılar. 
Onları dış dünyaya açık, sosyal bir 
kişilik olarak yetiştirmeliyiz. Dünün 
meselelerini tartıştırmak yerine, 
yarının imkânlarını ve fırsatlarını 
düşünmelerini sağlamalıyız.” diye 
konuştu.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 
TEMELLERİNİN ATILDIĞI  

SİVAS KONGRESİ

YAŞINDA

“MANDA VE HİMAYE KABUL 
OLUNAMAZ.”

“MİLLÎ SINIRLARI İÇİNDE VATAN 
BÖLÜNMEZ BİR BÜTÜNDÜR, 

PARÇALANAMAZ.”

“HER TÜRLÜ YABANCI İŞGAL VE MÜDAHALESİNE 
KARŞI MİLLET, TOPYEKÛN KENDİSİNİ 

SAVUNACAK VE DİRENECEKTİR.”

Mustafa Kemal Atatürk ve  
silah arkadaşları tarafından  
4 Eylül 1919’da gerçekleştirilen  
Sivas Kongresi’ne ev sahipliği yapan ve  
108 gün boyunca Millî Mücadele’nin  
merkezi olan Sivas’ta, tarihi kongrenin  
100. yılı coşkusu yaşanıyor. 
Fotoğrafta, Mustafa Kemal Atatürk, 
beraberindeki Heyet-i Temsiliye 
üyeleriyle görülüyor.
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Bir asır önce bir milletin bağımsızlığının dünyaya 
haykırıldığı,  4 Eylül 1919’da gerçekleştirilen 
Sivas Kongresi, Millî Mücadele’nin merkezi olan 
Sivas’ta coşkuyla kutlandı.

CUMHURİYET’İN İLANINA 
GİDEN SÜREÇ

• Mustafa Kemal Atatürk,  
2 Eylül 1919’da 
Erzurum’dan Sivas’a geldi 
ve 18 Aralık 1919’a kadar 
kentte kaldı. 4 Eylül 1919 
Perşembe günü saat 
14.00’te bugünkü Atatürk 
Kongre ve Etnografya 
Müzesi binasında, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerinin atıldığı Sivas 
Kongresi yapıldı.  
7 gün süren ve “manda” 
tartışmalarının da 
yaşandığı kongre, 
11 Eylül 1919’da 
sonuç bildirgesinin 
yayımlanmasıyla 
kapandı. Ulusal kurtuluş 
mücadelesine ışık 
tutacak kararların alındığı 
kongreye ev sahipliği 
yapan Sivas, 108 gün Millî 
Mücadele’nin merkezi 
oldu. 

• Halkın bütününü 
kapsayan ilk örgütsel 
faaliyet Sivas’ta 
gerçekleştirildi ve Sivas 
Kongresi,  şekli ve içeriği 
itibarıyla adeta millî bir 
meclis işlevini gördü. 

• Kongrede yeni seçilen 
üyelerin katılımıyla 
yurdun tamamını 
kapsayan Heyeti 
Temsiliye, bütün vatanı 
temsil eder hale geldi, 
ulusal örgütlenme tüm 
vatanı kapsadı. 

• Bu hareket, 9 Eylül 
1922’de büyük bir zafere 
kapı açtı, 29 Ekim 1923’te 
ise Cumhuriyet’in ilanıyla 
taçlandı. 

İstiklal Harbimizin dönüm 
noktalarından biri olan Sivas 
Kongresi, 100. yıl dönümünde 
düzenlenen etkinliklerle kutlandı. 
4 Eylül’de Sivas’ta düzenlenen 
törenlere, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar 
katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Sivas 
Kongresi’nin 100. Yıl dönümü 
dolayısıyla düzenlenen etkinlikler 
kapsamında ilk olarak Atatürk 
Anıtı’na çelenk koydu. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Sivas’ta düzenlenen törenlere; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK PARTİ, CHP ve 
MHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 
ve diğer ilgililer de katıldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
beraberlerindeki heyet ve 
davetliler ile birlikte Atatürk 
Kongre Müzesi’ne gittiler. Sivas 
Kongresi’nin 100. yıl dönümü 
kutlama etkinlikleri kapsamında, 
kongrenin yapıldığı tarihi 
salondaki sıraya oturarak, 
tiyatro oyuncuları tarafından 
Sivas Kongresi’nin temsili olarak 
canlandırılmasını izlediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Manda ve himaye asla kabul 
edilemez.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop 
ve beraberlerindeki heyet 
Sivas Cumhuriyet Meydanı’nda 
düzenlenen kutlama programına 
katıldı. Burada vatandaşlara hitap 
eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Bir asır sonra 
bir kez daha tekrarlıyoruz ki, 

manda ve himaye asla kabul 
edilemez.” dedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti: “Tam bir asır önce bugün 
yurdun dört bir yanından gelerek 
Sivas Kongresi’ne iştirak eden 
delegeler burada millî bir duruş 
sergilemişlerdir. Milletimizin 
işgalci güçlere asla boyun 
eğmeyeceğini, birbirine sımsıkı 
kenetlenerek mücadeleye hazır 
olduğunu bütün dünyaya yine 
buradan ilan etmişlerdir.”

100. yılında Sivas Kongresi, Atatürk Kongre Müzesi’nde tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar, Atatürk Kongre Müzesi’nde tiyatro oyuncuları tarafından Sivas 
Kongresi’nin temsili olarak canlandırılmasını izledi.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2019 45



TBMM Başkanı  
Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, 
Sivas Kongresi’nin 
100. yıl dönümü 
dolayısıyla mesaj 
yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Bundan 
100 yıl önce millî iradeyi 

temel alan, seçilmiş temsilcilerin 
katılımıyla toplanan Sivas 
Kongresi’nde Millî Mücadele’nin 
esasları belirlenmiş, işgale karşı 
konulacağı, manda ve himayenin 
asla kabul edilemeyeceği, 
vatanın tüm zorluklara ve 
yokluklara karşı savunulacağı 
vurgulanmıştır. Bu yüzden Sivas 
Kongresi, Millî Mücadele’nin 
dönüm noktalarındandır.” 
ifadesini kullandı.

İşgal ve istila tehdidi karşısında 
Millî Mücadele ruhunu 
yükseltmeyi en asli vazifesi 
sayan milletin şanlı tarihinin 
parlak sayfalarından birini teşkil 
eden Sivas Kongresi’nin 100. 
yıl dönümünün idrak edildiğini 
belirten TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, mesajında 
şunları kaydetti:

“Bundan 100 yıl önce millî iradeyi 
temel alan, seçilmiş temsilcilerin 

katılımıyla toplanan Sivas 
Kongresi’nde Millî Mücadele’nin 
esasları belirlenmiş, işgale karşı 
konulacağı, manda ve himayenin 
asla kabul edilemeyeceği, 
vatanın tüm zorluklara ve 
yokluklara karşı savunulacağı 
vurgulanmıştır. Bu yüzden Sivas 
Kongresi, Millî Mücadele’nin 
dönüm noktalarındandır. 

Milletimizi tek vücut haline 
getirerek bağımsızlığımızın 
kazanılmasını ve ardından 
Cumhuriyetimizin kuruluşunu 

sağlayan, milletimizin kendi 
ruhundan şekillenerek inşa 
etmiş olduğu yüce Meclisimiz, 
Sivas Kongresi’nde ortak bir 
ruhla birleşen, vatan aşkı ile 
bütünleşen vatanperverlerin 
gayretiyle inşa edilmiştir. Sivas 
Kongresi’nin 100. yıl dönümü 
vesilesiyle bir kez daha başta 
Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, 
tüm kahramanlarımızı saygı ve 
şükranla anıyor, Kongreye ev 
sahipliği yapan Sivaslıları ve 
tüm vatandaşlarımızı saygı ve 
hürmetle selamlıyorum.” 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“SİVAS KONGRESİ MİLLÎ 
MÜCADELENİN DÖNÜM 

NOKTALARINDANDIR”
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SU ÜRÜNLERİ KANUNU 
DEĞİŞİYOR
AK PARTİ milletvekillerinin imzasını taşıyan Su Ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin birinci bölümü 31 Ekim’de 
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

AK PARTİ milletvekillerinin 
imzasını taşıyan Su Ürünleri 
Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 
10 maddeden oluşan birinci 
bölümü 31 Ekim’de TBMM 
Genel Kurulunda kabul edildi. 
Kabul edilen maddelere 
göre, ticari amaçlı su ürünleri 
avcılık faaliyetinde bulunacak 
gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra 
ticari amaçlı su ürünleri avcılık 
ya da yetiştiricilik faaliyetinde 
kullanılacak gemiler ve 
diğer su vasıtaları için de Tarım 
ve Orman Bakanlığından ruhsat 
tezkeresi veya izin alınması 
zorunlu olacak.

Teklife göre; 

• Satışa sunulan su ürünlerinden 
asgari avlanılabilir ağırlıktan 
ve boy uzunluğundan 
küçük olanlar ile av yasağı 
döneminde avlanmış olanlar 

perakende değil, yem 
sanayi ham maddesi olarak 
satışa sunulacak. Avlanması 
tamamen yasak olan türler ise 
kamu kurum ve kuruluşlarına, 
bilimsel kuruluşlara ya da 
sosyal yardım kuruluşlarına 
bağışlanabilecek.

• Balıkçı barınaklarının 
işletilmesine, denetlenmesine 
ve bu maddenin 
uygulanmasına ilişkin diğer 
usul ve esaslar da Ulaştırma ve 
Altyapı ile Çevre ve Şehircilik 
bakanlıklarının görüşü alınarak 
Tarım ve Orman Bakanlığınca 
çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenecek.

• Balıkçı barınaklarından 
yararlanma hakkı öncelikli olarak 
ticari balıkçılar ve su ürünleri 
yetiştiricilerinin olacak.

• Kanuna aykırı fiiller sonucunda 
oluşan masraflar, aykırılığı 

işleyenden, gemi sahibi veya 
donatandan tahsil edilecek.

• Kaynakların korunması 
amacıyla su ürünlerinin yurt 
dışına çıkarılması ve canlı olarak 
yurt içine sokulması izne tabi 
olacak.

• Sahiplenilmeyen veya 
mülkiyetin kamuya geçirilmesi 
kararı kesinleşen istihsal 
vasıtaları satılamayacak; 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
veya bilimsel kuruluşlara 
bağışlanabilecek.

• Düzenlemeyle yunus türlerini 
koruma altına alan ve 
Türkiye’nin taraf olduğu Bern 
Sözleşmesi hükümlerine uygun 
olarak “Yunus balığı avcılarına 
gerekli tüfek ve fişekleri 
kooperatifler eliyle meccanen 
vermeye ilgili Bakanlık 
yetkilidir.” ibaresi Su Ürünleri 
Kanunu’ndan çıkarılacak.
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PAB 141. GENEL KURULU

Parlamentolar Arası 
Birlik 141. Genel Kurulu 
13-16 Ekim tarihlerinde 

Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’da düzenlendi.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Parlamentolar Arası Birlik 141. 

Genel Kurulu’na katılmak üzere 
13-16 Ekim tarihlerinde Sırbistan’ın 
başkenti Belgrad’a gitti. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin dönem başkanlığını 
üstlendiği Asya Parlamenter 
Asamblesi (APA) koordinasyon 
toplantısına başkanlık yaptı. PAB 
141. Genel Kurul Toplantısı’na 
katılan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin 3,6 
milyondan fazlası Suriyeli Arap, 
Kürt ve Türkmen olmak üzere 4 
milyonu aşkın kişiyle dünyada 
en fazla mülteciye ev sahipliği 
yapan ülke olduğunu dile getirdi. 
Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin 
değerlendirmede bulunan 
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 
harekâtın tek amacının Suriye’nin 
kuzeyinde oluşan istikrarsız 
ve kontrolsüz bölgelerden 
Türkiye’ye yönelen terör tehdidini 

önlemek olduğunu vurguladı. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin Suriye’nin 
toprak bütünlüğü ve siyasi 
birliğinden yana olduğuna dikkati 
çekerek, “Türkiye, başta Astana 
Süreci olmak üzere Suriye’de 
kalıcı barışın sağlanması için 
her türlü girişimin içinde yer 
almaktadır.” ifadesini kullandı. 
Türkiye’nin Suriye ile sınırındaki 
toprakların bir kısmında Suriye’nin 
kontrolünün bulunmadığına işaret 
eden TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

“Bu kontrolsüz durumdan 
istifa eden bazı terör örgütleri, 
Türkiye’ye dönük silahlı ve terör 
eylemleri olacak şekilde bir 
yapılanma içine girmişlerdir. 
Son bir yılda Suriye PKK’sı 
olan terör örgütü PYD - YPG 
tarafından Türkiye sınırları içinde 
100’den fazla terör eylemi 
gerçekleştirilmiştir. Türkiye, terör 

örgütlerinin bertaraf edilmesi 
için bugüne kadar askeri 
seçenek dışında her türlü yolu 
samimiyetle ve sabırla denemiş 
ama Suriye PKK’sı olan PYD-
YPG isimli terör örgütünün sınır 
ötesindeki yapılanması bertaraf 
edilememiştir.”

Şentop, terörün küresel tehdit 
olduğunu belirterek, Türkiye’nin 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 
PKK/PYD - YPG, DEAŞ ve DHKP-C 
gibi terör örgütlerinden yönelen 
tehditlerin ortadan kaldırılması 
için çabalarını sürdürmeye 
devam edeceğinin altını çizdi. 
Birçok ülkenin terörle mücadele 
noktasında yaptığı eleştirileri 
“akılcı, hukuki ve samimi 
bulmadığını” söyleyen TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Kendilerine zarar veren terör 
örgütleriyle mücadele eden 
ama Türkiye’ye saldıran terör 
örgütlerine arka çıkan bazı 
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ülkeleri teşhir etmekten de 
kaçınmayacağız.” dedi. DEAŞ’ın 
birçok ülke için olduğu gibi, 
Türkiye için de kanlı bir terör 
örgütü olduğunu vurgulayan 
Şentop, şu ifadeleri kullandı: “PKK 

Fransa’nın öncülüğünde İngiltere, 
Almanya, İsviçre ve Mısır’ın 
aralarında bulunduğu ülkeler, 
Barış Pınarı Harekâtı’nın aleyhine 
karar alınması ve Türkiye’nin 
kınanmasını içeren “Sivillerin 
Korunması ve Uluslararası 
Güvenlik: Türkiye’ye Suriye’deki 
Harekâtı Durdurma Talebi” 
başlıklı öneriyi, son dakikada 
“acil gündem maddesi” olarak 
genel kurul gündemine getirmek 
istedi. Fransa’nın, Türkiye’yi zor 
durumda bırakmak için getirdiği 
önerge, TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un ortaya 
koyduğu stratejiyle reddedildi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop başkanlığındaki Türk 

ve onun uzantısı Suriye PKK’sı 
olan PYD - YPG de DEAŞ gibi kanlı 
bir terör örgütüdür. Biz Türkiye 
olarak, NATO’daki müttefiklerimizi 
terör örgütüne karşı yanımızda 
görmeyi beklerken bazı 

heyeti, Fransa’nın böyle bir 
önerge girişiminin olacağını 
önceden haber alarak karşı 
hamle için hazırlık başlattı. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop bir yandan TBMM 
heyetinde yer alan tüm partilere 
mensup milletvekilleriyle 
görüşürken, diğer yandan da 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı arayarak 
Fransa’nın önerge girişimine 
karşı Türkiye’nin de Batılı ülkelerin 
teröre karşı ikiyüzlülüğüne ilişkin 
bir önerge planladığını aktardı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
da destek verdiği hamlenin 
hayata geçirilmesi için hızlı 
bir girişim başlatıldı. “Terörle 

müttefiklerimizin terör örgütünün 
yanında yer aldığını görmekten 
dolayı hayret içindeyiz. NATO 
müttefiklerimize soruyoruz: 
Müttefikiniz Türkiye midir yoksa 
PKK terör örgütü müdür?”

Mücadele ve Suriye’deki 
Sorunun Çözümüne İlişkin Batılı 
Ülkelerin Çifte Standardı” başlıklı 
önergeyi hazırlatan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin içinde yer aldığı 
gruplardaki ülkelerin delegasyon 
başkanlarıyla da temasa geçti. 
Özellikle Fransa’nın önergesine 
verilecek desteği azaltarak 
reddedilmesini sağlayacak bir 
blok oluşturulmaya çalışıldı. 
Genel kurulun sabah oturumunda 
konuşan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
önergesi üzerine ikinci kez 
kürsüye çıkarak Fransa’nın terör 
konusundaki ikiyüzlülüğüne 
vurgu yaptı.  TBMM Başkanı Prof. 

PAB Genel Kurulu’nda 
Diplomatik Başarı
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Dr. Mustafa Şentop, “Türkiye 
tarafından, ülkesine ve sivil 
halkına yönelen terör örgütü 
PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin 
silahlı saldırılarına son vermek 
üzere başlatılan Barış Pınarı 
Harekâtı’nda, başta Fransa olmak 
üzere bazı Batılı devletlerin bu 
örgüte verdiği açık destek tespit 
edilmiştir. Fransa, terör örgütünü 
destekliyor. Avrupa Birliğinin (AB) 
terör örgütü olarak gördüğü 
PKK’lıları Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda ağırlıyor.” ifadelerini 
kullandı. Daha sonra yapılan 
oylamada, Hindistan’ın teklif ettiği 
iklim değişikliğiyle ilgili önerge 
kabul edildi.

Fransa’nın başını çektiği İngiltere, 
Almanya, İsviçre ve Mısır’ın da 
desteklediği Türkiye’nin Barış 
Pınarı Harekâtı’nı hedef alan 
önerge ise TBMM Başkanı 
Şentop ve beraberindeki 
parlamenterlerin yoğun temasları 
sonucunda reddedildi. Bu arada, 
oylama sırasında Fransa’nın 
önerisinden yana oy kullanan 
İran heyetinden bir milletvekilinin, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un yanına gelerek 
oylamada ülkesinin tavrından 
duyduğu üzüntüyü dile getirdiği 
de öğrenildi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
ACİL GÜNDEM MADDESİ 
ÖNERİSİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Sırbistan’ın başkenti 
Belgrad’da devam eden 
Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. 
Genel Kurul Toplantısı’nda Fransa, 
İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır 
tarafından Türkiye’nin terörle 
mücadelesine karşı verdiği acil 
gündem maddesi önerisine 
karşı; Batılı ülkelerin başta 
Suriye’deki çatışma olmak üzere 
terörle mücadeleye karşı çifte 
standart uygulaması hakkında 
acil gündem maddesi önerisinde 

bulundu ve ikinci kez kürsüye 
çıkarak konuşma yaptı.

Sistemin, dünün sömürgecisi bazı 
devletlerin hegemonik iktidarına 
hizmet eden bir paradigmanın 
ürünü olduğunu dikkati çeken 
Mustafa Şentop, “Suriye’ye 911 
kilometre sınırı olan ve bu ülkede 
yaşanan çatışmaların ve güç 
boşluğunun doğurduğu terör 
örgütlerinin doğrudan hedefi 
haline gelen Türkiye, yürüttüğü 
mücadelenin çeşitli aşamalarında 
bu terör örgütlerinin bazı Batılı 
devletler tarafından finans, altyapı 
ve kamuoyu meşrulaştırması 
bakımlarından desteklendiğini 
görmüştür.” diye konuştu. 
Barış Pınarı Harekâtında, başta 
Fransa olmak üzere bazı Batılı 
devletlerin bu örgüte açık destek 
verdiğinin tespit edildiğine dikkati 
çeken Şentop, bunların yakın 
zamanda Dünya kamuoyu ile 
paylaşılacağını vurguladı. 
Meclis Başkanı Şentop, şu 
ifadeleri kullandı: Türkiye, 
Suriye’de son günlerde 
yaşanan gelişmelerin acil hale 
getirdiği üzere, kamuoylarını 
manipüle etmek ve coğrafyaları 
istikrarsızlaştırmak amacını taşıyan 
terör örgütlerini ve terörizmi 
siyasi nüfuz ve müdahale aracı 
olarak kullanan, başta Fransa 
olmak üzere bazı Batılı ülkelerin 

bu gayrimeşru, pragmatik ve 
sonuçları bakımından yıkıcı 
tavrının uluslararası camia 
tarafından ele alınmasını küresel 
barış ve istikrar açısından 
ihmal edilemeyecek bir görev 
saymaktadır. Bu konuşmamız 
hem tarihe not düşmek hem de 
terör ve terörizme başvurarak 
siyasi nüfuz elde etmek 
isteyenlerin ikiyüzlülüğünü ve 
çifte standardını teşhir etmek 
amacını taşımaktadır. 

Önerimiz desteklendiği takdirde 
bu tabloyu bütün açıklığı ile 
ortaya koyacağız.”

PAB Genel Kurul Toplantısı’nın 
siyasi karar alma zemini olduğunu 
belirten Mustafa Şentop, sözlerini 
şöyle tamamladı: 

“Oylama yapılacak ve karar 
verilecek. Katılan ülkelerin 
çoğu, defaatle Batılı ülkelerin 
emperyalist operasyonlarına 
maruz kalmış, bağımsızlığını 
bu emperyalist ülkelere karşı 
savaşarak kazanmış ülkelerdir.

Ancak emperyalist ülkeler, 
sömürgeci emellerinden 
vazgeçmiş değillerdir. Şimdi 
daha rafine bir şekilde, göz 
boyayarak emperyalist emellerini 
sürdürmeye çalışmaktadırlar. 

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 201950

TBMM’DEN HABERLER



TBMM BAŞKANI ŞENTOP, SIRP MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Sırbistan ile görüşmede 
geçtiğimiz günlerde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ziyareti ve buna 
ilişkin değerlendirmelerin 
yanında iki ülke ekonomik 
kültürel ticari ilişkilerin daha 
da ileri taşınması konusunda 
mutabık kalındı. Ayrıca TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Sırbistan parlamentosunda bir 
milletvekilinin gündeme getirdiği 

1915 olayları ile ilgili önergenin 
reddedilmesinden memnun 
olduğunu belirtti. 15 Temmuz 
sonrası destek veren ülkelerden 
biri olması nedeniyle de Sırbistan 
heyetine tekrar memnuniyetlerini 
iletti. Suriye’deki operasyona da 
değinen Şentop, tek hedefimiz 
terör örgütünün kendisi ve 
faaliyetlerinin bitirilmesidir. 
Türkiye’nin başka bir amacı ve 
niyeti yoktur ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP AGİTPA BAŞKANI TSERETELI’Yİ KABUL ETTİ

57 ülkenin yer aldığı AGİTPA 
heyeti, görüşmede Suriye’de 
devam eden Barış Pınarı 
Harekâtı’na ilişkin bazı üyelerinin 
endişelerinden bahsetti. TBMM 
Başkanı Şentop Türkiye’nin hem 
AGİTPA’dan hem de uluslararası 
kuruluşlardan tek beklentisinin 
çifte standarttan uzak durması 
olduğunu vurguladı. Şentop, 
“Binlerce kilometre uzaktan 
gelen ABD, Fransa ve İngiltere 
için terörle mücadele haktır 
ama Türkiye için böyle bir hak 

sözkonusu değildir yaklaşımı 
doğru ve kabul edilebilir 
değildir.” ifadelerini kullandı. 

Şentop, Türkiye’nin Suriye’deki 
operasyona tüm yolları 
denedikten sonra bir mecburiyet 
ve hak olarak başvurduğuna 
dikkat çekti. AGİTPA Başkanı 
Tsereteli, operasyona ilişkin 
Türkiye’nin hassasiyetlerine 
saygı duyduğunu ifade 
ederek Asamble üyesi ülkeleri 
bilgilendireceğini söyledi.

Uluslararası terörizm, bazı 
emperyalist Batılı ülkelerin 
yeni sömürgecilik emelleri için 
öncü koludur. Dini, ideolojisi, 
açıklamaları ne olursa olsun, 
uluslararası terör örgütleri 
emperyalistlerin güdümündedir, 
onların örtülü destekleriyle 
hareket etmektedir. Türkiye terör 
örgütlerine operasyon yaparken 
bazı Batılı ülkelerden ses çıkması 
bunun açık bir göstergesidir. 
 
Burada bir karar vereceğiz. Şunu 
unutmayalım. Hepimiz, önce 
vicdanlarımıza, sonra halklarımıza, 
sonra tarihe ve gelecek kuşaklara, 
sonra da Allah’a hesap vereceğiz. 
Bizim muhatabımız, önce sizlerin 
sonra dünya halklarının vicdanıdır. 

Bundan yüzyıl önce burada 
bulunan devletlerin %80’i 
bağımsız devlet değildi. Bir 
kaç on yıl sonra, emperyalist 
devletlerin güçlerinin ne 
olacağına halklar karar verecektir. 

Biz mazlumların ve adaletin 
galip olacağına, sömürgeci 
emperyalistlerin mağlup 
olacağına inanıyoruz. Yeni ve 
adil bir dünya için küçük bir 
adım atmak üzere, emperyalist 
anlayışları mahkum eden 
önerimize destek istiyoruz.” 
 
Öte yandan, Fransa tarafından 
da “Sivillerin Korunması ve 
Uluslararası Güvenlik: Türkiye’ye 
Suriye’deki Harekâtı Durdurma 
Talebi” başlıklı bildiri okundu. 

Oylamaya sunulan Türk tarafının 
bildirisi için 646 katılımcı oy 
kullandı, bildiri 156 “evet”, 490 
“hayır” oyu aldı.

Fransa tarafının bildirisi için ise 
750 katılımcı oy kullandı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve Meclis heyeti Belgrad’daki 
temasları sırasında bazı tarihi 
mekanları da ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Belgrad’da devam eden PAB temasları kapsamında 
Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Maja Gojkoviç ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Belgrad’da AGİTPA Başkanı George Tsereteli ve 
beraberindeki heyeti kabul ederek, bir süre görüştü.
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3. PARLAMENTO BAŞKANLARI 
TOPLANTISI
Afganistan İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan İslam 
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Türkiye’nin oluşumunda rol aldığı 
konferansın ana konusu “Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın 
Güçlendirilmesi” olarak belirlendi.

Terörizmle mücadele 
kapsamlı bir yaklaşım 
ve stratejik çerçeve 

oluşturulması amacıyla 
başlatılan Parlamento Başkanları 
Konferansı’nın üçüncüsü 

TBMM’nin ev sahipliğinde 11-12 
Ekim tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. İstanbul’da Hilton 
Bomonti Otelde TBMM Başkanı 
Prof Dr. Mustafa Şentop’un 
başkanlığında gerçekleştirilen 

üçüncü toplantıya, 4 ülkeden 
3 Meclis Başkanı (Afganistan, 
Pakistan, Rusya), 3 Meclis  
Başkan Vekili (Çin, Pakistan, 
Afganistan) ile 30 milletvekili 
katıldı. 

TBMM’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansında 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.
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Konferansın açılış resepsiyonu 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla 
Dolmabahçe Sarayı’nda 
düzenlendi. Resepsiyonda 
konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan,  “Türkiye olarak 
yaklaşık 35 yıldır terör belası ile 
mücadele ediyoruz. Farklı isimler 
altında faaliyet gösteren ama 
hepsinin de amacı ülkemizin 
birliği, beraberliği, huzuru refahı 
olan terör örgütlerinin saldırısı 
altındayız. Açık konuşmak 
gerekirse bu örgütlerin arkasında 
Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı 
göze alamayan güçler daima 
olmuştur bugün de vardır.” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında şu mesajları verdi: 

Uzun terörle mücadele 
dönemimizde güvenlik 
güçlerimizden ve masum 
vatandaşlarımızdan binlerce şehit 
verdik. Çocukları, kundaktaki 
bebekleri okula giden öğrencileri, 
ibadethaneleri, kütüphaneleri 
hedef almaktan çekinmeyen 
bir barbarlığa şahit olduk. 
Terör örgütlerinin kayıpları 
10 binleri bulmasına rağmen 
maalesef arkalarındaki destek 
kesilmediği için soruna köklü 

çözüm bulamadık. Kuzey Irak ve 
Suriye’de yürüttüğümüz terörle 
mücadele operasyonları asla bu 
ülkelerin toprak bütünlüğünü ve 
egemenlik haklarını hedef almıyor.

Fırat’ın batısını olduğu gibi 
doğusunu da terör örgütlerinden 
temizleyerek, hem sınırlarımızın 
güvenliğini temin edeceğiz 
hem de ülkemizdeki Suriyelilerin 
kendi evlerine huzuru kalple geri 
dönmelerini sağlayacağız. 

Konferansın açılış 
resepsiyonunda konuşan 
TBMM Başkanı Prof Dr. Mustafa 
Şentop, “Bu harekâtın yegane 
amacı son yıllarda Suriye’nin 
kuzeyinde oluşan istikrarsız 
ve kontrolsüz bölgelerden 
Türkiye’ye yönelecek terör 
tehdidini önlemektir. Bunun 
dışında Türkiye’nin, herhangi 
bir komşusunun veya başka 
bir ülkenin toprak bütünlüğüne 
yönelik ne bir niyeti vardır ne de 
Türkiye bu türden tehdit içerecek 
bir adım atar. Türkiye, Suriye’nin 
toprak bütünlüğünden ve siyasi 
birliğinden yanadır.” dedi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, TBMM’nin 

ev sahipliğinde düzenlenen, 
“Terörle Mücadele ve Bölgesel 
Bağlantılılığın Güçlendirilmesi” 
konulu 3. Parlamento Başkanları 
Konferansı’nın açılış töreninde bir 
konuşma gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, uluslararası barış ve 
bölgesel istikrar çabalarına 
önemli katkı sağlayan bu girişime 
bu yıl ev sahipliği yapmaktan 
memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek, şöyle devam etti:

“Terör örgütleri, ülkemde ve 
diğer ülkelerde insanlığın ortak 
değerlerini hiçe sayan katliamlar 
gerçekleştirdiler. Özellikle İslam 
düşmanlığını merkezine oturtan, 
beyaz-üstünlükçü, ırkçı ve aşırı 
sağcı terör eylemlerinde son 
dönemde gözlenen artış endişe 
vericidir. Sadece geçtiğimiz 
9 ay içerisinde, Yeni Zelanda 
Christchurch katliamının yarattığı 
travma henüz devam ederken 
Norveç Baerum’da yine bir 
cami hedef alınmıştır. ABD’de 
Pittsburg ve Poway şehirlerinde 
ise sinagoglar ırkçı eylemcilerin 
hedefi olmuştur. Biz, Yeni 
Zelanda’da camiye, Sri Lanka’da 
kiliselere ve ABD’de sinagoglara 
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saldıranlar arasında hiçbir fark 
görmeden, hepsini lanetliyoruz.”

“Terör örgütleri birbirinden 
besleniyor.”

Görünürde farklı ideolojilerle 
hareket etseler de El-Kaide, 
DEAŞ, PKK/YPG ile İslam düşmanı, 
ırkçı aşırı sağcı terör örgütlerinin 
başvurdukları taktiklerin aynı 
olduğunu ve bu terör örgütlerinin 
birbirlerinden beslendiğini ve 
çıkarları doğrultusunda zaman 
zaman birlikte hareket ettiğini 
dile getiren TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Bu gerçeği 
en iyi kavramış olan ülkelerden 
biri Türkiye’dir. Bu vesileyle terör 
kurbanlarının hatıralarını saygıyla 
anıyor, devletim ve milletim 
adına tekrar üzüntülerimi ifade 
ediyorum. Ancak üzüntülerimizi 
beyan etmek yetmez. Terör 
kurbanlarının haklarını korumak 
için terör eylemlerinin 
faillerinin, azmettiricilerinin, 
terör örgütlerine maddi destek 
verenlerin ve bu örgütlerin 
propagandasını yapanların adalet 
önüne çıkarılması gerekir. Aynı 
şekilde, bu salondaki herkes, 
terörle mücadelenin ancak 
samimiyetle yapılacak uluslararası 
işbirliğiyle mümkün olabileceğini 
de çok iyi bilmektedir. İyi veya 
yararlı terörist yoktur ve hiçbir 
amaç terörü haklı kılmaz. Terör 
örgütleri arasında ayrım yapılması 
terörle mücadelede zafiyet 
sebebidir.” diye konuştu.

“Terörle mücadelede çözüm, 
kalıcı tedbirlerle sağlanabilir.”

Ülkelerin ve toplumların 
güvenliğinin gerçekçi, uzun 
dönemli çıkarları gözeten, 
samimi ve kapsayıcı bir iş 
birliğinin tesis edilmesiyle 
sağlanabileceğini vurgulayan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Bu bağlamda olmak 
üzere terörle mücadelede başarı, 

kısa vadeli palyatif çözümlerden 
ziyade, sonuçları uzun vadeye 
yayılabilecek kalıcı tedbirlerle 
sağlanabilir. Uluslararası toplum 
olarak terörün zemin bulacağı 
çatışma ortamları, dağılmış 
ve zayıf devlet yapıları gibi 
uluslararası sistem zafiyetlerini 
gidermek için de çaba sarf 
etmeliyiz.” diye konuştu.

Yabancı terörist savaşçıların 
durumuna değinen Şentop, 
“DEAŞ ve PKK’ya katılmış olan 
yabancı terörist savaşçılar hususu 
hepimiz için ciddi bir sınama 
teşkil etmektedir. Bu büyük 
sorunla uğraşma işi sadece 
birkaç ülkenin üzerine yıkılamaz. 
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 
bu yabancı terörist savaşçıların 
kaynağı durumundaki ülkeler, 
ellerini taşın altına koymalı, 
vatandaşlarını bölgeden geri 
almalı, yargılamalı ve rehabilite 
etmelidirler.” dedi.

“Terörizmin, dini, milliyeti, 
medeniyet ilişkisi yok.”

TBMM’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen “Terörle Mücadele 
ve Bölgesel Bağlantılılığın 
Güçlendirilmesi” konulu 

3. Parlamento Başkanları 
Konferansı’nın sonunda 
İstanbul Deklerasyonu kabul 
edildi. Konferansta her türlü 
terör eyleminin, gerekçesine 
bakılmaksızın nerede, ne zaman 
ve kim tarafından işlenmiş 
olursa olsun suç olduğu ve 
meşrulaştırılamayacağı teyit 
edildi. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İstanbul’da 
düzenlenen “Terörle Mücadele 
ve Bölgesel Bağlantılılık” konulu 
3. Parlamento Başkanları 
Toplantısı’nın kapanış 
oturumunda, konuk ülkelerin 
parlamento başkanları ile ortak 
deklarasyon metnini okudu. 

İstanbul Deklerasyonu’ndan: 

“Terör örgütlerinin yayılmasının ve 
terörist eylemlerdeki yükselişin, 
uluslararası barış ve güvenliğin 
muhafazasına doğrudan zarar 
vermesinin yanı sıra küresel 
ekonomiyi, sürdürülebilir 
büyüme ve kalkınmayı tehlikeye 
attığına dikkati çekeriz. Farklı 
terör örgütleri, onların işbirlikçi 
oluşumları ve yabancı terörist 
savaşçılardan kaynaklanan 
tehditlere yönelik ciddi endişeleri 
ifade ederiz ve bu tehditlere karşı 
koymak için koordine eylemlere 
duyulan ihtiyacı vurgularız.

Katılımcı devletlerin güvenlik 
makamlarını, terörle mücadele 
ve terörü önleme amaçlı edinilen 
istihbarat, bilgi, iyi uygulamalar 
ve edinilen derslerin değişimi 
amacıyla özel bir mekanizma 
kurmaya teşvik ederiz.”

TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye 
terör örgütleriyle etkili bir 
mücadele yürütmektedir.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, toplantı vesilesiyle 
parlamenter diplomasi yoluyla 
terörle mücadele gibi çetrefilli 
ve çok boyutlu bir meseleyi ele 

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop: 

“İyi veya yararlı 
terörist yoktur ve 

hiçbir amaç terörü 
haklı kılmaz. Terör 
örgütleri arasında 

ayrım yapılması 
terörle mücadelede 
zafiyet sebebidir.”
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aldıklarını söyledi. Terörizmin 
bölgesel ve küresel ölçekte 
ciddi bir tehdit olduğunu 
dile getiren TBMM Başkanı 
Şentop, “Bölgelerimizin içinden 
geçtiği dönüşüm süreci ise 
bu tehdidin daha ciddi ve 
çok yönlü değerlendirilmesini 
gerektirmektedir. 

Bu şekilde ortak bir kararlılıkla 
terörle mücadelemizi sürdürmek 
durumundayız. Terörizmin 
yaygınlaşması, doğrudan 
uluslararası barış ve güvenliğe 
zarar vermektedir. Bu aynı 
zamanda küresel ekonomiyi 
ve sürdürülebilir kalkınma ve 
büyümeyi tehlikeye atmaktadır.” 
dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Diğer taraftan bölgesel 
bağlantılılık ve uluslararası 
platformlarda iş birliği terörle 
mücadele çabalarının 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Terör 
örgütlerinin değişen yapıları 
ve eylem biçimleri, terörle 
mücadele stratejilerinin de 
değişen şartlara uyumunu 
gerektirmektedir.” ifadelerini 
kullandı.

Teröre yol açan sebeplerin 
ortadan kaldırılması ve terör 
örgütlerinin lojistik ve insan 
kaynaklarının engellenmesinin 
ancak kapsamlı terörle 
mücadele stratejileri ile mümkün 
olabileceğine vurgu yapan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, 
şöyle devam etti: “Bu itibarla 
terörle mücadelenin uzun vadeli 
ve çok boyutlu olması zaruret 
arz etmektedir. Keza bir terör 
örgütüne karşı mücadelenin bir 
diğer terör örgütünün desteğine 
dayanılarak yürütülmesi asla 
söz konusu olamaz. Ayrımcılık 
yapılmadan tüm terör örgütlerine 
karşı mücadele edilmelidir. Aksi 
yaklaşım teröre karşı savaşa zarar 
verecektir.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı 
Vyacheslav Volodın ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani 
ve Afganistan Senato Başkan Yardımcısı Mohammad Alam Ezedyar ile heyetler arası görüşme 
gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Üçüncü Parlamento Başkanları Toplantısı çerçevesinde, Çin 
Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Meclisi Başkan Vekili Dongming Wang ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Asad Qaıser ve Pakistan 
Senato Başkan Vekili Saleem Mandvıwalla ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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MİLLÎLERİMİZ TARİH YAZDI

Ay-yıldızlı sporcuların 
Mehmetçik’e moral olması için 
asker selamı vermesi, önce yeşil 
sahada başladı.  A Millî Futbol 
Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 
(EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. 
maçında İstanbul’da Arnavutluk’u 
90. dakikada Cenk Tosun’un 
attığı golle 1-0 yendi. Grupta 
puanını 18’e çıkaran ve liderliğini 
sürdüren ay-yıldızlılar, EURO 
2020’ye katılma yolunda 
önemli bir avantaj sağladı. Millî 
futbolcular, golün ardından 
Mehmetçik’e asker selamı 

Artistik Cimnastik Dünya 
Şampiyonası’nda Gururlandık

Almanya’nın Stuttgart kentinde 
gerçekleştirilen Artistik Cimnastik 
Dünya Şampiyonası’nda 

millî sporcular, büyük bir başarıya 
imza attı.

Halka aletinde altın madalya 
kazanan İbrahim Çolak, 
cimnastikte büyükler 

kategorisinde dünya 
şampiyonluğuna ulaşan ilk 
Türk sporcu oldu. Almanya’da 
14.933’lük derecesiyle İstiklal 
Marşı’nı dinleten millî cimnastikçi, 
Türk spor tarihine adını altın 
harflerle yazdırdı. Şampiyonada 
paralel aletinde mücadele 
eden Ahmet Önder ise 14.983 
puanla dünya ikinciliğini elde etti. 
Ahmet Önder’in de derecesiyle 
Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya 
Şampiyonası’nda iki madalya 
kazanma başarısı gösterdi. 
Şampiyonada millî sporcular 
İbrahim Çolak, Ahmet Önder, 
Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, 
2020 Tokyo Olimpiyatları’na 
katılmaya hak kazandı.

Türkiye Cimnastik Millî 
Takımı, madalya sıralamasında ise 
4. basamakta yer aldı.

gönderdi. Diğer branşlarda 
başarılar elde eden sporcular da 
asker selamı vererek kazandıkları 

madalyaları Barış Pınarı 
Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e 
armağan etti.

Türkiye, sporda futboldan cimnastiğe, bokstan golbola kadar çeşitli 
branşlarda başarılarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Millî sporcuların 
uluslararası arenada elde ettiği başarılar, Türkiye’nin güney sınırında 
oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve 
huzuru getirmek amacıyla “Barış Pınarı Harekâtı”nı yürüten Mehmetçik için 
de büyük moral oldu.
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Boksta Türkiye rüzgarı

Dünya Kadınlar Boks 
Şampiyonası’nda millî sporcular, 
aldıkları madalyalarla 2020 
Tokyo Olimpiyatları öncesi 
umutları artırdı. Rusya’nın Ulan 
Ude kentinde gerçekleştirilen 
organizasyonda 3 millî sporcu, 
final müsabakasına çıktı. Busenaz 
Sürmeneli, 69 kilo finalinde 
Çinli Liu Yang’ı yenerek altın 
madalyaya uzandı. Alt yaş 
kategorilerinde önemli başarıları 
bulunan 21 yaşındaki Busenaz, 
kariyerinin ilk büyükler dünya 
şampiyonluğuna ulaştı. Yarı 
finalde 6 dünya şampiyonluğu 

Ayhancan Güven ikinci kez 
şampiyon

Millî otomobil sporcusu Ayhancan 
Güven, Porsche Carrera Kupa 
Fransa’da ikinci şampiyonluğunu 
elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
Spor Toto ve Türkiye Otomobil 

Golbolda Avrupa şampiyonluğu

Görme Engelliler Kadın Golbol Millî 
Takımı, Almanya’nın Rostock kentinde 
düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nın 
finalinde İsrail’i 8-6 yenerek altın madalyanın 
sahibi oldu. Millî takım, tarihinde ikinci kez 
Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye, 
organizasyonda 2015 yılında birincilik, 2017’de 
ise ikincilik elde etmişti. 2016 Rio Paralimpik 
Oyunları’nda altın madalya kazanan millilerin, 
2018’de de dünya ikinciliği bulunuyor.

İşitme engelli judoculardan 
Avrupa ikinciliği

Belçika’da yapılan İşitme Engelliler 
Avrupa Judo Şampiyonası’nda 
Erkan Esenboğa ve Abdullah 
Sevinç’ten oluşan Kata Millî 
Takımı, gümüş madalya kazandı. 
Şampiyonada ayrıca 48 kiloda 
Rojda Sarıyel ve +100 kiloda 
Furkan Acar, bronz madalya aldı.

bulunan Hint Chungneijang Mary 
Kom Hmangte’yi yenen Buse Naz 
Çakıroğlu (51 kilo) ise finalde ev 
sahibi ülkeden Liliya Aetbaeva’ya 
mağlup olarak gümüş madalyada 

kaldı. 81 kiloda mücadele eden 
Elif Güneri de ikincilik kürsüsüne 
çıkarken, Türkiye organizasyonu 
1 altın ve 2 gümüş madalyayla 
tamamladı.

Sporları Federasyonu desteğiyle 
Almeras by Martinet takımı adına 
yarışan 21 yaşındaki millî sporcu, Paul 
Ricard Pisti’nde koşulan son yarıştan 
zaferle ayrıldı. Podyumda İstiklal 
Marşı’nı dinleten Ayhancan, ikinci 
şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir 
başarı yakaladı.
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sabunundan Safranbolu safranına kadar yüzlerce 
coğrafi işaretli ürünümüz olduğunu ifade ederek, 
“Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısı 
ise Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili almış üç 
ürünümüz. Afyon sucuğu, Kayseri mantısı, Giresun 
tombul fındığı gibi 15 ürün için de Avrupa Birliği’ne 
tescil için başvurularımız yapıldı, işlemlerimiz devam 
ediyor. İnşallah en kısa zamanda bu ürünler de 
ülkemizin anonim değerleri olarak dünya sahnesine 
çıkacak.” dedi.

Emine Erdoğan, bunun sadece bir başlangıç 
olduğunu dile getirerek,  “Ülkemizin her köşesinden 
fışkıran zenginliği tescillemek, takdire şayandır. Türk 
Patent ve Marka Kurumunun envanterine göre, 
Türkiye’de coğrafi işaret alabilecek ürün sayısı 2 bin 
500’e yakın” diye konuştu. Emine Erdoğan, “Coğrafi 
işaret tescili almakla bitmiyor, o ilk adım” derken, 
gençlerin vizyonlarını ve enerjilerini bu işe katmaları 
durumunda dünya markalarının kısa sürede ortaya 
çıkmasının hiç de zor olmadığını kaydetti.

Yerel olanı bilip hazmetmeden evrensel olamayız

Son zamanlarda her alanda millileşme gayreti içinde 
olunduğunu ve teknolojiden tarıma birçok konuda 
büyük mesafeler katedildiğini vurgulayan Emine 
Erdoğan, şöyle konuştu:  

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
“2. Uluslararası Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi”, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’ın katılımı ile yapıldı.

Kendi topraklarının ürünlerini bir markaya 
dönüştürmelerine katkı sağlayarak 
topluluklar için kültürel ve ticari kapsamda  

“yeniden doğuş” anlamına gelen Coğrafi 
İşaretlerin farkındalığının gündemde olduğu bu 
dönemde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen “2. Uluslararası Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi” 19-21 Eylül 2019 tarihlerinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın katılımı ile ATO Congresium’da 
gerçekleştirildi.

Ülkemizin her köşesinden fışkıran zenginliği 
tescillemek, takdire şayandır

Zirve’de konuşan Emine Erdoğan, Adana’nın 
kebabından Ayancık keten bezine, Kastamonu 
siyez bulgurundan Mut zeytinyağına, Nizip 

TÜRKİYE, 
COĞRAFİ 
İŞARETLERLE
HAZİNELERİNİ 
GÜN YÜZÜNE 
ÇIKARTIYOR
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“İnsanımızın, kendi 
başarabileceklerine 
ve ülkemizin sunduğu 
potansiyele olan 
inancı daha da 
tazelendi. Dünyanın 
global markalara 
doyduğu bu dönemeçte 
fark oluşturabilmeyi, 
ancak yerel olanı dünya 
sahnesine taşımakla 
başarabiliriz. Yerel olanı 
bilip hazmetmeden 
evrensel olamayız. 

Eğer ülkemizin her bir 
bölgesini, yöresini fasikül 
fasikül okuyabilirsek, 
henüz keşfedilmemiş 
ve tüm dünyada çığır 
açmaya gebe nice hazine 
bulacağız. Böyle bir keşfe 
çıkmak, kültürel tarihimizi 
adeta bir arkeolog 
titizliğiyle araştırmak da 
tıpkı bayrak sevgisi gibi 
kutsal bir çabadır.” 

Sahte ve taklit ürünlerin 
küresel ticaretteki 
payının yüzde 3,3’e 
ulaştığına da vurgu yapan 
Emine Erdoğan,  “Bu 
haksız kazancın önüne 
geçilmesi ve fikri mülkiyet 
haklarının korunması da 
coğrafi işaretli ürünlerin 
artmasından geçiyor. Eğer 
biz, coğrafi işaret almaya 
aday ürün potansiyelimizi 
iyi kullanabilirsek, 
ekonomik anlamda da 
yeni kulvarlarda koşarız.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.  

Emine Erdoğan, “Henüz 
başında da olsak, 
inşallah coğrafi işaretli 
ürünler konusunda kısa 
zamanda hızlı yol alacağız. 
Ülkemizin değerleri, 
hak ettiği itibarı dünya 
ölçeğinde de bulacak.” 
dedi.
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AB ile 3 tane tescilimiz var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ise zirvenin 
açılışında yaptığı konuşmada,  
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) 
tarafından tescil edilen Antep 
baklavası, Aydın inciri, Malatya 
kayısısı olmak üzere 3 ürünü 
bulunduğunu belirterek, “AB 
ile yürüttüğümüz iş birliği 
kapsamında, ilk aşamada  
35 başvuruyu daha tescil 
ettirmeyi hedefliyoruz.” dedi. 

Bakan Varank, coğrafi işaretin 
bir anlamda toprağın, yörenin 
imzası olduğunu belirterek, 
Türkiye’deki 446 tescilli işaretin 
pazar payının 2 milyar avro 
civarında olduğunu kaydetti. 

Bakan Mustafa Varank, “Bağlı 
kuruluşumuz Türk Patent ve 
Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 
coğrafi işaretlerin tescilini ve 
tescil sonrası işlemleri yerine 
getiriyor. Bugün itibarıyla  
81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz 
var. İşlemleri devam eden  
428 başvuruyu da 
değerlendirmeye devam 
ediyoruz. Türkiye’de tescil 
edilebilir 2 binin üzerinde 
potansiyel coğrafi işaret 
bulunuyor.” diye konuştu.

Siirt ve Rize başta olmak üzere çeşitli il ve ilçelerin yöresel ürünlerinin sergilendiği standlardaki 
coğrafi işaretli ürünleri inceleyen Erdoğan, Ankara keçilerini sevdi.
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ATO Başkanı Gürsel Baran ise 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
yöresel ve geleneksel ürünleriyle 
bu alanda uluslararası ticaretten 
aldığı payı artırması gerektiğini 
belirtti.

Emine Erdoğan ve Bakan Mustafa 
Varank, zirvenin ardından ATO  
Başkanı Baran ile Coğrafi İşaretli  
Ürünler Fuarı’nın açılışını  
gerçekleştirdi. 

Öte yandan Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesinde  
“Yerel Yönetimlerin Coğrafi  
İşaretlerin Korunmasındaki Rolü” 
konulu panelde konuşan Ankara 
Valisi Vasip Şahin, “Coğrafi 
işaretler sadece bir tescil veya bir 
marka değerinin oluşmasından 
ya da mevcut değerin 
korunmasından ibaret değil. Bir 
kültürün taşıyıcısıdır.” dedi. 

Aynı panel kapsamında kürsüye 
çıkan Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş ise, 
Ankara’da 12 tane olan tescilli 
ürün sayısının en az 70-80 tane 
olması gerektiğini belirtti.  
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, “Somut 
olmayan kültür mirasımızı da 
coğrafi işaretle tescil edebiliriz.” 
ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi standında Emine Erdoğan’a Türk Bayrağı şekli verilen baklava takdim edildi.

Emine Erdoğan’a fuarda Ankara kedisi hediye edildi.
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3. AFRİKA ÜLKELERİ  
DİNİ LİDERLER ZİRVESİ

“Afrika: Çıkarsız Dayanışma, İyilikte Yardımlaşma” konulu 3. Afrika Ülkeleri 
Müslüman Dini Liderler Zirvesi 19-22 Ekim tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
düzenlenen “Afrika: 
Çıkarsız Dayanışma, İyilikte 

Yardımlaşma” konulu 3. Afrika 
Ülkeleri Müslüman Dini Liderler 
Zirvesi 19-22 Ekim tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Dolmabahçe Sarayı’nda 
düzenlenen programın açılışına 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 
katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, zirvenin açılışında 
bir konuşma gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerine, “Kıtaların ve kültürlerin 
buluşma noktası İstanbul’dan 
Afrika İslam medeniyetinin 
başkenti Timbuktu’ya, 
Kahire’ye, Marakeş’e, 
Zanzibar’a, Hartum’a, barış ve 
esenlik diyarı Darüsselam’a, 
evliyalar şehri Harar’a selam 
ediyorum. Anadolu’dan Afrika’nın 
54 başkentinde yaşayan gözü 
ve gönlü bizimle olan tüm 
kardeşlerime aynı şekilde 
selamlarımı iletiyorum. Başlarının 
üstünde dünyanın yükünü taşıyan 
Afrika’nın emekçi kadınlarını, 
yiğit gençlerini, ciğerparelerini 
açlığa kurban veren Afrika’nın 
yüreği yanık analarını, her sabah 

evlatlarının rızkı için koşan, 
koşturan, ter döken Afrika’nın 
fedakar babalarını selamlıyorum.” 
diyerek başladı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasında şu 
mesajları verdi. 

“4 bin 500 civarında Afrikalı 
öğrenciye burs veriyoruz.”

“Allah’a hamdolsun çabalarımız 
neticesinde Türkiye - Afrika 
ilişkilerini 15 yıl önce hayal dahi 
edilemeyecek bir seviyeye 
getirdik. Afrika ülkelerindeki 
temsilciliklerimizin sayısının, 
kapasitesinin ve imkânlarının 
artırılmasına gayret gösteriyoruz.
Türkiye burslarıyla 4 bin 500 
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civarında Afrikalı öğrenciye lisans, 
yüksek lisans ve doktora alanında 
ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz. 
Son 25 senede mezun ettiğimiz 
10 bin 480 öğrenci ise Türkiye’nin 
gönül elçileri olarak Afrikalı 
kardeşlerimize hizmet ediyor. 
Gittiğimiz ülkelerde Türkiye 
mezunu doktorları, imamları, 
siyasetçileri, akademisyenleri, 
mühendis ve iş adamlarını 
gördükçe gurur duyuyoruz.”

“Yatırımcılarımız, Afrika’nın 
güçlenmesini sağlayan 
projelere ağırlık veriyor.”

“Sivil toplum kuruluşlarımız kıtanın 
dört bir köşesinde kimi zaman 
ciddi riskleri de göze alarak 
Afrikalı kardeşlerimize yardım 
ediyor. Yatırımcılarımız ürün 
satmanın ötesinde, istihdam 
oluşturan, Afrika’nın kalkınmasını, 
güçlenmesini sağlayan projelere 
ağırlık veriyor. Afrika’nın köklü 
değerlerine saygı gösteren 
yaklaşımlarıyla Türk girişimciler, 
kıtanın her yerinde çok büyük 
bir hüsnü kabul görüyor. (Afrika) 
Kıtadaki birçok karışıklığın 
arkasından Batılı silah ve petrol 
şirketleri çıkıyor. Bugün bize 
hak, hukuk ve özgürlük dersi 
verenlerin neredeyse tamamının 

geçmişinde ya katliam ya işgal ya 
da sömürgecilikle lekesi vardır.
Ruanda soykırımında hangi 
sömürgeci devletin parmağı 
olduğunu herhalde sizler 
benden iyi biliyorsunuz. Batı 
dünyası ve BM, Ruanda’da tam 
üç ay boyunca 800 bin insanın 
vahşice öldürülmesini sadece 
seyretmiştir.”

“Hiçbir insanı renginden, 
inancından dolayı hor 
görmedik.”

“Ülke ve millet olarak hiçbir 
toplumun doğal kaynağı, alın 
teri, emeği ve kanı üzerinden 
refah devşirmenin peşinde 
koşmadık. Hiçbir insanı dilinden, 
renginden, inancından dolayı hor, 
hakir görmedik. emperyalistler 
gibi Kıtaya altın, elmas, petrol 
penceresinden bakmadık. Tarih 
boyunca nereye gittiysek daima 
kazandırmak, kalkındırmak, 
ihya ve imar etmek için çalıştık.
Bir dönem nüfusunun yüzde 
70-80’i Müslüman olan Doğu 
ve Batı Afrika’daki birçok 
ülkede Müslüman artık azınlık 
durumundadır. Bizler de gittiğimiz 
yerlerde adı Mustafa, Ahmet, 
Abdullah olan ancak İslam’la 
bağını koparmış pek çok insana 

ne yazık ki rastlıyoruz. Şüphesiz 
bu yürek dağlayıcı tablonun 
oluşmasında uzun yıllardır büyük 
güçlerin himayesinde yürütülen 
misyonerlik faaliyetlerinin çok 
ciddi etkisi vardır. DEAŞ, Boko 
Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi 
terör örgütleri sebep oldukları 
kötülüklerle bu sürece katkı 
sunuyorlar.”

“Uluslararası medya kuruluşları 
kamuoyunu İslam’dan 
soğutmaya çalışıyor.”

“Uluslararası medya kuruluşları 
da yanlı, yanlış ve art niyetleri 
haberleriyle kamuoyunu İslam’dan 
soğutmaya çalışıyor. Yaşanan her 
menfur hadise sonrasında hemen 
‘İslami terör’ ifadesinin piyasaya 
sürülmesinin altında yatan sebep 
budur. Bu medya kuruluşlarından 
hiçbiri Yeni Zelanda’daki cami 
saldırısı için ‘Hristiyan terörü’, 
Arakan’daki vahşet için ‘Budist 
terörü’ ifadelerini kullanmamıştır. 
Avrupa’da Müslümanların 
ibadethanelerini, iş yerlerini 
hedef alan saldırılara da ‘Neonazi 
terörü’ denildiğini göremezsiniz. 
Biz bunun tesadüf olmadığını, 
arkasında bilinçli bir İslam 
düşmanlığının yattığını çok iyi 
biliyoruz.”
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“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim en büyük mirasım” dediği  
Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerlere sahip çıkarak milletimizin  

istikbale emin adımlarla ilerlemesini sağlama irademizi her zaman muhafaza edeceğiz”

	 Prof.	Dr.	Mustafa	ŞENTOP
	 TBMM	Başkanı

96 Yaşında!
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İstanbul’un İşgali (16 Mart 1920)

30 Ekim 1918’de Mondros 
Mütarekesi’nin imzasından sonra, 
13 Kasım 1918’de İstanbul İtilaf 
Devletleri tarafından denetim 
altına alınmış, Müttefik komutanlar 
devlet idaresine müdahale 
etmeye başlamıştı. 16 Mart 1920’de 
ise yüzyıllardır Osmanlı Devleti’ne 
payitahtlık yapan İstanbul 
emperyalist güçler tarafından 
resmen işgal edilmişti. Mondros 
Mütarekesi ile durdurulan Osmanlı 
Devleti, kısa süre sonra büyük 
güçler arasında pay edilmiş ve 
bu minvalde istilacılar muhtelif 
mahallerde işgallere başlamışlardı. 
Ancak işgallere karşı ortaya çıkan 
yerel direniş, kısa süre sonra 
ulusal bir nitelik kazanarak tek 
merkezden ve daha organize bir 
güç olarak yönetilmeye başlandı

İstanbul’daki hükûmetin işgaller 
dolayısıyla manevra alanının 
fazla olmaması yabancı askerlere 
karşı başkaldırı ve mücadelenin 
İstanbul dışındaki bir merkezden 
yapılmasını mecbur kılıyordu. 
Önce Ankara’da teşekkül eden 
Meclis ve bu Meclisin içinden 
çıkan hükûmet ilk başta Saltanatı 
kaldırmak (1 Kasım 1922) suretiyle 
iki başlılığı engellemiş ve Batılı 
emperyalist güçlerin bu durumu 
kendi lehlerine kullanmasına 
mâni olmuştu. Saltanatın 
kaldırılmasından ve Osmanlı 
hükûmetinin istifa etmesinden 
sonra, 4/5 Kasım gecesi 
Ankara hükûmetince hazırlanan 
talimatnâme çerçevesinde TBMM 
adına İstanbul’un yönetimine 
el konularak yüzyıllardır siyasî 
merkez olan payitahtın bu 
statüsüne son verilmişti.

ADIM ADIM  
CUMHURİYET’İN İLANI 

29 Ekim 1923

Geldikleri Gibi Gittiler

Ancak İstanbul’un yönetimine el 
konulması işgalden kurtarıldığı 
anlamına gelmiyordu. İşgal 
kuvvetleri halâ İstanbul’da idiler 
ve Lozan Konferansı sırasında da 
İstanbul’da kalmaya devam ettiler. 
Lozan Antlaşması’nı tamamlayan 
protokol işgal altındaki Türk 
topraklarının boşaltılması ile 
ilgili idi. Bu protokole göre, 
Lozan Antlaşması ve eklerinin 
TBMM tarafından onaylandığının 
İstanbul’daki Müttefik yüksek 
komiserlerine bildirilmesinden 
sonra, altı hafta içerisinde işgal 
kuvvetleri İstanbul ve Boğazlar 
bölgesini boşaltıp çekileceklerdi. 
24 Ağustos’ta başlayan boşaltma 
işleminde önce yabancı askerler 
İstanbul’dan ayrıldı. Ardından 
1 Ekim’de Boğazlar bölgesinin 

Müttefik Orduları Komutanı General Franchet d’Esperey’in  
8 Şubat 1919’da Resmen İstanbul’a Gelişi İngiliz İşgal Kuvvetlerinin Galata Köprüsü Üzerinde Yürüyüşü (1920)

İşgal Günlerinde İstanbul
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boşaltılmasına dair protokol 
İstanbul komutanı Selahaddin 
Âdil Paşa ile Müttefik kuvvetler 
başkomutanları arasında 
imzalandı. Müttefik komutanlar 
ertesi gün Dolmabahçe 
Sarayı önünde Türk bayrağını 
selamladıktan sonra Âdil Paşa’ya 
veda ettiler ve 2 Ekim Salı günü 
işgal kuvvetleri payitahttan 
ayrıldı. Bundan dört gün sonra 

“YARIN CUMHURİYET’İ İLAN EDECEĞİZ”

Meselenin halledilmesiyle önemli 
bir sorun çözülmüş ve tereddütler 
ortadan kalkmıştı. Sırada hükûmet 
biçiminin tespiti gelmekteydi. 1921 
Anayasası’nın ilk maddesindeki 
egemenliğin kayıtsız şartsız millete 
ait olduğu ve halkın geleceğini 
bizzat ve bilfiil idare edeceği esası 
var ise de bu hüküm hükûmetin 
şeklini açıkça ifade etmemekteydi. 
Yapılan kulis çalışmaları ve 
hükûmet şeklinin değiştirilmesine 
karşı Meclisteki sayısı az olan 
muhalif grubun engelleyici 
hareketlerine karşı tedbirler alındı. 
28 Ekim günü Mustafa Kemal 
Paşa, İsmet ve Kazım Paşalar 
ile Fethi Bey’in de aralarında 
bulunduğu yakın çalışma 
grubunu Çankaya Köşkü’nde 
akşam yemeğine davet etti ve 
onlara yarın “Cumhuriyeti ilan 

edeceğiz” diyerek çözümün adını 
koymuş oldu. Teşkilat-ı Esasiye 
Kanunu’nda yapılacak değişiklik 
yemekten sonra İsmet Paşa ile 
yapılan özel bir görüşmede 

ve kanunun 1. maddesinin 
sonuna “Türkiye Devleti’nin şekl-i 
hükûmeti cumhuriyettir” şeklinde 
bir cümlenin ilavesiyle sonuca 
bağlandı. 

ise, 6 Ekim 1923’te, Şükrü Nâili 
Paşa komutasındaki Türk birlikleri 
İstanbul’a girdi. Böylelikle  
13 Kasım 1918’de fiilen ve  
16 Mart 1920’de resmen başlayan 
işgal beş yıl aradan sonra nihayete 
ermiş oluyordu. Türk silahlı 
kuvvetlerinin İstanbul’a adeta 
yeniden fetheder bir eda ile 
girmesi, kalabalık halk tarafından 
coşkuyla karşılandı. 

Ankara’nın Başkent Oluşu 

İstanbul’un düşman işgalinden 
kurtarılması hükûmet merkezi 
meselesinin gündeme 
getirilmesine sebep oldu. Aslında 
bu mesele Millî Mücadele 
sırasında da ele alınmış, hükûmet 
28 Kasım 1920’de bir kararname 
hazırlayarak bunu 31 Ocak 1921’de 
TBMM’de okumuştu. Ancak 
vekillerin yaptıkları görüşmelerde 
konu müzakere edildi ve 26’ya 71 
oyla teklif reddedildi.

İki yıldan fazla süredir 
halledilemeyen ve emperyalist 
güçlerin kendi lehlerine 
kullanabilecekleri devlet 
merkezinin neresi olacağı 
meselesi 9 Ekim 1923’teki Halk 
Fırkası Meclis grubunda ele alındı 
ve partinin Başkan Vekili İsmet 
Paşa’nın Ankara’nın hükûmet 
merkezi olmasını isteyen önerisi 
kabul edildi. 13 Ekim 1923’te Meclis 
Genel Kurulu’nda görüşülmeye 
başlayan bu konu oy çokluğu ile 
kabul edildi (13 Ekim 1923).

6 Ekim 1923’te İstanbul’un Kurtuluşu Kutlamalarından
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Cumhuriyet’in İlanı  

29 Ekim saat 18.00’de ikinci reis 
vekili İsmet Bey başkanlığında 
toplanan TBMM Genel Kurulu’nda 
değişiklikler görüşülmüş, zaman 
zaman muhalefet sesini yükseltse 
de önerge “yaşasın Cumhuriyet” 
sesleri eşliğinde kabul edilmişti. 
Aynı oturumda saat 21.00’i 
gösterdiğinde yeni hükûmet 
biçiminin ilk Cumhurbaşkanı 
seçimi de gerçekleşti. 

Yeni rejimin ilk Cumhurbaşkanı 
mevcut 158 mebusun iştiraki ve 
oy birliği ile Mustafa Kemal Paşa 
oldu. Başbakanlığa getirilen İsmet 
Paşa hükûmeti güvenoyu alırken 
aynı gün Fethi Bey de Meclis 
Başkanlığına seçildi. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin  
29 Ekim 1923 tarihinde ilanı bir 
anda ortaya çıkan bir durum 
değildi. Söz konusu tarihten önce 
hem kavram hem de sistem 
olarak son asır Türk düşünce 

dünyasında çokça tartışılmış, 
gündeme alınmış ancak uygulama 
fırsatı bulamamıştı. Bilhassa 1860’lı 
yıllardan itibaren Namık Kemal, 
Ziya Paşa ve Ebuzziya Tevfik 
gibi isimlerin başını çektiği Yeni 
Osmanlılar grubunun düşünce 
dünyasında epey tartışılan 
bu mesele, ilerleyen yıllarda 
da meşruti-monarşinin yeterli 
olmadığının anlaşıldığı anlarda 
gündemi meşgul etmişti. 

Ancak 1908 yılında Meşrutiyetin 
yeniden ilanı sonrasında 
Trablusgarp, Balkan Savaşları,  
I. Cihan Harbi ve İstiklal 
Mücadelesi gibi 10 sene sürecek 
olan savaşlar zinciriyle devletin 
vermiş olduğu bağımsızlık ve 
bekâ mücadelesi bu tarz siyasi 
değişikliklerin hem mülahazasını 
hem de tatbikini imkânsız hale 
getirmişti. I. Cihan Harbi’ni 
kaybeden bir devlet olarak 
imzalanan Mondros Mütarekesi 
ise devletin adeta ölüm fermanı 
anlamına geliyordu. 

Oldukça kötü şartlarda imzalanan 
bu mütareke sonrasında fiili 
olarak başlayan işgallere Türk 
milletinin önce yerel sonrasında 
ise ulusal ölçekte verdiği 
bağımsızlık mücadelesi takdire 
şayandı ve emperyalist güçlere 
karşı bağımsızlık mücadelesi 
verecek bütün ülkelere bir örnek 
teşkil edecek cinstendi. Millî 
Mücadele’nin sahadaki başarısının 
masaya da taşınmasıyla elde 
edilen kazanımlar korunmuş ve 
emperyalist güçlerle imzalanan 
antlaşma nihayetinde yeni 
Türkiye’nin varlığı uluslararası 
arenaca tescillenmişti. Bunun 
hemen akabinde emperyalist 
güçlerin Anadolu’daki işgalleri 
biterek ülke yabancılardan 
temizlendi ve bu büyük güçler 
geldikleri gibi ülkeden ayrıldılar. 
Verilen şanlı mücadele ile aziz 
Türk milletinin istiklalinden taviz 
vermeyeceğinin bir kez daha 
tüm dünyaya gösterilmesi tarihî 
hadiselerden alınacak en büyük 
derslerden biriydi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki devlet 

erkânı, Cumhuriyet’in ilanının 
96’ncı yıl dönümü dolayısıyla 
Anıtkabir’i ziyaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, yüksek yargı temsilcileri, 
Cumhurbaşkanlığı kabinesi 
üyeleri, siyasi parti temsilcileri, 
kuvvet komutanları ile diğer 
devlet erkanı eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
beraberindekiler, Aslanlı Yol’dan 
geçerek, Atatürk’ün mozolesine 
geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay 
yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün 
mozolesine bırakmasının 
ardından, saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 
Ardından devlet erkânı Misak-ı 
Millî Kulesine gitti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları 
yazdı:

“Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük 
bir heyecanla Cumhuriyet’imizin 96’ncı 
yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur 
günümüzde zatıalinizi ve İstiklal Harbimizin 
bütün kahramanlarını, vatanımız uğruna 
kan veren aziz şehitlerimizi rahmetle 
yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı 
sunuyoruz. 

Bağımsızlığımıza ve millî bekamıza yönelik 
saldırıların arttığı bir dönemde, Kurtuluş 
Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla 
yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi 
kararlılıkla sürdürüyoruz. 

9 Ekim’de başlattığımız ve kısa sürede 
çok ciddi başarılara imza attığımız Barış 
Pınarı Harekâtı’yla Suriye sınırımız boyunca 
kurulmak istenen terör koridorunu 
dağıtarak, kararlılığımızı bir kez daha tüm 
dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı 

dolayısıyla yayımladığı mesajda, 
20’nci yüzyılın ilk çeyreğinde 
maruz kaldığı işgal ve istila 
girişimlerine karşı verdiği şanlı 
mücadele ile yeniden tarihin 
öznesi olmayı başaran aziz 
milletin, istikbalde gitmek istediği 
yöne, olmak istediği hale 29 Ekim 
1923 tarihinde karar verdiğini 
belirtti. 

İstiklal Savaşı’nın zaferle 
neticelenmesinin ardından 
TBMM’de yapılan oylamayla 
devletin gelişme, yenileşme ve 
değişim tarihinde yeni bir safha 
başlatıldığını vurgulayan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
millî iradenin üstünlüğünü ve 
vatandaşlık hukukunu esas 
alan, milletin her ferdini eşit 
kabul eden Cumhuriyet’in 
96’ncı yılına erişildiğini kaydetti. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Şentop, bu süreçte devlet 
ve millet olarak içeride ve 
dışarıda önemli sınamalardan 
geçildiğine, ekonomik, sosyal ve 
siyasi alanlarda ciddi tecrübeler 
edinildiğine işaret etti.

“Milletimizin barış, huzur ve 
güven içinde yaşama iradesini 
muhafaza ettik”

“27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 
Şubat, 27 Nisan dönemlerinde 
maruz kalınan darbe ve darbe 
teşebbüslerine rağmen ana 
istikameti hep muhafaza 
ettik. 15 Temmuz hain darbe 
teşebbüsünün yıkıcı etkilerini 
devlet millet dayanışmasını tesis 
ederek atlattık. Aynı şekilde 
20’nci yüzyılın son çeyreğinden 
başlamak üzere içerden ve 
dışardan PKK, FETÖ, DEAŞ gibi 
terör örgütlerinin bölücü, yıkıcı 
eylemlerine maruz kalsak da 
milletimizin barış, huzur ve 
güven içinde birlikte yaşama 

“HEDEFİMİZ TÜRKİYE’Yİ GÜÇLÜ VE 
ÖNCÜ BİR DEVLET YAPMAKTIR.”
“Hedefimiz hürriyet ve bağımsızlığı koruyup, Türkiye’yi her alanda güçlü, 
güvenilir ve öncü devlet yapıp uluslararası yarışta en öne geçmesini 
sağlamak.”

iradesini hep muhafaza 
ettik. Bu arada siyasi alanda 
yaşadığımız istikrarsızlıkların 
neticesi olarak tarihin akışına 
ayak uydurmakta geç kaldığımız 
dönemler de geçirdik. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Benim en büyük 
mirasım” dediği Cumhuriyet’in 
kazandırdığı değerlere sahip 
çıkarak milletin, istikbale emin 
adımlarla ilerlemesini sağlama 
iradelerini her zaman muhafaza 
edeceklerinin altını çizerek şunları 
kaydetti: “Ecdadımızdan büyük 
bir iftiharla devraldığımız mirası 
güzelleştirip geliştirerek gelecek 
nesillere bırakacağımızdan 
herkes emin olmalıdır. 21’inci 
yüzyılın başında başlattığımız 
çalışmalardan elde ettiğimiz 
sonuçlar bunun açık ispatıdır. 
Bu duygu ve düşüncelerle 
TBMM’nin ilk Başkanı ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 
Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah 
arkadaşlarını rahmet ve minnetle 
anıyorum. Cumhuriyet’imizi 
kuran, koruyan ve yaşatan 
aziz şehitlerimize, gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. Ruhları 
şad, mekanları cennet olsun. 
Hürriyet ve bağımsızlığımızın 
sembolü olan al bayrağımızın 
gölgesinde huzurlu ve mutlu 
bir şekilde yaşamamızı sağlayan 
Cumhuriyet’in 96’ncı yılını kutluyor, 
milletçe esenlik dolu daha 
nice yıllara erişmeyi temenni 
ediyorum.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
AVRUPA PARLAMENTO 
BAŞKANLARI KONFERANSINDA

Fransa’nın Strazburg 
kentinde düzenlenen 
Avrupa Parlamento 
Başkanları Konferansına 
katılan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop,  
“Ortak Evimiz Avrupa” 
temalı oturumda yaptığı 
konuşmada, Avrupa’da sırça 
köşklerde oturup başka 
coğrafyalar hakkında hüküm 
verildiğine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Türkiye’yi 
bölmeye çalışan terör 

örgütünün uzantılarını koruyup 
kollarken demokrasiden 
bahsedip Mısır’da demokrasinin 
kökünü kazıyan darbeciyi sevip 
desteklemeyeceğiz. Mısır’da da 
demokrasi isteyeceğiz.” dedi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Avrupa Parlamento 
Başkanları Konferansına katılmak 
üzere 24-25 Ekim tarihlerinde 
Fransa’nın Strazburg kentine gitti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Avrupa Konseyinde 
düzenlenen Avrupa Parlamento 
Başkanları Konferansı’nda 
“Ortak Evimiz Avrupa” temalı 
oturumda konuşma yaptı. Bu 
oturumu özellikle önemsediğini 
ifade eden TBMM Başkanı Prof. 

sorusunu sık sık sormalarının 
amaçlarının ve hedeflerinin 
gerçekleşmesi yolundaki çabaları 
daha anlamlı ve daha verimli 
kılacağını belirten TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
bu sebeple “Ortak Evimiz 
Avrupa” başlığını, sadece belli 
retoriklerin, belli tekrarların, belli 
güzellemelerin dile getirilmesine 
zemin olacağı için değil, iyi 
niyetli bir iç değerlendirme, bir 
sorgulama yapmak için bir vesile 
olarak gördüğünü, “içeriden” 
ve “evin içinden” bir konuşma 
yapacağını kaydetti.

“Dünyada olup biteni kavramak 
mecburiyetindeyiz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Avrupa merkezli siyasi, 
hukuki ve kurumsal değerlerin 
ortaya çıkmasının, gelişmesinin 

Dr. Mustafa Şentop, insanların 
çok uzun mücadelelerle ve 
çalışmalarla bazı güzel sonuçlara, 
ilkelere, değerlere, onların 
korunması ve gelişmesi için 
oluşturdukları mekanizmalara 
ve kurumlara sahip olabildiğini 
söyledi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, ancak zaman geçtikçe, 
belki sonraki kuşakların, o 
kurumların, mekanizmaların varlık 
sebeplerini unutarak, varoluş 
amacını dikkate almadan, bazen 
de o amaçtan uzaklaşarak, bir 
rutine dönüştürerek sürdürmeğe 
başladığını ifade ederek, 
“O zaman geriye dönüp 
baktığımızda, neden ve nereden 
yola çıktığımızı unuttuğumuzu fark 
ediyoruz. Bulunduğumuz yer yola 
çıkarken varmak istediğimiz yer 
midir?” dedi. Yola neden çıktıkları 
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ve dünyaya yayılmasının tarihinin 
sanıldığı kadar eski olmadığını 
söyledi. Prensiplerin, değerlerin, 
mekanizma ve kurumların 
70. yılını kutladıklarını ve 70 
yıl ortalama insan ömründen 
bile az bir zaman olduğunu 
anlatan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Bu sebeple 
bugüne ve geleceğe dair 
değerlendirmelerimiz büyük 
önem taşımaktadır. 

Dünyada olan biteni, bütün 
gerçekliğiyle, bütün çıplaklığıyla, 
bütün acıtıcılığıyla, tamamen 
aleyhimize olsa ve bize yönelik 
suçlamalar ve sorumluluklar 
içerse de kavramak anlamak 
mecburiyetindeyiz.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, aksi halde bazılarının 
Avrupa değerleri retoriğiyle 
konuşacağını ve güzellemeler 
yapacağını ifade ederek şunları 
kaydetti: “Avrupa’da ırkçılık 
yükselir, İslam düşmanlığı 

güçlenir, antisemitizm ve yabancı 
düşmanlığı had safhaya varır, 
dünyanın birçok coğrafyasında 
savaşlar, çatışmalar, katliamlar, 
ölümler devam eder, devletleri, 
ülkeleri ve coğrafyaları 
istikrarsızlaştırmanın ve dış 
müdahaleye açık hale getirmenin 
aracı olarak kullanılan esasen 
Batı kaynaklı olduğuna inandığım 
uluslararası terörizm büyür ve 
güçlenir. 

“Petrole hücum” sloganıyla 
yola çıkan doymak bilmez 
emperyalist iştahlar Orta Doğu’yu, 
Doğu Akdeniz’i çatışmaların 
merkezi haline getirmeye başlar. 
Demokrasi, insan hakları stratejik 
bölgeleri kontrol etmenin ve 
petrol iştahının maskesine 
dönüşür.”

“İnsanlar sadece Avrupa 
şehirlerinde yaşamıyor.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Avrupa’nın dünyada 

gerçekten ne olup bittiğini 
samimiyetle ve empatiyle 
anlamaya çalışmazsa, başka 
coğrafyalardaki devletlere ve 
halklara, bütün dünya insanlarına 
çıkar elde etme amacı dışında 
kendileri gibi Adem ve Havva’nın 
eşit çocukları olarak bakmazlarsa, 
Avrupa şehirlerinde köşklerde 
oturup Avrupa değerleri 
retoriği ile kendi kendilerini 
aldatacaklarını ve oyun dışı 
kalacaklarını belirterek şunları 
kaydetti: 

“Öncelikle Avrupa değerlerinin 
birer değer olduğuna, 
samimiyetle bütün insanlar için 
geçerli olması gereken değerler 
olduğuna biz inanacağız. 

Bu değerleri, sömürü ve işgal 
heveslerinin, maddi çıkarların 
aracı olarak kullanmayacağız. 
Demokrasi ve insan haklarını 
başka ülkelerin iç işlerine 
karışmak için bir araç olarak 
kullanmayacağız. İşimize gelince 
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demokrasi havarisi olup işimize 
ve çıkarımıza gelmeyince 
demokrasiyi yıkan darbecilerin 
başını okşamayacağız. 

İkinci olarak, çifte standardı 
bırakacağız. İnsanlar sadece 
Avrupa şehirlerinde yaşamıyor. 
Afrika’da, Orta Doğu’da, Asya’da, 
Güney Amerika’da da insanlar 
yaşıyor. Bizim gibi insanlar. 
Biz ne kadar insan haklarına, 
demokrasiye, asgari insanî 
şartlarda bir hayata layık isek 
onlar da layık. 

Türkiye’yi bölmeye çalışan 
terör örgütünün uzantılarını 
koruyup kollarken demokrasiden 
bahsedip Mısır’da demokrasinin 
kökünü kazıyan darbeciyi sevip 
desteklemeyeceğiz. Mısır’da da 
demokrasi isteyeceğiz.

Türkiye’de bölücü terör örgütü 
ile iş birliği içinde hareket ettiği 
tespit edilen bir parti kapatıldığı 
zaman demokrasi nutukları çekip, 
Batasuna partisinin kapatılmasını 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
(AİHM) doğru bulduğunda 
değerlendirme yapmazsak o 
zaman demokrasi ile ilgili samimi 
olup olmadığımız tartışılır.”

“Her devletin hakları ve 
sorumlulukları vardır.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, dünyanın değiştiğini, 
artık bazı ülkelerin sadece haklara 
ve bazı ülkelerin ise sadece 
sorumluluk ve yükümlülüklere 
sahip olduğu bir dünya 
bulunmadığını ve bunun farkına 
varılması gerektiğini söyledi. 

Her devletin hakları ve 
yükümlülükleri bulunduğunu 
ifade eden TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Oyunu biz 
kurarız, diğer devletler sadece 
oynar dünyası bitti. Eğer hala 
o dünyada iseniz, oyun dışı 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury 
Pasquier ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ile bir araya geldi.
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kalmışsınız demektir. Dünya 
üzerinde, kendi kararını kendisi 
veren, sadece kendi halkının 

çıkarlarına göre hareket 
eden devletlerin sayısı hızla 
artıyor. Dünyayı hepimiz için 

yaşanır kılabilmek, ancak bütün 
insanlar için yaşanabilir bir dünya 
yapmaktan geçiyor.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Ulusal Meclisi Başkanı Richard Ferrand ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmelerde AKPB Türk Grubu 
Başkanı, İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

• “Türkiye’yi bölmeye çalışan terör 
örgütünün uzantılarını koruyup 
kollarken demokrasiden bahsedip 
Mısır’da demokrasinin kökünü kazıyan 
darbeciyi sevip desteklemeyeceğiz. 
Mısır’da da demokrasi isteyeceğiz.”

• “Oyunu biz kurarız, diğer devletler 
sadece oynar dünyası bitti. Eğer 
hala o dünyada iseniz, oyun dışı 
kalmışsınız demektir.”

• “Türkiye’de bölücü terör örgütü ile 
iş birliği içinde hareket ettiği tespit 
edilen bir parti kapatıldığı zaman 

demokrasi nutukları çekip, Batasuna 
partisinin kapatılmasını AİHM 
doğru bulduğunda değerlendirme 
yapmazsak o zaman demokrasi 
ile ilgili samimi olup olmadığımız 
tartışılır.”

• “Demokrasi ve insan haklarını başka 
ülkelerin iç işlerine karışmak için bir 
araç olarak kullanmayacağız. İşimize 
gelince demokrasi havarisi olup 
işimize ve çıkarımıza gelmeyince 
demokrasiyi yıkan darbecilerin başını 
okşamayacağız.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
AVRUPA ÜLKELERİNE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ:
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“ZULME KARŞI ADALETİ 
SEÇMELİYİZ”
Dünya Ehlibeyt Vakfı’nın düzenlediği iftar yemeğine katılan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Bizlerin yapması 
gereken, Kerbela’da kıyama kalkmaktan korkmayan Hz. 
Hüseyin’in yolunu izlemek, zulme karşı adaleti, düşüklüğe karşı 
asaleti tercih etmektir.” dedi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Dünya 
Ehlibeyt Vakfı tarafından 

Muharrem ayı dolayısıyla 
3 Eylül’de düzenlenen iftar 
yemeğine katıldı. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, 
muharrem ayında İslam tarihinin 
başlangıcından itibaren birçok 
önemli hadisenin cereyan 
ettiğini söyledi. Muharrem ayı 
ve aşure gününü İslam alemi ve 
Müslümanlar için anlamlı hale 
getiren hadisenin, Hz. Hüseyin’in 
10 Muharrem 61’de Kerbela’da 
şehit edilmesi olduğunu 
anımsatan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Hz. Hüseyin’in 
acısının hâlâ zihinlerde ve 
gönüllerde diri olduğunu ifade 
etti. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Hz. Hüseyin’in 
şehit edilmesinin, yürekleri 
titreten bir acı olduğu kadar, 
bugüne ve yarına dair ibretlik 
dersler verdiğini vurguladı. Bugün 
yeryüzünün açlığın, susuzluğun, 
yoksulluğun, adaletsizliğin, 
zulmün ve iktidar uğruna her türlü 
hilenin yurdu haline getirilmek 
istendiğine dikkat çeken TBMM 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
şöyle konuştu: 

“Bugün insanlık, büyük bir 
buhranın ve kuşatmanın mağduru 
ve esiridir. Hal böyleyken, kutlu 
mesaja ve yüce kelama muhatap 
olan bizlerin yapması gereken, 
Kerbela’da kıyama kalkmaktan 
korkmayan Hz. Hüseyin’in yolunu 
izlemek, zulme karşı adaleti, 
düşüklüğe karşı asaleti tercih 
etmektir. 

Bugün burada, yüreğimiz yanarak 
İslam’ın yüce şehidi Hz. Hüseyin’in 
asil şehadetini anıyoruz. Fakat 
yapmamız gereken, o asalete, o 
şehadete, o haktan yana olma 
haline kendimizi benzetmeye 
çalışmak, ona öykünmektir. İçte 
ve dışta oynanan kirli oyunlarla 
ülkemiz insanını sürekli ayrıştıran 
gerek etnik gerekse de mezhebe 
dayalı ya da ideolojik farklılıkları 
bir ayrılık olarak kullanmak 
suretiyle birlik ve beraberliğimizi 
bozmaya, bizi türlü türlü 
tanımlarla ayırmaya çalışan kirli 
odak ve güçlerin oyununu 
bozmak için ehlibeyt sevgisini 
referans almak zorundayız.”

“Kerbela’nın en büyük mesajı”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 
ise muharrem ayının bütün 
Müslümanlar için önemli bir 
zaman dilimi olduğunu dile 
getirdi. Muharrem ayının 10. 
günü olan aşurenin insanlık ve 
iman tarihi için pek çok önemli 
hadisenin gerçekleştiği bir zaman 
dilimini ifade ettiğini belirten 
Erbaş, bugünün Hz. Hüseyin’in 
bugünde şehit edilmesi 
nedeniyle Müslümanların ortak 
hafızasında bu üzüntü verici 
olayla hatırlanır olduğunun altını 
çizdi. 

Türkiye Süryani Katolik Patrik 
Onursal Vekili Korepiskopos Yusuf 
Sağ da konuşmasında orucun 
önemli olduğunu, ancak yalnızca 
yiyip yememe muhasebesi 
olmadığına dikkat çekti.

Dünya Ehlibeyt Vakfı Genel 
Başkanı Fermani Altun ise 
Dünya Ehlibeyt Vakfı tarafından 
düzenlenen iftar yemeğinde 
Kerbela’nın önemine dikkati 
çekerek, Anadolu İslam’ına daha 
çok kenetlenme çağrısı yaptı.
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TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti. TEKNOFEST İstanbul, 1 milyon 720 bin 
ziyaretçiyle “dünyanın en büyük havacılık festivali” haline geldi.

Teknoloji yarışmalarında 122 ülke, 81 ilden yarışmacı ve takım boy gösterdi.

Atatürk Havalimanı’nda sivil öğrenci uçuşları dahil 825 iniş-kalkış gerçekleştirildi.

Dünyanın en yetenekli drone pilotları ağırlandı. 37 ülkeden 64 pilot yarıştı.

19 teknoloji yarışması, 17.373 takım, 50.000 yarışmacı, 10.000 finalist

Binlerce öğrenci teknolojinin çeşitli alanlarına yönelik atölye çalışmalarına katıldı, 
hava araçlarıyla ilk kez uçtu.

Etkinliklerde 2 bin 13 öğrenci uçak ve helikopter uçuşu, 57 öğrenci balon uçuşu, 
689 öğrenci drone deneyim uçuşu, 421 öğrenci simülasyon uçuşu yaptı.
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İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali  
(TEKNOFEST İstanbul), aylara 

yayılan hazırlık, elemeler ve 
halka açık final bölümüyle geniş 
kesimleri teknolojiyle buluşturdu.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 
festival, 1 milyon 720 bin 
ziyaretçiyle “dünyanın en büyük 
havacılık festivali” haline geldi. 
17-22 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilen festivale, 
geçen yıl 550 bin kişi katılırken, 
ziyaretçi sayısı 3 kattan fazla 
arttı. TEKNOFEST İstanbul, 
kendi alanında düzenlenen 
etkinlikler arasında katılımcı sayısı 
açısından üst sıralarda yer aldı. Bu 
kapsamda, 2009’da İngiltere’de 
düzenlenen ve 1 milyon 
344 bin ziyaretçiyi ağırlayan 
Bournemouth Airshow’u geride 
bırakarak zirveye yerleşti.

Festival, ziyaretçi sayısının yanı 
sıra etkinlik çeşitliliğiyle de ön 
plana çıktı. Diğer uluslararası 
festivaller, belli alanlarda ve sınırlı 
bir konseptte gerçekleştirilirken,  
TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve 
teknoloji alanında farklı alanlarda 
çok sayıda etkinliğe ev sahipliği 
yaptı. Etkinlikler için bu yıl toplam 
410 bin metrekare alan kullanıldı. 

Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 
gerçekleştirilen festivale, 7 
bakanlık, 4 başkanlık, 11 üniversite, 
10 medya kuruluşu ve 24 kurum 
paydaş olarak destek verdi. 
Festivalin paydaşları 115 farklı 
stantta etkinlik gerçekleştirdi.

Ayrıca belediye, dernek-vakıf, 
firma, teknopark ve bilim 
merkezleriyle toplam 158 kurum 
ve kuruluş, festivaldeki yerlerini 
aldı.

Festival kapsamında 
gerçekleştirilen 44 kategorideki 
19 teknoloji yarışmasına 17 bin 
373 takım, 50 bin yarışmacı katıldı, 
10 bin yarışmacı finalde boy 
gösterdi. Yarışmalara 122 ülke ve 
81 ilden katılım sağlandı.

Yarışmacılara 4 milyon lira 
maddi destek verildi, dereceye 
girenlere 3 milyon lira ödül 
dağıtıldı. 

Öğrencilerin ayakları yerden 
kesildi

Taksim ve Atatürk Havalimanı’nda 
kurulan dikey rüzgar tünelinde 2 
bin 500 kişi uçtu.

Gök Bilim Planetaryum 
etkinlik çadırında, 360 derece 
projeksiyon sistemine sahip, 
“uzayın derinliklerinde” hissi veren 

sinema sisteminden 28 bin 300 
kişi film izledi.

Atatürk Havalimanı’nda, sivil 
öğrenci uçuşları dahil 825 iniş-
kalkış gerçekleştirildi.

Dinamik alanda 23 hava aracı, 
statik alanda 40 hava aracı 
sergilendi.

Etkinliklerde 2 bin 13 öğrenci uçak 
ve helikopter uçuşu, 57 öğrenci 
balon uçuşu, 689 öğrenci drone 
deneyim uçuşu, 421 öğrenci 
simülasyon uçuşu yaptı.

Binlerce öğrenci teknoloji 
atölyelerine girdi

Öğrencilerinin TEKNOFEST  
İstanbul etkinliğini kaçırmaması 
için çok sayıda okul ve öğretmen, 
festival alanının yolunu tuttu. 
Bunun yanında çok sayıda aile de 
etkinlikleri izledi ve çocuklarının 
etkinliklerde yer almasını sağladı.

7-10 yaş öğrencileri, enerji 
teknolojileri, nanoteknoloji, 
havacılık ve uzay; 11-14 
yaş öğrencileri elektronik 
programlama, mobil uygulama 
ve programlama, robotik 
kodlama; 18 yaş altı öğrencileri 
drama görsel ve yaratıcılık 
atölyesi; 18 yaş üstü öğrencileri 
lehim, roketimi tasarlıyorum, 
blok tabanlı kodlama eğitimi; 
her yaştan öğrenciler de robotik 
kodlama, medya ve çocuklara 
muhabirlik deneyimi etkinliği 
başlıklı atölyelere katıldı.Binlerce 
öğrenci bu teknolojilerle 
tanışıp yeni şeyler öğrenirken, 
aynı zamanda etkinlikte yer 
alan çok sayıda ve çeşitlilikteki 
simülatörleri deneyimledi.

Yenilikçi fikirlerin yolu açıldı

Takeoff Uluslararası Girişim 
Zirvesi’nde yenilikçi fikirler, yerli-
yabancı yatırımcı, fon temsilcileri 
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ve mentorlarla buluştu. Binin 
üzerinde uluslararası başvuru 
alınırken finale 8 farklı ülkeden 
15 girişim kaldı. Dereceye giren 
ya da seçilen çok sayıda yerli ve 
yabancı girişim, bir dizi destekle 
ödüllendirildi.

TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler 
Akademisi iş birliğiyle festival 
kapsamında “Yurt dışındaki 
Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı” 
gerçekleştirildi.

Festivalde, Bilim Seferberliği 
Planetaryumu, Hava Araçları 
Sergisi, Kara Araçları Sergisi de 
düzenlendi.

Teknoloji devleri yer aldı

Dünyanın en yetenekli 
drone pilotlarını 
ağırlayan TEKNOFEST İstanbul,  
37 ülkeden 64 pilotun yarıştığı 
World Drone Cup’a ev sahipliği 
yaptı.

İlk kez sergilendiler

Festivalde aralarında ilk kez 
sergilenen Bayraktar Akıncı 

Taarruzi İnsansız Hava Aracı 
(TİHA), Cezeri Uçan Araba, BMC 
Tulga’nın da bulunduğu birçok 
yerli hava ve kara araçları 

sergilendi. Microsoft, Google 
ve Samsung gibi teknoloji 
devleri de hazırladıkları 
etkinliklerle festivalde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve 
firmalarının destekleriyle düzenlenen, Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST 
İstanbul) katılarak konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen 
Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne 
katıldı.
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YÜZDE YÜZ  
YERLİ VE MİLLÎ  
ÜRETİM
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Türkiye, yerli ve millî bütün 
otomobiller ve büyük araçları imal edecek.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli ile birlikte 6 Eylül 
2019 tarihinde, İTÜ’de bulunan 
yerli ve millî, elektrikli traktör ve 
araçları test etti.

Derindere Motorlu Araçlar 
Yönetim Kurulu Başkanı Önder 
Yol tarafından tanıtılan araçları 
inceleyen TBMM Başkanı 
Şentop ve Bakan Pakdemirli, 
atölyede yapılan çalışmaları da 
yerinde gördü.

TBMM Başkanı Şentop atölyede yapılan 
çalışmaları yerinde gördü.
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Gazetecilere açıklamalarda 
bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Burada üretilen, 
geliştirilmiş, yüzde 100 yerli ve 
millî, elektrikle çalışan bir traktör. 
Bu traktörü Cumhurbaşkanımız 
Ankara’da Hasat Şenliği’nde 
kullanmıştı. İnşallah buradan 
hareketle Türkiye, yerli ve millî 
üretilen bütün otomobiller ve 
büyük araçları imal edecek. 
Bunları geliştirmemiz ve 
desteklememiz lazım. Buradaki 
deneme imkânlarımız dahilinde 
traktör çok iyi. Güçlü bir motor. 
Zaten test edilmiş ve hepsinden 
başarıyla çıkmış. Ümit ediyoruz 
ki seri üretimine de geçilir.” diye 
konuştu.

“Traktörlerin bir kısmını 
elektrikli traktörlerle 
değiştireceğiz”

Bakan Bekir Pakdemirli ise 
“Traktörümüzün prototipinin hazır 

olduğunu söylemiştim. Şu an 
tarla ve saha denemeleri devam 
ediyor. Bu denemeleri de yüzde 
100’ün üstünde performansla 
tamamladık.” şeklinde konuştu.

Pakdemirli, şu anda Tarım 
İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 
(TİGEM) bine yakın traktör 
bulunduğuna işaret ederek, şu 
bilgileri verdi: “Bu traktörlerimizin 
bir kısmını elektrikli traktörlerle 
değişim sürecini başlatıyoruz. 

Bu da bize birkaç prototipin 
ötesinde 30-40 tane tarlada 
çalışan ve gerçekten 
problemlerini görebileceğimiz 
deneme sahası oluşturacak. 
Bu da seri üretime geçmeden 
önceki son safha. Hem 
denemeleri yapmış olacağız, 
hem de sahada ve zorlu şartlarda 
traktörleri denemiş olacağız. 
İnşallah ilerleyen günlerde daha 
mutlu haberleri de görmüş 
olacağız.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa 
Kampüsü’nde bulunan yerli ve millî, elektrikli traktör ve araçları test etti.
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TÜRKİYE’NİN DENİZLERDEKİ 
GURUR GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, MİLGEM projesi kapsamında üretilen  
4. ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada’nın, Deniz 
Kuvvetlerine teslim törenine katıldı.

Tuzla’daki İstanbul Tersane 
Komutanlığında, Savunma 
Sanayii İcra Kurulu’nun 

2004’teki kararının ardından 
yerli savaş gemisi üretmek 
amacıyla başlatılan MİLGEM 
projesi kapsamında yapılan 
TCG Kınalıada korvetinin 
teslimi, Pakistan MİLGEM korvet 
projesinin ilk gemisinin sac kesimi 
amacıyla 29 Eylül’de bir tören 
düzenlendi. Törene, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, TBMM Başkan Vekili Celal 
Adan, Millî Savunma Bakanı 

Hulusi Akar, Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 
1. Ordu Komutanı Orgeneral 
Musa Avsever, Pakistan Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Zafar 
Mahmood Abbasi, AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK 
PARTİ İstanbul İl Başkanı Bayram 
Şenocak da katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
törende yaptığı konuşmada, 
teslim töreni için bir araya 
gelinen 4. millî gemi Kınalıada 

Korveti’nin, Türkiye’ye, millete 
ve denizcilere hayırlı olmasını 
dileyerek, sac kesme törenini 
gerçekleştirecekleri geminin de 
dost ve kardeş Pakistan devletine 
hayırlı olmasını temenni etti. 
 
Bu gemilerin ve içinde yer alan 
tüm sistemlerin tasarımından 
inşasına, üretimine kadar her 
aşamasında emeği geçenlere 
şükranlarını sunan Recep Tayyip 
Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz 
Zaferi’nin yıl dönümünü ve 
Deniz Kuvvetleri Günü’nü kutladı. 
Bu savaşın Barbaros Hayrettin 
Paşa komutasında büyük bir 
düşman donanmasına karşı 
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TÜRKİYE’NİN DENİZLERDEKİ 
GURUR GÜNÜ

Millî Savaş Gemisi 
“Kınalıada”  

Deniz Kuvvetleri’ne 
Teslim Edildi.

verildiğini hatırlatan Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kazanılan zaferin ardından 
Osmanlı Devleti’nin, Akdeniz’deki 
hakimiyetini perçinlediğini, Türk 
donanmasının gücünün tüm 
dünyaya gösterildiğini anlattı. 
 
Bu vesileyle Barbaros Hayreddin 
Paşa’yı ve tüm denizcileri rahmetle 
yad eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihi 
şanlı zaferlerle dolu olan Deniz 
Kuvvetlerimiz, devraldığı bu mirası 
daha da güçlendirerek geleceğe 
taşıyor. Deniz Kuvvetlerimiz, 
birikimi, donanımı, disiplini, nitelikli 
personeli ve üstlendiği tüm 

görevlerinde elde ettiği başarılarla 
bizleri gururlandırıyor.” dedi.

“Karada ve havada devreye 
aldığımız nice savunma ve 
taarruz sistemlerimiz gibi MİLGEM 
gemilerimizi de kararlılıkla inşa 
ediyor, denizlere uğurluyoruz. 
Türkiye bugün dünyada bir 
savaş gemisini millî imkânlarıyla 
tasarlayan, inşa eden ve 
idamesini gerçekleştirebilen 
10 ülkeden biri olmuştur. Bu 
kapsamda hepimiz, ürettiğimiz 
Heybeliada’yı 2011’de, 
Büyükada’yı 2013’te, Burgazada’yı 
da 2016’da denize indirmiştik. 
MİLGEM Projesi’nde yıllar içinde 

edinilen tecrübeyle, yerlilik 
oranını yüzde 70 seviyesine kadar 
yükselttik ve böylece onu denize 
indiriyoruz.” Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin savunma 
sanayii alanında kat ettiği 
mesafenin, istiklaline ve istikbaline 
daha güvenli bakmasını 
sağladığına dikkat çekerek, şu 
ifadeleri kullandı: 

“Nasıl korvetlerimizi kendimiz 
inşa ettiysek, nasıl Atak 
helikopterlerimizi kendimiz 
yapabildiysek, nasıl İHA’larımızı, 
SİHA’larımızı, uydularımızı geliştirip, 
uçurduysak inşallah kendi savaş 
uçağımıza da kavuşacağız.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 20 
Eylül’de Endonezya’nın 
Ankara Büyükelçiliğinin 
ev sahipliğinde 
düzenlenen, 

“Endonezya 
Cumhuriyeti’nin  
74. Bağımsızlık Günü” 
resepsiyonuna onur 
konuğu olarak katıldı.

Endonezya Cumhuriyeti’nin 
74. Bağımsızlık Günü 
Resepsiyonuna katılan 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, 74. bağımsızlık 
günü dolayısıyla Endonezya 
halkına tebriklerini iletti. Meclis 
Başkanı Şentop, ikili ilişkilerin 
her alanda güçleneceğine 

inandığını belirterek, “İş 
birliğimizin her alanda gelişerek 
güçleneceğine inancım 
tam. Cumhurbaşkanlarımızın 
arasındaki çok yakın diyalog 
Türkiye - Endonezya ilişkilerini 
derinleştirmesi açısından büyük 
bir fırsat zemini oluşturmaktadır. 
Dost ve kardeş Endonezya’nın 
bağımsızlık gününü içten 
duygularımla kutlarım.” şeklinde 
konuştu.

Muhammed İkbal: “Türkiye ve 
Endonezya kader ortağıdır.”

Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi 
Lalu Muhammed İkbal ise yaptığı 
konuşmada 3. Cumhurbaşkanı 
Baharuddin Yusuf Habibi’nin 
görevi boyunca Endonezya-
Türkiye ilişkilerini eşi görülmemiş 
seviyeye getirdiğini söyledi. 
İki ülkeyi “kader ortağı” olarak 
tanımlayan İkbal, “Son derece 
açıktır ki Endonezya’nın, Türkiye 
de dahil olmak üzere, ikili 

ortaklıklarının bu başarıda çok 
büyük payı vardır. Endonezya 
ve Türkiye, kader ortağıdır, yakın 
olmak için pek çok nedenimiz 
var. İlişkilerimizde kolaylıkla 
bir kimya yakalayabiliriz.” 
diye konuştu. İkbal, iki ülke 
ilişkilerinin 15. yüzyıla dayandığını 
kaydederek, hem Türk halkının 
hem de Endonezya halkının 
İslam tarihi ve uygarlığına sahip 
olduğunu belirtti. İkbal, gelecek 
yıl ikili diplomatik ilişkilerin 70. 
yılının kutlanacağını belirtti. 
İkili ticaret hacminin 2018’de 
1,6 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleştiğini anımsatan 
İkbal, bu oranın potansiyelin 
çok altında seyrettiğini ve 
gelecek yıllarda 10 milyar 
dolarlık ticaret hacmi hedefine 
ulaşılacağına inandığını dile 
getirdi. Resepsiyona Başkent’teki 
yabancı misyon şefleri, siyasî parti 
mensupları, bürokrasi temsilcileri, 
akademisyenler ve davetliler 
katıldı.

DOST VE KARDEŞ ÜLKE 
ENDONEZYA
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 19 
Eylül’de KKTC Başbakanı 

Ersin Tatar ve beraberindeki 
heyeti kabul etti. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile 
makamında baş başa yaptığı 
görüşmenin ardından, Meclis 
Divan Salonu’nda heyetler arası 
görüşmeye de başkanlık etti. 
TBMM Başkanı Şentop, yaptığı 
açıklamada, KKTC Başbakanı Tatar 
ve beraberindeki bakanlar ile 
gerçekleştirdiği görüşmelerde, 
TBMM olarak KKTC ile olan 
ilişkileri değerlendirdiklerini 
belirtti.

“Kıbrıs davası”nın Türkiye’nin 
“millî davası” olduğuna işaret 
eden TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, bu konuda 
da partiler üstü bir yaklaşımın 
bulunduğunu vurguladı. Meclis 
Başkanı Şentop, bir süre önce 
parlamentodaki siyasî partilerin 

hem KKTC, hem de 
Doğu Akdeniz’deki 
gelişmeler 
konusunda bildiri 
yayımladıklarını 
hatırlatarak, şu 
ifadeleri kullandı: 
“Türkiye olarak 
biz her aşamada 
KKTC’nin yanındayız, 
arkasındayız, birlikte 
hareket ediyoruz. Kıbrıs’ta 
sürdürülebilir ve adil bir çözümün 
gerçekleşmesi için Türkiye olarak 
elimizden gelen bütün gayreti 
gösteriyoruz. 

KKTC Başbakanı Tatar: “Her 
zaman Türkiye ile beraber 
hareket etmek istiyoruz.”

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye ile 
KKTC arasında gerek siyasî, gerek 
ekonomik, gerek kültürel her türlü 
alandaki ilişkilerin geliştirilebilmesi 
için alternatif fikirler üzerinde 
durduklarını belirtti. Ersin 

Tatar, “Doğu Akdeniz’de 
Türkiye’nin sondaj ve araştırma 
çalışmalarına verdiğimiz destek 
ve beraber hareket etmemiz, 
aynı zamanda Maraş açılımı, 
KKTC’nin ekonomik olarak daha 
güçlü bir noktaya gelebilmesi 
için Kıbrıs Türk halkının refah 
ve yaşam standardının 
artırılabilmesi için Türkiye ile 
gerek ekonomik, gerek turizm, 
gerek yükseköğrenim gibi 
alanlarda yapılacak çalışmaların 
daha da ileriye götürülebilmesi 
konularında fikir teatisinde 
bulunduk.” diyerek sözlerini 
tamamladı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“KIBRIS DAVASI, TÜRKİYE’NİN 
MİLLÎ DAVASI”
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MECLİS’TE 9 TON KÂĞIT 

GERİ DÖNÜŞÜME 

KAZANDIRILDI

Türkiye  
Büyük Millet Meclisi’nde  

kararlılıkla yürütülmesine devam edilen  
“Sıfır Atık” uygulamasının, 2023 yılında tüm  
Türkiye’de hayata geçirilmesi hedefleniyor. 
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Organik gübre elde ediliyor

Yemekhanelerde toplanan 
organik atıklardan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nde kurulan 
ünitelerde işlenerek “kompost” 
denilen organik gübre elde 
ediliyor. Proje kapsamında 
yemek hazırlığı sırasında oluşan 
organik atıklar ile çay ocaklarında 
ortaya çıkan çay posaları da talaş 
eklenerek karıştırılıyor. 

Bir ay bekletilerek olgunlaşan 
organik atıklar, üniteden kompost 
haline geliyor. Organik atıklardan 
üretilen kompost, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin seralarında 
ve bahçelerinde toprağa 
karıştırılarak, kullanılıyor ve 
toprağın verimliliği 
artırılıyor. 

Böylece hem maliyet düşüyor 
hem de doğal yöntemlere 
seracılık faaliyetleri 
yürütülüyor.

Çevre kirliliği, bugün dünyayı 
tehdit eden en önemli 

sorunlardan biri. Her yıl yaklaşık 
12 milyon ton plastik denizlere 
karışıyor. Bir yılda ortaya çıkan 
elektronik atık miktarı ise 50 
milyon tona ulaşmış durumda. 

“İsrafın önlenmesini, kaynakların 
daha verimli kullanılmasını, oluşan 
atığın miktarının azaltılmasını, 
etkin toplama sisteminin 
kurulmasını, atıkların geri 
dönüştürülmesini kapsayan atık 
önleme yaklaşımı olarak” sıfır atık 
hedefi doğrultusunda 2017 yılında 
önemli bir adım atıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının koordinesinde 
başlatılan “Sıfır Atık” projesi 
birçok kamu kurum ve 
kuruluşunun da işbirliğiyle hayata 
geçirildi. “Sıfır Atık Projesi” 
kapsamında, Mecliste başlatılan 
yoğun çalışmalar sonuç vermeye 

başladı. TBMM kampüsü 
içerisinde, atıkların toplanması 
için gerekli altyapı hazırlanarak, 
personele farkındalık eğitimi 
verildi.

Meclis koridorlarına ve 
lokantalara atık kumbaraları 
konuldu, toplam kapasitesi 400 
kilogram olan iki adet kompost 
makinesi yerleştirildi ve geçici atık 
depolama alanları oluşturuldu.

Projenin başladığı 12 Haziran 
2018’den itibaren 28 Şubat 2019’a 
kadar Mecliste yaklaşık 9 ton 
kâğıt geri dönüşüme kazandırıldı. 
Bunun yanında, yaklaşık 7 ton 
cam, 6 ton plastik,  
4 ton metal, 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.

Yemek artıkları hayvan 
barınaklarına gönderiliyor

Proje kapsamında Meclis 
lokantalarındaki yemek artıkları 
da hayvan barınaklarına 
gönderiliyor. Ziyaretçilerle 
birlikte ayda yaklaşık 80 bin 
kişiye hizmet veren Meclisteki 
altı lokantadan yemek artıkları, 
hijyenik kaplarda toplanarak önce 
Ankara Büyükşehir Belediyesine 
teslim ediliyor. Belediye yetkilileri 
kemik, ekmek kırıntısı ve yemek 
artıklarını Gölbaşı’ndaki hayvan 
barınağına götürüyor.

Sıfır Atık Projesi

Proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
başta olmak üzere Ankara’daki 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
etkin şekilde yürütülüyor. Sıfır Atık 
Projesi, sürdürülebilir kalkınma 
ilkeleri çerçevesinde atıkların 
kontrol altına alınması ve gelecek 
nesillere yaşanabilir bir çevre 
bırakmayı amaçlıyor.

“SIFIR ATIK” 
PROJESİ
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
“ALTERNATİF FİNANSTA YENİ 
UFUKLAR” KONFERANSINDA
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile birlikte 9 Eylül’de Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen 
“Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi 
Programı”na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
konferansta yaptığı 

konuşmada, katılım finans 
kurumlarının payının toplam 
bankacılık varlıkları içinde yüzde 
5’ler seviyesinde olduğunu 
belirterek, “Bu oranı çok daha 
yükseğe çıkarmamız gerekiyor. 
Hedefimiz 2025 yılı itibarıyla 
katılım finansın bankacılık varlıkları 
içindeki payının yüzde 15 
seviyesine çıkmasıdır.” dedi. 
 
Paylaşmayı, üretimi ve ahlaki 
değerleri göz önünde 
bulunduran bir finansal model 
olan katılım finansının risk 
paylaşımına ve varlığa dayalı 
olması sebebiyle herkese hitap 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, İslami hassasiyetlerin 
ötesinde evrensel ahlaki 

değerleri göz önünde 
bulunduran bu modelin tüm 
insanlığın sıkıntılarına çözüm 
getireceğine inandığını dile 
getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Üzülerek belirtmeliyim ki 
ülkemizde katılım finans hak 
ettiği ve olması gereken yerin 
çok gerisindedir. Katılım finans 
kurumlarımızın payı toplam 
bankacılık varlıkları içinde yüzde 
5’ler seviyesindedir. Bu oranı 
çok daha yükseğe çıkarmamız 
gerekiyor. Hedefimiz 2025 yılı 
itibarıyla katılım finansın bankacılık 
varlıkları içindeki payının yüzde 
15 seviyesine çıkmasıdır. Bunu 
başarmamız lazım. Bunun için 
herkesten gayret ve destek 
bekliyoruz.” diye konuştu. Yeni 
kalkınma planında ürün ve 

hizmet çeşitliliğinin artırılması ile 
insan kaynağının geliştirilmesi 
başta olmak üzere katılım 
finansı istedikleri yere getirme 
konusunda önemli hedefler 
koyduklarının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiç şüphesiz bu konuda katılım 
finans kurumlarına da önemli 
görevler düşüyor. İnanıyorum ki 
bu aynı zamanda yastık altına da 
ciddi mânâda hitap edecektir 
ve yastık altı inşallah bu adımın 
atılmasıyla hareketlenecektir. 
Öncelikle bu kurumlara olan 
teveccühün istenilen seviyede 
olmamasının nedenleri sağlıklı 
bir şekilde tespit edilmelidir ama 
şunu da söyleyeceğim. Katılım 
finans, bankacılık sisteminin faiz 
oranlarıyla hareket etmemelidir.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
“ALTERNATİF FİNANSTA YENİ 
UFUKLAR” KONFERANSINDA

Kazakistan Dünya Güreş Şampiyonasında 130 kilo finalinde yarışan 
millî sporcumuz Rıza Kayaalp 4. kez Dünya Şampiyonu oldu. Türkiye, 
grekoromen stilde 1 altın ve 1 bronz madalya, 2 olimpiyat kotası aldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 17 Eylül’de Kazakistan’da 
düzenlenen Dünya Güreş 

Şampiyonası’nda altın madalya alan millî 
sporcu Rıza Kayaalp’i kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter 
hesabından yayımladığı mesajında, 

“Kazakistan’daki Dünya Güreş 
Şampiyonası’nda 130 kilo finalinde Kübalı 
rakibini mağlup eden millî güreşçimiz 
Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4. kez 
dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk 
sporcumuz oldu. Millî güreşçimizi tebrik 
ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” 
ifadelerine yer verdi.

RIZA KAYAALP

4. KEZ
DÜNYA 

ŞAMPİYONU

4 
DÜNYA 

9 
AVRUPA 

ŞAMPİYONLUĞU
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DÜNYADA  
YAKLAŞIK 132 MİLYON KİŞİ 
YARDIMA MUHTAÇ DURUMDA
Dünyada bu yıl 42 ülkeden yaklaşık 132 milyon kişinin insanî yardıma 
muhtaç durumda olduğu, bu kişilerin sadece 93 milyonuna yardım 
ulaştırılabileceği tahmin ediliyor.

“19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü” vesilesiyle insanî yardıma muhtaç 
ülke ve halklarının durumu bir kez daha gündeme geldi. Birleşmiş Milletler 
İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) yayımladığı “Küresel İnsanî 
Değerlendirme 2019” raporundan derlediği bilgilere göre, 

ülkelerin kalkınma oranlarının artmasına karşın her 70 kişiden biri çatışma, afet, 
gıda güvensizliği, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, zorla yerinden edilme gibi 
sebeplerle insanî yardıma ihtiyaç duyuyor. 

Yardıma en çok ihtiyacı olan ülkeler sıralamasında ciddi insanî kriz yaşayan 
Yemen başı çekerken, bu ülkeyi kriz, iç savaş, afet gibi durumlarla mücadele 
eden Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Etiyopya, Nijerya ve Güney 
Sudan takip ediyor. Raporda bu yıl insanî ihtiyaçların daha da artabileceği 
uyarısında da bulunuluyor.
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Her 70 kişiden biri çatışma, afet, gıda 
güvensizliği, cinsel istismar, insan kaçakçılığı, 
zorla yerinde edilme gibi sebeplerle insanî 
yardıma ihtiyaç duyuyor.

Türkiye “en çok insanî yardım 
yapan ülke” oldu
İngiltere merkezli Kalkınma 
İnisiyatifleri Örgütünün “Küresel 
İnsanî Yardım Raporu 2018” 
verilerine göre Türkiye, 
2017’de 8,07 milyar dolar 
yardım ile dünyada en çok 
insanî yardım yapan ülke oldu.
Sıralamada Türkiye’yi 6,68 
milyar dolar ile ABD, 2,99 milyar 
dolar ile Almanya ve 2,52 milyar 
dolar ile İngiltere izlerken, 
Avrupa Birliği (AB) kurumları 
2,24 milyar dolar ile dördüncü 
sırada geldi. Türkiye, insanî 
yardımların millî gelire oranı 
bağlamında yapılan sıralamada 
da yüzde 0,85 ile birinci 
gelirken, en yakın takipçileri 
Norveç ve Lüksemburg için 
bu oran sadece yüzde 0,17’de 
kaldı. ABD ise bu sıralamada 
yüzde 0,04 ile 19’uncu 
konumda yer aldı.

2019 tahminleri

Rapora göre, 42 ülkeden 
yardıma muhtaç kişi sayısının 
132 milyona çıkması, 
yardımlara ulaşabileceklerin 
ise 93 milyon seviyesinde 
olması bekleniyor. Buna göre 
Yemen’de 24 milyon, Suriye’de 
13 milyon, KDC’de 12,8 
milyon, Etiyopya’da 8 milyon, 
Güney Sudan’da 7,1 milyon, 
Nijerya’da 7,1 milyon, Irak’ta 
6,7 milyon, Afganistan’da 6,3 
milyon ve Sudan’da 5,5 milyon 
kişi insanî yardıma muhtaç.

İnsanî yardımların 
karşılanabilmesi amacıyla 
yaklaşık 21,9 milyar dolara 
ihtiyaç duyulacak. Bu rakamın 
4 milyar doları Yemen, 1,65 
milyar doları KDC,1,50 milyar 
doları Güney Sudan, 1,08 
milyar doları Somali, 1 milyar 
doları ise Sudan için ayrılacak.

 2018’de yardım 
ihtiyacının yüzde 56’sı 
karşılanabildi

Rapora göre, 2011’den 
beri iç savaşın 
sürdüğü Suriye’de 
ihtiyaç duyulan 

insanî yardım 
miktarı geçen 
yıl 3,36 milyar 
dolarken, bunun 
2 milyar doları 
karşılandı. 

Çatışmaların 
yanı sıra kıtlığın 
da vurduğu 
Yemen’de 
gerekli miktar 
geçen yıl 2,96 
milyar dolarken, 
karşılanan miktar 
2,29 milyar dolar 
oldu.

Siyasî krizin yaşandığı Sudan’da 
ihtiyaç 1,01 milyar dolarken, 
karşılanan miktar 603 milyon 
dolar seviyesinde kaldı.

Bunun yanında, Güney 
Sudan’da ihtiyaç duyulan 
1,72 milyar doların 1,03 milyar 
doları, Somali’de ihtiyaç olan 
1,54 milyarın 796 milyon 
doları, Nijerya’da gerekli 1,05 
milyar doların 677 milyon 
doları karşılanabildi.

Salgın hastalıkların sardığı 
KDC’de geçen yıl 1,68 milyar 
dolar insanî yardım ihtiyacının 
733 milyon doları, Etiyopya’da 
ise 1,18 milyarın 635 milyon 
doları karşılandı.

Geçen yıl gerekli olan insanî 
yardım miktarı toplamda 24,88 
milyar dolara ulaşırken, bunun 
sadece yaklaşık yüzde 56’sı 
karşılanabildi.

Küresel İnsanî Yardım Raporu 2018” verilerine 
göre Türkiye, 2017’de 8,07 milyar dolar yardım ile 

dünyada en çok insanî yardım yapan ülkesi.
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2019-2020 YÜKSEKÖĞRETİM 
AKADEMİK YILI AÇILDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen, 2019-2020 Yükseköğretim 
Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde 18 Eylül’de 
düzenlenen 2019-2020 

Yükseköğretim Akademik Yılı 
Açılış töreninde konuşan Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, akademik yılın hayırlara 
vesile olmasını dileyerek, 
hocalara ve öğrencilere 
başarı temennisinde bulundu. 
Bireysel ve kurumsal başarı 
ödüllerine layık görülen bilim 
insanlarını ve üniversiteleri de 
tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, en büyük adaletsizliğin 
eğitim öğretim hayatındaki 

adaletsizlik olduğunu belirterek, 
bu adaletsizliğin telafisinin 
çok zor olduğunu kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun 
için göreve geldikleri günden 
beri öncelikle eğitim öğretim 
konusunda mümkün olan en 
iyi imkânları sağlamanın gayreti 
içinde olduklarını vurguladı. 
Türkiye’nin yükseköğrenim 
alanında da özellikle son 17 yılda 
çok büyük bir başarıya imza 
attığını anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “ Üniversite sayısının 
76’dan 207’ye, öğretim elemanı 
sayısının 70 binden 168 bine, 

öğrenci sayısının 1,6 milyondan 
8 milyona yükselmiş olması bu 
başarının en bariz ifadesidir.” 
dedi. “İlköğretimden itibaren 
tüm eğitim öğretim sisteminin 
adeta bir huni biçiminde 
yükseköğrenime doğru aktığı 
bir iklimde Türkiye’nin bilim 
kalitesini düşürebilmesi mümkün 
değil.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, öncelikle bu çarpık 
sistemi değiştirerek, neredeyse 
isteyen her lise mezunu 
gencin yükseköğrenime 
devam edebileceği bir alt yapı 
kurduklarını kaydetti.
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TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun 26 Eylül’de açılış 
konuşmasını yaptığı Elektronik Belge Yönetiminde Kurumlar Arası İşbirliği 
Toplantısında, kamu kurum ve kuruluşlarında EBYS ve KEP Uygulamaları 
Alan Araştırması Sonuçları paylaşıldı.

TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
konuşmasında, kamu 

kurum ve kuruluşlarından gelen 
temsilciler, TBMM’de çalışan 
mesai arkadaşları ve toplantıya 
katılım sağlayan tüm davetlilerle, 
82 milyon vatandaşın, 600 
milletvekili ile temsil edildiği 
kıymetli mekanda, TBMM çatısı 
altında buluşmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti ve 
mutluluğu ifade etti. TBMM’nin 
sadece EBYS’den ibaret 
olmadığını bildiren Genel Sekreter 
Kumbuzoğlu, kamu kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile bürokratik 

paylaşım noktasında her konuda 
dayanışma ve işbirliği içinde 
olunması gerektiğine inandığını 
belirtti. Kumbuzoğlu, “Elektronik 
Belge Yönetiminde Kurumlar Arası 
İşbirliği”nin çok önemli olduğuna 
dikkat çekti.

Devlet bürokrasisinden tasarruf 
sağlandı

Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi Uygulaması ile devlet 
bürokrasisinin yüksek oranda 
maddi tasarruf da sağladığına 
vurgu yapan Kumbuzoğlu, kamu 
kurumlarının bir bütün içinde, 

ELEKTRONİK BELGE 
YÖNETİMİNDE 
“KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ” 
TOPLANTISI

koordineli ve verimli bir şekilde 
çalışmasının ne derece önemli 
olduğunu ifade etti. TBMM 
Genel Sekreter Yardımcısı 
ve EBYS Yürütme Kurulu 
Başkanı Hakan Suat Ölmez ise 
gerçekleştirdiği konuşmasında 
toplantıda; Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi ve Kayıtlı 
Elektronik Posta uygulamalarına 
ilişkin kamu kurumları arası 
diyaloğu geliştirmek ve 
literatüre katkı sağlamak üzere 
TBMM dahil 48 kamu kurum 
ve kuruluşunda gerçekleştirilen 
alan araştırmasının bulgularının 
sunulacağını ifade etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi (RTEÜ) Akademik Yılı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin ekonomik büyüklük bakımından dünyada 17. ülke olduğunu 
belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 
hedeflerinin 2023 yılında 
ilk 10 içerisine girmek 

olduğunu ifade ederek, 
Türkiye’nin iş birlikleriyle dünyanın 
en etkili ekonomik güçlerinden 
biri olabileceğini kaydetti. TBMM 
Başkanı Şentop, 4 Ekim’de Recep 
Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2019-
2020 Akademik Yılı Açılış Törenine 
katıldı. Burada yaptığı konuşmada 
Türkiye’nin son yıllarda önemli 
işler başardığına işaret eden 
Meclis Başkanı Şentop, “Türkiye 
çok büyük mesafeler kazandı. 
Sadece fiziki alt yapı olarak değil, 
bilhassa bilimsel çalışmalara 

verilen destek bakımından 
Türkiye çok büyük mesafeler 
kazandı. Türkiye’de üniversite 
hayatının gelişmesi bakımından 
sunduğu imkânlarla bu alana 
gösterdiği alaka ve vermiş 
olduğu ehemmiyet bakımından 
sayın Cumhurbaşkanımızın 
bir üniversiteye ismi 
verilme noktasında bunu 
en çok hak edecek kişi 
olduğu kanaatindeyim.” 
değerlendirmesini yaptı.
Türkiye’nin 10 milyonluk nüfustan 
bugünlere geldiğini ve zorlu bir 
mücadele verdiğini kaydeden 
TBMM Başkanı Şentop, “Dünyada 

nüfus bakımındaki stratejik olarak 
en büyük nüfus odur ki Türkiye 
82 milyon nüfusu olan, dünyada 
şu anda 17. büyük ekonomisi 
olan ve sözleri merak edilen, 
takip edilen bir ülke haline 
geldi. Başka devletlere, başka 
halklara sirayet eden bir yolu 
var. Tezleri hedefleri, dünyaya 
bakışı, ortaya devlet olarak 
koymuş olduğu bir paradigma 
var.” dedi. TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin ayrıca 174 
ülkede diplomatik temsilciliğinin 
olduğunu, sayı bakımından 
dünyada ilk 3 içerisinde 
bulunduğunu belirtti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK 
MESAFELER KAZANDI”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 2019-2020 Akademik Yılı açılışı 
dolayısıyla bazı üniversitelerin akademik yıl açılış törenlerine katıldı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

26 Eylül

Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Akademik Yıl açılışı 
dolayısıyla ilk dersi veren TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin 82 milyon nüfusuyla 
ekonomik olarak dünyanın 17’nci 
büyük ekonomisi olduğunu dile 
getirdi.

Marmara Üniversitesi

7 Ekim

Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet 
Külliyesi’nde düzenlenen 2019-2020 
akademik yılı açılış törenine katılan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
hızlı bir çağda yaşandığını belirterek “Bu 
bakımdan gelişmeleri çok yakından takip 
edebilmek, bunların üretimine katkılar 
sunabilmek, ülkemiz ve bilim dünyası 
için fayda üretebilmek çok önemli hale 
geldi.” dedi.

Trakya Üniversitesi
27 Eylül

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Bilgiyi ayıklamayı 

bilmiyorsanız bilgi sizi yutar, o 
yüzden zaman kaybını önlemek, 

yanlış yollara girmemek için 
önce yöntem, önce metodoloji. 
Üniversitelerimiz temelde bunu 

verir ve bunun üzerine sağlıklı bilgi 
inşa edilir.” dedi.

Namık Kemal Üniversitesi
7 Ekim

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) 

Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin çok büyük ve 

güçlü bir ülke olduğunu söyleyerek, “Terör 
oluşumuna müsaade etmeme konusunda 

kararlıyız.” dedi. Konuşmaların ardından 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, NKÜ 

Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından fahri 
doktora unvanı verildi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“TÜRKİYE’Yİ YÜCELTECEĞİZ, 
BÜYÜTECEĞİZ”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen “738. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi 
Anma ve Yörük Şenlikleri”ne katıldı.

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 
düzenlenen “738. 
Söğüt Ertuğrul Gazi’yi 

Anma ve Yörük Şenlikleri” 8 
Eylül’de binlerce vatandaşın 
katılımıyla yapıldı. İlçe Stadı’nda 
gerçekleşen şenliklere, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, TBMM Başkan 
Vekili Celal Adan, Sağlık Bakan 
Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik 
Valisi Bilal Şentürk, Uşak Valisi 
Funda Kocabıyık, milletvekilleri, 
belediye başkanları, siyasî 
partilerin il ve ilçe başkanları 
ile çok sayıda kişi katıldı. 
Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen binlerce kişi, Ertuğrul 
Gazi Türbesi’ni ziyaret ettikten 
sonra şenliklerin 

yapıldığı 
ilçe 

stadını doldurdu. Statta yer 
bulamayanlar da töreni çevredeki 
parklardan takip etti. 

Törenden önce protokol üyeleri 
etkinlik alanının yanında bulunan 
Ertuğrul Gazi’nin türbesinde 
dua ettikten sonra tören alanına 
geçti. Bilecik Valisi Şentürk, 
protokol konuşmalarının ardından 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’a Ertuğrul Gazi’nin “And 
olsun ki üstte mavi gök, altta 
yağız yer yarılmadıkça, zulme 
boyun eğmeyeceğim.” sözünün 
yer aldığı tabloyu takdim etti. 
Etkinlikte, Türkiye’nin farklı 
yerlerinden gelen Yörük ve 
Türkmen derneklerinin halk 
oyunu ekiplerince gösteriler 
sunuldu. Eskişehir ve 
Uşak’tan atlı birlikler de Türk 
bayraklarıyla tören alanında 
gösteri gerçekleştirdi. 
Program, Jandarma Genel 

Komutanlığı Bandosu eşliğindeki 
tören geçişiyle sona erdi.

“Coğrafyanın ve tarihin bize 
yüklediği vazifelere sahip 
çıkacağız.”

Şenliklere katılan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Türkiye düşmanları 
ne kadar saldırırsa saldırsın, 
asla geri adım atmayacağız, 
yılmayacağız, coğrafyanın ve 
tarihin bize yüklediği vazifelere 
sahip çıkacağız.” dedi. Aşiretten 
devlete uzanan kutlu yolculuğun 
bu topraklarda başladığını 
belirten TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, yüzlerce 
yıl cihana hükmeden Osmanlı 
Devleti’nin temellerinin de bu 
coğrafyada 
atıldığını 
kaydetti. 
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Bu toplantıların aynı zamanda 
ecdada duyulan minnet 
ve şükranın da birer ifadesi 
olduğunu vurgulayan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Biz bugün burada bir 
araya gelerek, Ertuğrul Gazi’ye, 
Osman Gazi’ye, yoldaşlarına, 
alplerine cihan devleti kurmayı 
ilham eden manaya, ruha sahip 
çıktığımızı, onların mirasını gururla 
üstlendiğimizi dosta düşmana 
duyurmuş oluyoruz.” dedi. Bütün 
bu olay ve zaferlerin aslında tek 
bir kitabın birbirini tamamlayan 
sayfaları olduğuna işaret 
eden TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“948’inci yıl dönümünü andığımız 
Malazgirt Zaferi ile Millî 
Mücadele arasında ruh ve iman 
bakımından fark yoktur. Bugün 
burada hatırasına toplandığımız 
Ertuğrul Gazi, Malazgirt Ovası’nda 
Bizans Ordusu’nu yok eden, 
Haçlı saldırganlığına geçit 
vermeyen Sultan Alparslan’ın 
manevi evladıdır. Esasında, 

Ertuğrul Gazi’nin şahsında 
andığımız Osmanlı’nın bütün 
zaferleri, Malazgirt Zaferi ve 
Millî Mücadele birbirleriyle 
çok derinden irtibatlıdır. 100 yıl 
önce Anadolu topraklarında 
cereyan eden savaş, istiklali, 
işgal ve tasalluta; imanı, küfür 
ve zulme; şehadeti, düşüklüğe 
ve esarete yeğ tutan tercihini 
tahakkuk ettirmek için de ölümü 
öldüren bir milletin ibretlerle dolu 
destanıdır.”

“Sorumlulukları son derece ağır 
bir milletiz.”

Şentop, Ertuğrul Gazi’yi bir cihan 
devleti kurmaya sevk eden ruh 
ile Millî Mücadele’yi başarıya 
ulaştıran şuur ve gayretin aynı 
imanın eseri olduğunu belirtti.

Her ikisinde de bu toprakları 
vatan kılmanın ve muhafaza 
etmenin asil ve cesur şahlanışının 
görüldüğünü söyleyen Şentop, 
şunları kaydetti: “Ertuğrul 
Gazi’nin mücadelesinden ve 
Millî Mücadele’nin istiklali tam 

kararlılığından bize kalan miras, 
Anadolu topraklarının ilelebet 
bir İslam yurdu kalacağına dair 
kati irademiz ve imanımızdır. 
Bizi birbirimize düşürmek için 
türlü oyunlar sergileyenlere 
kulak asmayacağız. Sureti 
haktan görünüp, bizi büyük 
gayelere yürümekten alıkoymak 
isteyenlerin gayretini boşa 
çıkaracağız. Çünkü biz, tarihi 
şanlı ama imtihanı çetin ve 
sorumlulukları son derece ağır bir 
milletiz.”

“Geri adım atmayacağız.”

Türkiye’nin güçlenmesini 
engellemek isteyenlere karşı 
müteyakkız, kararlı ve dirençli 
olunması gerektiğini ifade eden 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Umudu diri tutmak, 
insanlığın ortak iyiliğini amaçlayan 
bir hamleyi neticeye ulaştırmak 
ve vatanı vazife bilen şuuru 
tahkim etmek için Türkiye’yi 
yücelteceğiz, büyüteceğiz ve 
geleceğini parlak kılacağız.” 
şeklinde konuştu.
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TARİHİN SIFIR NOKTASI: 
ŞANLIURFA 

GÖBEKLİTEPE

Yaklaşık 12 bin yıl öncesinin 
inanç merkezi.
Henüz yeterince 
keşfedilmemiş bir hazine.
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Şanlıurfa’nın merkez Haliliye 
ilçesinin kent merkezine 18 

kilometre mesafedeki Örencik 
Mahallesi yakınlarında bulunan 
ve ilk kez 1963’te İstanbul ve 
Chicago üniversitelerinden 
araştırmacıların yüzey çalışmaları 
sırasında fark edilen ören 

yerindeki kazılar, 50 yılı aşkın 
süredir devam ediyor. En somut 
bulgular 1986 yılında tarlasını 
süren bir çiftçinin bulduğu 
heykelle ortaya çıktı. Söz konusu 
taşın değerli olduğunu düşünen 
çiftçi, bu heykeli Şanlıurfa 
Arkeoloji Müzesi yetkililerine 
teslim etti. İlk olarak ne olduğu 
anlaşılamayan heykel, müzede 
koruma altına alındı. 

Alman Arkeoloji Enstitüsü ve 
Şanlıurfa Müzesince 1995’ten beri 
ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, 
neolitik döneme ait, boyları 3 ila 
6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 
ton olan, yabani hayvan figürlü 
“T” biçimli dikili taşlar bulundu.
Kazılarda aynı zamanda, 8 ila 
30 metre çapında dairesel ve 

dikdörtgen şekilli, dünyanın 
en eski tapınak kalıntıları ve 
yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait 
olduğu belirtilen 65 santimetre 
uzunluğunda insan heykeli 
gibi çeşitli tarihi eserler de 
gün yüzüne çıkarıldı. Toprak 
altından çıkarılan T biçiminde 

büyük taşlar (megalit) bir mimari 
bütünlük içinde inşa edilmiş ve 
taşların üzerine insan ve hayvan 
kabartmaları yapılmış. 

Tarihin akışı yeniden 
şekillenecek

İnsanlık tarihinin en önemli 
gelişmelerinden biri olan Neolitik 
Devrim’in, yani tarıma geçerek 
yerleşik bir hayatın yaşanmasının, 
hayvanların evcilleştirilerek 
kullanılmasına işaret eden bu 
gelişmeler aslında uygarlığın 
ilk adımlarının atıldığı çekirdek 
bölgelerden birinin, belki de 
en önemlisinin bereketli hilal 
(Mezopotamya) topraklarında 
yer aldığını göstermektedir. 
Günümüzden 12 bin yıl öncesine 

ışık tutan bu bilgiler yerleşik 
yaşama, düşünüldüğünden çok 
daha öncesinde geçildiğinin bir 
göstergesi. 

Göbeklitepe, UNESCO “Dünya 
Mirası Geçici Listesi”nde

Göbeklitepe, yaklaşık 6 yıl önce 
UNESCO “Dünya Miras Geçici 
Listesi”ne alınmış, temmuz 
ayında Bahreyn’de düzenlenen 
42’nci Dünya Miras Komitesi 
Toplantısı’nda ise Dünya Miras 
Listesi’ne dahil edilmişti. 

2019 yılı “Göbeklitepe Yılı” ilan 
edilmişti

Göbeklitepe’nin insanlık tarihinin 
yeniden yazılmasını gerektirecek 
bir yer olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Turizmde 2019 yılını da 
“Göbeklitepe Yılı” ilan etti.

Yaklaşık 6 metre boyutlarına çıkabilen dikilitaşlar  
12 bin yıl öncesine ait.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“AHİLİĞİ HAYAT FELSEFESİ 
HALİNE GETİRİP YAŞATMALIYIZ”

Ahilik Haftası 
Etkinliklerine katılan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Bu yıl 
32’ncisini kutladığımız 
Ahiliğe sadece 
folklorik bir değer 
olarak sahip çıkmakla 
kalmamalı, onu hayat 
felsefesi haline getirip 
yaşatmalıyız.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 32. Ahilik 
Haftası etkinliklerine katılmak 

üzere 21 Eylül’de Kırşehir’e gitti.  
Düzenlenen törende konuşan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, 
“Ahilik, kardeşlik. Yüce Allah 
kitabımız Kur’an-ı Kerim’de 
“İnnemel Mü’ minûne ihvetün” 
buyurmaktadır. 

Yani “İnananlar ancak kardeştir.” 
demektedir. Ahilik teşkilatının 
temelinde de esasen kardeşlik 
duygusu yatmaktadır. Özünde 
meslek edindirme, meslek 
kurallarını belirleme, piyasayı 
düzenleme, yardımlaşma, 
dayanışma ve kardeşlik 
duygusunu barındırmaktadır. 
Ahilik teşkilatı, mensuplarına 
birbirlerini öz kardeşleri kadar 
yakın hissettirir. Aynı zamanda 
birbirlerine kefil olacak kadar, 
vâris olacak kadar güven telkin 
eder.” dedi.

ediliyor. Bu çerçevede bu yıl 
32’ncisini kutladığımız Ahiliğe 
sadece folklorik bir değer olarak 
sahip çıkmakla kalmamalı, onu 
hayat felsefesi haline getirip 
yaşatmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Ahiliğin barış zamanında ve 
savaş zamanında farklı görev ve 
fonksiyonlara sahip bir teşkilat 
olduğunu kaydeden TBMM 
Başkanı Şentop, “Ahilik, felaket 
anlarında, savaş durumlarında sivil 
savunma teşkilatı olarak görev 
yapar. Nitekim ahilik teşkilatının 
Piri Ahi Evran Hazretleri de böyle 
bir kişiydi. Maneviyatımızın 
önderlerinden Hacı Bektaş Veli’nin 
çağdaşı olan Ahi Evren Hazretleri 
Moğol istilasına kadar Konya’daki 
Selçuklu Sarayı’nda atabey olarak 
görev yapan önemli bir kişiydi. 
Ahilik teşkilatının mensuplarını; 
“Eliniz, kapınız, sofranız açık olsun. 
Gözünüz, beliniz, diliniz kapalı 
olsun.” nasihatleriyle yetiştiren 

“Dikkat ederseniz, yüzlerce 
yıldır varlığını devam ettiren bu 
teşkilatın genel merkezi yok. 
Şubeleri yok. Yazılı tüzüğü yok. 
Günümüz manasında dernek 
masasına kayıtlı değil. Ticaret sicil 
numarası da yok. Bir nevi soyut 
kültürel miras.” ifadelerini kullanan 
TBMM Başkanı Şentop, “Ama 
doğruluk, dürüstlük gibi herkes 
tarafından kabul edilen ilkeleri 
var. Yüzlerce yıldır yaşaması ve 
yaşatılmasının sebebi budur. Millî 
ve manevi değerleriyle teçhiz 
olmuş bir teşkilattır.” diye konuştu.

“Ahiliğin temelinde usta-çırak 
ilişkisi yatıyor.”

Ahiliğin günümüz anlamında 
meslekte alaylı olmayı ifade 
ettiğini belirten Şentop, 
“Temelinde usta-çırak ilişkisi 
yatıyor. Böylece hem meslek 
öğretiyor, hem de değerlerin 
nesilden nesile aktarılması temin 
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Ahi Evren Hazretleri de meslek 
sahibiydi. 

Baskı ve zorbalığa boyun 
eğmeyen karakteriyle Anadolu’yu 
işgal eden dönemin emperyalisti 
Moğollarla her zaman mücadele 
etti. Nitekim bu uğurda mücadele 
ederken şehit edildi. Ruhu şad, 
mekânı cennet olsun.” şeklinde 
konuştu.

“İçinde bulunduğumuz çağın 
bir adı da tüketim çağı. Peki 
hiç üretim olmadan tüketim 
olabilir mi? Üretimle tüketim, 
insanlığın kadim zamanlarından 
beri yürürlükte olan doğal/
diyalektik bir yasadır. Ticaret 
kavramı ile hayatî ve hukukî bir 
yapıya bürünen üretim/tüketim/
pazar ve ticaret hayatı, bugün 
geldiği nokta itibarıyla, devasa 
büyüklükteki küresel pazar ilişkiler 
ağı içinde yürüyor. Ama dünyanın 
her yerindeki insanların temel 
özlemi aynıdır: Güvenilir bir 
alışveriş yapmak. Aldanmamak. 
Mümkünse, kusurlu bir hizmet ya 
da mal satın almamak; alınması 
hâlinde de bunu iade veya 
tazmin edebilmek…

Ülkemizdeki tüketici sorunları 
ile ilgili çalışmalara ve davaların 
sayısal istatistiklerine baktığımızda 
ne yazık ki durum pek iç 
açıcı görünmüyor. Neden? 
İşte başından beri anlamaya, 
anlatmaya çalıştığımız bir 
değerler bütünü olan Ahilik 
müessesesi ilkelerinin bugün 
varlığı ya da yokluğu meselesi. 

Daha çok kazanç, daha hırslı 
örülmüş parlak hayatlar ister ve 
ararken; daha mutsuz, elindekiyle 
yetinmeyen, doymayan kişi ve 
topluluklara dönüştük. İnsanı, 

toplumu, ticareti, yönetimi 
velhasıl bütün bir hayatı ayakta 
tutan temel değerler ve o 
değerler üzerinde yükselen 
yasaların içeriği boşaltılırsa, o 
değerler yok sayılırsa hayat 
cehenneme döner, kimse mutlu 
olmaz.” 
 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, esnaf ve sanatkârlarla 
ilgili olarak hemen her dönemde 
iyileştirici çalışmalar yaptığını 
ve bu çalışmaları sürdüreceğini 
vurguladı.
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Saz ve söz kültürünün Anadolu’daki en önemli ustalarından,  
mütevazılığıyla gönüllerde taht kuran halk ozanı Neşet Ertaş.

Müzik hayatına kendisi gibi 
saz üstadı babası Muharrem 

Ertaş sayesinde başlayan, 
“Bozkırın Tezenesi”, “Türkülerin 
Babası”, “Anadolu Efsanesi” ve 
“Abdal Müzisyen” gibi lakaplarıyla 
da bilinen halk ozanı Neşet 
Ertaş, ölümünün 7. yılında çeşitli 
etkinliklerle anıldı.

Bozlak ustası, UNESCO 
tarafından Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi kapsamında Yaşayan 
İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal 

Envanteri’ne alınarak “yaşayan 
insan hazinesi” kabul edildi.

Kendini, özünü, hissettiklerini 
saza ve söze döken, eserlerinde 
Anadolu insanının sevinçlerini, 
kederlerini, acılarını dile 
getiren Ertaş’a, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
tarafından 2011’de fahri doktora 
unvanı verildi.

Türk Halk Müziği’ne dillerden 
düşmeyen eserler kazandıran ve 
İzmir’de 25 Eylül 2012’de hayatını 

kaybeden Neşet Ertaş, vefatından 
bir gün sonra memleketi 
Kırşehir’de son yolculuğuna 
uğurlanmıştı. Yaşarken olduğu 
gibi, ölümünün ardından da 
sevenleri tarafından yalnız 
bırakılmayan ozanın Bağbaşı 
Mezarlığı’ndaki kabri, yılın her 
günü ziyaretçi akınına uğruyor. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop da 21 Eylül’de 
Ahi Evran Veli’nin türbesi ve halk 
ozanı Neşet Ertaş’ın kabrini ziyaret 
ederek, dua okumuştu.

BAĞRINDA 

KOCA BİR ANADOLU YATAN ADAM
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ADNAN 
MENDERES

HASAN 
POLATKAN

FATİN RÜŞTÜ 
ZORLU

TBMM Başkanı Şentop: “Menderes ve arkadaşlarını haksız yere idam 
edenler tarihin karanlık dehlizlerinde yerlerini almışlardır.”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın 
idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“
İdam edilişlerinin 58’inci sene-i devriyesinde millî iradenin sembol 
isimleri merhum Başbakan Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü 
Zorlu ve Hasan Polatkan’ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.”

“Türkiye’nin çok partili hayata 
geçişiyle başlayan demokrasi 
tarihinde, “Yeter! Söz milletindir!” 
diyerek çıktıkları siyaset yolunda 
gerçekleştirdikleri demokrasi 
hamleleri ve kalkınma atılımlarıyla 
Türkiye siyasî tarihinin öncü 
isimlerinden olan Adnan 
Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü 
Zorlu ve Hasan Polatkan ülkemize 
ve milletimize birçok bakımdan 
büyük hizmetlerde bulunmuş 
müstesna siyaset adamlarımızdır. 
Sandıktan çıkmadan iktidar 
olmayı, millî iradeye ait gücü 
gasp etmeyi hedefleyen 
güruh tarafından Türkiye’nin 
refahına, kalkınmasına ve milletin 
değerlerine karşı işledikleri suçlar 
dolayısıyla tarihe birer kara leke 
olarak geçecek olan 27 Mayıs 
Askeri Darbesi ile Menderes ve 
arkadaşları haksız yere cezaevine 

kapatılmıştır. Bununla yetinmeyen 
darbeciler, 16 Eylül’de Zorlu 
ve Polatkan’ı, 17 Eylül’de de 
Menderes’i idam ederek, ellerine 
kan ve alınlarına da kara bir leke 
bulaştırmışlardır. 

Nitekim söz konusu müdahale 
seçimle gelen bir iktidara 
son vererek, demokrasi 
yolunda atılan adımların yeni 
bir görünüm kazanmasına 
neden olmuş, bu tarihten sonra 
Türkiye’nin demokrasi tarihi 
askeri müdahaleler nedeniyle 
kesintilere uğramıştır. 

27 Mayıs 1960’ta başlayıp 15 
Temmuz 2016 hain darbe 
girişimine kadar varan bu süreç, 
milletin bizatihi kendisine yönelen 
menfur suikastler olarak tarihe 
kaydolmuştur. Bugün Türkiye, 

gayri millî ve hatta millet düşmanı 
olan darbecilik geleneğini, 
bu uğurda bedeller ödemek 
pahasına aşmıştır. Türkiye’nin 
ve demokrasimizin teminatı, 
bütün müdahalelere karşı 
iradesine sahip çıkan, ülkesinin 
geleceğini demokraside gören 
asil milletimizin bizatihi kendisidir.  
Vefatlarının üzerinden 58 yıl 
geçmesine rağmen, Menderes 
ve arkadaşlarının milletimizin 
gönlündeki mümtaz yerleri 
giderek pekişmiştir. Onları, haksız 
yere idam ederek “düşük” olarak 
nitelendirenler tarihin karanlık 
dehlizlerinde yerlerini almışlardır. 

Türkiye’de sivil siyasetin ve 
demokrasimizin sağlamlaşması 
için hem gayret eden, hem de 
bu uğurda bedeller ödeyen 
Sayın Adnan Menderes, Bakanlar 
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan 
Polatkan’ı vefat yıldönümlerinde 
bir kez daha tazimle yad ediyor, 
Allah’tan rahmet, milletimize 
başsağlığı diliyorum.”
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TBMM BAŞKAN VEKİLİ BİLGİÇ, 

SIRBİSTAN ULUSAL MECLİSİ 
HEYETİNİ KONUK ETTİ
“İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini 
aştı. Yaklaşık 280 milyon dolar Türk yatırımı Sırbistan’da gerçekleşmiş 
durumda.”

TBMM Başkan Vekili Süreyya 
Sadi Bilgiç Sırbistan Ulusal 
Meclisi Dışişleri Komisyonu 

Başkanı Zarko Obradoviç ve 
beraberindeki heyeti, 24 Ekim 
2019 tarihinde kabul etti. 

TBMM Genel Sekreterlik Toplantı 
Salonu’ndaki kabulde konuşan 
TBMM Başkan Vekili Bilgiç, İki 
ülke arasındaki parlamentolar 
arası ilişkinin gelişiyor olmasının 
sevindirici olduğunu belirtti. 

Meclis Başkan Vekili Bilgiç, 
Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa 
İşbirliği Süreci’nin 2020-2021 
Dönem Başkanlığını üstlendiğini 
ve Temmuz ayında dönem 
başkanlığını devralacaklarını da 
anımsattı. 

İki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 2017 yılında 1 milyar 

dolar eşiğini aştığını, bu durumun 
sevindirici olduğunu vurgulayan 
Süreyya Sadi Bilgiç, şöyle 
konuştu:  
 
“Sayın Cumhurbaşkanlarının da 
mutabık kaldığı üzere ülkeler 
hedefimiz kısa vadede 2 milyar 
dolar, uzun vadede de 5 milyar 
dolar seviyesine yükseltmek 
olmalıdır. Şirketlerimizin de 
Sırbistan’daki yatırımları her 
geçen gün artıyor. 

Özellikle az gelişmiş bölgelerde 
emek yoğun sektörlerde yatırım 
yaparak istihdama katkıda 
bulunuyorlar. Yaklaşık 280 milyon 
dolar Türk yatırımı Sırbistan’da 
gerçekleşmiş durumda. 
Halkbank’ın da Sırbistan’daki 
çalışmalarını, şube sayısının 
artışını ve pazarını genişletmesini 
memnuniyetle takip ediyoruz. 

Türk yatırımcılarına ve onların 
sorunlarına Sırp makamlarının 
gösterdiği ilgi Türk şirketlerini 
Sırbistan’da daha fazla yatırım 
yapmaya teşvik ediyor. Biz 
de şirketlerimize bu yöndeki 
telkinlerimizi sürdürüyoruz. 
Turizm alanındaki iş birliğimizin 
geliştirilmesine de özel önem 
atfediyoruz. Her geçen yıl 
Türk turistlerin Sırbistan’a, Sırp 
turistlerin de Türkiye’ye ilgisi 
artıyor. Ülkemizden Sırbistan’a 
gelen turist sayısı açısından 
en üst sıralarda yer almasını 
da memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ulaştırma altyapısı alanında ortak 
yürüttüğümüz projelere de önem 
vermekteyiz.”

TBMM Başkan Vekili Bilgiç, 
Türkiye’nin FETÖ konusunda son 
derece hassas olduğunu ifade 
ederek, Sırbistan’ın gösterdiği 
hassasiyet için  teşekkür etti. 

Zarko Obradoviç de ziyaretin, 
iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin 
bir göstergesi olduğunu 
belirterek, Sırbistan’ın vasıflı bir iş 
gücüne sahip olduğunu, bunun 
yatırımcılar için bir çağrı niteliği 
taşıdığını aktardı. 

Sırbistan’ın kendi dostlarını 
seçmek istediğini, Türkiye’nin de 
iyi bir dost olduğunun altını çizen 
Obradoviç, “Türkiye ile yapılan 
her türlü iş birliğine seviniyoruz.” 
diye konuştu.
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TBMM BAŞKAN VEKİLİ GÖK’TEN,  

AVRUPALI PARLAMENTERLERE  
BARIŞ PINARI HAREKÂTI AÇIKLAMASI
TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Akdeniz için Birlik (UpM) Örgütünün 
Toplantısında parlamenterlere Barış Pınarı Harekâtı’nı ve operasyonun 
tamamen terör örgütüne yönelik olduğunu anlattı. 

İspanya’nın Barselona kenti 
merkezli UpM’nin Avrupa 
Akdeniz Ekonomik ve Sosyal 

Kurumlar Zirvesi 23 Ekim 2019 
tarihinde yapıldı. Zirveye 
Türkiye’yi temsilen katılan 
TBMM Başkan Vekili Levent 
Gök, konuşması sırasında 
gündem dışı olarak Barış 
Pınarı Harekâtı ile ilgili İtalyan 
ve Fransız parlamenterlerden 
gelen sorulara yanıt verdi. Barış 
Pınarı Harekâtı’nın meşruluğuna 
ve gerekliliğine dikkati çeken 
Levent Gök, “Operasyonun 
tamamen terör örgütüne yönelik 
olduğunu ve Suriyeli mültecilerin 
ülkelerine dönmelerine olanak 
tanıyacak şekilde yapıldığını 
ifade etmek isterim.” dedi. 
Türkiye’nin devlet politikasının 
“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” 
olduğunu vurgulayan TBMM 
Başkan Vekili Gök, Türkiye’nin 
terörün ortaya çıkardığı şiddet 
ortamından dünyada en çok 
etkilenen ülkelerin başında 
geldiğini anımsattı. Levent Gök, 
“Sınır güvenliğimizin kalmaması 
ve Suriye’deki iç çatışmaların 
yıllardan beri sürmesi Türkiye’de 
yaklaşık 4 milyon civarında 
Suriyeli misafirimizi ağırlamamıza 
neden olmaktadır. Türkiye 
terörün yarattığı travmaları ve 
şiddeti yaşamaktadır. Bu birliğin 
de kuruluş amaçlarından biri olan, 
teröre karşı olmak hepimizin 
görevidir.” dedi.

“Türkiye bölgeyi terörden 
ve teröristten arındırmayı 
hedefleyen bir harekât 
gerçekleştirdi.”

Türkiye’nin bölgeyi terörden 
ve teröristten arındırmayı 
hedefleyen bir harekât 
gerçekleştirdiğinin altını çizen 
Gök, şöyle devam etti: “Terör 
örgütü PKK’nın bir kolu olan 
YPG’nin Suriye’de yarattığı 
terörden dolayı sınır güvenliğimiz 
adeta kalmamıştır. Şimdi ara 
verilen harekâttaki amaç, 
Türkiye’nin sınır güvenliğini 
sağlamak, Suriye’de güvenli 
bölge oluşturarak ülkemizde 
yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin 
kendi ülkelerine dönmelerini 
temin etmektir. Aslında bu, bütün 
dünyada sahiplenilmesi gereken 
bir olgudur çünkü dünyadaki 

her ülke kendi nüfusunun 
yüzde 5’inin mülteci olduğunu 
düşündüğünde Türkiye’nin 
yaşadığı sorunların ne denli ağır 
olduğunun farkına varır.” TBMM 
Başkan Vekili ayrıca, Türkiye’de 
yaşayan ve bir milyonu çocuk 
olan Suriyeli mültecilere 
tüm dünyanın sahip çıkması 
gerektiğini belirtti. Gök, Barış 
Pınarı Harekâtı’nın meşruluğuyla 
ilgili İtalyan ve Fransız 
parlamenterlere cevap verdikten 
sonra toplantının gündemiyle 
ilgili konuşmasına devam etti.

Gök, terör, düzensiz göç, aşırıcılık 
ve iklim değişikliği gibi ortak 
çözüm gerektiren sorunlarla 
mücadele etmek için kurulan 
UpM’yi Türkiye’nin baştan beri 
desteklediğini ve desteklemeye 
de devam edeceğini söyledi.
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JAPONYA PARLAMENTO 
HEYETİNİN TBMM ZİYARETİ
TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 24 Eylül’de Japonya Komeito 
Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchı ve beraberindeki heyeti 
TBMM’de konuk etti.

Konuk heyet onuruna 
Meclis Mermerli Salonunda 
öğle yemeği veren 

TBMM Başkan Vekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, konuklara, onları 
Mecliste görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Aradaki 
mesafeye rağmen Türkiye ve 
Japonya’nın tarihten kaynaklanan 
sağlam dostluk ilişkilerine sahip 
olduğunu söyleyen TBMM 
Başkan Vekili Bilgiç, “Sultan 
Abdülhamit ve İmparator Meiji 
döneminde başlayan Türk - 
Japon ilişkileri 2013 yılında stratejik 
ortaklık seviyesine yükselmiştir. 
İşbirliğimizi stratejik ortaklığımıza 
yakışır şekilde her alanda daha 
da ileriye götürmeye önem 
veriyoruz.” diye konuştu. 

İki ülke arasında gerçekleşen 
üst düzey ziyaretlerin önemine 
değinen Süreyya Sadi Bilgiç, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan Haziran ayında 
G20 Liderler Zirvesi münasebeti 
ile Japonya’da oldukça başarılı 

bir ziyaret gerçekleştirdiler. 
Sayın TBMM Başkanımız Mustafa 
Şentop da 4 Kasımda G20 
Parlamento Başkanları Zirvesi 
vesilesiyle Tokyo’ya bir ziyaret 
gerçekleştirecek.” şeklinde 
konuştu. Ülkeler arasındaki 
ilişkilerin güçlendirilmesinde 
parlamenter diplomasinin önemli 
bir rol oynadığına vurgu yapan 
Bilgiç, her iki ülke meclisinin, 
partiler ve dostluk gruplarının ve 
ihtisas komisyonlarının arasında 
karşılıklı temasların artırılmasını 
önemsedikleri kaydetti.

İki ülke arasındaki ekonomik 
ilişkilere de değinen TBMM 
Başkan Vekili Bilgiç, sözlerine 
şöyle devam etti: 

“Türk Hava Yollarının (THY), 
Haneda Havaalanında ek 
slot talebinin müspet şekilde 
sonuçlanması oldukça 
memnuniyet verici bir gelişmedir. 
Ülkeler arasındaki ekonomik 
ilişkiler ve beşeri temasların 

güçlenmesine imkân sağlayacak 
bu güzel gelişme için teşekkür 
ediyorum. Hali hazırda 200’ün 
üzerinde Japon sermayeli şirket 
ülkemizde faaliyet gösteriyor. Bu 
firmalar son 10 yılda Türkiye’de 
2,7 milyar dolar yatırım yaptı. 
Ancak bu rakamın potansiyeli 
yansıtmadığını değerlendiriyoruz. 
Japon şirketlerin Türkiye’deki 
yatırımlarını çeşitlendirerek 
artırmalarını arzu ediyoruz. 
Japonya ülkemizin Asya’daki 
üçüncü ticaret ortağıdır. 

Türk sanayileşmesinde önemli 
katkıları olmuştur. Türkiye ile 
Japonya arasında imzalanacak 
olan Ekonomik Ortaklık Anlaşması, 
ticari birliğimizin önünü açacaktır. 
Anlaşmanın bir an evvel 
imzalanmasını arzu ediyoruz.”

Japonya’daki FETÖ 
yapılanmasının ortadan 
kaldırılması için Japon 
makamlarına geçen dönem 
görüşlerini aktardıklarını ifade 
eden Bilgiç, “Japonya’daki 
FETÖ mevcudiyetinin sona 
erdirilmesi yönünde işbirliğimizin 
geliştirilmesini ve somut adımlar 
atılmasını önemsediğimizi bu 
vesileyle belirtmek isterim.” 
ifadesini kullandı. 

Japonya Komeito Partisi Genel 
Başkanı Natsuo Yamaguchı ise, 
TBMM’de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, iki 
ülke arasında dost ve kardeş 
ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2019106

TBMM’DEN HABERLER



ÖZBEK GAZETECİLER TBMM’DE
TBMM Türkiye - Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Bursa Milletvekili Osman Mesten, Özbekistan’dan gelen basın 
mensubu heyetini Mecliste kabul etti.

TBMM Türkiye - Özbekistan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 

Bursa Milletvekili Osman Mesten, 
Özbekistan’dan gelen basın 
mensubu heyetini 16 Eylül’de 
TBMM’de kabul etti. Türkiye-
Özbekistan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Mesten, 
kabulde yaptığı konuşmada, 
konuk heyeti Mecliste görmekten 
duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilere 
değinen Mesten, Türkler ile 
Özbeklerin ortak bir medeniyetin 
mensubu olduklarını söyledi. 
Mesten, “Türk ve Özbek halkları, 
ayrı coğrafyalarda yaşamış olsalar 
da, gönül bağlarını ve samimi 
kardeşlik hislerini tarih boyunca 
muhafaza etmiştir.” diye konuştu. 
Özbekistan’ı ilk tanıyan ülkenin 
Türkiye olduğunu anımsatan 
Osman Mesten, Türkiye’nin, 
Özbekistan’ın bağımsızlığının, 
egemenliğinin ve gelişmesinin 
tahkimine yönelik adımları 
gönülden desteklediğini 

söyledi. Mesten, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “İki ülke, kardeş halk 
ve devlet olarak bugün de 
birbirleriyle dayanışma içindedir. 
Biz Özbekistan yönetimi 
Cumhurbaşkanı Sayın Şevket 
Mirziyoyev liderliğinde başlatılan 
reform hareketini, kalkınma ve 
ilerleme çabalarını içtenlikle 
destekliyoruz. Özbekistan’ın 
başarısını bizim başarımız olarak 
görüyoruz. Halklarımız ve kardeş 
devletlerimiz, eşitlik ve karşılıklı 
fayda temelinde çok daha 
büyük potansiyele sahiptir. Bu 
potansiyeli Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Cumhurbaşkanı Sayın 
Mirziyoyev’in beraberce ortaya 
koydukları ortak siyasî irade 
sayesinde gerçekleştireceğimize 
inanıyorum.” 

İki ülke arasında ticari ilişkilere 
de değinen Dostluk Grubu 
Başkanı Mesten, “İki ülke bir 
araya geldiğinde neredeyse 
115 milyonluk büyük bir pazar 
oluşmaktadır. Ülkelerimiz 

arasındaki ticaret hacmi 2018 
yılında 1,7 milyar doları bulmuştur. 
Sayın Cumhurbaşkanlarımızın 
hedef gösterdiği 5 milyar 
dolar tutarına da kısa zamanda 
ulaşacağımıza inanıyorum.” 
şeklinde konuştu. 

Kabulde AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Abdullah Güler de yer 
aldı. 

Öte yandan Özbekistan basın 
heyeti kabul öncesi TBMM 
TV’yi de ziyaret etti. Konuk 
heyetle bir araya gelen TBMM 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkan Yardımcısı Osman Bekar 
da, Meclis Televizyonu’nun 
çalışmaları hakkında heyete bilgi 
verdi. 

Özbekistan basın heyeti Meclis 
TV’nin yayın birimlerini de ziyaret 
etti. Konuk heyet Mecliste, 15 
Temmuz darbe girişimi sırasında 
bombalanarak hasar gören 
bölümleri de rehber eşliğinde 
gezdi.
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TBMM KOMİSYONLARININ 
ÇALIŞMALARI
Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı 
Katırcıoğlu’nun ABD Temasları

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
3 Ekim’de Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu’nda 
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabulünün 30. yıl 
dönümü nedeniyle düzenlenen yüksek düzeyli 
anma etkinliğine katıldı.

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nun 20 
Haziran 2019 tarihli oturumunda kabul edilen 
“Commemoration of the Thirtieth Anniversary of 
the Adoption of the Convention on the Rights of 
the Child” başlıklı karar çerçevesinde, düzenlenen 
yüksek düzeyli anma etkinliğine UNICEF’in davetlisi 
olarak katılan Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 
ülkemizde çocuk haklarının en üst düzeyde 
korunmasını amaçlayan Alt Komisyonu temsilen 
bu anlamlı etkinliğe katılmış olmasından duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. 

Anma etkinliğinde çocuklar adına konuşma yapan 
mülteci ve gençlik aktivisti Muzoon Almellehan, 
konuşmasının ardından Komisyon Başkanı Radiye 
Sezer Katırcıoğlu’nun yanına gelerek bir süre 
sohbet etti. 

Sohbetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı çok sevdiğini, milyonlarca Suriyeliye 
sahip çıktığını, onunla tanışmak ve Türkiye’ye 
gelmek istediğini dile getiren Muzoon Almellehan, 
bunun için Katırcıoğlu’ndan yardım istedi. 

Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Katırcıoğlu, 
New York ziyaretinde UNICEF temsilcileri ile de bir 
araya geldi. 

UNICEF temsilcilerinden çocuk hakları alanında 
yapılan çalışmalara ilişkin kapsamlı bilgi alan 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, yapılabilecek çalışmalar 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu’nun Kabulü

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Pakistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad 
Qazi’yi 11 Eylül’de kabul etti. Kabulün ardından 
yapılan açıklamada, “Keşmir’in anayasal statüsünü 
düzenleyen maddenin Hindistan tarafından iptal 
edilmesinin doğurduğu olumsuz siyasî sonuçların 
BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği, 
sonrasında ortaya çıkan ve Keşmirlilerin dünya ile 
tüm iletişimlerinin kesilmesi sonucunu doğuran 
ağır insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğu 
belirtildi.”

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma 
Komisyonu KDK 2018 Yıllık Raporunu Kabul Etti

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma 
Komisyonu, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır 
başkanlığında 31 Ekim’de toplandı.

Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Kamu 
Denetçiliği Kurumunun (KDK) 2018 Yılı Raporunun 
ayrıntılı şekilde incelenmesi adına 13 Şubat 
2019 tarihinde bir alt komisyon kurulduğunu, 
AK PARTİ Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal 
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başkanlığında yürütülen çalışmalar neticesinde 
de ayrı bir rapor hazırlanarak Karma Komisyona 
sunulduğunu anımsattı. AK PARTİ Kilis Milletvekili 
Ahmet Salih Dal da hazırlanan rapora ilişkin 
yaptığı değerlendirmede, şubatta başladıkları 
alt komisyon çalışmaları kapsamında çok sayıda 
toplantı gerçekleştirildiğini, KDK tavsiye kararlarına 
uymayan, bilgi ve belge temininde beklenen 
işbirliğini göstermeyen idarelerin temsilcileri ile bir 
araya geldiklerini söyledi. 

Kamu Denetçisi Yahya Akman ise Türkiye’nin 
en son AB müktesebatı çerçevesinde KDK’yı 
(Ombudsmanlık) kabul ederken geniş anlamda 
tartışılan bir kurum olduğunu, bu anlamda 
Cumhurbaşkanı vetosuna uğradığını, iptali için 
Anayasa Mahkemesine gidildiğini anımsattı. 
Konuşmaların ardından Komisyon Başkanı 
Mihrimah Belma Satır, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun 2018 Yılı Raporunu oylamaya sundu. 
Raporun kabulü sonrasında Satır, muhalefet şerhi 
için HDP Grubuna iki gün süre verdi. 

Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Belma Satır, 24 Ekim’de Dünya 
Obezite Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Belma Satır, vatandaşların, son 
zamanlarda mide küçültme ameliyatı sonrasında 
yaşanan ölüm vakalarının artmasından şikayetle, 
gerekli önlemlerin alınması için TBMM Dilekçe 
Komisyonuna başvuruda bulunduğunu bildirdi. 
Belma Satır, Dünya Obezite Günü dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıklamada, tüketim toplumu 
haline gelme ve gelişen teknolojinin, insanların 
beslenme alışkanlıklarını olumsuz yönde 
etkilediğine dikkati çekerek, beslenme tarzındaki 
değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi birtakım 
olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite 
riskinin arttığını belirtti. 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Göç ve 
Uyum Alt Komisyonu

AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu 
başkanlığında toplanan İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Göç ve Uyum Alt Komisyonu, Doç. Dr. 
Yavçan ile TOBB Başkanlığı yetkililerini dinledi.

AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu 
başkanlığında 2 Ekim’de toplanan İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu, Doç. Dr. Yavçan ile TOBB Başkanlığı 
yetkililerini dinledi. Atay Uslu, özellikle Avrupa’da 
yabancı ve göçmen düşmanlığına yönelik 
söylemlerde bulunan partilerin sayısının arttığını, 
bu durumun da söz konusu kesimlere yönelik 
ötekileştirici politikaların benimsenmesine yol 
açtığını söyledi. 

Antalya Milletvekili Atay Uslu, sığınmacılara ilişkin 
yerel yönetimlere de yükümlülükler düştüğünü, 
bu konuda kanuni düzenleme yapılması 
gerektiğini aktardı. 

Uyum için önemli bir unsur olarak görerek, 
“ders kitaplarında sığınmacılar konusunun yer 
almasına” yönelik talepte bulunduklarını bildiren 
Atay Uslu, Millî Eğitim Bakanlığınca konuya bu 
eğitim - öğretim döneminde ders kitaplarında yer 
verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Türkiye’nin hiçbir ülkenin kabul etmediği sayıda 
mülteciyi kabul ettiğini, Türk toplumunun 
sığınmacılara yönelik kabul düzeyinin çok yüksek 
olduğunu dile getiren Komisyon Başkanı Uslu, 
Türkiye’de çalışma izni olan Suriyeli sığınmacı 
sayısının 105 bin olduğunu ifade etti.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Faaliyet Raporu 
Gündemde
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 
AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu 
başkanlığında 30 Ekim’de toplandı. TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 16 
Temmuz 2018 ile 25 Ekim 2019 tarihleri arasında 
komisyona yapılan başvuru sayısının 4 bin 219 
olduğunu söyledi. 

Komisyon Başkanı Çavuşoğlu, komisyonca 
işlemeye alınan başvuruların konulara göre 
dağılımına ilişkin ise şu bilgileri verdi: 

“Cezaevi sorunlarına ilişkin 2 bin 703 başvuru 
yapılmıştır. Memuriyete ilişkin sorunlar konusunda 
67, yargıya ilişkin sorunlar ve şikayetler konusunda 
585, yasal inceleme talepleri 66, yerinde inceleme 
talebi konusunda 133, kolluk uygulamalarından 
şikayetler konusunda 86, askerlikle ilgili 8, işçi 
sorunları 58, engelli sorunları 25, çeşitli sorunlar 
başlığı altında 488 olmak üzere toplam 4 bin 219 
başvuru ulaşmıştır.”
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve 
Teknoloji Komisyonu

Komisyon, AK PARTİ Kayseri Milletvekili Mustafa 
Elitaş başkanlığında 2 Ekim’de toplandı. AK 
PARTİ milletvekillerinin imzasını taşıyan Gümrük 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi komisyonda kabul edildi. Teklifin imza 
sahiplerinden AK PARTİ Malatya Milletvekili 
Bülent Tüfenkçi, düzenleme ile gümrük alanında 
iyileştirmeleri hedeflediğini belirterek, teklifin 
meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve iş 
dünyasından gelen talepler doğrultusunda 
hazırlandığını söyledi. Kanun teklifine göre, 

• Gümrük işlemlerinden doğan vergilerin 
alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin 
yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması 
uygulamasından vazgeçilecek.

• Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için 
aranan şartlar arasına “terör suçundan ceza 
almama” da eklenecek.

• Geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya 
ilişkin beyan ile muayene ve denetleme 
veya teslimden sonra yapılan kontrollerde 
farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının 
yarısı tutarında idari para cezası verilecek.

• Aykırılıkların gümrük idaresince tespit 
edilmesinden önce beyan sahibince 
bildirilmesi durumunda, hesaplanacak 
cezaların oranı yüzde 15 yerine 10 olarak 
uygulanacak.

• İthalatının yasaklandığının tespiti halinde, varsa 
eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının 
yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari 
para cezası verilecek.

• Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazıyla 
yanlış bilgi verilmişse idari para cezası ve faiz 
uygulanmayacak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB 
ETÜ) Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Başak Yavçan, 
“Medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik, siyasetten 
çok daha negatif bir dil var. Konunun insanî yönü 
görülsün istiyoruz ama rakamlar üzerinden bir dil 
kullanılıyor.” dedi.

Şenel Yediyıldız: “Sigarayla Mücadelede Ne 
Yapsak Yeridir.”

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Ordu Milletvekili 
Şenel Yediyıldız, “Toplum sigaradan uzaklaşsa 
yüzde 40 daha sağlıklı hale geleceğiz. Bu 
yüzden sigarayla mücadelede ne yapsak yeridir.” 
dedi. Yediyıldız, 26 Ekim’de AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, dünyada ölümlerin yaklaşık 
yüzde 50’sinin kardiyovasküler hastalıklar veya 
kanser nedeniyle ortaya çıktığını belirterek, bu 
hastalıkların yüzde 70’ine ise sigaranın neden 
olduğunu ifade etti. 

Şenel Yediyıldız, “Toplum sigaradan uzaklaşsa 
yaklaşık yüzde 40 oranında daha sağlıklı hale 
geleceğiz. Bu yüzden sigarayla mücadelede 
ne yapsak yeridir.” diye konuştu. Sigarayla 
mücadelenin önemine değinen Yediyıldız, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu 
konuda çok hassas ve kararlı olduğunu kaydetti. 

Nargilenin de zararlı olduğuna işaret eden 
Yediyıldız, “İnsanlar, ‘Ben sigara içmiyorum, 
nargile içiyorum’ diyerek geçiştiriyor. Bir saatlik 
nargile 5 paket sigaraya bedeldir. İçerken ona 
göre düşünmek lazım. Akciğerin çok daha 
ilerisine gittiği için hastalığı daha hızlı ve şiddetli 
yapmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu. 
Elektronik sigarayla mücadeleye vurgu yapan 
Yediyıldız, şunları söyledi: 

“Elektronik sigara için ‘Sigaradaki kanserojen 
maddeyi çıkardık, yerine yalnızca bağımlılık yapan 
nikotini koyduk. İnsanlar nikotini içiyor, kanserden 
uzak kalıyor.’ diyorlar. Öyle değil, bizim insanımız 
sigaranın yasak olduğu yerde elektronik, yasak 
olmadığı yerde normal sigarayı içiyor.”

Elektronik sigaranın, nikotin ve aromatik buhar 
verdiğini bağımlılık yapan ve zararlı olan 
maddenin nikotin olduğunu belirtti.
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Down Sendromu, Otistik ve Diğer Gelişim 
Bozuklukları Mecliste Araştırılıyor

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim 
bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin 
sorunlarının tespiti ve çözümü için kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonu, 2 Ekim’de  AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. Seyhun Topbaş, dil ve 
konuşma terapistleri için süratle kadro açılarak, 
istihdam için önlemler alınması gerektiğini 
söyledi. Çelik, gelecek haftadan itibaren bazı 
illeri ziyaret edeceklerini belirterek, bu illere 
ailelerin sorunlarına daha fazla vakıf olmak için 
gideceklerini ifade etti. 

Komisyona bilgi veren İstanbul Medipol 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve 
Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı, Dil ve Konuşma 
Terapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Seyhun 
Topbaş, sağlık sistemi ve eğitim sistemi içerisinde 
dil ve konuşma terapistleri için yeterli istihdam 
olmadığını dile getirdi. 

Komisyon Başkanı Çelik de bazı tarama 
testlerinin, aşı gibi yasal olarak mecburiyet haline 
getirilebileceğini söyledi.

Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yel başkanlığındaki komisyon 
üyeleri, hazırlanan taslak raporu 22 Ekim’de Meclis 
Başkanlığına sundu.

TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu 
Başkanı Mustafa Yel, hayvanlara karşı yapılan 

kötü muamelelerde cezaların affedilmemesini, 
ertelenmemesini ve Türk Ceza Kanunu’na 
göre en az 2 yıl 1 ay ceza verilmesine ilişkin 
düzenleme yapılmasını istediklerini belirtti. Yel, 
Meclis’te beraberindeki komisyon üyeleriyle 
düzenlediği basın toplantısında, TBMM Hayvan 
Haklarının Araştırılması Komisyonunun çalışmalarını 
tamamladığını bildirdi. Zaman zaman vicdanları 
sızlatan görüntülerin artık yaşanmaması 
için Mecliste grubu bulunan partilerin ortak 
önergesiyle kurulan komisyonda özveriyle görev 
yürüten milletvekillerine teşekkür eden Yel, 
kendilerine düşen tarihi görevi yerine getirmek 
için yoğun çalışma yürüttüklerini, komisyon 
üyeleriyle her konuda mutabık kaldıklarını 
söyledi. Mustafa Yel, 8 Mayıs’ta çalışmaya 
başlayan komisyonun 12 toplantı, 2 resmi gezi 
gerçekleştirdiğini ve hayvan haklarıyla ilgili 
toplam 81 kişiyle görüştüğünü bildirdi. Yürütülen 
çalışmaların ardından teklif, tespit ve önerileri 
içeren 34 maddelik taslak raporu hazırladıklarını 
anlatan Yel, “Türkiye, hayvan hakları ihlallerinin 
giderilmesi konusunda da iddialıdır.” dedi. 
Raporun detaylarını paylaşan Komisyon Başkanı 
Yel, yürürlükteki Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
“Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesini 
istediklerini açıkladı. Raporda, söz konusu kanunda 
“eşya” ve “mal” olarak tanımlanan hayvanların, 
“duygusal varlık” olarak kabul edilmesini ve 
bir canlı olarak görülmesini vurguladıklarını 
ifade eden Yel, terminolojide “sahipli hayvan” 
ve “sahipsiz hayvan” olarak tanımlanan 
hayvanların artık “ev hayvanı”, “şehir hayvanı” 
ve “yabani hayvan” şeklinde sınıflandırılmasını 
öngördüklerini kaydetti. Hayvanlara karşı işkence 
ve kötü muameleye ilişkin cezaların, Kabahatler 
Kanunu’na göre verildiğini, bunun kamuoyunu 
tatmin etmediğini vurgulayan Yel, “Hayvanlara 
karşı yapılan kötü muamelelerde cezaların 
affedilmemesini, ertelenmemesini ve Türk Ceza 
Kanunu’na göre en az 2 yıl 1 ay ceza verilmesine 
ilişkin düzenleme yapılmasını istiyoruz.” 
diye konuştu. Hayvanları Koruma Kanunu ile 
belediyelere verilen hayvan barınağı kurma, 
kısırlaştırma yapma görevinin tam olarak yerine 
getirilmediğini ifade eden Yel, şöyle konuştu: 
“Bin 398 belediyemiz var, bunlardan yalnızca 
234’ünde barınak mevcut. Bunların ne yazıkki pek 
çoğu hayvanların şiddet gördüğü, acı çektiği ve 
sıkıntı yaşadığı yerler haline gelmiş durumdalar. 
Bu nedenle bu konuda acil atılması gereken 
adımlar var. Bunun için Belediye Kanunu’nun 14. 
maddesine hayvan hakları ihlallerinin ortadan 
kaldırılmasıyla ilgili ekleme yapılmasını istiyoruz.”
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Yeni Vergi Düzenlemesi Teklifi Plan ve Bütçe 
Komisyonunda

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli 
Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim 
ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren 
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin  
31 maddesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 
31 Ekim’de kabul edildi.

Teklife göre, 
• Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek 

üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. 
Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç 
elde edenler yüzde 40 oranında gelir vergisi 
verecek.

• Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde 
faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir 
vergisi kesinti oranı yüzde 15’ten yüzde 20’ye 
çıkarılacak.

• Sporcuların ücretleri üzerinden kesilen ve 
ödenen gelir vergisinin spor kulüplerine 
iadesine yönelik uygulama yürürlükten 
kaldırılıyor.

• “Dijital Hizmet Vergisi” ve “Konaklama Vergisi” 
adı altında yeni vergiler ihdas ediliyor.

• Kişi başına gecelik konaklama vergisi 5 yıldızlı 
otel ve tatil köyleri için 18 lira; 4 yıldızlı otel 
ve tatil köyleri için 12 lira; 3 yıldızlı oteller ve 
belediye belgeli konaklama tesisleri için 9 lira; 
2 ve bir yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart 
hotel ve kampingler için 6 lira; butik oteller ve 
özel konaklama tesisleri için 18 lira olacak.

• 12 yaşından küçük çocuklara verilen 
geceleme hizmetleri bu vergiden istisna 
olacak.

• Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve 
sigorta muameleleri vergisinin oranı binde 
birden binde ikiye çıkarılıyor.

KEFEK Alt Komisyonu, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çakmakçı’yı Dinledi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız 
Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına 
Yönlendirilmesi Alt Komisyonu (STEM), AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak 
başkanlığında 30 Ekim’de toplandı. Bakbak, 
toplantının açılışında, komisyonun Meclis’te 
ve alanda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 
Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına 
Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı Derya 
Bakbak, “Artık yapılan ürün girdileri ve çıktılarında 
en iyisini nasıl yapabilirimin formülasyonunda 
yapay zeka önemli etkiye sahip oluyor.” dedi. 
Davet ettikleri konukların sunumları ve saha 
çalışmalarında Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve 
Matematiğin kısaltılması olan STEM ile ilgili önemli 
bilgiler elde ettiklerini anlatan Bakbak, alanın her 
geçen gün öneminin arttığını söyledi. TBMM 
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Canan 
Kalsın, komisyon bünyesinde kurulan “Başta 
Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına 
Yönlendirilmesi (STEM) Alt Komisyonu Başkanı AK 
PARTİ Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve 
komisyon üyeleri, saha çalışmaları kapsamında 17 
Ekim’de Gaziantep’te ziyaretler gerçekleştirdi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
tarafından, 19 Ekim’de Şanlıurfa’da temaslarda 
bulunuldu. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, komisyon 
bünyesinde kurulan “Başta Kız Çocukları Olmak 
Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik 
ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi 
(STEM)” Alt Komisyonu Başkanı AK PARTİ 
Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve komisyon 
üyeleri, saha çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da 
ziyaretler gerçekleştirdi.
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır Sırp 
Mevkidaşı ile Görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 24 Ekim’de 
Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Zarko Obradovic ve 
beraberindeki heyetle bir araya geldi. Mecliste 
gerçekleşen görüşme sonrası açıklama yapan 
Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, Sırbistan’ın Türkiye için 
kilit bir ülke olduğuna dikkati çekerek, “Sırbistan’ın 
Balkanlar’da barış ve istikrarın devamı için oynadığı 
role önem veriyoruz. Sırbistan gibi dost bir 
ülkenin o coğrafyada olması bizim için önemlidir. 
İlişkilerimizin her alanda gelişmesinden mutluluk 
duyuyoruz.” dedi.

Volkan Bozkır, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic’in Türk dostu olduğunu ve 2018 yılında dört 
kez Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretini 
anımsatan Komisyon Başkanı Bozkır, “İki ülke 
arasında otoyolu ve havalimanı ıslah projeleri gibi 
çok önemli anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkiye, 
Sırbistan ve Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlarının 
katıldığı üçlü zirve Belgrad’da gerçekleşti.” diye 
konuştu. Türkiye’nin Belgrad ile Priştina arasındaki 
diyaloğa da çok önem verdiğine dikkati çeken 
Bozkır, “Bu diyaloğun barış içinde devam etmesini 
ve olumlu bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. 
Bu diyaloğun, Kosova’da yapılacak seçim 
sonrasında da güçlü bir şekilde devam etmesini 
temenni ediyoruz. Sırbistan ve Kosova’nın bu 
süreci devam ettirmeleri için cumhurbaşkanlığı 
ve parlamenter düzeyinde her türlü katkıyı 
sağlamaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu. 
Volkan Bozkır, iki ülke arasında 1,2 milyarlık ticaret 
hacminin olduğunu ve bu rakamın 2 milyar dolara 
çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Bozkır, bu yıl Türkiye’nin 225 
bin Sırp turisti, Sırbistan’ın ise 97 bin Türk turisti 
ağırladığını dile getirdi. Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal 
Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Obradovic 
de iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün 

geliştiğini ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Sırbistan ziyaretini anımsatan Obradovic, “Sayın 
Erdoğan Saraybosna- Belgrad otoban yolunun 
temel atma törenine katıldı. Bu yol aynı zamanda 
bir barış yoludur. Bu yol tüm bölgeyi yakınlaştıracak 
bir projedir.” değerlendirmesinde bulundu. 
Obradovic, Türkiye’yi çok büyük ve güçlü bir ülke 
olarak gördüklerini, Erdoğan’ın ülkesini ziyareti 
sırasında kalabalık bir iş adamı grubuyla geldiğini 
ve Sırbistan Hükümetinin Türk yatırımlarına çok 
büyük önem verdiğini kaydetti. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt 
Komisyonu, Çalışmalarıyla Gurbetçilerin 
Haklarını Koruyacak
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Zafer Sırakaya, “Yurt dışındaki 
vatandaşlarımızla ilgili meselelere siyaset üstü 
bir bakışla yaklaşmamızın elzem olduğunu 
düşünüyorum.” dedi. 

TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde yurt 
dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının 
çözümüne katkı sağlamak amacıyla 10 Ekim 
2019 tarihinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Alt Komisyonu, çalışmalarına başladı. 
Alt Komisyonun başkanı seçilen AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 21 Ekim’de AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumunun 
ilk kez 1961 İşçi Göçü Antlaşması’yla yurt dışına 
çıktığını, daha sonra 1964’te Hollanda, Belçika ve 
Avusturya, 1965’te ise Fransa’yla bu anlaşmanın 
devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin ilerleyen 
dönemde Avustralya ve ABD’ye de göç veren 
bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Sırakaya, 
“Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geçicilik 
olgusundan artık o ülkenin birer vatandaşı haline 
gelen ve anavatanlarıyla da yakın ilişki içinde olan 
bir topluluk haline geldi. Yurt dışındaki 6,5 milyon 
nüfusumuzun yaklaşık 5 milyonunun Avrupa’da 
yaşadığını gözlemliyoruz.” diye konuştu.

Şüpheli Çocuk Ölümleri Araştırma Komisyonu 
Üyeleri Resmi Gazetede

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk 
ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 
kararı ile komisyonun ilk toplantısında başkan, 
başkan vekili, sözcü ve katip üyelikler için yapılan 
seçim sonucuna ilişkin kararlar 31 Ekim’de Resmi 
Gazete’de yer aldı.
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TBMM Genel Kurulunda, 22 Ekim’de, Rabia 
Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk 
Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimi 
yapılmıştı. 

Seçim sonucuna ilişkin karar Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre, komisyon üyeliklerine 
seçilen AK PARTİ Aksaray Milletvekili Cengiz 
Aydoğdu Komisyon Başkanı, AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Osman Mesten Başkan Vekili, AK PARTİ 
Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz Sözcü ve AK 
PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir 
de Katip olarak seçildi. Komisyonun üyeleri ise şu 
isimlerden oluştu:

AK PARTİ :  Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu 
Aydemir, Mardin Milletvekili Cengiz 
Demirkaya

CHP : Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 
Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve İzmir 
Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

HDP : Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu 
Demir

MHP : Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt

İYİ Parti : İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu 
Şanlıurfa’da

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin 
Korunması Araştırma Komisyonu üyeleri, 
Şanlıurfa’da tıbbi aromatik bitki yetiştirilen yerlerde 
28 Ekim’de incelemelerde bulundu. 
Temaslarının ardından gazetecilere açıklama 
yapan Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin 
Korunması Araştırma Komisyonu Başkanı İbrahim 
Aydın, komisyonun TBMM’de bulunan 5 partinin 
teklifleriyle kurulduğunu ve 3 ayını tamamladığını 
söyledi.

TBMM’de 11 toplantı yaptıklarını ve sektör 
temsilcileriyle, akademisyenlerle görüştüklerini 
anlatan Komisyon Başkanı Aydın, bunların yanı sıra 
arazi çalışması gerçekleştirdiklerini ve bölgeleri 
ziyaret ettiklerini dile getirdi. İbrahim Aydın, 
çalışmalar kapsamında Şanlıurfa’da incelemeler 
yaptıklarını anlatarak, “Bitki çeşitliliği olarak ülkemiz 
çok zengin, 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği 
var. 3 bin 600 endemik tür var ama bunlardan 
ülkemizin aldığı pay çok düşük. Dünyadaki hacme 
baktığımız zaman 115 milyon dolar civarında. Bizim 
ülkemize katkısı 700 dolar civarında, 1 milyar dolar 
bile olmamış. Son yıllarda güzel çalışmalar oldu, 
her kurum üzerine düşen görevi yaptı. Bu üretimin 
ve pazarlamanın önünde belli sıkıntılar vardı, 
bunları nasıl aşabiliriz diye bu komisyon kuruldu. 
Şu anda komisyon uzmanlarıyla beraber raporunu 
yazmaya başladı ve Kasımın 21’inde bitecek.” diye 
konuştu. Kırsal kesimdeki çiftçilerin tıbbi aromatik 
bitkiler konusunda eğitilmesi gerektiğini belirten 
Aydın, Şanlıurfa’nın çiftçi eğitimi noktasında pilot il 
seçildiğini hatırlattı. 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Komisyonu 
Hatay’a Gitti

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı 
İbrahim Aydın, “Endemik türlerin korunmasını 
sağlayarak tarımını yapmamız ve sanayileştirerek 
ihracatını yapmamız gerekiyor.” dedi. Tıbbi ve 
Aromatik bitkiler Komisyonu, incelemelerde 
bulunmak üzere 25 Ekim’de Hatay’a gitti. 280 bitki 
türünün faydalarının anlatımıyla sergilendiği Tıbbi 
Aromatik Bitkiler Müzesi’ni ziyaret eden Aydın ve 
beraberindekiler, burada incelemelerde bulundu. 
Aydın, müzedeki inceleme sonrası gazetecilere 
yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmaları 
kapsamında çeşitli illere gittiklerini söyledi. Bugün 
de Hatay’a geldiklerini ve kentin bitki çeşitliliği 
açısından çok zengin olduğunu belirten Aydın, 
“Ülkemizde 12 binin üzerinde bitki çeşitliliği var ve 
bunların 3 bin 600’ü endemik... Yine Hatay’ımızda 
da 2 binin üzerinde bitki çeşitliliği var, 300’ün 
üzerinde de endemik türü var.” dedi. 

Aydın, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği açısından 
zengin olan Türkiye’nin dünya ekonomisinde 
önemli bir pay almasını amaçladıklarını söyledi. 
Dünya ekonomisinde tıbbî ve aromatik bitki 
hacminin 115 milyar dolar olduğunu ifade eden 
Aydın, “Bizim ülkemizde ise 500-600 milyon 
dolardan bahsediliyor. Biz diyoruz ki; bunları iyi 
bir şekilde değerlendirirsek 2023 yılında, buradan 
5 milyar dolar gelirimizin olması gerekiyor.” diye 
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konuştu. Bir gazetecinin, hazırlanan raporun ne 
zaman meclis başkanlığına sunulacağını sorması 
üzerine Aydın, “21 Kasım’da komisyonumuz 
görevini tamamlamış olacak. Uzmanlarımızla 
beraber gördüklerimizi yazıyoruz, hemen hemen 
sonuna geldik. Şimdi buradaki gördüklerimizle 
beraber bunları ekleyeceğiz, 21 Kasım’da 
sunacağız.” yanıtını verdi.

Nabi Avcı: “Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı 
İle İlgili Yasal Tedbirleri Kısa Sürede 
Düzenleyeceğiz.”

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele 
Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, komisyonun 13. 
toplantısını gerçekleştirdiğini, toplantılar boyunca 
alanında uzman birçok akademisyen, sivil toplum 
ve kamu kurumu temsilcisini dinlediklerini 
anımsattı.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığıyla Mücadele 
Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, 24 Ekim’de AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon için yol 
gösterici toplantılar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Nabi Avcı şunları kaydetti:

“Sunumlardan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda 
hazırlayacağımız raporda özellikle çocuklar 
ve gençlerin teknoloji bağımlılığından uzak 
tutulmaları için yasama olarak neler yapılabileceği 
konusunda somut öneriler geliştiriyoruz. Özellikle 
bilgisayar oyunları bağımlılığının dünya ülkeleri 
için olduğu gibi Türkiye için de büyük bir tehlike 
olduğunu yapılan sunumlardan görmekteyiz. 
Bu, tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın gibi. 
Video oyunları, bilgisayar oyunları bağımlılığı 
çocuklarımızın yalnız zihinsel sağlıklarını değil, 
bedensel sağlıklarını da tehdit eder aşamaya 
gelmiştir. Bu sadece bize mahsus bir durum 
değil. Çok şükür bizim göstergeler bir Güney 

Kore kadar, bir Çin kadar, bir Finlandiya ve 
diğer ülkeler kadar yüksek tehlike boyutunda 
değil. Ancak bu bir teselli değil, tedbir almamız 
gereken durumdur. Bunun için de özellikle oyun 
üreticisi firmalar, platformlar ve kuruluşlarla ilgili 
yasal düzenlemeleri mutlaka hayata geçirmemiz 
gerekiyor.”

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu Üyesi Ünüvar, Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığı Komisyonunda

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin 
İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve 
Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması 
İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK PARTİ 
Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı başkanlığında 22 
Ekim’de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu 
Üyesi Necdet Ünüvar, “Bizler akranla büyüdük ama 
günümüz çocukları ekranla büyüyor. Bu noktada 
‘Hadi sohbet ediyoruz’ şeklinde bir kampanya 
başlatmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum.” 
dedi. Ünüvar, sunumda, komisyonun şu ana kadar 
misafir ettiği konukların anlatımlarını incelediğinde, 
gördüğü şeyin “kaygı” olduğunu söyledi. “Kaygılar 
küçük bir şeye kocaman bir gölge verir.” İsveç 
atasözüne dikkati çeken Ünüvar, bağımlılığın, her 
geçen gün büyüyen bir sorun haline geldiğini ve 
yaşı, cinsiyeti, coğrafyası ile dönemi olmadığını 
vurguladı. Bağımlılığın sonuç itibarıyla herkesi, 
kaygılandıran bir noktaya götürdüğünü ifade 
eden Ünüvar, şöyle konuştu: 

“Bağımlılıkta risk oluşturan etkenlerle, koruyucu 
etkenler mücadele etmektedir. Risk etkenlerinin 
üstün gelmesi sonucu bağımlılık ortaya çıkıyor. 
Bağımlılık zincirleme kaza gibi. İnternet, fırsat 
penceresinden bakınca büyük bir fırsat, risk 
penceresinden bakınca ise ciddi bir risktir. 
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Bağımlılık ile boşluk arasında ciddi bir ilişki 
vardır. Boşluk, bağımlılığa neden olmaktadır. 
Sosyal ağların başlangıcı bir buluşma şeklinde 
değerlendirilebilir ama bir müddet sonra bulaşma 
olarak değerlendiriliyor. ‘Nereden bulaştık bu işe’ 
gibi söyleniyor. Sınırsız internet kullanımı adeta 
açık büfe yemek gibi. Karşımıza teknolojik obezite 
kavramı çıkıyor. Nasıl her şeyi tıkınmak obeziteye 
yol açıyorsa sınırsız teknoloji de açık büfe yemek 
gibi. Bugün teknoloji ile irtibatı olan kişilerin 
yüzde biri üretiyor, yüzde 9’u taşıyor, yüzde 
90’ı kullanıyor. İçinde bulunduğumuz çağ ilgi 
çağıdır. Bizim ilgimizi çevrelemiş birçok teknolojik 
enstrümanla karşı karşıyayız.”

Nadir Görülen Hastalıklarla İlgili Sorunlar 
TBMM’de Araştırılıyor

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin 
Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan 
Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara 
Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların 
ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, AK PARTİ Samsun 
Milletvekili Ahmet Demircan başkanlığında 23 
Ekim’de toplandı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın 
Doğum Kliniği Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Gülhan, 
yaptığı sunumda, nadir hastalıklar kavramının 
yanına bugün az görülen kompleks hastalıkların 
da eklendiğini söyledi. 

Nadir hastalıkların, az görülen ve tedavisi zor 
kompleks hastalıkların genellikle yaşamı tehdit 
eden, kronik, hastayı bağımlı hale getiren ağır 
rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Gülhan, 
bunların 8 bin türünün olduğunu, yüzde 
80’inin genetik, yüzde 20’sinin ise genetik dışı 
etkenlerden ortaya çıktığını belirtti.

Bu hastalıkların yüzde 50’sinin çocukluk çağında 
görüldüğünü anlatan Gülhan, şöyle konuştu: 
“Avrupa’da bazı ülkeler kendi nadir hastalıkları 
tanımını yapmış durumda ancak nadir hastalık 
tanımı ülkelere göre değişiklik gösterebilmektedir 
ve bu nadir hastalıklar bir halk sağlığı sorunudur. 
AB yaklaşık 20 senedir nadir hastalıklarla ilgili 
ciddi şekilde çalışmaktadır. AB’nin ortak bir sağlık 
politikası yok ama AB Nadir Hastalıklar Politikası 
var. 1999 yılından bu yana AB bu konu üzerinde 
sistematik olarak çalışmaktadır. 

Bu 20 yıllık çalışma sisteminin içerisinde Türkiye’de 
bulunmaktadır.” Gülhan, nadir hastalıklarla 
ilgili sorunlar konusuna doktorlar açısından 
bakıldığında bilgi ve deneyim eksikliği, hasta 

ve yakınları tarafından 
bakıldığında ise geç 
tanının karşılarına 
çıktığını söyledi. Doğru 
tanı alındığında ise 
tedaviye erişimde 
zorlukların yaşandığına 
dikkati çeken Gülhan, 
bazen tedavinin 
olmadığı bazen 
de ilaçların pahalı 
olması durumu ile 
karşılaşıldığını anlattı. 
Avrupa’da nadir 
hastalıklar için 2 bin 

500’den fazla ulusal 
düzeyde takip merkezi bulunduğunu, bu 
merkezlerin, hastanın tüm ihtiyacını karşılayacak 
nitelikte merkezler olduğunu vurgulayan Gülhan, 
“Türkiye’de nadir hastalıklar konusu bakanlık 
şemsiyesi altına girmelidir. 

Yayımlanacak yönetmelik sonrasında takip ve 
tedavi merkezleri kurulmalıdır. Hastalıklarla ilgili bir 
kayıt merkezinin kurulması gerekiyor. AB’de hasta 
dernekleri her yerde varlar, bizim de dernekler 
aracılığıyla bu işi götürmemiz lazım.” ifadelerini 
kullandı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel 
Sekreteri Dr. Ümit Dereli de derneğin 35 firmadan 
oluştuğunu, bunların 34’ünün çok uluslu şirketler 
olduğunu söyledi.

İlaç endüstrisinin, dünyada en yüksek AR-GE 
harcaması yapılan alan olduğunu, bu alanda 
her yıl 150 milyar dolar sarf edildiğini belirten 
Dereli, bu harcamaların büyük kısmını da klinik 
çalışmaların oluşturduğunu anlattı.
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TBMM BAŞKANI PROF. DR.  
MUSTAFA ŞENTOP’TAN GÜNDEME 
İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
NTV CANLI YAYININDA 
AÇIKLAMALAR

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
HÜRRİYET GAZETESİNE 
AÇIKLAMALAR

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
MİLLİYET GAZETESİNE 
AÇIKLAMALAR

Türkiye, yıllardır mücadele 
ettiği bir terör örgütünün 
Suriye tarafındaki uzantısının, 
PYD/YPG’nin orada bir alan 
oluşturmasına, hatta yavaş 
yavaş idari bir yapı kurmasına 
engel olmak istiyor. ABD, 
binlerce kilometre öteden 
güya teröristlerle mücadele 
için gelip Suriye’ye yerleşiyor, 

Bir sistemi kaldırıp yeni bir sistemi 
ana hatlarıyla getiriyorsunuz ama 
uygulama için bazı teamüllerin, 
alışkanlıkların, anlayışların 
değişmesi lazım. Vatandaş, “Ben 
cumhurbaşkanını seviyorum ama 
onun partisine de Anayasa’yı 
değiştirecek çoğunluğu 
veriyorum” derse bu seçmenin 
tercihidir. Ama bu sistem iki 

Uygulamaya yönelik bazı 
kanuni düzenlemelerin 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
ile yapılabileceğini düşünüyorum. 
Sistemin yürürlüğe girdiği 24 
Haziran seçimlerinden sonraki 
dönemde, önceki dönemlerle 
mukayese ettiğimizde 
kanunların uzlaşmayla daha çok 
çıkartıldığını görüyoruz. Bu sistem 

orada mücadele yürütüyorsa, 
Irak’a geliyorsa, sınırlarının 
dibinde her gün sıcak çatışma 
yaşanan bir tabloda, Türkiye’nin, 
kendi güvenliği için bu adımı 
atmasını dünyada hiçbir ülkenin 
yadırgamasını beklemeyiz. Bu 
mümkün de değil, doğru da 
değil, insaflı da değil. Bizim asıl 
amacımız sınırlarımızın hemen 

farklı oyla yasama ve yürütmeyi 
belirleme imkânı veriyor, tercih 
seçmenin.

İlk turda seçimi kazanabilmek 
için yüzde 50’yi sağlayacak 
durum partilerin ittifakıyla olabilir. 
Ama seçimin iki turlu bir seçim 
olduğunu aklınızda tutarsanız o 
zaman ikinci turda zaten partilerin 

dolayısıyla parlamentoda partiler 
arasındaki münasebetlerin 
yasama faaliyetlerinde daha iyi 
olduğunu söyleyebiliriz. Seçmen, 
Cumhurbaşkanı seçtiği kişinin 
partisini Meclis’te çoğunluk haline 
getirebilir de getirmeyebilir de. 

Yeni sistem, seçmenin tercihinin 
tam yansımasını sağlayacak 

ötesinde bir terör yapılanmasına 
müsaade etmemek. İyi niyetimizi 
de uzun zamandır gösteriyoruz. 
Türkiye çok önceden buraya 
müdahale edebilirdi. Uluslararası 
hukuktan, anlaşmalardan doğan 
hakları var Türkiye’nin. Fakat 
mümkün olduğu kadar bunun 
başka yollarla çözülmesi için 
adımlar attı. Sonuçta Türkiye 
burada bir terör oluşumuna 
müsaade etmeyecektir. Kim, ne 
derse desin. 

değil, seçmenin ittifakını sağlayan 
bir mekanizmayla karşılaşırsınız. 
Partilerin ittifakı bir tercihtir 
bugün, bir zorunluluk değil. Bu 
konu da parlamenter sistemin 
alışkanlıklarından biri. Genellikle 
yerel seçimlerden sonra 
partilerin genel seçimlerde aldığı 
oylarda değişiklik olunca erken 
seçim talepleri olurdu. Fakat 
sistem değişti; şimdi eskisi gibi 
değil. Erken seçimi zorlaştırdık 
kanaatindeyim.      

bir imkân sunduğu için 
parlamentoyu güçlendiriyor. 23 
Nisan 2020, TBMM’nin açılışının 
100. yılı. 27 Aralık’ı, Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişini başlangıç 
kabul ederek 23 Nisan 2020’de 
zirve yapacak programlar 
düşünüyoruz. Yabancı devlet 
ve Meclis başkanlarını davet 
ediyoruz. Çocuk haftasının 
23 Nisan’ın içinde bulunduğu 
hafta olması, bunu dünyada ilk 
düşünen ülke olan Türkiye’nin 
hakkıdır.
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SİNGAPUR BÜYÜKELÇİSİ TBMM’DE
AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım 
Gülpınar, Singapur 
Büyükelçisi Jonathan 
Shen Han Tow’u  
24 Eylül’de TBMM’de 
makamında  
kabul etti.

AB Uyum Komisyonu 
Başkanı Mehmet Kasım 
Gülpınar, Singapur 

Büyükelçisi Jonathan Shen Han 
Tow’u TBMM’de makamında 
kabul etti. 

AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Gülpınar, Singapur Büyükelçisi 
Jonathan Shen Han Tow’u TBMM 
çatısı altında görmekten ve 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

Büyükelçi Jonathan Shen Han Tow 
ise Singapur’un Ankara Büyükelçisi 
olarak yeni atandığını belirterek 
AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Mehmet Kasım Gülpınar’a nezaket 
ziyaretinde bulunduğunu söyledi.

MECLİS, FRANSA PARLAMENTO 
HEYETİNİ AĞIRLADI
Türkiye - Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Mehmet Kasım Gülpınar, Fransa - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Josiane Costes ile bir araya geldi.

TBMM’deki görüşmede 
konuşan Gülpınar, 
heyet ile gündemdeki 

konuları müzakere etmek 
adına buluşmanın mutluluğunu 
yaşadığını söyledi. 

Fransa’nın hem AB hem de 
Türkiye için önemli bir ülke 
olduğunu belirten Gülpınar, 
özellikle bölgede yaşanan 
sorunlarla ilgili Fransa’nın Türkiye 
için önem atfettiğini vurguladı.
Yarın heyet ile Suriye sınırındaki 
Şanlıurfa’ya gideceklerini 
aktaran Gülpınar, şöyle konuştu: 

“Şanlıurfa 2 milyon nüfusa sahip 
bir il olarak şu anda yaklaşık 600 

bin mülteciyi barındırmaktadır. 
İstanbul’dan sonra en fazla 
mülteci sayısının olduğu şehirdir 
Şanlıurfa. Sıcak bölgenin sınırında 
yer almaktadır. Herhangi bir 
olumsuzlukta doğrudan etkilenen 
bir ilimiz. Şartlar öyle bir gelişiyor 
ki artık maddi yardım tek başına 

yeterli olmayabiliyor. Maddi külfet 
var, keşke iş sadece o boyutta 
kalabilse. Ama artık olayın çok 
farklı boyutları var. Bizim için 
mültecilerin gidecekleri yerlerde 
şartların uygunluğu tabii ki önemli. 
Ama özellikle Şanlıurfa’daki 
mültecilerin önemli bir kesimi 
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hemen sınırın az ötesinden 
geldiler, aramızda 5 kilometre 
bile yok. Hatta sınırla bitişik yerler 
var. Bu insanlar oradaki evlerini 
bırakıp sınırı geçmek zorunda 
kaldılar. Karşıda evleri var, 
görüyorlar ama o evlere başkaları 
yerleşmiş durumda. Aslında 
Türkiye’nin ‘Güvenli Bölge’den 
kastı biraz da bunun için.” Biz 
sadece bizde yaşayanların 
birkaç yüz metre ilerideki kendi 
evlerinde yaşamalarını istiyoruz. 
Aslında Suriye savaşının bizim 
sınırımıza kadar gelmesi mantıklı 
da değil. 

Ama maalesef en fazla sıkıntı 
Türkiye - Suriye sınırında 
yaşanıyor. Bizim kendi tezimiz, 
burada belli bir mesafede bir 
güvenli bölge oluşturulursa bu 
mülteciler de çok rahat şekilde 
oraya yerleşebilirler. 

Türkiye’nin bu konuda çeşitli 
arayışları oldu. Özellikle ABD ile 
bu işi götürme arzusundaydı. 
Ama şu anda geldiğimiz 
noktada anlaşılıyor ki ABD bu 
konuya çok sıcak bakmamış. 
Sıcak bakmış gibi görünmüş 
ama öyle değilmiş. Gelişmeleri 

önümüzdeki dönemde hep 
birlikte göreceğiz. Türkiye’nin bir 
başka ülkenin toprağında asla 
gözü yoktur. Bu mülteci sorunu 
artık bizi de aşmış durumda ve 
bu, Avrupa’nın da önündeki en 
büyük tehlikelerden birisi olarak 
duruyor. Çünkü bu yük maddi, 
manevi kaldırılabilecek noktadan 
çıkmak üzere. Bunu yarın kısmen 
Urfa’da görme imkânımız olacak.” 
Fransa - Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Josiane Costes de Türkiye’de 
bulunmaktan mutluluk 
duyduklarını söyledi.

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARA  
16 MİLYON KİTAP

İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Hükümlü ve 
Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, 

AK PARTİ Hatay Milletvekili 
Hüseyin Yayman başkanlığında 
dönemin ilk toplantısını 31 
Ekim’de yaptı. 

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumu İnceleme 
Raporu’na ilişkin komisyon üyesi 
milletvekillerinin görüşleri alındı. 
AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili 
Oya Eronat, cezaevi ziyaretlerinde 
kapasite fazlasının genel bir sorun 
olduğunu, bir kişilik odalarda, 
ranzalarda 6 kişinin yattığına 

şahitlik 
ettiklerini 
vurguladı. 
HDP Siirt 
Milletvekili 
Meral Danış 
Beştaş, 
sorunların 
çözümüne 
ilişkin 
önerilerin 
üstü kapalı 
bir şekilde 

yazıldığını öne sürdü. CHP İstanbul 
Milletvekili Mahmut Tanal da 
cezaevlerinde bulunan kitapların 
listesini talep ettiğini, talebinin 
hala karşılanmadığını söyledi.
Milletvekillerinin açıklamalarının 
ardından Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdür Yardımcısı Namık 
Kemal Varol, Komisyon üyelerine 
sunum yaptı. Kurumda kayıtlı 1 
milyon kitabın bulunduğunu, bu 
kitaplardan yararlanma sayısının 
ise geçtiğimiz yıl rakamlarına 
göre 1 milyon 200 bin olduğunu 
anlatan Varol, “Kültür Bakanlığı 
ile imzalanan protokol gereği 
kitaplardan yararlanma oranı 16 

kat artmış olacak. Yani hükümlü 
ya da tutuklular bugün bir milyon 
kitaba erişebilirken bu protokol 
gereği 16 milyon kitaba erişir hale 
gelecekler. Görevliler 15 günde 
bir talepleri toplayıp kitapları 
temin edecek, okunanları da 
toplayıp iade edecek. Bu durumu 
önemsiyoruz, dolayısıyla kitaba ve 
bilgiye erişim konusunda yaşanan 
sorunlar kökten çözülmüş olacak.” 
diye konuştu. Öte yandan 
Komisyon, gelen dilekçeler 
ışığında 8 Kasım Cuma ve 9 
Kasım Cumartesi günleri Elazığ 
ve Diyarbakır cezaevlerini ziyaret 
etme kararı aldı.

Düzenlenen protokol 
ile hükümlü ya da 
tutuklular bugün 
bir milyon kitaba 
erişebilirken bu 
protokol gereği 16 
milyon kitaba erişir 
hale gelecekler. 
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TBMM, KEİPA TOPLANTISINA 
GİRESUN’DA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Cemal Öztürk: “Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA), üye ülkeler arasında ekonomik 
gelişimle birlikte barış ve dostluğun da geliştirilmesini hedefliyor.”

Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Parlamenter Asamblesi 
(KEİPA) Kültür, Eğitim ve 

Sosyal İşler Komisyonunun 
53’üncü toplantısı 18 Eylül’de 
Giresun’da yapıldı. 

Bir otelde gerçekleştirilen 
toplantıda, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği üyesi ülkeler arasında 
Çifte Verginin Kaldırılması 
Amacıyla Tercihli Ticaret 
Anlaşması ele alındı. 

KEİPA Türkiye Delegasyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Giresun 
Milletvekili Cemal Öztürk, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
iki gün sürecek toplantıda 
üye ülkeler arasında çifte 
vergilendirmenin önlenmesi 
ve ticaretin gelişmesi ana 
başlığıyla çalışacaklarını 

söyledi. Çifte vergilendirme 
anlaşmasıyla ilgili bilgi veren 
Öztürk, “Müteşebbisler bir 
ülkede yaptıkları faaliyetten 
dolayı hem o ülkede hem 
de kendi ülkelerinde ayrı ayrı 
vergilendirme yerine anlaşmalar 
yapılırsa tek vergilendirmeyle 
faaliyette bulundukları ülkede 
vergi verirlerse kendi ülkelerinde 
ikinci defa vergilendirilmiyorlar 
ama bu, ülkelerin anlaşmasına 
bağlı.”

Öztürk, KEİPA ülkelerinden bazıları 
arasında çifte vergilendirme 
olduğunu, bir kısmında ise 
olmadığını belirterek, “Diliyoruz 
ki tüm ülkeler arasında çifte 
vergi kaldırılsın ve ticaret gelişsin, 
ekonomi gelişsin, insanlarımızın 
refah düzeyi, ülkelerimizin refah 
düzeyi daha yükselsin.” dedi.

KEİPA Genel Sekreteri Asaf 
Hajıyev, ekonomide en 
önemli etkenlerden birinin 
birliktelik olduğuna işaret ederek, 
her bir devlet için bölgelerin 
birliğinin çok önemli olduğunu 
söyledi.

Toplantıda KEİ ülkeleri arasında 
tavsiye niteliğinde Çifte Verginin 
Kaldırılması Amacıyla Tercihli 
Ticaret Anlaşması yapıldı.

Toplantıya, TBMM Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 
Yunus Kılıç, AK PARTİ Giresun 
milletvekilleri Sabri Öztürk 
ve Kadir Aydın, MHP Ordu 
Milletvekili Cemal Enginyurt, 
KEİPA Ekonomi, Ticaret, Teknoloji 
ve Çevre İşleri Komisyonu 
Başkanı Krassimir Velchev ve üye 
ülkelerin temsilcileri katıldı.
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PARAGUAY BÜYÜKELÇİSİ 
PERALTA TBMM’DE
Türkiye - Paraguay Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Paraguay Büyükelçisi Ceferino 
Adrian Valdez Peralta ve beraberindeki basın heyetini 25 Eylül’de 
TBMM’de kabul etti.

Türkiye - Paraguay 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK 

PARTİ Nevşehir Milletvekili Yücel 
Menekşe, Paraguay Büyükelçisi 
Ceferino Adrian Valdez Peralta 
ve beraberindeki basın heyetini 
TBMM’de kabul etti. 

Dostluk Grubu Başkanı Yücel 
Menekşe, Paraguay Büyükelçisi 
Peralta ve beraberindeki basın 
heyetini TBMM’de görmekten 
ve ağırlamaktan dolayı mutluluk 
duyduğunu ifade etti. 

Dostluk Grubu Başkanı Menekşe 
kabulde gerçekleştirdiği 
konuşmasında, parlamentoda 
27. Dönem Nevşehir Milletvekili 
ve aynı zamanda Kapadokya 
milletvekili olarak görev aldığını 
söyledi. Türkiye ile Paraguay’ın 
siyasî, ekonomik, sosyal, kültürel 
ve ticari ilişkilerinin beklenilenin 
daha üstünde bir diyalog ile 
daha da geliştirilmesi gerektiğine 
inandığını bildiren Menekşe, 

bunun için iki ülke arasındaki üst 
düzey ziyaretlerin önemine vurgu 
yaptı. 

Dünyanın globalleştiğini belirten 
Menekşe, “Artık dünyanın her 
karış noktası, dünyanın küçüldüğü 
anlamına gelmektedir. İki ülke 
arasındaki ilişkileri her alanda 
geliştirmeliyiz.” dedi. 

2 Aralık 2018 tarihinde G 20 
Programına katılmak üzere 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında 
Arjantin’e gittiklerini ve oradan 
da Paraguay’a geçtiklerini 
anımsatan Menekşe, Paraguay’ın 
yeşil doğası, akarsuları, doğal 
kaynakları ve zenginlikleri ile 
dikkat çektiğini ifade etti. 

Brezilya, Arjantin ve Venezuella 
gibi ülkelerin ortasında kalan 
ve denize sahili olmayan 
Paraguay’ın bir ülke olarak tarım 
ve hayvancılıkta çok geliştiğini 
ve soyanın ticari anlamda 

Paraguay’da çok önemli 
olduğunu söyledi.

Paraguay Büyükelçisi Ceferino 
Adrian Valdez Peralta 
ise gerçekleştirdiği kısa 
konuşmasında, Türkiye - Paraguay 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Yücel Menekşe’ye 
bu toplantıyı düzenlediği ve 
kendilerine vakit ayırıp ağırladığı 
için teşekkür etti. 

Büyükelçi Peralta, Türkiye ziyareti 
kapsamında birkaç gündür 
çok faydalı ve verimli ziyaretler 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 

Ülkesinin en önemli gazetecileri 
ile birlikte bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini belirten 
Peralta, “Bu ziyaretler Türkiye 
Hükümetinin daveti üzerine 
yapıldı. İki ülke arasında bulunan 
ilişkileri her alanda geliştirmek ve 
daha iyi hale getirmek amacıyla 
bu ziyaretler gerçekleştirildi.” 
dedi.
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Rusya Devlet Duması 
Uluslararası İlişkiler 
Komitesi Başkanı  
Leonid Slutskiy ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti.  
3 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Aydoğan Ademovski 
Uluslararası Balkan 

Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanını kabul 

etti. 
9 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Karadağ Dışişleri Bakanı 
Srdjan Darmanovic ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti.
10 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin Türkiye 

Büyükelçisi Tran Quang 
Tuyen’i kabul etti.

11 Eylül 2019

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Endonezya’nın Ankara 
Büyükelçisi Lalu 

Muhammad İqbal’ı  
kabul etti.  
12 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Arjantin’in Ankara Büyükelçisi 
Jorge A. Mastropietro’yu  
kabul etti. 
12 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Türkiye Büyükelçisi  

Deng Li’yi kabul etti. 
11 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Hollanda’nın Ankara  
Büyükelçisi Marjanne de 
Kwaasteniet’i kabul etti.  
12 Eylül 2019
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Filistin’in Ankara 
Büyükelçisi Faed Mustafa’yı  
kabul etti.  
12 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Romanya Kraliyet Ailesi 
Mensubu Prens Radu ve 

beraberindeki heyeti  
kabul etti.
17 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Kanada’nın Ankara 
Büyükelçisi Chris Cooter ve  
beraberindeki heyeti  
kabul etti. 
17 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Somali Temsilciler 
Meclisi Başkanı 

Mohammed Mursal 
Sheikh Abdurrahman ve 

beraberindeki heyeti  
kabul etti.  
17 Eylül 2019

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Malezya Terengganu Eyaleti 
Başkanı Dato Hajı Yahya  

Binali ve beraberindeki  
heyeti kabul etti. 

30 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
ÖSYM Başkanı  
Halis Aygün’ü  
kabul etti.   
11 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Eski TBMM Başkanı 
Köksal Toptan’ı  

kabul etti.
12 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
ASKON heyetini kabul etti.
13 Eylül 2019
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
TÜGİAD heyetini  
kabul etti. 
17 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

ATO Başkanı Gürsel Baran 
ve beraberindeki heyeti  

kabul etti. 
18 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Bosna Sancak 
Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı 
Muhammed Sancaktar ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti.  
30 Eylül 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

AK PARTİ Grup Başkan 
Vekili Tokat Milletvekili 

Özlem Zengin ve 
hukukçulardan oluşan 

heyeti kabul etti.
2 Ekim 2019

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Yargıtay Üyesi Harun 
Kodalagı’yı kabul etti.

2 Ekim 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Fransa -Türkiye 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
Josiane Costes ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti.  
8 Ekim 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Libya Temsilciler Meclisi 

üyelerini kabul etti.
8 Ekim 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tekirdağ heyetini  
kabul etti. 
8 Ekim 2019
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Japonya Büyükelçisi Akio 
Miyajima’yı kabul etti.
23 Ekim 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Gürcistan Başbakanı 
Giorgi Gakharia’yı kabul 
etti. 
31 Ekim 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Katar Başbakanı Şeyh 
Abdullah bin Nasır bin Halife 

Al Sani ve beraberindeki 
heyeti kabul etti.  

31 Ekim 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Sırbistan’ın Sancak 
Müftüsü Senad Halitovic’i 

kabul etti.
28 Ekim 2019

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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BUTAN KRALLIĞI ULUSAL MECLİS 
BAŞKANI TBMM’DE
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Butan Krallığı 
Ulusal Meclisi Başkanı 
Wangchuk Namgyel ile 
23 Ekim’de TBMM’de 
görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Butan 
Krallığı Ulusal Meclisi 

Başkanı Wangchuk Namgyel 
ile görüştü. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’ye 
ziyarette bulunan Namgyel 
ve beraberindeki heyeti, 
Başkanlık makamının girişinde 
karşıladı. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 
Namgyel, baş başa görüşmenin 
ardından düzenlenen heyetler 
arası görüşmeye başkanlık etti. 
Görüşmeye, Türkiye - Butan 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Adıyaman Milletvekili İbrahim 
Halil Fırat, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu da 
katıldı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
görüşmenin ardından konuk 
Meclis Başkanı onuruna TBMM 
Tören Salonu’nda öğle yemeği 
verdi.

Bu arada Türkiye - Butan 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı İbrahim Halil Fırat, Butan 
Krallığı Ulusal Meclisi Başkanı 
Wangchuk Namgyel’a, Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ)  
15 Temmuz 2016’daki darbe 
girişimi sırasında bombalanan 
Şeref Holü’ndeki bölümü 
gezdirdi.

O gece yaşananlarla ilgili bilgi 
alan Namgyel, bombalanan alana 
karanfil bıraktı.

Wangchuk Namgyel, TBMM 
Genel Kurul Salonu’nu da gezdi 
ve yetkililerden Genel Kurul 
düzeni ve çalışmalarıyla ilgili bilgi 
aldı.
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NURİ PAKDİL SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 18 Ekim 2019 tarihinde hayatını 
kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar, fikir adamı 
Nuri Pakdil için Ankara Hacı Bayram Camisi’nde düzenlenen cenaze 
törenine katıldı.

Türk edebiyatının önemli 
isimlerinden yazar, şair ve 
fikir adamı Nuri Pakdil  

18 Ekim’de hayatını kaybetti. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop Pakdil için Ankara Hacı 
Bayram Camisi’nde düzenlenen 
cenaze törenine katıldı.

Pakdil ailesine taziyelerin 
iletilmesinin ardından eski Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Görmez tarafından cenaze 
namazı kıldırıldı. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, cenaze 
töreninde cemaate bir konuşma 
yaptı. TBMM Başkanı Şentop, 
“Takdir olunan mürekkep kurudu, 
85 yıllık bilinç kandili söndü. Hep 
diri, hep ayakta ve hep aynı 
ödünsüz duruşla; klas duruşuyla 
aramızda yükselen çınar, dün 
bizden ayrılıp Rahmet-i Rahmana 
iltica etti.” sözleri ile başladığı 
konuşmasına şöyle devam etti:

“ Hayatı, dostları ve okurları 
için bir okul oldu. Yeryüzü 
Müslümanlarına ilişkin dikkati, 
özellikle Filistin ve Kudüs 
duyarlılığı eşsizdi. Nuri Pakdil, bir 
yazı, bilinç ve eylem adamıydı. 
Kelimelerdeki derin bilinçle 
yaşayan, yaşadıklarıyla yazdıkları 
arasında mesafe bulunmayan 
derviş bir entelektüeldi. Kendine 
mahsus sesi ve sükûtu olan bir 
dava adamıydı. Edebiyat dergisi 
ve onlarca kitabı ile inşâ ettiği 
bilinç kulesindeki fener; kuşkusuz 
bundan sonra da okurları için 
aydınlatıcı işlevini sürdürecek. 

Asla ve daima diye nitelediği 
düşünme/var olma yöntemlerine 
sahipti. Sıkı bir dost, ödünsüz 
bir adalet talibi idi. Hz. Ömer’in 
öfkesinden, Ebubekir’in 
cömertliğinden, Ali’nin 
bilgeliğinden ve Osman’ın 
doğruluğundan izler taşıyordu.

Onun aramızdan ayrılmasıyla 
oluşan boşluğun içinden bir 
şey söylemek zor. Bugün ebedî 
alemdeki Dostlar Meclisine 
uğurladığımız soylu yazarımız, 
Büyük Usta Nuri Pakdil’e rahmet, 
yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı diliyorum.”

Cenaze namazının ardından bir 
genç, “Kudüs Şairi”nin bir şiirini 
okudu. 

Yazar ve fikir adamı Nuri Pakdil’in 
cenazesi, Taceddin Dergahı’na 
defnedildi. 

Nuri Pakdil için düzenlenen 
cenaze törenine ailesi, yakınları 
ve TBMM Başkanı Şentop’un 
yanı sıra, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, AK PARTİ Grup 
Başkanı Naci Bostancı, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı Mahir 
Ünal, AK PARTİ Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, 
Pakdil’in sevenleri ile yakın 
arkadaşlarından yazar Rasim 
Özdenören de katıldı. 

Defin töreninin ardından 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, taziyenin kabul edildiği 
Hamamönü’ndeki Mehmet Akif 
İnan Vakfı’na giderek, Pakdil 
ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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MHP’Lİ YALÇIN’IN OĞLU İLTEBER 
YALÇIN’A SON VEDA
TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı 

ve İstanbul Milletvekili Edip 
Semih Yalçın’ın vefat eden oğlu 
Turan İlteber Yalçın’ın cenaze 
törenine katıldı. Törene, Yalçın’ın 
ailesi, yakınları ve TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’un yanı sıra 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski 
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 
CHP Genel Başkan yardımcıları 
Faik Öztrak ve Yıldırım Kaya, BBP 
Genel Başkanı Mustafa Destici, 
DSP Genel Başkanı Önder 

Aksakal, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
MHP’li milletvekili, yönetici 
ve teşkilat 
mensuplarıyla 
diğer siyasi 
parti temsilcileri 
katıldı. TBMM 
Başkanı Şentop, 
yayınladığı 
mesajında: 
“Elim bir kaza 
sonucu hayatını 
kaybeden 
merhuma 
Allah’tan rahmet; 

başta Semih Yalçın ve ailesi 
olmak üzere tüm yakınlarına 
başsağlığı diliyorum.” dedi.

Kamuoyunda 
‘Kudüs Şairi’ 
olarak tanınan ve 
Kudüs hakkındaki 
eserleriyle bilinen 
şair, yazar ve 
fikir adamı Nuri 
Pakdil, 1934 yılında 
Kahramanmaraş’ta 
dünyaya geldi. 
Lise eğitiminin 
ardından 1965 
yılında İstanbul 
Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Kısa bir süre Hukuk 
Müşavirliği yapan Pakdil, Devlet Planlama 
Teşkilatı’nda da uzman olarak çalıştı.

İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde 
memleketinde “Demokrasiye Hizmet” 
gazetesinde yayımladı. Lisedeyken “Hamle” 
adlı bir dergi çıkardı. Bir süre Yeni İstiklâl 
Gazetesi’nde sanat sayfaları düzenledi.

1969 yılında “Edebiyat” dergisini ve 1972’de 
Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat 

Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18’i 
Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı.

1984 yılında kitap yazmaya ara veren Pakdil, 
28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi 
Yayınları’ndan çıkardığı “Sükût Sûretinde” isimli 
kitabıyla suskunluğunu bozdu ve ard arda 
kitaplar yayınlamaya başladı.

2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Kasım 
2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı.

Paris ve Roma’ya giden Nuri Pakdil, bu gezideki 
izlenimlerini Batı Notları adlı kitabında anlattı.

Hiç evlilik yapmayan Nuri Pakdil, iyi derecede 
Fransızca biliyordu. Pakdil, Klasik Batı müziği ile 
edebiyatına ilgi duyarak yakından takip etmiştir.

Nuri Pakdil, Edebiyat Dergisi’nde yazanlara 
müstear isimler takmakla meşhurdu. Kendisinin 
de 16 farklı ismi vardı. En çok “Ebubekir 
Sonumut” adını kullanıyordu. Pakdil, 18 Ekim 
2019 tarihinde Ankara’da tedavi gördüğü 
hastanede 85 yaşında hayata veda etti.
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SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ

(13 Eylül 1921)

Kütahya - Eskişehir Muharebelerinden sonra insan 
gücünün en az yarısını ve silah ve mühimmatının da 
önemli bir kısmını kaybeden Türk Ordusu için Batı 
Cephesi birliklerine Temmuz 1921’de Sakarya Nehri’nin 
gerisine çekilme emri verilmişti. 

Ağustos ayında ileri geçen Yunan ordusu ile kanlı 
muharebeler yaşanmış, Mustafa Kemal Paşa’nın 
meşhur sözü olan “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa 

vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı 
vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz...” sözü bu savaş esnasında sarf edilmişti. 

Türk Ordusu tarafından 10 Eylül’de başlatılan karşı taarruzla Yunan birlikleri bozulmuş, 22 gün geceli gündüzlü 
süren kanlı çatışmaların neticesinde nihâyet 13 Eylül’de Sakarya Nehri’nin doğusunda tek bir düşman 
askeri kalmayarak tamamı batıya doğru itilmiştir. Türk birliklerinin zaferiyle sonuçlanan Sakarya Meydan 
Muharebesi, TBMM Hükûmeti’nin siyasi alanda da başarılar elde etmesini sağlamış, Türk milletinin vatanın 
kurtuluşu ve tam bağımsızlığa kavuşmasına yönelik inancını kuvvetlendirmiştir.

MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA GAZİLİK 
UNVANI TEVCİHİ 

(19 Eylül 1921)

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 13 
Eylül 1921’de kazanılmasından sonra 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile 
Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, 
cepheden Edirne Mebusu İsmet 
ve Kozan Mebusu Fevzi imzalarıyla 
Meclis’e gönderdikleri önergeyle 
Mustafa Kemal’e Müşirlik rütbesi 
ile Gazilik unvanının verilmesini 
önermişler, Millet Meclisi ise 19 Eylül 
1921’de bu önergeyi kabul etmişti. 

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 
Meclis’e “Kazanılan bu başarı, Yüksek 
Heyetinizin iradesiyle kuvvet bulan 
ordumuzun iradesi sayesinde düşman 
ordusunun iradesinin kırılması suretiyle 
belirmiştir. 

Bu sebeple ödüllendirişinizin gerçek 
muhatabı yine ordumuzdur” diyerek 
zaferde en büyük payın şanlı Türk 
Ordusu olduğuna işaret etmişti. 

Gazi Mustafa Kemal Paşa 20 
Eylül 1921’de orduya yayımladığı 
bildiride ise “… Zaferden dolayı sizin 
kahramanlıklarınızla, sizin gösterdiğiniz 
nihayetsiz fedakarlıklar pahasına 
kazanılan bu büyük muzafferiyetlerin 

millet tarafından takdirini gösteren bu rütbe ve unvanı, ancak size mal ederek bütün askerlik hayatımın en 
büyük iftihar sermayesi olarak taşıyacağım” diyecekti.

TARİHTE BU AY 
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ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU

(13 Ekim 1923)

İstanbul’un düşman işgalinden kurtarılması hükûmet 
merkezi meselesinin gündeme gelmesine 
sebep olmuştu. Aslında bu sorun Millî Mücadele 
esnasında da ele alınmış, hükûmet 28 Kasım 
1920’de bir kararname hazırlayarak bunu 31 Ocak 
1921’de TBMM’de okumuştu. Kararnamede, İstanbul 
kurtarıldıktan sonra dahi bir merâsim merkezi olarak 
muhafaza edilip, devlet merkezinin Anadolu’da 

emniyetli ve korunaklı bir yere nakledilmesinin gerekliliği ifade ediliyor, bir başkent komisyonu kurulması 
ve bu komisyona üç mebusun dahil edilmesi için Meclisten izin isteniyordu. Ancak parlamentoda konu 
müzakere edildi ve oy çokluğu ile teklif reddedilmişti.

İki yıldan fazla süredir halledilemeyen ve emperyalist güçlerin kendi lehlerine kullanabilecekleri devlet 
merkezinin neresi olacağı meselesi 9 Ekim 1923’teki Halk Fırkası Meclis grubunda ele alındı ve partinin 
başkan vekili İsmet Paşa’nın Ankara’nın hükûmet merkezi olmasını isteyen önerisi kabul edildi. 13 Ekim 
1923’te Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlayan konu oy çokluğu ile yasalaşmış oldu.

II. MECLİS BİNASI

(18 Ekim 1924)

1923 yılında Mimar Vedat Tek (1873-1942) tarafından 
Cumhuriyet Halk Fırkası toplantı mahalli olarak 
tasarlanan yapı, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasının yetersiz olması sebebiyle birtakım 
değişiklikler geçirdikten sonra II. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi olarak 18 Ekim 1924 tarihinde hizmete 
açılmıştır. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi binası 1924-

1960 yılları arasında 36 yıl hizmet vermiştir. 1961 yılında 
Meclisin yeni yapılan modern binasına taşınması üzerine burası Merkezi Antlaşma Teşkilatı’na (CENTO) 
tahsis edilmiştir. 1961-1979 yılları arasında CENTO Genel Merkezi olarak kullanılan tarihî bina 1979’da Kültür 
Bakanlığı’na devredilmiştir. Yapının ön kısmının Cumhuriyet Müzesi olarak düzenlenmesi, arka kısmının 
ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün hizmet binası olarak kullanılması kararlaştırılmıştır. Müze 
kısmı onarım ve restorasyonlardan sonra düzenlenerek 30 Ekim 1981 tarihinde Cumhuriyet Müzesi olarak 
ziyarete açılmıştır ve bu şekilde 1985 yılına kadar hizmet vermiştir. 

DEMOKRAT PARTİ’NİN KAPATILMASI

(29 Eylül 1960)

1946 yılında kurulmasıyla tek parti rejiminin bitişini 
simgeleyen Demokrat Parti 1950 yılında “yeter söz 
milletin” sloganıyla geldiği iktidarda tam 10 yıl ülkeye 
hükûmet etmişti. Ancak darbe için fırsat kollayan 
ordu içindeki birtakım albaylardan oluşan ihtilalci 
grup 27 Mayıs 1960’ta sivil siyasete set çektiğini ilan 
ederek milletin irâdesine el koymuş ve Türkiye’yi 
yine bilinmezlere sürüklemişti. Sabah erken saatlerde 

ordu birlikleri Ankara ve İstanbul’daki bütün hükûmet 
binalarını ele geçirirken Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Bayar dahil bütün bakan ve milletvekilleri 
tutuklandı. Darbenin hemen ardından bu tutuklamalar tüm Demokrat Parti mensuplarını kapsadı. 

Yaklaşık 500 kadar DP’linin Yassıada’ya nakledilmesi darbenin Demokrat Parti’nin iktidardan 
uzaklaştırılmasını hedef aldığını göstermekteydi. Partinin önce faaliyetleri durduruldu, hemen ardından ise 
29 Eylül 1960 tarihli partinin kapatılma kararı alındı. 
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DEMOKRASİ TARİHİMİZDE  
KARA BİR LEKE

12 EYLÜL 1980 
DARBESİ
12 Eylül darbesi ile Türkiye Cumhuriyeti, 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 
1971 muhtırasının ardından sivil yönetime üçüncü müdahaleyi yaşamıştı. 
Darbenin üzerinden tam 39 yıl geçti. 

Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 
bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istendi. 517 kişinin 
idam cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi idam edildi.
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Kısa süreli koalisyon 
hükümetleri, siyasî 
partilerin Mecliste birbirleri 

aleyhine verdikleri gensorular 
ve 6 Nisan 1980’de görev süresi 
dolan Cumhurbaşkanı Korutürk’ün 
yerine 100 tur oylamaya rağmen 
bir ismin belirlenememesi siyaseti 
adeta kilitlemişti. 

CHP’nin adayı 12 Mart Muhtırasına 
imza atan eski Hava Kuvvetleri 
Komutanı emekli orgeneral 
Muhsin Batur iken AP’nin adayı 
12 Mart’ın İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanı emekli orgeneral Faik 
Türün idi. Partilerin hem ideolojik 
nedenlerden hem de liderlerin 
kişisel hırsları sonucu artan siyasî 
gerginlik, fırsat kollayan orduya 
politikaya müdahale için bahane 
vermişti. 

Sokak gösterileri, öğrenciler 
arası çatışmalar gibi şiddet 
olayları iyice tırmanmış, hatta 
terör parlamento içerisinden 
can almıştı. 12 Mart döneminin 
Başbakanı Nihat Erim, Kıbrıs Barış 
Harekâtı’nın yıl dönümünde (20 
Temmuz 1980) teröristlerin açtığı 
yaylım ateşi sonucu ölmüştü. 
Erim’in cenaze töreninde DİSK 
eski Genel Başkanı Kemal Türkler 
de yaşamını yitirmişti. 

Yönetime üçüncü açık 
müdahale

Ekonomik nedenlerle ülke 
çapındaki memnuniyetsizlik,  iç 
ve dış koşullar darbeye giden 
yolda orduya yeteri kadar 
meşruiyet zemini sağlamıştı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül’de 
211 sayılı İç Hizmet Kanunu’nun 
“Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak 
ve kollamak” şeklindeki hükmüne 
dayanarak siyaseti askıya aldı. 
Yönetimi ele geçiren generaller 
silahlı kuvvetlerin kara, deniz, 
hava ve jandarma komutanları 
ile Genelkurmay Başkanı Kenan 
Evren başkanlığında bir güvenlik 

konseyinden oluşuyordu ve 
Kasım 1983 genel seçimlerine 
kadar Türkiye, Millî Güvenlik 
Konseyi ile idare edildi. Beş kişilik 
konsey anayasayı askıya alan, 
Meclisi ve hükümeti fesheden, 
milletvekili dokunulmazlıklarını 
kaldıran, siyasal partileri kapatan, 
siyasî liderleri tutuklayan ve 
sendikal faaliyetleri askıya alan 
bir sıkıyönetim uyguladı. Acısı 
yıllarca hafızalardan silinmeyecek 
uygulamalara imza atılan günler 
Türkiye’ye karanlık bir dönemi 
yaşattı.

Demokrasi Birikimine Vurulan 
Darbe 

Darbe sonrası ilk hükûmet etme 
yetkisi MGK’da olmak üzere 
bürokrat, profesör ve emekli 
subaylardan oluşan bir kadroya 
bırakıldı. Kenan Evren askerin 
siyasetten “makul bir süre 
içinde” gideceğini söylese de 
bu konuda bir tarih yoktu ve 
dış politika dışında hemen her 
alanda Türkiye’yi radikal tedbirler 
bekliyordu. 

Siyasî partiler kapatıldı mal 
varlıklarına el konuldu

İlk tedbirlerden biri temel hak ve 
özgürlüklerin askıya alınmasıydı. 
Darbeden sonra sadece 2 ay 
içinde 8 bin kişi hapisteydi ve 
gözaltındakilerin sayısı bundan 
daha fazlaydı. Dahası, işkence 
yaygınlaşmış ve sistematik hale 
gelmişti. Kuşkulu ölümler, failleri 
bulunamadan sürüp gidiyordu. 
Tutuklamalar ve yargılamalar artık 
Türkiye’nin gündemi olmuştu. 
MGK ancak Ekim 1981’de siyasal 
düzenlemeye dönük ilk adımı 
attı ve yeni anayasa taslağını 
hazırlaması için bir Danışma 
Meclisi atadı. Bu sırada çıkarılan 
bir yasayla bütün siyasal partiler 
16 Ekim’de resmen kapatıldı ve 
partilerin arşivleri dahil bütün mal 
varlıklarına el konuldu. 

Ordu sükûneti sağlayamamıştı

Yaygın kanının aksine 12 Eylül 
askerî darbesi sonrasında ordu 
sükûneti sağlayamamıştı. Sağ-
sol çatışmaları ve faili meçhul 
cinayetler darbe öncesinde 
olduğu kadardı. 

Temel hak ve özgürlükler 
kısıtlanıp siyasetin askıya alındığı 
bir süreçte yeni anayasa 
çalışmaları da devam etmekteydi. 

Sivil siyaset askıya alındı

12 Eylül askerî darbesi, emir-
komuta zinciri içerisinde yerine 
getirilen ve sivil siyasetin askıya 
alındığı bir baskıcı rejimin 
başlangıcını temsil ediyordu. 

Yarım asırdır iyi kötü devam 
eden ve geliştirilmeye çalışılan 
demokratik ve özgürlükçü ortam 
askerî darbe ile yerini baskıcı ve 
tek tip anlayışa bıraktı. 

Türkiye, kendisini cumhuriyeti 
koruma ve kollama misyonuyla 
adlandıran bir anlayışın temsil 
ettiği bu gelenekle önceki 
yıllarda olduğu gibi sonrasında 
da maalesef yine karşılaşacaktı. 

Ancak hepsindeki ortak özellik 
Türkiye’nin uzun yıllarda elde 
ettiği birikim ve tecrübesini alıp 
götürüyor olmasıydı. 

Bugünden geriye bakıldığında, 
darbelerden bıkmış Türk 
toplumunun ilerleyen yıllarda 
sivil siyaset bilincinin geliştiğini 
söyleyebiliriz.

Bunun en büyük örneklerinden 
biri ise Türk halkının 15 Temmuz 
2016’da ortaya koyduğu 
demokrasi tarihinin en büyük 
sivil direnişidir. Türk siyasî tarihine 
de altın harflerle yazılan bu şanlı 
destan, bir milletin iradesine nasıl  
sahip çıktığını tarihe yazmıştır. 
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MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMETLER 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

20. Dönem RP/Bağımsız/FP Konya Milletvekili

Doğru Yol Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - Danışma 
Meclisi (15.10.1981 - 06.12.1983) Denizli Üyesi, 18.  Dönem 
DYP Denizli Milletvekili ve 19. Dönem İzmir Milletvekili - 
TBMM Başkan Vekili

Abdullah  
GENCER
(1953 - 5 Eylül 2019)

14, 15 ve 16. dönem Adalet Partisi Çankırı Milletvekili

Arif  
TOSYALIOĞLU
(1928 - 14 Ekim 2019)

Millî Selamet Partisi Kurucu Üyesi - 15. Dönem MSP Manisa 
Milletvekili

Mustafa Gündüz  
SEVİLGEN
(1936 - 1 Ekim 2019)

Esat Yıldırım 
AVCI
(1927 - 11 Eylül 2019)

15, 16, 18.  Dönem SHP ve 20, 22 ve 23. dönem CHP 
İstanbul Milletvekili, 37. Hükûmet  (Bülent Ecevit 26 Ocak 
1974 - 17 Kasım 1974) İmar ve İskân Bakanı, 40. Hükûmet 
(Bülent Ecevit 21 Haziran 1977 - 21 Temmuz 1977) ve  
42. Hükûmet (Bülent Ecevit 05 Ocak 1978 - 12 Kasım 1979)  
Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı, 23. Dönem Karadeniz 
Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu 
Üyesi.

Ali TOPUZ
(1932 - 14 Ekim 2019)

Demokratik Sol Parti Kurucu Üyesi - 17. Dönem  
HP/Bağımsız/DSP/Bağımsız/DSP Gaziantep Milletvekili

Süleyman 
KOYUNCUGİL
(1946 - 13 Eylül 2019)

13, 15 ve 16. Dönem İstanbul ve 14. Dönem CHP Ankara 
Milletvekili, 37. Hükûmet (Bülent Ecevit 26 Ocak 1974 -  
17 Kasım 1974) Turizm ve Tanıtma Bakanı

Orhan 
BİRGİT
(1927 - 16 Ekim 2019)

18. Dönem ANAP Aydın Milletvekili

Mehmet 
YÜZÜGÜLER
(1947 - 24 Eylül 2019)

14, 15 ve 16. Dönem CHP İzmir Milletvekili

Coşkun 
KARAGÖZOĞLU
(1931 - 27 Ekim 2019)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

MECLİS HABER DERGİSİ EYLÜL - EKİM 2019136



“Yeni yasama yılının milletimiz,  
ülkemiz ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını  

temenni ediyor, başta Cumhuriyetimizin banisi ve  
Millî Mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve  

yol arkadaşları olmak üzere bu millet için emek vermiş, bu yüce çatı altında 
hizmet etmiş bütün vatan evlatlarını ve aziz şehitlerimizi  

rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.”
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

TBMM Başkanı

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatlarını feda 
etmeyi göze alan ve gazilik onuruna erişen kahramanlarımız, gurur ve övünç 
kaynağımız olan gazilerimizin hatırasını canlı tutmak, bugünkü ve gelecek nesillerin 
hafızalarında yer etmesini sağlamak gayesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Mareşal Rütbesi ve Gazilik 
Unvanının verildiği 19 Eylül gününü, “Gaziler Günü” olarak idrak etmekteyiz.

Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda 
kahramanca verilen mücadelelerle doludur. 
Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin 
en kutsal emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onların paha biçilmez fedakârlıkları 
sayesinde daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.

Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize tevdi edilmiş en kıymetli 
emanetlerdir.

Vatanseverlikleri, cesaretleri ve unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, 
saygın kişiliklerine yaraşır yaşam koşulları sunmak devlet ve millet olarak bizim en 
büyük sorumluluğumuzdur.

Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla onların 
yanlarında olmaya devam edecektir.

Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz 
şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içinde, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete 
intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize, aileleri ile 
birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum.” 

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
TBMM Başkanı
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96 Yaşında!

HABER DERGİSİ
MECLİS

 “Türkiye Cumhuriyeti 
mesut, muvaffak ve 
muzaffer olacaktır.”

29.10.1923 


