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“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak 
olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet 

payidar kalacaktır.”



“Her milletin olmazsa olmaz yapı taşları arasında adalet, sağlık ve eğitim ilk sırada yer 
alır. Ama eğitim, kuşku yok ki diğer bütün alan ve disiplinlerdeki insanların da yetişme 
sürecindeki etkileri ve rolü sebebiyle tartışmasız bir noktada konumlanır ve bir adım 
öne çıkar. 

Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her 
hâlükârda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle 
yakından ilgilidir. 

Eğitim ordumuzun her neferinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine ilişkin etkileyici ve 
şekillendirici rolü açıktır ve tartışılmaz değerdedir. 

Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikâmetine etki eden; 
çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli 
çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakâr tutumları sebebiyle tebrik eder; bu aziz 
vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle 
andığımı ifade etmek isterim. 

Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür 
sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. 

Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun Değerli Öğretmenlerim.” 
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

TBMM Başkanı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı illerden gelen bir grup 
öğretmenle, Florya Atatürk Deniz Köşkü’nde bir araya geldi.
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Devrim otomobilinin  
önünü kestiler ama  

devrin otomobilinin  
önünü kesemeyecekler.

İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ 
GÖRÜCÜYE ÇIKTI

MECLİS,  
LİBYA 

TEZKERESİ İÇİN 
OLAĞANÜSTÜ 

TOPLANIYOR

ENERJİNİN İPEK YOLU “TANAP” 
AVRUPA İLE BULUŞTU

“TANAP ülkemizin barışçıl vizyonunun 
en somut nişanesidir.”

20-23

28-29

24-27

4-7

Geleceğe dönük bir  
perspektif için, geçtiğimiz 100 yılın 

değerlendirilmesi önemli”

Türkiye’nin önceliği olmalı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 
parlamentoların gücünü artıran bir sistem. 

TBMM 100. YILINI 
KUTLUYOR

10-17

Bugün, “Özgürlük ve bağımsızlık 
benim karakterimdir.” şiarıyla istiklal 
mücadelemize önderlik eden Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci 
yıl dönümü. Bugün, yas tutma ya da 
yakınma günü değil. Bilakis, Meclisimizin ilk 
başkanını, istiklal mücadelemizin önderini, 
devletimizin kurucu liderini anlamak, 
ideallerini anlatmak için fırsat günüdür.

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK’Ü 
ANIYORUZ
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ŞENTOP VE 
PARLAMENTO 
HEYETİ  
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Şentop’tan Afrika Parlamenterler 
Birliği 42’nci konferansında  

önemli mesajlar 

TBMM Başkanı Şentop’tan 
Amerika’ya S 400 Uyarısı

G 20 PARLAMENTO  
BAŞKANLARI ZİRVESİ

78-81

Artan üretim hacmi, korkunç adaletsizliği ortaya 
çıkardı.
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Meclisin 
açılışının 100. yılı 
etkinliklerine ilişkin 
düzenlediği basın 
toplantısında, 
“TBMM’nin kuruluşunun 
100. yılının, Meclisin 
kökleşmesinin teminat 
altına alındığı dönemi” 
ifade ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 27 Aralık 
2019 tarihinde TBMM 

Tören Salonu’nda parlamento 
muhabirleriyle bir araya gelerek, 
Meclisin kuruluşunun 100. yılı 
kapsamında düzenlenecek 
etkinliklere ilişkin önemli 

açıklamalarda 
bulundu.

27 Aralık 
tarihinin Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 
Ankara’ya 
gelişinin  
100. yıl 
dönümü 
olduğunu 
da hatırlatan 
TBMM 
Başkanı  Prof. 
Dr. Mustafa 
Şentop, 
Atatürk’ün 
Ankara’ya gelişinin bir şehri 
ziyaretten ibaret olmadığını, 
Meclisin 23 Nisan 1920’de 
açılmasıyla ilgili sürecin  
27 Aralık’ta fiilen başladığını  
dile getirdi. Daha sonra  
TBMM’nin açılışının 100. yılı 
dolayısıyla hazırlanan kısa film 
gösterildi. 

“Geleceğe dönük bir perspektif 
için, geçtiğimiz 100 yılın 
değerlendirilmesi önemli”

Şentop, TBMM’nin açılışının 100. 
yılının tarihî bir nokta olduğunu 
vurgulayarak, “100 yıl sonra 
geçmişin nasıl göründüğüne 
dair önümüzde bir perspektif 
var. 100 yıl, aslında TBMM’nin 

TBMM .
YILINI KUTLUYOR
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kökleşmesinin teminat altına 
alındığı dönemi ifade ediyor. 
Geleceğe dönük bir perspektif 
için geçtiğimiz 100 yılın 
değerlendirilmesinin önemli 
olduğunu düşünüyorum.” dedi.  
Etkinlikler kapsamında 100 yıllık 
dönemin değerlendirilmesinin 
yapılacağını anlatan Meclis 
Başkanı Şentop, bunların bir 
kısmının bugüne ve geleceğe 
dair çıkarılması gereken dersleri 
kapsadığını, bir kısmının ise 100 
yıllık bir parlamentonun önemi 
üzerinde Türkiye’nin genelinde 
bir anlayış, bir heyecan, 
bir farkındalık uyandırmayı 
amaçladığını söyledi. 

“Türkiye’nin önceliği olmalı” 

Dünyada çocuklarla ilgili bir 
gün veya hafta belirlenecekse 
bu konuda Türkiye’nin önceliği 
olması gerektiğini belirten TBMM 
Başkanı Şentop, “Çünkü, dünyada 
bu konudaki kabul edilen tarihten 
27 yıl önce Türkiye bir adım atmış. 
Nisan ayının üçüncü haftasının, 
gün olarak 23 Nisan’ın bütün 
dünyada çocuklarla ilgili bir gün 
olarak kabul edilmesine yönelik 

bir girişim esasen daha önceden 
de düşünülmüş. Özellikle 1970’li 
yılların sonlarında Türkiye’nin bu 
konuda bazı teşebbüsleri olmuş. 
Biz bunu biraz daha güçlü bir 
şekilde takip ederek gündeme 
getirmeyi düşünüyoruz. 
Bu bağlamda 23 Nisan’da 
dünyanın çeşitli ülkelerinden 
çocuklar da geliyorlar. Bir çocuk 
parlamentosu oluşturup bildiri 
yayınlamaya dair de fikrimiz var.” 
diye konuştu. 

ÜÇER DAKİKALIK 100 KISA FİLM 
HAZIRLANIYOR

Meclisin kuruluşunun 100. yıl 
etkinlikleri kapsamında yapılacak 
çalışmalara ilişkin de bilgi 
veren Mustafa Şentop, yaşanan 
süreçlere ilişkin belgeseller ve 
önemli bazı konularda üçer 
dakikalık 100 kısa film yapılacağını 
söyledi. 

TBMM’nin, kuruluşundan 
bugüne kadar çoğu kimsenin 
aslında bilmediği, içeriğinden, 
tarihî gelişiminden haberdar 
olmadığı çok farklı özelliklerinin 
bulunduğunun altını çizen 

Şentop, bunlara ilişkin çalışmanın 
da olacağını belirtti. 

SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN BİR 
PROGRAM ÇALIŞMASI OLACAK 

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

“Sosyal medyada da bir program 
çalışmamız, planımız var.  
Millî irade çerçevesinde 
konuşmalar içeren, kamuoyunun 
yakından tanıdığı bilim adamları, 
sanatçılar, edebiyatçılar, spor 
dünyasından insanlar ve 
siyasetçilerin yer aldığı 23 Nisan 
2020’ye kadar Millî Mücadele 
sürecinde yaşananları ve Millî 
Mücadele’ye, parlamentonun 
100 yıllık tarihine atıf yapan kısa 
konuşmalarla sosyal medyada 
kamuoyuna her gün farklı bir 
kişinin konuşacağı bir video 
olacak. Ocak ayı başlarında 
başlayacak ve 23 Nisan 2020’ye 
kadar devam edecek. 

100’ün üzerinde ismin katılacağı 
bir çalışma. Her sabah saat 
07.00’de yayınlanmaya 
başlanacak. 
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100. YILA ÖZEL SENE BOYUNCA 
12 ADET KAMU SPOTU 
YAYIMLANACAK

TBMM’nin 100. yıl internet sitesi 
ve mobil uygulamasıyla ilgili de 
çalışmaları olduğunu kaydeden 
Şentop, “Kısa film yarışması, 
festivaller var. 2020 yılı boyunca 
her biri yaklaşık 40 saniyelik 12 
adet kamu spotunun her ay bir 
tanesi servis edilecek. “dedi.

MİLLÎ İRADE SERGİSİ 
VATANDAŞLA 
BULUŞTURULACAK

Meclis Başkanı Şentop, millî 
irade ana vurgusu üzerinden 
şekillenen içeriklerin olduğunu, 
“Fotoğraflarla Millî İrade 
Sergisi”nin, 100 yıl boyunca 
elimizde bulunan fotoğraflardan 
oluşacağını ve bunların 
Türkiye’nin farklı illerinde de 
sergileneceğini kaydetti.

100 YILIN HER BİR YILI İÇİN 
PARLAMENTO EKSENİNDE 
ALMANAKLAR HAZIRLANACAK 

Türkiye’de almanak geleneğinin 
olmadığına işaret eden 

Mustafa Şentop, 100 yılın her 
bir yılını içeren parlamento 
ekseninde şekillenen almanaklar 
hazırlayacaklarını, her yılın bir 
kitap şeklinde olacağını dile 
getirdi. Şentop, parlamento 
tarihiyle ilgili çalışmaları 
genele hitap eden metinlere 
dönüştürecek bir çalışma da 
yürüttüklerini ve ellerinde yaklaşık 
70 cilt civarında bir parlamento 
tarihinin bulunduğunu söyledi. 

DÜZENLİ VE AKADEMİK 
YAYINLARDA 100. YILA ÖZEL 
SAYILAR ÇIKARTILACAK 

TBMM tarihinin ağırlıklı olduğu 
çalışmayı da kalıcı metin olarak 
ortaya koyacaklarını belirten 
TBMM Başkanı Şentop, şöyle 
devam etti: 

“Akademik dergilerde, mümkün 
olduğu kadar düzenli yayın 
yapan dergilerde 100. yıla yönelik 
özel sayılar çıkartılacak. TBMM’nin 
açılışının canlandırılması var, buna 
dair hazırlık yapıyoruz. 

Bunun dışında 100. yıl hatıra 
ormanları, THY’nin giydirilmiş bir 
uçakla Türkiye’nin farklı yerlerine 

100. yıl uçuşları, 100. yıl pulu ve 
özel bastırılmış para gibi birtakım 
düşünceler var ama bunlar 
tamamı değil, ana hatlarıyla 
söylüyorum. Çalışmalarımız 
devam ediyor, bunları 
peyderpey ortaya koymak 
istiyoruz.” 

Mustafa Şentop, yerli otomobilin 
tanıtımının yapılacağına da 
dikkati çekerek, “Bu da çok 
önemli bir aşama. Türkiye’nin 
yüzüncü yılına bir adım olarak 
değerlendirebileceğimiz bir 
program.” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi, parlamentoların gücünü 
artıran bir sistem”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin, parlamentoların 
gücünü artıran bir sistem 
olduğunu söyledi. 

Şentop, önemli bir tartışma 
konusunun da” TBMM’nin itibarı” 
meselesi olduğunu ifade etti. 

Şentop, siyasetin kendi 
dinamikleri üzerinden tartışılması 
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durumunda, sistem tartışmasının 
olamayacağını ve hangi sistem 
olursa olsun sonuçların aynı 
olacağını kaydetti.

Bir parti parlamentoda anayasa 
değişikliği yapacak çoğunluğu 
sağlıyorsa, iki sistemde de 
parlamentoda yasama ve 
denetim süreçlerinin bu 
çoğunluğun elinde olacağını 
anlatan Mustafa Şentop, “Bu, 
sistemle alakalı bir husus değildir. 

Bu bakımdan hukuki 
imkân ve teori bakımından 
anayasa düzenlemelerinin, 
parlamentoların güçlenmesi 
yönünde, itibarının artması 
yönünde bir imkân sunduğunu 
söylüyorum ve buna da 
inanıyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Milletvekillerine, siyasetçilere, 
medyaya görev düştüğünü 
belirten TBMM Başkanı 
Şentop, “Münferit olaylar 
üzerinden parlamentonun 
itibarını zedelemeye yönelik 
sözler, konuşmalar, haberler, 
değerlendirmeler olmamalı.” 
dedi. 

“Bütün arkadaşlarımız, ben de 
dahil ulaşılabilir vaziyetteyiz,  
7 gün 24 saat”

26 Aralık tarihinde Meclisin 
internet bağlantısı üzerinden 
“cumhuriyet.gov.tr” web 
sayfasına engelleme olduğu 
ve ulaşılamadığı şeklinde haber 
yapıldığını aktaran Mustafa 
Şentop, “Bütün arkadaşlarımız, 
ben de dahil ulaşılabilir 
vaziyetteyiz, 7 gün 24 saat. 

Eğer bir konuyla ilgili bir 
bilgi varsa elinizde, bunun 
doğruluğunu teyit etme 
imkânınız her zaman için var. 
Burada bir sıkıntı yaşadığınızda 
doğrudan benim haberim olsun. 

Ben bu kanallarda tıkanıklık 
olursa bunu açarım. Bundan 
kimsenin endişesi olmasın. 
Şu anda öyle bir sorun yok, 
bütün arkadaşlarımız ulaşılabilir 
vaziyette.” diye konuştu. 

“Meclisi zayıflatmak aslında 
Türkiye’yi zayıflatmak anlamına 
gelir.”

Mustafa Şentop, ”TBMM’nin, 
bu ülkeyi, devleti kuran gazi bir 
kurum olduğunu, bu anlamda 
biricik mahiyete sahip kurum 
olduğunu hepimizin bilmesi 
lazım. Meclisi zayıflatmak aslında 
Türkiye’yi zayıflatmak anlamına 
gelir.” dedi. 

“Meclisin itibarı”na yönelik 
eleştirilere yanıt veren Şentop, 
“Bu Meclis hepimizin. Türkiye’de 
yaşayan 83 milyon insanımızın. 
Şüphesiz eleştirelim, buna her 
zaman açığız, ancak, rahmetli 
Uğur Mumcu’nun da dediği gibi 
önce doğru bilgi sahibi olarak. 
Bunda mutabık kalalım, doğru 
bilgi olsun.” ifadesini kullandı. 

TBMM’nin itibarını korumanın 
herkesin görevi olması 
gerektiğini belirten TBMM 
Başkanı Şentop, “Doğru bilgilerle 
eleştirilmediğimizi görünce biraz 
buruk bir sevinç de yaşıyoruz. 

Demek ki ancak böyle yalan 
ve kasıtlı bilgilerle eleştiri 
yapılabiliyor diye tesellimiz de 
oluyor.” şeklinde konuştu. 

“Partili Meclis Başkanı olmasını 
doğru bulmam.”

“Meclisin 100. yılında Meclis 
çalışanlarının kulağı da sizde. 
Mecliste eşit işe eşit ücret olacak 
mı?” sorusuna Mustafa Şentop, 
“100. yıl içinde olacak inşallah” 
karşılığını verdi. 

“Partili cumhurbaşkanı 
modelinden sonra partili bir 
meclis başkanı veya bir belediye 
başkanının bir siyasî partinin 
genel başkanı olabilmesini 
mümkün kılacak yasal düzenleme 
için ne söylersiniz?” sorusu 
üzerine Şentop, “Meclis 
Başkanıyla ilgili olarak  
söyleyeyim; doğru bulmam.” 
dedi. 

“15 Temmuz Darbe Girişimini 
Araştırma Komisyonu 
raporunun Meclis Başkanlığında 
olup olmadığı” şeklindeki 
soru üzerine de, Mecliste 15 
Temmuz hain darbe girişimine 
ilişkin bir Araştırma Komisyonu 
kurulduğunu anımsatan  
Mustafa Şentop, komisyonun, 
çalışmalarını tamamlayarak,  
buna yönelik metni dönemin 
Meclis Başkanı’na sunduğunu 
anlattı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Komisyonun  
CHP’li üyelerinin rapor  
metnine yönelik itirazları  
üzerine, dönemin Meclis 
Başkanı’nın raporu Komisyona 
iade ettiğini, muhalefet şerhleri 
nedeni ile Komisyonun gereken  
düzeltmeyi yapmadığını ve  
bu nedenle metnin, teknik 
anlamıyla İçtüzüğümüze 
göre bir komisyon raporuna 
dönüşemediğini ifade etti.

”TBMM’nin bu ülkeyi, 
devleti kuran gazi 
bir kurum olduğunu, 
bu anlamda biricik 
mahiyete sahip kurum 
olduğunu hepimizin 
bilmesi lazım. Meclisi 
zayıflatmak aslında 
Türkiye’yi zayıflatmak 
anlamına gelir.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MECLİS’İN 100. YIL ETKİNLİKLERİ 
İÇİN GÖRÜŞME TRAFİĞİNE 
BAŞLADI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümü 
kutlamaları çerçevesinde Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup 
başkanları ile bir araya gelerek, görüş ve önerilerini alıyor.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. 
Mustafa 

Şentop, TBMM’nin 
100. kuruluş yıl 
dönümü kutlamaları 
çerçevesinde 
Mecliste grubu 
bulunan siyasi 
partilerin grup 
başkanları ile bir 
araya gelerek, 
görüş ve önerilerini 

alıyor. Bu çalışmalar 
doğrultusunda 
TBMM Başkanı 
Şentop, 12 Kasım 
2019 tarihinde AK 
PARTİ Grup Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet 
Naci Bostancı 
ile 13 Kasım 2019 
tarihinde de CHP 
Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu 
ile biraraya geldi.

TBMM Başkanı Şentop ile CHP 
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 
görüşmesi

Kılıçdaroğlu ile görüşmesi 
sonrası basın mensuplarına 
açıklama yapan TBMM 

Başkanı 
Şentop, 23 
Nisan 2020’de 
Meclisin 
kuruluşunun 
100. yıl 
dönümünün 
kutlanacağını 
anımsatarak, 
“Bu bağlamda 
bir dizi 
program 
yapmayı 
düşünüyoruz. 

Bu konuda geçen hafta da 
milletvekili arkadaşlarımızdan 
görüşlerini, önerilerini yazmaları 
için talepte bulunmuştum. Bu 
hafta da siyasi partilerimizin 
grup başkanlarını ziyaret 
için kendilerinden randevu 

istemiştim. Dün Sayın Naci 
Bostancı ile görüştüm, şimdi de 
Sayın Kılıçdaroğlu’na bu konuda 
düşündüklerimizi anlattım hem 
de kendilerinin önerilerini, 
değerlendirmelerini aldım.” diye 
konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu da Meclisin 100. 
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
güzel bir çalışma başlatıldığını 
belirterek, “Kendilerine 
düşüncelerimi aktardım.100. 
yıl dolayısıyla güzel çalışmalar 
olacak hem yazılı hem görsel 
olarak. Özel bir çaba, emek 
harcıyorlar. Umarım hep 
beraber bunların tanığı oluruz 
ve güzel çalışmalar gerçekleşir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, AK PARTİ Grup Başkanı 
Mehmet Naci Bostancı ile görüştü.
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İYİ Parti: “Üzerinde durduğumuz 
konu 100 yıllık Meclisin ruhuna 
uygun program hazırlanması.”

TBMM Başkanı Şentop, 
19 Kasım 2019 tarihinde 
de, İYİ Parti Grup Başkanı 

Orhan Çakırlar, İYİ Parti Grup 
başkanvekilleri Lütfü Türkkan 
ve Müsavat Dervişoğlu ile 
görüştü. Görüşme sonrası basın 
mensuplarına açıklama yapan 
TBMM Başkanı Şentop, “İYİ Parti 
Grup Başkanı ve grup Başkan 
Vekili arkadaşlarımızla görüştük. 
Ziyaretlerde görüş alışverişinde 
bulunduk, öneri ve teklifler varsa 
bunları topladık. Bu münasebetle 
bir ziyaret gerçekleştirdim. 
Verimli bir görüşme oldu. İnşallah 
TBMM’nin 100. yılına yakışan 
güzel bir faaliyet programıyla 
milletimizin karşısına çıkacağız.” 
diye konuştu.

İYİ Parti Grup 
Başkan Vekili 
Lütfü Türkkan 
da “Biz de 
bugün Sayın 
Başkan’ın 100. 
yıl dönümü 
mahiyetinde 
yaptığı 
hazırlıkları 
kendi 
ağzından 
dinledik. Bu 
konuda bazı 
önerilerimiz 
oldu. Sayın 
Başkan’a 
bunları ilettik. Özellikle üzerinde 
durduğumuz konu, 100 yıllık 
Meclisin ruhuna uygun program 
hazırlanması. Herhangi bir parti 
taassubuna kaçmadan bu 100 yıl 
içinde gelişen iyi veya kötü tüm 
olayların vurgulandığı, Meclisin 

tarihini en iyi şekilde aktaracak bir 
çalışmanın olduğu şeklindeydi. 
Sayın Başkan’a da bu konuda 
güveniyoruz. Çalışmaların da 
bu minvalde olduğunu bizatihi 
müşahede ettik.” ifadelerini 
kullandı.

Milletvekillerinin de Meclis’in 100. yıl etkinlikleri için görüş ve önerileri alınıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Meclis’in açılışının 100. yıl 
etkinliğine ilişkin milletvekillerinin 
de önerilerini istedi. Şentop, 
hazırlıklar kapsamında yapılan 
çalışmalara katkı sunmaları 
için milletvekillerine birer yazı 
gönderdi.

Millî mücadele için yakılan 
istiklal meşalesinin ve TBMM’nin 
açılmasıyla zafere ulaşan 
sürecin 100. yıl dönümüne 
ulaşıldığını anımsatan TBMM 

Başkanı Şentop, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’da Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde başlatılan 
istiklal mücadelesinin bütün vatan 
sathına yayıldığını, Ankara’da 23 
Nisan 1920’de TBMM’nin açıldığını 
belirtti. TBMM Başkanlığınca, 2020 
yılında gazi Meclisin açılışının 100. 
yıl dönümü dolayısıyla, milletin 
yüreğinde hissedeceği coşkulu 
ve geniş katılımlı kutlamalar, 
bilimsel-kültürel etkinlikler, 
yazılı, görsel ve işitsel tanıtım 
faaliyetlerinin yapılmasının 

planlandığını kaydeden Şentop, 
hazırlıkların sürdürüldüğünü 
bildirdi. Milletvekillerinin, 
teklifleriyle kutlama hazırlıklarına 
katkı sağlayacağına inancını 
vurgulayan Şentop, 
milletvekillerinden kutlama, 
etkinlik ve tanıtım faaliyetlerine 
dair görüş ve önerilerini yazılı 
olarak Başkanlığa ya da 

2020@tbmm.gov.tr 

mail adresine iletmelerini istedi.

MHP Lideri Bahçeli’den de görüşleri alındı

Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Kasım 2019 
tarihinde TBMM muhalefet kulisinde MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de biraraya 

geldi. TBMM Başkanı Şentop, görüşmeye ilişkin 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Meclis’te MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 
ile görüştük. TBMM’nin yüzüncü yılı münasebetiyle 
yapılacak etkinlikler hakkında konuştuk.” 
açıklamasında bulundu.
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BÜYÜK ÖNDER  
ATATÜRK’Ü ANIYORUZ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: “Bugün, “Özgürlük ve bağımsızlık 
benim karakterimdir” şiarıyla istiklal mücadelemize önderlik eden Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümü. Bugün, yas tutma 
ya da yakınma günü değil. Bilakis, Meclisimizin ilk başkanını, istiklal 
mücadelemizin önderini, devletimizin kurucu liderini anlamak, ideallerini 
anlatmak için fırsat günüdür.”

10 Kasım 1953
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, ebediyete 

intikalinin 81’inci yılında,  
TBMM Başkan Vekili Levent Gök 
başkanlığında Meclis Atatürk 
Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. 

TBMM Başkan Vekili Levent Gök 
başkanlığındaki törene,  
TBMM Genel Sekreteri Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, AK PARTİ Grup 
başkanvekilleri Bülent Turan ve 
Cahit Özkan, İYİ Parti Grup Başkan 
Vekili Müsavat Dervişoğlu,  
TBMM İdare amirleri AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Orhan Yegin 
ile MHP Ankara Milletvekili Erkan 
Haberal, milletvekilleri, Meclis 
bürokratları ve çalışanlar katıldı. 
TBMM Başkan Vekili Gök’ün, 
Atatürk Anıtı’na kırmızı beyaz 
karanfillerden oluşan çelenk 
bırakmasının ardından, Atatürk’ün 
vefat ettiği saat 09.05’te sirenlerin 
çalmasıyla saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 
Törenin ardından TBMM Koruma 
Daire Başkanlığına bağlı polisler 
Atatürk Anıtı’nın önünde saygı 
nöbeti tuttu.

“10 KASIM”DA DEVLET ERKÂNI 
ANITKABİR’DE

Anıtkabir’deki tören, saat 08.45’te 
devlet erkânının Aslanlı Yol’da 
yürüyüşüyle başladı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 
kortejde, TBMM Başkanvekilleri 
Süreyya Sadi Bilgiç ve Celal 
Adan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel 
Başkanı Meral Akşener, yüksek 
yargı organlarının başkanları, 
kuvvet komutanları, siyasi 
partilerin temsilcileri, bürokratlar 

ve diğer devlet erkânı yer aldı. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, kırmızı beyaz 
karanfillerden oluşan ay yıldızlı 
çelengi, Atatürk’ün mozolesine 
bıraktı. 

Atatürk’ün 81 yıl önce vefat 
ettiği saat olan 09.05’te saygı 
duruşunda bulunuldu ve 
ardından İstiklal Marşı okundu. 

Saygı duruşu sırasında 
gönderdeki Türk bayrağı yarıya 
indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve protokolde yer alan devlet 
erkânı, daha sonra Misak-ı Millî 
Kulesi’ne geçti. 

10 Kasım 2019
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Kurtuluş Savaşımızın 
Başkomutanı, Cumhuriyetimizin 
kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ahirete irtihalinin 81’inci 
yıldönümünde bir kez daha 
rahmetle yad ediyoruz. 

Merhum Atatürk ve silah 
arkadaşları ile bin yıldır bu 
toprakları bizlere vatan 
yapmak için mücadele 
eden tüm şehitlerimizin ve 
gazilerimizin aziz hatıraları 
milletimizin kalbinde hep 
yaşayacaktır. Kendisinin 
emaneti olarak Cumhuriyetimizi 
ilelebet yaşatmak, geliştirmek, 
güçlendirmek için tüm 
gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. Ruhu şad olsun.” 
Devlet töreninin ardından 
Anıtkabir, halkın ziyaretine açıldı.

Beştepe’de Anma Töreni 
düzenlendi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu tarafından, 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ebediyete intikalinin 
81’inci yılı dolayısıyla bir anma 
töreni düzenlendi. Törene iştirak 
eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, burada yaptığı 
konuşmada, “Ülkemizi 2023 
hedeflerine ulaştırarak dünyanın 
en üst ligine çıkarmakta kararlıyız. 
Atatürk’ü anlamak da anmak 
da böyle olur, lafla değil.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan şöyle konuştu:

 “Cumhuriyeti yüceltmek için tüm 
tarihimizi yok saymaya kalkanlar 
bize göre kendi geçmişlerinden 
utananlardır.

Gazi Mustafa Kemal’in hizmetlerini 
anlatmak için ondan önceki 

tarihimize kin kusanlar da aynı 
şekilde Atatürk maskesi takarak 
bu millete olan husumetlerini 
gizlemeye çalışıyorlar.

Türkiye’nin asıl gücü ne topudur, 
ne tüfeğidir, ne süngüsüdür. 

Türkiye’nin asıl gücü insanımızın 
birliği, beraberliği, kardeşliğidir ve 
bundan kaynaklanan cesaretidir.

Güvenli hâle getirdiğimiz 
bölgelerde şu an itibarıyla 365 
bin Suriyeli kendi evlerine, 
topraklarına döndü. 

Gazi Mustafa Kemal, Samsun’a, 
bir Osmanlı subayı olarak çıkmış, 
Ankara’daki Meclis’i yine Osmanlı 
adına faaliyete geçirmiştir. 

Cumhuriyetin inşası da 
Osmanlı’dan devralınan 

mevcut idari sistem üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu hakikatler, apaçık ortadayken 
sürekli olarak Osmanlı’ya hakareti 
ve aşağılamayı bir siyaset tarzı 
haline getirmek ya cehalettir ya 
gaflettir ya da art niyettir.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 

vefatının 81’inci yıl dönümü 
sebebiyle yayımladığı mesajında 

“Bugün, “Özgürlük ve bağımsızlık 
benim karakterimdir” şiarıyla 
istiklal mücadelemize önderlik 
eden Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl 
dönümü. 

Bugün, yas tutma ya da yakınma 
günü değil. Bilakis Meclisimizin ilk 
başkanını, istiklal mücadelemizin 
önderini, devletimizin kurucu 
liderini anlamak, ideallerini 
anlatmak için fırsat günüdür. 
O, necip milletimizin Balkanlar, 
Kafkaslar, Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’da geçirdiği bütün 
safhaları yakından müşahede 

etmiş bir kurmaydı. İnançlı, azimli 
ve kararlı bir kişiliğe sahipti.

Necip milletimizin kültürel 
genetiğinden gelen hasletlerini 
bilerek istiklal ve istikbal 
mücadelemizde en ağır 
sorumlulukları üstlendi. İşgalci ve 
istilacı batılı devletlerin bin yıllık 
şark planlarını boşa çıkarmak 
için ömrünü devletimize ve 
milletimize vakfetti. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin 
şeref ve itibarını yükseltmek için 
hayatıyla imtihanlara girdi.

10 Kasım günlerinin bu büyük 
mirasa sahip çıkmak ve 
ebediyete kadar yaşatmak 
ve milletçe üzerimize düşen 
sorumlulukları idrak etmek için 
fırsat olarak görülmesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Hepimizin görevi, necip 
milletimizin barış, huzur ve güven 
içinde yaşamasını temin etmek 
ve devletimizi ebediyete kadar 
yaşatmak için gayret etmektir.

Devletimiz, zamanın ruhuna 
uygun şekilde kendini yeniden 
var etme kabiliyetine sahiptir. 
Yeni yönetim yapımız ve 
anlayışımız da bunun somut bir 
göstergesidir. Bu anlayışımız 
istikbalde de millî hedeflerimize 
ulaşma irademizin merkezinde 
olmaya devam edecektir.  
Bu duygu ve düşüncelerle  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir 
kez daha saygı ile anıyorum. 

Medeniyetimizi yeniden ihya 
etme davamızın liderine vefatının 
81’inci yılında rahmet diliyorum. 
Ruhu şâd olsun.”

“İşgalci ve istilacı batılı devletlerin bin yıllık şark planlarını boşa çıkarmak 
için ömrünü devletimize ve milletimize vakfetti.” dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“BUGÜN İSTİKLAL MÜCADELEMİZİN 
ÖNDERİNİ ANLAMA GÜNÜDÜR”
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 
İstiklal mücadelemizin önderi, 
devletimizin kurucu lideri  
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
vefatının 81’inci yıl dönümü. 

Atatürk’ü yakından tanıyanların 
üzerinde ittifakla uzlaştıkları 
özelliklerinden en önemlisi 
liderliği ve ikna yeteneği idi. Özel 
konuşmalarında karşısındakilere 
adlarıyla hitap etmesi, kendisine 
çok yakın saydıklarına ise 
Rumeli şivesiyle “çucuk” diye 
seslenmesi aynı zamanda samimi 
olmasının da bir göstergesiydi. 
Saatlerce süren Çankaya sofrası, 
genelde önemli kararları almak 
için düzenlenen bir toplantı, 
bilgilenme görüşmeleri, bir masa 
konferansı ya da muhtelif müzik 
konserlerinin izleneceği bir 
istirahat süreci olarak işlev gördü. 

Biniciliği seviyordu. Yeşile karşı 
olan tutkusu yaşamı boyunca 
sürdü. Cumhuriyet’in tesis 

edilmesinden hemen sonra 
Ankara başta olmak üzere 
tüm yurtta ağaçlandırma 
çalışmalarının yapılması bu 
tutkusunun bir neticesiydi.

Elli yedi yıllık ömrü cephelerde 
savaşarak ve bunun bir sonucu 
olarak hastalıklarla geçmişti. 
İlerleyen hastalığı sonrasında  
10 Kasım 1938 Perşembe 
sabahı hayata gözlerini kapadı. 
Vefatı tüm yurtta ve dünyada 
üzüntü ile karşılandı. 21 Kasım 

1938’de çok sayıda yabancı 
devlet temsilcisinin ve askerî 
birliklerin katıldıkları görkemli bir 
törenle naaşı Ankara Etnografya 
Müzesi’ndeki geçici kabre 
konuldu. Anıtkabir tamamlanınca 
da 10 Kasım 1953’te Etnografya 
Müzesi’nden alınarak burada 
toprağa verildi.

Başta Atatürk olmak üzere İstiklal 
Harbi’ni gerçekleştiren tüm 
komutan ve askerlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyoruz.
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EN YAKINLARININ 
GÖZÜNDEN MUSTAFA KEMAL 
ATATÜRK

■ 1937 yılının bahar mevsimi 
idi. Gazi Orman Çiftliği’ne 
Akköprü tarafındaki yoldan 
gidiyorduk. Çiftliğin o parçası 
meyve bahçesi haline 
konulmuş, fidanlar sıra sıra 
dikilmişti. Atatürk buralara neşe 
ile bakıyordu. Yol kenarında 
işçiler çalışıyor ve fidan 
dikiyorlardı. Atatürk birden 
şoföre “dur!” diye bağırdı. Yere 
indiği vakit orada olanlara 
“Burada bir iğde ağacı vardı, 
nerede?” diye sordu. Kimse 
iğde ağacını bilmiyordu; çünkü 
herkes yenilerini dikmekle 
meşguldü. Yol boyunca 
yürüyerek iğde ağacını aradık. 
“İğde eski ve çelimsiz bir ağaçtı. 
Fakat yaşayan ve baharda hoş 
kokularını etrafa saçan, güzel 
bir ağaçtı” diyordu. Atatürk bu 
önemsiz gibi görünen işten 
hüzün duymuştu. Uyarılarda 
bulundu ve emirler vererek 
eski ağaçların korunması ve 
bakımının yapılmasını istedi.  
(Afet İnan, Atatürk Hakkında 
Hatıralar ve Belgeler, İş Bankası 
Yayınları, 2007, s. 234-235.)

■ Atatürk’ü ziyaret eden 
yabancı devlet adamları 
arasında İran Şâhı Rıza Pehlevî 
de vardı. 1934 Haziran ayında 
Türkiye’ye gelen Şâh, büyük bir 
misafirperverlikle ağırlanmıştı. 
Program dahilinde evimizde 
bir öğle yemeği de verilecekti. 
Yemek başlamadan evvel 
Atatürk, babama, “Teoman’ı 
çağır, Şâh’la tanıştırmak 
istiyorum. Elini öpsün” demişti. 
Hazırlandım, aşağıya indim. 
Atatürk’ün ve Şâh’ın elini 
öptüm. Atatürk bana, “Şâh 
hazretlerinin seni daha iyi 
tanımasını istiyorum. Bir şeyler 
söyle, mesela şiir oku” dedi. 
Şâh’ın Türkçe bildiğini de ayrıca 
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söyledi. Ben bildiğim 
birkaç şiirin isimlerini 
söyledim. Atatürk, “Türklük 
adlı şiir güzeldir, onu oku” 
dedi. Karşılarına geçtim, 
biraz durakladım. Atatürk 
“haydi başla” deyince, 
“size bir şey söylemek 
istiyorum” dedim ve yanına 
gittim. Kendisine yavaşça 
“bu şiirin bir yerinde 
‘Hind’e, Çin’e, İran’a, her 
yana at salan biz’ diye bir 
yer var, aynen okursam 
Şâh Türkçe bildiğine göre 
alınmasın, atlarsam belki 
şaşırırım, ne yapayım?” 
dedim. Atatürk hafif 
güldü, babama (Kazım 
Özalp) baktı, “şimdiden 
başımıza bir politikacı mı 
yetiştiriyorsun, bunu al içeri 
götür, bir şeyler yaz, gelsin 
okusun” dedi. Biraz sonra 
dönerek babamın yazdığı 
kısa yazıyı okudum. Şâh 
memnun kaldı, tekrar elini 
öptüm ve yukarı çıktım.   
(Kazım Özalp-Teoman Özalp, 
Atatürk’ten Anılar, İş Bankası 
Yayınları, Ankara 1992, s. 
90-91). 

■ Atatürk’ün çocukluk 
arkadaşı Nuri Conker, 
askerlik hayatında onun 
maiyetinde çalışmıştı. 
Birinci Cihan Harbi’nde 
Ruslarla çarpışırken de 
birlikteydiler. Gazi o 
günlere dair hatıralarını 

anlatırken “Nuri Conker her 
şey olabilir, ama kumandan 
olamaz” diye latife ederdi. 
Bir gece de aynı ifadeyi 
tekrar etmişlerdi. Nuri Bey 
o esnada hiddetlenmiş, 
Atatürk’e dönerek “yahu 
su bulunmayan Kerbela 
gibi çöl sahralarında sana 
dondurma yedirmedim mi?” 
diyerek kızgınlığını belirtmişti. 
Atatürk, kızdırmaktan çok 
hoşlandığı arkadaşına 
gülerek baktı, “Görüyorsunuz 
ya! Nuri Bey kumandanlık 
vazifesini, üstüne dondurma 
yedirmekle yapmış olduğunu 
zannediyor”. Herkes bu zarif 
nükteye katıla katıla gülmüştü.  
(Asaf İlbay, Çocukluk Arkadaşım 
Atatürk, Mustafa Kemal’le 45 Yıl, 
İstanbul 2014, s. 106-107).

■ Övülmekten 
hoşlanmayan Gazi, 27 Ocak 
1923’te İzmir’e ikinci defa 
gittiğinde belediye tarafından 
verilen bir ziyafete misafir 
olmuştu. Yemeğin sonuna 
doğru Maarif müdürü ile 
Müftü efendi kendisini 
çok öven birer nutuk irad 
edince Başkomutan şöyle 
cevap vermişti: “Beyan 
edilen kıymetli sözler 
arasında bilhassa milletin 
ve kahraman ordumuzun 
istihsal ettiği muvaffakiyet 
ve muzafferiyetleri, benim 
şahsımda temsil edilmiş 
görmekten dolayı hassaten 
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teşekkür ederin. Fakat bir  
noktayı kaydetmek 
mecburiyetindeyim; bütün bu 
muvaffakiyetler, milletin azim 
ve imanla işbirliği yapması 
neticesidir; kahraman milletimizin 
ve güzide ordumuzun 
kazandığı muvaffakiyetler ve 
muzafferiyetlerdir. Bir milletin 
muvaffakiyeti mutlaka bütün 
millî kuvvetlerin bir istikamette 
teşekkül etmesiyle mümkündür. 
Eğer aynı başarı ve zaferleri 
ileride taçlandırmak istiyorsak, 
aynı temele dayanalım ve aynı 
surette yürüyelim; çünkü başarı 
ancak böyle elde edilebilir.”  
(Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten 
Hatıralar, İstanbul 2004, s. 52).

■ Atatürk, çocukları çok 
severdi. Onun dilinde çocuk 
sevgi demekti. Sevdiklerine, 
hangi yaşta olursa olsun çocuk 
diye seslenirdi. Hiç yanından 
ayırmadığı Ülkü’sü vardı. Küçük 
Ülkü’yü sık sık Çankaya’daki 
evine getirirdi. Yarım yamalak 
konuşmaya başlamış olan 
Ülkü’yü kucağına alır, kendisiyle 
sık sık meşgul olurdu. Bir gün 
yanına girdiğim zaman, onu yine 
Ülkü’yle şakalaşırken buldum. 
Çocuk katıla katıla gülerek 
onun saçlarını çekiyor, burnuna 
yapışıyor, ara sıra yumak  
elleriyle yüzüne küçük küçük 
tokatlar indiriyordu. O da 
çocuklaşmış gibiydi. Bir yandan 
kahkahalarla gülüyor, bir yandan 
da güya başını korumaya 

çalışıyordu. Bir aralık bana 
baktı ve “Çocukluk ne güzel 
şey. Çocuklar ne sevimli, ne 
tatlı yaratıklar değil mi? En çok 
hoşuma giden hâlleri nedir bilir 
misin? Riyakârlık bilmemeleri, 
bütün istek ve duygularını 

içlerinden geldiği  
gibi açıklamaları” dedi.  
Sonra Ülkü’yü derin bir şefkat 
ile bağrına bastı, iki yanağından 
öptü.   
(Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten 
Hatıralar, İstanbul 2004, s. 64).
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2020 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezî 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
başkanlık ettiği TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu,  
TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop 

başkanlığında, 2020 Yılı Merkezî 
Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 
2018 Yılı Merkezî Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Teklifi üzerine 
yapılacak son görüşmeler için 
20 Aralık 2019 tarihinde toplandı. 
2020 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezî 
Yönetim Kesin Hesap Kanunu 
Teklifi TBMM Genel Kurulunda  
AK PARTİ ve MHP’nin oylarıyla 
kabul edildi. 

TBMM Başkanı Şentop, “Yeni 
hükümet sisteminin zaman 
içerisinde iyileştirmelerle daha 
da güçlenerek, yerleşeceğine 
inanıyorum.”

TBMM Başkanı Şentop, Genel 
Kurul görüşmelerinde, 2020’nin 
TBMM’nin açılışının yüzüncü yılı 
olduğuna dikkati çekerek, “Millî 
egemenliğin kayıtsız şartsız tecelli 
ettiği Meclisimiz en zorlu Kurtuluş 
Savaşı ortamında Cumhuriyeti 
kurmuş, geliştirmiş ve bugünlere 
getirmiştir.” dedi.

Milletin müreffeh geleceği için 
çalışan Meclisin millî meselelerin 
yegâne çözüm yeri olduğuna 
dikkati çeken Şentop,  
24 Haziran Genel Seçimleri ile  
16 Nisan 2017’de halkın kabul 
ettiği anayasa değişikliğinin 
yürürlüğe girdiğini ve hükümet 
sisteminin değiştiğine vurgu 
yaptı. 

Bu bütçenin yeni hükümet sistemi 
döneminin ikinci, yeni hükümet 
sistemindeki esaslara göre 
hazırlanan ilk bütçe olduğuna 

2020 
BÜTÇESİ  
MECLİSTE 
KABUL 
EDİLDİ
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dikkati çeken Mustafa Şentop, 
“Yeni hükümet sisteminin zaman 
içerisinde iyileştirmelerle daha 
da güçlenerek, yerleşeceğine 
inanıyorum.” dedi.

Meclis Başkanı Şentop emeği 
geçenlere teşekkür etti

2020 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifi’nin görüşmelerinin 
tamamlanmasının ardından ise 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 
197 saat 23 dakika, TBMM Genel 
Kurulunda ise 156 saat 10 dakika 
süren görüşmelerde kanun 
tekliflerini kabul ettiklerini bildirdi. 
Şentop, emeği geçenlere 
teşekkür ederek, 2020 bütçesinin 
hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
2020 Yılı Merkezî Yönetim 
Bütçesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 
Yılı Merkezî Yönetim Bütçe 
Kanunu Teklifinin TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilmesinin 
ardından mesaj yayımladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mesajında şunları kaydetti:

“Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizde bu gece Cumhur 
İttifakı’nın güçlü iradesiyle kabul 
edilen 2020 Yılı Merkezî Yönetim 
Bütçe Kanunu’nun ülkemize, 
milletimize, devletimize hayırlı, 
uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan 
diliyorum. 2023 hedeflerimize 
doğru yürüyüşümüzde, çok 
önemli bir mihenk taşı olduğunu 
düşündüğüm bütçe çalışmalarını 
başarıyla yürüten Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
ve milletvekillerimiz başta 
olmak üzere, emeği geçen 
herkesi tebrik ediyorum. Şimdi 
hedeflerimize daha kararlı ve 
daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve 
beraberliğimiz daim olsun. Allah 
yâr ve yardımcımız olsun.” 
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Gebze’de “Bilişim 
Vadisi”nin resmi 
açılış töreni ile 

yerli otomobilin tanıtıldığı 
“Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu Yeniliğe Yolculuk 
Buluşması” programı  
27 Aralık 2019 tarihinde yapıldı. 

Türkiye’nin en önemli millî 
projelerinden birisi olan ve 
TOGG (Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu) tarafından 
geliştirilen yerli otomobilin 
tanıtım programına Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, TOBB Yönetim kurulu 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
TOGG Grubu üyeleri, çok 
sayıda siyasi ve davetli katıldı. 

“Devrim otomobilinin 
önünü kestiler ama devrin 
otomobilinin önünü 
kesemeyecekler.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, konuşmasına  
“Bugün ülkemiz için tarihî 
bir güne, Türkiye’nin 60 
yıllık rüyasının gerçeğe 
dönüşmesine hep birlikte 
şahitlik ediyoruz.” diyerek 
başladı ve  “Devrim Otomobili 
Projesi”nin karşısında duranları 
sert şekilde eleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ayrıca yeni yerli otomobil 
girişimi ile ilgili olarak,  
“Devrim otomobilinin 
önünü kestiler ama devrin 
otomobilinin önünü 
kesemeyecekler.”  
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin 60 yıllık hasreti sona erdi.  
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi’nde yerli 
otomobilin tanıtım programına katıldı. 
Türkiye’nin otomobili ilk kez Gebze’den 
görücüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
lansmanın ardından aracın direksiyon 
koltuğuna oturarak, test sürüşü gerçekleştirdi.

TÜRKİYE’NİN 
OTOMOBİLİ 
GÖRÜCÜYE 
ÇIKTI
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  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 
KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE 

 Ɇ Bizim hayalimiz, tüm 
hakları ülkemize ait olan, 
tasarımcılarımızın ve 
mühendislerimizin emekleriyle 
yoğrulan, millî teknolojilerle 
üretilen, dünyaya adımızı 
duyuracak bir otomobile 
sahip olmaktı. Bunun için 
de bir babayiğit arıyorduk. 
Nihayetinde milletimizin bu 
hayaline gönül veren, elini taşın 
altına koyan babayiğitler ortaya 
çıktı ve Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu’nu kurdu. 
 Ɇ Bu iş için 100’ün üzerinde 
Türk mühendis gecesini 
gündüzüne kattı, evinden, 
çoluğundan, çocuğundan 
ayrı kalma pahasına çalıştı, 
çabaladı. 
 Ɇ Türkiye’nin yerli ve millî 
otomobil arayışı malum, 
yeni değil; yaklaşık 60 
yıldır bu hayalin peşinde 
koştuk. İlk yerli otomobil 
denemesi olan ‘Devrim’in 
hikayesi aynı zamanda bize 
hayallerimizin nasıl kâbusa 
dönüştürüldüğünün de 
örneğidir.
 Ɇ Kayseri’deki uçak fabrikasına 
sipariş verilmesine, dışarıdan 
alınan siparişlerin de ihraç 
edilmesine engel olan zihniyet 
bugün de unutmayalım yine 
faaliyetteler, çalışıyorlar.
 Ɇ Ülkemizin ilk motor fabrikası 
teşebbüsünü başlatan, 

sanayileşme fikrinin 
yılmaz savunucusu 
Necmettin Erbakan 
hocamızı da rahmetle, 
minnetle yad ediyorum. 
İnşallah farklı kurumlarımız 
nezdinde başlattığımız 
projelerimiz sonuçlandığında 
birkaç yıl içinde her türlü 
ihtiyacımızı karşılayacak 
şekilde motor meselesini 
de kökten çözmüş olacağız. 
Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını 
sormayı da milletimize 
bırakıyoruz.
 Ɇ Yerli otomobilin hem 
teknolojik olarak 
üretilemeyeceğini hem de 
yeterli pazarı olmadığını 
söyleyenler birkaç yıl sonra 
Batılı firmaların ülkemizde 
kurdukları otomobil 
fabrikalarını alkışlayarak 
karşılamışlardır.
 Ɇ 170 bini aşan yazılımcı sayımızı 
hızla 500 binin üzerine 
çıkaracağız. Kimseden lisans 
ve icazet almıyor, her türlü 
teknik özelliği kendimiz 
belirliyoruz. Oyunun kurallarını 
artık biz koyuyoruz.
 Ɇ Sınıfının en geniş iç hacimli, 
en yüksek performanslı ve en 
uygun maliyetli aracını inşallah 
üreteceğiz. 
 Ɇ Aracımız sıfır emisyonla 
çalışarak çevreyi hiç 
kirletmeyecek. 

 Ɇ Seri üretime geçtiğimizde, 
Avrupa’nın klasik olmayan, 
doğuştan elektrikli ilk ve tek 
SUV modelinin inşallah  
sahibi olacağız.
 Ɇ 2022 yılında tüm Türkiye’de 
şarj altyapımız da hazır olacak. 
Tüm kurumlarımız bu altyapı 
için hazırlıklara şimdiden 
başladı. Dolayısıyla bu 
otomobil yerli ve millîdir. 
 Ɇ Otomobilimizin fiziken 
üretileceği fabrika ise bu 
endüstrinin kalbinin attığı 
Bursa’da olacak. Gemlik’te 
Silahlı Kuvvetlerimize ait  
olan yaklaşık 4 milyon 
metrekarelik bir yerimiz var.  
Bu alanın inşallah takribî  
1 milyon metrekaresini  
buraya tahsis edeceğiz.
 Ɇ Üretime geçtikten 3 yıl 
sonra, binek otomobillerde 
ülkemizde en yüksek  
yerlilikte üretilen tek marka 
yine Türkiye’nin otomobili 
olacak. 
 Ɇ Milletimizin ön satışta ortaya 
koyacağı taleple bu projeye 
sahip çıkacağına yürekten 
inanıyorum. Recep Tayyip 
Erdoğan olarak şahsım adına 
ilk ön siparişi de buradan 
veriyorum.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması” 
programı sonrasında, yerli otomobili kullandı.  
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş 
eşlik etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, girişim 
grubunda yer alan şirketleri ve 
projede görev alan ekibi tebrik 
etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından 
“Türkiye’nin Otomobili”nin iki 

modeli, led ekranlara yansıtılan 
ışık gösterisi eşliğinde sahneye 
çıkarıldı.

Otomobilin SUV modelinin 
direksiyonuna geçen Erdoğan’a, 
TOGG Üst Yöneticisi Mehmet 
Gürcan Karakaş bilgi verdi. 

Tören sonunda aile fotoğrafı 
çektirildi. Erdoğan’a “Türkiye’nin 
Otomobili”nin maketi hediye 
edildi. 

Törende TOGG tanıtım filmi 
platformdaki dev ekrandan 
seyrettirildi.

58 yıl önce üretilen ilk yerli otomobil olan ‘Devrim’ de 
etkinlikte sergilendi.

Tanıtım Programının sonunda, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yapım sürecinde 
yer alan ekip hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğrafta Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 
Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da yer aldı.

Tören sonunda aile fotoğrafı çektirildi. 
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Edirne’nin İpsala ilçesi 
Sarıcaali Köyü’ndeki MS4 
Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı’nın Açılış Töreni, 30 
Kasım 2019 tarihinde yapıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Gürcistan Başbakanı Giorgi 
Gakharia, Sırbistan Meclis 
Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey 
Makedonya Başbakan Yardımcısı 
Koco Angjushev ve Bosna 
Hersek Devlet Başkanlığı 
Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, TBMM Başkanı Mustafa 

Şentop, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit 
Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin 

Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı 
ve AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım ve eski TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın katılımı 
ile gerçekleşti.

ENERJİNİN İPEK YOLU  
“TANAP” AVRUPA İLE BULUŞTU

TANAP Avrupa Bağlantısı’nın açılışı için hazırlanan butona, Rövnag Abdullayev (TANAP Başkanı), Şefik Caferovic (Bosna Hersek), İlham Aliyev (Azerbaycan), 
Maja Gojkovic (Sırbistan), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giorgi Gakharıa (Gürcistan), Koco Angjushev (K. Makedonya), TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez birlikte bastı.

“TANAP 
ülkemizin 
barışçıl 
vizyonunun 
en somut 
nişanesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, “Bugün hep birlikte Avrupa bağlantısı icra ettiğimiz TANAP, 
ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir. Dünya gündeminin 
ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıkla meşgul olduğu 
bir dönemde, biz bugün Avrupa ile Asya’yı TANAP’la bir kez daha birbirine 
bağlıyoruz.”
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“7,5 senelik meşakkatli bir süreç 
başarıyla taçlandırıldı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, açılış töreninde 
yaptığı konuşmasında, her 
aşaması sabırla, dirayetle 
Türkiye, Azerbaycan ve 
Gürcistan’ın ortak gayretiyle 7,5 
senelik uzun ve meşakkatli bir 
sürecin başarıyla taçlandırıldığını 
ifade ederek, “Bu, bir dayanışma 
ve bu dayanışmanın adı da 
barış. Bu proje her şeyden 
önce ülkelerimiz arasındaki 
köklü dostluğun sembolüdür. 
TANAP bu aşamaya Türkiye ve 
Azerbaycan’ın karşılıklı güvene 
dayalı ilişkileri sayesinde 
gelebilmiştir. Projenin başarısında 
ayrıca üretici, transit ve tüketici 
ülkeler ile projede pay sahibi 
olan şirketler arasındaki uyum da 
kilit rol oynamıştır.”dedi.

TANAP’la ilgili ilk adımın Haziran 
2012’de atıldığını hatırlatan 
Erdoğan, “Hep beraber verilen 
emeklerin boşa gitmediğini 
görüyoruz. ‘Enerjinin İpek Yolu’ 
olarak görülen bu muhteşem 
projenin belirlenen takvime, 
hedeflerimize ve taahhütlerimize 
uygun şekilde ülkelerimizle 
ilgili kısmını bugün itibarıyla 
tamamlamış oluyoruz. Biz TANAP 
ile ülkemizin enerji ihtiyacını 
garanti altına almanın yanı sıra 
Avrupa’nın enerji arz güvenliğine 
de katkı yapmayı hedefledik.” 
diye konuştu.

“Bundan sonra asıl sorumluluk 
sınırın öte tarafındaki 
komşularımıza düşüyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Bugün itibarıyla 
Azerbaycan’dan doğal gaz 
ülkemiz üzerinden 20 il, 67 
ilçe ve 600 köyden geçerek 
artık Avrupa’nın kapısına, yani 
buraya ulaştı. TANAP’la 16 milyar 
metreküplük Azerbaycan doğal 

gazının Türkiye ve Avrupa’nın 
istifadesine sunulması hayalden 
çıkıp gerçeğe dönüşmüştür. 
16 milyar metreküplük bu gaz 
miktarının 6 milyarını biz, 10 
milyarını ise Avrupa ülkeleri 
kullanacak. 

Bundan sonra asıl 
sorumluluk sınırın öte tarafındaki 
komşularımıza düşüyor. Avrupa’ya 
gaz sevkinin başlaması için TAP’ın 
bir an önce tamamlanması 
gerekiyor. İnşallah TAP’ın da 
2020 yılı içinde tamamlanmasını 
bekliyoruz.” dedi.

Özellikle içinde bulunulan bu 
coğrafyanın enerji kaynakları 
üzerine yaşanan yıkıcı rekabete 
bizzat sahne olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Özellikle Doğu Akdeniz’de 
bulunan hidrokarbon kaynaklarının 
paylaşımı konusunda birileri 

hakça paylaşım yerine gerilimi 
körüklemeye çalışıyor. Adaletli 
paylaşım imkânı varken tehdit 
diline ve şantaj politikalarına 
başvuruluyor. Oysa hiç bir ülke 
uluslararası hukuktan üstün 
değildir. 

Bilhassa Türkiye böyle bir zillete 
asla boyun eğemez. Ülkemiz 
ne kendi hukukunun, ne de 
Kıbrıs Türkü’nün çıkarlarının 
çiğnenmesine izin verir. Şu an 
son teknolojiye sahip 2 sondaj 
gemimiz Fatih ve Yavuz ile 
2 sismik araştırma gemimiz 
bölgede çalışmalarını sürdürüyor. 
Biz bunların bağırmalarıyla, 
çağırmalarıyla oradan bu 
gemilerimizi çekmeyiz. Orada 
görevlerini yapıyorlar ve yapmaya 
da devam edecekler.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Libya’yla bu konuda yapılan 
anlaşmanın parlamentoya 
geleceğini ve buradan geçmek 
suretiyle bu işin çok daha farklı 
bir konuma taşınacağını dile 
getirerek, Doğu Akdeniz’deki 
tüm taraflara “Gelin enerjiyi 
bir çatışma aracı yerine iş 
birliği zeminine dönüştürelim.” 
çağrısında bulundu.

“Türkiye enerji üreten 
ve tüketen ülkelerin tam 
kavşağında.”

Dünya enerji haritasının 
değiştiğini, Türkiye’nin stratejik 
konumuyla enerji üreten ve 
tüketen ülkelerin tam kavşağında 
yer aldığına dikkati çeken 
Erdoğan, şunları kaydetti: 

“Ülke nüfusumuzun yüzde 81’ine 
yani 66,5 milyon insanımıza 
doğal gazı ulaştırdık. Doğal gaz 
depolama kapasitemizi 4 milyar 
metreküpten 11 milyar metreküpe 
çıkarmayı planlıyoruz. 2 yüzer 
gaz depolama ve gazlaştırma 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, açılış 

töreninde yaptığı 
konuşmada, “Bugün 
hep birlikte Avrupa 

bağlantısı icra ettiğimiz 
TANAP, ülkemizin 

barışçıl vizyonunun 
en somut nişanesidir. 

Dünya gündeminin 
ticaret savaşlarıyla, 

terörle, sokak olaylarıyla, 
istikrarsızlıkla meşgul 

olduğu bir dönemde, biz 
bugün Avrupa ile Asya’yı 

TANAP’la bir kez daha 
birbirine bağlıyoruz.”
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gemisini hizmete sunduk. 
İnşallah bunlara bir yenisini daha 
ekleyeceğiz. Toplamda 5,4 milyar 
metreküplük kapasiteye sahip 
Tuz Gölü Doğalgaz Depolama 
Tesisi’nin son bölümünün 
temelini bu sene attık. Bu kısmın 
2023’te devreye girmesiyle 
tuz yapılarında dünyanın en 
büyük depolama tesisine sahip 
olacağız.” Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bize bir adım atana, 
biz koşarak gittik. Bugün de yarın 
da aynı hüsnüniyetle hareket 
etmeye devam edeceğiz. Ne 
haklarımızdan vazgeçeceğiz ne 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
hakkını yedireceğiz ne 
de hakkımız olmayana el 
uzatacağız.” diye konuştu. 

“TANAP ülkemizin barışçıl 
vizyonunun en somut 
nişanesidir.”

“TANAP ülkemizin barışçıl 
vizyonunun en somut 
nişanesidir.” diyen Erdoğan, 
dünya gündeminin ticaret 

savaşlarıyla, terörle, sokak 
olaylarıyla, istikrarsızlıkla meşgul 
olduğu bir dönemde Avrupa 
ile Asya’yı TANAP’la bir kez 
daha birbirine bağladıklarını, 
buradan bölgeleriyle beraber 
tüm dünyaya iş birliği ve ortaklık 
mesajları verdiklerini, Türkiye’yi üç 
kıtanın enerji ve ticaret merkezine 
dönüştürme yolunda yeni bir 
adım daha attıklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev: “Türkiye’nin gücü 
bizim gücümüzdür.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev de konuşmasında 

“Bugün tarihi bir gündür.  
Umarım TANAP’IN ömrü uzun 
olacak, Türkiye-Azerbaycan ve 
diğer komşu halklara faydası 
olacak. Proje, ülkeler arasında 
köprüler oluşturacak. Proje,  
daha büyük anlaşmalara yol 
açacak. 3’ü AB üyesi olan 7 ülke 
bundan sonra uzun yıllar birlikte 
çalışacak. Bu proje iş birliği getirir, 
istikrar getirir, uzun müddetli 
anlaşma getirir. Bu projelere 
sadece  
enerji projeleri gibi bakmak 
doğru olmaz. Şunu bildirmeliyim 
ki bizim enerji projelerimiz diğer 
projelere yol açtı. Bugün güney 
gaz koridoru özünde 7 ülkenin 
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birleştiği uluslararası bir iş birliği 
projesidir.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Aliyev, Türkiye - Azerbaycan 
dostluğu ve kardeşliğinin 
günden güne daha da geliştiğini 
belirterek, “Türkiye’nin gücü bizim 
gücümüzdür. Türkiye’nin gururu 
bizim gururumuzdur. Biz birlikte 

bundan sonra da iki kardeş ülke 
olarak kol kola ileriye gideceğiz.” 
diye konuştu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ise konuşmasında 
şu ifadeleri kullandı.

“TANAP’ın 1850 kilometrelik 
Anadolu yolculuğu bugün sona 

eriyor ve gazın Avrupa yolculuğu 
başlıyor. Avrupa’ya gaz akışı için 
biz hazırız. Bundan sonraki süreci 
Avrupalı dostlarımıza emanet 
ediyoruz. Projemizde ilk önce  
16 milyar, sonrasında ise  
31 milyar metreküp doğal 
gaz hem Türkiye’nin hem de 
Avrupa’nın enerji geleceğine 
büyük katkı sağlayacak.” 
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Libya’ya asker 
gönderilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla 30 Aralık 
2019 tarihinde TBMM Başkanlığına 
sunuldu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Libya’ya 
asker gönderilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 
görüşmeleri için TBMM Genel 
Kurulunu 2 Ocak 2020 tarihinde 
olağanüstü toplantıya çağırdı. 

TBMM Başkanı Şentop çağrı 
yazısında, “30 Aralık 2019 
tarihinde Meclis Başkanlığımıza 
sunulan 3/1044 esas numaralı 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin 
görüşülmesini teminen, 
Anayasa’nın 93’üncü ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 

7’nci maddelerine göre Genel 
Kurulun toplantıya çağrılması 
ihtiyacı hasıl olmuştur. 

Bu sebeple 2 Ocak 2020 
Perşembe günü saat 14.00’te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulu’nu toplantıya 
çağırıyorum.” ifadesine yer verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla TBMM 
Başkanlığına gönderilen 
tezkerede, Libya’da, Şubat 
2011’de meydana gelen olayları 
takip eden süreçte, demokratik 
kurumların inşa edilmesine 
yönelik çabaların, artan silahlı 
çatışmalar nedeniyle akamete 
uğradığı, ülkede parçalanmış bir 
yapının ortaya çıktığı anımsatıldı.

Tezkerede, Libya’da ateşkes 
tesis edilmesi, siyasi bütünlüğün 

oluşturulması ve işleyen 
bir devlet mekanizmasının 
kurulmasının mümkün olmaması 
üzerine, barış ve istikrarın tesisini 
teminen Birleşmiş Milletler (BM) 
kolaylaştırıcılığında ülkedeki tüm 
tarafların katılımıyla yürütülen ve 
yaklaşık 1 yıl süren Libya Siyasi 
Diyaloğu sonucunda, Libya 
Siyasi Anlaşması’nın 17 Aralık 2015 
tarihinde Fas’ın Suheyrat şehrinde 
imzalandığı belirtildi.

Libya Siyasi Anlaşması 
kapsamında oluşturulan Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’nin, BM 
Güvenlik Konseyi’nin 2259 (2015) 
sayılı Kararı uyarınca uluslararası 
toplum tarafından Libya’yı temsil 
eden tek ve meşru hükümet 
olarak tanındığına işaret edilen 
tezkerede, “BM Güvenlik 
Konseyi’nin 2259 (2015) sayılı 
Kararı; Libya Siyasi Anlaşması’nın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Libya’ya asker 
gönderilmesine ilişkin tezkere, TBMM Başkanlığına sunuldu.  
TBMM Başkanı Şentop’un çağrısıyla, Genel Kurul 2 Ocak 2020 tarihinde 
olağanüstü toplanacak.

MECLİS, LİBYA TEZKERESİ İÇİN 
OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 201928



uygulanması ile Ulusal Mutabakat 
Hükümeti dâhil söz konusu 
anlaşmada atıfta bulunulan Libya 
kuruluşlarının desteklenmesinin 
yanı sıra üye devletlere 
anlaşmada yer almayan ve 
meşruiyet iddiasında bulunan 
paralel kuruluşlara desteğin 
ve bunlarla temasın kesilmesi 
için de çağrıda bulunmaktadır.” 
ifadelerine yer verildi.

Libya Siyasi Anlaşması’nda yeri 
bulunmayan, bu çerçevede hem 
ulusal hem uluslararası bakımdan 
gayrimeşru bir nitelik taşıyan 
sözde Libya Ulusal Ordusunun 
4 Nisan 2019 tarihinde başkent 
Trablus’u ele geçirmek ve Ulusal 
Mutabakat Hükümeti’ni devirmek 
hedefiyle başlattığı saldırıların, 
yoğunlaşarak ve genişleyerek 
devam ettiği belirtilen tezkerede, 
şunlar kaydedildi: “Libya’da 
çatışmaların sona erdirilmesi, 
ateşkes sağlanması ve siyasi 
sürece geri dönülmesi amacıyla 
yürütülen diplomatik çabalara 
rağmen sözde Libya Ulusal 
Ordusu, dış güçlerden de 
aldığı destekle saldırılarını 
sürdürmektedir. Sivilleri ve 
sivil altyapıyı da hedef alan bu 
saldırılar nedeniyle Libya’da insani 
durum giderek kötüleşmektedir. 
Çatışmalar DEAŞ ve El-Kaide gibi 
terör örgütlerinin eylemleri için 
uygun ortam oluşmasına da 
sebebiyet vermektedir. Diğer 
taraftan, Libya toprakları ve 
kara suları Akdeniz üzerinden 
gerçekleştirilen uluslararası insan 
ve göçmen kaçakçılığında da 
kullanılmaktadır.

Bu gelişmeler, Libya’ya ilaveten 
Türkiye dâhil tüm bölge için 
de tehdit oluşturmaktadır. 
Sözde Libya Ulusal Ordusuna 
bağlı unsurlar, Libya’da faaliyet 
gösteren Türk şirketleri, Libya’da 
ikamet eden Türk vatandaşları 
ile Akdeniz’de seyreden Türk 
bandıralı gemiler gibi Türk 

çıkarlarının hedef alınacağı 
yönünde açıklamalarda 
bulunmaktadır. Sözde Libya 
Ulusal Ordusunun saldırılarının 
durdurulmaması ve çatışmaların 
yoğun bir iç savaşa dönüşmesi 
halinde, Türkiye’nin gerek 
Akdeniz havzasındaki gerek 
Kuzey Afrika’daki çıkarları da 
olumsuz yönde etkilenecektir.”

Tezkerede, Türkiye ile Libya 
arasında imzalanan ve yürürlüğe 
giren Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat 
Muhtırası ile tarihi, sosyal, siyasi ve 
ekonomik köklü ilişkiler dikkate 
alındığında, Libya’da ateşkes 
ve barışın tesisiyle istikrarın 
sağlanmasının, Türkiye açısından 
büyük önem taşıdığı bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 
imzalanan Güvenlik ve Askerî 
İş Birliği Mutabakat Muhtırasının 
da Libya’nın karşı karşıya kaldığı 
tehditlerle mücadelede ihtiyaç 
duyduğu eğitim seviyesi ve 
harekât yeteneği yüksek, 
disiplinli ve kurumsallaşmış bir 
ordunun teşkili için gerekli eğitim 
ve danışmanlık hizmetlerini 
kapsadığı vurgulanan tezkerede, 
şu ifadeler yer aldı: “Libya 
Ulusal Mutabakat Hükümeti, 
tüm bölgeyi etkileyebilecek, 
Libya’nın bütünlüğü ve istikrarına 
yönelik tehditler, DEAŞ, El-Kaide 
ve diğer terör örgütleri, yasa dışı 
silahlı gruplar ile yasa dışı göç 
ve insan ticareti ile mücadelede 
Türkiye’den askerî destek 
talebinde bulunmuştur.

Bu mülahazalar dışında, 
Türkiye’nin millî çıkarlarına yönelik 
her türlü tehdit ve güvenlik 
riskine karşı uluslararası hukuk 
çerçevesinde her türlü tedbiri 
almak, Libya’daki gayri meşru 
silahlı gruplar ile terör örgütleri 
tarafından Türkiye’nin Libya’daki 
menfaatlerine yönelebilecek 
saldırıları bertaraf etmek, kitlesel 

göç gibi diğer muhtemel 
risklere karşı güvenliğin idame 
ettirilmesini sağlamak, Libya 
halkının ihtiyacı olan insani 
yardımları ulaştırmak, Libya 
Ulusal Mutabakat Hükümeti 
tarafından talep edilen desteği 
sağlamak, bu süreç sonrasında 
meydana gelebilecek gelişmeler 
istikametinde Türkiye’nin 
yüksek 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 
Cumhurbaşkanınca takdir ve 
tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin gerektiği takdirde 
Türkiye sınırları dışında harekât 
ve müdahalede bulunmak üzere 
yabancı ülkelere gönderilmesi, 
bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının 
belirleyeceği esaslara göre 
kullanılması ile risk ve tehditlerin 
giderilmesi için her türlü tedbirin 
alınması ve bunlara imkân 
sağlayacak düzenlemelerin 
Cumhurbaşkanı tarafından 
belirlenecek esaslara göre 
yapılması için Anayasa’nın 92’nci 
maddesi uyarınca bir yıl süreyle 
izin verilmesi hususunda gereğini 
bilgilerinize sunarım.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu 
ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’i 
ziyaret ederek tezkere 
konusunda bilgi vermişti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti 
ile Türkiye arasında 27 Kasım 
tarihinde “Güvenlik ve İşbirliği 
Mutabakat Muhtırası” ile “Deniz 
Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına 
İlişkin Mutabakat Muhtırası” 
imzalanmıştı.

* Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 2 Ocak’ta 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ve 
beraberindeki parlamento 

heyeti 21-22 Aralık 2019 tarihleri 
arasında Kuzey Makedonya’ya 
resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Şentop Türkçenin resmi dil 
olarak kabul edilişinin yıl dönümü 
nedeni ile Kuzey Makedonya’da 
2007’den bu yana her yıl resmî 
bayram olarak kutlanan  
“Türkçe Eğitim Bayramı” nedeni 
ile gittiği Üsküp’te temaslarda 
bulundu. 

“KUZEY MAKEDONYA’NIN 
NATO ÜYELİĞİ ARTIK SON 
AŞAMALARA GELDİ.”

TBMM Başkanı Şentop, temasları 
kapsamında ilk olarak Kuzey 
Makedonya Meclis Başkanı Talat 
Caferi ile biraraya gelerek, baş 
başa ve heyetler arası görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşmelerin 

ardından Şentop ve Caferi, ortak 
basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya 
arasındaki ilişkilerin çok iyi bir 
seviyede seyrettiğini kaydeden 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
Kuzey Makedonya’nın 
bağımsızlığını ilan ettiği zaman 
ismiyle tanıyan ilk devlet 
olduğunu vurguladı. Türkiye’nin 
Kuzey Makedonya’yı uluslararası 
platformlarda da özellikle Avrupa 
ve Kuzey Atlantik platformlarında 
da üyelik ve bütünleşme 
bakımından daima desteklediğini 
ve desteklemeye devam 
edeceğini kaydeden Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“NATO’ya üyeliği ile ilgili Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti’nin 
imzaladığı anlaşmayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden çok 
hızlı bir şekilde geçirdik. Belki 

tarihin Meclisten geçen en hızlı 
uluslararası anlaşmasıydı. Kuzey 
Makedonya’nın NATO üyeliği, 
artık son aşamalara geldi, en 
kısa zamanda tamamlanacağına 
inanıyorum. Avrupa Birliği ile 
ilgili sürecin de bazen aksaklıklar 
olsa da olumlu bir şekilde 
devam edeceğine inanıyorum.” 
Caferi, Kuzey Makedonya’nın 
NATO’ya üyelik protokolünü 
imzalamasından dolayı TBMM’ye 
teşekkür ederek, Kuzey 
Makedonya Silahlı Kuvvetlerinin 
NATO’nun “Kararlı Destek” 
misyonu bünyesinde Türk Silahlı 
Kuvvetleri ile birlikte olduğunu 
söyledi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP “TÜRK 
KÜLTÜRÜ” SEMPOZYUMUNA 
KATILDI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus 

“Bütün toplumların en 
temel sorunlarından 
biri, ötekine vandallık, 
umursamazlık hatta 
düşmanlık yapmak. 
Son yıllarda yükselişini 
kaygıyla izlediğimiz 
bu durum, yabancı 
düşmanlığının, 
İslamofobinin ve 
bazı durumlarda Türk 
karşıtlığının temel 
sebebidir.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
PARLAMENTO HEYETİ İLE BİRLİKTE 
KUZEY MAKEDONYA’DA

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 201930

TBMM’DEN HABERLER



Emre Enstitüsünün destekleriyle 
Makedonya Türk Sivil Toplum 
Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) 
tarafından düzenlenen 
sempozyumun açılışına TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey 
Makedonya Meclis Başkanı 
Talat Caferi, Kuzey Makedonya 
Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, Kuzey 
Makedonya Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Salih Murat, Türkiye’nin 
Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet 
Sekizkök, MATÜSİTEB Genel 
Başkanı Hüsrev Emin, Türk kurum 
ve kuruluşlarının temsilcileri, 
milletvekilleri, akademisyenler, iş 
adamlarının yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı. 

1926 yılında bu topraklardan, 
Gevgeli’den Türkiye’ye hicret 
etmiş bir ailenin mensubu 
olarak, ata topraklarında 
nezih bir topluluğa seslenme 
bahtiyarlığından duyduğu 
memnuniyeti belirterek 
konuşmasına başlayan 
Şentop, çağın en temel fikrî 
açmazlarından, meselelerinden 
birisinin kavramları yerli yerine 
oturtamamak olduğunu ifade etti. 
Mustafa Şentop, kültür kavramı 
üzerinde durarak,  
“Yani kültür, hem sabit, hem 
değişken; hem toplumu 
şekillendiren, hem de toplum 
tarafından şekillendirilen 
bir niteliğe sahiptir.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

Dilin kültürü inşa eden kurumlar 
arasında olduğunu kaydeden 
Şentop, dilin bir özelliğinin de, 
hem kültürü inşa eden, hem de 
onu sonraki nesillere aktaran bir 
işleve sahip olması olduğunu 
söyledi. 

Bir düşünürün insanların hem 
bir coğrafyanın hem de 
bir çağın mensubu olduğu 
sözünü anımsatan Şentop, 
“Bizler, hem Türkiye’nin, Kuzey 
Makedonya’nın, Arnavutluk’un, 
Bulgaristan’ın; hem de içinde 
yaşadığımız modern çağın, 
küresel zamanın mensubuyuz. 
İşte kültürü, kültürel değer 
adını verdiğimiz prensipleri ve 
öncelikleri, bu iki zaviyeden 
değerlendirmeliyiz.” diye 
konuştu. 

Sempozyumun başlığı olan 
Türk kültürünün hangi değerleri 
kaybettiği konusunda aşağı 
yukarı bir mutabakat olduğunu 
kaydeden TBMM Başkanı Şentop, 
bu değerlerin kaybına nelerin 
sebep olduğunun tefekkür 
edilmesi gerektiğini söyledi.  
 
Sadece Türk toplumunun değil, 
bütün toplumların en temel 
sorunlarından birinin ötekine 
vandallık, umursamazlık hatta 
düşmanlık olduğunu kaydeden 
Şentop, “Son yıllarda yükselişini 
kaygıyla izlediğimiz bu durum, 
yabancı düşmanlığının, 
İslamofobyanın ve bazı 
durumlarda Türk karşıtlığının 
temel sebebidir.” diye konuştu. 

Son yüz elli yılda büyük acılara 
muhatap olmuş, derin ve kanlı 
trajediler yaşamış bu toprakları 
yeniden barış ve selamet adasına 
getirmenin mümkün ve gerekli 
olduğunu ifade eden Şentop, “Bu 
konuda en büyük çaba da, farklı 
milletten insanların barış içinde 
yaşadığı Kuzey Makedonya 
halklarına düşmektedir. Türk 

topluluğu da bu konuda öncü 
ve yapıcı olmalıdır.” ifadelerini 
kullandı. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
TÜRKÇE EĞİTİM GÜNÜ 
RESEPSİYONU’NDA 

Program kapsamında 
düzenlenen resepsiyona katılan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
burada yaptığı konuşmada, 
Türkçe’nin Adriyatik’ten Çin’e 
uzanan geniş coğrafyada yüz 
milyonlarca soydaşın ortak 
dili olarak gönüllerini birbirine 
bağlamaya devam ettiğini belirtti. 

Meclis Başkanı Şentop, “Türk dilini 
binlerce yıl Asya’dan Avrupa’ya 
akan gürül gürül çağlayan bir 
ırmağa benzetmek hiç de 
abartı sayılmaz. 1944’te Üsküp 
Sultan Murad Camisi avlusunda 
Tefeyyüz mektepleriyle başlayan 
Türkçe ana dilde eğitim bugün 
de aynı ruhla ve katkılarınızla 
ilim ve irfan yaymaya devam 
etmektedir.” diye konuştu. 

Bir milletin aklından geçen sözün, 
gönlünden geçen kelamın lisanla 
vücut bulduğunu dile getiren 
Mustafa Şentop, gönülden 
gönüle, zihinden zihine, 
geçmişten geleceğe köprülerle 
kurulduğunu vurguladı. 

Medeniyeti diğer 
medeniyetlerden ayıran 
unsurların başında gönlün 
geldiğini kaydeden Şentop, 
“Biyolojik olarak doğmakla değil, 
gönül sahibi olmakla insan 
olunur. Bizim medeniyetimiz 
de karşılaştığı tüm toplumları 
gönül mayasıyla mayalamış, 
dönüşürken gelişmiş, 
zenginleşmiş, dönüştürmüş, 
geliştirmiş ve zenginleştirmiştir.” 
dedi. 

Osmanlı Türkçesinde dilin hem 
lisan hem de gönül demek 
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olduğunu aktaran Şentop, 
kendileri için dil coğrafyasının 
gönül coğrafyası olduğunu 
söyledi. 

Kuzey Makedonya Başbakan 
Yardımcısı ve İçişleri Bakanı 
Oliver Spasovski de, ülkedeki 
Türk toplumunun kültürel, tarihî 
ve sosyal gelişiminde köklü bir 
bağ dokusunu temsil ettiğini 
kaydederek, “Güçlü inanç, iyi 
niyet, dayanışma ve vatandaşlara 
saygı ile inşa edilen bu pozisyon 
en büyük saygıyı hak ediyor.” 
diye konuştu. 

Öte yandan, resepsiyon öncesi 
TİKA’nın Balkanlar ve Doğu 
Avrupa’da eğitime destek 
projelerine ilişkin fotoğraf sergisi 
gezildi.

 “TÜRKİYE BALKANLAR 
İÇİN KATKI SAĞLAMAYI 
SÜRDÜRECEK.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Uluslararası Balkan 
Üniversitesi (IBU) kampüsünde 
düzenlenen Türkiye Belediyeler 

Birliği (TBB) tarafından Gevgeli 
Belediyesine hibe edilen 
çöp kamyonunun teslim 
törenine katılarak, kamyonun 
anahtarını Belediye Başkanı 
Saşo Pockov’a teslim etti. 
Şentop, konuşmasında, “Türkiye 
çeşitli kurumlarımız vesilesiyle 

gerek Kuzey 
Makedonya’ya, 
gerek Balkanlar’da 
birçok belediyeye 
burada yaşayan 
halkın refahı 
için gereken 
katkıyı sağlamayı 
sürdürecektir.” 
dedi.

MATÜSİTEB tarafından düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 201932

TBMM’DEN HABERLER



TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
GÜNDEME DAİR ÖNEMLİ 
AÇIKLAMALAR

Kuzey Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te temaslarda bulunan 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Anadolu Ajansı’na (AA), ABD 
yaptırım kararları, Türkiye ile 
Libya arasında TBMM’de güvenlik 
ve askerî iş birliği mutabakat 
muhtırasının onaylanması, 
Türkiye’nin Libya’ya olası asker 
göndermesiyle ilgili tezkere 
ve Avrupa’da yükselen ırkçılık 
ve İslamofobi konularında 
değerlendirmede bulundu. 

“Eski bir dünya yok, eski bir 
Türkiye de yok artık.”

Yaptırım meselesinin, ABD’nin 
uzun zamandır, özellikle ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 
seçilmesinden sonra kullanılan 
önemli bir tehdit olduğunu 
kaydeden TBMM Başkanı Şentop, 
“Bunların tabii ilk zamanlarda 
hatırlarsınız, bundan bir buçuk 
sene kadar önce konuşulduğu 
zaman biraz bir etkisi olmuştu 
psikolojik olarak. Fakat bu kadar 
çok kullanıldığı için bunlar, artık 
yaptık, yapacağız, yapıyoruz 
falan gibi bu tehdidin etkisi, tesiri 
azalmaya başladı. Öncelikle 
ben Türkiye üzerinde bunun 
ekonomik olarak da, savunma 
sanayisi anlamında da olumsuz 
tesiri olacağına inanmıyorum. 

Bir tek olumsuz bir etki var, o 
da Türkiye-Amerika ilişkileri 
bakımından bu ilişkilere zarar 
verecek bir tablo çıkartacak. 
Ancak şunu belirtmek lazım, 
günümüz dünyasında 
ambargolarla, tehditlerle, 
uluslararası hukuku hiçe sayan 
uygulamalarla, kararlarla sonuç 
alabilmek mümkün değil. Eski bir 
dünya yok, eski bir Türkiye de 
yok artık. Türkiye, Amerika Birleşik 
Devletleri dahil herhangi bir 
ülkeye mahkûm, meşgul değil.

TBMM’de Libya ile Türkiye 
arasındaki güvenlik ve askerî iş 
birliği mutabakat muhtırasının 
onaylanması konusunda TBMM 
Başkanı Şentop, şu ifadeleri 
kullandı: “Paralı askerlerle hareket 
eden ve tanınan, uluslararası 
tanınırlığı olan bir hükümete karşı 
mücadele eden bir grup var. Bu 
anlamda Türkiye aslında Birleşmiş 
Milletler’in de kabul ettiği, birçok 
devletin tanıdığı, uluslararası 
hukuka göre de tanınan, ki 
Türkiye’nin de tanımış olduğu 
bir hükümetle iş birliği anlaşması 
yapıyor. Bu, ekonomi alanında 
olabileceği gibi savunma 
alanında da olabilir. Bu anlaşma 
bence Türkiye’nin daha önce 
imzalamış olduğu anlaşmayı da 
tamamlayan bir anlaşma olarak 
görülmelidir. Özellikle Akdeniz’de 
ve Kuzey Afrika’daki gelişmelere 
olumlu etkisi olacağını 
düşünüyorum.” Türkiye’nin 
Libya’ya olası asker göndermesi 

tezkeresiyle ilgili Şentop, “O ayrı 
bir konu. Yani bu anlaşmanın 
zorunlu bir sonucu değil o 
konu. Böyle bir ihtiyaç olup 
olmadığının da tartışılabileceğini 
düşünüyorum.”Avrupa’da 
yükselen ırkçılık ve İslamofobi ile 
ilgili Şentop’un değerlendirmesi 
ise şöyle oldu; “İslamofobi’nin 
yanı sıra yabancı düşmanlığı da 
var Avrupa’da. Küreselleşmeyle 
beraber dünya çok değişti. 
Sadece paranın, eşyanın serbest 
dolaşımı değil, insanların da, 
onunla beraber kültürlerin de 
serbest dolaşımı ortaya çıktı. 
Avrupa buna esasen hazır 
değil, çünkü kültürel anlamda 
monist bir yapısı var Avrupa’nın. 
Dolayısıyla bugün Avrupa’da 
bu farklı kültürlere karşı yabancı 
düşmanlığı şeklinde, ama bilhassa 
İslam’a karşı da, Müslümanlara 
karşı da, İslamofobi şeklinde 
yükselen bir tepki var. Buna karşı 
tabii, Türkiye’nin öncülük ettiği, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın BM 
Genel Kurulunda öncülük ettiği, 
içinde Malezya’nın, Pakistan’ın 
bulunduğu bir çalışma var. Bu 
daha da genişleyebilir. Öncelikle 
iyi niyetli olan, ama gerçekleri 
tam olarak göremeyen medyaya, 
siyasetçilere bu işin gerçeğini, 
tabloyu anlatmak lazım. Kötü 
niyetli olanların da zihniyetlerini, 
anlayışlarını ifşa etmemiz, bütün 
dünyaya ilan etmemiz lazım. 
Bu anlamda önemli bir gayret 
içerisinde Türkiye.”

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, ANAYASA MAHKEMESİ 
BAŞKANI MURAT’I ZİYARET ETTİ 

Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki 
heyet, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 
seçilen Salih Murat’ı ziyaret ederek, bu göreve getirilmesi 
dolayısıyla kutladı.  Murat’ın bu kurumun başkanlığına 
seçilmesinin Türk toplumu bakımından önemli bir gurur kaynağı 
olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Şentop, bunun Kuzey 
Makedonya’nın çok kültürlü ve demokratik anlayışının da 
tezahürü olduğunu kaydetti.
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İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni 
düzenlemelerin yer aldığı 
“Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından onaylandı. 
24 Aralık 2019 tarihinde Resmî 

Gazete’de yayımlanan kanun, 
yürürlüğe girdi.

TBMM Genel Kurulu, 28 Kasım 
2019 tarihinde toplanarak, Kanun 
Teklifi’nin birinci bölümünü 
kapsayan ilk 28 maddesini kabul 
etmişti.

KANUN’DA ÖNE ÇIKAN BAZI MADDELER ŞÖYLE:
 Ɇ İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi  
2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. 

 Ɇ Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca 
mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca 
yürütülmeye devam edilecek. 

 Ɇ Genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından 
gülünç karşılandığı değerlendirilen adlar mahkeme kararı 
aranmaksızın değiştirilebilecek. 

 Ɇ Terörle mücadele görevinde kaybolan, alıkonulan emniyet 
personelinin aileleri, personel hakkında gaiplik kararı 
verilinceye kadar personelin aylıklarını alabilecek, her türlü 
sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek. 

 Ɇ 2. sınıf emniyet müdürünün bir üst rütbeye terfii için en az 
bekleme süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. 

 Ɇ Komiser yardımcılığına atanmak için gerekli olan “45 yaşından 
gün almama” şartı kaldırıldı. 

İçişleri Bakanlığına 
ilişkin yeni 
düzenlemelerin  
yer aldığı  
“Bazı Kanunlarda 
ve 375 Sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamede 
Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Kanun”  
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
onaylandı.
Kanun ile; 
ihracatçılara verilen 
hususi damgalı 
pasaport hakkı 
süresi 2 yıldan 4 yıla 
çıkartılırken, ad ve 
soyad değişikliğiyle 
ilgili iş ve işlemler 
3 yıl boyunca 
mahkeme kararı 
aranmaksızın 
il ve ilçe idare 
kurullarınca 
yürütülmeye 
devam edilecek. 
Kanun, Denizli, 
Malatya, Elazığ ve 
Afyonkarahisar’daki 
depremlerde zarar 
gören vatandaşların 
mağduriyetlerinin 
giderilmesi 
amacıyla düzenleme 
yapılmasına olanak 
sağlıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
İLİŞKİN YENİ 
DÜZENLEMELERİN  
YER ALDIĞI KANUN 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
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 Ɇ Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen 
emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin 
görev süresi 4 yıl uzatılabilecek. 

 Ɇ İhtiyaç halinde polis çevik kuvvetin yanı sıra 
diğer emniyet personeli de geçici olarak 
başka illerde görevlendirilebilecek.

 Ɇ Emniyet personeli, para mükafatı, 
takdirname, başarı belgesi, üstün başarı 
belgesi veya şerit rozet ödülleriyle taltif 
edilecek. 

 Ɇ Denizli, Malatya, Elazığ ve 
Afyonkarahisar’daki depremlerde zarar 
gören vatandaşların mağduriyetlerinin 
giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. 

 Ɇ Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle 
“şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle 
kullanılabilecek.

 Ɇ Kumar oynayanlara verilecek idari para 
cezası bin Türk Lirasına yükseltildi.

 Ɇ Uyarıcı ve eğitici mahiyetteki yayınlar 
arasına uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklar 
ile mücadele, trafik, yol ve yolcu güvenliği, 
suçun önlenmesi, afet yönetimi, nüfus 
hizmetleri ve düzensiz göçle mücadele 
gibi konular eklendi.

 Ɇ Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
hükümleri kapsamında astsubaylıktan 
subaylığa geçenlerin rütbe yaş hadleri 
teğmen ve üsteğmen için 49, yüzbaşı için 
55, binbaşı için 56, yarbay için 57, albay için 
60 olarak belirlendi.

 Ɇ Jandarma Genel Komutanlığında aynı 
görevi ifa eden ancak sosyal ve özlük 
hakları bakımından ayrı mevzuata tabi olan 
personel arasında izin hakkının kullanılması 
bakımından oluşan farklı uygulamalar 
ortadan kaldırıldı.

 Ɇ Tevdi edilen görevleri fiilen hayatını 
hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat 
ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit 
edilen jandarma personeline İçişleri Bakanı 
tarafından “Üstün Cesaret ve Feragat 
Madalyası” verilebilecek.

 Ɇ Jandarma Genel Komutanlığı ve  
Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 
personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri  
mensubu personeli, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığına ait tesisler ile  
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait tesis ve 
özel bakım merkezlerinden, kendi 
mevzuatlarında yer aldığı şekilde karşılıklı 
istifade edecek.

 Ɇ Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
yargılanmasında izin yetkisi, ilde ve merkez 
ilçede görevli memurlar ve diğer kamu 
görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; 
Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar 
ve diğer kamu görevlileri hakkında 
Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

 Ɇ Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; 
kaçma ve kaybolma riski bulunan, 
Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal 
eden, sahte ya da asılsız belge kullanan, 
kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 
Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede 
çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği 
veya kamu sağlığı açısından tehdit 
oluşturanlar hakkında valilik tarafından 
idari gözetim kararı alınacak ya da 
idari gözetime alternatif yükümlülükler 
getirilecek.

 Ɇ İdari gözetim kararı alınan yabancılar, 
yakalamayı yapan kolluk birimince  
48 saat içinde geri gönderme 
merkezlerine götürülecek.
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İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu’na  
“eş başkan” sıfatıyla katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, mülteci meselesinin Türkiye gibi, bu insanlara layıkıyla ev 
sahipliği yapan birkaç ülkenin çabalarıyla önlenemeyeceğini ve vicdanları 
yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesinin ancak küresel 
düzeyde atılacak adımlara bağlı olduğunu kaydetti.

CENEVRE’DE 
1. KÜRESEL MÜLTECİ FORUMU

İsviçre’nin Cenevre kentinde 
birincisi düzenlenen Küresel 
Mülteci Forumu 17-18 Aralık 

2019 tarihleri arasında yapıldı. 

Dünya genelinde yerlerinden 
edilmiş 70 milyondan fazla 
mültecinin sorunlarının masaya 
yatırıldığı 1. Küresel Mülteci 

Forumu’nun açılış konuşmasını 
yapan Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri Antonio 
Guterres, 70 milyondan fazla 
insanın yerinden edildiğini, 
bunların 25 milyonunun mülteci 
konumunda olduğunu belirterek, 
uluslararası topluma “mülteci 
krizine” yönelik sorumluluğu 

paylaşma ve zorlukların hep 
birlikte göğüslenmesi çağrısında 
bulundu. 

Guterres, 1. Küresel Mülteci 
Forumu’nun eş başkanları Türkiye, 
Pakistan, Etiyopya, Kosta Rika 
ve Almanya’ya “çok cömert 
davrandıkları için” teşekkür etti.
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Forum’un eş başkanı 
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da, BM Yüksek 
Komiseri Filippo Grandi’nin daveti 
üzerine Forum’a eş başkan olarak 
katıldı. Katılımcılara hitap eden 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, uluslararası 
toplumun geçmişte emsaline 
az rastlanır bir göç krizi ile karşı 
karşıya olduğunu belirterek, 
dünya genelinde, 260 milyona 
yakın göçmen, 71 milyonun 
üzerinde yerlerinden edilmiş kişi 

ve 25 milyona 
yakın mülteci 
bulunduğunu 
belirtti. 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şöyle 
devam etti: 
“Bugün ‘mülteci 
sorunu’ diye 
genelleştirdiğimiz 
meselenin arka 
planında büyük bir 
dram vardır. Sahile 
vuran minik çocuk 
cesetleri, bu 
sorunun artık daha 
fazla görmezden 
gelinemeyeceğini 

tüm dünyaya göstermiştir. Bütün 
bunları çatışmaların ve düzensiz 
göç hareketlerinin uzağında 
bir ülkenin cumhurbaşkanı 
olarak söylemiyorum. BM 
verilerine göre dünyada en fazla 
sığınmacıya ev sahipliği yapan 
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bir ülkenin devlet başkanı olarak 
ifade ediyorum.” dedi.

Erdoğan, “Suriye’de çatışmalar 
başladıktan sonra açık 
kapı politikası uygulayarak, 
ülkemize sığınan hiç kimseyi 
geri göndermedik. İmkânları 
bizden katbekat fazla ülkeler, 
mültecilere sayıları onlarla ifade 
edilen kotalar koyarken, biz 
ırk, din, dil, etnik köken ayrımı 
yapmadan herkese kucak 
açtık. Birkaç münferit hadise 
dışında hamdolsun mültecileri 
ötekileştirecek, dışlayacak, onları 
düşmanlaştıracak hiçbir üzücü 
olay yaşanmadı.” ifadelerini 
kullandı.

“Mülteci meselesinin Türkiye 
gibi, bu insanlara layıkıyla ev 
sahipliği yapan birkaç ülkenin 
çabalarıyla önlenemeyeceği 
açık.”

“Suriye kaynaklı göç probleminin 
tek çözüm yolu, mültecilerin 
bizim sınırlarımız içinde tutulması 
olarak görülemez” diyen 
Erdoğan, mülteci meselesinin 
Türkiye gibi, bu insanlara layıkıyla 
ev sahipliği yapan birkaç ülkenin 
çabalarıyla önlenemeyeceğinin 
açık olduğunu belirtti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Vicdanları yaralayan 
bu sorunun sürdürülebilir 
şekilde çözülmesi ancak küresel 
düzeyde atılacak adımlara 
bağlıdır. Mültecileri kendi 
topraklarında tutacak, ülkemizde 
olanları da tekrar vatanlarına 
döndürecek formüllerin devreye 
alınması gerekiyor. 

Suriye’de kalıcı istikrar ve 
normalleşmenin tesisinde geri 
dönüşler en az terörle mücadele 
kadar önemlidir.” diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye’nin güvenli 
hâle getirdiği bölgelere 
şimdiye kadar 371 bin Suriyelinin 

gönüllü olarak geri döndüğünü 
belirterek, “BM Genel Kurulu’nda 
gündeme getirdiğim projeyi 
hayata geçirebilirsek bu sayının 
ilk etapta 1 milyonu bulacağına 
inanıyorum.” dedi.

Erdoğan’dan liderlere 
“Mülteciler İçin İş Birliği” kitabı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Forum’da 
muhataplarına Türkiye’nin 
geçmişten günümüze 
mültecilere yönelik yürüttüğü 
insanî politikaların anlatıldığı 
“Mülteciler İçin İş Birliği” kitabını 
da takdim etti.

Foruma, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
AK PARTİ Genel Başkanvekili 
Numan Kurtulmuş, AK PARTİ 
Genel Başkan yardımcıları 
Leyla Şahin Usta ve Cevdet 
Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da katıldı.
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Bakan Çavuşoğlu: “Suriye’de 
siyasî bir çözüm için elimizden 
gelenin en iyisini yapıyoruz.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
da, Forum kapsamında 
düzenlenen “Suriyeli Mülteci 
Krizi” başlıklı panelde konuştu. 
Bakan Çavuşoğlu, Suriye krizini 
Türkiye’nin çıkarmadığını, 
dolayısıyla bunun sonuçlarının 
Türkiye’ye yüklenemeyeceğini 
vurgulayarak, Türkiye ve Avrupa 
Birliğinin (AB)  mültecilere 
desteğinin önemli olduğunu 
dile getirdi. “Suriye’de siyasî bir 
çözüm için elimizden gelenin 
en iyisini yapıyoruz.” diyen 
Çavuşoğlu, ülkede tek çözümün 
“askerî değil siyasî olduğuna” 

inandıklarının altını çizdi. 
Çavuşoğlu, “Suriyelilerin güvenli 
ve gönüllü geri dönüşlerinin, 
Suriye mülteci krizinin en kalıcı 
çözümü olduğuna inanıyoruz. 

Gönüllü ve güvenli geri dönüşleri 
kolaylaştırmak, cesaret vermek, 
gerekli fizikî ve güvenlik 
şartları için birlikte çalışmalıyız.” 
ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan: “Türkiye 
dünyanın ağır yükünü 
omuzlayan ve göç dalgalarıyla 
gelenleri hiçbir ayırım 
yapmadan kucaklayan bir ülke.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
1’inci Küresel Mülteci Forumu’na 
katılmak üzere İsviçre’nin 
Cenevre kentine gerçekleştirdiği 
ziyarete eşlik eden Emine 
Erdoğan, Forum kapsamında 
düzenlenen, “Harekete 

Geçme Zamanı: Doğumda 
Anne ve Bebek Ölümlerinin 
Önlenmesi için Proaktif Yaklaşım 
Benimsenmesi” başlıklı panele 
ana konuşmacı olarak katıldı.  

Emine Erdoğan, Türkiye’nin 
yaklaşık 4 milyon mülteciyi 
ağırlayarak, dünyanın ağır yükünü 
omuzlayan ve göç dalgalarıyla 
gelenleri hiçbir ayırım yapmadan 
kucaklayan bir ülke olduğunu 
kaydederek, “Son 30 yılda 

bebek ve çocuk ölümlerini 
en hızlı düşüren ikinci ülkeyiz. 
Türk vatandaşlarına verilen 
tüm hizmetler mültecilere de 
sağlanıyor. 

Türkiye’de kamp ve kamp dışı 
göçmenlerde, gebe ve lohusa 
izlemlerini titizlikle yapıyoruz. 
Her yıl 100 binin üzerinde doğan 
Suriyeli bebeğin hayatta kalması 
için büyük çaba sarf ediyoruz.” 
mesajlarını verdi.
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“TÜRKİYE, EKONOMİSİNİN 
GÜCÜNÜ İSPAT ETMİŞ 
DURUMDADIR”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
AK PARTİ Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay 
ve Mohammed Salem Al-Rashed başkanlığındaki 
Stratejik Düşünce Grubu Platformu üyelerini  
5 Aralık’ta kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İslam 
ülkelerinde yönetimlerin 

halk desteğini taşıma konusunda 
ortaya çıkan sorunlara dikkat 
çekerek, “Eğer ülke içinde bir güç 
alamazsa siyasî iktidar, o zaman 
o gücünü başka yerlerden elde 
etmeye çalışır. Ya başka ülkelerin, 
ya uluslararası kuruluşların, 
istihbarat örgütlerinin desteğiyle 
ayakta duran bir oyuncağa, 
piyona dönüşür. 

Onun için Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 
görüşmesini bir gözden geçirin, 
zihninizde canlandırın. Bir de 
“haniymiş benim diktatörüm” diye 
çağırdığı şahsın görüşmelerinin 
nasıl olacağını tahmin edin” dedi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 

Şentop, TBMM tören salonunda 
gerçekleşen görüşmede, son 100 
yılda meydana gelen gelişmelere 
atıfta bulunarak, Türkiye’nin 
çok önemli mesafeler aldığını 
belirterek, “Cumhurbaşkanı’nın 
liderliğinde yaklaşık 17 yıldan 
fazla zamandır Türkiye’nin ortaya 
koyduğu performans, ekonomik, 
siyasî bakımdan uluslararası 
pozisyonu bakımından Türkiye’yi 
çok önemli bir yere taşıdı.” diye 
konuştu. 

Türkiye’nin ekonomik büyüklük 
bakımından dünyanın 18. büyük 
ülkesi durumunda olduğunu 
ifade eden TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, şunları 
söyledi: “Birçok ekonomik 
saldırıya rağmen dünyanın 
yaşamış olduğu ekonomik 
durgunluğa rağmen Türkiye, 

ekonomisinin gücünü, direncini 
ispat etmiş durumdadır. 
Türkiye’nin dünyada savunmuş 
olduğu tezler, ahlakı esas 
alan dış politika, sadece İslam 
dünyasında değil, ezilen, 
mazlum coğrafyalarda büyük 
bir alaka ve destek görmektedir. 
Sadece nüfus büyüklüğü, 
ekonomik gücü değil, aynı 
zamanda tezlerinin sirayet, etki 
gücü de yüksektir. Bu dirilişi 
Türkiye nasıl sağladı? Türkiye’de 
devlet millet bütünleşmesinin 
Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde 
gerçekleşmiş olmasıdır. 

Öncelikle seçimler yoluyla çok 
güçlü bir destekle seçilen iktidar 
var. Milletin değerleriyle devletin 
değerlerinin bütünleştirildiği bir 
siyasî anlayış, paradigma var. 
Bunları sağlamadan bir ülkede 
siyasî iktidarların güçlü, etkili 
yönetim ortaya koyabilmesi, 
uluslararası alanda etkili olması 
mümkün değil. Bir ülkeyi 
yöneten, ama halkın desteğinden 
mahrum bir yönetimin uluslararası 
alanda da muhatap alınması zayıf 
olacaktır. 
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Toprakta gezen gölgeme 
toprak çekilince,

Günler şu heyulâyı da, er geç 
silecektir.

Rahmetle anılmak… Ebediyyet 
budur, amma,

Sessiz yaşadım, kim beni, 
nerden bilecektir?

“Allah bir daha bu millete 
İstiklal Marşı yazdırmasın” diyen 
İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, 
ilk tahsilini Fatih semtindeki 
mekteplerde tamamladı ve 
sonrasında Mülkiye’ye kaydoldu. 

Üç yıl burada okuduktan sonra 
Halkalı’daki Baytar Mektebi’ne 
devam etti ve 1893’te mezun 
oldu. 1898’de evlenerek altı 
çocuk dünyaya getiren millî 
şairimiz 1908-1913 yılları arasında 
İstanbul Darülfünun’da öğretim 

üyeliği yaptı ve aynı yıllarda 
Medine, Mısır ve Berlin’e 
emperyalist işgalci güçlere karşı 
Müslümanların dirilişine yönelik 
seyahatlerde bulunarak irşat 
faaliyetlerine devam etti. 

Millî Mücadele yıllarında destek 
için Anadolu’ya geçen Akif, 
Balıkesir’den başlayarak köy ve 
kasabalarda verdiği vaazlarla 
halkın Millî Mücadele’ye katılımını 
artırdı. 

Nisan 1920’de Millî Mücadelenin 
merkezi Ankara’ya gelerek 
Mustafa Kemal Paşa ile tanıştı ve 
onun tavsiyesiyle Mayıs 1920’de 
Burdur milletvekili olarak  
I. Meclise dahil oldu. Akif, 
Ankara’da Hamamönü’nde 
bulunan Taceddin Dergahı’nda 
kaldığı süreçte Türk milleti adına 
tarihe mal olacak şiirini millî 

duygularla ve hiçbir menfaat 
gözetmeksizin kaleme aldı. 

İstiklal Marşı şiiri önce Kastamonu 
Nasrullah Camisi’nde halka, 
Meclis kürsüsünden ise 
mebuslara ve katılımcılara 
okundu. Şiir, 12 Mart 1921’de resmî 
kabul edildi. 

1923’te Halim Paşa’nın daveti 
üzerine Mısır’a giderek on yıl 
boyunca Kahire Cami’ü’l-Mısriyye 
Darülfünûnu’nda Türk Edebiyatı 
hocalığı yaptı. 1935 yılında burada 
hastalanarak ertesi sene vatan 
hasretine dayanamadı ve ağır 
hasta olarak İstanbul’a döndü. 
Beyoğlu’nda Mısırlı Apartmanı’na 
yerleşen Akif, 27 Aralık 1936’da 
Allah’ın rahmetine kavuştu. Büyük 
bir kalabalık eşliğinde omuzlar 
üstünde götürülen cenazesi 
Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

İstiklal Şairi  
MEHMET AKİF ERSOY’UN 

VEFATI
(27 Aralık 1936)

“27 Aralık 2019, Türkiye’nin millî 
çizgide ilerleyerek güçlenmesi 
hususunda önemi, zamanla daha 
iyi anlaşılabilecek bir gündür.

Fakat 27 Aralık’ın bir önemli 
tarafı da, İstiklâl Şairi ve Millî 
Mücadele’nin öncü ismi Mehmet 
Akif’in vefat yıldönümü olmasıdır.

İşgal ve ilhak tehdidine karşı 
memleketin direniş çizgisinde 
toparlanması ve istiklâl-i tam 
gayesinin tahakkuku için vatanın 
her köşesinde bir aksiyon adamı 
ve milletvekili olarak mücadele 
eden Merhum Akif, ‘İman varsa, 
imkân da vardır’ anlayışının en 
kararlı hâli olmuştur. 

Milletimiz ve hususen gençler, 
zorluklar karşısında yılmamayı 
ve kim olursa olsun düşmandan 
korkmamayı hayatının temeline 
yerleştirmiş Merhum Akif’in 
hayatından örnek alınacak 
faziletler bulmayı sürdüreceklerdir. 
Zira o, bu asil milletin halis 
evlatlarından birisidir.”

TBMM Başkanı Şentop’un İstiklal Şairi Ersoy için 
yayımladığı mesaj:

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019 41



TBMM Genel Kurulu, Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 

Teklifini, 21 Aralık 2019 tarihinde 
yapılan görüşmelerin ardından 
kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın onayının ardından 
Kanun, “Kamulaştırma Kanunu 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” ismi 
ile 24 Aralık 2019 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Kanun ile getirilen yeni 
düzenlemelerden bazıları şöyle:

Orman alanlarına yeni 
düzenleme 

Orman Kanunu’na göre izin 
verilen orman alanları ile 
belirlenen özel statülü orman 
alanlarında, Turizmi Teşvik Kanunu 
kapsamında sınırları tespit ve ilan 
edilen kültür ve turizm koruma 
ve gelişim bölgeleri, turizm 
merkezleri, turizm bölgeleri ve 
turizm alanları, Orman Genel 
Müdürlüğünün bina ve tesislerinin 
bulunduğu orman alanları, tohum 
bahçesi, tohum meşceresi, 
gen koruma ormanları ve özel 
ağaçlandırma için tahsis edilmiş 
orman alanları orman sınırları 

dışına çıkartılarak tapuda Hazine 
adına tescil edilemeyecek.

Kültür Bakanlığı, yatırımlarına 
ilişkin kamulaştırma bedelleri 
için döner sermayeden destek 
alabilecek

Kültür Bakanlığı Döner  
Sermaye Kanunu’nun  
öngörülen düzenlemeyle, Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca sunulan 
kamu hizmetlerinde ihtiyaç 
duyulan taşınmaz mal alımları ile 
kültür veya turizm yatırımlarına 
ilişkin kamulaştırma bedelleri 
için destek döner sermayeden 
sağlanacak.

TBMM Genel Kurulunda 21 Aralık 2019 tarihinde kabul edilen Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. 

KAMULAŞTIRMA KANUNU  
İLE BAZI KANUNLARDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  
DAİR KANUN YÜRÜRLÜKTE
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Tabiat parkı ve millî parklarda 
kira süreleri artık 20 yıl olacak

Kanuna göre, Tarım ve Orman 
Bakanlığınca tabiat parkı ve 
millî parklarda 29 yıl süreyle 
yatırımcılara kiraya verilen alanların 
kira süreleri 20 yıl olarak yeniden 
düzenlendi. Yasa, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 
ihalesi yapılan veya sözleşmeye 
bağlanan kiralama işlemleri 
hakkında uygulanmayacak. 

Sanayi sicil belgesini haiz katma 
değer vergisi mükelleflerine 
yeni makine ve teçhizat 
teslimlerine ilişkin KDV istisnası 
31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı

Yatırım ve üretimin teşvik edilmesi 
amacıyla, sanayi sicil belgesini haiz 

Katma Değer Vergisi (KDV) 
mükelleflerine münhasıran 
imalat sanayisinde kullanılmak 
üzere yapılan yeni makine 
ve teçhizat teslimlerine ilişkin 
KDV istisnası, 31 Aralık 2022’ye 
kadar uzatıldı.

TÜSEB öğretim üyelerine ek 
ödeme

Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığında (TÜSEB) 
nitelikli akademik personel 
istihdamının sağlanabilmesini 
amaçlayan kanuna göre, 
TÜSEB’de görevlendirilen 
öğretim üyelerine ilave 
ödeme yapılacak.

Cumhuriyet savcılarının 
asliye ceza mahkemelerinde 
duruşmaya çıkmaya 
başlayacağı tarih 1 Eylül 
2020’ye ertelendi

Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında 
Kanun’da değişikliğe gidilerek, 
cumhuriyet savcılarının 
asliye ceza mahkemelerinde 

duruşmaya çıkmaya başlayacağı 
tarih 1 Eylül 2020’ye ertelendi.

Bu tarihe kadar asliye ceza 
mahkemelerinde yapılan 
duruşmalarda cumhuriyet 
savcısı bulunmayacak ve katılma 
hususunda cumhuriyet savcısının 
görüşü alınmayacak; ancak verilen 
hükümler ile tutuklamaya veya 
salıverilmeye ilişkin kararlara karşı 
cumhuriyet savcısının kanun 
yoluna başvurabilmesi amacıyla 
dosya, cumhuriyet başsavcılığına 
gönderilecek.

Müze ve ören yerleri için atıksu 
arıtma  tarifelerine düzenleme

Aboneliği, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, il kültür ve turizm 
müdürlükleri veya bakanlığa bağlı 

döner sermaye işletmesi merkez 
müdürlüğüne ait olan müze ve 
ören yerleri için belirlenecek su ve 
atık su tarifeleri, tüketim miktarına 
bakılmaksızın kamu kurum ve 
kuruluşlarına uygulanan su ve atık 
su tarifesini geçemeyecek.

İller Bankası bazı durumlarda 
damga vergisinden muaf olacak

İller Bankası, resmî daire olarak 
tanımlanan kurum ve kuruluşlar 
adına yapacağı ihalelere ilişkin 
düzenlenen kâğıtlara ait damga 
vergisinden muaf tutulacak.

Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı personeli ile ilgili 
düzenleme

Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı personeli Devlet Memurları 
Kanunu’na, Memurlar ve Diğer 
Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Hükmünde Kararname’ye, 
Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Mali ve Sosyal 
Haklarında Düzenlemeler ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname’ye tabi 
olmayacak.

GENEL KURUL’DA TEKLİFTEN 
ÇIKARTILAN BÖLÜMLER 

Öte yandan TBMM Genel 
Kurulunun 21 Aralık 2019 tarihinde 
yaptığı görüşmelerde, Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifinde yer alan 
Devlet Memurları Kanunu 
kapsamında memuriyete 
atanacaklara güvenlik 
soruşturması ve arşiv araştırması 
yapılması şartı ile buna ilişkin usul 
ve esasları yeniden düzenleyen 
üç madde teklif metninden 
çıkartılmıştı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi’ne 
katılmak üzere Malezya’ya resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye ve 
Malezya arasında iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imza altına 
alındı. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında da 4 adet iyi niyet anlaşması 
imzalandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
KUALA LUMPUR ZİRVESİ’NE KATILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Kuala Lumpur Zirvesi’ne 

katılmak üzere 18-19 Aralık 2019 
tarihleri arasında Malezya’ya resmî 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi 
Emine Erdoğan’a bu ziyaretinde 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun ve Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 

Kuala Lumpur Uluslararası 
Havalimanı’nda, Malezya 
Sağlık Bakanı Dzulkefly Ahmad, 
Türkiye’nin Kuala Lumpur 
Büyükelçisi Merve Kavakcı ile 
Savunma Sanayii Başkanı İsmail 
Demir karşıladı.

İki ülke arasında farklı alanlarda 
15 anlaşma imza altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Malezya’nın başkenti Kuala 
Lumpur’da temaslarına Malezya 
Başbakanı Mahathir Muhammed’i 
Putrajaya’daki Başbakanlık 
Binası’nda kabul ederek başladı. 
Kabul sırasında Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Malezya Başbakanı 

Mahathir Muhammed huzurunda 
iki ülke arasında farklı alanlarda 
15 anlaşma imza altına alındı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Başbakan Muhammed,  
imzalanan ikili anlaşmalara 
başkanlık etti.

“Bilim ve Teknoloji Alanında 
Türkiye ve Malezya Hükümetleri 
Arasında İşbirliği Anlaşması”nı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ile Malezya 
Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve 
İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee 
Yin imzaladı.  Ayrıca, Türkiye ve 
Malezya savunma ve teknoloji 
şirketleri arasında 14 iyi niyet 
anlaşması imzalandı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve 
Malezya Kralı bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, resmî temasları 
kapsamında Malezya Kralı 
Sultan Abdullah Riayatuddin 
Mustafa Billah Şah ile görüştü. 
Kraliyet Sarayı’nda basına 
kapalı gerçekleşen görüşme 
yarım saat sürdü. Görüşmede 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ve Malezya Kralı 
Sultan Abdullah’ın eşi Azizah 
Aminah Maimunah Iskandariah 
da yer aldı.

Kuala Lumpur Zirvesi’nde 
liderler, Müslümanların 
yaşadığı sıkıntılar ile İslam 
ülkeleri arasında dayanışma ve 
birlikteliğin önemini vurguladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Kuala Lumpur 
Zirvesi açılış oturumuna eşi 
Emine Erdoğan ile birlikte katıldı.  
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
zirveye katılan diğer devlet ve 
hükümet başkanları zirvenin 
gerçekleştirildiği Kuala Lumpur 
Konferans Merkezi’ne gelişlerinin 
ardından aile fotoğrafı çektirildi. 

Malezya Başbakanı Mahathir 
Muhammed’in ev sahipliğinde 
İslam âleminin sorunlarına 
çözüm arayan 2019 Kuala 

Lumpur Zirvesi’nde, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh 
Temim bin Hamed Al Sani ve 
İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, katılımcılara hitap etti. 
Türkiye, Malezya, Katar ve 
İran’ın öncülük ettiği zirveye 
katılan liderler, Müslümanların 
yaşadığı sıkıntılar ile İslam 
ülkeleri arasında dayanışma 
ve birlikteliğin önemini dile 
getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kuala Lumpur Zirvesi açılış 
oturumunda yaptığı konuşmada, 
Malezya’nın öncülüğünde bu 
yıl ilk kez liderler düzeyinde 
yapılan Kuala Lumpur Zirvesi 
vesilesi ile bir arada olmaktan 

duyduğu heyecanı dile getirerek, 
“Zirve’nin, ümmetin vahdetine 
katkı sağlamasını diliyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
programın ardından eşi Emine 
Erdoğan ile birlikte, Malezya  
Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin 
Mustafa Billah Şah tarafından 
devlet ve hükümet başkanları ile 
Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri 
onuruna verdiği öğle yemeğine 
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yemek öncesinde, Malezya 
Kralı Sultan Abdullah, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
ve Malezya Başbakanı Mahathir 
Muhammed ile Kuala Lumpur 
Zirvesi’nin sergi alanını gezdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliyet Sarayı’nda Malezya Kralı Sultan Abdullah 
Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi.
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“Kalkınmanın Önceliği ve 
Zorluklar” temalı yuvarlak masa 
toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Malezya 
Kralı Sultan Abdullah, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
ve Malezya Başbakanı Mahathir 
Muhammed ile 2019 Kuala 
Lumpur Zirvesi kapsamında 
düzenlenen “Kalkınmanın 
Önceliği ve Zorluklar” temalı 
yuvarlak masa toplantısında “Millî 
Egemenliğin Kazanılmasında 
Kalkınmanın Rolü’’ başlıklı 
oturuma katıldı. 

Erdoğan burada katılımcılardan 
gelen soruları yanıtlayarak, Libya 
mutabakatı ve Suriye konularında 
şu ifadeleri kullandı: 

“(Libya) Libya’da uluslararası 
meşruiyeti bulunmayan 
darbeci General Halife Hafter’e 
emperyalist güçler tarafından 
destek veriliyor, ancak meşru 
olduğu halde Libya Ulusal 
Mutabakat Hükümeti (UMH) 
Başbakanı Fayiz  
es-Serrac’a destek gelmiyor. 
Türkiye Serrac’ın yanında yer 
alıyor.

(Suriye) Suriye’de güvenli bölge 
inşa edelim denilince buraya 
herhangi bir destek vermiyorlar 
ama silah denince silah geliyor. 
Silahlar kime geliyor? Terör 
örgütlerine geliyor. Terörizmle 
mücadeleye gelince, diyorlar ki 
‘terörizmle mücadele etmemiz 
lazım.’ Nasıl terörizmle mücadele 
edeceğiz? Lafla terörle 
mücadele olmaz, icraatla olur. 

Şu anda İdlib’den yine 50 bin 
insan topraklarımıza doğru 
geliyor. Zaten 4 milyon insan var, 
şimdi 50 bin kişi daha geliyor.”

Zirve kapsamında iyi niyet 
anlaşmaları imzalandı

Toplantının ardından, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
ve Malezya Başbakanı Mahathir 
Muhammed’in huzurunda 
hükümetler arasında iyi niyet 
anlaşmaları imzalandı. 

Bu doğrultuda “Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile 
CTRM Arasında Uçak Yedek 
Parça Üretimine Yönelik İyi Niyet 
Anlaşması”, “Türkiye (TÜBİTAK), 
Malezya (UPNM), Katar (Qatar 

Foundation), Endonezya (Lipi) 
ve Pakistan (ICCBS) arasında 
Mükemmeliyet Merkezi (Center 
of Excellence) Oluşturulması İçin 
İyi Niyet Anlaşması”, “İslamofobi 
ile Mücadele Amacıyla Ortak 
Televizyon Kanalı Kurulması 
Hakkında Türkiye, Malezya, 
Pakistan Arasında İyi Niyet 
Anlaşması” ile “Türkiye, Malezya 
ve Endonezya Arasında İslami 
Bilimler Alanında Genç Öğrenci 
Değişim Amaçlı İyi Niyet 
Anlaşması” imza altına alındı.

Emine Erdoğan’dan Yunus Emre 
Enstitüsü Türk Kültür Merkezi 
açılışı

Öte yandan Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
başkent Kuala Lumpur’da Yunus 
Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür 
Merkezinin resmî açılışını yaptı.

Açılışta yaptığı konuşmada ünlü 
tasavvuf ve halk şairi Yunus 
Emre’nin, “Gelin tanış olalım.” 
sözünü hatırlatan Emine Erdoğan, 
“İşte dünyanın her bir köşesine 
götürmeye çalıştığımız bu selam, 
enstitülerimizin temel taşıdır.” 
dedi.

 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ZİRVEDE VERDİĞİ ÖNEMLİ MESAJLAR ŞÖYLE:

* 1,7 milyarlık İslam âleminin kaderini  
BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi 5 ülkenin 
keyfine bırakan sistem artık ömrünü 
tamamlamıştır.

* İslam ülkelerini bir araya getiren İslam  
İşbirliği Teşkilatı gibi platformların da etkinliğini 
artıracak şekilde güncellenmesi şarttır.

* İçeride ve dışarıda Türkiye’yi susturmak, sesini 
kısmak için iftira, darbe, ekonomik terör dahil 
her türlü yolu denediler. Allah’a hamdolsun 
bunların hiçbirisine boyun eğmedik, eğmiyoruz, 
eğmeyeceğiz.

* Onlar susturmaya çalıştıkça biz ısrarla  
Filistin diyoruz, Gazze diyoruz, Arakan,  
Libya, Somali, Suriye diyoruz.  
Onlar üzerimize geldikçe biz daha gür bir sesle 
dünya 5’ten büyüktür diyoruz.

* Terörü meşrulaştırma çabalarına inat,  
hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle 
mücadele ediyoruz. Nasıl Müslüman katili DEAŞ’lı 
canilere Suriye’yi dar etmişsek,  
PKK/YPG’li teröristleri de tek tek işgal ettikleri 
yerlerden çıkarıyoruz.

* Yapay zekanın, kuantum bilgisayarlarının, robotik 
teknolojilerin konuşulduğu bir dönemde ne yazık 
ki biz enerjimizi iç kavgalarla heba ediyoruz. Yüz 
milyonlarca Müslüman’ın sorumluluğunu taşıyan 
liderler olarak hiçbirimizin bu tablodan mutmain 
olmadığını biliyorum.

* Sürekli, sorunları konuşmak yerine bunlara deva 
olacak çözüm önerilerine yoğunlaşmalıyız. 
Potansiyelimizi harekete geçirecek, birbirimizin 
eksikliğini giderecek projelere ağırlık vermeliyiz.
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 TÜRKİYE VE MALEZYA ARASINDA İMZALANAN ANLAŞMALAR

 Ɇ “Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve 
Malezya Hükümetleri Arasında İşbirliği 
Anlaşması”,

 Ɇ “BAYKAR Makina ile TEGAC Arasında 
İnsansız Hava Aracı Üretimi Geliştirilmesine 
Yönelik İyi Niyet Anlaşması”,

 Ɇ “TİSAŞ ile KOP Mantap Arasında Silah 
ve Ekipman Üretimi Alanında İyi Niyet 
Anlaşması”, 

 Ɇ “İstanbul Denizcilik A.Ş. ve Bousteat 
Tersanesi Arasında Çok Maksatlı Destek 
Gemisi (MRSS) Projesine Ortak İşbirliği 
ile Teklif Verilmesine Yönelik Gizlilik 
Anlaşması”,

 Ɇ “İstanbul Denizcilik A.Ş. ve 9 Alt Yüklenici 
Firmadan Oluşan KITeMM Konsorsiyumu 
Arasında Malezya’daki Gemi İnşa Onarım 
ve Bakım Projelerinde İşbirliği Anlaşması 
İmzalanmasına Yönelik İyi Niyet Anlaşması”,

 Ɇ  “İstanbul Denizcilik A.Ş. ile Kuala Lumpur 
Üniversitesi, Teknoloji Birikim Kurumu 
(TDA) ve SEFT Arasında Yerel Çok Maksatlı 
Karakol Gemisi Dizaynı Geliştirilmesine 
Yönelik İşbirliği Anlaşması”,

 Ɇ “HAVELSAN ve BHIC ADT Arasında 
Malezya Deniz Kuvvetleri Gemileri İçin 
Savaş Yönetim Sistemi Yazılımı ve Sistem 
Entegrasyonu Alanında (Modernizasyon 
ve Yeni Platform Üretimi) Ortak Çalışma 
Anlaşması”, 

 Ɇ “HAVELSAN ve AR Eastern Arasında 
Malezya Hava Kuvvetleri Batı ve Doğu 
Bölgeleri Komuta Kontrol Sistemleri 
Entegrasyonu, Yedek Sistem Oluşturulması 
ve Malezya Hava Kuvvetlerinin Komuta, 
Kontrol, Muhabere, Bilgisayar İstihbarat, 
Gözetleme ve Keşif Yazılımı İhtiyaçları İçin 
İyi Niyet Anlaşması”,

 Ɇ “HAVELSAN ve BIT Arasında Malezya 
Kara Kuvvetleri Siber Savunma Taktik 
Operasyon Merkezi Projesi İçin İyi Niyet 
Anlaşması”, 

 Ɇ “HAVELSAN ve AMP Grup Arasında Sahil 
Radar Gözetleme Sistemi Projesi İyi Niyet 
Anlaşması”,

 Ɇ “Altınay ve Malezya Millî Savunma 
Üniversitesi Arasında Taktik İnsansız Hava 
Aracı Geliştirilmesi Alanında İyi Niyet 
Anlaşması”,

 Ɇ “Nurol Makina ve Nadi Corp. Şirketleri 
Arasında Kara Araçları Üretimi Konusunda 
İyi Niyet Anlaşması”, 

 Ɇ “ASELSAN ile Sapura Arasında Yazılım 
Tabanlı Telsiz Teknoloji Transferi İyi Niyet 
Anlaşması”,

 Ɇ “TUYAR ile Silterra Arasında Mikroçip 
Üretimi Konusunda İyi Niyet Anlaşması”, 

 Ɇ “Yonga Teknoloji ile Silterra Arasında 
Mikroçip Üretimi Konusunda İyi Niyet 
Anlaşması.”
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Hazreti Mevlana’nın 746. 
Vuslat Yıl Dönümü 
Uluslararası Anma 

Törenleri 17 Aralık 2019 tarihinde 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ile Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile 
gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Şentop, 
Mevlana’nın vuslat gecesinde, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yurt dışı 
ziyareti nedeniyle programa 
katılamadığını belirterek başladığı 

sözlerine, ölümün, zulmün, kılıcın 
ve kanın hükümran olduğu 
çağda Hazreti Mevlana’nın, 
insanlığı yeniden Hakk’a, iyiliğe, 
güzelliğe, merhamete, umuda ve 
aşka çağırdığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop şöyle 
konuştu: “İslam’ın diriltici membası 
Kur’an-ı Kerim’den hareketle, 
Mesnevi formuyla yapılan 
bu çağrıya verilen cevaplar, 
o günlerden başlayarak hiç 
kesilmeden bugün de dünyanın 
her yerinden verilmeye devam 

ediliyor. Onun soruları ve 
cevapları bugün de dünyanın 
çeşitli yerlerindeki zihinlerin 
ve kalplerin içinde yansımayı 
sürdürüyor. Her yıl icra edilen 
Şeb-i Arus merasimi için, ülkemizin 
ve dünyanın her tarafından 
Konya’ya doğru yola çıkan 
yüzbinlerce beden ve ruh, bu 
çağrıdaki hakikat ve aşk davetine 
icabet için geliyor. Bu ne saadet, 
bu ne güzel bir buluşmadır.” 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Hazreti Pir’in Mesnevi ve diğer 
eserlerinin dün olduğu gibi 

“Hazreti Mevlana insanlığı 
yeniden Hakk’a, iyiliğe, 
güzelliğe, merhamete, 
umuda ve aşka çağırdı.”

TBMM Başkanı Şentop: “Açıktan savaş ve yıkım çağrıları yapan odaklar, 
güçler bugün de var. ‘Biz Müslümanız’ kisvesi altında Müslüman kardeşini 
katleden, Kur’an ve akıl fukarası bir güruh bugün de var. Kötülük 
dün olduğu gibi bugün de kıtalar arası ve örgütlü. Gerek diplomasi 
masalarında, gerek sahada, gerekse başka platformlarda reddediyoruz.”

HAZRETİ MEVLANA’NIN  
746. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ  
ŞEB-İ ARUS PROGRAMI
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bugün de akıl, kalp ve gönül 
sahiplerine yeni şeyler söylemeyi 
sürdürdüğüne dikkati çekti.

“Kötülük dün olduğu gibi bugün 
de kıtalar arası ve örgütlü”

İyi ile kötü, hak ile batıl arasındaki 
savaşın bugün de devam ettiğini 
vurgulayan Şentop, “Biz haçlıyız, 
biz budistiz, inançsızız, üstün 
ırkız, güçlüyüz, biz şuyuz buyuz’ 
seslerini hâlâ duymaktayız. 
Açıktan savaş ve yıkım çağrıları 
yapan odaklar, güçler bugün 
de var. ‘Biz Müslümanız’ kisvesi 
altında Müslüman kardeşini 
katleden, Kur’an ve akıl fukarası 
bir güruh bugün de var. Kötülük 
dün olduğu gibi bugün de 
kıtalar arası ve örgütlü. Küresel 
çağdaş Moğollar bugün de 
değişik yıkımlara imza atmakla 
meşgul. İşgal, açlık, savaş, iç 
savaş ve başka trajediler, bugün 
de dünyamızın ne yazık ki 
‘alışılmış’ görüntüleri arasında. 
Ama biz alışmadık, alışamadık 
bu görüntülere. Değişik 
görünümlere bürünerek, örgütlü 
küresel kötülük bizim üzerimize 
de gelse, başka mazlum bir 
topluluğun üzerine de gelse, 

gerek diplomasi masalarında, 
gerek sahada, gerekse başka 
platformlarda reddediyoruz. Karşı 
koyuyoruz ve elimizden geldiği 
kadar mücadele ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Şentop, Mevlana’dan bir yaşam 
koçu çıkarmak isteyenleri ve onu 
turistik gözle görmeye çalışanları 
eleştirdi.

Bakan Ersoy, “Dünyaya dönüp 
her baktığımızda gönüller 
yanıyor, vicdanlar kanamaya 
başlıyor.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy ise konuşmasında, 
“Hazreti Mevlana’nın vuslatı da 
hayatı gibi dersler içerir. 

Şeb-i Arus, 746 yıldır etkisini 
muhafaza eden bir ânın 
döngüsüdür. 

Her yıl bir kere olsun, ‘insanı idrak’ 
için huzura çağrılırız. Anlamak 
için sormaya ve sorgulamaya 
başlarız. Zira anlamak çabasında 
gerçekten samimiysek, 
sorgulamak bizi doğruya 
ulaştıracak yoldur. 

Buna hepimizin ihtiyacı vardır. 
Gerçekten de şifaya ihtiyaç 
duyan vuslata eren değil, geride 
kalanlardır. İnsan olmanın özünü 
unutup, beden dediğimiz kalıbın 
heves ve hedefleri peşinde koşar 
olduk. 

Her şeye sahip olma çabasında 
kaybolup, hiç olabilmenin 
değerini unuttuk. Nihayetinde 
madde, mânâdan daha fazla 
kıymet görür oldu. Bugün 
hepimiz, geldiğimiz bu noktanın 
acı sonuçlarıyla yüzleşmekteyiz. 
Dünyaya dönüp her baktığımızda 
gönüller yanıyor, vicdanlar 
kanamaya başlıyor. Bunun 
üstesinden gelebilmek için 
unuttuğumuz hakikatleri 
hatırlamak ve hatırlatmak 
sorumluluğundayız. Bu yolda 
başvuracağımız en güçlü ve 
derin hafızalardan biri Hazreti 
Mevlana’nın hayatı ve eserleridir” 
diye konuştu.

Programda, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın  
Hazreti Mevlana’nın  
746. Vuslat Yıl Dönümü  
nedeniyle yayımladığı mesajı 
okundu.
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Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk denizaltısı Pirireis’i Havuza Çekme ve  
5. Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin 
ilk deniz altısı Pirireis’i 
Havuza Çekme ve 5. 

Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak 
Töreni, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 
Gölcük Tersane Komutanlığı’nda 
22 Aralık 2019 tarihinde 
gerçekleştirildi.

2027’de 6 denizaltı Deniz 
Kuvvetleri’nin emrinde hizmet 
vermeye başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, törende 
yaptığı konuşmada, havuza 
çekilecek Pirireis denizaltısının 
inşasının yaklaşık 4 yıl önce 
başladığını, 2022 yılında 

Pirireis denizaltısının hizmete 
gireceğini söyledi. Pirireis’in 
ardından Hızırreis, Muratreis 
ve Aydınreis denizaltılarının ilk 
kaynak törenlerinin yapıldığını 
ve inşa sürecine geçildiğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, aynı zamanda Yeni 
Denizaltı Projesi’nin 5’incisi olan 
Seydialireis’in ilk kaynak töreninin 
de yapılacağını belirtti. Gelecek 
yıl bitmeden serinin son gemisi 
olan Selmanreis’in inşasına da 
başlanacağını anlatan Erdoğan, 
2022 yılından itibaren her yıl 
bir denizaltının daha hizmete 
gireceğini, böylece 2027 yılında 6 
denizaltının tamamının da Deniz 
Kuvvetleri’nin emrinde hizmet 
vermeye başlayacağını aktardı.

Türkiye olarak geleceğe güvenle 
bakabilmek için önce geçmişten 
geleceğe güçlü bir köprü 
kurulması gerektiğini vurgulayan 
Erdoğan, Türkiye’nin izlediği 
politikanın, boyundan büyük 
işlere kalkışarak başını belaya 
sokma veya hakkı olmayan yere 
müdahalede bulunma olmadığını 
belirtti. Erdoğan, “Tam tersine, 
hem kendimiz, hem dostlarımız, 
hem de tüm insanlık için gecikmiş 
bir hak temsili mücadelesi 
içindeyiz. Suriye’de yürüttüğümüz 
harekâtların amacı budur. 
Doğu Akdeniz’de izlediğimiz 
politikanın gayesi de budur. Son 
olarak meşru Libya yönetimiyle 
yürüttüğümüz çalışmalar da bu 
çerçevededir.” dedi.

TÜRKİYE’NİN YENİ DENİZALTISI  
“PİRİREİS” SU İLE BULUŞTU
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“Durduk yere kimseyle maraza 
çıkarmak gibi bir derdimiz 
yoktur.”

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz 
ve Libya meselesiyle ilgili 
politikalarına değinen Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yunanistan ve onu destekleyen 
kimi ülkeler, uzunca bir süredir 
Türkiye’yi adeta denize adım 
atamaz hâle getirmenin 
hazırlıkları içindeydi. Akdeniz’e 
komşu kimi Arap ülkeleri ile 
İsrail’in de benzer çabalar içinde 
olduğunu biliyoruz. Bizim, durduk 
yere kimseyle maraza çıkarmak, 
kimsenin hakkını, hukukunu gasp 
etmek gibi bir niyetimiz yoktur. 
Bıçak gırtlağa dayanana kadar 
da sükûnetimizden asla taviz 
vermedik; ancak geldiğimiz 
noktada artık bu suskun ve 
çekingen politikayı sürdürme 
lüksümüz yoktur. Şayet KKTC ve 
Libya ile başlattığımız süreçlerden 
vazgeçersek bırakınız ekonomik 
faaliyetleri, bize denize girecek 

kıyı, olta atacak sahil bile 
bırakmayacaklar. Karşımızdakilerin 
hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf 
diye bir dertleri kesinlikle 
bulunmuyor. Türkiye’ye ve Türk 
milletine karşı öyle bir kinleri 
var ki ellerinden gelse bizi 
sadece Anadolu’dan söküp 
atmakla kalmayacak, dünyadan 
kökümüzü kazıyacaklar. 

“Türkiye Suriye’de attığı 
adımlardan, Libya ile vardığı 
mutabakattan kesinlikle geri 
dönmeyecek.”

Türkiye’nin Suriye’de attığı 
adımlardan, Libya ile vardığı 
mutabakattan kesinlikle geri 
dönmeyeceğine dikkat 
çeken Erdoğan, “Meşru Libya 
hükümetini yıkmaya yönelik 
çabaların yoğunlaşmasının 
sebebini gayet iyi biliyoruz. 
Son dönemde meşru 
Libya yönetimine çok ciddî 
desteklerimiz oldu. Gerekirse 
bu desteklerin askerî boyutunu 

arttıracak, karada, denizde 
ve havada her türlü imkânı 
değerlendireceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Ege’deki egemenliği, kendilerine 
ait olmayan ada, adacık ve kaya 
parçaları üzerinden hazırladıkları 
projeyle Türkiye’nin haklarına 
göz dikenler meydanın boş 
olmadığını bilmelidir.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa 
başında çizilen haritalarla, çevre 
hassasiyeti veya bilimsel faaliyet 
kisvesi altında ülkemize emrivaki 
yapılmasına izin verilmeyeceğini 
söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, havuza 
çekilen Pirireis Denizaltısı ile 
ilk kaynağı yapılacak olan 
Seydialireis Denizaltısının 
Türkiye’ye, millete ve orduya 
hayırlı olmasını diledi. 
Konuşmasının ardından Erdoğan, 
Seydialireis Denizaltısı’nın temsilî 
ilk kaynağını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Seydialireis Denizaltısının ilk kaynağını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tersane Komutanlığı personeliyle fotoğraf çektirip bir süre 
sohbet etti.
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MIKTA PARLAMENTO 
BAŞKANLARI ZİRVESİ
TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Meksika’nın 
Başkenti Meksiko’da, 
Meksika, Endonezya, 
G. Kore, Türkiye 
ve Avustralya’nın 
oluşturduğu 
Kıtalararası Ekonomik 
İşbirliği MIKTA ülkeleri 
Parlamento Başkanları 
zirvesine katıldı.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 6 
Kasım’da gittiği Meksika’nın 

başkenti Mexico City’de 
düzenlenen “Sosyal İçermenin 
Geliştirilmesinde Parlamentoların 
Rolü” başlıklı MIKTA Parlamento 
Başkanları 5. Danışma 

Toplantısı’na katıldı. Meksika 
Senatosu’nda gerçekleştirilen 
‘MIKTA Parlamento Başkanları 
V. Danışma Toplantısı’nın açılışı, 
Meksika Senato Başkanı Monica 
Fernandez BALBOA tarafından 
gerçekleştirildi. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, burada 

yaptığı açılış konuşmasında 
MIKTA’nın, 5 ülkenin dışişleri 
bakanlarının toplantısıyla başlayan 
sürecine atıfta bulundu. 
2013’te böyle bir yapının 
düşünülmüş olmasının önemine 
işaret eden TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
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“Dünyada bilhassa parlamenter 
diplomasinin öne çıktığı yeni 
uluslararası zeminler arayışlar var. 
Bir kısmı bölgesel, bir kısmı farklı 
misyonlar üzerinde bir araya 
gelmiş yapılar, bir kısmı daha 
geniş, Avrasya, Asya Parlamenter 
Asamblesi gibi yapılar var” dedi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, başta BM olmak üzere, 
mevcut uluslararası kuruluşların 
hedeflerini gerçekleştirmede 
sorun yaşadıkları için parlamenter 
diplomasinin yeni arayışlara 
öncülük ettiğine vurgu yaptı. 
2013’te başlayan MIKTA 
toplantılarının çok önemli 
özelliği olduğunu belirten 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Asya’dan Güney Kore, 
Endonezya, Avustralya’ya, 
Meksika ile Amerika kıtasını 
kapsayan dünyanın neredeyse 
tamamını kuşatan bir kapsama 
alanına sahip olduğuna işaret etti. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Bunları birleştirdiğimizde 
ortaya bir dünya resmi çıkıyor. 5 
ülke aynı zamanda G 20 ülkesi ve 
parlamenter demokrasiye sahip 
ülkeler, açık ekonomilere sahip 
ülkeler” diyerek MIKTA’yı daha 

etkin parlamenter zemin haline 
getirmek için gayret gösterilmesi 
gerektiğine dikkat çekti. 

TBMM Başkanı Şentop: 
“Türkiye’nin kültür hazinesini 
tüm dünyaya sunmak istiyoruz.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, MIKTA Parlamento 
Başkanları Konferansı kapsamında 
düzenlenen “Büyümenin ve 
sosyal içermenin lokomotifi 
olarak sürdürülebilir turizm” 
başlıklı 4. oturuma başkanlık etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin turizm 
vizyonunu anlatarak, “Türkiye 
dünya turizminde ziyaretçi 
sayısı bakımından 6. sırada 
yer almaktadır. Mevcut veriler 
ışığında 2019 yılını yaklaşık 52 
milyon yabancı ziyaretçiye ev 
sahipliği yaparak kapatmayı 
öngörüyoruz. 2023 hedefimiz 
ise 75 milyon turist ve 65 
milyar dolar turizm geliri olarak 
belirlenmiştir” dedi. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Türkiye için öncelikli hedef turist 
sayısını yükseltmek değildir. Ülke 

olarak alternatif turizm türlerini 
yaygınlaştırarak eko-turizm 
unsurlarını göz ardı etmeyen 
bir turizm modelini hayata 
geçiriyoruz” dedi. Türkiye’nin, 
konumu, mevcut kapasitesi 
ve sahip olduğu kültürel ve 
ekolojik miras ile tüm turizm 
türlerine hizmet edebilecek 
kaynak ve donanıma sahip 
olduğunu vurgulayan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Ülke olarak irademizi nitelikten, 
sürdürülebilirlikten, gelecek 
kuşaklara karşı duyduğumuz 
sorumluluktan yana kullanmayı 
tercih ediyoruz. Türkiye için 
öncelikli hedef turist sayısını 
yükseltmek değildir. Ülke 
olarak alternatif turizm türlerini 
yaygınlaştırarak eko-turizm 
unsurlarını göz ardı etmeyen 
bir turizm modelini hayata 
geçiriyoruz” diye konuştu.

Dünyanın bilinen en eski tapınağı 
Göbeklitepe’ye ve Ayasofya’ya 
vurgu yapan TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Dünya 
mimarlık tarihinin günümüze 
kadar ayakta kalmış en önemli 
anıtları arasında yer alan 

TBMM Başkanı Şentop: “Nüfus 
hareketlerinin güvenlik, güvenliğin 
de nüfus hareketleri üzerinde etkisi 

bulunmaktadır.”
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Ayasofya’yı, Doğu ve Batı’yı 
buluşturan, üç imparatorluğa 
başkentlik yapmış İstanbul’u ve 
burada sayamadığım somut ve 
somut olmayan nice kültürel 
mirası gelecek nesillere aktarmak 
bizim borcumuzdur.” dedi.

“Türkiye, turizmin her yönüyle 
öne çıkartıldığı bir ülke 
konumundadır.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin; sahip olduğu 
uygun iklim özellikleri, doğal 
peyzaj değerleri, kırsal ögelerin 
ağırlık kazandığı geleneksel 
yaşam biçiminin yanı sıra 
dağcılık/tırmanış, doğa gezisi, 
flora/fauna incelemesi ve doğa 
sporlarına uygun alanları ile 
turizm potansiyeli yüksek bir 
turizm destinasyonu olduğunu 
söyledi. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, sözlerine 
şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
bulunduğu coğrafya vesilesiyle 
sahip olduğu binlerce yıllık tarih 
ve kültür varlığının gelecek 
nesillere devredeceğimiz 
bir insanlık mirası olduğu 
düşüncesinden hareketle 
Türkiye’nin kültür hazinesini 
tüm dünyaya sunmak istiyoruz. 
İnsanlar artık lezzetli bir yemeği 
tatmak, yapılışını görmek 
malzemelerini tanımak ve 
tecrübe etmek istiyor. Turizmi 
belli alanlarla kısıtlamak mümkün 
değildir, doğa kadar gastronomi 
turizmi de rağbet gören bir 
turizm çeşididir.”

“Artık turizmde sadece tanıtım 
yapılmıyor.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, artık turizmde sadece 
tanıtım yapılmadığını vurgularken, 
Türkiye’nin, “Kapadokya’ya 
hangi yaş grubu gitmek istiyor, 
İstanbul’a çocuklu ailelerin ilgisi 
nasıl, Türkiye’yi görenleri tekrar 
nasıl getiririz?” gibi soruların 

yanıtlarını da aradığını kaydetti. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin kültür 
envanterinin sanal gerçeklik 
yoluyla tüm dünyada erişilebilir 
olmasını sağlayacak teknolojik 
düzenlemeler ve uygulamalar ile 
ilgili çalışmaların devam ettiğini 
vurguladı. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, oturum 
başkanı olarak gerçekleştirdiği 
konuşmanın ardından zirveye 
katılan MIKTA Parlamento 
Başkanlarını, 23 Nisan 2020’de 
gerçekleştirilecek olan TBMM’nin 
100. yıl kutlamaları kapsamında 
Türkiye’ye davet etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, MIKTA Parlamento 
Başkanları Konferansı kapsamında 
düzenlenen , “Yaratıcı ekonomi” 
başlıklı 2. oturumda bir konuşma 
gerçekleştirdi. TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, oturumda 
yaptığı konuşmada, yaratıcılık 
kavramının son dönemde 
öne çıkan önemli büyüme ve 
gelişme unsurlarından biri haline 
geldiğine dikkati çekti. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Özellikle orta gelir tuzağı 
yaşayan, yani kişi başına düşen 
gayrisafi yurtiçi hasıla bakımından 
orta gelir seviyesinden üst gelir 
seviyesine geçemeyen ülkelerin 
bu tuzaktan kurtulmalarının 
yolu bu ülkelerdeki üretim ve 
ihracat yapısının yüksek katma 
değerli yaratıcı sektörlere ağırlık 
verecek şekilde değiştirilmesine 
bağlıdır” değerlendirmesinde 
bulundu. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
de yaratıcı sınıfın potansiyelini 
ortaya çıkarabilecek ve 
onları cezbedecek ortamlar 
yaratmasına, yaratıcı endüstrileri 
destekleyecek politikalar 
geliştirmesine ve her şehrin 
sahip olduğu yaratıcı özelliklerini 
ortaya çıkarmasına ihtiyacı 
olduğunu vurguladı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

“Yapılması gereken, yaratıcılığı 
destekleyen en iyi telif hakları 
yasasını oluşturmak ve bilgiye 
ulaşımı kolaylaştırmaktır. Yaratıcı 
ekonomilerini geliştirmek isteyen 
ülkeler bu prensipleri takip etmek 
durumundalar” dedi.

“Empati ve hakkaniyet 
temelinde şekillenen insanî bir 
ekonomik sistem oluşturmak 
zorundayız.”

TBMM Başkanı Şentop, MIKTA 
Parlamento Başkanları Konferansı 
kapsamında düzenlenen “Ticaret 
ve Yatırım” konulu 5. oturumdaki 
konuşmasında da, tek amacı 
kendi kazancını çoğaltmak 
olan küresel ekonomik aktörler 
başta olmak üzere ekonominin 
ahlaki boyutuna dikkati çekti. 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
oturumda yaptığı önemli 
değerlendirmelerde şunları 
kaydetti: “Söz konusu çevreler, 
hayatın ve ekonominin ahlakî 
boyutunu göz ardı etmektedirler. 
Giriştikleri kirli mücadelede, 
küçük ve orta ölçekli ticari 
kuruluşları, esnafı ve sanayicileri 
ortadan kaldırılması ve hayat 
hakkı tanınmaması gereken birer 
rakip olarak görmektedirler. 
İnsanları, kendi paralarını bir 
süreliğine cüzdanlarında taşıyan 
emanetçileri olarak görmekte, 
İnsan değerini cüzdan kalınlığıyla 
tartmaktadırlar. Asya’dan 
Afrika’ya, Orta Doğu’dan Güney 
Amerika’ya ve hatta ekonomik 
gelişmişlikten bahsedildiğinde ilk 
olarak akla gelen ülkelerde sosyal 
dışlanmışlığa muhatap insanların 
gözlerine bakın, hikayelerini 
dinleyin. O zaman, mevcut 
anlayışın mevcut sorunlara 
çözüm üretmekten gerçekten 
uzak olduğunu bir kez daha 
anlayacaksınız. İşte bu nedenle 
ortaya konulan modellerin 
temel anlayışını tekrar gözden 
geçirmek mecburiyetindeyiz. 
En mikro düzeyden en makro 
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düzeye doğru, bireyden devlete 
kadar tüm ekonomik aktörlerin 
hak ve hukukunun gözetildiği; 
yeryüzündeki hiçbir ferdin arkada 
bırakılmadığı, devletler arası çıkar 
çatışmalarının ceremesini fertlerin 
çekmediği; empati ve hakkaniyet 
temelinde şekillenen insanî bir 
ekonomik sistem oluşturmak 
zorundayız.”

“Kendi içinde adil olmayan 
BM’nin dünyada adalet 
sağlayabilmesi mümkün değil.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, MIKTA Parlamento 
Başkanları Konferansı Kapanış 
oturumuna katılarak bir 
konuşma yaptı. TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, zirvenin 
kapanış konuşmasında yaptığı 
konuşmada, var olan uluslararası 
örgütlerin mevcut yapılarıyla 
sorun çözmekten uzak olduğu 
vurgusunu yaparak, “Kendi 
içinde adil olmayan BM’nin 
dünyada adalet sağlayabilmesi 
mümkün değil. MIKTA dahil bir 
çok arayış bundan ortaya çıkıyor. 
Dolayısıyla parlamenter diplomasi 
aracılığıyla yeni zeminlerin 
ortaya çıkması önem taşıyor. 
MIKTA’nın üyeleri G20 ülkeleri, bir 
anlamda dünyada belli ülkeler 
açısından rol model olarak kabul 
edilebilecek ülkeler. Yapının 
biraz daha kurumsallaşması, 
belirli mahiyete kavuşması ve 
ülke liderleri seviyesine taşınıp 
dünyada öncülük görevini 
üstlenecek seviyeye gelmesi 
arzumuzdur” diye konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’a ziyaretinde, AK PARTİ 
Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, 
TBMM İdare Amiri MHP İstanbul 
Milletvekili Erkan Haberal, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, 
CHP Kahramanmaraş Milletvekili 
Ali Öztunç ile İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MIKTA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, toplantı arasında,  
Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang ile bir görüşme yaptı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MIKTA Parlamento Başkanları Zirvesi’nde, Endonezya Bölgesel  
Temsilciler Konseyi (Senato) Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meksika’da, Ulusal Antropoloji 
Müzesi ile Leon Trotsky Müzesi’ni ziyaret etti.
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POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ 
4. DÖNEM MEZUNİYET TÖRENİ

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Polis Akademisi Başkanlığı, 
Polis Amirleri Eğitimi 

Merkezi’nde 4. dönem olarak 
gördükleri eğitimi başarıyla 
tamamlayarak mezun olmaya 
hak kazanan 2 bin 659 komiser 
yardımcısı için Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Külliyesi Kongre Merkezi’nde 
25 Aralık 2019 tarihinde tören 
düzenlendi.

Törene Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İdari 
İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, eğitimlerini 

tamamlayarak göreve 
başlamaya hak kazanan komiser 
yardımcılarını başarılarından 
dolayı tebrik etti.  Polis 
Akademisinin sadece Türkiye’de 
değil, 76 farklı ülkenin polis 
teşkilatına meslekî eğitim veren, 
stratejik öneme sahip bir kurum 
olduğunun altını çizen Mustafa 
Şentop, komiser yardımcılarının 
göreve başlamaları ile 174 yıllık 
Türk Polis Teşkilatının yeni bir 
dinamizm kazanacağını ve çok 
daha güçleneceğini belirtti. 

Son 6 yıldır yaşanılan acı 
tecrübelerin devlete, sivil 
iradeye ve hukuka bağlılığın 
önemini bir kez daha hatırlattığını 
vurgulayan Şentop, 17-25 
Aralık teşebbüsünün hemen 
sonrasında paralel ihanet 
çetesinden arındırılmaya 
çalışılan kurumlardan ilkinin Polis 
Akademisi olduğunun altını çizdi. 
“FETÖ’nün akademi üzerindeki 
tasallutunu kırmak için polis 
eğitim sistemi reformu gibi birçok 

adım attık.” diyen Şentop, hem 
iç hem de dış dinamiklerden 
kaynaklanan sebepler nedeni 
ile o dönemde bu çalışmaların, 
istenilen seviyede hayata 
geçirilemediğini kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
17-25 Aralık girişimi sonrasında 
alınan tedbirlerin, 15 Temmuz 
ihanetinin başarıya ulaşmasını 
engellediğini vurgulayarak, 
Emniyet teşkilatının, darbenin 
bertaraf edilmesinde kritik bir rol 
üstlendiği de kaydetti.

“30 bin 441 emniyet mensubu 
ihraç edildi.” 

Teröristlerden döktükleri kanların 
hesabını içeride ve dışarıda, 
sahada sormanın yanı sıra hukuk 
önünde de takibinin yapıldığını 
belirten Meclis Başkanı Şentop 
şunları kaydetti: 

“FETÖ ile mücadele kapsamında, 
üçte biri de rütbeli düzeyinde, 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Polis 
Amirleri Eğitimi Merkezi  
4. Dönem Mezuniyet 
Töreni’ne katıldı.
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30 bin 441 emniyet mensubu 
ihraç edildi. Aynı şekilde, 1866 
emniyet mensubu, haklarında 
süren soruşturmalar sebebiyle 
görevden uzaklaştırıldı. Bu 
süreci işletirken, adaletten, 
hakkaniyetten, hukuktan da 
taviz vermedik. Haklarındaki 
soruşturmalar sonucunda 
isnat edilen suçlarla ilgili bilgi, 
belge bulunamayan 10 bin 311 
emniyet mensubumuzun tekrar 
görevlerine iadesini yaptık. 
Teşkilatın personel ihtiyacını, 
FETÖ’cülerden temizlenmek 
suretiyle ortaya çıkan boşluğu 
da dolduracak şekilde giderecek 
tedbirleri süratle aldık.” 

“Diyarbakır anneleri, terörün 
acımasız ve vahşi yüzüne ayna 
tuttular.”

TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmasında Diyarbakır 
annelerine de değinerek, 
“Terör örgütünün bölge halkı 
üzerindeki baskısı ortadan 
kalktıkça, tepkiler daha yüksek 
sesle ifade edilir oldu. 114 gündür 
evlatlarına kavuşma umuduyla 
bekleyen Diyarbakır anneleri, bu 
yeni dönemin sembolü haline 
geldiler. Diyarbakır anneleri, 
terörün acımasız ve vahşi yüzüne 
ayna tuttular.” dedi. 

Türkiye’nin, demokratik 
kazanımlarından da güvenlik 
alanında elde ettiği başarılardan 
da taviz vermeden hedeflerine 

doğru yürümeyi sürdüreceğini 
belirten Şentop, “Kimse bu 
ülkeyi 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat 
gibi eski vesayetçi günlerine 
geri döndüremeyecektir. 
Milletimizi bir daha üçüncü 
sınıf demokrasiye mahkûm 
ve mecbur etmeyeceğiz. 
Geçmişte bazı dönemlerde 
yaşandığı gibi güvenliği bahane 
ederek hukukun çiğnenmesine, 
demokrasinin askıya alınmasına, 
özgürlüklerin kısıtlanmasına göz 
yummadık, göz yummayacağız. 
Hem güvenliğimizi tam anlamıyla 
tesis etmekte, hem de bunu 
hukuk ve demokrasi içinde, 
özgürlüklere sahip çıkarak 
gerçekleştirmekte kararlıyız” 
ifadelerini kullandı. 

“Bizim anlayışımızda özgürlük 
ve güvenlik birbirinin zıddı 

değil, birbirinin tamamlayıcısıdır” 
diyerek sözlerini sürdüren 
Mustafa Şentop, güvenliğin, 
ihtiyaç hiyerarşisinde ilk sıralarda 
yer aldığını belirterek, komiser 
yardımcılarına şöyle seslendi: 

“Biz insanımızı ne kadar 
yüceltirsek, vatandaşımıza ne 
kadar güçlü sahip çıkarsak, 
devletimiz de o derece 
büyüyecek, gelişecektir. Polisin 
topluma yaklaşımı, devletin 
vatandaşına yaklaşımının adeta 
aynası gibidir. Sizlerden, milletin 
canına, malına, namusuna kast 
eden vicdansızlara karşı daima 
sert ve tavizsiz; insanlarımıza 
karşı ise her zaman müşfik 
olmanızı bekliyorum. Vatandaşla 
münasebetlerimizde saygıyı 
hiçbir zaman terk etmeyecek, 
kanunların bize verdiği yetkiyi 
kullanırken, asla sınırları 
aşmayacağız.”

Şentop, “Kimse bu 
ülkeyi 27 Mayıs, 12 
Eylül, 28 Şubat 
gibi eski vesayetçi 
günlerine geri 
döndüremeyecektir. 
Milletimizi bir daha 
üçüncü  
sınıf demokrasiye 
mahkûm ve mecbur 
etmeyeceğiz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ve 
beraberindeki Parlamento 

heyeti, Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
9. Genel Kurul Toplantısına 
katılmak üzere 18-19 Aralık 2019 
tarihlerinde Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’ye resmî bir ziyaret 
gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 
görüştü

TBMM Başkanı Şentop resmî 
temasları kapsamında ilk olarak 
Bakü’de, Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev tarafından kabul 
edildi. Görüşmede Türkiye ile 
Azerbaycan arasındaki ilişkiler 
ve TÜRKPA’nın, Türk dünyasında 
birliğin güçlendirilmesinde 
oynadığı rol müzakere edildi. 
Şentop ayrıca, Aliyev’e 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selamlarını iletti. 

Şentop’tan Azerbaycan’daki 
Türk ve Azeri şehitliklerine 
ziyaret

TBMM Başkanı Şentop, temasları 
kapsamında Azerbaycan Millî 
Meclis Başkanı Oktay Asadov, 
Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin, Kırgızistan Meclis 
Başkanı Dastanbek Cumabekov 
ve KKTC Meclis Başkanı 
Teberrüken Uluçay ile merhum 

Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 
mezarını, Şehitler Hıyabanı ve 
Türk ve Azeri şehitliklerini ziyaret 
ederek, Cumhurbaşkanı Haydar 
Aliyev’in anıt mezarına çelenk 
bıraktı.

“Dünyanın, Dağlık Karabağ 
sorununa seyirci kalmasını ve 
ABD Senatosunun Ermeniler 
lehine kararlar almasını 
teessüfle karşılıyoruz.” 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
basın mensuplarına açıklama 
yaparak, dünyanın hızlı bir 
süreçten geçtiğini, TÜRKPA 
üyelerinin geçmişte kaybettiği 
zamanı telafi edecek bir 
hızla çalışmalarını sürdürmesi 
gerektiğini söyledi. 

Türk devletleri arasında ticareti 
kolaylaştıran bir zeminin 
oluşturulması gerektiğini 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Parlamento heyeti, TÜRKPA 
Meclis Başkanları Toplantısı ve TÜRKPA 9. Genel Kurul Toplantısına katıldı. 
TBMM Başkanı Şentop, TÜRKPA Dönem Başkanlığını Azerbaycan’a devretti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP VE  
PARLAMENTO HEYETİ 
AZERBAYCAN’DA
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belirten Şentop, ortak dilin 
oluşturulmasına yönelik daha 
yoğun çalışmaların yapılması 
gerektiğini vurguladı. Şentop, 
Özbekistan ve Kazakistan’ın 
Latin harflerine geçişle ilgili 
çalışmalarını memnuniyetle 
karşıladıklarını ifade etti. 

Türkiye olarak Azerbaycan’daki 
reformları takdirle izlediklerini dile 
getiren Şentop, bu reformların, 
Azerbaycan’ın geleceği açısından 
hayırlı sonuçlar doğuracağını 
ümit ettiğini kaydetti. 

ABD Senatosunun 1915 olaylarına 
ilişkin kararı ve Dağlık Karabağ 
sorununa da değinen Şentop, 
şöyle konuştu:

“Dağlık Karabağ sorununun 
uluslararası hukuk bağlamında 
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü 
ve egemenlik haklarına saygı 
çerçevesinde çözülmesi 
gerektiğini her zaman dile 
getiriyoruz. Dünyanın bu konuda 
seyirci kalmasını ve Ermeniler 
lehine kararların alınmasını 
teessüfle karşılıyoruz. Burada 

çok yakın zamanda yaşanmış 
büyük bir katliam var. Buna ses 
çıkarmamaları, unutmuş olmaları 
üzüntü verici ve kınanacak 
durumdur. 

Eğer katliamlar konusunda 
objektif ve ilkeli tavır 
sergilenmezse, çifte standartlarla 
hareket edilirse dünyada barış 
ve huzurun sağlanması mümkün 
olmaz. Parlamentoların da tarihî 
olaylarla ilgili karar almasını doğru 
bulmuyoruz. Bu kararlar siyasî 
kararlardır.”

TÜRKPA 9. GENEL KURUL TOPLANTISI

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 
9. Genel Kurulu Toplantısı, 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Azerbaycan Millî Meclis Başkanı 
Oktay Asadov, Kazakistan Meclis 
Başkanı Nurlan Nigmatulin, 
Kırgızistan Meclis Başkanı 
Dastanbek Cumabekov ve 
gözlemci sıfatıyla Özbekistan 
Meclis Başkanı Tanzila Narbayeva 
başkanlığındaki heyetler ile 
TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek 
Mamayusupov’un katılımı ile 
yapıldı. 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, vatandaşlarla ve Türk üniversitelerinden mezun Cibutililerle 
de fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
TÜRKPA Dönem Başkanı sıfatı 
ile Asamble Konseyi Açılış 
Konuşmasını yaptı. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Birleşmiş 
Milletler ve BM Güvenlik Konseyi 
gibi küresel örgütlerin, hâkim 
devletlerin çıkarlarına çalışan 
çifte standarda sahip, bölgesel 
sorunlara bölge ülkelerinin 
gözüyle bakamayan bir düzene 
dönüştüğünü belirtti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın “Dünya beşten 
büyüktür” ifadesine atıfta bulunan 
Şentop, “Dünya artık eski dünya 
değildir. Yeni dünyada hemen 
hemen herkes, teknolojinin 
sağladığı imkânlarla paralel olarak 
birey ölçeğinde dahi uluslararası 
arenada yerini almaktadır. 
Bunun en doğal sonuçlarından 
biri de milletlerin temsilcileri 
parlamenterlerin ve parlamenter 
yapıların uluslararası alanda 
varlığını ve etkinliğini her geçen 
gün artırmasıdır.” dedi. 

İnsanlığa karşı işlenen terör 
gibi suçlarda iş birliğinin 
geliştirilmesine önem verdiklerini 
vurgulayan Şentop, şöyle 
konuştu: 

“Türkiye olarak özellikle FETÖ, 
PKK ve PYD terör örgütleriyle 
mücadelenin ülkemizin en 
öncelikli millî güvenlik meselesi 
olduğunu ifade etmeliyim. 
Üye ülkelerden FETÖ’nün, 

ülkelerindeki faaliyetlerine 
ve mevcudiyetine yönelik 
kesin tedbirler almalarını, 
Türkiye tarafından yapılan 
iade ve mal varlığı dondurma 
taleplerine ilişkin süreçleri 
neticelendirmelerini bekliyoruz. 
En başta kardeşlik hukuku, 
sonrasında bu çatı altında 
yürüttüğümüz parlamenter 
diplomasinin gereği terör 
ve organize suç örgütleriyle 
mücadeledeki iş birliğimizi daha 
da güçlendirmeliyiz.” 

Şentop, Dönem başkanlığını 
Azerbaycan’a devretti 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
konuşmasının ardından başkanlığı 
simgeleyen tokmağı Azerbaycan 
Millî Meclisi Başkanı Oktay 
Asadov’a takdim ederek, TÜRKPA 
Dönem Başkanlığını Azerbaycan’a 
devretti. 

Toplantıda “Türk Devletlerinin 
birliği için yapılacak çok iş var” 
vurgusu 

Başarılı dönem başkanlığı 
nedeniyle Türkiye’ye teşekkür 
eden Asadov, Azerbaycan’ın da 
dönem başkanlığında TÜRKPA’nın 
amaçlarının hayata geçirilmesi 
için gerekli tüm adımları atacağını 
vurguladı. Kazakistan Meclis 
Başkanı Nigmatulin de Türk 
devletlerinin birliği için yapılacak 
çok iş olduğunu, üye ülkelerin, 
bu birliğin sağlanması için daha 
fazla çaba sarf etmesi gerektiğini 
dile getirirken, Kırgızistan 
Meclis Başkanı Cumabekov da 
TÜRKPA’nın, Türk dili konuşan 
ülkelerin birliği ve halkların 
dostluğunun pekiştirilmesi 
açısından yapıcı güç olduğunu 
ifade etti. Özbekistan Meclis 
Başkanı Tanzila Narbayeva 
da, TÜRKPA’yı, Türk devletleri 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
katkı sağlayan önemli platform 
olarak gördüklerini, TÜRKPA’ya tam 
üye olmaya olumlu baktıklarını 
ifade etti. 

Heyet başkanlarının 
konuşmalarının ardından 
yapılan müzakerelerde Türk 
Dünyası Kadın Milletvekilleri 
Grubunun ve Türk Dünyası 
Genç Parlamenterler Grubunun 
kurulması kararlaştırıldı. Bildirinin 
kabul edilmesiyle sona eren 
toplantının ardından katılımcılar 
aile fotoğrafı çektirdi. 

“Türkiye olarak özellikle 
FETÖ, PKK ve PYD  

terör örgütleriyle 
mücadele ülkemizin  

en öncelikli millî 
güvenlik meselesi”
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Meclis Başkanlarının Ortak Basın Toplantısı

Toplantı sonrasında Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye  Meclis Başkanları 
ortak basın toplantısı düzenledi. 

Azerbaycan Millî Meclisi Başkanı Asadov, kabul 
edilen bildiride Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne 
ve Dağlık Karabağ sorununun uluslararası 
hukuk kuralları çerçevesinde çözümüne destek 
verildiğini belirtti.  Asadov, TÜRKPA 10. Genel Kurul 
Toplantısının 2020’de Kazakistan’da yapılacağını da 
açıkladı. 

“TÜRKPA’yı güçlendirmek ve uluslararası alanda 
etkin yapı haline getirmek hepimizin vazifesi”

TBMM Başkanı Şentop da toplantıda, TÜRKPA 
mevzuatında bazı iyileştirmeler yaptıklarını 
vurgulayarak, “Kurumsal altyapısını çeşitlendirerek 
TÜRKPA’yı güçlendiriyoruz. TÜRKPA üyesi olmayan 
diğer kardeş ülkelerin de bu yapıya dâhil olmalarını 
sağlamak için gayret ediyoruz. Özbekistan da 
inşallah en yakın zamanda üye olarak dâhil olacak 
TÜRKPA’ya. Darısı Türkmenistan’ın başına. TÜRKPA’yı 
güçlendirmek ve uluslararası alanda etkin yapı 
haline getirmek hepimizin vazifesi.” diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’UN 
İKİLİ GÖRÜŞMELERİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Azerbaycan’daki 
temasları kapsamında,  Başbakan 
Ali Asadov ile de görüştü. 
TÜRKPA’yla ilgili değerlendirme 
yapılan görüşmede TBMM 
Başkanı Şentop ve Başbakan 
Asadov, Türkiye ve Azerbaycan 
arasındaki ilişkiler hakkında da 
görüş alışverişinde bulundu. 

Şentop, temasları kapsamında 
Kırgızistan Meclis Başkanı 
Dastanbek Cumabekov ve 
Özbekistan Senato Başkanı 
Tanzila Narbayeva ile de biraraya 
geldi.

Azerbaycan temaslarını basın 
mensuplarına değerlendiren 
Şentop, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ve katılımcı meclis 
başkanlarıyla verimli görüşmeler 
gerçekleştirdiğini belirterek, 
“TÜRKPA, Türkiye’nin önem 

verdiği bir asamble. 
TÜRKPA’nın güçlenmesini ve 
uluslararası arenada daha 
etkin hâle gelmesini, faaliyet 
alanının da genişlemesini 
istiyoruz. Ayrıca üye sayısının 
da artmasını istiyoruz. 
Özbekistan da seçimlerin 
akabinde üye olacak. 
Türkmenistan’ın da üye 
olmasını arzu ediyoruz. Bu 
yönde de gayretlerimiz, 
çalışmalarımız olacak. Bütün 
ülkelerin mutabık kaldığı 
husus, TÜRKPA’nın daha da 
güçlendirilmesi ve etkin hâle 
getirilmesi yönündeydi. “ 
şeklinde konuştu.

Daha sonra Katar Şûra 
Konseyi Başkanı Ahmed 
Bin Abdullah Al Mahmoud 
ile bir araya gelen Şentop, 
görüşmede, sekretaryasını 
İran’ın yaptığı Asya 
Parlamenter Asamblesi’nin, 
daha etkin kılınması için çaba 
gösterilmesi gerektiğini dile 
getirdi.
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TÜRKİYE, 
KADINA 
ŞİDDETE KARŞI 
TEK YÜREK 
OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kadına yönelik şiddet,  
insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir.  
Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı 
mücadeleye devam edecek, inşallah bu ayıbı el birliğiyle 
ülkemizden tamamen sileceğiz.”

Dünyada kadınların yaşadığı 
her türlü şiddete karşı 
Türkiye’nin mücadelesi 

devam ederken, 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü’nde başta 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
kadına yönelik şiddet kınandı ve 
Türkiye’nin kadına yönelik şiddeti 
sona erdirebilmek için tek yürek 
olduğunun mesajları verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“İnşallah bu ayıbı el birliğiyle 
ülkemizden tamamen sileceğiz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, sosyal medya 
hesabından yayımladığı 
mesajında, Kadına yönelik şiddet, 
insanlığa karşı işlenen en büyük 
suçlardan biridir. Kadına yönelik 
şiddete, istismara, tacize ve 
ayrımcılığa karşı mücadeleye 
devam edecek, inşallah bu ayıbı 
el birliğiyle ülkemizden tamamen 
sileceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele Günü programında 
katılımcılara hitap etti. Şiddetin, 
kime ve ne şekilde uygulandığı 
fark etmeksizin, toplumların 
ruhunda peydah olmuş kötü 
huylu bir tümör olduğunu 
vurgulayan Emine Erdoğan, 
“İnsanlığı zehirleyen bu habis 
urun, kökünden kazınması 
noktasında hepimiz canla başla 
mücadele etmeliyiz.” ifadesini 
kullandı. Birleşmiş Milletlerin (BM) 
hazırladığı rapora göre, dünyada 
her gün 137 kadının eşi ya da bir 
yakını tarafından öldürüldüğünü 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
“2017’de dünyada kasten 
öldürülen kadın sayısı 87 bindi. Bu 

kadınların 30 bini eşinin ya da bir 
yakınının saldırısı sonucu yaşamını 
yitirdi. Ülkemizde de maalesef 
vicdanlarımıza hançer gibi 
saplanan, bizi insanlığımızdan 
utandıran elim vakalar yaşandı.” 
diye konuştu.

“Kadına yönelik şiddet küresel 
bir sorun.”

“Maalesef kadına yönelik şiddet 
tüm dünyada yaşanan küresel 
bir sorundur. Belli bir coğrafyası, 
dili, dini ya da ırkı yoktur. Gelişmiş 
olduğu düşünülen ülkelerde 
dahi şiddet ve cinsel saldırılar 
gündelik bir pratik haline 
gelmiştir” diyen Emine Erdoğan, 
“Tek bir kadının dahi öldürülmesi, 
insanlığı haince sırtından 
bıçaklamaktır. Unutmayalım 
her bir can alındığında güneş 
öğle vakti batıyor. Yıldızlar, asılı 
oldukları yerlerden birer birer 
düşüyor ve her seferinde dünya 
biraz daha karanlığa gömülüyor.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Kadına yönelik şiddetin sadece 
fiziksel yönüyle değil, ekonomik 
ve psikolojik yönleriyle de 
ele alınması gerektiğine 
değinen Erdoğan, hukuki 
düzenlemelerden kültürel 
normların yorumlanmasına kadar 
her alanda yapılması gerekenler 
olduğunu hatırlattı.

“Söz konusu olan şiddetse 
kol kırıldığında yen içinde 
kalamaz.”

Her şeyden önce, kadına 
yönelik şiddetin eşler arası ya 
da aile arasındaki “mahrem alan” 
kavramıyla meşrulaştırılmasının 
önüne geçilmesi gerektiğini 
vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Söz konusu olan şiddetse 
kol kırıldığında yen içinde 
kalamaz. Sıfatları ne olursa 
olsun, insanlar hiçbir şekilde 
birbirlerinin sahipleri 
olamazlar. Erkekler kadınları 
mülk edinemezler. Üstünlük 
iddia edemezler. Kimsenin 
bir başkasının bedensel ve 
ruhsal bütünlüğünü zedeleyici 
eylemler gerçekleştirmeye hakkı 
yoktur. Şiddet ve kaba kuvvet, 
erkek olmanın unsurlarından biri 
olarak görülüyor. Halbuki, erkek 
ya da kadın herkes, insan olmak 
için doğar.”

Emine Erdoğan, tek bir insanın 
öldürülmesini tüm insanlığın 
öldürülmesiyle bir tutan İslam 
dininin, kadın katliamlarının ve 
şiddetin kaynağı olarak işaret 
edilmesine asla tahammül 
gösterilemeyeceğine vurgu 
yaptı.Şiddet gören kadınların, ilgili 
kurumlara başvurarak hak arama 
mücadelelerini sürdürdüğünü 
bildiren Erdoğan, “Eskiden ölümle 
burun buruna gelen kadınlar dahi 
şiddet gördüğünü belgelemek 
için kurum kurum dolaşmak 
durumunda kalıyordu. Oysa 
6284 sayılı kanun ile sadece 
şikayetle dahi uzaklaştırma kararı 
aldırarak kendilerini ilk anda 
koruyabiliyorlar. Bu kesin çözüm 
olmamakla beraber, akut bir 
tedbirdir. Mal varlığına dahi tedbir 

konabilirken, can söz konusu 
olduğunda, hiçbir şey elbette 
riske edilemez.” ifadelerini 
kullandı. Birçok sivil toplum 
kuruluşunun, şiddete maruz 
kalan kadınlarla birlikte hareket 
ettiğine işaret eden Erdoğan, 
toplumun her katmanında büyük 
bir hassasiyet var. Umuyorum 
ki bir gün gelecek ve hiçbir 
kadın korku terörü altında bir 
hayat sürmeyecek. Fakat o gün 
gelene kadar mücadelemizi 
sürdürmeli, toplumsal dönüşümü 
beraberinde getirecek adımları 
da atmalıyız. Lütfen bu noktada 
medya dilinin ne kadar önemli 
olduğunu göz ardı etmeyelim.” 
dedi.

“Kadın insandır, biz 
insanoğluyuz.”

Emine Erdoğan, anne ve 
babalara da seslenerek,  
“Lütfen evlatlarımızı yetiştirirken, 
cinsiyetlerine mahsus imtiyazları 
olduğuna inanmalarına müsaade 
etmeyin.” dedi. Konuşmasında, 
Anadolu’nun bilge ozanı Neşet 
Ertaş’ın da bir sözünü hatırlatan  
Emine Erdoğan, “ ‘Kadın insandır, 
biz insanoğluyuz.’ Bırakın 
kadınların bir damla kanının 
dökülmesini, bir damla gözyaşı 
dökmelerine dahi toleransımız 
yoktur.” diyerek, sözlerini 
tamamladı. 

Emine Erdoğan:  
“Bir gün gelecek ve 

hiçbir kadın  
korku terörü altında  

bir hayat  
sürmeyecek.”
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Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadelede Yeni Adımlar 

Törende konuşan Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 
ise, “Kadına yönelik şiddete 
karşı ‘Mercan’ seferberliği”ni 
başlattıklarını belirterek, devletin 
kadına yönelik şiddete karşı 
mücadelede yeni yapılacak 
düzenlemeleri şöyle sıraladı: 
“(2020-2021 Koordinasyon Planı) 
6284 sayılı Kanun uygulamasının 
değerlendirilmesine yönelik 
yeni bir araştırma yapacağız. 
Araştırma sonuçları ışığında, 
Kanuna ilişkin değişiklik önerileri 
ve alt düzenlemelere dair 
ortak çalışma yürüteceğiz. 
Adliyelerde ‘adli destek birimleri’ 
oluşturacağız. 6284 sayılı Kanun’a 
ilişkin ihtisas mahkemeleri 
görevlendirilecek. Öfke Kontrol 
Programları yürüteceğiz. Eğitimin 
her kademesinde müfredatı 
güncelleyeceğiz. Mercan 

Seferberliği 
ile kadına 
yönelik 
şiddetle 
mücadele 
etmekle 
beraber 
kadınlarımızın 
kendi 
hikâyelerini 
yazabilmeleri 
için fırsatlar 
sunmayı, 
annelik rolünü güçlendirecek 
politikalar geliştirmeyi, karar  
alma mekanizmalarında daha 
fazla yer almalarını sağlamayı,  
sosyo-ekonomik açıdan 
güçlenmelerini desteklemeyi 
hedefliyoruz.” Cumhurbaşkanlığı 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Törene, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu ve  
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 
katıldı.

TBMM KEFEK Başkanı  
Canan Kalsın: 

Öte yandan TBMM Kadın Erkek 
Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
Başkanı Canan Kalsın, kadına 
yönelik şiddet hadiselerinin 
azaltılması ve önlenmesi 
noktasında toplumun tüm 
kesimlerinin dayanışma 
sergilemesi ve ne olursa olsun 
bütün şiddet olaylarının en güçlü 
şekilde kınanması gerektiğini 
belirtti.

SİYASİLERDEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MESAJLAR 

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu: 

“Kadınlar dünyanın her tarafında 
saygı duyulan kişilerdir. Kadına 
yönelik şiddeti azaltmanın yolu 
erkeğin eğitiminden geçer. 
Erkeğin kadına saygı duyması 
gerekiyor. Kadının ne kadar 
değerli bir varlık olduğunu, 
toplumun her alanında kadının 
eşit yurttaş olarak çalışması 
gerektiğini çocukluğundan 
başlayarak anlatmamız lazım. 
Kadınlara yeri geldiğinde pozitif 
ayrımcılık yapmak evrensel 
bir kuraldır. Kadını cinayete 
kurban edenlere insan olan ve 
yüreğinde insan sevgisi taşıyan 
herkesin karşı çıkması gerekiyor.”

HDP Eş Genel Başkanı Sezai 
Temelli: 
“Türkiye’de dün kadınlar buluştu. 
Polis 25 Kasım eylemine 

müdahale etti. Kadına yönelik 
şiddete karşı mücadele gününde 
yine şiddet vardı.”

MHP Grup Başkan Vekili Erkan 
Akçay: 

“Bu cinayetler sadece adli bir 
olay değil aynı zamanda sosyal 
bir sorundur. Bu vahşeti bitirmek 
hepimizin görevidir. Kadına karşı 
şiddete başvuran ve öldürenleri 
en ağır şekilde cezalandırmalıyız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener: 
“Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Günü”nde, tepkilerini 
ortaya koyan kadınlarımıza 
yapılan müdahale ve parti 
standımıza yapılan saldırı, 
mevcut iktidarın ve küçük 
ortağının, “Kadına Yönelik 
Şiddetle” mücadelede ne kadar 
samimiyetsiz olduğunu bizlere 

bir kez daha göstermiş oldu. 
Kadına yönelik her türlü şiddet 
ve ayrımcılığın karşısında olmaya 
devam edeceğiz.”

Saadet Partisi Genel Başkanı 
Temel Karamollaoğlu: 
“Artık kadına şiddet, taciz ve kadın 
cinayetleri haberlerini duymak 
istemiyoruz. Annelerimizin, 
eşlerimizin, kızlarımızın daha 
mutlu, güvende ve geleceğinden 
emin bir şekilde yaşaması için 
çalışma ve eğitim hayatı başta 
olmak üzere diğer tüm alanlarda 
gerekli düzenlemeleri yapacağız. 
Kadınlarımız bir kadın olarak bu 
ülkede huzurlu yaşasın istiyoruz.”

BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici: 
“Kadına yönelik şiddet insanlık 
suçudur. Bunun inancımız ve 
kültürümüzde yeri yok. Alınacak 
her türlü tedbirin yanındayız.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sancaktepe’de Recep Tayyip 
Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Türk Kadınına Seçme Seçilme 
Hakkı Verilmesi ve Kadın Hakları Günü” başlıklı programda yaptığı 
konuşmada, seçme ve seçilme hakkının demokratik bir hak olduğunu 
belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, haklar ve 
özgürlükler konusunda 

Müslümanların kaynak olarak 
kullandığı en önemli belgenin 
Medine Sözleşmesi olduğuna 
işaret ederek, “622’de kabul 
edilen sözleşme, putperestler, 
Yahudiler, Müslümanlar ve diğer 
toplulukların hukukunu koruma 
altına almıştır. 

Aynı şekilde hepimizin eşit 
olduğuna vurgu yapan 

Peygamberimiz’in 632’de yaptığı 
Veda Konuşması da haklar ve 
özgürlükler konusundaki önemli 
dayanaklarımızdandır. 

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Fransız kadın 
filozof Olympe de Gouges 
tarafından 5 Aralık 1791 tarihinde 
yayınlanan 17 maddelik Kadın 
Hakları Bildirgesi daha sonraki 
yıllarda yürütülen kadın hakları 
mücadelesine de dayanak teşkil 
etti.” diye konuştu.

Kadın Hakları Bildirgesi’nin  
143. yılı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, 
daha sonra Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, kadınlara milletvekili 
seçme-seçilme hakkı tanıyan 
kanunu 5 Aralık 1934 tarihine denk 
getirmesinin de sembolik bir 
değer ifade ettiğini belirterek, o 
günün Kadın Hakları Bildirgesi’nin 
yayımlanmasının 143’üncü yıl 
dönümü olduğunu söyledi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Şentop, 

KADINLARIN SİYASETTE TEMSİLİNİ 
ARTIRMAKTA KARARLIYIZ
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1934’te 
milletvekili 
seçme-
seçilme hakkı 
verildikten 
sonra 
kadınların 8 
Şubat 1935’te 
seçme ve 
seçilme 
haklarını 
kullandıklarını 
hatırlatarak, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Kadınların 
siyasette 
temsilini 
artırmakta 
kararlıyız. 
Seçim 
sonunda 
17 kadın 
milletvekili 
TBMM üyesi 
oldu. Böylece 
TBMM’nin 
yüzde 

4,52’sini 
kadınlar oluşturdu. O yıl Türkiye, 
Meclis’te temsil edilen kadın 
sayısı oranıyla dünyada ikinci 
sırada yer aldı. Ancak ilk TBMM 
üyesi kadınlar arasında Nezihe 
Muhiddin, Şaziye Berrin gibi 
kadınlar yer almadı. Oysa 
Nezihe Muhiddin, kadınların 
siyasî haklarına kavuşması için 
uzun yıllar mücadele eden bir 
kişiydi. Bu konudaki kararlılığını 
1923’te ‘Kadınlar Halk Fırkası’nı 
kurarak göstermişti. Üzülerek 
ifade etmek gerekirse kadınların 
TBMM’de temsil oranının 1935’in 
ilerisine geçmesi için Türkiye 72 
yıl beklemek zorunda kalmıştır. 
Kadınların TBMM’de yeniden 
nitelikli bir oranda temsil 
edilmeleri, 22 Temmuz 2007’de 
yapılan genel seçimlerde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın kararlılığı 
sonucu gösterilen kadın adaylarla 
mümkün oldu. Kadınların 
seçme-seçilme hakları, sadece 

milletvekilli seçme-seçilme hakkı 
ile sınırlı değildi. Kadınlar yerel 
yönetici de olamıyorlardı. Bu 
sebeple kadınlar ilk kez seçme-
seçilme hakkına, 3 Nisan 1930’da 
kabul edilen Belediye Kanunu 
ile kavuştular. Bu anlamda 
kadınların seçme-seçilme hakkına 
kavuştukları tarihin 3 Nisan 1930 
olduğunu söylemek gerekiyor. 
1930’da yapılan yerel seçimler 
siyasî tarihimizin ilklerine sahne 
oldu. Türkiye’de ilk yerel seçim 
14 Ekim 1930’da yapıldı. Kadınlar 
ilk defa 1930 yerel seçimlerinde 
hem oy kullandı, hem aday oldu.”

TBMM Başkanı Şentop, kadınların 
siyasî haklarına kavuşmalarının 
daha sonra yapılan muhtar 
seçimleri ile devam ettiğine işaret 
ederek, “Belediye Kanunu’nda 
yapılan değişikliğin ardından  
26 Ekim 1933 tarihli 2329 
sayılı kanun ile 442 sayılı Köy 
Kanunu’nun 20’nci maddesi 
değiştirildi. Böylece kadınların köy 
muhtarı ve ihtiyar heyeti üyesi 
olmalarının önü açıldı.” dedi.

“Bugün erkekler hangi hakları 
haiz ise kadınlar da aynı hakları 
haiz”

Bugün ayrıntı gibi görülen hakları 
elde etmenin bir dönem oldukça 
zor olduğunun altını çizen TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Şentop, şöyle 
devam etti:

“Çünkü dönemin ekonomik, 
sosyal, siyasî, kültürel şartları 
günümüzden çok farklıydı. 
Sadece Türkiye’de değil, 
dünyada da kadınların seçme-
seçilme hakkına kavuşması 
sonraki yıllarda mümkün oldu. 
Bugün erkekler hangi hakları 
haizse kadınlar da aynı hakları 
haiz. İlkokuldan başlamak üzere 
üniversiteye kadar kızlarımız, 
örgün eğitimde en etkin şekilde 
yer alıyorlar. Bugün ilk ve 
ortaöğretimde okuyan 18 milyon 

çocuğumuzun yarısı kız. Aynı 
şekilde üniversitelerimizdeki 7,5 
milyon gencimizin yarısı kız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı olarak ifade edecek 
olursam, kadınlar TBMM’de en 
yoğun şekilde temsil ediliyorlar. 
Önceki dönemlerde olmadığı 
kadar çok kadın milletvekili 
Meclisimizde görev yapıyor. 
Hakkını teslim etmek gerekirse 
birçok konuda olduğu gibi 
kadınların TBMM’de temsil 
edilmeleri konusunda da AK 
PARTİ öncülük yapıyor. 28’inci 
yasama döneminde Meclisimize 
102 kadın milletvekili girdi. 

Bunların 53’ü AK PARTİ’li. Yani  
AK PARTİ grubunun yüzde 18,28’i 
kadın milletvekillerimiz. Kadınların 
siyasette temsil oranlarını 
artırmak için en çok gayret 
eden kişi Genel Başkanımız 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan. Partimiz 
de kadınları daha etkin hâle 
getirmek için teşvik ediyor. Onları 
partimizin her kademesinde 
görev yapmaya davet ediyor. 
Nitekim muhtar seçimlerinde 
yapılan teşviklerin ve çağrıların 
çok katkısı oldu. 31 Mart 2019 
yerel seçimleri sonrasında bin  
65 kadın adayımız muhtar seçildi. 
81 vilayetimizde seçilen belediye 
başkanlarının sadece 5’i kadındı. 
İlçe ve belde belediyelerinde 
ise toplam 40 kadın belediye 
başkanı seçildi. 

AK PARTİ olarak belediye 
başkanlığı seçimlerinde  
25 kadın aday gösterdik. Bu 
arkadaşlarımızdan 8’i belediye 
başkanı seçildi. Seçilme başarısı 
gösteren hanım kardeşlerimizden 
biri de Sancaktepe Belediye 
Başkanımız Sayın Şeyma Döğücü 
oldu. Kadınlarımızı temsilen 
Sayın Döğücü’nün elde ettiği bu 
başarının son derece gurur verici 
olduğunu düşünüyorum.”
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Moldova Cumhurbaşkanı 
İgor Dodon ve 
beraberindeki heyet, 30 

Aralık 2019 tarihinde Türkiye’ye 
resmî bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
Moldova Cumhurbaşkanı İgor 
Dodon’u resmî törenle karşıladı.

Törende, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ile Cumhurbaşkanılığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da 
yer aldı. Konuk heyette,  Moldova 
Başbakanı Ion Kiku ile Gagauz 
Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah da 
hazır bulundu.

Karşılama töreninin ardından 
baş başa görüşmeye geçen 
iki cumhurbaşkanı, daha sonra 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi Toplantısına başkanlık etti. 

İki ülke arasında 4 anlaşma 
imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
mevkidaşı Dodon’un huzurunda 
iki ülke arasında 4 anlaşmanın 
imza töreni gerçekleştirildi. Bu 
doğrultuda, iki ülke hükümetleri 
arasında “Türkiye Moldova 
Kombine Yük Taşımacılığı 
Anlaşması” Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan 
ile  Moldova Ekonomi ve Altyapı 
Bakanı Anatol Usatıi tarafından 
imzalandı. 

İki ülke hükümetleri arasındaki 
“Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, 
İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında 

Anlaşma” ise Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile 
Moldova  Dışişleri ve Avrupa ile 
Entegrasyon Bakanı Aureliu Ciocoi 
tarafından imza altına alındı. 

“Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova 
Cumhuriyeti Arasında Sürücü 
Belgelerinin Değişimi ve Karşılıklı 
Olarak Tanınması Anlaşması” 
ile iki ülke hükümetleri arasında 
“Kolluk Personelinin Güvenlik 
Alanında Eğitim ve Öğretimine 
İlişkin İşbirliği Anlaşması” İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ile 
Moldova İçişleri Bakanı Pavel 
Voicu tarafından imzalandı. 

Erdoğan’dan Moldova’daki 
FETÖ okullarının Türkiye 
Maarif Vakfı’na devredilmesini 
bekliyoruz.” mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Konuk Cumhurbaşkanı Dodon 

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI 
TÜRKİYE’NİN KONUĞU OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında, “Ülkedeki 
FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesini bekliyoruz.” 
mesajını verirken, konuk Cumhurbaşkanı’nı TBMM’de ağırlayan TBMM 
Başkanı Şentop, ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilere verilen önemin 
göstergesi olarak değerlendirdiğini söyledi.
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anlaşmaların imza töreninin ardından ortak 
basın toplantısı düzenledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Dodon toplantıda 
yaptığı açıklamada, “Moldova hükümeti, 
Türkiye’nin birçok alanda stratejik ortağı 
olduğuna inanıyor. İki ülke arasında şu ana 
dek 72 anlaşma imzalandı. Bugün imzalanan 
4 anlaşmanın da iki ülke hükümetlerince 
onaylanmasını bekliyoruz.” dedi. Dodon, 
iki ülke arasında özellikle ekonomi ve 
ticarette iş birliğinin çok iyi sürdürüldüğünü 
de belirterek, 2020’nin ilk yarısında Karma 
Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının 
gerçekleştirilmesinde mutabık kaldıklarını da 
kaydetti.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Moldova’nın toprak bütünlüğünü, 
istikrarını, refahını ve kalkınmasını 
desteklediklerini dile getirerek, geçen 
yıl yaptığı Moldova ziyareti sırasında 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini 
kurduklarını ve ilişkileri, stratejik ortaklık 
seviyesine yükselttiklerini anımsattı. 
Erdoğan, “Bugün bu mekanizmanın ilk 
toplantısını yapıyoruz. Moldova’da 400’ü 
aşkın proje gerçekleştiren TİKA’nın ve 
diğer kurumlarımızın daima yanlarında 
olduğunu ifade ettim. Gagauz Türkleri, 
Moldova ile aramızdaki en sağlam dostluk 
köprülerinden biridir.” şeklinde konuştu.

Karşılıklı ticaret hacminin son 16 yılda yüzde 
850, 2019 yılının 10 ayında ise geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 40 oranında 
arttığını dile getiren Erdoğan, “Ancak 500 
milyon dolara yaklaşan ticaret hacmimiz 
hâlâ 1 milyar dolar hedefimizin gerisindedir. 

2016 yılında yürürlüğe giren Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın sağladığı ivmeyi korumakta 
kararlıyız.” değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, “Ülkedeki FETÖ okullarının Türkiye 
Maarif Vakfı’na devredilmesini bekliyoruz. 
Moldova’nın Millî Eğitim Bakanlığıyla Türkiye 
Maarif Vakfı’nın müşterek çalışmasıyla 
burada çok önemli adımları atabiliriz.” 
ifadelerini kullandı.

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve beraberindeki heyet,  
30 Aralık 2019 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etti.  
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Türkiye-Moldova arasında  
4 anlaşma imzalandı.

Moldova  Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Aureliu Ciocoi, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Anatol Usatıi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
KONUK CUMHURBAŞKANI’NI  
TBMM’DE AĞIRLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ise, Moldova 
Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile 
Meclis’te bir araya geldi. Konuk 
Cumhurbaşkanı Dodon’u Mecliste 
ağırlayan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, görüşmede 

yaptığı 
açıklamada, 
Moldova 
Cumhurbaşkanı 
Dodon ve 
beraberindeki 
heyeti 

TBMM’de ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Mustafa 
Şentop, “Üst düzeydeki bu 
ziyaretinizi, iki ülke arasındaki 
ilişkilere verilen önemin büyük bir 
göstergesi olarak görüyorum.” 
ifadesini kullandı. 

Görüşmede, Moldova 
Başbakanı Ion Chicu, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM 

Başkanvekili Levent Gök, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Moldovalı bakanlar 
ile her iki ülkeden milletvekilleri 
yer aldı. 

Şentop daha sonra, konuk 
Cumhurbaşkanı onuruna öğle 
yemeği verdi.

Öte yandan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Moldova Cumhurbaşkanı 
Igor Dodon onuruna 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
verdiği akşam yemeğine de 
katıldı.
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Somali’nin başkenti 
Mogadişu’da 28 Aralık 2019 
tarihinde gümrük merkezi 

yakınlarında bomba yüklü aracın, 
üniversite öğrencilerini taşıyan 
otobüsün geçişi sırasında infilak 
ettirilmesi sonucu 2’si Türk, 
80’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Eş-Şebab örgütünce üstlenilen 
bombalı saldırıda yaralananların 
büyük bölümü Mogadişu Somali 
Türkiye Recep Tayyip Erdoğan 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
tedavi ediliyor. Sağlık Bakanlığı, 
saldırının ardından yaralıların 
tedavisine destek vermek 
amacıyla harekete geçerek, 
bu kapsamda Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi 
personelden oluşan 20 kişilik 
ekibi Somali’ye gönderdi. 

Öte yandan patlamada hayatını 
kaybeden 2 Türk vatandaşının 
cenazesi Türkiye’de defnedildi.

Saldırıda yaralananlar arasında 
yer alan 16 kişi de Türkiye’deki 
hastanelerde tedavi altına 
alınmak üzere Türkiye’ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan saldırıyı lanetleyerek, 
Türkiye’nin, Somali’nin her zaman 
yanında olacağı mesajını verdi. 
Erdoğan’ın mesajı şöyle:

“Mogadişu’daki terör saldırısını 
lanetliyor, saldırıda hayatını 
kaybeden 2 vatandaşımıza ve 
Somalili kardeşlerime Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyorum. Milletimize ve kardeş 
Somali halkına taziyelerimi 
iletiyorum. Türkiye her zaman 
Somali’nin yanındadır.”

Öte yandan Erdoğan, Somali 
Cumhurbaşkanı Muhammed 
Abdullah Farmajo ile de  telefon 
görüşmesi gerçekleştirerek, 
Somali halkına taziyelerini iletti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ise, sosyal medya 
hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Somali’nin başkenti 
Mogadişu’da gerçekleştirilen 
terör saldırısında içlerinde 2 
vatandaşımızın da bulunduğu 
çok sayıda sivilin hayatını 
kaybettiğini teessürle 
öğrendim. Dost Somali 
halkına ve hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı diliyorum.

Somali’de gerçekleşen saldırı, 
terörün ne denli insanlık 
düşmanı bir yöntem olduğunu 
göstermesi bakımından acil bir 
uyarıdır. Bu acı olay, Türkiye’nin, 
terörün her türlüsüne karşı 
yürüttüğü kararlı ve örnek 
mücadelenin haklılığını bir kez 
daha ortaya koymaktadır.”

SOMALİ’NİN “KARA GÜN DOSTU” 
TÜRKİYE

Türkiye, bir yandan kuraklık ve gıda kaynaklarının 
kıtlığı, diğer yandan terör saldırıları ile mücadele 
eden Somali’nin yanında olmaya devam ediyor.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019 71



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 42. Afrika 
Parlamenterler Birliği 

Konferansı’na katılmak üzere  
27-29 Kasım 2019 tarihleri  
arasında Cibuti’ye resmi bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

TBMM Başkanı Şentop’a 
ziyaretinde, TBMM Katip Üyesi, 
AK PARTİ Mardin Milletvekili 
Şeyhmus Dinçel, AK PARTİ 

Diyarbakır Milletvekili, Türkiye-
Cibuti Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Oya Eronat ile AK 
PARTİ Afyonkarahisar Milletvekili 
Veysel Eroğlu eşlik etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
CİBUTİ’DE YAŞAYAN 
VATANDAŞLARLA BULUŞTU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
Cibuti’de ilk olarak Türkiye’nin 

Cibuti Büyükelçiliği tarafından 
burada yaşayan vatandaşlar ve 
Türk üniversitelerinden mezun 
Cibutililerin de katılımıyla verilen 
resepsiyona katıldı.

Selamlama konuşması yapan 
TBMM Başkanı Şentop, 
“Türkiye’den size selamlar 
getirdim. Biliyorsunuz orada 
kardeşleriniz var.” diyen Meclis 
Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı 

“Türkiye sağa 
sola bakmadan, 
milletinin ve 
bölgenin 
güvenliği için 
gerekli gördüğü 
her adımı 
tereddütsüz 
atacaktır.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP VE 
PARLAMENTO HEYETİ CİBUTİ’DE

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, vatandaşlarla ve Türkiye’deki üniversitelerden mezun Cibutililerle  
fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı’nda konuştu.
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Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını 
iletti. Vatandaşları Türkiye’ye 
davet eden Şentop, Türkiye’ye 
ziyarete gelecek olanları 
TBMM’de de görmek istediklerini 
belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 
beraberindeki parlamento heyeti 
ile birlikte Cibuti Ulusal Meclis 
Başkanı Hamed’in, onuruna 
verdiği yemeğe katıldı.

ŞENTOP’TAN AFRİKA 
PARLAMENTERLER BİRLİĞİ 
42’NCİ KONFERANSINDA 
ÖNEMLİ MESAJLAR

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 28 Kasım 2019 tarihinde 
Cibuti’de gerçekleştirilen  
42. Afrika Parlamenterler Birliği 
Konferası’nda konuştu. Şentop 
konuşmasında, Cibuti’de 
meydana gelen sel felaketinde 
hayatını kaybedenler için 
başsağlığı ve yaralılar için acil 
şifalar diledi.

TBMM Başkanı Şentop’tan 
Amerika’ya S 400 Uyarısı 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, S 400’lerin kullanılmaması 
yönünde ABD’den yapılan 
açıklamaları, “Amerika, bir yandan 
sözünü yerine getirmeyip, 
diğer yandan da Türkiye’nin 
satın aldığı S-400 füze sistemi 
için, “kullanılmasın” uyarısını 
dillendirmektedir. Kendi planlarını 
uygulamaya çalışıyorlar.Türkiye 
sağa sola bakmadan, milletinin 
ve bölgenin güvenliği için gerekli 
gördüğü her adımı tereddütsüz 
atacaktır” şeklinde değerlendirdi.

“Türkiye, Afrika kıtasında 
yatırımları ile en fazla istihdam 
oluşturan ülke.” 

Türkiye’nin, Afrika kıtasına verdiği 
önemi anlatan TBMM Başkanı 
Şentop, kıtadaki en büyük 

yatırımcı ülke olmasa da, kamu 
ve özel sektörün tüm yatırımları 
düşünüldüğünde, yatırımları 
ile en fazla istihdam oluşturan 
ülke konumunda olduğuna 
dikkat çekti. Mustafa Şentop, 
Batılı devletlerin, bugünlerde 
kolonyal ve ırkçı geçmişlerinden 
pişmanlıklarını dile getirmelerine 
de işaret ederek, Batılı ülkelere, 
“samimiyseniz Afrika ülkelerinin 
borçlarını silin” çağrısında 
bulundu. Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Ne yazık ki bugün uluslararası 
örgütlerin bir kısmı, özellikle 
de Birleşmiş Milletler, kuruluş 
amaçlarında öngörülen misyonu 
yerine getirmekten çok uzaktır. 
Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan bu 
durumu, ‘Dünya Beşten Büyüktür’ 
itirazıyla ifade etmiştir. Bu itiraz 
doğal olarak özellikle de yeni 
dünya düzeninin tüm yükü 
üzerine yüklenen milletlerde haklı 
bir yankı uyandırmıştır. Bizlerin 
birlik içinde, beraberce hareket 
etmemizden de rahatsızlık 
duyuyorlar. Birimiz kalkınma 
ve refah yolunda ilerlediğinde, 
“dünya beşten büyüktür” 
dediğinde, ellerindeki her imkânı 
kullanarak; darbelerle, iç savaş 
tahrikleriyle bizleri sindirmek 
istiyorlar. Bunun en acı örneğini, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ’nün), hain darbe girişimi 
ile 15 Temmuz 2016 tarihinde 
ülkemizde yaşadık. 

Kendi savaş uçaklarımız kendi 
Meclisimizi bombaladı. Kendi 
tanklarımız vatandaşlarımızı 
hunharca ezdi. Kendi askerimiz 
olduğunu sandığımız hainler 
milletimizi kurşunladı. Ancak, ne 
mutlu bizlere ve asil milletimize 
ki, kanımız ve canımız pahasına 
bu teröristlere gereken cevabı 
verdik.” 

FETÖ okulları için Afrika 
ülkelerine çağrı 

Örgütün, Afrika ülkelerinde 
faaliyetlerine devam ettiğine 
işaret eden Şentop, “Talebimiz 
FETÖ’nün uzantılarına karşı 
müteyakkız olmanızdır. Zira bu 
örgüt sadece Türkiye için değil 
faaliyet gösterdiği tüm ülkeler 
için tehdit teşkil etmektedir” dedi. 

“Türkiye, güvenli bölge 
oluşturuncaya kadar askerî 
varlığıyla kararlılığını 
sürdürecek.” 

Ülkelerin güvenliğini tehdit eden 
bir başka örgütün de DEAŞ 
olduğunu kaydeden TBMM 
Başkanı Şentop, Türkiye’nin DEAŞ 
ve PKK’nın Suriye uzantısı YPG ile 
mücadelesi için başlattığı Barış 
Pınarı Harekâtı’na dikkat çekti. 

Şentop, “Türkiye, kendi sınırında 
güvenli bir bölge oluşturuncaya 
kadar askerî varlığıyla da 
kararlılığını sürdürecektir” diye 
konuştu. 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA 
ŞENTOP’UN CİBUTİ TEMASLARI

TBMM Başkanı Şentop,  
Cibuti’de temasları kapsamında,  
Cibuti Cumhurbaşkanı 
İsmail Ömer Guelleh ile 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
biraraya geldi.

Kabulün ardından Cibutili 
gazetecilerin sorularını yanıtlayan 

“Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün  
uzantılarına karşı 
müteyakkız olunuz.  
Zira bu örgüt sadece 
Türkiye için değil  
faaliyet gösterdiği tüm 
ülkeler için tehdit teşkil 
etmektedir.”
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Meclis Başkanı Şentop, 
görüşmede iki ülke ilişkilerinin 
değerlendirildiğini söyledi. 
“Türkiye-Cibuti ilişkileri fevkalade 
iyi, dünyada birçok ülkenin 
gıptayla bakacağı düzeyde.” 
diyen Mustafa Şentop, üst düzey 
ziyaretlerin, bu ilişkileri daha da 
güçlendirdiğini belirtti. 

Cibutili parlamenterlere  
100. yıl kutlamaları daveti 

Program kapsamında 
Cibuti Ulusal Meclis Başkanı 
Muhammed Ali Hamed ile Cibuti 
Ulusal Meclisi’ne geçen Şentop, 
resmi törenle karşılandı. Şentop 
ve Hamed, baş başa görüşmenin 
ardından gerçekleştirilen heyetler 
arası görüşmeye başkanlık etti. 

TBMM Başkanı Şentop, 23 Nisan 
2020’nin, TBMM’nin açılışının 100. 
yıl dönümü olduğunu belirterek, 
“100. yıl kutlamaları vesilesiyle 
sizi Ankara’ya davet ediyorum. 
Bu önemli yıl dönümünde bir 
arada olmaktan memnuniyet 
duyacağım.” dedi. 

Cibuti-Türkiye ilişkilerinin “kazan-
kazan” ilkesine dayandığını 
söyleyen Hamed, TBMM Başkanı 
Şentop’un davetini memnuniyetle 
kabul ettiğini belirtti.

Hamed daha sonra Meclis Başkanı 
Şentop’a, Cibuti Ulusal Meclisi 
Genel Kurul Salonu’nu gezdirdi. 
Şentop, Cibuti-Türkiye Dostluk 
Grubu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.

Burkina Faso Ulusal Meclis 
Başkanı ve Katar Şûra Konseyi 
Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin Cibuti Büyükelçiliğini 
ziyaret ederek, Büyükelçi Salim 
Levent Şahinkaya’dan yürütülen 
çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Meclis 
Başkanı Şentop, Burkina Faso ve 
Katarlı mevkidaşlarıyla da görüştü. 

Burkina Faso Ulusal Meclis 
Başkanı Alassane Bala Sakande 
ile bir araya gelen Şentop, İslam 
İşbirliği Teşkilatı Parlamento 
Birliği’nin İslam dünyasının ortak 
problemlerine karşı daha etkin 
olması gerektiğini belirtti. 

Katar Şûra Konseyi Başkanı Ahmed 
Bin Abdullah Al Mahmoud ile 
de bir araya gelen Şentop, 
görüşmede, sekreteryasını 
İran’ın yaptığı Asya Parlamenter 
Asamblesi’nin, daha etkin kılınması 
için çaba gösterilmesi gerektiğini 
dile getirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye Diyanet Vakfınca 
(TDV) temeli 4 yıl önce atılan 
Cibuti 2. Abdülhamid Han 
Camisi ve Külliyesi’nin resmî 
açılışını 29 Kasım 2019 tarihinde 
gerçekleştirdi. 

Açılışın ardından Arta şehrine 
hareket eden Şentop, Cibuti 
Limanı ile serbest ticaret 
bölgesini de gitti.

TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindeki parlamento heyeti 
Ambouli Dostluk Barajı’nı da 
ziyaret etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cibuti Ulusal Meclis Başkanı 
Muhammed Ali Hamed ile birarada. TBMM Başkanı Şentop, Cibuti-Türkiye Dostluk Grubu üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“İNSANLIĞIN VİCDANINA 
SÖZCÜLÜK EDİYORUZ”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesinin  
4 Eylül Kültür Merkezi’nde 14 Kasım’da düzenlenen akademik yıl açılış 
programında, Sivas’ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yön 
vermiş, gezilmesi görülmesi gereken illerden birisi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, son yıllarda 
büyük ilgi gören Doğu 

Ekspresi’nin güzergahında olan 
kente, gelecek yıldan itibaren 
hızlı tren ile de gelinebileceğini 
anımsatarak, hızlı tren sayesinde 
Ankara-Sivas arasındaki seyahat 
süresinin 2 saate ineceğini, 
böylece kentin geçen yıl 
ağırladığı 600 bin turistin en 
az üç katı misafire ev sahipliği 
yapacağını kaydetti. Türkiye’deki 
üniversitelerin kuruluş tarihlerine 
ve geçmişlerine değinen TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
şöyle devam etti:

“Bugün bize medeniyet satmaya 
çalışanlar karanlık çağlarını 
yaşarken, biz matematik, mantık, 
astronomi, felsefe bilimlerinin de 

okutulduğu medreseler açmıştık. 
Maalesef medeniyetlerin gelişimi 
dikey bir şekilde olmuyor. 10’uncu 
yüzyılda başlayan altın çağımızın 
ışığı birkaç yüzyıl sonra sönmeye 
yüz tuttu. Yüzlerce yıl takip edilip, 
taklit edilen medeniyetimiz Moğol 
istilası, ticaret yollarının değişmesi, 
siyasi istikrarsızlıklar, mezhep 
çatışmaları, dini taassuplar gibi 
sebeplerle gerilemeye yüz tuttu. 

17’nci yüzyıldan itibaren 
medeniyetimiz üstünlüğünü 
kaybetti. Bizi takip edenleri taklit 
etmeye başladık. Bu taklit işini 
abarttığımız dönemlerden geçtik. 

Kendi geçmişimizi yok 
saydığımız, kendi medeniyetimizi 
unuttuğumuz dönemlerden 
geçtik.”

“Altın, küle düşse de altındır.”

TBMM Başkanı Şentop, 
Allah’ın dünya nimetlerinden 
faydalanması için insanlara 
“çalışın, gayret edin” diye 
emrettiğini ve kulları arasında 
ayrım yapmayacağını beyan 
ettiğini belirtti. Allah’ın “insan 
için ancak çalıştığının karşılığı 
vardır” ikazını yaptığını ifade 
eden Şentop, “Altın küle düşse 
de altındır” diyerek sözlerini 
şöyle tamamladı: “Umudunu 
bize bağlayan yüz milyonlarca 
insana karşı tarihimizden, 
kültürümüzden ve inancımızdan 
gelen sorumluğumuz var. Çünkü 
biz büyük bir medeniyetin 
varisleriyiz. Vicdan medeniyetinin 
mensuplarıyız. Bugün de insanlığın 
vicdanına sözcülük ediyoruz.”
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2. İSTANBUL ULUSLARARASI 
OMBUDSMANLIK KONFERANSI

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
birlikte Dolmabahçe 
Sarayı’nda düzenlenen 
“İyi Yönetim İlkeleri 
ve Ombudsmanlık” 
ana temalı 2. 
İstanbul Uluslararası 
Ombudsmanlık 
Konferansı’na katıldı.

“İyi Yönetim İlkeleri ve 
Ombudsmanlık” ana temalı 
2. İstanbul Uluslararası 

Ombudsmanlık Konferansı’nın 
açılışı, 18 Kasım 2019 tarihinde 
Dolmabahçe Sarayı’nda, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan açılışta yaptığı 
konuşmada, vatandaşıyla 
güçlü bağlar tesis edemeyen 
devletlerin iç ve dış 
müdahalelere karşı çok daha 
korunmasız kaldığını dile 
getirerek, “Halkının sahip çıktığı 
bir ülkeyi hiçbir gücün ve 
etkinin yıkabilmesi mümkün 
değildir. Buna karşılık kendi 
insanının sesine kulak vermeyen, 
sıkıntılarına çözüm yolu 
aramayan, tam tersine itirazları 
hoyratça bastırmaya çalışan 
devletler, çok büyük acılar ve 
yıkımlarla karşılaşabiliyor.” dedi.

Türkiye’nin farkının, tarihi 
tecrübelerinden süzülüp gelen 
bir ferasetle devlet ile millet 
arasındaki güçlü bağa sıkı sıkıya 
sahip çıkması olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
sayede yıllardır terör örgütlerinin 
saldırılarından ekonomik 
tuzaklara kadar pek çok tehditle 
yüzleşmemize rağmen dimdik 
ayakta kalmayı ve gücümüzü 
sürekli artırmayı başardık. 
Dünyayı tehdit eden ne kadar 
terör örgütü varsa hepsiyle de 
mücadele halindeyiz “ ifadelerini 
kullandı.

“Hak ve adalet temelli her 
itirazın kamu nezdinde karşılık 
bulması, zulmün önüne geçecek 
en önemli yöntem.”

“Milletimizin kamu kurumları 
karşısındaki hak arayışını ne kadar 
çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hâle 
getirirsek, devletimizin o derece 
güçlü olacağına inanıyoruz.” 
diyen Erdoğan, sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Kamu kurumu 
yöneticilerinin hangi kanaldan 
gelirse gelsin, vatandaşımızın 
sesine duyarsız kalması söz 
konusu bile olamaz. Kamu 
imkanlarını belirli güç odaklarının 
tekelinden çıkartıp milletimizin 
emrine verdikçe içeride ve 
dışarıda çok daha emin adımlarla 
yürüyebilen bir ülke haline geldik. 
İnşallah önümüzdeki dönemde 
devlet ile millet arasındaki bağı 
çok daha güçlendirecek adımlar 
atmaya, uygulamaları hayata 
geçirmeye devam edeceğiz. 
Hak ve adalet temelli her itirazın 
kamu nezdinde karşılık bulması, 
zulmün önüne geçecek en 
önemli yöntemdir. “

“En az gelişmiş ülkelere veya 
mültecilere en büyük desteği 
veren ülke Türkiye’dir”

“Türkiye bölgesinde süren insani 
krizlerin faturasını hem terör 
saldırılarında hem de büyük 
sığınmacı akınlarına maruz 
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kalarak ödeyen bir ülkedir.” diyen 
Erdoğan, Türkiye’nin 4 milyon 
mülteciye ev sahipliği yaptığını, 
Avrupa Birliği’nin Türk Kızılay ve 
AFAD gibi STK’lar aracılığıyla şu 
ana kadar 3 milyar avro destek 
verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Biz şu ana kadar 40 
milyar doları aşkın mültecilere 
destek verdik. Hâlâ da vermeye 
devam ediyoruz.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ise açılışta yaptığı 
konuşmada, hukukun da, devletin 
de, insanın bu dünyada var 
olduğu dönemle yaşıt olduğunu 
belirterek, hukukun uygulanması 
için ise bir otoriteye ihtiyaç 
olduğunu ve onun da devlet 
olduğunu söyledi. 

“Büyük bir gayretle sürdürülen 
çalışmalar kurumun kalıcı hâle 
gelmesini sağladı.” 

TBMM Başkanı Şentop, kamu 
kurumları ile şahıslar arasındaki 
rızayla çözülememiş ihtilafların 
yargıya intikal etmeden 
çözülmesini sağlamak için 
ombudsmanlığın ortaya çıktığına 
değinerek, “Kamu Denetçiliği 
Kurumu 6 yılını geride bıraktı. Bu 
süre içerisindeki uygulamalar, 
özellikle son 3 yılda büyük bir 
gayretle sürdürülen çalışmalar, 
kurumun kalıcı ve etkili bir kurum 
haline gelmesini sağlamıştır. 
Başlangıçta Kamu Denetçiliği 
Kurumu kararlarına kamu 
kurumlarının uyma oranı yüzde 
20’lerde iken, bu oran bugün 

yüzde 75’lere ulaşmıştır. Bugünkü 
oran kurumun uzun yıllar var 
olduğu Batı ülkelerindeki 
oranlardan da yüksektir. Batı 
ülkelerindeki oranları, ortalamayı 
arttıran bilhassa İskandinav 
ülkelerindeki yüksek orandır. 
Yoksa birçok Batı ülkesinde oran 
Türkiye’dekinden daha düşüktür.” 

“İnsanlıktan umudumuzu 
kesmiyoruz.”

“Sayın Cumhurbaşkanımızın BM 
Genel Kurulunda vurguladığı 
‘Dünya 5’ten Büyüktür’ çıkışının 
anlamını nereye koyacağız? 
Dünya sisteminin güce 
değil adalete vurgu yapan 
uygulamalar bütünü ne zaman 
hayatla buluşacak? Küresel 
adalet şemsiyesi ne zaman 
açılacak?” diye soran Şentop, 
konuşmasını, “Maalesef bir 
yandan açıktan desteklenen 
terör gruplarıyla, bir yandan da 
bu küresel algı operasyonlarıyla 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
dünyaya örnek olacak bir 
mücadele sürdürüyoruz, 
sürdürmeye devam edeceğiz. 
Hepimizin gözü önündeki gerçek 
tablonun iç karartan detaylarına 
rağmen adalet ve iyi yönetim 
ilkeleri ışığında insanlıktan 
umudumuzu kesmiyoruz.” sözleri 
ile tamamladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, G 20 
Parlamento Başkanları 

Zirvesi’nin “Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçlarına Ulaşma 
ve Küresel Sınamaların 
Çözümüne Yönelik Çabalar” 
başlıklı oturumunda konuştu. 
Uzun mücadelelerle oluşturulan 
mekanizmalar ve kurumların 
zaman geçtikçe kuruluş 
amaçlarından uzaklaşabildiğine 
dikkat çekti. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Tam bu 
noktada, uluslararası camianın 

ve örgütlerin varlık sebeplerinin 
ve varoluş amaçlarının yeniden 
gözden geçirilmesi zaruretini 
bir kez daha dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Ne yazık ki 
bugün uluslararası örgütlerin 
hemen hemen hepsi, özellikle 
de Birleşmiş Milletler, kuruluş 
amaçlarında öngörülen misyonu 
olan dünyada barışı sağlamak 
amacını yerine getirmekten 
çok uzaktırlar. Nitekim Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan bu durumu, 
‘Dünya Beşten Büyüktür’ itirazıyla 

ifade etmiştir. Bu itiraz doğal 
olarak özellikle de yeni dünya 
düzeninin tüm yükü üzerine 
yüklenen milletlerde haklı bir 
yankı uyandırmıştır” diye konuştu. 
“Artık, bazı ülkelerin sadece 
haklara, bazı ülkelerin ise sadece 
sorumluluk ve yükümlülüklere 
sahip olduğu bir dünya yok, 
olamaz” diyen TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, bunun 
farkına varılması gerektiğine işaret 
ederek, “Bütün devletlerin hakları 
var, ama yükümlülükleri de var. 
G20 ülkelerinin de yükümlülükleri 
var” dedi.

“Artan üretim hacmi, korkunç 
adaletsizliği ortaya çıkardı.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, uluslararası siyaseti ve 

G 20 PARLAMENTO 
BAŞKANLARI ZİRVESİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve beraberindeki parlamento heyeti, G20 
Parlamento Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere 
3 Kasım’da Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gitti.
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küresel meseleleri, dinamik ve 
gerçekçi bir yaklaşımla ele almak 
gerektiğini vurgulayarak, bir 
yandan ekonomik ve teknolojik 
gelişmeler yaşanırken, diğer 
taraftan da ağır bir tahribatın 
yaşandığına dikkat çekti. 

Şentop, “Fakat bugün görüyoruz 
ki, ekonomik gelişmeler 
ve teknolojik ilerlemeler 
her durumda umut vaat 
etmemektedir. 

Tam tersine 20. yüzyıldan bu 
tarafa tarihin önceki dönemlerine 
nazaran görülmemiş bir 
hızla artan üretim hacmi ve 
dünya serveti aynı zamanda 
beraberinde insanlar arasında 
korkunç bir adaletsizliği ve 
çevrenin tahribatını ortaya 
çıkartmıştır” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerine ulaşmak için 
“ortak irade” ve “kolektif şuur” 
oluşturulması gerektiğini 
kaydeden TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
“Tabiat, tarihin hiçbir döneminde 
son iki yüz yılda olduğu kadar 
tahribata uğramadı ve insanlar 
arasındaki dengesizlik hiç bu 
kadar büyük olmadı. Modern 
insan kendini adeta ilahlaştırırken, 
kalan her şeyi araçsallaştırdı. 
Tabiat da, kalkınma konusunda 
geri kalmış ülkelerdeki insanlar 
da sadece üretime dahil edilerek 
kârı maksimize etmeye yarayan 

kaynaklar olarak algılanmaya 
başlandı. Her şey ve herkese 
kaynak olduğu kadar önem 
verildi, değer atfedildi. İşte bu 
sebeple, yanlış anlayışlar ve 
temeller üzerine inşa edilecek 
hiçbir yöntemin başarılı 
olamayacağına; “Sürdürülemez” 
politikalarla “Sürdürülebilir” bir 
sistem oluşturulamayacağına 
inanıyorum.” İnsanla tabiat, 
insanla insan ve insanla 
toplum arasındaki ilişkileri ve 
devletlerarası ilişkileri sağlıklı bir 
şekilde yeniden kurgulayacak 

bir söylem geliştirilmek zorunda 
olunduğuna vurgu yapan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “İnsanı, sadece ve 
sadece insan olarak merkeze 
almadığımız hiçbir yaklaşım 
kalıcı bir çözüm üretmeyecektir. 
Dünyada gerçekten ne olup 
bittiğini samimiyetle ve empatiyle 
anlamaya çalışmazsak, başka 
devletlere, halklara, bütün dünya 
insanlarına çıkar elde etme amacı 
dışında bizim gibi Adem ve 

Havva’nın eşit çocukları olarak 
bakamazsak, “Sürdürülebilir 
Kalkınma” retoriği ile kendi 
kendimizi avutur ve aldatır 
dururuz. Şunu unutmamalıyız. 
Küreselleşme, insanları da, 
devletleri de, ekonomileri de 
birbirine sıkı sıkıya bağımlı hâle 
getirdi” diye konuştu.

“İnsanı Yaşat ki Dünya Yaşasın.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, konuşmasının sonunda 
şu mesajları verdi: 
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“Dünyayı her birimiz için yaşanır 
kılabilmek, ancak bütün insanlar 
için yaşanabilir bir dünya 
kurmaktan geçiyor. Eğer başka 
ülkelerde barış yoksa, asgari 
insani şartlarda hayat sürmek 
mümkün değilse, hiçbirimiz 

kendi evimizde huzurlu olamayız, 
olamayacağız. Türkiye olarak, 
sahip olduğumuz kadim 
medeniyetin benimsediği  
“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” 
ilkesini sizinle paylaşmak 
istiyorum. Bu felsefenin bütün 

insanlığın huzuru ve kurtuluşuna 
çare olabileceğine inanıyorum.  
Bu anlayışımızı  
“İnsanı Yaşat ki Dünya Yaşasın” 
şeklinde ifade etmenin 
yerinde ve anlamlı olduğunu 
düşünüyorum.”

TBMM Başkanı Şentop’un Tokyo Temasları

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Japonya’da PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı 
Akiko Santo ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kanada Senato Başkanı George 
Furey ile Tokyo’da biraraya geldi.
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G20 Parlamento Başkanları 
zirvesi için Tokyo’da bulunan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, tarihi ve kültürel 
mekânların ardından Tokyo 
Camii ve Yunus Emre Enstitüsü 
Türk Kültür Merkezi’ni ziyaret 
etti. Kültür Merkezi Müdürü 
Hüseyin Tuna, Kültür Merkezinin 
faaliyetleri hakkında bilgi 

verdi. TBMM Başkanı Şentop, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
hazırlanan, “19. Yüzyılda Yıldız 
Sarayı’ndan Japonya’ya bakmak” 
konulu sergiyi de gezdi. Kültür 
Merkezi çalışanlarıyla hatıra 
fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’a  Tokyo programı 

süresince heyette yer alan AK 
PARTİ Grup Başkan Vekili Özlem 
Zengin, TBMM İdare Amiri 
ve MHP İstanbul Milletvekili 
Erkan Haberal, TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
CHP Kahramanmaraş Milletvekili 
Ali Öztunç, İYİ Parti Trabzon 
Milletvekili Hüseyin Örs ve 
Büyükelçi Murat Mercan eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Hollanda Temsilciler Meclisi 
Başkan Vekili Ockje Tellegen ile biraraya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arjantin Senato Başkanı Federico Pinedo ile biraraya geldi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Güney Afrika Meclis Başkanı  
Thandi Modise ile görüştü.
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Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

7194 Sayılı Dijital Hizmet 
Vergisi ile Bazı Kanunlarda 
ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
onaylandı. 7 Aralık 2019 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
kanun, yürürlüğe girdi.

TBMM Başkan Vekili Celal Adan 
başkanlığında 21 Kasım 2019 
tarihinde toplanan TBMM Genel 
Kurulunda, Kanun Teklifi kabul 
edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Kanunu, termik 
santrallere filtre takılmasının 
ertelenmesini  kapsayan 50’nci 

maddesinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisince bir kez daha 
görüşülmesi için Anayasa’nın 89 
ve 104’üncü maddeleri uyarınca, 
TBMM Başkanlığına Aralık ayında 
gönderdi. TBMM Genel Kurulu, 
Kanunu, termik santrallere filtre 
takılmasını erteleyen maddenin 
metinden çıkarılmış haliyle  
5 Aralık 2019 tarihinde kabul etti.

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN
KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
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KANUN’DA ÖNE ÇIKAN BAZI 
MADDELER ŞÖYLE:

• Dijital Hizmet Vergisi ve 
Konaklama Vergisi adı 
altında yeni vergiler ihdas 
edilecek.

• Dijital Hizmet Vergisi oranı 
yüzde 7,5 olacak.

• Konaklama Vergisi adı 
altında ihdas edilecek yeni 
vergide geceleme hizmeti 
bedeli üzerinden yüzde 2 
oranında alınacak. 

• Otel, motel, tatil köyü, 
pansiyon, apart otel, 
misafirhane, kamping, 
dağ evi, yayla evi gibi 
konaklama tesislerinde 
verilen geceleme hizmeti ile 
bu hizmetle birlikte satılan 

tesisler bünyesinde sunulan 
diğer hizmetler Konaklama 
Vergisine tabi olacak.

• Kambiyo muamelelerine 
ilişkin banka ve sigorta 
muameleleri vergisinin oranı 
binde 1’den binde 2’ye 
çıkarılacak.

• 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.

• Spor hakemlerine  
ödenen ücretlerin gelir 
vergisinden istisna 
tutulmasına ilişkin 
düzenleme, basketbol 
ve voleybol dallarının 
en üst liglerinde görev 
alanlar hariç, amatör spor 
yarışmalarını yöneten 
hakemlerle sınırlandırılıyor.

• Değeri 5 milyon lira ve 
üzerinde olan konutlar, 
“değerli konut vergisi”ne 
tabi olacak.

• Vergi müfettişleri,  
en az 4 yıllık yükseköğretim 
veren hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisat, işletme, 
iktisadi ve idari bilimler 
fakülteleri ile yönetmelikle 
belirlenen yükseköğretim 
kurumlarından veya denkliği 
kabul edilmiş yükseköğretim 
kurumlarından mezun 
olup, sınavın yapıldığı 
tarih itibarıyla 35 yaşını 
doldurmamış olan ve 
yapılacak özel yarışma 
sınavını kazananlar 
arasından, bakan onayıyla 
vergi müfettiş yardımcısı 
olarak atanacak.

• Mükellefiyet süresi,  
aktif ve öz sermaye 
büyüklüğü, ödenen vergi 
tutarı, çalışan sayısı,  
vergisel yükümlülüklerin 
yerine getirilip getirilmediği 
gibi hususlar dikkate 
alınarak, mükelleflerin 
vergisel uyum seviyelerine 
yönelik Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca yapılan 
analiz ve değerlendirme 
çalışmaları sonucunda sahte 
belge düzenleme riskinin 
yüksek olduğu  
tespit edilen mükellefler, 
vergi incelemesine sevk 
edilecek ve bunlar  
nezdinde yoklama 
yapılacak. 
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Tunus Cumhurbaşkanı Kays 

Said ile görüşmek üzere 25 Aralık 
2019 tarihinde Tunus’a resmî bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
resmî bir törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı 
Kays Said ile Cumhurbaşkanlığı 
Sarayında baş başa ve heyetler 
arası görüşme gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “(Libya’ya asker gönderilmesi) Biz hiçbir yere, 
bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu 
değerlendiririz.”

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN, TUNUS’A 
ZİYARET

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar , Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 
resmî törenle karşılandı.
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Görüşmelerin ardından iki lider 
ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş 

ülke Tunus’ta bulunmaktan, 
Cumhurbaşkanı Kays Said’in 
göreve başlamasından bu 
yana Tunus’u ziyaret eden 
ilk Cumhurbaşkanı olmaktan 

duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, Türkiye’nin bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da Tunus’un yanında olmayı 
sürdüreceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VERDİĞİ ÖNEMLİ MESAJLAR 

• Libya’dan da malum, 
Tunus’un güneyine doğru 
bu bölgede 500 bine yakın 
bir mültecinin olması tabii 
Tunus’a ciddi bir yüktür. Bu 
yükün altından bir an önce 
kalkmak gerekiyor. Tabii 
bunlar daha sonra öyle 
bir hal alıyor ki, terörize bir 
durum ortaya çıkıyor ve bu 
terörize durum da oradaki 
halkları ciddî mânâda 
rahatsız ediyor. 

• Libya’da istikrarın 
sağlanması yönündeki 
çabalara Tunus’un çok 
değerli ve yapıcı katkıları 
olacağı inancındayım ve 
bu düşüncelerle bugünkü 
istişareleri ele aldık ve 
değerlendirmeleri yaptık.

• Libya gibi, halkının 
neredeyse tamamına 
yakınının Müslüman olduğu 
bir ülkenin sorunlarını, 
sıkıntılarını kendi içinde 
siyasî bir yöntemle 
çözmesinin en isabetli yol 
olduğunu düşünüyorum. 
Bu konuda öyle veya böyle 
bir Berlin süreci başlatıldı. 
Bu süreçte Cezayir, Tunus 
ve Katar’ın olmayışını 
eksiklik olarak görüyorum. 
Bu konuda Sayın (Angela) 
Merkel, Sayın (Vladimir) 
Putin ve Sayın Boris Johnson 
ile de görüştüm.

• (Libya ile mutabakat) 
Türkiye’nin veya Türkiye’ye 
karşı yaptırım heveslilerinin 
sayısı artmaya başladı. Tabii 

Yunanistan’ın Libya’yla ne 
alakası var onu anlamakta 
ben zorlanıyorum. Kıta 
sahanlığıyla alakası yok, 
münhasır ekonomik 
bölgeyle ilgi ve alakası 
yok. Bizim Libya ile 
Türkiye arasındaki bağlantı 
bellidir ve bu konuda 
da yetki sahibi olan iki 
ülke vardır o da Libya’dır, 
Türkiye’dir. Libya’nın şu 
anda biliyorsunuz resmî 
olarak Başbakanı Fayiz 
es-Serrac’tır. İstanbul’da 
kendileriyle beraber 
yetkili arkadaşlarımızla 
oturduk, müzakeresini, 
değerlendirmelerini 
yaparak imzalar atıldı 
ve Türkiye Büyük Millet 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı Said yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Meclisinden de biz bu 
mutabakat metnini de 
anlaşmayı da geçirmiş 
bulunuyoruz. Bundan 
sonraki süreci de bu 
istikamette devam 
ettireceğiz. Yunanistan’ın 
burada herhangi bir söz 
sahibi olması diye bir şey 
söz konusu değildir. 

• (Libya’ya asker 
gönderilmesi) Biz hiçbir 
yere bir defa bugüne kadar 
davetsiz misafir olmadık. 
Herhangi bir davet olursa 
tabii ki bunu değerlendiririz, 
adımlarımızı da buna göre 
atarız. Fakat sormak lazım, 
acaba şu anda Libya’da 
bulunan ve bunun 5 bini 
Sudan’dan, 2 bini Rusya’dan 
Wagner diye gelenler 
oraya hangi sıfatla geldiler, 

orada ne işleri var, hangi 
bağlantıları var? Bizim 
aramızda en azından bir 
mutabakat metni var. 
Ama bunların hiçbir bağı 
yok. Hiçbir bağı olmadığı 
halde bunların orada ne işi 
var? Bunları sormak lazım.  
Hafter meşru değildir. Gayri 
meşru olarak durumdan 
vazife çıkartıyor. Uluslararası 
alanda karşılığı olan Serrac 
ile beraber adım atıyoruz, 
Hafter’in böyle bir vasfı yok. 
Libya’daki kardeşlerimizi 
bunlara ezdirmeyelim.

• Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığının (TİKA) 
Tunus’ta inşa edeceği 
hastane konusunda bir 
mutabakat sağlandı. İnşallah 
en kısa zamanda bunun 

protokolünü de imzalamak 
suretiyle adımlarını atacağız. 

• Tunus için en önemli 
ihraç ürünü olan hurma 
konusunda yaklaşan 
ramazan öncesi tüccarlar, 
ithalat-ihracat, bu işlerle 
uğraşanların bu konuya 
eğileceğine inanıyorum.

• Zeytin noktasında Tunus’ta 
bu yıl bolluk var, hasat 
bol, tabii bizde de bolluk 
var. Ticaret Bakanlığımızla 
bu konuyu ele alarak 
Tunus’tan zeytin ithali 
söz konusu olabilir mi 
veya üçüncü ülkelere 
zeytin ihracında Tunus’la 
bir dayanışma içinde 
olabilir miyiz, bunların 
bir değerlendirmesini 
yapacağız. 

TUNUS CUMHURBAŞKANI SAİD’İN MESAJLARI 

• Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile 
“Tunus zeytinyağı ve 
hurması”nın bulunduğu 
öğle yemeğinde sağlık, 
tarım ve diğer tüm 
sektörlerde iş birliğinin yanı 
sıra ekonomik, toplumsal 
ve siyasî meseleleri ele 
aldık. TİKA’nın Tunus’ta inşa 

etmeyi planladığı hastane 
projesini de değerlendirdik.

• (Türkiye ve Libya arasında 
imzalanan mutabakat) Libya 
meselesini tüm yönleriyle 
masaya yatırdık. Ancak, 
Türkiye ve Libya arasında 
imzalanan mutabakat 
zaptı, iki ülke arasındaki 
sınırları belirliyor. Bu, iki 

ülke arasındaki bir mesele. 
Tunus’u kapsamıyor. Bazı 
ülkelerin bu konuya ilişkin 
çekinceleri olabilir.  
Ancak dediğim gibi bu 
bizim Türkiye veya Libya  
ile meselemiz değil.

• Türkiye ile iş birliği tüm 
alanlarda daha verimli ve 
geniş ufuklar taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
ziyaretinde Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı 
Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da eşlik etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ziyaretin ardından Tunus 
Cumhurbaşkanı Said tarafından 
resmî törenle uğurlandı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından resmî törenle uğurlandı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “DEVLET 
GELENEĞİMİZİN ANA İLKELERİNİN 
DEĞİŞMESİNE ASLA MÜSAADE 
ETMEYECEĞİZ”
TBMM Başkanı 
Şentop,  
“Her alanda 
verdiğimiz başarılı 
mücadelemizin tek 
amacı var: İnsan 
kalabilmek! İnsanı 
yaşatan Devlet 
kalabilmek!” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Aralık’ta 
Boğaziçi Üniversiteliler 

Derneği (BURA) 15. Olağan Genel 
Kurulu toplantısına katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin dünyanın 
bütün güçsüzleri için sığınılacak 
bir insanlık adası olma vasfını 
ve hayatiyetini koruyan bir ülke 
olduğuna dikkat çekerek, şunları 
söyledi: “İçeride ve dışarıda 
bu insanî ve elbette ahlâkî 
tutumumuz sebebiyle köşeye 
sıkıştırılmak için akıl almaz şeytanî 
propaganda ve desiselerle; 
askerî, siyasî ve diplomatik 
alanda zorlu bir mücadele 
verdiğimizin hepimiz farkındayız. 
Ama şöyle söyleyeyim; her 
alanda verdiğimiz başarılı 
mücadelemizin tek amacı var: 
İnsan kalabilmek! İnsanı yaşatan 
devlet kalabilmek! 24 saat mesai 
yapan küresel şeytanlara karşı 
Türkiye Cumhuriyeti’mizin ve 
daima güçsüzlerden, zayıflardan 

yana olan binlerce yıllık devlet 
geleneğimizin ana ilkeleri bellidir 
ve bunun değişmesine asla 
müsaade etmeyeceğiz.” İnsan 
olarak kalabilme ilkesinin altını 
çizmeye çalışanlar ile üstünü 
çizmeye çalışanlar olduğuna 
işaret eden TBMM Başkanı, “Çok 
şükür biz bu ilkenin üstünü değil 
altını çizen taraftayız” dedi. 

“20.yy insanlık tarihinin en kanlı 
yüzyılıdır” diyen TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, “21. 
yüzyılın başında, 20. yüzyılın 
başındaki çözülmemiş, 
kenara konmuş, dondurulmuş 
sorunları çözmekle karşı 
karşıyayız. Şu anda yaşadığımız 
çatışmalar, geçmiş yüzyıldaki 
gibi statükoyu korumak için 
sürdürülen çatışmalar değil, yeni 
kurulacak statükodan pozisyon 
elde etmek için girişilmiş 
çatışmalar. 21. yüzyıl başında 
Türkiye, bir yüzyıl öncesine 
göre bulunduğu durum, 
sahip olduğu güç itibarıyla 

çok daha iyi pozisyondadır.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin zaman zaman devletin 
değerleri, öncelikleriyle, milletin 
değer, hedef ve önceliklerinin 
farklılaştığı dönemler yaşadığını 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Şentop, “Bu dönemlerde devletin 
güçlü olmadığını görüyoruz. 
Bu bütünleşmenin oransal 
anlamda arttığı zamanlarda 
Türkiye’nin hamle yapabildiğini 
görüyoruz. İşte bu günlerde, 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
onun siyasî hikayesiyle de bunu 
anlamak mümkün. Milletin 
değerlerinin devlete taşınması 
ve devletin değerleri ile milletin 
değerlerinin bütünleşmesi 
gerçekleşmiş durumda 
Türkiye’de.” dedi.  TBMM Başkanı 
Şentop’un ardından Dernek 
Başkanı Fehim Paluluoğlu BURA 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Murat Yalçıntaş ve 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Özkan da birer 
konuşma yaptı. 
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TBMM İLE KATAR ŞÛRA MECLİSİ 
ARASINDA PARLAMENTER İŞ BİRLİĞİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 12 Aralık’ta Katar Şûra Konseyi 
Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ve Katar 
Şûra Konseyi Başkanı Al 

Mahmud, Divan Salonu’nda 
düzenlenen heyetler arası 
görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmeye, Türkiye-Katar 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTi 
Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile 
Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim 

Mübarek Al Şafi de katıldı. Daha 
sonra TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ile Katar Şûra 
Konseyi Başkanı Al Mahmud, 
Mermerli Salon’da TBMM ile Katar 
Şûra Meclisi Arasında Parlamenter 
İş Birliği Kurulması Hakkında 
Mutabakat Zaptını imzaladı. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, imza töreninin ardından 
Katar Şûra Konseyi Başkanı 
onuruna TBMM Tören Salonu’nda 

öğle yemeği verdi. Bu arada 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Katar Şûra Konseyi 
Başkanı Al Mahmud’a, FETÖ’nün 
15 Temmuz 2016’daki darbe 
girişimi sırasında bombalanan 
Şeref Holündeki bölümü gezdirdi 
ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi 
aktardı. Al Mahmud, TBMM  
Genel Kurul Salonu’na geçerek 
bir süre bütçe görüşmelerini de 
izledi.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, KATAR 
MİLLÎ GÜNÜ RESEPSİYONUNA KATILDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: “Zor günlerde birbirinin yanında 
durmayı bilen ülkelerimiz arasındaki ilişkinin güçlenerek sürmesini 
temenni ediyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Ankara’da 
10 Aralık’ta düzenlenen Katar 

Millî Günü resepsiyonuna katıldı. 
Resepsiyona TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un yanı sıra 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, eski TBMM Başkanı ve AK 
PARTi İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve 
yabancı misyon temsilcileri, 
akademisyenler ve davetliler 
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, burada yaptığı 
konuşmada, “(Katar’ın Ankara 
Büyükelçisi Salim Mübarek Al 
Şafi’yi işaret ederek) En çok 
görüştüğümüz büyükelçilerin 
başında geliyor.” diye 
konuştu. Bunun, sadece şahsî 
ilişkilerden kaynaklanmadığını 
belirten TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Türkiye ile 
Katar arasındaki dostluğun ve 
kardeşliğin yoğunluğunun bir 
tezahürü olduğunu söyledi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Türkiye ve Katar 
kardeşane ilişkilerle beraber, 
iki ülke liderlerinin güçlü siyasî 
iradeleri sebebiyle dünyada 
benzerine zor rastlanacak 
ilişkiye sahip. Bu dostluk ve ilişki 
sadece sözde kalan bir ilişki de 
değil, Türkiye ve Katar ilişkileri 
zor zamanlarda test edilmiş 
ve gücü ispat edilmiş bir ilişki, 
iyi günde de kötü günde de.” 
ifadesini kullandı. 15 Temmuz hain 
askerî darbe teşebbüsünden 

sonra Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı ilk arayanın 
Katar Emiri olduğunu anımsatan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Bu zor günde 
Katar’ın dayanışması şükranla 
anılmaktadır.” şeklinde konuştu.

“Dost ve kardeş ülke Katar”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, komşularının, Haziran 
2017’de Katar’a yönelik haksız 
ablukasında Türkiye’nin, Katar’ın 
yanında yer aldığını tüm dünyaya 
duyurduğuna dikkati çekti. 
Programda konuşan Katar’ın 
Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek 
Al Şafi, davete katılanlara teşekkür 
etti. Türkiye-Katar ilişkilerinin her 
düzeyde uluslararası örnek bir 
ilişkiye dönüştüğünü kaydeden Al 
Şafi, “Türkiye-Katar ilişkileri sağlam 
değerler ve yüce ilkelerden 
oluşan bir zemin üzerinde 
inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. 
Bunun yanı sıra uluslararası ve 
bölgesel siyasî konularda da 

tam bir uyum içinde hareket 
etmekteyiz.” dedi. Al Şafi, Katar 
Emiri Şeyh Temim bin Hamed 
Al Sani ile Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın bilge 
liderliklerinde iki ülke arasındaki 
ilişkilerin geldiği aşamadan 
mutluluk duyduğunu ve daha 
da ilerlemesini arzuladığını 
vurgulayarak, “Türkiye’nin karşı 
karşıya kalacağı zorluklarla 
hep yanında olacağımızı da 
vurgulamak isteriz.” ifadesini 
kullandı. Daha sonra Al Şafi 
ve beraberindekiler, Katar ve 
Türkiye bayraklarının bulunduğu 
pastayı kesti. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Katar 
Millî Günü resepsiyonu ile ilgili 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Dost ve kardeş ülke 
Katar’ın Ankara’da düzenlenen 
millî gün resepsiyonuna katıldık. 
Zor günlerde birbirinin yanında 
durmayı bilen ülkelerimiz 
arasındaki ilişkinin güçlenerek 
sürmesini temenni ediyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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TBMM BAŞKANI  
ŞENTOP  
AKSARAY’DA
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Aksaray’da “12 Dev Eser Açılış 
Programı”na ve Necmiye Hatun Kadın 
Aktivite Merkezinin açılış törenine 
katıldı.

TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 20 Kasım 

2019 tarihinde Aksaray’a 
giderek, Aksaray 
Üniversitesi tarafından, 
üniversitenin konferans 
salonunda düzenlenen 
“12 Dev Eser Açılış 
Programı”na ve Aksaray 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan Necmiye Hatun 
Kadın Aktivite Merkezinin 
açılış törenine katıldı.

“Açtığımız 
üniversitelerimiz 
sayesinde özellikle kız 
çocuklarımız arasında 
üniversiteleşme oranı 
hızlıca yükseldi.”

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
“12 Dev Eser Açılış 
Programı”nda, “Açtığımız 
üniversitelerimiz 
sayesinde özellikle kız 
çocuklarımız arasında 
üniversiteleşme oranı 
çok yükseldi. Bugün 
üniversitelerimizde 
okuyan 7 milyon 800 
bin gencimizin yarısı 
kızlarımız.” dedi. 

Medeniyetin 
toplumların gelişmişlik 
seviyesini gösterdiğini 
anlatan Şentop, bir 

toplumun medeniyet 
seviyesinin, eğitim 
imkânlarının genişliği, 
sağlık hizmetlerinin 
yaygınlığı, ahlak ve 
adalet değerlerinin 
yaşatılması ile doğru 
orantılı olduğunu kaydetti. 
Şentop ayrıca üniversite 
sayısının bugün 207, 
öğretim üyesi sayısınınise 
160 bin. olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, 
üniversite yerleşkesinde 
yer alan 12 eserin açılışı 
gerçekleştirildi. 

“Artık cahillik kavramı 
mahiyet değiştirdi.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Aksaray 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan Necmiye Hatun 
Kadın Aktivite Merkezinin 
açılış töreninde de 
insanları mutlu etmek 
isteyenlerin, onlar için 
faydalı hizmetler yapması 
gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından 
Meclis Başkanı Şentop, 
kurdeleyi keserek 
Necmiye Hatun Kadın 
Etkinlik Merkezinin açılışını 
gerçekleştirdi. Şentop 
merkezde incelemelerde 
bulundu. 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“ARTIK ESKİ DÜNYA YOK, ESKİ 
TÜRKİYE YOK”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili 
gazetecilere yaptığı değerlendirmede, “Herkesin yeni şartlara, yeni 
Türkiye, dünya ve bölge şartlarına göre politika üretmesi lazım, Avrupa 
ülkeleri başta olmak üzere” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Kasım’da 
Tekirdağ’da, Çorlu Ticaret 

ve Sanayi Odası’nda (Çorlu 
TSO) basına kapalı düzenlenen, 
‘’Tekirdağ Oda ve Borsaları Ortak 
İstişare Toplantısı”na katıldı.
Toplantı çıkışında gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
terör örgütlerinin, teröristlerin, 
Türkiye sınırlarına yakın yerden 
çıkartılması için Türkiye’nin 
her türlü seçeneği denediğini 
ve daha önce burada bir 
güvenli bölge tesisi için de 
çağrıda bulunduğunu anımsattı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın geçmiş yıllarda bu 
konuyu dile getirdiğini anlatan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, şöyle devam etti: 

“2011 yılında bölgede bir güvenli 
bölge tesisi için bunu söylemişiz. 
2012’de daha başbakanken Sayın 
Cumhurbaşkanımız bunu dile 
getirmiş. Şimdi harekâttan sonra, 
Almanya Savunma Bakanı ‘burada 
bir güvenli bölge olsun, hep 
beraber burayı kontrol edelim’ 
falan dedi. En son, ağustos 
eylül aylarında Amerika Birleşik 
Devletleri ile karadan ve havadan 
devriye görevi düşünüldü. Bu 
da düşünüldü, denendi ama 
neticede terör örgütünün 

oluşturmaya çalıştığı terör 
koridorunun bertarafı konusunda 
mesafe alınamadı.’’

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’nin 
askerî seçeneğe mecbur 
kaldığını vurgulayarak, şu 
değerlendirmelerde bulundu: 

‘’Bu hamleyi yaptıktan sonra, 
kısa bir zaman içerisinde 
hedeflerimize ulaşabileceğimizi 
gördük. Askerî seçenek 
olmadan da diplomatik yollarla 
bu hedeflere ulaşılabileceğini 
gördük. 

Amerika Birleşik Devletleri ve 
Rusya ile yapılan görüşmeler 
neticesinde bu sağlandı. Rusya ile 

teröristlerin ve terör örgütlerinin 
bölgede temizlenmesiyle ilgili 
denetleme görevi yapıyoruz. 
Hep söylüyoruz, artık eski dünya 
yok, eski Türkiye yok. Herkesin 
yeni şartlara, yeni Türkiye, dünya 
ve bölge şartlarına göre politika 
üretmesi lazım, Avrupa ülkeleri 
başta olmak üzere.”

Türkiye’nin müttefik ülkelerden, 
bu müttefikliğin gereğini 
göstermelerini beklediğini 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Türkiye, Suriye sınırlarından, 
Suriye tarafında bir terör 
koridoru oluşmasına müsaade 
etmeyeceğini söyledi. Başından 
beri bunu söylüyoruz.” diye 
konuştu. 
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

“İnşallah 2020, bunca yıldır 
verdiğimiz mücadelelerin, 
yaptığımız fedakârlıkların, 
harcadığımız emeklerin 
meyvelerini toplamaya 
başladığımız bir yıl olacaktır.

Türkiye’yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri, 
attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır.

(100 bin sosyal konut inşası projesi) Milletimizin 
konut talebi sürdüğü müddetçe, bu kampanyayı 
her yıl 100’er binlik seriler halinde devam ettirmeyi 
planlıyoruz.

İnşallah Libya’daki meşru Trablus Hükümeti’ne 
vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm 
unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız.

Kanal İstanbul projemizi inşallah adım adım 
ilerletecek ve mutlaka neticeye ulaştıracağız.

(Türkiye’nin Otomobili) Projenin milletimiz 
tarafından benimsenmiş olması, başarısının ispatıdır.

2020 yılının ülke, millet ve tüm insanlık için barış, 
huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum.”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 

“Yanı başımızda şahit olduğumuz 
acılara rağmen ümidimizi 
korumak için en büyük gücün 
milletimizde olduğuna inanmak 
bizlere cesaret veriyor. Türkiye 
olarak, birlik ve bütünlüğümüzü 
koruyarak hareket ettiğimiz 

sürece bütün zorlukların üstesinden geldiğimizi 
pek çok kez dünyaya gösterdik. Devlet ve millet 

olarak, başta, Müslümanların yaşadığı coğrafyalar 
olmak üzere, dünyanın her bölgesinde yaşanan 
çatışmaları sona erdirmek maksadıyla büyük gayret 
sarf ettik. İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek 
gayesiyle yürüttüğümüz insanî, vicdanî ve ahlakî 
gayretlerimiz 2020 yılında da aynı inanç ve ümitle 
devam edecektir.Yeni başlayan yılın hem ülkemiz, 
hem bölgemiz, hem de dünya için barış, huzur ve 
güven getirmesini diliyorum.”

LİDERLERDEN  
YENİ YIL MESAJLARI

2020
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 

“2020, liyakate dayalı istihdam 
politikasını, şeffaflığı, kuvvetler 
ayrılığını, parlamenter demokrasiyi 
savunanların, erkek egemen 
şiddete boyun eğmeyen 
kadınların ve akla, vicdana, ahlaka 
sığmayan dayatmaları reddeden 

gençlerin demokratik taleplerinin yükseldiği, 
hak, hukuk ve adalet uğruna verdiğimiz 

mücadelenin kökleştiği bir yıl  olacak. 2020 yılında 
Cumhuriyet’imizi demokrasiyle taçlandırma 
hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. 

2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm 
insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve 
bereket getireceğine duyduğum inançla tüm 
yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum. İnanın, 
2020’de her şey çok daha güzel olacak.”

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli 

“2019 yılını da kararlılık, inanç ve 
mücadele azmi ile tamamladık. 
Halkımızın kararlı, cesur duruşu ve 
desteğiyle barış, özgürlük, eşitlik, 
adalet ve demokrasi mücadelemizi 
2020 yılında da ayakta tutacağımızın 
sözünü veriyoruz. 2020, toplumsal 

ve siyasal muhalefetin umut ve cesareti 
büyüteceği bir yıl olacaktır. HDP’nin demokrasi ve 
adalet mücadelesindeki rolü ve işlevi son derece 
önemlidir.

Halklarımıza özgürlük, eşitlik ve huzur dolu bir yıl 
diliyoruz. Tüm halklarımızın 2020 yılını kutluyoruz.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 

“Cumhuriyet’in yüzüncü yıl 
dönümünün stratejik bir hazırlık 
evresi olarak, 2020 yılında 
Türkiye’nin gücüne güç katacağı 
inancındayım. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle istikbalin 
parlak ufkunun aralanacağı, Cumhur İttifakı’nın 
samimiyetle, millet ve vatan sevgisiyle yoluna 
devam edeceği kanaat ve kararındayım.

Türkiye’de millî birlik ve kardeşlik bağlarının 
güçlenmesi dostları sevindirip düşmanları 
çatlatacak boyutlara ulaştı. 

Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları 
millî birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla 
bozamayacaklardır. 

Aziz milletimizin ve Türk-İslam âleminin yeni yılını 
gönülden tebrik ediyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 

“2020 yılının insanlık âlemine ve 
milletimize huzur, barış, refah 

getirmesini diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni 
yılını kutluyorum.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 

“Yeni yılın toplumsal kucaklaşmaya, 
ahlaklı siyaset anlayışına ve 
geleceğine umutla bakan bir 
Türkiye’nin inşasına zemin 

hazırlamasını ümit ederim. Mutluluğun,  
huzurun, adaletin, barış ve kardeşliğin hakim 
olduğu bir yıl olmasını temenni  
ederim.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 

“2020 yılının başta ülkemiz ve Türk-İslam coğrafyası olmak üzere insanlık âlemine hayırlar 
getirmesi dileğiyle necip milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum.”
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KAZAKİSTAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Kazakistan’ın bağımsızlık, istikrar 
ve kalkınma yolundaki büyük hamlelerini yakından takip ediyor, bundan 
büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Kazakistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Abzal 
Saparbekulı’nın ev 

sahipliğinde, ülkesinin 
bağımsızlığının 28’inci yılı 
dolayısıyla resepsiyon 
düzenlendi. 1 Aralık’ta düzenlenen 
resepsiyona, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı 
sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, 
Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda 
diplomatik misyon temsilcisi ve 
davetli katıldı. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, “Türkiye’nin, 
Kazakistan’ın bağımsızlığını 
tanıyan ilk ülke olmaktan daima 
gurur duyduğunu dile getirerek, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin özel 
öneme sahip olduğunu” belirtti.

“Kazakistan’ın sevinci bizim 
sevincimizdir”

Türkiye ile Kazakistan arasında 
10 milyar dolarlık ticaret hacmi 
hedefinin belirlendiğine dikkati 

çeken TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, bu hedefin 
gerçekleştirilebilmesi için karşılıklı 
çaba sarf edildiğinin altını çizdi. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Kazakistan’ın sevinci 
bizim sevincimizdir, kederi 
bizim kederimizdir. Kazakistan’ın 
bağımsızlık, istikrar ve kalkınma 
yolundaki büyük hamlelerini 
yakından takip ediyor, bundan 
büyük mutluluk duyuyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önerisiyle Kazakistan 
Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in, “Türk Konseyi 
Ömür Boyu Onursal Başkanı” 
ilan edildiğini anımsatan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Gerek görüşleri, 
gerek uygulamalarıyla öncü, 
vizyoner lider Nazarbayev’in 
sadece Kazakistan’a değil, 
Türk dünyasına, bölgesine ve 
dünyaya yol gösteren çalışma 
ve faaliyetlerini yakından takip 
ediyoruz.” diye konuştu. TBMM 

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
iki ülke ilişkilerinin güçlenerek 
devam edeceğine olan inancını 
dile getirerek, konuşmasının 
sonunda Kazakistan’ın 28’inci 
bağımsızlık gününü kutladı. 

“Ticaret hacminin 3 milyar 
doları aşması bekleniyor”

Büyükelçi Saparbekulı da 
Kazakistan’ın 28 yıl önce 
bağımsızlığını kazanmasının, 
ülkesinin tarihinde büyük 
sıçrama noktası olduğunu 
vurguladı. Saparbekulı, 
“Kazakistan, bağımsızlığının 
ardından kardeş Türkiye’nin 
her türlü desteğini gördü 

ve Kazakistan da her zaman 
Türkiye’nin yanında oldu, olmaya 
devam edecek.” ifadesini 
kullandı. Kazakistan Başbakanı 
Askar Mamin’in geçen ay 
Türkiye’ye yaptığı ziyarette, iki 
ülke arasındaki ticaret ve yatırımın 
güçlendirilmesi bağlamında 
çeşitli toplantılar yapıldığını 
anımsatan Saparbekulı, 
“Kazakistan ile Türkiye arasındaki 
ticaret hacminin bu sene sonu 
itibarıyla 3 milyar doları aşması 
bekleniyor.” bilgisini paylaştı. 
Saparbekulı, “Birlik olmadan dirlik 
olmaz.” sözüne atıfta bulunarak, 
“Biz, ayrı ayrı iki devletiz ama 
tarihî bağlarla geleceğe 
inşallah tek devlet ve tek millet 
olarak yürüyeceğiz.” şeklinde 
konuştu. TBMM Başkanı Şentop, 
konuşmaların ardından, Türk 
Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar 
Vakfı (TÜRKSAV) tarafından 
Nazarbayev’e verilen “Türk 
Dünyası Diriliş Ödülü”nü Kazak 
Büyükelçi Saparbekulı’ya takdim 
etti.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP
UGANDA MECLİS BAŞKANI KADAGA 
İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Uganda  
Meclis Başkanı 
Rebecca Kadaga ile  
4 Aralık’ta Mecliste  
bir araya geldi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ve Uganda 
Meclis Başkanı Kadaga’nın, 

baş başa görüşmesinin ardından, 
heyetler arası görüşmeye geçildi. 

Görüşmede, ülkelerarası işbirliği 
mutabakat zaptı imzalandı.

Görüşmeye, Türkiye-Uganda 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Nevzat 
Ceylan, TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile 
TBMM Dış İlişkiler ve Protokol 
Başkanı Necip Fazıl Kurt da 
katıldı. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, görüşmenin 
ardından konuk Meclis 
Başkanı onuruna TBMM Tören 
Salonu’nda öğle yemeği verdi. 

Bu arada TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, konuk Meclis 
Başkanı Kadaga’ya, FETÖ’nün 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişimi 
sırasında bombalanan Şeref 
Holü’ndeki bölümü gezdirdi ve 
o gece yaşananlarla ilgili bilgi 
verdi. Kadaga, TBMM Genel 
Kurul Salonu’nu da gezdi ve 
yetkililerden Genel Kurul düzeni 
ve çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ve Kadaga, TBMM Şeref 
Holü’nün merdivenlerinde, 
Meclis’i ziyarete gelen çocuklarla 
fotoğraf çektirdi.
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TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
bölgesel ve küresel 

bütün platformlarda Türkiye’nin 
mazlumların yanında olduğunu 
vurgulayarak, “Hep söylenen bir 
söz vardır: ‘Türkiye, Türkiye’den 
büyüktür.’ Bu gerçeği Türkiye 
dışına çıkıp oradan bakanlar 
daha iyi anlıyorlar. Bu şehirden 
üç kıtaya yayılan Osmanlı’nın 
tarih sahnesinden çekilmesi 
ve ardından oluşan vakumda 
bugün yaklaşık 50 devlet var. 
Ama hepsi de kaos, iç savaş, 
kriz, sosyal çalkantı içinde. 
Esasen Arap sokağından Latin 
Amerika sokaklarına, oradan Uzak 
Doğu’nun bazı bölgelerine kadar 
her yerde bir huzursuzluk, bir 
kaotik ortam var.” diye konuştu.

NATO’nun 70. kuruluş yıl 
dönümünün de kutlandığı 

İngiltere’nin başkenti Londra’daki 
liderler zirvesine de değinen 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Oradaki gelişmeleri 
izlediniz. Her zamanki gibi 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, gerçekleri eğip 
bükmeden konuşan, milletimizin 
iradesini, terör karşısındaki tavizsiz 
duruşunu NATO zirvesine eksiksiz 
yansıtan tek lider oldu.” ifadesini 
kullandı.

“Ekonomik olarak küçülmemizi 
bekleyenler kendileri 
küçülecektir”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, stratejik bakış açısıyla 
bazı araştırmalar yapıldığını 
aktararak, “50 yıl sonra dünyada 
hangi ülkelerin esamesi 
okunacak, bununla ilgili ilk 5 
ülkede Türkiye’yi de sayıyorlar. 

Bunun sebeplerinden biri nüfus 
meselesidir. Hem tarih hem de 
coğrafya itibarıyla sahip olduğu 
konum Türkiye’yi etki gücü 
yüksek bir ülke haline getiriyor. 
Amerika’da birçok düşünce 
kuruluşu var, bunlar 21. yüzyılın 
Amerikan yüzyılı olacağını 
söylüyorlar, ikinci ülke olarak 
Türkiye’yi sayıyorlar, önümüzdeki 
50 yılın parlak geleceği olan 
ülkeler arasında. Türkiye’nin 
gücüne ve geleceğine 
inanmalıyız, bu, tarihin ve 
geleceğin bize yüklemiş olduğu 
bir sorumluluktur. Ekonomik 
olarak küçülmemizi bekleyenler 
kendileri küçülecektir. 
Siyaseten, askerî olarak 
zayıflamamızı bekleyip ellerini 
ovuşturanların elleri böğründe 
kalacaktır. Parçalanmamızı 
bekleyenler ebediyete kadar 
bekleyeceklerdir.” diye konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“PARÇALANMAMIZI BEKLEYENLER 
EBEDİYETE KADAR BEKLEYECEKLER”
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) tarafından düzenlenen “Ekonomiye Değer Katanlar” ödül 
töreninde konuştu.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP:
“CAMİLER, MİNARELER BİZİM BU 
TOPRAKLARDAKİ KİMLİĞİMİZ”
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 2 
Aralık’ta Süleymanpaşa 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi Uygulama 
Camii’nin açılış 
törenine katıldı.

Törende konuşan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türkiye’nin son 

20 yıldaki başarısında devlet - 
millet bütünleşmesi anlayışının 
yattığını söyledi. Türkiye’nin çok 
güçlü bir ülke olduğunu ifade 
eden TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şöyle konuştu: 
“Türkiye’nin tarihi, birikimi, 
jeostratejisi ve geleceğe yönelik 
iddiaları, Türkiye’nin tezlerinin, 
politikalarının etki gücünü ortaya 
koymaktadır. Bütün bunların 
temelinde yatan husus, devlet-
millet bütünleşmesidir. Tarihimizin 

her döneminde az veya çok 
devlet ve millet bütünleşmesi 
sağlanmıştır. Ama bunun 
maksimum seviyeye çıktığı 
dönemlerde büyük hamleler 
yapabilmişiz. Bunun da sırrı 
milletin değerleri ile devletin 
değerlerinin bütünleşmesidir.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğindeki 
Türkiye bir söz söylediğinde 
bunun arkasında milletin 
olduğunu bütün dünyanın 
görebildiğini vurguladı. Bazı basın 
kuruluşlarında Cibuti’ye yaptığı 
seyahatin eleştirilmesine de 
değinen TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şunları kaydetti:

“Cibuti’ye yaptığım seyahat 
vesilesiyle FETÖ’cü haber 
kaynakları, ‘cami açılışına 
gitti’ diye haber yaptırmış. 
Camiler, minareler bizim bu 
topraklardaki kimliğimiz, bu 

toprakların milletimize ait 
olduğunun göstergeleri. Bundan 
rahatsızlık duyanlar, bu milletin 
bu topraklardaki varlığından 
rahatsızlık duyanlardır, bunu içine 
sindiremeyenlerdir. Camileri, 
milletin bu topraklardaki varlığının 
işaretleri olan bu mabetleri inşa 
edeceğiz. Ama bu değerlerle 
gençlerimizi, çocuklarımızı 
yetiştirmek için okullar da 
yapacağız.”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, buradaki 
programının ardından Namık 
Kemal Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi Geleneksel ve 
Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nin 
açılışını da gerçekleştirdi. 
Merkezde incelemelerde 
bulunan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, daha sonra 
Yahya Kemal Beyatlı Kültür 
Merkezi’nde Süleymanpaşa 
Belediyesi tapu dağıtım törenine 
katıldı.
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Törende, açılan her okulun 
cehalete karşı kazanılan bir 
mevzi olduğunu belirten 

Mustafa Şentop,  
“Eğitim millî davamız. Eğitim 
olmadan bir ülkenin, bir 
toplumun gelişmesi, güçlenmesi, 
güzelleşmesi mümkün değil. 
Biz de ülkemizin, insanlarımızın 
eğitim seviyesini yükselterek 
gelişeceğine inanıyoruz.” diye 
konuştu.

Program sonrası basın 
mensuplarının gündeme ilişkin 
sorularını yanıtlayan Mustafa 
Şentop, Ceren Özdemir cinayeti, 
Libya ile imzalanan mutabakat ve 
2020 yılı bütçesine ilişkin önemli 
açıklamalar yaptı.

“Bazı tedbirleri almamız lazım”

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite 
öğrencisi Ceren Özdemir’in 
bıçaklı saldırı sonucu 
öldürülmesine ilişkin TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, yaşanan 
olayın herkesi üzdüğünü 
söyleyerek, meselenin takipçisi 
olacaklarını vurguladı. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
şöyle devam etti:

“Başta kadına karşı şiddet olmak 
üzere, ama ne olursa olsun bu 
cinayetin hiçbir açıklayıcı sebebi 
olamaz. Adalet Bakanımızın da 

bundan sonraki süreçlerle bu 
konudaki hassasiyetimizi ortaya 
koyan açıklamaları var. Cinayeti 
işleyen şahıs bağlamında 
söylüyorum, bu şekilde bazı 
mahkûmların izinli olarak dışarıya 
çıkmamaları gibi hususlar da 
dahil olmak üzere, bizim infaz 
sistemimizi ciddi bir şekilde 
değerlendirmemiz, sadece 
işlenen suç bakımından değil, 
zihin sağlığı, psikolojik durumu 
bakımından da mahkûmların 
değerlendirilmesini gerektiren 
bazı tedbirleri almamız lazım. Bu 
bakımdan da Ceren Özdemir 
kızımıza tekrardan Allah’tan 
rahmet diliyorum. Bu olayların 
bir daha tekrarlanmaması 
bakımından hep beraber Meclis 
olarak, hükümet olarak, Adalet 
Bakanlığı olarak büyük bir titizlikle 
konunun üzerinde duracağımızı, 
takipçisi olacağımızı ifade etmek 
isterim.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP:  
“EĞİTİM MİLLÎ DAVAMIZ”

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,  
6 Aralık’ta Bursa’nın 
Orhangazi ilçesinde 
eğitim hizmeti veren 
Özel Bahçeşehir 
Kolejleri’nin Orhangazi 
Kampüsü’nün açılış 
törenine katıldı.
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“Libya Mutabakatı, Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz ile ilgili bugüne 
kadar atmış olduğu en stratejik 
adım, en büyük hamle”

Dün TBMM Genel Kurulunda 
onaylanarak, kabul edilen 
“Türkiye ile Libya Ulusal 
Mutabakat Hükümeti Arasında 
Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi”ne ilişkin ise TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop şunları 
söyledi:

“Türkiye ile Libya arasında 27 
Kasım’da imzalanan “Güvenlik 
ve Askerî İşbirliği Mutabakat 
Muhtırası” ile “Deniz Yetki 
Alanlarının Sınırlandırılmasına 
İlişkin Mutabakat” çok kısa 
zamanda TBMM’de kabul edildi. 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz ile 
ilgili bugüne kadar atmış olduğu 
en stratejik adım, en büyük 
hamle. Bilhassa Yunanistan’ın 
adalar üzerinden planladığı, 
esasen uluslararası hukuka 
aykırı birçok hesabı da bozmuş 
oldu.” Libya’nın, anlaşmanın 
üzerlerine düşen kısımlarıyla 
ilgili prosedürleri tamamladığını 
ifade eden TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Bunu şimdi 
Birleşmiş Milletler’e vererek bu 
konuda uluslararası geçerliliğini 
de ilan etmiş olacağız. 

Şu anda iki ülke arasındaki 
çerçeve tamamlanmış oldu. Doğu 
Akdeniz’deki gelişmeleri hukuki 
zeminde etkileyecek çok önemli 
bir adım, Türkiye’nin çok stratejik 
bir adımı. Düşünülen, yapılması 
planlanan, aslında uluslararası 
hukukun sınırlarının dışındaki 
birçok girişimi de önleyecek 
önemli bir adım. 

Türkiye’nin atmış olduğu bu 
adım, Doğu Akdeniz’de kendi 
arzularına göre cirit atmaya çalışan 

bazı ülkelerin, Doğu Akdeniz’in 
etrafındaki ülkelerin uluslararası 
hukuka göre sahip olduğu birçok 
hakkı, yetkiyi ihlal ederek, oldu 
bittilerle adım atmaya çalışanların 
da akıllarını başlarına almasını 
sağlayacak önemli bir hamledir.” 
ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı, 
Doğu Akdeniz ile ilgili uluslararası 

hukukun, bölge halklarının 
menfaatlerini dikkate alan 
adımların bölge ve dünya barışı 
için önemli olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
anlaşmanın uluslararası hukuku 
gündeme oturtma bakımından 
önemli olduğunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek,  
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bursa Valiliğini ziyaret ederek, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile görüştü.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma 1 3 saat

İçişleri 2 11 saat

Dışişleri 1 2 saat 30 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 1 3 saat
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

1 4 saat

Dilekçe 3(14+15+16) 4 saat

Plan ve Bütçe 19 205 saat 47 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 2 9 saat 5 dk.

İnsan Haklarını İnceleme 8(5+35) 46 saat

Avrupa Birliği Uyum 1 1 saat 20 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 6 22 saat 12 dk.

Güvenlik ve İstihbarat 1 3 saat 30 dk.

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 46 314 saat 37 dk.

TBMM Genel Kurulu 12 Birleşim 94 saat 21 dk.
4 Başkanlık Divanı Toplantısı  5 Alt Komisyon Toplantısı  
6 Genel Kurul Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 82

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 23

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 3

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

481 
(321+160)

Kanunlaşan 3

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 24

Komisyonlarda Bulunan 2399

Genel Kurulda Bulunan 87

¹ 01/11/2019- 30/11/2019 tarihleri arasında Kanunlar ve Karar-
lar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar -

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 4162 163

İHİK 264 263

KEFEK 6 3
2 53 adet dilekçe on grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 75

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 833

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/11/2019 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 900 12 149 1 -

Cevaplanan /Görüşülen 1091 7 - - -

KASIM AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)
Komisyon Toplantı Sayısı Toplantı Süresi (Saat)
Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığı 1  7 saat 43 dk.

Down Sendromu ve 
Otizm 13(1+127) 109 saat

Tıbbi Aromatik Bitkiler 1 1 saat 30 dk.

ALS, SMA, DMD, MS 3(27)  24 saat 6 dk.

Rabia Naz Vatan Araş. 4(27)  28 saat 34 dk.
Meclis Araştırması 
Komisyonları Toplam 22  170 saat 53 dk.

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

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma 1 2 saat 30 dk.

İçişleri - -

Dışişleri 3 8 saat 03 dk.

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

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii  
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

2 4 saat 30 dk.

Dilekçe 4(24+25) 3 saat

Plan ve Bütçe 2 12 saat 16 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 1 1 saat

Avrupa Birliği Uyum 8 10 saat 30 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 3 saat 18 dk.

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 23 45 saat 07 dk.

TBMM Genel Kurulu 18 Birleşim 196 saat 12 dk.
4 Başkanlık Divanı Toplantısı  5 Alt Komisyon Toplantısı 

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 83

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 39

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 7

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

528 
(360+168)

Kanunlaşan 8

Karar Olan -

Geri Alınan 1

Komisyonlarca Raporlanan 17

Komisyonlarda Bulunan 2339

Genel Kurulda Bulunan 92

¹ 01/12/2019- 31/12/2019 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 3

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 5

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar 1

Kabul Edilen Kararlar 2

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3482 220

İHİK 325 324

KEFEK 3 3
2 74 adet dilekçe on dört grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 46

TBMM Başkanlığında Bulunan 1

Karma Komisyonda Bulunan3 879

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 31/12/2019 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1296 13 130 - -

Cevaplanan /Görüşülen 968 10 - - -

ARALIK AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Çalışma Süresi İstatistiği (Araştırma Komisyonları)
Komisyon Toplantı Sayısı Toplantı Süresi (Saat)

Rabia Naz Vatan Araş. 3  9 saat
Meclis Araştırması 
Komisyonları Toplam 3  9 saat
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İNSAN 
HAKLARI: 
GENÇLİĞİN 
SESİ 
SEMPOZYUMU
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
“BM’nin yapısı dahil, 
yeniden adaletin 
temel ve değişmez 
ilkeleri doğrultusunda 
bir bakışın filizlenip, 
hepimizi gölgesi 
ve şemsiyesi altına 
alacak bir çınara 
dönüşmesi, bizim 
ifademiz ve özlemimiz; 
ama öncelikle bütün 
insanların hayati 
ihtiyacıdır.”

TBMM’de, 10 Aralık İnsan 
Hakları Günü dolayısıyla 
“İnsan Hakları: Gençliğin 

Sesi Sempozyumu” düzenlendi. 
Sempozyumda ilk olarak 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Sekreteri Antonio Guterres’in 
İnsan Hakları Günü nedeniyle 
yayınladığı video mesajın 
gösterimi yapıldı.

Açılış konuşmasını yapan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
diğer canlılardan farklı olarak 
kişisel yaşamında tercihte 
bulunma, toplumsal yaşamında 
ahlak ve kanunlarla hayatını 
sürdüren insanın, gelinen 
noktada tarihsel süzgeçlerden 
geçerek berraklaşan iki temel 

hukuk belgesini evrensel çapta 
kabul ettiğini belirterek, bunların 
İnsan Hakları Bildirisi ile BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi olduğunu 
söyledi. İnsanlık için büyük bir 
adım olarak kabul edilen İnsan 
Hakları Bildirisi’nin kolay kabul 
edilmediğini dile getiren Mustafa 
Şentop, bu bildirinin arkasında 
bütün bir insanlık tarihinin 
geçirdiği aşama ve tecrübenin 
bulunduğunu ifade etti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Geçtiğimiz yüzyılda 
yaşanan iki ayrı dünya savaşında 
öldürülen insan sayısı korkunçtur. 
Sadece 65 milyonun üzerinde 
insan 2. Dünya Savaşı’nda 
öldürülmüştür. Sayıyı söylemek 

çok kolay ama bu travma kimi 
ülkeler için hâlâ atlatılabilmiş 
değildir. 10 Aralık 1948’i biraz 
da bu dehşet travmaların 
gölgesinde yayınlanmış bir hukuk 
belgesi olarak anmak ve anlamak 
gerekmektedir.” dedi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bir yandan bölgesel 
ve küresel savaşın somut 
görünümleri, bir yandan iklim 
felaketlerinin yakıcı sonuçları, 
bir makasın iki ucunun açılıp 
kapanarak, insanlığın genetik 
geleceğini adeta doğrayan bir 
atmosfer oluşturduklarının altını 
çizerek, “Böyle bir aşamada İnsan 
Hakları Evrensel Bildirisi daha 
da değer ve önem kazanan 
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bağlayıcı bir metin olarak 
yükseliyor.” ifadesini kullandı.

“Gazze’de yaşananlara karşı 
insan hakları savunucularının 
itirazını göremiyoruz”

Batı’nın insan hakları yaklaşımının 
Batı sınırları dışında bir politik 
araca dönüştüğünü veya bir 
politik araç olarak anlaşıldığını 
ifade eden Şentop, “Mesela, biz 
Türkiye’de, Avrupa ülkelerinin 
insan haklarıyla ilgili soyut 
söylemlerinin somut eleştirilere 
dönüştüğü zaman, neden 
sadece belli siyasî, dinî görüş 
sahipleri bağlamında ele 
alındığını anlamakta zorlanıyoruz, 
aslında zorlanmıyoruz. İsrail’in 
Filistinlilere uygun bulduğu 
muamelenin binde biri Avrupa’da 
bir Yahudi’ye yapılamaz, 
insan haklarına aykırı olur ama 
Gazze’de yaşananlara karşı insan 
hakları savunucularının bir itirazını 
göremiyoruz.” dedi. 

Türkiye’de “otoriterleşme 
eğilimlerinin” her gün Batılı 
siyasetçilerin ağızlarında 
birer sakız olduğunu, ancak, 
Fransa’nın Müslüman kızların 
başörtüsüne müdahalesine 
insan hakları savunucularının 
sesinin yükselmediğini anlatan 
TBMM Başkanı Şentop, “Mısır’daki 
darbeci, Batılı ülkelerin iş 
birlikçisi, Sayın Trump’ın ‘en 
favori diktatörüm’ dediği kişi 
olduğu için Mısır’daki insan 
hakları ihlalleri raporlanmıyor. 
Yine Fransa’da insan hakları 
konusunda hassas olunur 
ama Fransızların, Cezayir’de, 
Ruanda’da başka bir standarda 
imza attığını görüyoruz. Bu dile 
getirdiğim husus sadece bir 
teorik tartışma konusu değil 
artık. Avrupa’da yaşayanlar dahil, 
bütün insanlığın en önemli 
risk alanı olarak karşımıza 
çıkıyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.İnsan hakları kavramını, 

emperyalist politikaların 
enstrümanı haline dönüştüren 
anlayışlardan bir an önce 
kurtulması gerektiğini vurgulayan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Bu da çifte standarttan 
vazgeçmekle, gerçekten 
bütün insanları sadece Âdem 
ve Havva’nın eşit haklara sahip 
çocukları olarak görmekle 
mümkün olacaktır.” diye konuştu.

“Fransa’da polisin göstericilere 
müdahalesi”

Fransa’nın başkenti Paris’te devam 
eden gösterilere Fransız polisinin 
müdahalesine değinmezse 
konunun eksik kalacağını dile 
getiren TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, gösterileri takip 
eden Anadolu Ajansının foto 
muhabiri Mustafa Yalçın’ın polis 
müdahalesi sırasında yaralandığını 
anımsatarak, “Ne yazık ki Fransız 
polisini rahatsız etmiş olmalı. 
Fransa’da polisin göstericilere 
müdahalesi, artık şiddet boyutunu 
geçip, devlet terör boyutuna 
doğru ilerlemektedir.” dedi.

Rodriguez: “Türkiye öncü 
ülkelerden birisi”

BM’nin Türkiye Mukim 
Koordinatörü Alvaro 
Rodriguez de gerçekleştirdiği 
konuşmasında insan haklarının 
sürdürülebilir kalkınma 
hedeflerinin tam merkezinde 
yer aldığını söyledi. Küresel 
anlamda gençlerin insan hakları 
için savunuculuk yaptığını dile 
getiren Rodriguez, dünya 

genelinde gençlerin erişkinlere 
nazaran üç kat daha fazla işsizlikle 
baş başa olduğunu belirtti. 
Gençlerin daha iyi bir dünya 
için yenilikçi fikirler getirdiklerini 
ifade eden ve Türkiye’nin bu 
anlamda öncü ülkelerden birisi 
olduğunu vurgulayan Rodriguez, 
“Milletvekili seçilme yaşı 18’e 
indirildi ve bu da genç insanlara 
parlamentoda, politikada aktif rol 
oynama fırsatı sunuyor.” dedi.

Çavuşoğlu: “Türkiye genç nüfus 
potansiyelini fırsata çevirdi”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu ise gençlerin 
yaşadığı sorunları anlatarak, 
siyasî temsil açısından gençlerin 
durumuna baktıklarında dünya 
ölçeğinde olumsuz bir tablo ile 
karşılaştıklarını, dünya ölçeğinde 
30 yaşın altında parlamento üyesi 
olan gençlerin oranının yüzde 
2’den az olduğunu söyledi. 

Tüm dünyada genç işsizliğin 
yetişkin işsizlik oranının üç katı 
olduğunu belirten Çavuşoğlu, 
kötü çalışma şartları ve düşük 
ücretlerin genç çalışanları 
yoksulluk çizgisinin altında 
tuttuğunu ifade etti. Çavuşoğlu, 
Türkiye’nin, sahip olduğu genç 
nüfus potansiyelini ekonomi ve 
diğer alanlarda fırsata çevirdiği 
takdirde dünyanın en güçlü 
ve gelişmiş ülkeleri arasında 
yer alarak dünya ekonomisi ile 
siyasetine yön verebileceğini 
kaydetti.
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TBMM, 81 İLDEN GELEN ÇOCUK 
MİSAFİRLERİNİ  AĞIRLADI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 81 ilden çocuk hakları temsilcileri 
çocukların katıldığı 20. Ulusal Çocuk Forumu’nun, TBMM oturumunda 
yaptığı konuşmada, “Sözüm ona medeni dünya. Aylan bebeği dünya 
maalesef çok çabuk unuttu. Ancak, sizler unutmayın ki bir gün aynı acı 
durum sizlerin de başına gelebilir. Çünkü Aylan bebekler bir değil binler, 
hatta milyonlardır.”

TBMM,  20 Kasım 2019 
tarihinde Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

ile Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde 
Dünya Çocuk Hakları Günü 
dolayısıyla düzenlenen 20’nci 
Ulusal Çocuk Forumu’na ev 
sahipliği yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 81 ilden çocuk hakları 
temsilcileri çocukların katıldığı 
Forumun TBMM oturumunda 
yaptığı konuşmada, “Çocuklar ve 
gençlik toplumların gelecekleri. 
Onlar aynı zamanda bizim 
bugünümüz. Çocuklarımız, aile 
ve topluluklar için değişimin 
öncüleri konumundadırlar ve 
söz haklarının olması, toplumun 
gelişmesinde anlamlı bir rol 
oynamaları büyük önem arz 
etmektedir. Bu yüzden tüm 

ülkeler çocuklara yatırım 
yapmalıdır.” dedi.

“Aylan bebekler bir değil binler, 
hatta milyonlardır.”

Türkiye’de 3,6 milyonu aşkın 
Suriyelinin geçici koruma 
altında bulunduğunu, 1,6 
milyondan fazlasını çocukların 
oluşturduğunu belirten Meclis 
Başkanı Şentop sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye, girişimci ve 
insani dış politika anlayışıyla, tüm 
dünyayı ve insanlığı kucaklayan, 
sorunlara adil çözümler bulmak 
için çabalayan bir ülke. Ayrıca, 
Türkiye ‘dünyanın en cömert 
insani yardım yapan ülkesi’, ‘en 
fazla yerlerinden edilmiş kişiyi 
kabul eden devleti’ unvanlarının 
mihmandarlığını boşuna 
yapmıyor. Topraklarımızda doğan 
Suriyeli çocuk sayısı 500 bine 

yaklaşmıştır. Biz sadece barınma 
değil, eğitim ve sağlık başta 
olmak üzere her türlü imkânı 
ayrım gözetmeden ve fedakârca 
sağlıyoruz. Dünya, canlarını 
kurtarmak için çıktıkları yolculukları 
ya Akdeniz’in karanlık sularında ya 
da sınırlara gerilen tel örgülerin 
önlerinde sonlanan milyonlarca 
mazlumu görmezden gelmeye 
devam etmektedir. Özellikle 
hatırlatmak isterim ki sözüm ona 
medeni dünya. Aylan bebeği 
dünya maalesef çok çabuk unuttu. 
Ancak, sizler unutmayın ki bir gün 
aynı acı durum sizlerin de başına 
gelebilir. Çünkü Aylan bebekler 
bir değil binler, hatta milyonlardır. 
Bütün bunlara karşı tedbirimizi 
almak, gereken tüm hazırlıkları 
yapmak durumundayız.”

TBMM Başkanı Şentop, halen çok 
sayıda çocuğun eğitim hakkından 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk foruma katılan çocuklarla aile fotoğrafı çektirdi.
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mahrum kaldığına işaret ederek, 
engelli, göçmen ve mülteciler 
ile özgürlüklerinden mahrum 
bırakılmış çocuklara eşit düzeyde 
eğitim olanağının mutlaka 
sağlanmasını istedi. 

“Çocukların korunması ve 
geleceğe hazırlanması, 
tüm dünyanın ortak 
sorumluluğunda.”

Mustafa Şentop, çocukların 
sahip olduğu hakların, Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda 
kabul edilen Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’yle uluslararası 
güvenceye kavuşturulduğunu 
belirterek, çocukların korunması 
ve geleceğe hazırlanmasının, tüm 
dünyanın ortak sorumluluğunda 
olduğuna dikkat çekti. Meclis 
Başkanı Şentop, “Dünyada ilk kez 
çocuk hakları izleme komitesinin 
kurulduğu ve yine dünyada ilk 
kez çocuk haklarıyla ilgili web 
sayfasının açıldığı parlamento 
olan Meclisimizin Başkanı olarak, 
bundan çok büyük mutluluk 
duyuyorum. Kuruluş gününü 
çocuklara armağan eden 
başka hiçbir parlamento yoktur. 
Meclisimizin kurucu başkanlığını 
yapan Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anmadan geçemeyiz. 
Zira Atatürk’ün 23 Nisan 1920’yi, 
TBMM’nin açılışını çocuklarımıza 
armağan etmiş olmasını asla 
unutamayız. Her yıl biz 23 

Nisan’da dünya çocuklarıyla 
bunu kutluyoruz. Tabii ki böyle 
bir parlamentonun çocuk 
deyince, çocuk haklarıyla ilgili 
ilkleri gerçekleştirmiş olması 
göreviydi. TBMM bu görevini 
başarıyla yerine getiriyor ve ben 
de bundan gerçekten mutluluk 
duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

DÜNYA ÇOCUKLAR  
GÜLÜNCE GÜZEL…

TBMM Başkanı Şentop ayrıca 
Dünya Çocuk Hakları Günü 
dolayısıyla sosyal medya 
paylaşımında şu ifadeleri 
kullandı:

“Güçlü yarınlarımızın mimarı 
bütün çocuklarımızın Dünya 
Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. 
Yüce meclisinin kuruluşunu 
milletin çocuklarına armağan 
ettiği ve bu bayramı bütün 
dünya ile paylaşan ilk ve tek 
ülke olmanın gururuyla… Dünya 
çocuklar gülünce güzel…”

TBMM’nin kuruluşun 100. yıl 
dönümünün 23 Nisan 2020’de 
kutlanacağını hatırlatan TBMM 
Başkanı Şentop, “Dünyada eğer 
her yılın içinde bir çocuk günü 
kutlanacaksa, ilan edilecekse 
bugünün 23 Nisan olması 
gerektiğini düşünüyorum. Buna 
dair Türkiye’nin, daha önce 
1978, 1979’da girişimleri olmuştu, 

TBMM Başkanı Şentop çocuklar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

biz bu girişimleri daha güçlü 
şekilde yapacağız. Türkiye’nin bu 
anlamda önde olma hakkı vardır.” 
dedi. TBMM Başkanı Şentop, “Siz 
sevgili yavrularımızdan dileğim 
şudur; zengin kültürümüze sırtınızı 
dayayarak bugün insanlığın 
ihtiyaç duyduğu barış dolu bir 
dünya için çalışmalısınız. İnsanlık 
sizden de bunu bekliyor. “ 
diyerek sözlerini tamamladı.

Bakan Selçuk, “Çocuklara hep 
umutla bakıyoruz.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, 
bu yılki Ulusal Çocuk Forumu için 
“Biz Büyük Bir Aileyiz” temasının 
seçilmesini, son derece yerinde 
ve heyecan verici bulduğunu 
vurgulayarak, aile dayanışmasının 
gösterildiği her alanda 
sorunların çok daha etkili şekilde 
çözüleceğinden emin olduğunu 
söyledi. Bakan Selçuk, “17 yıldır 
bizler, Ulusal Çocuk Forumuna 
konu olan bu şiarla devam 
ediyoruz. Biz, 82 milyonluk 
büyük Türkiye ailesiyiz diyoruz. 
Siz çocuklarımızın gözlerindeki 
ışıltıdan güç almaktayız. 
Geleceğimiz için bu ışıltıyı, bu 
pırıltıyı gördükçe umutlanıyoruz. 
Bugün bir araya geldiğimiz 
20. Ulusal Çocuk Forumu 
kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmaların amacına ulaşmasını 
tüm kalbimle temenni ediyorum.” 
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
“EĞİTİM DEMEK, NİTELİK DEMEK. 
YARINLARA HAZIRLANMAK DEMEK.”
İstanbul’da öğretmenlerle 
bir araya gelen  
TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
“Dünyada BM üyesi 38 
devletin nüfusu, bizim 
eğitim ordumuzdan daha 
az. Bunun bir anlamı 
da, ülkemizdeki her 80 
kişiden biri, faal öğretmen 
demek. Geleceğimiz 
adına övünülecek, gurur 
duyulacak bir tablo.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 24 
Kasım Öğretmenler 

Günü kapsamında farklı 
illerden gelen bir grup 
öğretmenle, Florya Atatürk 
Deniz Köşkü’nde bir araya 
geldi. 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, öğretmenlerin 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutlayarak, “Köy, kasaba, 
şehir ayrımı yapmadan 
çocuklarımızı yetiştirmeye 
çalışıyorsunuz. İnanıyorum 
ki hepiniz meslek aşkıyla, 
milletimize hizmet etme 
aşkıyla dolusunuz. Zengin, 
fakir demeden çocuklarımızı 

eğitmek, değerlerimizi onlara 
öğretmek arzusuyla görevinizi 
yapıyorsunuz. Eğer milletçe 
birliğimizi, barışımızı muhafaza 
ederek huzur ve güven içinde 
yaşıyorsak sizin, çocuklarımıza 
aktardığınız, aşıladığınız 
değerlerimiz sayesindedir.” 
ifadelerini kullandı. 

“Bir öğretmenin tedrisatından 
geçmeyen kişi yoktur.” diyen 
TBMM Başkanı Şentop, 
öğretmenlerin öğrencilere 
yalnızca bilgiyi aktarmadığını, 
aynı zamanda değerler ve 
davranış eğitimi de verdiğini, 
öğretmenlerin aktardığı 
değerler sayesinde geleceğe 
güvenle bakıldığını kaydetti. 

“Geleceğin  
güvencesi  
sağlam temellere  
dayalı bir eğitime,  
eğitim ise  
öğretmene  
dayalıdır.”
M. Kemal Atatürk
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“Eğitim demek, nitelik demek. 
Yarınlara hazırlanmak demek.”

TBMM Başkanı Şentop, şöyle 
devam etti: “Özel okullarımızdaki 
150 bine yakın öğretmenimizi de 
eklersek Millî Eğitim Bakanlığımıza 
bağlı olarak görev yapan  
1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim 
ordususunuz. Akdeniz’deki 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 
Malta dahil dünyada BM üyesi 
38 devletin nüfusu, bizim eğitim 
ordumuzdan daha az. 

Bunun bir anlamı da, ülkemizdeki 
her 80 kişiden biri, faal öğretmen 
demek. Geleceğimiz adına 
övünülecek, gurur duyulacak bir 
tablo. Çünkü eğitim demek, nitelik 
demek. Yarınlara hazırlanmak 
demek.” 

TBMM Başkanı Şentop, “İletişim ve 
etkileşimin son derece hızlandığı 
çağımızda sizin görevinizi etkin bir 
şekilde yapabilmeniz için ailelerin, 
velilerin de desteğine ihtiyacınız 
var. Sorunlara takılıp kalmadan, 

çözüme odaklı düşünür ve 
yaşarsak istikbalimizin daha 
aydınlık olacağına inanıyorum. 
Bize lazım olan birliğimizi, 
barışımızı korumak ve milletçe 
dayanışma içinde olmak.” 
ifadelerini kullandı.

Programa Millî Eğitim Bakan 
Yardımcısı Mustafa Safran, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürü 
Levent Yazıcı, Tekirdağ Millî 
Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve 
davetliler katıldı.
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Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım’da 81 ilde 2023 noktada 11 
milyon fidan toprakla buluştu.

“11 Milyon Ağaç; Bugün 
Fidan, Yarın Nefes” 
projesi kapsamında “Millî 

Ağaçlandırma Günü” 11 Kasım’da 
11 milyon fidan toprak ile 
buluştu. 81 ilde hayata geçirilen 
projeye verilen destek ile 
ağaçlandırılan alan 13 bin futbol 
sahası büyüklüğünde. Bu alan 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 10 bin 
765 kilometrelik kara ve deniz 
sınırlarının tamamını birer metre 
arayla fidanlarla çepeçevre 
çevrelemek anlamına geliyor. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş 
zamanlı gerçekleştirilen  
“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, 
Yarın Nefes” kampanyası 

kapsamında Ankara’nın 
Yenimahalle ilçesindeki Batıkent 
Çakırlar mevkiinde düzenlenen 
programa katıldı. Programa 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, törende “Bugün burada 
sizlerle birlikte paylaştığımız 
şu güzel manzara ülkemizin 81 
vilayetindeki 2 bin 23 ayrı noktada 
aynı anda yaşanıyor. 11.11.2019 
tarihinde, saat 11.11’de, toplam 11 
milyon fidan ve ağacı geleceğe 
nefes olması ümidiyle toprakla 
buluşturuyoruz. Hedefimiz 
zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı 
ortaya çıkarmaktır.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Millî Ağaçlandırma Günü 
kapsamında gerçekleştirilen 
“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, 
Yarın Nefes” kampanyasına, 
TBMM Kabatepe Parkı’na  11 fidan 
dikerek destek verdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Millî Ağaçlandırma Günü 
kapsamında Türkiye’nin 81 ilindeki 
2023 yerde 11 milyon fidanın 
dikildiğini belirtti. Kampanyanın, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından başlatıldığını 
anımsatan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “İki gün içinde 
fidanların hepsi ayrıca sahiplenildi. 
Fidanlarla ilgili 14 milyona yakın da 
bir talep var.” diye konuştu. 

11 MİLYON AĞAÇ; BUGÜN 
FİDAN, YARIN NEFES
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Bingöl

Muğla 

İzmir

Tunceli

11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” projesi kapsamında  
Türkiye genelinde 13 bin futbol sahası büyüklüğünde alan ağaçlandırıldı.
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TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2019 Yılı Eğitim Planı kapsamında, Mecliste 
çalışan personelin hizmet kalitesini artırmak için gündemine aldığı eğitim 
programlarını Kasım ayında da sürdürdü. “Sürekli işçilerin yasal hakları, 
sorumlulukları ve görevleri”, “kütüphane ve arşiv hizmetleri”, “Milletvekili 
danışmanları oryantasyon ve yasama” ile  “Türk dilinin doğru ve etkili 
kullanımı” eğitimleri tamamlandı.

TBMM, PERSONEL HİZMET  
KALİTESİ İÇİN EĞİTİMLERİ

SÜRDÜRÜYOR 

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2019 Yılı Eğitim 
Planı kapsamında, TBMM İdari Teşkilatı, 
Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda 4/D 

statüsünde görev yapan tüm fiili görev unvanları, 
şef, yönetim memuru ve memur unvanlarında 
görev yapan personele “4/D statüsünde çalışan 
personelin yasal hakları, sorumlulukları ve 
görevleri” konularında eğitim verdi. Eğitim ile 
sürekli işçi statüsünde görev yapan personelin 
yasal hakları, sorumlulukları ve görevleri 
konularında bilgi sahibi olmaları, bu konularda 
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlandı. 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı iş birliği ile 
25-27 Kasım 2019 tarihleri arasında verilen eğitim 
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Hazımlı tarafından 
personele aktarıldı.

Meclis’te 1-30 Kasım 2019 tarihleri arasında 
TBMM İdari Teşkilatında Stenograf, 
Stenograf Yardımcısı, Muhabir, Memur 

ve Polis Memuru olarak görev yapan personele 
“Türkçe’nin Doğru ve Etkili Kullanımı” ile ilgili bir 
eğitim verildi.

Türk Dil Kurumu Başkanlığı Uzmanı Betül Eyövge 
Yılmaz tarafından verilen eğitimde, TBMM 
Başkanlığı İdari Teşkilatında, yasama ve denetim 
faaliyetleri sırasında üretilen metinler ile genel 
kurul ve komisyon tutanaklarında karşılaşılan dil 
sorunlarını gidermeyi sağlamak, resmi yazışmalar 
ile yasama metinlerindeki yazım hatalarının en aza 
indirilmesini sağlamak, “Yazım Kuralları” ve “Yazım 
ve Anlatım Yanlışlıkları” konuları ele alındı.

SÜREKLİ İŞÇİLERİN YASAL HAKLARI, 
SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ 

EĞİTİMİ

TÜRK DİLİNİN DOĞRU VE  
ETKİLİ KULLANIMI 

EĞİTİMİ

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019110

TBMM’DEN HABERLER



TBMM’de milletvekillerine 
yasama hizmeti sunan 
danışman, ikinci danışman 

ve ilave (yardımcı) personel ile 
siyasi parti grup personeli için 

TBMM İdari 
Teşkilatının 
yapısını, 
işleyişini ve 
milletvekillerine 
sunulan 
hizmetleri içeren 

oryantasyon eğitimi ile yasama 
sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerin 
ele alındığı yasama eğitim 
programı 15 Kasım 2019 tarihinde 
tamamlandı.

Eğitim programının son 
bölümünde, TBMM’de bulunan 
tüm başkanlıklar hakkında 
milletvekili danışmanlarına bilgi 
verildi. Basın, Yayın ve Halkla 
İlişkiler Başkanlığı’nın görev ve 
faaliyet alanları ile ilgili bilgilerin 
verildiği son eğitim gününde, 
danışmanlara yasama ve denetim 
çalışmalarına ilişkin televizyon 
yayıncılığı ve medya takip 
hizmetleri gibi konular anlatıldı.

TBMM’de 29 Kasım 2019 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerine “Yasama Bilgilendirme Eğitimi” 
programı verildi. TBMM’nin Yapısı ve İşleyişi, Yasama 

ile İlgili Temel Kavramlar, Kurumlar ve Kanun Yapım Süreci, 
Genel Kurul Çalışmaları ve Genel Kurul’da Yasama Süreci, 
Komisyonlarda Yasama Süreci ve Parlamenter Denetim 
konu başlıkları adı altında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerine yönelik düzenlenen “Yasama Bilgilendirme 
Eğitimi” Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Yasama Uzmanı Fazlı 
Pehlivan tarafından verildi.

TBMM İnsan Kaynakları 
Başkanlığı tarafından 
2019 Yılı Eğitim Planı 

kapsamında TBMM İdari Teşkilatı, 
Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri 
Başkanlığında kütüphaneci ve 
arşivci unvanıyla görev yapan 
personele “Kütüphane ve 
Arşiv Hizmetleri” konularında 
eğitim verildi. Düzenlenen 
eğitimde personele,19-27 
Kasım 2019 tarihleri arasında 
“Kaynak Tanımlama ve Erişimi, 
Arşiv Malzemesi Devir, Teslim, 

Dosyalama, 
Tasnif, 
Ayıklama, 

İmha ve İndeksleme Süreçlerine” 
yönelik kapsamlı bir eğitim 
düzenlendi. Hacettepe 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Tolga Çakmak, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Sacit Arslantekin, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü Öğretim Görevlileri 
Prof. Dr. Fatih Rukancı ve Prof. 

Dr. Hakan Anameriç tarafından 
verilen eğitimde, kütüphaneci 
ve arşivci unvanıyla görev yapan 
personelin bilgi ve becerilerini 
arttırmak amacıyla “RDA Kaynak 
Tanımlama ve Erişim Yeni 
Kataloglama Standardı, Arşiv 
Malzemesinin Devri, Teslimi, 
Dosyalanması, Tasnifi, Ayıklama 
ve İmhası, Bilgi ve Düzenleme, 
Bibliyografik Liste Hazırlamanın 
Amaçları, Biçimlerine Göre 
Kategori Türleri, Listelerin 
Nitelikleri, Düzenlerine Göre 
Kataloglar, Kütüphane Katalogları 
ve Bibliyografik Tanımlama” gibi 
konular ele alındı.

ORYANTASYON VE YASAMA 
EĞİTİMİ

KÜTÜPHANE VE  
ARŞİV HİZMETLERİ 

EĞİTİMİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 
YASAMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
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TÜRKİYE, 
ARNAVUTLUK’A 
DOST ELİNİ 
UZATTI

6,3 büyüklüğündeki 
depremle sarsılan 
Arnavutluk yaralarını 
sarmaya çalışıyor. 
Komşusuna yardım eli 
uzatan ilk ülke Türkiye 
oldu.

Arnavutluk, 26 Kasım’da 
meydana gelen ve 
merkez üssü Dıraç şehrine 

15 kilometre mesafede bulunan 
6,3 büyüklüğündeki depremin 
ardından yaralarını sarmaya 
çalışıyor. Arnavutluk Savunma 
Bakanlığından 28 Kasım 2019 
tarihinde yapılan açıklamaya 
göre, depremde ölenlerin 
sayısının 45’e çıktığı ülkede, yaralı 
sayısının ise 800 olduğu ifade 
ediliyor.

Yardım eli uzatan ilk ülke 
Türkiye oldu

Depremin acısını yaşayan bir 
ülke olan Türkiye, komşusu 
Arnavutluk’u acı gününde yalnız 
bırakmayarak, büyükelçilik, AFAD, 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve 
Türk Kızılay gibi kurumlarıyla 
Arnavutluk’a yardım eli uzatan ilk 
ülke oldu.

Arnavutluk’taki şiddetli depremin 
ardından harekete geçen Türkiye, 

bölgeye TSK’ya ait uçakla AFAD 
kurtarma ekibi ve Sağlık Bakanlığı 
ekiplerini sevk etti. 

AFAD ekipleri arama kurtarma 
çalışmalarına dahil olurken, TİKA 
depremzedelere  battaniye ve 
gıda yardımında bulunuyor. Türk 
Kızılay da Türkiye’den yola çıkan 
TIR’ların Arnavutluk’a ulaşmasıyla 
depremzedelere çadır kuruyor. 
Türk Kızılayı, bölgeye, çadır, 
battaniye ve hijyen setinin yer 
aldığı TIR’ları ile afet uzmanlarını 
da gönderdi. Türk Kızılay ekibi, 
bölgeye ulaştıktan sonra ihtiyaç 
duyulan gıda malzemesini 
yerelden temin ederek 
yardımlarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Arnavutluk İçin Yardım Çağrısı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 27 Kasım 2019 tarihinde 
İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı 
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi 
Komitesi’nin toplantısında yaptığı 
konuşmada, 6.4 büyüklüğündeki 
depremde büyük zarar gören 
Arnavutluk için yardım çağrısında 
bulundu. Erdoğan şu ifadeleri 
kullandı: “Arnavutluk’ta yaşanan 
depremde hayatını kaybeden 
kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Arnavutluk 
Başbakanı’yla dün iki kez 
telefonda görüştüm. Geçmiş 
olsun dileklerimizi paylaştım. 
Buradan bize düşen bir şey var. 

Yıkılan binalarla ilgili Arnavutluk’un 
yanında olmamız görevimiz olsa 
gerek. Bu adımı atmamızın çok 
çok faydalı olacağına inanıyorum. 
Bu bir kardeşlik görevidir. Tüm 
İslam dünyasını Arnavutluk’a 
yardım etmeye çağırıyorum.”

Arnavutluk Başbakanı  
Edi Rama’dan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a Teşekkür

Arnavutluk Başbakanı Edi 
Rama da, “Türkiye ve şahsen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
yardım etmek için yaptıkları 
akıllarda kalacak ve hiçbir zaman 
unutulmayacaktır. Türkiye büyük 
ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük 
ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak 
ihtiyacınız olduğunda sizin 
yanınızda olacağız.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop’tan, 
Arnavutluk ve Bosna Hersek’e 
“Geçmiş Olsun” Mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
da, depremle sarsılan Arnavutluk 
ve Bosna Hersek için sosyal 
medya hesabından yayımladığı 
geçmiş olsun mesajında, 
“Arnavutluk ve Bosna Hersek’te 
yaşanan depremlerden 
dolayı dost ve kardeş iki 
ülkeye de geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Hayatını 
kaybedenlerin acısını paylaşıyor, 
yaralılara acil şifalar diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019112

TBMM’DEN HABERLER



Uluslararası Televizyon 
Sanatları ve Bilimleri 
Akademisi tarafından bu yıl 

47’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası 
Emmy Ödülleri, 26 Kasım 2019 
tarihinde New York’ta düzenlenen 
törenle sahiplerini buldu. Haluk 
Bilginer, 47. Uluslararası Emmy 
Ödülleri’nde “Şahsiyet” dizisindeki 
performansıyla en iyi erkek 
oyuncu seçildi. En iyi erkek 
oyuncu dalında Türkiye, İngiltere, 
Almanya ve Brezilya’dan 4 isim 
aday gösterildi. Sanatçı Bilginer, 
47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 
“en iyi erkek oyuncu” ödülüne 
layık görülerek, “Uluslararası Emmy 
Ödüllü İlk Türk oyuncu” olarak 
adını tarihe yazdırdı. 

Haluk Bilginer, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, dizide adalet 
ve bellek kaybı kavramlarının 
anlatıldığını belirterek, ‘’İçinde 
yaşadığımız toplumun bellek 
kaybı yaşamadığından emin 
olun.’’ dedi. Haluk Bilginer, dizide 
alzaymır hastası olan seri katil 
Agah karakterini canlandırmıştı. 
Törende 2 özel ödül ve 11 Emmy 
ödülü verildi. En iyi kadın oyuncu 
ödülünü ise Macar oyuncu 
Marina Gera kazandı. Komedi 
dalında en iyi film, Brezilya’dan 
Especial de Natal Porta dos 
Fundos (The Last Hangover), en 
iyi belgesel filmi Hollanda’dan 

ULUSLARARASI 
EMMY ÖDÜLLÜ 

İLK TÜRK 
OYUNCU:  

HALUK BİLGİNER

Bellingcat - Truth in a Post-Truth 
World, drama dalında en iyi dizi 
İngiltere’den McMafia, en iyi 
mini dizi ise Avustralya’dan Safe 
Harbour seçildi.

Haluk Bilginer kimdir?

5 Haziran 1954’te İzmir’de dünyaya 
geldi. Demokrat İzmir Gazetesi’nin 
açtığı “Liselerarası Tiyatro 
Yarışması”nda ilk ödülünü aldı. İzmir 
Devlet Tiyatrosu’nda bir süre konuk 
oyuncu olarak görev yaptı. 1971’de 
Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro 
Bölümü’ne girdi. 1977’de İngiltere’de 
Londra Müzik ve Drama Sanatları 
Akademisi’nde öğrenim gördü. 
1980-1993 yılları arasında İngiltere’de televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda 
oyunculuk yaptı. 1985’te BBC One’da 19 Şubat 1985’te yayınlanmaya 
başlayan “Eastenders” dizisinde 250 bölüm boyunca canlandırdığı “Kıbrıslı 
Mehmet Osman” rolüyle ün kazandı. İngiltere’de “Macbeth”, “My Fair Lady”, 
“Pal Joey”, “Kafkas Tebeşir Dairesi” ve “Phantom of the Opera” gibi çeşitli 
tiyatro ve müzikallerde, “Memories of Midnight”, “Bergerac”, “Glory Boys”, 
“The Bill” ve “Murder of a Moderate Man” gibi televizyon dizileri ile “Children’s 
Crusade”, “Half Moon Street”, “Ishtar”, “Buffalo Soldiers”, “Spooks” ve “She’s 
Gone” filmlerinde rol aldı. 1987’de “Kara Sevdalı Bulut” filmi ile Türkiye’deki 
sinema kariyerine başladı. 1992’de okul arkadaşı Zuhal Olcay ile evlendi. 
Çift daha sonra birlikte ABD yapımı “Genç Indiana Jones: Çöl Fedaileri” adlı 
televizyon dizisinde, Türkiye’de de “İki Kadın” adlı yapımda rol aldı. 1993-
1994 yılları arasında Türkiye’de yapılmış ilk reality şov “Sıcağı Sıcağına” adlı 
programı sundu. 1999’da Eşi Zuhal Olcay ile Oyun Atölyesi’ni kurdu. 2014’te 
Nuri Bilge Ceylan’ın “2014 Cannes Film Festivali”nden “Altın Palmiye Ödülü” 
ile dönen “Kış Uykusu” filmindeki performansıyla sinema  dünyasında büyük 
beğeni kazandı. 26 Kasım 2019’da 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde en iyi 
erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
HALUK BİLGİNER’E KUTLAMA

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop,  47’nci Uluslararası 
Emmy Ödülleri’nde “En İyi Erkek 
Oyuncu” ödülüne layık görülen 
Haluk Bilginer’i tebrik etti. 
TBMM Başkanı Şentop, sosyal 
medya hesabından, “47’nci 
Uluslararası Emmy Ödüllerinde 
en iyi erkek oyuncu ödülünü 
alan değerli sanatçı Haluk 
Bilginer’i tebrik ediyorum. 
Kendisinin emeği ve her 
defasında hepimizi etkileyen 
performansı, bu ödülleri 
fazlasıyla hak ediyor.” mesajını 
paylaştı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
ADIYAMAN TANITIM GÜNLERİNDE
TBMM Başkanı Prof. Dr. 

Mustafa Şentop, 22 Kasım 
2019 tarihinde İstanbul 

Yenikapı’da Adıyaman Dernekler 
Federasyonu öncülüğünde 
düzenlenen Adıyaman Tanıtım 
Günleri etkinliğine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
da, kurdele kesimi öncesi 
davetlilere hitap ederek, 
“Ölmeden önce yaşanması 
gereken 100 güzellikten biri de 
Nemrut Dağı’na tırmanıp güneşin 
doğduğu anı seyretmektir. 
Oradan Adıyaman’a dönüp 
Oturakçı Pazarı’nda Kahtalı 
Mıçı’nın şarkılarını dinleyerek 
alışveriş yapmaktır.” dedi. 
Adıyaman’ın barış ve huzur kenti 
olduğunu vurgulayan Meclis 
Başkanı, birlik mesajı verdi; içte 
ve dışta terörle mücadeleden 
taviz verilmeyeceğini söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop, “100 yıl 
önce yedi düvele karşı koyan 
Türkiye’nin gelişip, güçlenmesini 
engelleyemeyecekler. Bizim 
arkamızda dağ gibi güçlü 
şanlı milletimiz var. Milletimiz 
yanımızda olduktan sonra her 
gücün karşısında dimdik dururuz. 
İnsanlığın vicdanının sesine 
sözcülük eden Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde Suriye sınırlarından 
bizi tehdit edenlerin güvendikleri 
dağlara kar yağdıracak güçteyiz.” 
diye konuştu. 

“Türkiye terörle mücadelesinde 
yalnız kaldı.”

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin 
terörle mücadelesinde yalnız 
kaldığını ifade ederek, ABD’nin 
Türkiye’ye yönelik tavrına da 
tepki gösterdi. Şentop, “Amerika, 

paramızla aldığımız S-400 
füzelerini kurmamızı istemiyor. 
Yoksa yapımına ortak olduğumuz 
F-35 uçaklarını vermeyeceğini 
söylüyor. Bizi ekonomik 
yaptırımlar uygulamakla tehdit 
ediyor. Resmen sabır testinden 
geçiyoruz. Dostluğumuzu 
kazanmak, düşmanlığımızı celp 
etmekten daha kıymetlidir. 
Bugün 100 yıl önce vatanımızı 
işgal etmeye çalışanların arkasına 
gizlenerek tehdit edenler, 
yarın merhametimize sığınmak 
zorunda kalacaklardır.” dedi. 

Konuşmaların ardından TBMM 
Başkanı Şentop ve Adıyaman 
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve 
bazı milletvekillerinin de aralarında 
bulunduğu protokol sahneye 
çıkarak etkinliklerin açılışını 
temsilen birlikte kurdele kesti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 30 Kasım 
2019 tarihinde Yenikapı 

Etkinlik Alanı’ndaki Tokat Tanıtım 
Günleri’ne katıldı. Etkinlik alanı 
girişinde AK PARTİ Grup Başkan 
Vekili Özlem Zengin, AK PARTİ 
Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, 
Tokat Belediye Başkanı Eyüp 
Eroğlu ve beraberindekiler 
karşıladı.

Kendisini karşılayanlarla 
tokalaşarak sohbet eden Şentop, 
Çanakkale Savaşı’na katılan 
Tokatlıları temsilen üniforma 
giyen kişilerle hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

TBMM Başkanı Şentop, daha 
sonra Tokat yöresinin ve 
ürünlerinin tanıtıldığı kültür 
çadırında stantları gezerken, 
yöresel ikramların tadına baktı. 

Tokat Belediyesi standında 
kendisine verilen geleneksel 
el baskılı atkıyı boynuna takan 
Şentop’a, Tokatspor forması ile 
çeşitli hediyeler takdim edildi. 

Mustafa Şentop, Tokat’a özgü 
omuz halayı ile yöresel halk 
oyunları gösterilerini de alkışla 
tempo tutarak izledi. 

“Tokat, İstanbul’a geldi.”

TBMM Başkanı Şentop, alandan 
ayrılırken basın mensuplarına 
yaptığı değerlendirmede, Tokat’ın 
İstanbul’a geldiğini belirterek, 
İstanbulluları Tokat günlerini 
ziyaret etmeye davet etti. 

Tanıtım günlerine gelecek 
vatandaşların Tokat’la ilgili bilgi 
edinmenin yanı sıra kentin 
lezzetlerini tatma imkânı da 

bulacağını anlatan Şentop, 
Tokat’ı daha yakından tanımak 
isteyenlere “İnşallah programlarına 
alıp Tokat’ı da ziyaret ederler.” 
dedi. 

Tokat’ın kendisi için ayrı bir  
öneme sahip olduğunu dile 
getiren TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, “Tokat’a gönül 
dolusu selamlar. Tokat’ın ayrı 
bir yeri var benim için. Pek çok 
dostlarım var, hocalarım var. 
Tokat’tan tanıdığım, hayatımı 
etkileyen insanlar var. 

Bu bakımdan Tokat’a karşı ayrı  
bir muhabbetim var. Çok selamlar 
Tokatlılara.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, en kısa zamanda Tokat’ı 
ziyaret edeceğini sözlerine  
ekledi.

İSTANBUL, TOKAT TANITIM 
GÜNLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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ASIRLARA MEYDAN  
OKUYAN DEĞER 

SELİMİYE CAMİİ VE  
KÜLLİYESİ

SELİMİYE CAMİİ VE 
KÜLLİYESİ, DÜNYA 
MİRASI LİSTESİNDE

Selimiye Camii ve 
Külliyesi, 2011 yılında 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne dahil 
edilmiştir.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun 
İstanbul’dan önce başkentliğini 
yapmış Edirne şehrindeki 

Selimiye Camii ve Külliyesi, Edirne’nin 
her yerinden tüm ihtişamı ile 
görülebilen, dört zarif minaresi, 
muhteşem kubbesi ile eşsiz bir yapıdır.

Mimar Sinan’ın “ustalık imzası”

Selimiye Camii dünya tarihinin ünlü 
mimarlarından birisi olan Mimar Sinan’ın 
eseridir. Yapımına II.Selim’in emri ile 1568 
yılında başlanan caminin inşası binlerce 
kişinin yoğun çalışması ile yedi yıl 
sürmüş ve 1575 yılında tamamlanmıştır. 
Osmanlı mimarisinin en önemli eseri 
olarak kabul edilen camiyi Mimar Sinan 
da “ustalık eserim” olarak tanımlamıştır.

Selimiye Camii, dünyanın en görkemli 
camileri arasında yer alıyor

İlk olarak anıtsal görünümü ile dikkat 
çeken Selimiye Camii’nin dört 
köşesinde yer alan, her biri üç şerefeli 
minareleri, dünyanın en görkemli 
örnekleri arasında gösterilmektedir. 
Caminin minarelerinin uzunluğu alemleri 
dahil 85,67 metre olarak ölçülmüştür. 
Minarelerin mimari açıdan dikkat çekici 
yönleri, mümkün olabilecek en ince 
şekilde tasarlanmaları ve her birinde 
birbiriyle çakışmadan ayrı ayrı şerefelere 
ulaşan üçer merdivenin bulunmasıdır. 
Dış görünümüyle de hayranlık 
uyandıran ancak asıl olarak caminin 
içine girince görkemi hissedilen 
kubbesi ise 42,30 metre yüksekliği 
ve 31,30 metre çapıyla döneminin en 
muhteşem örneğidir. Caminin görkemli 
mimarisi, içeride süslemelerin yarattığı 
görsel şölenle devam eder. Minber ve 
mihrabı mermer işçiliğinin şaheserleri 
arasında gösterilmektedir.

Caminin çini süslemelerinde 101 farklı 
lale deseni mevcut 

Caminin çini süslemeleri de takdire 
şayandır. Çiniler, dönemin en önemli 
çini üretim merkezi olan İznik’te imal 
edilmiştir. Bu süslemelerde 101 farklı lale 
deseni kullanılmıştır. Aynı zamanda bir 
külliyenin de merkezini oluşturan camiyi 
üç taraftan çevreleyen dış avlusunda 
Darül Sıbyan, Darül Kurra, Darül Hadis 
medreseleri ile Muvakkithane ve 
Kütüphane bulunmaktadır. Caminin 
batı kenarını boydan boya kaplayan 
“Arasta”, camiye gelir sağlamak ve 
cami platformunu istinat duvarıyla 
desteklemek amacıyla yapılmıştır. 
Arastanın tasarımı Mimar Sinan’a aittir. 

Gazi Mustafa Kemal,  Selimiye Camii ziyaretinde (1930)
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP 
SİNOP TANITIM GÜNLERİ’NE KATILDI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Sinop, Türkiye’nin en sakin, en 
huzurlu şehridir. 20 yıldır dünyada sakin şehirler sıralaması yapılıyor. 
Bunlar arasında Türkiye’den Sinop var. Sinop en sakin, en vatansever ve 
en çalışkan insanlarımızın yaşadığı şehirlerden biridir.” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Kasım’da 
Sinop’un yöresel ürünlerini 

İstanbullularla buluşturan “Sinop 
Tanıtım Günleri”ne katıldı. 

Yenikapı’da düzenlenen etkinlikte 
konuşan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şehirlerin tanıtımı 
için yapılan çalışmaların önemine 
dikkati çekerek, “Sinop’un tanıtımı 
için düzenlenen bu etkinlik 
İstanbulluların Sinop’u tanımasına 
imkan sağlıyor. İstanbul bir 
metropol, Anadolu’nun birçok 
ilinden gelen kardeşlerimiz 
var. İstanbul Türkiye’nin vitrini. 
Burada yapılan bir tanıtım aslında 
bütün Türkiye’ye yapılmış bir 
tanıtımdır. O yüzden bu tür 
etkinlikler şehirlerimizin tanıtılması 
bakımından büyük önem taşıyor.” 
diye konuştu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, şunları kaydetti: “2011 
yılında”Sinop Türkiye’nin en sakin, 
en huzurlu şehridir. 20 yıldır 
dünyada sakin şehirler sıralaması 
yapılıyor. Bunlar arasında 
Türkiye’den Sinop var. Sinop 
en sakin, en vatansever ve en 
çalışkan insanlarımızın yaşadığı 
şehirlerden biridir. Sinop’un tarihi 
6 bin yıl öncesine kadar gidiyor. 
Sinop göç vermeyerek insanlarını 
tutabilen bir konuma gelmiştir. 
220 bin civarında bir nüfusu 
var şu an sanırım. İstanbul’da 
bunun iki katı Sinoplu yaşıyor 
diye düşünüyorum. Bu nedenle 
en büyük Sinop İstanbul’da 
yaşıyor.” TBMM Başkanı Şentop, 
beraberindeki katılımcılarla 
etkinliğin açılış kurdelesini 
kestikten sonra stantları gezerek, 
yöresel ürünlerden tattı.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019118

TBMM’DEN HABERLER



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1 Kasım’da Mimar Sinan’ın 
Tekirdağ’daki nadide eserlerinden, restorasyonu yapılan Rüstem Paşa 
Camisinin açılış törenine katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İstanbul 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

koordinesinde restorasyonu 
yapılan caminin açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, Tekirdağ’ın 
Türkiye’de hızla gelişen 
şehirlerinden biri olduğunu 
söyledi. Rüstem Paşa Camisi’nin 
de Tekirdağ’ın şehir estetiğine 
değer kazandıran en büyük eser 
olduğunu ifade eden TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
şunları dile getirdi:

“İnşa edildiği dönemin 
bütün ihtişamını bünyesinde 
barındırıyor. Camiler, Allah’a 
ibadette bulunduğumuz manevi 
karargahlarımız. İmanımızı, 
inancımızı ikrar ettiğimiz mübarek 
mekanlar, aynı zamanda bir 
araya gelmemize vesile olan 
sosyal mekanlar, kapıları herkese 
açık. Bir Müslümanda olmasını 
arzu ettiğimiz anlayış ile inşa 
edilmiştir.”

Huşu içinde inşa edilen mübarek 
eserlere sahip çıkmanın ve 
yaşatmanın herkesin görevi 
olduğunu belirten TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, şöyle 
konuştu: “Eğer bu topraklara 
göğsümüzü gere gere, gururla, 
‘Vatanımız’ diyorsak, bunun en 
önemli şahitleri camilerimizdir. 
Minarelerinden günde beş vakit 

ezanlar yükselen camiler bizim 
bu topraklarda damgalarımız, 
mühürlerimizdir. Milletimiz bir 
yeri sahiplenirse oraya önce 
cami yaparak başlıyor, çünkü 
camiler işaret taşı, tapudur. 
Camiye gelenin kimliği yoktur. 
Zengin, fakir, amir, memur, bey, 
paşa aynı safta durur. Kılınan her 
namazda bir nevi mahşer günü 
provası yapılır. Günde beş vakit 
nefis muhakemesi yapma imkanı 
sunan camilerimiz bu sebeple 
çok kıymetlidir.”

“Ecdadımızın ruhunu muazzez 
kıldık.”

Rüstem Paşa Camisi’nin 466 yıl 
öncesinin ihtişamını yansıtacak 
şekilde inşa edildiğini aktaran 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Mimar Sinan’ın mimarlık 
tarihinin zirve ismi olduğunu 
ve bugüne kadar onu geçen 
bir mimar bulunmadığını dile 
getirerek sözlerini tamamladı.

MİMAR SİNAN’IN ESERİ RÜSTEM 
PAŞA CAMİSİ İBADETE AÇILDI
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TBMM Başkan Vekili 
Süreyya Sadi Bilgiç, 
Çin Halk Cumhuriyeti 
Komünist Partisi heyeti  
üyeleri ile 6 Kasım’da 
Mecliste bir araya 
geldi.

TBMM Başkan Vekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Çin Halk 
Cumhuriyeti Komünist 

Partisi üyelerinden oluşan heyet 
onuruna 6 Kasım’da Mecliste 
verdiği öğle yemeğinde bir 
araya geldi.

TBMM Başkanı Vekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, konuk heyeti mecliste 

ağırlamaktan duyduğunu 
memnuniyeti ifade etti. 

Konuk heyet onuruna verilen 
yemekte TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan 
ve Türkiye - Çin Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Kars Milletvekili Ahmet 
Arslan da hazır bulundu.

ÇİN  
PARLAMENTO  
HEYETİ  
TBMM’DE
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TBMM BAŞKAN VEKİLİ GÖK, 
KAZAKİSTAN’DA ULUSLARARASI 
PARLAMENTER KONFERANSINA KATILDI
Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da “Cumhurbaşkanlığı Enstitüsü: 
Kazakistan Modeli” temalı Uluslararası Parlamenter Konferansı düzenlendi.

Kazakistan Meclisi 
tarafından 1 Aralık 
Kurucu Cumhurbaşkanı 

Günü nedeniyle 27 Kasım 
2019 tarihinde gerçekleştirilen 
etkinliğe, Kazakistan Meclis 
Başkanı Nurlan Nigmatulin, 
TBMM Başkan Vekili Levent Gök, 
Tataristan Devlet Konseyi Başkanı 
Farid Muhametşin, Kırgızistan 
Meclis Başkan Yardımcısı Aida 
Kasımaliyeva’nın yanı sıra Türkiye, 
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan 
ve diğer ülkelerden milletvekilleri 
ve uzmanlar katıldı. Kazakistan 
Meclis Başkanı Nigmatulin 
konuşmasında, gelecek yıl 
cumhurbaşkanlığı enstitüsünün 
resmi olarak uygulanmasının 30. 
yıl dönümünü kutlayacaklarını 
belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in 
liderliğinde tüm alanlarda 
reformlar yapıldığını söyledi. 

“Her türlü katkıyı Kazakistan’a 
sunmaya hazırız.” 

Başkan Vekili Gök, Kazakistan’ın 
yaptığı reformların başarıyla 

hayata geçirileceğine, ülkenin 
kalkınmasına ve refahına büyük 
katkı yapacağına inandığını 
ifade ederek, Latin alfabesine 
geçme kararının ve bu yoldaki 
başarılı adımların hayırlı olmasını 
diledi. Gök ayrıca Suriye konulu 
Astana görüşmeleri başta olmak 
üzere birçok konuya ev sahipliği 
yapan Kazakistan’ın, dünyada ve 
bölgede barış ile huzurun hâkim 
kılınması, ihtilaf ve çatışmaların 
diyalog ve barışçıl yöntemlerle 
çözüme kavuşturulması çabalarını 
takdirle karşıladıklarını dile 
getirdi. Türkiye’nin terörden en 
çok etkilenen ülkelerin başında 
geldiğine dikkati çeken Levent 
Gök, Suriye’deki iç çatışmaların 
yıllardır sürmesinin Türkiye’de 
4 milyon civarında misafiri 
ağırlamalarına neden olduğunu 
söyledi. Levent Gök, Türkiye’nin 
özellikle PKK terör örgütünün 
yarattığı şiddet ortamında pek 
çok masum sivil ve askerini 
kaybettiğinİ belirterek, “PKK’nın 
bir kolu olan YPG’nin de 
Suriye’deki yarattığı terörden sınır 
güvenliğimiz adeta kalmamıştır. 

Şimdi ara verilen harekâtta amaç, 
Türkiye’nin sınır güvenliğini 
sağlayarak, Suriye’de güvenli bir 
bölge oluşturmak ve ülkemizde 
yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin 
kendi ülkelerine dönmelerini 
sağlamaktır.” dedi. Türkiye’nin 
karşı karşıya kaldığı bir başka 
terör konusunun Fethullahçı 
Terör Örgütünün (FETÖ) kalkıştığı 
hain darbe girişimi olduğunu 
anımsatan Gök, “(FETÖ’nün) 
Bunların medya, iş dünyası ve 
özellikle eğitim alanında mevcut 
uzantılarıyla mücadelede, Türkiye 
Maarif Vakfımız aracılığıyla 
elimizden gelen her türlü katkıyı 
Kazakistan’a sunmaya hazırız.” 
diye konuştu. 

Kırgızistan Meclis Başkan 
Yardımcısı Kasımaliyeva da, 
Kazakistan’ın başarılarını takdirle 
izlediklerini ifade etti. Toplantıda, 
MHP Iğdır Milletvekili Yaşar 
Karadağ ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Rümeysa Kadak’ın 
yanı sıra Türkiye’nin Nur Sultan 
Büyükelçisi Nevzat Uyanık da hazır 
bulundu.
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SANAT DÜNYASINDAN 
BİR “YILDIZ” KAYDI

Devlet sanatçısı  
Yıldız Kenter  
tedavi gördüğü  
hastanede  
hayatını 
kaybetti.

Ünlü tiyatro oyuncusu Yıldız 
Kenter, tedavi gördüğü 
hastanede 17 Kasım 2019 

tarihinde 91 yaşında hayatını 
kaybetti.

Yıldız Kenter için 19 Kasım 2019 
tarihinde Kenter Tiyatrosu’nda 
tören düzenlendi. Törenin 
ardından Yıldız Kenter’in tabutu, 
alkışlar eşliğinde taşınarak cenaze 
namazının kılınacağı Levent Afet 
Yolal Camii’ne doğru yola çıktı.

Cenaze törenine, sanatçının 
ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
CHP İstanbul Milletvekili Akif 
Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile Berhan Şimşek, 
Orhan Gencebay, Mahsun 
Kırmızıgül, Nuri Alço, Erol Evgin, 
Bedri Baykam, Ali Poyrazoğlu, 
Ferhan Şensoy, Cengiz Bozkurt 
ve Fırat Tanış’ın da aralarında 
bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının 
ardından Kenter’in cenazesi 
Aşiyan Kabristanı’nda toprağa 
verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Kenter Ailesine Taziye 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Yıldız Kenter’in 
kızı Leyla Kenter’i arayarak 
taziyelerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyla 
Kenter ile gerçekleştirdiği 
görüşmede, merhumeye 
Allah’tan rahmet, ailesine ve 
sevenlerine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop: “Türk tiyatrosunun 
“Yıldız”ı, değerli sanatçı Yıldız 
Kenter’in vefat haberini derin 
bir üzüntüyle öğrendim.”

TBMM Başkanı Şentop, Yıldız 
Kenter için sosyal medya 
hesabından taziye mesajı paylaştı. 

Şentop mesajında, “Türk 
tiyatrosunun “Yıldız”ı, değerli 
sanatçı Yıldız Kenter’in vefat 
haberini derin bir üzüntüyle 
öğrendim. Kenter’e rahmet; 
ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk 
tiyatrosuna kazandırdığı sayısız 
öğrencisine başsağlığı dilerim.”
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TİYATROYA ADANMIŞ  
BİR ÖMÜR:  
YILDIZ KENTER

Yıldız Kenter, 1928’de 
İstanbul’da dünyaya 
geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız 

olan Kenter, Ankara Devlet 
Konservatuvarını bitirdikten sonra, 
Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. 

Kenter, ABD ve İngiltere’de 
oyunculuk öğretiminde yeni 
teknikler üzerine de çalışmalar 
yaptı. Usta sanatçı, 1956-1959’da 
çalıştığı Devlet Tiyatrosundan 
ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin 
Ertuğrul ile çalıştı, daha sonra 
kardeşi Müşfik Kenter ve 
eşi Şükran Güngör ile Kent 
Oyuncuları topluluğunu kurdu.
Ankara Devlet Konservatuvarı, 
İstanbul Belediye Konservatuvarı 
ve İstanbul Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı Tiyatro 
Bölümünde bölüm başkanlığı da 
yapan usta sanatçı, üç kez Altın 
Portakal ödülünün sahibi oldu.

Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, 
ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, 
Danimarka, Kanada, Yugoslavya 
ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe 
oyunlar sergiledi. 

Shakespeare, Çehov, Brecht, 
Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee 
Williams, Alan Ayckbourn, Arthur 

Miller, Brian 
Friel, Neil 
Simon, Athol 
Fugard, Sergey 
Kokovkin gibi 
uluslararası 
yazarların yanı 
sıra Melih 
Cevdet Anday, 
Necati Cumalı, 
Güner Sümer, 
Adalet Ağaoğlu, 
Zeki Özturanlı, 
Güngör Dilmen, 
Muzaffer 
İzgü’nün 
oyunlarını 
da sahneye 
koyan Kenter, 
1981’de “Devlet 
Sanatçısı” unvanı 
aldı. 

Yıldız Kenter, 
kariyeri 
boyunca ulusal 
ve uluslararası 
birçok festivalde “En İyi Kadın 
Oyuncu” ödülünü kazanırken, 
1995’te Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından tiyatro sanatına 
katkılarından ötürü Onur 
Ödülü’ne layık görüldü. Sanatçı 
ayrıca, 1998’de Cumhurbaşkanlığı 
Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 
1999 ve 2000’de Afife En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nü aldı. 

Kariyeri boyunca 100’den fazla 
tiyatro oyunu, film ve dizide 
rol alan usta sanatçı, yaşamı 
boyunca sahnelediği roller ve 
sahneye koyduğu eserlerdeki 
başarısıyla dikkati çekti.

Akciğer rahatsızlığı nedeni ile 
bir süredir tedavi gören tiyatro 
oyuncusu 17 Kasım 2019 tarihinde 
İstanbul’da 91 yaşında hayatını 
kaybetti.
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TBMM Başkanvekili Levent 
Gök, AB Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Margaritis 

Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva 
Johansson ile beraberindeki 
heyet ile 6 Aralık’ta bir araya 
geldi. Stratejik önemi bulunan 
Türkiye’nin, 82 milyon nüfusuyla 
çağdaş uygarlığı temel alan, laik 
bir cumhuriyet olduğunu belirten 
Gök, “Türk halkı ve Türkiye’deki 
bütün siyasî partiler, Avrupa Birliği 
ile ilişkilere önem vermektedir 
ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 
tam üyeliği konusunda 
mutabakat bulunmaktadır.” 
dedi. Türkiye’nin, gelişmesini 
sürdürürken önemli sorunlarla 
karşı karşıya olduğuna dikkati 
çeken Gök, “Göç, Türkiye’nin 
en önemli sorunlarındandır. 
Türkiye 4 milyonu aşkın mülteciyi 
ağırlamaktadır. Nüfusumuzun 
yüzde 5’inden fazlası mülteci 
olarak ülkemizde yaşamaktadır. 
Mülteciler konusunda 
dünyada başka hiçbir ülkede 
böylesine nüfus yoğunluğu 
bulunmamaktadır.” diye konuştu.

“Teşekkür etme isteğimizi 
gösteren bir ziyaret”

AB Komisyonu Başkan 
Yardımcısı Margaritis Schinas, 
göreve daha yeni başladığını, 
ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye 
gerçekleştirmelerinin tesadüf 
olmadığını belirtti. Schinas, 
“Bu, size göçle ilgili sorunların 
üstesinden gelmek için 
yaptığınız çalışmalar ve bizim de 
yardımımızla 4 milyondan fazla 
mülteciye ev sahipliği yapma 
konusundaki çalışmalarınız 
için teşekkür etme isteğimizi 
gösteren bir ziyaret.” dedi. 
Schinas, “TBMM’ye ilk gelişim 
değil, daha önce birçok kez 
ziyaret etme fırsatı buldum. 
Burada her zaman çok keyifli ve 
yapıcı görüşmelerim oldu.” diye 
konuştu. 

“Türkiye dünyada önemli bir 
aktör”

“Türkiye dünyada önemli bir 
aktör, aynı zamanda komşumuz 

olarak da çok önemli.” diyen  
AB Komisyonu İçişleri Komiseri  
Ylva Johansson, “Türkiye, 
gösterdiği büyük dayanışma 
için yani 4 milyon mülteciye ev 
sahipliği yaptığı için gerçekten 
teşekkürü ve takdiri hak ediyor. 

AB-Türkiye bildirisi bağlamında 
birlikte çalışmaya devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Görüşmede, AB Uyum 
Komisyonu Başkanı ve  
Şanlıurfa Milletvekili  
Mehmet Kasım Gülpınar,  
Türkiye-AB Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı ve 
AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Emrah Karayel, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, TBMM Dış İlişkiler 
ve Protokol Başkanı Necip Fazıl 
Kurt, TBMMBaşkanı Başmüşaviri 
Hüseyin Özdemir ile Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Genel 
Müdür Yardımcısı Ülkü Kocaefe 
de hazır bulundu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Türk halkının ve Türkiye’deki siyasî 
partilerin, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilere önem verdiğini ve Türkiye’nin 
AB’ye tam üyeliği konusunda mutabakat bulunduğunu belirtti.

AB KOMİSYONU HEYETİ TBMM’DE
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TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, 

ABD’nin Ankara Büyükelçisi  
David Michael Satterfield’i  
10 Aralık’ta kabul etti. 

Volkan Bozkır, makamında 
gerçekleşen görüşmenin 
başında, Satterfield ile 
tanışmaktan onur duyduğunu 
söyledi. Bunun bir nezaket 

görüşmesi olduğunu ifade 
eden Bozkır, Satterfield’in çok 
deneyimli bir diplomat olduğunu 
belirtti. 

Volkan Bozkır, Satterfield’in 
Türkiye ve bölgeyle ilgili 
deneyimi bulunmasının da 
büyük bir avantaj olduğunu 
dile getirdi. “Biz, ilişkilerimize 
büyük önem veriyoruz.” diyen 
Komisyon Başkanı Bozkır, iki ülke 

arasındaki ilişkilerde soru işaretleri 
bulunmasının büyük bir lüks 
olacağını ifade etti. 

Volkan Bozkır, iki ülkenin ilişkileri 
ileriye taşıması gerektiğini 
vurgulayarak, bu nezaket 
ziyaretinde çeşitli konuları 
konuşacaklarını kaydetti. Basın 
mensuplarının görüntü almasının 
ardından görüşme basına kapalı 
devam etti.

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
BAŞKANI BOZKIR,  
ABD BÜYÜKELÇİSİ’Nİ KABUL ETTİ
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TEKİRDAĞ’IN  
DÜŞMAN İŞGALİNDEN 

KURTULUŞUNUN 97. YIL DÖNÜMÜ 
13 Kasım 1922

“Ebediyete kadar üzerinde hür ve bağımsız yaşayacağımız aziz vatanımızın güzel 
parçası Tekirdağ’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yılını kutluyorum. İstiklal 
mücadelemizin zaferle neticelenmesi sonrasında ülkemizin ve Tekirdağ’ın hürriyetine 

kavuşmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, 
gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

 Prof. Dr. Mustafa Şentop 
 TBMM Başkanı

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019126



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 

maçında, İzlanda ile berabere kalarak gruptan 
çıkmayı garantileyen A Millî Futbol Takımını tebrik etti. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı paylaşımda, 
“İzlanda maçı sonrasında #EURO2020 Avrupa 

Şampiyonası’na katılmayı garantileyen Millî 
Takımımızı tebrik ediyor, Londra’da düzenlenecek 
şampiyona için şimdiden başarılar diliyorum.” 
ifadesini kullandı. 

Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop iletisinde, 
A Millî Futbol Takımı oyuncularının sevinç gösterisi 
fotoğrafına da yer verdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP  
MİLLÎ TAKIMI KUTLADI
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
İNSAN HAKLARI EVRENSEL 
BİLDİRGESİ’NİN KABUL EDİLİŞİNİN  
71. YILI MESAJI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi’nin kabul edilişinin 71. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, mesajında, “Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, hem demokrasinin kökleşmesini sağlayacak, hem de insan hakkı 
ihlallerini, “sıfır ihlal” hedefiyle, en aza indirecek iradeyi sürdürmekte 
kararlıdır.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un mesajı şöyle:

“İnsanların doğuştan sahip 
oldukları temel hak ve 
özgürlüklerin bütününü 
oluşturan değerler, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ile 71 
yıl önce kayıt altına alınmıştır. 
Beyanname, bütün insanların 
doğduğu andan itibaren 
vazgeçilemez ve devredilemez 
özellikteki haklarının korunmasını 
hedeflemiştir. Türkiye, tüm 
insanların, hiçbir ayrım 
gözetmeksizin özgür ve onurlu 
bir yaşama sahip olmasını 
öngören beyannameye 
imza koyan ülkelerin 
başında gelmektedir. Ancak 

beyannameye kaynaklık eden ve 
ilk imzaları koyan batılı ülkelerin, 
dünyanın çeşitli coğrafyalarında 
yaşanan çatışmalardaki 
rolleri, kendilerini ileri gören 
ülkelerin ahlaki ve vicdani 
olarak sorgulanmalarını zaruri 
kılmaktadır. İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisinin yayımlanma amacıyla 
yaklaşık aynı gayeyle kurulan 
Birleşmiş Milletler’in durumu 
ise ortadadır. Geride bırakılan 
71 yılda yaşananlar, geçmişteki 
kanlı savaş tecrübelerinden 
yeteri kadar ders alınmadığını 
göstermektedir. Ülkemiz, geçmiş 
yıllarda yaşadığı bazı olumsuz 
tecrübelere rağmen, temel 
insan hakkının korunması ve 
geliştirilmesi konusunda ilkelerini 

sağlamlaştırmış, hem uygulama, 
hem de kanunlardan kaynaklanan 
sorunları gidermek için kararlı 
davranışını sürdürmüştür. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi de, yıllar 
içinde çıkardığı kanunlar ile insan 
hakkının korunmasını sağlayacak 
çok önemli düzenlemelere imza 
atmıştır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, hem demokrasinin 
kökleşmesini sağlayacak, hem 
de insan hakkı ihlallerini, ‘sıfır 
ihlal’ hedefiyle, en aza indirecek 
iradeyi sürdürmekte kararlıdır. 
İnsanlığın çektiği derin acılar 
neticesinde oluşturulan belgeye 
samimiyetle sadık kalınması 
dileğiyle İnsan Hakları Bildirisi’nin 
yayımlanışının 71’inci yılını 
kutluyorum.”

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019128

TBMM’DEN HABERLER



TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

TBMM BAŞKANI ŞENTOP,  
ALTIN MADALYA KAZANAN  
TALHA AHMET ERDEM’İ TEBRİK ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
dolayısıyla sosyal 
medya hesabından 
mesaj yayımladı.

“Hepimizin yapamadığı bir şey 
vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin 
anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, 
güzele bir pencere açmak, güneşi 
içeri alabilmektir. 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü’nü azim, kararlılık 
duygularıyla kutluyor, engelli 
kardeşlerimi saygıyla sevgiyle 
selamlıyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
mesajı şöyle:

“Millî sporcumuz Talha Ahmet Erdem, Down 
Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda 
kazandığı altın madalya ile Türkiye’ye bir ilki 
yaşattı. 

Millî sporcumuzu tebrik ediyor başarılarının 
devamını diliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 1 Aralık’ta 
Down Sendromlular Dünya 
Judo Şampiyonası’nda altın 
madalya kazanan Talha 
Ahmet Erdem’i sosyal medya 
hesabından yayımladığı 
mesajla kutladı.
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TBMM’de bu yıl yedincisi düzenlenen 
“Palamut Toplama Şenliği”nde, Sevgi 
Evleri’nde kalan çocuklar, daha sonra 
dikilmek üzere meşe palamudu topladı.

TBMM’de bu yıl yedincisi 
düzenlenen “Palamut 
Toplama Şenliği”nde, Sevgi 

Evleri’nde kalan çocuklar, daha 
sonra dikilmek üzere meşe 
palamudu topladı.

14 Kasım’da Meclis Kabatepe 
Parkı’nda düzenlenen etkinliğe, 
Sevgi Evleri Ekolojik Okul 
Programı’ndaki ilk ve ortaöğretim 
öğrencilerinin yanı sıra TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Genel Sekreter 
Yardımcıları İbrahim Hakkı Polat 
ve Hakan Suat Ölmez, Basın, 
Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı 
Nurcan Atlas ile davetliler katıldı. 
Çocukların palamut toplandığı 
etkinlikte konuşan TBMM 
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
geleneksel hâle gelen etkinliğe 

2012’de start verdiklerini 
belirtti. TBMM’nin 82 milyon 
insanın, dokuz siyasi partinin 
temsil edildiği, yılda bir milyon 
vatandaşın misafir olduğu bir 
yer olduğuna işaret eden Meclis 
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
bugün de önemli bir faaliyet 
gerçekleştirildiğini dile getirdi. 
Hz. Peygamber’in de “Kıyametin 
kopacağını bilseniz bile 
elinizdeki fidanı dikiniz.” diyerek 
ormanın, doğanın önemini 
vurguladığını anlatan Mehmet 
Ali Kumbuzoğlu, TBMM’nin 
de ormana, doğaya verdiği 
önemi bir kez daha gösterdiğini 
söyledi. Kumbuzoğlu, geçtiğimiz 
günlerde “11 Milyon Ağaç; 
Bugün Fidan, Yarın Nefes” 
etkinliği kapsamında bu bölgeye 
sembolik olarak 11 fidan dikildiğini 

vurguladı. Kabatepe Parkı’ndaki 
ağaçların, Türkiye’nin 7 bölgesini 
temsil ettiğini ve 287 çeşit 
ağaç bulunduğunu belirten 
Kumbuzoğlu, bu ağaçların çeşitli 
yerlerden getirildiğinin altını çizdi. 

TBMM Genel Sekreteri 
Kumbuzoğlu, bu etkinlik 
kapsamında da 450 bin palamut 
toplandığını dile getirerek, bu 
palamutların bir bölümünün 
Polatlı’da şehitlik bölgesinde 
dikileceğini, bir bölümünün de  
81 ile dağıtılacağını söyledi. 

“Bugün olduğu gibi biz bu 
etkinliğimize inşallah devam 
edeceğiz. Bir fidan bir 
orman hayali...” diye konuşan 
Kumbuzoğlu, küçük bir 
palamudun ağaca,  

TBMM’DE “7. PALAMUT TOPLAMA 
ŞENLİĞİ”
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450 bin palamudun da ormana 
dönüşeceğini kaydetti. 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
“Tohumdan Fidana Kurtuluş 
Öyküsü” adı altında bir proje 

yürüttüğünü dile getiren Meclis 
Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
bakanlığa, Ankara İl Millî Eğitim 
Müdürlüğüne ve Orman Genel 
Müdürlüğü’ne katkılarından 
dolayı teşekkür etti. TBMM 

Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, 
daha sonra palamut toplayan 
bir grup çocukla meşe fidanı 
dikti. Etkinliğe katılan çocuklar 
ağaçlardan dökülen yaprakları 
boyayarak resim baskısı da yaptı.

TBMM, GELECEK KUŞAKLARA DAHA YAŞANABİLİR  
BİR DÜNYA BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

TBMM’nin palamutları ülkenin dört yanında daha güzel bir Türkiye için ormanlarda hayat 
buluyor. Gazi Meclis’imizin bahçesinde bulunan meşe ağaçlarının mevsimi geldiğinde 
döktükleri palamutlar toplanıp, ‘Konya Şeker’, ‘PANKO Birlik’ ve ‘TORKU’ya teslim ediliyor. 
Bugüne kadar 160 binin üzerinde ağacın Taşağıl, Ağabeyli Ormanları başta olmak üzere 
Konya’da çeşitli ormanlık alanlarda toprakla buluşması sağlandı. 

Ayrıca 11 Kasım 2019 günü 11 Milyon fidan toprakla buluşuyor kampanyasına büyük bir 
destek de TBMM’den geldi.  2500 meşe palamudu fidesi 11.000 meşe palamudu tohumu 
Torku Kaşınhanı Ormanı, Çumra Kaşınhanı Yolu, Seydibey’e dikilerek, Geleceğe Nefes 
oldu.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM 
TV’nin kuruluşunun 25’inci yılı sebebiyle TBMM TV’yi ziyaret etti.

Kuruluşunun 25. yılı 
nedeniyle TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

TBMM TV’yi ziyaret etti. 

Ziyaretinde TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’a Basın, Yayın 
ve Halkla İlişkiler Başkanı Nurcan 
Atlas da eşlik etti. Televizyon 
birimlerini gezen TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop rejide bir 
süre Meclis Genel Kurulu yayınını 
izledi. 

Meclis Televizyonunun 25. yılını 
kutlayan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop televizyon 
aracılığıyla meclis çalışmalarının 
doğrudan halka ulaştığını söyledi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Meclis Televizyonu’nun 
zor bir görevi tarafsızlık ilkesi 
çerçevesinde yerine getirdiğini 
de vurguladı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bundan sonraki 
çalışmaları için Meclis TV 
çalışanlarına başarı dileğinde 
bulundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
TBMM TV’nin kuruluşunun 25’inci yılı sebebiyle bir mesaj 

yayımlayarak, TBMM TV’nin 25. yaşını kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
TBMM TV’nin kuruluşunun 
25’inci yılı sebebiyle bir mesaj 
yayımlayarak, TBMM TV’nin 25. 
yaşını kutladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı 
şöyle: 

“Millî iradenin tecelli ettiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
yürütülen yasama ve denetim 
faaliyetlerinin vatandaşlarımız 
tarafından şeffaf bir şekilde takip 
edilmesini temin etmek gayesiyle 
kurulan TBMM TV’nin kuruluşunun 
25’inci yılını kutluyorum.

Başkanlık makamı başta olmak 
üzere, TBMM organlarının, 
parti gruplarımızın ve 
milletvekillerimizin temsil 
görevlerini yerine getirirken 
gerçekleştirdikleri faaliyetleri 
de objektif bir şekilde 
vatandaşlarımıza ileten TBMM 
TV’nin yayıncılıktaki öncülük 
ve örneklik vasfını her zaman 
muhafaza etmesini diliyorum. 
Eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine riayet 
ederek gerçekleştirdiği yayınlarla 
demokrasimizin yaşatılmasına da 
büyük katkı sunan TBMM TV’nin 
yayınlarını ara vermeden devam 
ettirmesini temenni ediyor, selam 
ve sevgilerimi iletiyorum.”

TBMM TV 25 YAŞINDA  
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TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP

AA’NIN YILIN FOTOĞRAFLARI
OYLAMASINA KATILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 2 Aralık’ta Anadolu 
Ajansının (AA) düzenlediği “Yılın 
Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA 
muhabirinden bilgi alan 
TBMM Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Şentop, haber 
kategorisinde Behçet Alkan’ın 
Barış Pınarı Harekâtı’nda çektiği 
“Mehmetçik Çocukların Yüzünü 

Güldürdü” 
fotoğrafını 
seçti. 

Yaşam 
kategorisinde 
ise Halil 
Fidan’ın 

“Harran’da Yaşam” fotoğrafını 
seçen Şentop, spor 
kategorisinde Mustafa Yalçın’ın 
Fransa-Türkiye maçında çektiği 
“Millîlerden Asker Selamı” 
karesine oy verdi. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, AA 

muhabirine yaptığı açıklamada, 
fotoğrafların hepsinin birbirinden 
güzel olduğunu dile getirdi.

Fotoğrafları seçmenin zor 
olduğunu ifade eden TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Fotoğrafları çeken 
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. 

Şu an için 3 tane seçtim. 
Ama sonra yine bakınca farklı 
fotoğraflar da seçebilirim. 
Arkadaşları tebrik ediyorum.” 
dedi.

“Mehmetçik Çocukların Yüzünü Güldürdü”

“Millîlerden Asker Selamı”

“Harran’da Yaşam”
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EDİRNE’NİN DÜŞMAN 
İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN  
97. YIL DÖNÜMÜ 25 Kasım 1922

“Serhat şehrimiz Edirne’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümünü 
kutluyorum. İstiklal mücadelesi için canlarını veren tüm şehitlerimizi  

saygı ve rahmetle anıyorum.”

 Prof. Dr. Mustafa Şentop 
 TBMM Başkanı
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TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkan Vekili ve AK PARTİ 

İstanbul Milletvekili Müşerref 
Pervin Tuba Durgut, 7 Kasım’da 
“Çocuklar ve Gençlerin Pasif 
İçicilik ve Sigaranın Etkilerinden 
Korunması İnisiyatifi” konulu 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
sigara tüketimindeki artışa dikkati 
çekti.

Türkiye’de tütünün kullanımını 
önlemek için dünyaya örnek 
olacak bir yasal altyapının 
bulunduğunu ifade eden 
Durgut, buna rağmen tütün 
kullanımı oranında artış olduğunu 
dile getirdi. Çocuklarda ve 
gençlerde sigara içme oranında 
artış görüldüğüne işaret eden 
Komisyon Başkan Vekili Durgut, 
“Bu konuda sivil toplumun birlikte 
hareket etmesi önem arz ediyor. 
Birlikten güç doğacağına eminim.” 
dedi. Çocuklar ve gençlerin 
tütün kullanımını önlemek için en 
önemli müdahalelerden birinin 

sigara fiyatları ve vergi oranlarının 
artırılması olduğunu belirten 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkan Vekili 
Durgut, ayrıca kapalı alanlarda 
yüzde 100 dumansız alanın temin 
edilmesi gerektiğini vurguladı. 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü 
Cevdet Erdöl, Türkiye’de son 
15 yıl içinde tütünle mücadele 
konusunda önemli adımlar 
atıldığını söyledi. 2008 yılından 
2012 yılına kadar tütün tüketiminde 
ciddi azalma olduğuna dikkati 
çeken Erdöl, “Mevcut kanunu 
uygulayamıyoruz, mutlaka 
uygulamamız lazım. Kapalı alan 
tanımından taviz vermememiz 
lazım. ‘Açılır kapanır alan’, ‘kapalı 
alan’ tanımı var, bu yanlış. Sigara 
içeceklere yer belirlenir; oradan 
başka bir yerde içmemeleri lazım. 
Diğer alanlar temiz alan olur.” 
diye konuştu. Kapalı alanda sigara 
denetimi sırasında hiç kimsenin 
müdahale etmemesi gerektiğini 
vurgulayan Erdöl, “(Kravatlı) 
hastalığından kurtulmamız lazım. 
Nüfuzlu kişilerin telefonuyla, 
baskıyla ‘buna ceza yazma’ 

tavrından uzak durulmalı, adalet 
mekanizması kırıldığı zaman 
artık bir şeyi uygulayamazsınız.” 
ifadesini kullandı. Dünya Sağlık 
Örgütü Bulaşıcı Olmayan 
Hastalıklar Programı Sorumlusu 
Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün 
kullanımının Türkiye’de ve 
dünyada en önemli ölüm sebebi 
olduğuna işaret etti. Ergüder, tütün 
endüstrisinin dünyada olduğu 
gibi Türkiye’de de ‘tilkice’ hareket 
ettiğini belirterek, elektronik 
sigaranın da bu tilkice adımlardan 
biri olduğunu savundu. Dünyada 
yılda 7-8 milyon kişinin sigara 
nedeniyle hayatını kaybettiğini 
söyleyen Ergüder, bu kişilerden 
1 milyonunun da başkasının 
içtiği sigara nedeniyle hayatını 
kaybettiğini dile getirdi.  
Prof. Ergüder, Türkiye’nin en 
çok sigara içilen üçüncü ülke 
olduğunu ve 118 bin tonla 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
tütün tüketimine ulaşıldığını dile 
getirerek, tütünle mücadele 
konusunda sağlık sektörü ve 
sivil toplumun tekrar devreye 
girmesini istedi.

MECLİS’TE 
“SİGARA İLE 
MÜCADELE” 
TOPLANTISI

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkan Vekili ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, 
“Çocuklar ve Gençlerin Pasif İçicilik ve Sigaranın 
Etkilerinden Korunması İnisiyatifi” konulu 
toplantı düzenledi.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019 135



“ÇOCUK HAKLARININ  
30. YILINDA” TBMM VE UNICEF 
MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI
TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, TBMM 
Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu Başkanı 
Radiye Sezer 
Katırcıoğlu ve UNICEF 
Türkiye Temsilcisi 
Philippe Duamelle 
arasında TBMM İHİK 
ÇHAK ve UNICEF ile 
Çocuk Haklarının 
30. Yılında ortak 
çalışmaların hayata 
geçirileceği iş birliği 
projesine ilişkin 
mutabakat zaptı 
imzalandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu Türkiye Ofisi 
(UNICEF) ile Türkiye Büyük 

Millet Meclisi İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Çocuk 
Hakları Alt Komisyonu  
(TBMM İHİK ÇHAK) arasında tek 
bir konuya münhasır olmaksızın 
ortak çalışma alanlarında 
yapılacak işbirliğinin çerçevesini 
belirlemek ve bu işbirliğini 
yapmak üzere bir mutabakat 
zaptı imzalandı. 

İmza töreni sonrasında birer 
konuşma yapan TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 
Çocuk Hakları Alt Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu ve UNICEF Türkiye 
Temsilcisi Philippe Duamelle 
çocuk hakları konusunda işbirliği 
yapılmasından duydukları 
memnuniyeti ifade ettiler. 
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Çavuşoğlu: “Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. 
yılında böyle bir komisyonun 
hayata geçirilmesi kayda 
değerdir.”

“Komisyonumuz, insan hakları 
alanındaki paydaşlarla birlikte 
çalışmayı önemsemektedir.” 
diyen TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
Hakan Çavuşoğlu imza töreni 
sonrası yaptığı konuşmada şu 
ifadeleri kullandı:

 “Bu paydaşların başında da 
Birleşmiş Milletler ve onun 
Türkiye Ofisi gelmektedir.

 İnsan Hakları Gününü beraber 
anmak bu işbirliğimizin en somut 
ifadesidir. UNDP’nin yürüttüğü 
Kolluğun Sivil ve Askerî Gözetimi 
konulu projenin parlamento 
ayağına destek vermekten de 
ayrıca memnuniyet duyuyoruz. 

Bugün bu işbirliğimizi, çocuk 
hakları konusunda bir üst 
boyuta taşıyoruz. İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonumuzun 
bünyesinde 3 Temmuz 2019 
tarihli toplantıda kurulan “Çocuk 
Hakları Alt Komisyonu”muzla, 
Birleşmiş Milletler Çocuklara 
Yardım Fonu arasında bir 
mutabakat zaptı imzaladık. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesinin 30. yılında 
böyle bir komisyonun hayata 
geçirilmesi kayda değerdir.” 

Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle 
tamamladı; “İşbirliği yapılacak 
alanlar olarak; Türkiye’de çocuk 
hakları konusunda farkındalığın 
artırılması ve TBMM ile 
çocuklar arasındaki diyaloğun 
güçlendirilmesi, ulusal ve 
uluslararası düzeyde çeşitli eğitim, 
seminer, çalıştay ve ziyaretlerin 
düzenlenmesi, mevcut mevzuat 
hükümlerinin çocuk dostu dille 

özetlenmesi konusunda karşılıklı 
işbirliği içerisinde çalışılması, 
çocuğa karşı şiddet ile çocuk 
koruma konularında karşılaştırmalı 
bir mevzuat analizi yapılması, 
çocuk dostu bütçeleme ve bu 
konuda TBMM’nin rolü konusunda 
bir ihtiyaç analizi yapılması 
ve öneriler dizisi geliştirilmesi 
belirlenmiştir.” 

Katırcıoğlu, “Barış ve adaletin 
egemen olduğu huzurlu 
bir dünya için çalışıyoruz, 
önceliğimiz çocuğun üstün 
yararı.” 

TBMM’de tüm partilerin ittifakı 
ve ortak kararı ile “Çocuk Hakları 
Alt Komisyonu” nun 3 Temmuz 
2019’da kurulduğunu hatırlatan 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili ve 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu bünyesinde kurulan 
Çocuk Hakları Alt Komisyonu 
Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu,  
imza töreninde yaptığı 
konuşmasında şunları söyledi;

“Komisyonumuz çocuklarımızın 
yüksek yararını önceleyen başta 
yaşam, sağlık, eğitim, barınma 
haklarının geliştirilmesi için 
çalışmalarına ulusal ve uluslararası 
düzeyde hızlıca başlamıştır. 

Sahip olduğumuz ve etrafımızda 
olan her çocuktan sorumluyuz. 

Bu bilinçle insanlık için barış ve 
adaletin egemen olduğu huzurlu 
bir dünya, rol model olan bir 
dünya inşa etmek için sağlıklı 
çocuklar yetiştirmeliyiz. 

Hepinizin bildiği, çok anlamlı 
bir söz var, “Bu dünya bize 
atalarımızdan miras kalmadı, biz 
onu çocuklarımızdan ödünç 
aldık.” 

Bu bilinçle, çocuklarımızı 
ilgilendiren tüm sorunları çözmek 
boynumuzun borcudur.” 

Bugün burada, İnsan Haklarını 
İnceleme komisyonu ve 
komisyona bağlı “Çocuk Hakları 
Alt Komisyonu” nun UNICEF 
ile ortak bir proje yaparak 
beraber çalışma iradesi ortaya 
koyduğunu aktaran Katırcıoğlu, 
“Çocukları ilgilendiren, sorunsal 
gördüğümüz her alana temas 
edeceğiz.” dedi.

Duamelle, “Temel presibimiz 
çocuğun yüksek menfaati 
olacak.” 

İmza töreninde söz alan UNICEF 
Türkiye Temsilcisi Philippe 
Duamelle ise, konuşmasında 
çocuk hakları konusunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Çocuk Hakları Alt Komisyonu ile 
işbirliği yapılmasından duydukları 
memnuniyeti dile getirdi. 

Philippe Duamelle, konuşmasına 
şöyle devam etti. 

“Sizlerin de bildiği gibi BM Çocuk 
Hakları Sözleşmesi’nde en 
temel prensip çocuğun yüksek 
menfaatlerinin korunması ilkesidir. 

Ve eminim ki bizim bundan sonra 
yürüteceğimiz bütün faaliyet 
ve yapacağımız çalışmalarda, 
işbirliğimizin temelinde çocuğun 
yüksek menfaatinin korunması 
olacaktır. 

Önümüzdeki aylarda ve 
umuyorum ki önümüzdeki 
yıllarda, beraber çalışmak 
istediğimiz konuların listesinin 
oldukça uzun olduğunun 
farkındayım. 

Hatta önümüzdeki dönemde 
bu listeye ilaveler yapmak 
isteyeceğimizden de eminim. 

Ben şahsen ve ekibim sizlerle 
birlikte çalışmayı dört gözle 
bekliyoruz.”
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TBMM KOMİSYONLARININ 
ÇALIŞMALARI
Çocuk Hakları Alt Komisyonu UNICEF Türkiye 
Temsilcisi Duamelle’yi Dinledi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu başkanlığında 6 Kasım’da toplandı. 

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, 3 Temmuz 2019 
tarihinde kurulan alt komisyonun ikinci toplantısını 
gerçekleştirdiklerini anımsattı. Avrupa Konseyi 
Geçici Çocuk Komitesinin, 11-15 Kasım tarihleri 
arasında Strazburg’da gerçekleştireceği “Gücü 
Yeniden Tanımlamak, Gelecekte Avrupa’nın 
Anahtarı Olacak Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi” 
konulu konferansa davet edildiğini belirten 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, ayrıca BM kararı gereği 
New York’ta düzenlenecek “Çocuk Hakları 
Sözleşmesinin Kabulünün 30. Yılı” üst düzey anma 
etkinliğine katılacaklarını ifade etti.

Yurt dışı temasları sonrasında yerelde denetim 
yapabilmek adına sahada olacaklarını anlatan 
Katırcıoğlu, şunları kaydetti:  
“Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletlerin 
(BM) bir raporu yayımlandı. Raporda, çatışma 
bölgelerinde 12 bin çocuğun öldüğü paylaşıldı. 
Çatışma bölgelerinin ise Suriye, Filistin, Yemen ve 
Afganistan’da olduğu ifade edildi. Türkiye’nin yakın 
zamanda başlattığı Barış Pınarı Harekâtı noktasında 
bölgeyi terörden temizlemeyi hedeflemekteyiz. 
Harekât, bölgede birçok çocuğun, kadının, 
dezavantajlı grubun terör belasından 
kurtarılmasına yönelik bir operasyondur. Bu, 
komisyonumuzu da yakından ilgilendiren bir 
alandır. Başta PKK olmak üzere diğer tüm terör 
örgütlerinin, özellikle ülkemizdeki çocuklarımızın 
teröre bulaştırılması noktasındaki iradesinin 
kırılmasına yöneliktir.”

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, 
UNICEF’in temel görevinin her yerde tüm 
çocukların hakkını korumak olduğunu söyledi. 
BM’nin bir kurumu olan UNICEF’in Türkiye 
Komitesi’nin 1956 yılında kurulduğunu anlatan 
UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, “UNICEF 1946 
yılında kurulmuş eski bir örgüttür. İkinci dünya 
Savaşının hemen akabinde çocukların ihtiyaçlarına 
yanıt verebilmek için başlatılmıştır. Şu anda 193 
ülkede çalışmaktayız. 

Amacımız çocuk haklarının geliştirilmesi ve çocuk 
haklarına saygı duyulmasının sağlanmasıdır. Bizim 
çalışmalarımız Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni esas 
alarak gerçekleştirilmektedir. UNICEF’in öncelikleri 
üye ülkeler tarafından belirlenmektedir.” diye 
konuştu. Çocuk Hakları Danışma Kurulu ve İl 
Çocuk Hakları Komite üyeleri de toplantıda yer 
aldı.

Çocuk Hakları Alt Komisyonundan Kamu 
Denetçiliği Kurumu’na Ziyaret

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu 
üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu’nu (KDK) ziyaret 
etti. 

Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, komisyon 
çalışmalarının hedefinde çocukların yaşadığı 
sorunları tespit ederek, çözüme kavuşturmak 
olduğunu söyledi. 

Komisyon çalışmaları konusunda bilgi veren 
Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, komisyonun birçok 
temaslarda bulunduğunu belirtti. Geçen ay 
Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi 
Çocuk Hakları ile ilgili oturuma TBMM’yi temsilen 
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katıldığını ifade eden Katırcıoğlu, burada 
Türkiye’deki terör mağduru çocuklar ile ailelerin 
durumunu anlattıklarını ve Avrupa’yı ilgilendiren 
kısımlarına değindiklerini kaydetti. Komisyon olarak 
çeşitli kurumlardan sunumlar aldıklarını dile getiren 
Katırcıoğlu, “Çocukların durumlarını ve sorunlarını 
daha iyi görebilmek için çözüm üretebilmek 
adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerinde 
denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Kamu 
Denetçiliği Kurumu (KDK) çok önemli kurum. 
Kurumun çocuk birimi olduğunu biliyoruz. Size 
bizim görmediğimiz alanlarda çok farklı boyutlarda 
çocuklarımızla ilgili sorunlar muhakkak ki geliyor. 
Biz de bunları birinci ağızdan dinliyoruz ki, 
komisyonumuz çözüm üretebilsin.” diye konuştu. 

KDK Başkanı Şeref Malkoç ise, idareye yol 
gösterebilmek adına tavsiye karar aldıklarını ve 
faaliyetlerini geniş kapsamlı olarak sürdürdüklerini 
vurguladı. 

Komisyon üyesi milletvekilleri de çocuk hakları 
için kamu spotları oluşturulması gerektiğini dile 
getirdiler. KDK uzmanları ise komisyona yaptığı 
sunumda çocuk hakları alanındaki başvurularda 
çocukların yüksek menfaatlerinin göz önüne 
alındığını bildirdi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu(KEFEK), 
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve 
Parlamentolararası Birlik (PAB) ortaklığında 
yürütülen “Türkiye’de Siyasi Liderlikte ve Siyasi 
Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” projesi 
kapsamında, İstanbul’da 2-3 Kasım tarihlerinde 
“Siyasette Kadın Çalıştayı” düzenlendi.

TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, çalıştayın 
açılışında yaptığı konuşmada, başta BM olmak 
üzere birçok uluslararası kuruluş ve sivil toplum 
örgütünün son 25 yıldır ortaya koydukları özverili 
çalışmalarla cinsiyet eşitsizliği konusunda ciddi bir 
farkındalık yarattıklarının altını çizdi. BM verilerine 
göre, kadınların siyaset, bilim ve kültür sanat 

alanlarındaki görünürlüğü konusunda geçmişe 
kıyasla önemli kazanımlar elde edilmesine 
rağmen, dünya genelinde kadın temsiliyetinin 
istenilen seviyeye gelmediğini gördüklerini 
belirten Meclis Başkan Vekili Bilgiç, “İnanıyorum ki 
dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların siyasi 
ve iktisadi yaşama etkin bir biçimde katılımının 
sağlanması, küresel barışa ve refaha giden yolda 
elimizi güçlendirecektir.” dedi. Süreyya Sadi Bilgiç, 
kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin altında 
yatan temel dinamiğin kadınların siyasi karar 
alma mekanizmalarına etkin şekilde katılamaması 
olduğuna dikkati çekerek, kadın temsilinin eksik 
kalmasının toplumun yarısını oluşturan bir kesimin 
sorunlarının çözümsüz kalmasına sebep olduğunu 
ve bunun da toplumun bir bütün halinde geri 
kalmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Parlamentolararası Birlik Türkiye Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı 
Kan da PAB’ın 1889’da kurulduğunu, 179 dünya 
ülkesinin parlamentosunun üyesi olduğu bir birlik 
olduğunu, dünya nüfusunun 6,5 milyarının PAB 
çatısı altında temsil edildiğini aktardı. Türkiye’nin 
birliğe üye olan 9 milletvekilinden 3’ünün 
kadın olduğuna ve PAB’ın kadın temsiline çok 
önem verdiğine dikkati çeken Kan, PAB Genel 
Kurulu’nda kadın ve genç temsili ile siyasi çeşitlilik 
açısından her zaman takdir aldıklarını dile getirdi. 
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 
(KEFEK) Başkanı Canan Kalsın ise Türk kadınlarının 
1934’te genel seçimlere katılma ve milletvekili 
seçilme hakkını elde ettiğini anımsatarak, bu 
düzenlemenin genç Cumhuriyetin kadın hakları 
alanında attığı ne ilk ne de son adım olduğunu 
belirtti. Kadınların Meclis’te ve yerel düzeyde 
temsili konusunda henüz istenilen yerde 
olunmadığına işaret eden Kalsın, “Bu anlamda, 
kadının siyasal hayatta eşit temsili, tüm dünyada 
olduğu gibi, ülkemizin de üzerine eğilmesi 
gereken en önemli konulardan biridir. Kadının 
parlamentoda eksik temsili demokrasiyi de eksik 
ve kusurlu kılar.” değerlendirmesini yaptı.

“Kadın Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme”

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu,  
7 Kasım’da AK PARTİ İstanbul Milletvekili Canan 
Kalsın başkanlığında toplandı. Toplantıya 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 
Naci Ağbal başkanlığındaki heyet katıldı. 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 
Komisyon Başkanlığının önerilerinin 11. Kalkınma 
Planı’na yansıtılması ve bu çerçevede kadın erkek 
fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme ve cinsiyet kodu 
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konularında komisyonu bilgilendirdi.  
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 
Ağbal, KEFEK’in çalışmalarına önem verdiğini 
belirterek, Program Bütçe çalışmalarında belli bir 
noktaya geldiklerini ancak bu konuda Komisyon 
Başkanlığının katkılarını almak istediklerini 
söyledi. Ağbal, bakanlıkların kadına temas eden 
noktalarda daha fazla alt program, proje ve faaliyet 
üretmelerini teşvik etmek istediklerini bildirdi. 
Ağbal’ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilileri tarafından “11. 
Kalkınma Planında Kadın Başlığının Yeri”, “Kadın 
Erkek Fırsat Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme”, “Program 
Bütçe” konulu sunumlar yapıldı. 

Komisyon Başkan Vekili ve CHP Milletvekili Candan 
Yüceer, 10. Kalkınma Planı’nda yer alan “toplumsal 
cinsiyet eşitliği” kavramının 11. Kalkınma Planı’nda 
yer bulmadığını eleştirerek, hedeflerinin toplumsal 
cinsiyet eşitliği olduğunu, kadın erkek eşitliğinin bir 
hak olduğunu söyledi. Komisyonun CHP ve HDP’li 
üyeleri de söz alarak “Toplumsal cinsiyet eşitliği” 
kavramının 11. Kalkınma Planı’nda yer almamasını 
eleştirdi.

Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, 
eylem planında tarımda kadın girişimciliğinin 
desteklenmesiyle ilgili maddeler olduğunu ancak 
kadın girişimciliğini destekleyen bir madde 
görmediğini belirterek, “Kadından almalı memleket 
kazanmalı” isimli projelerini hatırlattı ve bu konuda 
nokta atışlı kararlar beklediklerini ifade etti.

Dilekçe Alt Komisyonunda Televizyon İzleme İle 
Obezite Arasında “Dolaylı Bağlantı” Tespiti

Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi 
Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının 
Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu, TBMM Dilekçe 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında 6 
Kasım’da toplandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) İzleme 
ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat 
Ellialtı, komisyona yaptığı sunumda, Kuruluş 

olarak programların yayımlanmasından sonra 
denetim görevini gerçekleştirdiğini söyledi. 
RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan 
Yardımcısı Ellialtı, genel beslenme diyetlerinde 
aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen yağ, yağa 
dönüşen asitler, tuz, sodyum, şeker gibi gıda 
maddeleri içeren yiyecek ve içeceklere yönelik 
bazı kısıtlamaların getirildiğini, bu kapsamda 
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan besin profili 
listesine göre reklam yayınlarının yapıldığını anlattı. 
Yapılan televizyon izleme ölçümlerine değinen 
Murat Ellialtı, son yapılan araştırmada her bireyin 
günde 3 saat 34 dakika televizyon izlediğinin 
ortaya çıktığını, daha önceki yıllara göre düşüş 
kaydedilse de bu oranın dünya ortalamasının 
üzerinde olduğunu dile getirdi. Dünya 
ortalamasının 2,5 saat olduğu değerlendirildiğinde 
bu oranın halâ yüksek düzeyde olduğunun 
değerlendirildiğini vurgulayan Ellialtı, şunları 
kaydetti: “Yaptığımız araştırmada edindiğimiz bir 
başka bulgu da televizyon izleyenlerin yüzde 
40,9’u televizyon izlerken yeme içme alışkanlığına 
sahiptir. Bu da dolaylı olarak obezite ile ilişkilidir. 
Ülkemizde internet kullanımı da günde 3 saat 18 
dakikayı bulmaktadır. Risk gruplarına baktığımızda 
televizyon başında vakit geçirenlerin 45 yaş üstü 
bireyler olduğu, bu bireylerin eğitim düzeyi düşük 
insanlardan oluştuğu bulgumuz var.” Murat Ellialtı, 
RTÜK’ün yayın hizmeti usul ve esasları hakkındaki 
yönetmelikte geçtiğimiz yıl bir değişikliğe 
gidildiğini, buna göre “genel beslenme 
diyetlerinde aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen 
yiyecek ve içeceklere çocuk programlarında yer 
verilemez” hükmü eklendiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’de Göç 
Yönetimi”ne İlişkin İçişleri Komisyonuna Bilgi 
Verdi

İçişleri Komisyonu, AK PARTİ Kahramanmaraş 
Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında 7 
Kasım’da toplandı. Komisyonun açılışında konuşan 
AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin 
Güvenç, Türkiye’nin göç sorunu, göç yönetimi 
ve göçle ilgili son durum hakkında komisyon 
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üyelerini bilgilendirmek üzere İçişleri Bakanlığının 
bir talepte bulunduğunu söyledi.

Türkiye’nin dünyada en fazla göçmen barındıran 
ülke olmasının yanı sıra hem transit hem de hedef 
ülke konumunda bulunduğunu belirten AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 
bu anlamda Türkiye’nin çok şey yaptığını, bu 
konuda dünyanın da takip ettiği önemli bir göç 
yönetimine sahip olduğunu kaydetti. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Türkiye’nin 
sisteminde yürütme, yasama ve yargının, karşı 
karşıya kalınan tüm meseleleri çözmek için el 
birliğiyle bir mücadeleyi ortaya koyduğunu belirtti. 
Soylu, İçişleri Komisyonuna, özellikle dünyanın 
en temel meselelerinden biri olan, çeşitli insanlık 
dramlarını da peşinde getiren, birçok maliyetle 
ve travmayla karşı karşıya bırakan, 21’inci asrın en 
temel meselelerinden birisi olarak gözüken göç 
meselesiyle ilgili dünyanın, Türkiye’nin ve bölgenin 
mevcut durumu konusunda bilgi verileceğini 
aktardı.

İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye 
göre, Bakan Soylu, TBMM İçişleri Komisyonunda 
gerçekleştirdiği “Türkiye’de Göç Yönetimi” başlıklı 
sunumunda, Türkiye’nin göçmenler için bir geçiş 
ülkesi olmasının yanı sıra bir hedef ülke haline de 
geldiğini belirtti.

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli 
sayısının 3 milyon 680 bin 603, çeşitli uyruklardan 
ikamet izniyle kalanların sayısının 1 milyon 70 
bin 144, uluslararası koruma kapsamındakilerin 
sayısının ise 324 bin 161 olduğunu bildiren Soylu, 
Türkiye’de toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancının 
bulunduğunu kaydetti. 

Soylu, güncel rakamlara ilişkin de şu bilgilere yer 
verdi:

“2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında 
seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 
yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 
373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 
yılda 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 
Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 
65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 
kişi ülkelerine geri gönderildi. 2019 itibarıyla 
ülkemizde uluslararası koruma kapsamında 
bulunan kişi sayısı 324 bin 161 olurken, 2019’da 
43 bin 670 kişi ülkemizde uluslararası koruma 
başvurusu yaptı.” Düzensiz göçle ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında da bilgi veren Soylu, 2015’te 
bin 740 olan geri gönderme merkezi kapasitesinin 
20 bine çıkarıldığını ifade etti. 

2015 ve 2019 yıllarında iki farklı “Düzensiz Göç 
Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı” hazırlandığını 
belirten Soylu, kaynak ülkelerle iş birliğinin 
geliştirildiğini, Düzensiz Göç Ortak Veritabanı’nın 
kurulduğunu söyledi.

Atay Uslu: “20 Bin Suriyeli Doktordan 5 Bini 
Türkiye’de Kaldı”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu AK PARTİ Antalya Milletvekili Atay Uslu 
başkanlığında 7 Kasım’da toplandı.

Türkiye’de yükseköğrenim gören Suriyeli 
öğrenciler yaşadıkları sıkıntıları komisyon üyelerine 
anlattı. Toplantı başlangıcında konuşan İnsan 
Haklarını İnceleme Göç ve Uyum Alt Komisyonu 
Başkanı Atay Uslu, Türkiye’de 170 farklı ülkeden 
150 bine yakın yabancı öğrencinin okuduğunu ve 
büyük çoğunluğunun özel okulları tercih ettiğini 
kaydetti. 

Atay Uslu, “Daha önce Türkiye’den farklı 
ülkelere öğrenci gönderen bir Türkiye vardı 
şimdi Türkiye’ye geliyor her yıl da talep artıyor. 
Türkiye’de okuyan gençler kendi ülkelerine 
gönüllü olarak dönecek ve orayı yeniden imar 
edecekler. Bu gençler ne kadar iyi yetişirlerse 
bu coğrafyaya huzur ve barış da o kadar hızlı 
gelecektir.” diye konuştu. 

Uslu, Türkiye’de nitelikli Suriyelilerin yurt dışına 
gittiğini ve bu noktada eksiklikler yaşandığına 
işaret ederek, “Vatandaşlık konusunda daha hızlı 
davranılması gerekiyordu. Türkiye’ye 20 bine yakın 
Suriyeli doktor Türkiye’ye geldi ama ülkemizde 
5 bine yakını kaldı.15 bin doktor Almanya başta 
olmak üzere başka ülkelere gitti.” dedi. Uslu, 
insan ticaretine de değinerek dünyada 150 milyar 
dolarlık gayri resmi gelirin insan ticaretinden 
elde edildiğini, Türkiye’nin bu konuda gereken 
önlemleri aldığını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi 
Atilla Malik Karadirek, lise öğrencilerinin denklik 
haklarını almada bazı sorunların yaşandığını, 
devlet üniversitelerinde uygulama birliğinin 
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olmadığını, burs ve kredi imkânlarının 
genişletilmesini talep etti. 

Karadirek, nitelikli, kaliteli Suriyelilerin istisnai olarak 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması 
gerektiğini, halen 10 bine yakın nitelikli ve kaliteli 
Suriyelinin güvenlik soruşturması nedeniyle 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayı beklediğini 
kaydetti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 
Ahmad Fathallah Naddaf da aile olarak İstanbul’a 
geldiklerini şirket kurduklarını, Esed rejimi olduğu 
sürece ülkesine dönmeyeceğini belirterek “Yeni 
ülkem burası, burada yaşayacağım, yeni vatanım 
burası.” diye konuştu. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşlığına alınması veya 
çıkarılmasının kolay olmaması, vatandaşlığa alınma 
kriterlerinin belirlenmesinde hassas davranılması 
gerektiğini kaydetti.

Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunda 
Silivri Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu 
Kabul Edildi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları 
Alt Komisyonu, AK PARTİ Hatay Milletvekili Hüseyin 
Yayman başkanlığında 7 Kasım’da toplandı. 

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları 
Alt Komisyonu, Silivri Ceza İnfaz Kurumları 
İnceleme Raporu’nu kabul etti. Alt Komisyon 
Başkanı Hüseyin Yayman, insan hakları konusunun 
bir ülkenin medeni dünyayla olan bağının 
göstergelerinden biri olduğunu, bu konuyu 
gündelik siyasi ve diğer tartışmaların üstünde 
gördüklerini vurguladı. Yayman, Alt Komisyonun, 
Diyarbakır, Elazığ, Düzce ve Tekirdağ ile Kırıkkale 
Cezaevlerini ziyaret edecekleri bilgisini paylaştı. 

Alt Komisyon, Raporda, 1 Numaralı L Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ilişkin yapılan 
değerlendirmede, “Kapasite üzerinde hükümlü 
ve tutuklu barındırılmasının beraberinde 
birçok soruna neden olduğu açık bir biçimde 
görülmüştür.” ifadelerine yer verildi. Hükümlü ve 

tutukluların şikâyetlerinin de yer aldığı raporda, 
“Kendilerine verilen yemeklerin yeterli ve besleyici 
olmadığı, sağlık hizmeti konusunda ciddi sorun 
yaşandığı, görüş günlerinde kurum personeli 
tarafından görüşe gelen ziyaretçilere zorluklar 
çıkarıldığı, görüş süresinin tam kullandırılmadığı” 
bildirildi. Raporda, kütüphaneden kitap tedariki 
konusunda herhangi bir sorun yaşanmadığı 
belirtildi. 4 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda da benzer şikâyetlerin olduğuna 
dikkat çekilen raporda, “Açık görüşlerde, kimi 
kurum personeli tarafından, ailelerinin yanında 
hükümlü ve tutuklulara karşı insan onuruna 
aykırı biçimde küçük düşürücü davranışlarda 
bulunulduğu ve bu uygulamalara karşı kurum 
idaresi tarafından herhangi bir tedbir alınmadığı” 
şeklinde şikâyetlere yer verildi. 

Raporun genel değerlendirme bölümünde ise 
“Hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları, 
meslek edinmeleri ve kişisel gelişimlerinin 
sağlanması amacıyla açılan kurs, faaliyet ve 
benzeri etkinliklerin, hükümlü ve tutuklular 
bakımından olumlu sonuçlar verdiği hem kendileri 
tarafından dile getirilmiş hem de Alt Komisyon 
tarafından gözlemlenmiştir.” denildi. Raporda 
alt komisyonun “Hobi ve meslek edindirme 
kurslarında mümkün olduğunca ilgililerin talep 
ve eğilimlerinin göz önünde bulundurulması ve 
kişisel durumları engel olmamak kaydıyla buna 
göre yönlendirme yapılması önemli olduğundan 
dolayısıyla bu konuda gereken adımların 
atılması konusunda kurum yetkililerine tavsiyede 
bulunulduğu” belirtildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonundan 
Diyarbakır Annelerine Destek

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları 
Alt Komisyonu üyeleri, 9 Kasım’da, dağa kaçırılan 
çocuklarına kavuşma umuduyla HDP Diyarbakır 
İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan 
Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019142

TBMM’DEN HABERLER



Alt Komisyon Başkanı ve AK PARTİ Hatay 
Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyon 
üyelerinden AK PARTİ Milletvekilleri Erol Kavuncu, 
İbrahim Yurdunuseven, Osman Nuri Gülaçar, Oya 
Eronat ve CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi 
ile Diyarbakır Cezaevini ziyaret ettikten sonra 
çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu 
tutan Diyarbakır anneleriyle görüştü. Oturma 
eylemi yapan ailelerle sohbet eden Alt Komisyon 
Başkanı ve AK PARTİ Hatay Milletvekili Yayman, 
“Sizin acınız bizim acımız, milletimizin acısıdır.” 
diyerek AK PARTİ ve CHP milletvekilleri olarak 
anneleri ziyaret etmek istediklerini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Hakverdi de annelerin 
acılarını paylaştıklarını ifade ederek, parti ayırımı 
yapmaksızın Diyarbakır’da olduklarını söyledi. 

“Anaların acıları ortaktır. Acılar yarıştırılmaz. Biz 
evlatlarını arayan cumartesi annelerine de ve 
sizlerin evlatlarına da ortak acıları olduğu için 
sahip çıkıyoruz. Biz analarımıza sahip çıkıyoruz.” 
diyen Hakverdi, herkesin evlatlarına kavuşmasını 
ve bir daha böyle acıların yaşanmamasını diledi.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozuklukları Araştırma Komisyonundan Basın 
Açıklaması

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Aksaray 
Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin 
“yuhalandığı” iddiasına ilişkin, “Her şeyden önce 
merhameti, vicdanı, yardımseverliği ve empati 
duygusu gelişmiş bir toplumun mensupları olarak 
otizmli çocuklar hepimizin çocuklarıdır.” dedi. 

Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, 
Meclis’te beraberindeki komisyon üyeleriyle 7 
Kasım’da düzenlediği basın toplantısında, Aksaray 
Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocukların, okulda 
eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından 
dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine, komisyon 

olarak kamuoyunu bilgilendirmenin görevleri 
olduğunu belirtti. 

Çelik, “Bu münferit olayda, bazı velilerin otizmli 
çocuklarımızla kendi çocuklarının aynı okulda 
eğitim görmelerine itirazlarının söz konusu olması 
hem toplumumuzu hem de aylardır konu üzerinde 
titizlikle çalışmalar yürüten komisyonumuzu 
derinden etkilemiştir.” diye konuştu.

TBMM Araştırma Komisyonu Topluma Otizmi 
Anlatacak

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı, AK 
PARTİ Antalya Milletvekili Kemal Çelik, otizmin 
hızla yayıldığını ve bunu topluma anlatmaya 
çalışacaklarını bildirdi. 

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal 
Çelik, 9 Kasım’da “Kocaeli İstişare Toplantısı”nın 
açılışında yaptığı konuşmada, dünden bu yana 
Kocaeli’de özel eğitim veren okullara ziyaretlerde 
bulunduklarını belirterek, eğitimcileri ve velileri 
dinlediklerini söyledi. Araştırma komisyonunun 
görev alanındaki konularda bir koordinasyon 
sorunu da olduğunu gördüklerini belirten 
Komsiyon Başkanı Çelik, bu kapsamda illeri ziyaret 
ettiklerini aktardı. 

Kemal Çelik, Kocaeli’de engelli veri bankası 
çalışmasının başladığını vurgulayarak, 
hazırlayacakları raporda, veri bankası çalışmasıyla 
ilgili önerilerinin yer alacağını anlattı. 

Komisyonun, 27 Kasım’dan sonra rapor 
hazırlayacağını bildiren Çelik, şöyle konuştu: 
“Türkiye’de veri çok önemli. Veri tabanı 
oluşturulmasında sorunlarımız vardı. İnşallah 
Kocaeli’deki modeli de dinleyeceğiz ve tüm 
Türkiye’ye önereceğiz. Down sendromu, otizm ve 
serebral palsi yani diğer gelişim bozuklukları, çok 
önemli bir alan. İnsanlar bunun içine girmedikçe 
bilmiyor. Toplum otizmin farkında değil, down 
sendromunun biraz farkında, serebral palsinin 
farkında değil. ‘Felç oldu.’ diyor. Halbuki öyle 
değil, ayrı ayrı hastalık bunlar. Özellikle otizm, 
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hızla yayılıyor ve komisyona başladığımızda, 
bize 59 kişiden bir kişi otizmli deniliyordu. 
Bugünlerde 58’e indirdiler. O derece hızlı gidiyor. 
Bu şu demek, var ama farkında  değiliz. O 
halde biz bunu anlatmalıyız. Biz bu çerçevede 
bakanlıklarımızı dinledik. Tabii çok  başarılı 
çalışmalar olmuş ama yeterli değil. Dünyada ne 
varsa Türkiye’de o olmalı. Dünyanın hangi gelişmiş 
ülkesinde ne varsa, bizde aynısı olacak. Bunu 
yapabilecek gücümüz var ve toplum da bunu 
istiyor. Çok önemli alanı inceliyoruz, araştırıyoruz. 
Önerilerimizi sunacağız.”

Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin 
Sorunlarını Araştırma Komisyonu Toplandı

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili 
Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü 
İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 
AK PARTİ Antalya Milletvekili Kemal Çelik 
başkanlığında 20 Kasım 2019 tarihinde toplandı.

Komisyon Başkanı Kemal Çelik, toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nün komisyon açısından önem 
taşıdığını belirterek, çocukların hukuksal haklarıyla 
ilgili çalışma yaptıklarını ifade etti. 

FETÖ ve PKK terör örgütlerinin, hükümlü 
ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili asılsız iddialarının 
bulunduğunu anlatan Komisyon Başkanı Çelik, 
şöyle konuştu: “FETÖ, ceza infaz kurumlarında 
bulunan örgüt mensuplarına, çocuklarını temel 
haklarından mahrum ederek yanlarında tutmaları 
için de talimat vermiştir. Ülkemizde, suç nedeni ne 
olursa olsun tüm tutuklulara ve hükümlülere temel 
hakları gözetilerek tıbbi gereklilik ve mevzuat 
doğrultusunda her türlü hizmet verilmektedir. 
Ebeveynlerin suçlarından, çocukları ve bebekleri 
sorumlu tutamayız. ” 

Komisyonda, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Baykul, 
engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı konusunda 
yaşadıkları sorunların çok fazla bilinmediğini ve 
diş hekimliği fakültesinde engelli hastalar için 
Engelsiz Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Projesi’ni 

hayata geçirdiklerini aktardı. Türkiye Kızılay 
Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Can da Kızılay’ın 
millî ödevlerinden birinin de kan temini olduğuna 
dikkati çekti. Her yıl açılan gençlik kamplarında 
otizm ve down sendromlu bireyler ile aileleri için 
özel tematik kamplar düzenlediklerini dile getiren 
Can, bu kamplarda Kızılay çalışanlarının, gönüllü 
psikologların ve gençlik liderlerinin görev aldığını 
anlattı.

Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına 
Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına 
Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyonu, 13 
Kasım’da AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Derya 
Bakbak başkanlığında ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu Başkanı Canan Kalsın’ın katılımıyla 
toplandı.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik 
Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, 
“İleride yükseköğretimde mesleki ortaöğretimden 
mesleki yükseköğretime geçiş konusunda 
pozitif ayrımcılık uygulanabilir.” dedi. Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Numanoğlu, 
komisyona sunumunda, Türkiye’de mesleki 
ve teknik ortaöğretimde yaklaşık 1,6 milyon 
öğrencinin eğitim gördüğünü, kız öğrencilerin 
mesleki ortaöğretimde okullaşma oranının, 
OECD ülkelerinin sadece birkaç puan altında 
olduğunu belirtti. Bazı teknik alanlara özellikle 
kız öğrencilerin ilgi gösterdiğine dikkati çeken 
Numanoğlu, öte yandan bazı alanlarda da 
sektörün kız öğrencileri talep ettiğini anlattı. 
Numanoğlu, “Uçak bakım alanı çok hassas bir 
tekniksellik gerektirdiği için bu alanda sektörlerin 
talebi kız öğrenciler.” diye konuştu. Türkiye’de de 
son yıllarda ortaöğretimde teknik ortaöğretimin 
ağırlığının yüzde 40’ın üzerindeyken yüzde 
35’e gerilediğini belirten Kemal Numanoğlu, 
teknik ortaöğretime ilginin dünya genelinde 
azaldığını söyledi. Numanoğlu, Türkiye’de mesleki 
ortaöğretim mezunlarının, kendi alanlarında bir 
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yükseköğretim programına geçme konusunda 
olumsuzluk yaşadıklarını kaydederek, “İleride 
yükseköğretimde, mesleki ortaöğretimden 
mesleki yükseköğretime geçiş konusunda 
pozitif ayrımcılık uygulanabilir.” ifadesini kullandı. 
Kodlama Derneği’nden Filiz Gürsoy ise Ankara’da 
kurulan derneğin, dezavantajlı bölgelerdeki 
çocukların teknolojik eksikliklerinin giderilmesini 
hedeflediğini, bu bağlamda da derneğin 
eğiticilere ve çocuklara eğitim verdiğini anlattı.

Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması 
Komisyonu Üyeleri, Eynesil’de

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli 
Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda 
Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu,  
8 Kasım’da Rabia Naz’ın yaşamını yitirdiği 
Giresun’un Eynesil ilçesini ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundu. 

Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu 
başkanlığında toplanan komisyon, baba Şaban ve 
anne Atika Vatan ile görüştü. 

Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü. Meclis Araştırması 
Komisyonu Başkanı Cengiz Aydoğdu, ziyaretin 
ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 
kamuoyu gündemini meşgul eden, vicdanları 
yaralayan, herkesi çok üzen acılı bir ölümün 
aydınlatılması için burada olduklarını söyledi. 
Esasen konunun yargıda olduğunu belirten 
Komisyon Başkanı Aydoğdu, “Devam eden 
bir soruşturma üzerinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Genel Kurul kararıyla oluşturulan araştırma 
komisyonu olarak biz daha çok bu işin seyrini 
inceleyeceğiz.” dedi. 

Cengiz Aydoğdu, demokratik devletin iki 
esası olduğuna işaret ederek, “Birisi Meclis, 
diğeri milletin devletine olan güveni. Bu güven 
dediğimiz şeyin tezahürü öncelikle Meclistedir, 
sonra devletin adaletindedir. 

Burada milletvekiline, belediye başkanına, 
muhtarına, ülkenin yönetilmesi için kendisini 
yöneteceklere oy veren vatandaş aynı zamanda 
kendi adına karar veren adaletin de aydınlık 
temiz dürüst olmasını ister. Esasen ‘adalet mülkün 
temelidir’ sözünün dayanağı da budur.” diye 
konuştu. 

Adalete güvendiklerini vurgulayan Aydoğdu, 
şöyle devam etti: “Şu anda mahkemede devam 
eden bir süreç, adalet süreci. Bu süreçte 
kamuoyundaki bu acıları da dindirmek, bir de 
Meclisin bakış açısıyla bakmak… Elbette son söz 
Türk adaletinin olacaktır. 

Biz elimizden gelen hassasiyetle, elimizden gelen 
dikkatle kesinlikle yargının işine karışmadan, 
yasama, yargı kuvvetler ayrılığındaki hassasiyete 
dikkat ederek ama Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin de bu tür bir araştırma önergesinde 
milletin beklediği hassasiyetlere cevap verecek, 
vicdanlardaki soruları aydınlatacak, yargıya 
güveni tekrar pekiştirecek bir netice alacağımızı 
umuyoruz, o gayretle çalışıyoruz. Bu ülke bizim, 
bu çocuklar bizim, bizler birbirimize emanetiz, 
millet olmak böyle bir şey.” Komisyon 21 ve 27 
Kasım 2019 tarihlerinde toplanarak, Giresun’dan 
gelen tanıkları dinledi. Son toplantıda kısa bir 
konuşma yapan Komisyon Başkanı Aydoğdu, 
şimdiye kadar 23 kişiyi dinlediklerini belirterek 
“Rabia Naz Vatan olayı başta olmak üzere şüpheli 
çocuk ölümleri üzerine yoğunlaşıp olayların 
sosyal, hukukî ve uygulamaya yönelik hususlarını 
ele alacağız.” ifadelerini kullandı.

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli 
Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk 
ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu, AK PARTİ Aksaray 
Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında  
4 Aralık’ta toplandı.
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Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu, toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, komisyonun 4’üncü 
toplantısını yapacağını ve 29 kişiyi dinlediklerini 
belirtti. Bugün de Giresun’dan davet edilen 3 kişi 
ve İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili inceleme, 
araştırma yapan mülkiye müfettişinin dinleneceğini 
aktaran Komisyon Başkanı Aydoğdu, şunları 
söyledi: “Komisyonumuz belli bir aşamaya geldi. 
Etraflı bir bilgi paylaşımı için henüz çok erken. Çok 
hassas bir konu. Kamuoyunun takip ettiği, anne 
babaların, herkesin yüreğini yakan bir konu. İnşallah 
Meclisimizin mehabetine uygun bir netice elde 
edeceğiz.” Aydoğdu’nun konuşmasının ardından 
komisyon toplantısı basına kapalı devam etti.

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere, şüpheli çocuk 
ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması 
gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan 
Meclis Araştırma Komisyonu, AK PARTİ Aksaray 
Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında 11 
Aralık’ta toplandı.

Komisyon Başkanı Cengiz Aydoğdu, Araştırma 
Komisyonunun yargı yeri olmadığına işaret ederek, 
olayın meydana geldiği andan itibaren bütün 
bulguları değerlendirdiklerini, kanaat oluşturmaya 
çalıştıklarını anlattı. Aydoğdu, öte yandan kuvvetler 
ayrılığına hassasiyet gösterdiklerini vurguladı. 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Tümer, 
sunumunda, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın 
talebi üzerine rapor hazırladıklarını belirtti. Rabia 
Naz Vatan’ın vücudunun çeşitli bölgelerinde 
kemik kırıkları, bacak ve kollarında sıyrıklar ile 
iç kanaması bulunduğunu kaydeden Tümer, 
Adli Tıp Kurumu Trabzon Hastanesinin otopsi 
raporunda da kendilerinin hazırladığı raporda 
da kırıkların önemli rol oynadığını vurguladı. 
Tümer, acile girdiği anda ölü olup olmadığı 
bilinmeyen Rabia Naz’a 45 dakika canlandırma 
işlemi yapıldığını, sürenin bu kadar uzun olmasının 
doktorların küçük bir kız çocuğunu yaşatmak için 
çaba göstermesinden kaynaklandığını, bu işlem 
nedeniyle çocuğun vücudunda kanamalar ve 
lezyonlar oluştuğunu anlattı. Yüksekten atlama ve 
trafik kazasında benzer kırıkların oluşabileceğini 
vurgulayan Tümer, “Omurilik bölgesindeki kırıklar 

var. Çocuklarda omurilik kırıkları en fazla trafik 
kazalarında, ikinci olarak da yüksekten atlamada 
olur. Çocukluk çağında görünen lumbal kırıklar en 
çok trafik kazalarında olur. Ayaktaki kırıklar ise trafik 
kazalarında yüzde 10, yüksekten düşmelerde ise 
yüzde 3 oranında görülür.” diye konuştu.

Dışişleri Komisyonunda 20 Uluslararası Anlaşma 
Teklifi Kabul Edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, 13 Kasım ve 4 Aralık 
2019 tarihlerinde AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır başkanlığında toplandı. Komisyon 
görüşmelerinde toplam 20 kanun teklifi kabul edildi. 

13 Kasım’da TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul 
edilen kanun teklifleri şöyle: 

• Türkiye ile KKTC Arasında İşgücü Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Bosna Hersek Arasında  
Serbest Ticaret Anlaşmasının  
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve 
Anlaşmanın Protokol ve Eklerine İlişkin 
Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret 
Anlaşmasına İlişkin Olarak İmzalanan Mevcut 
Protokol I’in Yerini Alan Protokol I ile Anlaşmaya 
Eklenen Protokol III’ün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Karadağ Arasında Savunma 
Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Azerbaycan Arasında Savunma 
Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ve Vietnam Arasında Kendi Sınırları 
Dahilinde ve Ötesinde Tarifeli Hava 
Hizmetlerine İlişkin İkili Hava Ulaştırma 
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Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ve Nikaragua Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Somali Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Ruanda Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Çad Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Öte yandan 4 Aralık 2019 tarihinde komisyon, 
gündemindeki uluslararası anlaşmaların görüşmeleri 
öncesinde Libya ile imzalanan Akdeniz’de Deniz 
Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat 
Muhtırasını ele aldı. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Doğu 
Akdeniz’deki gelişmelerin, Türkiye’nin uluslararası 
hukuktan kaynaklanan hakları bağlamında attığı 
kararlı adımlarla farklı bir boyut kazandığını 
söyledi. Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının 
sınırlandırılması anlaşmasının uluslararası toplumun 
bazı aktörleri tarafından manipüle edilmeye 
çalışıldığını ifade eden Kıran, anlaşmanın her 
maddesinin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne uygun 
olduğunun altını çizdi. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran tüm siyasî partilerin 
bu anlaşmayı desteklemesi de önemli bir husustur.” 
diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu, çeşitli uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasına ilişkin 10 kanun teklifini 
kabul etti. Kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

• Türkiye ile İsviçre Konfederasyonu Arasında 
Tarım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin 
Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile EFTA Devletleri Arasında Serbest 
Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine İlişkin 
Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan 
Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine İlişkin 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Güney Sudan Cumhuriyeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ve Sudan Cumhuriyeti Arasında 
Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve 
Anlaşmanın Eklerine İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına 
Dair Yetki Verilmesine İlişkin Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Somali Federal Cumhuriyeti 
Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, 
İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

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

• Türkiye ile Tayland Krallığı Arasında 
Hükümlülerin Nakli Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Paraguay Cumhuriyeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Azerbaycan Arasında Diplomatik 
Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla 
Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir 
İşte Çalışmaları Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
dünyada diyabetli sayısının 
500 milyona ulaştığını 

belirterek, “Türkiye’de ise son 
beş yılda görülme sıklığı yüzde 
13,7’den yüzde 13,5’e inmiş olsa 
da ortalamanın çok üzerinde 
olmaya devam ediyor.” dedi.

Diyabet hastalığının dünyada 
önemli bir sorun haline geldiğine 
dikkati çeken Koca, “Dünyada 
diyabetli sayısı 500 milyona ulaştı. 
Türkiye’de ise son beş yılda 
görülme sıklığı yüzde 13,7’den 
yüzde 13,5’e inmiş olsa da 
ortalamanın çok üzerinde olmaya 
devam ediyor.” diye konuştu. 

Tip 2 diyabetin önlenebilir bir 
hastalık olduğunu dile getiren 
Koca, özellikle obezite, genetik 
yatkınlık ve hareketsiz bir yaşamın 
bu hasatlığın ortaya çıkmasında 
önemli bir etken olduğunu 
söyledi. Diyabete karşı farkındalık 
oluşturmak için bir dizi etkinlik 
yaptıklarını belirten Koca, şunları 
kaydetti:

“Meclis’te milletvekili 
arkadaşlarımızın kilolarını, 
tansiyon ve kan şekerlerini 
ölçerek diyabet risk testinden 
geçirdik. Yarım saat içinde 45 
milletvekili başvurdu ve 7 kişiye 
diyabet tanısı konuldu. Diyabetli 

olduğu halde bunun farkında 
olunamayabileceğini biliyoruz. 
Bu tür farkındalık oluşturma 
etkinlikleriyle basit bir testin ne 
kadar önemli olduğunu görmüş 
oluyoruz. Diyabeti önlemek 
için hareketli bir yaşam, düzenli 
bir uyku ve doğru beslenme 
son derece önemlidir. Bu 
kapsamda yoğun etkinliklerimiz 
olacaktır. Bugün burada olduğu 
gibi farkındalık oluşturmak için 
terminallerde, havalimanlarında 
diyabet risk testleri yapacağız.” 
Fahrettin Koca, kendisinin de 
daha detaylı tetkikler yaptırdığını 
ve diyabet riski altında olmadığını 
sözlerine ekledi.

14 KASIM  
DÜNYA  
DİYABET  
GÜNÜ
Dünya Diyabet Günü 
dolayısıyla  
14 Kasım’da  
Meclis’te  
Dünya Diyabet Günü 
etkinliği düzenlendi. 
Hastalığa karşı 
farkındalık oluşturmak 
için düzenlenen 
etkinliğe çok sayıda 
milletvekili ile  
Sağlık Bakanı  
Fahrettin Koca da 
katıldı.
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“OBEZİTE DÜNYANIN BİR 
GERÇEĞİ; TÜRKİYE’NİN DE BİR 
GERÇEĞİ OLMA YOLUNDA 
İLERLİYOR.”
Obezite ile Mücadele 

Yöntemleri ve Cerrahi 
Uygulamalardaki 

Malpraktis İddialarının 
Araştırılması ve Alınabilecek 
Önlemlerin Belirlenmesi Alt 
Komisyonu, TBMM Dilekçe 
Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır 
başkanlığında toplandı.

Satır, obezitenin dünyanın 
bir gerçeği olduğunu, ancak 
Türkiye’nin de bir gerçeği olma 
yolunda ilerlediğini belirterek, 
“Bugünden gerekli tedbirleri 
alırsak faydalı işler yapacağımız 
kanaatindeyim.” dedi. 

Toplantıda daha sonra Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve 
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
yetkilileri, obezite ile mücadele 
konusundaki çalışmalar hakkında 
sunum yaptı. 

TBB Genel Sekreteri Birol Ekici, 
belediyelerin yetki ve görevleri 
çerçevesinde hareketliliği 
arttırmak, obeziteyi azaltmak için 
çeşitli faaliyetler yürüttüğünü 
söyledi. 

Türkiye Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve 
Hareketli Hayat Dairesi Başkanı 
Nazan Yardım, Türkiye’de bisiklet 
yollarının az olduğuna işaret 

ederek, sağlıklı bir yaşam için 
bisiklet kullanımının arttırılması 
gerektiğini vurguladı. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Mekansal 
Planlama Genel Müdürlüğü 
Kentsel Tasarım Daire Başkanı 
Ayşegül Dinç Yalçın da “Millet 
Bahçeleri” hakkında bilgi verdi. 
Yalçın, Millet Bahçelerinin, artan 
fiziksel aktiviteyi teşvik edecek 
zihinsel sağlığı iyileştirici ortamlar 
sağlayarak, toplum sağlığına 
olumlu katkı sağlaması ilkesi 
doğrultusunda projelendirildiğini 
vurgulayarak, bu bağlamda 
yürüyüş ve bisiklet yollarının 
her yaş ve yetenekte bireyler 
için spor alanlarının buralarda 
olabileceğini bildirdi.
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TBMM NÜFUS VE KALKINMA 
GRUBU TOPLANTISI
TBMM Nüfus ve 
Kalkınma Grubu 
Başkanı ve AK 
PARTİ Malatya 
Milletvekili Öznur 
Çalık, “Türkiye 
şu an en genç 
nüfusa sahip 
ülkelerden birisidir. 
Gençliğimiz 
zenginliğimiz 
ama yaşlanan 
nüfusumuzu da 
zenginliğimiz 
haline getirebiliriz.” 
dedi.

TBMM Nüfus ve Kalkınma 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Malatya Milletvekili Öznur 

Çalık, “Türkiye şu an en genç 
nüfusa sahip ülkelerden birisidir. 
Gençliğimiz zenginliğimiz 
ama yaşlanan nüfusumuzu da 
zenginliğimiz haline getirebiliriz.” 
dedi. Öznur Çalık, 7 Kasım’da 
düzenlenen TBMM Nüfus ve 
Kalkınma Grubu toplantısında, 
çalışma esaslarına ilişkin üye 
milletvekillerine yönelik yaptığı 
açıklamada, grubun TBMM’de 
tüm siyasi partilerden oluştuğunu 
söyledi. 

Türkiye’nin, 1994 yılında Avrupa 
ülkeleri ile imzaladığı Kahire 
Birleşmiş Milletler Uluslararası 
Nüfus ve Kalkınma Konferansı 
Eylem Programının tarafları 
arasına girerek çalışmalar 

gerçekleştirdiğini anımsatan 
Çalık, TBMM Nüfus ve Kalkınma 
Grubu’nun bu program 
çerçevesinde 2030 yılı 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerini 
belirlediğini ve bu doğrultuda 
emin adımlarla ilerlediğini dile 
getirdi. 

Kalkınma hedeflerinin başında 
yoksullukla mücadele ve anne-
çocuk sağlığının geldiğini 
belirten TBMM Nüfus ve Kalkınma 
Grubu Başkanı Çalık, “OECD 
ülkelerinin 30 yılda ulaştığı 
hedefe biz 10 yılda çok rahat 
şekilde ulaştık. 2000 yılında 
187 ülkenin imzalamış olduğu 
kalkınma hedeflerinin 8’ine çok 
erken ulaşmış ender ülkelerden 
birisiyiz. Özellikle anne-bebek 
ölüm oranlarında 2000 yılı ile 
bugünü karşılaştırdığımızda ciddi 
farklılıklar karşımıza çıkmaktadır. 
Bugün anne ölümlerinin yüz 
binde 15’e, bebek ölümlerinin 
binde 7’lere gerilediği bir 
Türkiye var ve bu konuda sağlık 
reformlarının çok ciddi etkisi 
var.” dedi. Öznur Çalık, TBMM 
Nüfus ve Kalkınma Grubu’nun 

temel hedefinin nüfus dinamikleri 
olduğunu, buna ilişkin verilerin 
yakından takip edildiğini anlattı.

Türkiye nüfusunun her geçen 
dönem yaşlandığını vurgulayan 
Çalık, “Şu anda yaşlı nüfus 
oranımız yüzde 8’dir. Türkiye 
şu an en genç nüfusa sahip 
ülkelerden birisidir. 

Gençliğimiz, zenginliğimiz 
ama yaşlanan nüfusumuzu da 
zenginliğimiz haline getirebiliriz. 
Bu vesileyle alınacak tedbirler 
konusunda grubumuzun 
sorumluluğu var.” ifadelerini 
kullandı.

AK PARTİ’li Öznur Çalık, 
sürdürülebilir sosyal ve ekonomik 
kalkınmanın en önemli hedefler 
arasında yer aldığını, yoksullukla 
mücadele kapsamında yoksul 
vatandaşların gelir seviyesini 
yükseltme amacıyla çalışıldığını 
söyledi. TBMM Nüfus ve Kalkınma 
Grubu Başkanı Çalık, daha sonra 
grup üyelerine Türkiye’nin özellikle 
Afrika’da yürüttüğü çalışmalara 
ilişkin bilgilendirmede bulundu.
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TBMM Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığının Etkilerinin 
İncelenerek Olası 

Zararlarının Bertaraf Edilmesi 
ve Bu Teknolojilerin Kontrollü 
Kullanımının Sağlanması 
İçin Yapılması Gerekenlerin 
Saptanması Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu 

tarafından 13 Kasım’da  “Meclis’te 
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı 
Çalıştayı” düzenlendi.

Komisyon Başkanı ve AK PARTİ 
Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’nın 
başkanlık yaptığı çalıştayda, 
komisyonun taslak raporu 
ele alındı, bilişim bağımlılığı 
konularında katılımcılar 
değerlendirmede bulundu. 

Sakarya Üniversitesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Tuncay Ayas, 
dede ve ninelerin torunlarıyla 
ilgilenmelerinin sağlanmasıyla, 
çocukların teknoloji bağımlılığının 
azalacağını belirterek, “Devlet, 
anne ve babasına bakmakla 
yükümlü olan ailelere maddi 
destek sağladığı gibi, torunlarına 
bakan dede ve ninelere de 
bakım ücreti verdiği takdirde 
bu konuda olumlu sonuçlar 
elde edilecektir.” dedi. Prof. 
Dr. Tuncay Ayas, çekirdek 
aileye geçilmesiyle birlikte 
dede ve ninelerin torunlardan 
uzaklaşmaya başladığını, 
dolayısıyla torunların bakıcıların 
elinde kaldığını ifade etti. 
Bakıcıların, çocuklar üzerinde 
internet bağımlılığının artmasında 
bir faktör olduğunu vurgulayan 
Ayas, “Dede ve ninelerimizin 

torunlarıyla ilgilenmelerini 
sağlarsak, çocukların teknoloji 
bağımlılığının azalmasını 
sağlayabiliriz. Devlet, anne ve 
babasına bakmakla yükümlü olan 
ailelere maddi destek sağladığı 
gibi, torunlarına bakan dede ve 
ninelere de bakım ücreti verdiği 
takdirde bu konuda olumlu 
sonuçlar elde edilecektir.” diye 
konuştu. 

Hitit Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Abdullah Bedir Kaya, 
ailelerin denetimi noktasında 
internet kafelerle ilgili sorunların 
olduğunu belirterek, “İnternet 
kafeler özellikle ortaokul 
çocuklarının sosyalleşme alanı 
olarak kullandıkları bir alan. 
Teknoloji bağımlılığıyla mücadele 
edeceksek, internet kafelerin 
daha sıkı kontrol edilmesi 
gerekir.” dedi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi 
Psikoloji Bölümünden Doç. 
Dr. Selim Gümüş, teknoloji 
bağımlılığı konusunda yetişkinler 
için de önerilerin raporda yer 
almasını istedi. Kumar ve oyun 
bağımlılığına dikkati çeken 
Gümüş, en az ergenler kadar 
yetişkinlerin de oyun bağımlısı 
haline geldiğini belirtti.

TBMM’DE “BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
BAĞIMLILIĞI ÇALIŞTAYI”
TBMM Bilişim 
Teknolojileri 
Bağımlılığının 
Etkilerinin İncelenerek 
Olası Zararlarının 
Bertaraf Edilmesi 
ve Bu Teknolojilerin 
Kontrollü Kullanımının 
Sağlanması İçin 
Yapılması Gerekenlerin 
Saptanması Amacıyla 
Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu 
tarafından “Meclis’te 
Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığı Çalıştayı” 
düzenlendi.
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TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU 
“MAKETTEN KONUT SATIŞI”NI 
ARAŞTIRACAK
Dilekçe Komisyonu, “Maketten satışı” yapılan gayrimenkullerle ilgili 
yaşanan sorunlara çözüm arayışında bulunmak amacıyla alt komisyon 
kurulmasını kararlaştırdı.

TBMM Dilekçe Komisyonu, 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır 

başkanlığında 20 Kasım 2019 
tarihinde toplandı.

Satır, maketten satışı yapılan 
gayrimenkullere ilişkin yapısal 
birtakım sorunlarla ilgili komisyona 
yaklaşık 2 bine yakın imzalı 360 
vatandaş dilekçesinin ulaştığını, 
ayrıca söz konusu dilekçelerin 
yanı sıra bazı milletvekillerinin 
de konuyla ilgili başvurusunun 
olduğunu söyledi. 

Komisyona sunumda bulunan 
uzmanlarca, kendilerine maketten 
satışı yapılan gayrimenkullere 
ilişkin 360 dilekçenin ulaştığı, 
yapılan araştırmalar ışığında geniş 
ve kapsamlı sorunların yaşandığı 

belirtildi. Sorunlar arasında 
sözleşme konusu gayrimenkullerin 
ya hiç ya da gereği gibi teslim 
edilmediği, harçlar ve benzeri 
kamusal yükümlülüklerin 
maliyetinin yüksek olması 
nedeniyle tüketicilerin resmi 
şekil şartlarına uygun sözleşme 
düzenlenmesinden feragat 
ettiği ya da buna yönlendirildiği, 
teminat sağlama yükümlülüğünün 
şirketlerce yerine getirilmediği, 
mükerrer satışların yaşandığı, 
kredi kullanımı nedeniyle tapuların 
ipotekli olduğu, yabancılara 
yapılan satışlarda ön ödemeli 
gayrimenkullere ilişkin yoğun 
mağduriyetler bulunduğu, 
kurumsal inşaat şirketlerinin yanı 
sıra küçük şirketlerce yapılan ön 
ödemeli satışlarda dolandırıcılık 
vakaları yaşandığı ve konu 

hakkında derdest davalar olduğu, 
ekonomik dalgalanmaların 
olduğu dönemlerde satılan 
gayrimenkullerin fiili teslimi 
gerçekleşse dahi kredi 
kullanımı amacıyla tapuların 
devredilmediğinin yer aldığı 
vurgulandı. 

Bunun üzerine Komisyon Başkanı 
Satır, söz konusu sorunların 
araştırılmasına yönelik önergeyi 
oylamaya sundu. Kabul edilen 
önerge doğrultusunda maketten 
satışı yapılan gayrimenkullerde 
yaşanan sorunların araştırılması 
yönünde alt komisyon kurulması 
kararlaştırıldı. Daha sonra 
Dilekçe Komisyonuna yapılan 
bazı başvurularla ilgili Başkanlık 
Divanınca verilen kararlara yönelik 
itirazlar ele alındı.
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PERU BÜYÜKELÇİSİ BOLUARTE, 
TBMM’DE
Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Gültekin, “Her iki 
ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 270 milyon dolar civarında. Biz bu 
rakamları yeterli bulmuyoruz. Ticaret hacmini daha yukarılara taşımak 
istiyoruz.” dedi.

Türkiye - Peru 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 

Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 
Peru’nun Ankara Büyükelçisi 
Alberto Campana Boluarte’yi 27 
Kasım 2019 tarihinde makamında 
kabul etti.

Dostluk Grubu Başkanı Selim 
Gültekin, Peru’nun Ankara 
Büyükelçisi Alberto Campana 
Bolurate’yi TBMM’de görmekten 
ve ağırlamaktan dolayı 

memnuniyet duyduğunu ifade 
etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 2016 
yılında Peru Cumhuriyeti’ndeki 
temaslarını anımsatan Gültekin, 
bunun her iki ülke arasında 
gerçekleşen ilk ve en yüksek 
düzeyde ziyaret olduğunu belirtti. 

Türkiye’nin, Peru’ya pamuk ipliği 
ve demir çelik ürünleri ihraç 
ettiğini, Peru’dan da balık yağı 

ve çinko gibi ürünleri aldığını 
anlatan Gültekin, “Her iki ülke 
arısındaki ticaret hacmi yaklaşık 
270 milyon dolar civarında. Biz 
bu rakamları yeterli bulmuyoruz. 
Ticaret hacmini daha yukarılara 
taşımak istiyoruz.” dedi. Peru 
Büyükelçisi Alberto Campana 
Boluarte de parlamentolararası 
ilişkilerin önemli olduğunu ifade 
ederek Türkiye ile Peru arasındaki 
siyasi, ekonomik ve kültürel 
ilişkileri güçlendirmek istediklerini 
kaydetti.
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TBMM Dilekçe 
Komisyonunun konuğu 
olarak 13-17 Kasım’da 

resmi temaslarda bulunmak 
üzere Türkiye’ye gelen KKTC 
Cumhuriyet Meclisi Dilekçe 
ve Ombudsman Komitesi, 14 
Kasım’da Meclis’i ziyaret etti.

Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Mihrimah Belma Satır, Komite 
üyeleri ile görüşme sırasında 
yaptığı konuşmada, KKTC’nin  
36. kuruluş yıl dönümünün 
kutlandığı bugünlerde Komite’yi 
anavatanda ve Gazi Meclis’te 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nı 
kutlayan Satır, şehitleri rahmetle 
ve gazileri saygıyla andı. Başkan 
Satır, Kıbrıs Türk halkının bu 
sevincini paylaşmak üzere 

Meclis’i temsil eden bir heyetin 
KKTC’yi ziyaret edeceğini de 
bildirdi. 

TBMM’nin Kıbrıs Türkü’nün 
özgürlük, eşitlik ve egemenliğinin 
korunması konusunda kararlılığını 
sürdürdüğüne işaret eden 
Satır, Meclis’in, millî dava Kıbrıs 
konusunda, bugüne kadar aldığı 
kararlara bağlı kaldığını ve Kıbrıs 
Türkü’yle dayanışmasında tüm 
imkanlarını seferber etmeye 
devam edeceğini söyledi. 
Mihrimah Belma Satır, şunları 
kaydetti: “TBMM ile Cumhuriyet 
Meclisi’nin millî davada eş 
güdüm içinde hareket etmesi 
çok önemlidir. Bu amaçla 
parlamenterler arasındaki diyalog 
ortamının karşılıklı ziyaretlerle 
her zaman canlı tutulması 
gerektiğine inanmaktayız. 

Meclislerimiz arasında tam 
bir istişare ve işbirliği halinde 
içinden geçmekte olduğumuz 
bu kritik dönemi başarıyla 
tamamlayacağımıza ve Kıbrıs 
Türkü’nün layık olduğu konumu 
kazanmasını sağlayacağımıza 
inancımız tamdır.” Cumhuriyet 
Meclisi Dilekçe ve Ombudsman 
Komitesi Başkanı Canaltay, 
konuşmasında, Gazi Meclis’te 
bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Türkiye’yi 
“ana vatan” olarak bilen, Kıbrıs’ta 
cumhuriyetin kurulmasında 
önemli rol oynayan Ulusal Birlik 
Partisi milletvekili olduğuna 
dikkati çeken Canaltay, bu 
bağlamda da ana vatanla 
daima saygı, sevgi ve kardeşlik 
içerisinde işbirliği kurulmasını göz 
önünde tutan bir zihniyete sahip 
olduklarını söyledi.

Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve komisyon 
üyeleri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi 
Başkanı Resmiye Canaltay ve beraberindeki heyeti ağırladı.

KKTC CUMHURİYET MECLİSİ  
DİLEKÇE VE OMBUDSMAN 
KOMİTESİ TBMM’DE
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Siyasi, ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda istişarede 

bulunacaklarını belirten Türkiye-
Güney Afrika Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet 
Mücahit Arınç, Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin 2020 yılında 
Afrika Birliği Dönem Başkanlığını 
devralacağını anımsattı. 

Karşılıklı turist sayısını çoğaltmak 
için doğrudan uçak seferlerini 
arttırmaya yönelik adımlar 
atılmasını beklediklerini ifade 
eden Arınç, ticari ilişkilerin 
gelişmesi için iş adamlarının 
bir araya geleceği platformlara 
önem verilmesi ve ticari 
ataşelerin güçlendirilmesini 
önerdi. Güney Afrika’nın farklı 

etnik yapı çeşitliliği nedeniyle 
“Gökkuşağı Ulusu” olarak 
anıldığını dile getiren AK PARTİli 
Arınç, Türkiye’deki farklı dini inanç 
ve etnik yapıdaki insanların da 
barış içinde yaşadığını vurguladı. 
Türkiye’nin FETÖ’ye karşı verdiği 
mücadaleyi anımsatan Arınç, 
“Bu mücadele 15 Temmuz 
hain darbe girişimi ile daha 
da önemli hâle geldi. Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nde faaliyet 
gösteren FETÖ okullarının 
olduğunu da biliyoruz. 
Bu okulların faaliyetlerinin 
durdurulmasını bekliyoruz. 
Türkiye, Güney Afrika’da yaşayan 
FETÖ mensuplarını hukuki yollarla 
iade edilmesini talep etti. FETÖ 
konusunda destek bekliyoruz.” 
diye konuştu. TİKA ve Yunus 
Emre Enstitüsü’nün Güney Afrika 

Cumhuriyeti’ndeki faaliyetlerine 
değinen Dostluk Grubu 
Başkanı Arınç, TİKA üzerinden 
sosyal ve kültürel alanda ortak 
çalışmaların yapılabileceğini 
ifade etti. Türkiye-Güney Afrika 
Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, 
Türk parlamentosunda Türkiye-
Güney Afrika Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu’nun bulunduğunu, 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 
böyle bir grubun kurulmasının 
değerlendirilmesi gerektiğini 
söyledi. Büyükelçi Malefane 
de Türkiye’de bulunduğu için 
mutlu olduğunu, Türkiye ve 
ülkesi arasındaki siyasi ekonomik, 
kültürel ve diğer ilişkilerin 
güçlenmesine katkı sağlamak 
istediğini kaydetti.

Türkiye-Güney Afrika Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Güney Afrika’nın  
Ankara Büyükelçisi Pule Malefane ile 14 Kasım’da Meclis’teki odasında görüştü.

DOSTLUK GRUBU BAŞKANI ARINÇ,  
GÜNEY AFRİKA BÜYÜKELÇİSİ İLE  
GÖRÜŞTÜ
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Türkiye-Şili Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Samsun Milletvekili 

Orhan Kırcalı Şili’nin Ankara 
Büyükelçisi Armin Andereya’yı 
TBMM’de görmekten ve 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti.

Parlamentolararası ilişkilerin siyasi 
ilişkilerin temelini oluşturduğuna 
ve önemli olduğuna dikkat çeken 
Kırcalı, iki ülke parlamentolarında 
oluşturulan dostluk gruplarının da 
iyi ilişkiler kurulması noktasında 
önemli olduğunu söyledi. 
Kırcalı, iki ülke arasındaki ilişkileri 

geliştirmek ve daha iyi bir 
seviyeye getirmek için dostluk 
grubu üyeleri olarak gayret ve 
çaba sarf edeceklerini belirtti. 
Andereya ise parlamentolararası 
ilişkilerin önemli olduğunu ve Şili - 
Türkiye ilişkilerini kuvvetlendirmek 
için çalışacaklarını ifade etti. 

ŞİLİ BÜYÜKELÇİSİ ANDEREYA’NIN, 
TBMM ZİYARETİ

Türkiye-Şili 
Parlamentolararası 

Dostluk Grubu Başkanı 
ve Samsun Milletvekili 

Orhan Kırcalı,  
Şili’nin Ankara 

Büyükelçisi  
Armin Andereya’yı  

6 Kasım’da TBMM’de 
kabul etti.

TBMM Türkiye-Sri Lanka 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi 
Mohamed Rizvi Hassen ile  
19 Kasım 2019 tarihinde görüştü.
Görüşmenin ardından Dostluk 
Grubu Başkanı Ahmet Hamdi 
Çamlı, Hassen’e FETÖ’nün  
15 Temmuz darbe girişimi 
sırasında Meclisin bombalanan 
yerlerini gezdirdi.

SRİ LANKA DOSTLUK GRUBU BAŞKANI 
ÇAMLI, BÜYÜKELÇİ HASSEN İLE 
GÖRÜŞTÜ
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GÜNEY KORE BÜYÜKELÇİSİ 
CHOİ HONG-GHİ’NİN,  
TBMM ZİYARETİ
Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul 
Milletvekili Abdullah Güler, “Biz Kore halkı ile olan kadim dostluğun ve 
kardeşliğin kan kardeşliği olarak yaşatılmasını istiyoruz.” dedi.

Türkiye - Güney Kore 
Parlamentolararası  
Dostluk Grubu Başkanı ve 

İstanbul Milletvekili Abdullah 
Güler, Güney Kore’nin Ankara 
Büyükelçisi Choi Hong-Ghi’yi ve 
beraberindeki heyeti 19 Kasım 
2019 tarihinde TBMM’de kabul 
etti.

Dostluk Grubu Başkanı Abdullah 
Güler, Güney Kore’nin Ankara 
Büyükelçisi Choi Hong-Ghi’yi ve 
beraberindeki heyeti TBMM’de 
görmekten ve ağırlamaktan 
dolayı onur duyduğunu ifade etti. 
Parlamentolararası ilişkilerin siyasi 
ilişkilerin temelini oluşturduğuna 
ve önemli olduğuna dikkat 
çeken Dostluk Grubu Başkanı 
Güler, iki ülke parlamentolarında 
oluşturulan dostluk gruplarının da 
iyi ilişkiler kurulması noktasında 
önemli olduğunu söyledi. Dostluk 

Grubu Başkanı Abdullah Güler, 
görüşmede şunları kaydetti: 

“Dost ve kardeş ülke Güney 
Kore’nin, Kore halkının 1950 yılında 
uğramış olduğu saldırılarda 
özgürlük ve bağımsızlık 
mücadelesinde biz Türkiye 
Cumhuriyeti olarak onların 
bu özgürlük ve bağımsızlık 
mücadelesine katkı sağlamak 
adına onların yanında olduk 
ve binlerce askerimizi Kore’ye 
gönderdik. 462 Mehmetçiğimiz 
ve vatan evladımız bu saldırılarda 
şehit düştü. Ebediyete intikal 
eden bu vatan evlatlarımız 
sizin topraklarınızda yatıyorlar. 
Dolayısıyla biz sizleri kan kardeşi 
olarak görüyoruz. Biz Kore 
halkı ile olan kadim dostluğun 
ve kardeşliğin kan kardeşliği 
olarak yaşatılmasını istiyoruz. 
Bu bağlamda ilişkilerimizin 

sürdürülmesi için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz.” dedi 

Güney Kore ile ticari ve ekonomik 
alanda çok yakın ilişki içinde 
olduklarının altını çizen Güler,  
her yıl artan bir seviyede Koreli 
vatandaşları da Türkiye’de 
ağırladıklarını ifade etti. Dostluk 
Grubu Başkanı ve İstanbul 
Milletvekili Abdullah Güler, bu 
ilişkilerin ticari, ekonomik, kültürel 
ve iki ülke halklarının yakın iş 
birliğine sebep olmasına vesile 
olduğunu ve ilişkilerin sürekli 
gelişerek daha iyi seviyeye 
geleceğine inandığını söyledi. 

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi 
Choi Hong-Ghi ise, Güney Kore 
ve Türkiye arasındaki güzel ve 
dostane ilişkileri her alanda daha 
iyi bir seviyeye çıkarmak için 
çalışacaklarını ifade etti.
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ÇİN İNSAN HAKLARI 
GELİŞTİRME VAKFI HEYETİ 
TBMM’DE

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, eski Çin Siyasi Danışma Konferansı Başkan 
Yardımcısı ve Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı Başkanı Huang Mengfu ile 
beraberindeki heyetle bir araya geldi.

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 

28 Kasım 2019 tarihinde Meclis’te 
yapılan görüşmede, iki ülke 
arasında siyasi, ekonomik 
ve kültürel alan ile güvenlik 
konularında iş birliğinin 
artırılmasına ilişkin en üst 
düzeyde siyasi iradenin mevcut 
olduğunu söyledi.

Devlet başkanları başta olmak 
üzere temas ve istişarelerin 
her seviyede yoğun biçimde 
sürdürülmesi sayesinde ilişkilerin 
ivme kazandığını vurgulayan 
Hakan Çavuşoğlu, “Müşterek 
çıkarlarımız temelinde iş 
birliğinin ilerletilmesi için büyük 

bir potansiyel mevcuttur. Bu 
anlayışla ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi önem taşımaktadır.” 
dedi. Türkiye’nin dış ticaretinde en 
önemli ortaklarından birisinin Çin 
olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, 
enerji, hava ve deniz limanları, 
yüksek hızlı tren ve demir yolları, 
tüneller, iletişim ve ileri teknoloji 
konularında Türkiye’nin Çinli 
şirketler için önemli yatırım 
imkânları sunduğunu dile getirdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, 
2018 yılının Çin’de Türkiye turizm 
yılı olmasının etkisiyle geçtiğimiz 
yıl bir önceki yıla oranla yüzde 
60 artışla 400 bini aşkın Çinli 
turisti Türkiye’de ağırlamaktan 

memnuniyet duyduklarının altını 
çizdi. Çavuşoğlu, Kuşak ve Yol 
Girişimi Orta Koridor Projesinin, 
sadece iki ülke için değil, kuşağın 
üzerinden geçtiği tüm ülkelerin 
birbirlerine yakınlaşmasını, iş 
birliği temelinde yeni adımların 
atılmasını ve herkesin kazanmasını 
sağlayacak önemli bir proje 
olduğunu söyledi. 

Komisyon Başkanı “Bu arada 
Çin’de Sincan Uygur Özerk 
Bölgesinde son dönemde 
özellikle hem basına hem de 
birtakım kurum ve kuruluşlara 
yansıyan raporlar çerçevesinde 
özellikle sizlerden bilgi alma 
fırsatını bulmaktan da ayrıca mutlu 
olacağız.” dedi.
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TBMM Türkiye-Meksika 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 

Adana Milletvekili Mehmet Şükrü 
Erdinç, AB Uyum Komisyonu 
Başkanı, Türkiye-Meksika 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanvekili ve AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet 
Kasım Gülpınar ile beraber Meclis 
Halkla İlişkiler toplantı salonunda 
gerçekleşen kabulde, Türkiye ve 
Meksika arasındaki ilişkilerin çok 
eskiye dayandığını söyledi.

İki ülkenin 1927 ve 1928 
yıllarında karşılıklı olarak resmî 
temsilciliklerini açtıklarını anlatan 
Erdinç, “Türkiye ile Meksika 
arasında siyasî, kültürel ve 
ekonomik açıdan çok sayıda 
benzerlikler var. Meksika, 
bölgesinde çok güçlü ve etkili 
bir ülke. Bu açıdan da Türkiye’ye 
benziyor.” dedi. Erdinç, iki ülke 
arasındaki ticaret hacminin 
yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştığını, 
Türk Hava Yollarının direk 
seferleriyle bu yıl içinde yaklaşık 

25 bin Meksikalının Türkiye’yi 
ziyaret ettiğini belirtti. 

Meksika’nın 15 Temmuz hain 
darbe girişiminde Türkiye’nin 
yanında ilk yer alan ülkelerden 
olduğuna dikkati çeken Erdinç, 
ilişkilerin daha da gelişmesini 
istediklerini söyledi. AB Uyum 
Komisyonu Başkanı Gülpınar 
da iki ülke arasındaki dostluğa 
işaret ederek, Meksika’nın sıcak 
insanlarının Türk insanına çok 
benzediğini kaydetti.

TBMM Türkiye-Meksika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, 10 Aralık’ta bir grup 
Meksikalı öğrenciyi kabul etti.

MEKSİKALI ÖĞRENCİLERİN 
TBMM’Yİ ZİYARETİ
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TBMM Türkiye-AB 
Karma Parlamento 
Komisyonu Eş Başkanı 
İsmail Emrah Karayel’in 
Lagodinsky ve 
beraberindeki heyeti 
kabulü

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky  
29 Kasım’da TBMM’de, siyasi parti grupları ile bir araya geldi.

AK PARTİ Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’ın Lagodinsky ve 
beraberindeki heyeti kabulü

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın Lagodinsky ve 
beraberindeki heyeti kabulü.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay’ın Lagodinsky ve 
beraberindeki heyeti kabulü

İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar’ın Lagodinsky ve 
beraberindeki heyeti kabulü

TÜRKİYE-AB KARMA  
PARLAMENTO KOMİSYONU EŞ BAŞKANI  
LAGODİNSKY TBMM’DE
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TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonu Başkanı Vekili 
ve MHP İstanbul Milletvekili 

İsmail Faruk Aksu, ziyarette 
yaptığı konuşmada, Türkiye ile 
Endonezya’nın dost ve kardeş 
olduğunu belirterek, “İki ülke 
arasındaki tarihî bağlar son 
derece güçlü.” dedi. 

Aksu, iki ülkenin parlamentolar 
arası ilişkilerini geliştirmek 
adına karşılıklı ziyaretlerin daha 
artırılması gerektiğini vurguladı. 
Haziran ayında Japonya’da 
düzenlenen G-20 Zirvesi 
kapsamında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Endonezya Devlet Başkanı Joko 
Widodo arasında verimli bir 
toplantının gerçekleştiğini aktaran 
Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
Widodo’nun daveti üzerine 2020 
yılında Endonezya’ya ziyaretinin 
öngörüldüğünü kaydetti. 
Komisyon Başkanı Vekili Aksu, 

ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonun 
çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye-Endonezya Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Günnar ise Güneydoğu 
Asya’nın en hızlı büyüyen 
ekonomilerinden biri olan 
Endonezya ile ekonomik ve 
ticari ilişkilerin geliştirilmesine 
önem verdiklerini belirtti. Günnar, 
Türkiye-Endonezya kapsamlı 
ekonomik ortaklık anlaşması 
müzakerelerinin en kısa sürede 
sonuçlandırılması temennisinde 
bulundu. 2020 yılının, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin 70. yıl 
dönümü olduğunu anımsatan 
Dostluk Grubu Başkanı Günnar, 
“Ticari ilişkilerin de bu kapsamda 
çok daha gelişerek sürmesini 
arzu ediyoruz.” dedi. Günnar, 
“Endonezya’da doğrudan 
sermaye yatırımımız 175 milyon 
dolar iken Endonezya’nın 
ülkemize yönelik doğrudan 

sermaye yatırımı ise 10 milyon 
dolar seviyesindedir. Ticari 
hacmimizin daha da genişlemesi 
için Endonezya parlamentosu 
yetkililerinden biraz daha gayret 
göstermelerini dost ülke olarak 
istemekteyiz.” diye konuştu.

FETÖ konusunda da 
bilgilendirmede bulunan Günnar, 
şunları söyledi:

“Türkiye’de dünyanın en 
büyük kanlı darbesini 
gerçekleştirmek isteyen 
FETÖ’nün, Endonezya’da da 
maalesef okulları bulunmaktadır. 
Eğitim kisvesi altında faaliyet 
gösteren bu okulların sayısı 
11’dir. Endonezya’nın güvenliği 
açısından da tehdit kaynağı 
oluşturduğu kanaatimizi sizlerle 
paylaşmak istiyoruz. Bu okulların 
FETÖ’den arındırılması için 
Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla iş 
birliği yapmaya da hazırız.”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Vekili, MHP İstanbul Milletvekili 
İsmail Faruk Aksu ile Türkiye-Endonezya Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı, AK PARTİ Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Endonezya 
Temsilciler Meclisi Kamu Hesap Komisyonu Başkanı Marwan Cik Asan ve 
beraberindeki Endonezya milletvekilleriyle 4 Aralık’ta görüştü.

ENDONEZYA PARLAMENTO HEYETİ 
TBMM’DE
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Japonya Büyükelçisi  
Akio Miyajima’yı  

kabul etti.  
26 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Güney Kore Ankara 
Büyükelçisi  
Choi Hong-Ghi’yi  
kabul etti. 
19 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Katar Ankara Büyükelçisi 
Salem Mubarek Al Shafi ve 

beraberindeki heyeti  
kabul etti.

13 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Bangladeş Maliye Bakanı 
ve KEK Başkanı  
Mustafa Kamal’ı kabul etti.
19 Kasım 2019

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ

MECLİS HABER DERGİSİ KASIM - ARALIK 2019162



TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı  
Murat Özyeğin ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti. 
13 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Göztepe Spor Kulübü 
Başkanı Mehmet Serpil ve 

İzmir Milletvekilleri  
Alpay Özalan ve  

Atilla Kaya’yı kabul etti.  
12 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
A Haber Televizyonu 
Ankara Temsilcisi  
Murat Akgün ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti.  
11 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Ticaret Bakanı  
Ruhsar Pekcan’ı  

kabul etti. 
21 Kasım 2019
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
THY Genel Müdürü  
Bilal Ekşi’yi kabul etti. 
26 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Tekirdağ heyetini  
kabul etti.

19 Kasım 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Kamu Bilişim Derneği 
üyelerini kabul etti.
13 Kasım 2019

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Kazak medya temsilcilerini 
kabul etti.  
11 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Karadağ Müftüsü  
Rıfat Feyzic’i  

kabul etti. 
10 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cezayir Büyükelçisi 
Mahinur Özdemir’i  
kabul etti.
4 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Metin Gündoğdu ve 
Afganistan’ın Kazakistan 
Büyükelçisi’ni kabul etti.

3 Aralık 2019
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Millî Savunma Bakanı 
Hulusi Akar’ı  

kabul etti. 
23 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Türk Konseyi Genel 
Sekreteri Baghdad 
Amreyev’i kabul etti.  
12 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi 
Başkan Vekili  

Zorlu Töre’yi kabul etti.  
12 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tıbbî ve Aromatik Bitkiler 
Araştırma Komisyonu 
Başkanı ve beraberindeki 
Komisyon üyelerini  
kabul etti. 
11 Aralık 2019

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

TBMM Parlamenterler 
Birliği Futbol Kulübünü 

kabul etti. 
26 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Tekirdağ Süleymaniye 
Muhtar Heyetini kabul etti.
25 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Türkiye Adalet Akademisi 
Başkanı Muhittin 

Özdemir’i kabul etti.
23 Aralık 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
TÜSİAD Başkanı  
Simone Kaslowski’yi  
kabul etti.  
26 Aralık 2019
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ESKİ ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANI AMİKLİOĞLU 
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili 
Mustafa Ateş Amiklioğlu, 31 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da tedavi gördüğü 
hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Ateş Amiklioğlu, 
1944 yılında Çorum’da 
doğdu. Amiklioğlu, 

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisini bitirdi.

Amiklioğlu uzun yıllar Maliye 
Bakanlığı Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü, Personel ve 
İdari İşler Genel Müdürlüğü, 
Mali İşler Genel Müdürlüğü, 
T.C. Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı 
görevlerinde bulundu. 19’uncu 
dönem (1991-1995) Çorum 
milletvekili olan Amiklioğlu, 
51’inci Hükümette Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 
yaptı. Birçok devlet kuruluşunda 
yönetim kurulu üyeliği yapan 
Mustafa Ateş Amiklioğlu Doğan 
Holding Ankara Temsilciliği 
görevini de üstlendi. Amiklioğlu 
evli ve 2 çocuk babasıydı.

Mustafa Ateş Amiklioğlu için 1 
Kasım 2019 tarihinde TBMM’de 

cenaze töreni düzenlendi. 
Törene, Amiklioğlu’nun ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM 
Başkan Vekili Levent Gök, bazı 
milletvekilleri ile Meclis çalışanları 
katıldı. 

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Amiklioğlu’nun cenazesi 
Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde 
Cuma namazını müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından, 
İncek’teki aile kabristanlığına 
defnedildi.
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MÜMTAZ SOYSAL SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Anayasa hukuku profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal 
11 Kasım’da hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir 
süredir tedavi gören 
Anayasa hukuku profesörü 

ve eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 
Mümtaz Soysal, evinde vefat etti.

Anayasa hukuku alanında 
Türkiye’nin en önemli 
isimlerinden olan Soysal, 1929 
yılında Zonguldak’ta doğdu. 
Soysal, Galatasaray Lisesinin 
ardından Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde uzun yıllar Anayasa 
Hukuku profesörü olarak görev 
yapan Soysal, Akdeniz Toplumsal 
Araştırma Konseyi Başkanlığı, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, 
Uluslararası Af Örgütünün 
Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan 
Yardımcılığı, toplumlararası 
görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafına 
anayasa danışmanlığı yaptı.

Dönemin Ankara Sıkıyönetim 
Komutanlığınca 1971’de gözaltına 
alınıp tutuklanan Soysal, çeşitli 
gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Sosyal Demokrat Halkçı 
Partisinden Ankara Milletvekili 
seçilen Soysal, bir süre Dışişleri 
Bakanlığı görevini sürdürdü. 
Anayasa hukuku profesörü ve 
eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. 

Mümtaz Soysal, Zincirlikuyu 
Camisi’nde kılınan cenaze 
namazı sonrası son yolculuğuna 
uğurlandı. Cenaze törenine 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, eski Başbakanlardan 
Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul 
Milletvekili Akif Hamzaçebi, eski 
CHP Genel Başkanı Altan Öymen 
ve Galatasaray Kulübü Başkanı 
Mustafa Cengiz de katıldı.
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PLEVNE MÜDÂFAASI

(19 Temmuz 1877 - 10 Aralık 1877)

Plevne müdâfaası, Gazi Osman Paşa kumandasındaki bir kolordu 
tarafından sayıca çok daha üstün Rus-Rumen ordusuna karşı bugün 
Bulgaristan’ın kuzeyinde yer alan Plevne önlerinde gerçekleşmiş 
fevkalade önemli bir muharebedir. 

Rusya’nın 24 Nisan 1877’de Osmanlı Devleti’ne harp ilanından sonra 
Gazi Osman Paşa, Tuna cephesi başkumandanı Serdârıekrem 
Abdülkerim Nâdir Paşa’nın emriyle Ruslar’a bir set çekmek için 
Plevne’ye yöneldi. Burada, sahra istihkâmları inşa ettirdi, avcı 
hendekleri kazdırdı, topçu birliğinin büyük kısmını toprak siperler 
gerisine yerleştirdi. 

Rus kuvvetleri 8 Temmuz’da henüz takviye almamış Osmanlı 
birliklerini hazırlıksız yakalamak için taarruzda bulunduysa da I. 
Plevne Muharebesi adı verilen bu mücadelede başarısız oldular 

ve kuvvetlerinin yarısını kaybettiler. Kısa süre sonra aldıkları yardımlarla 60 bin kişiye ulaşan Ruslar ikinci 
taarruzlarında da ağır bir yenilgi aldı. Takip harekâtına başlayan Osmanlı askerleri Ruslara büyük zayiat 
verdirdi. 

Rus kuvvetlerinin giriştiği bir sonraki teşebbüs de (III. Plevne Muharebesi) başarısız olunca Ruslar strateji 
değiştirerek kuşatma harekâtını başlattı ve Plevne tamamen muhasara edildi. Elindeki erzakın kısa bir 
süre yeteceğini bilen ve teslim olmak ile yarma hareketinden birine karar vermek durumunda olan 
Osman Paşa, kurmaylarıyla gerçekleştirdiği müzakerelerden sonra huruç hareketinde karar kıldı. İhtiyattaki 
askerler Osman Paşa’nın bu harekâtına zamanında yetişemeyince yarma başarısız oldu. Plevne ordusu 
önden ve arkadan kuşatıldı. 

Bu durum karşısında Osman Paşa mukavemetin imkânsızlığını gördü ve maiyetinde bulunan 
kumandanların ısrarı sonucu teslim olmaya karar verdi. Plevne’nin düşmesiyle Rus kuvvetlerine İstanbul’un 
da yolu açılmış oldu.

TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI’NIN  
KURULMASI

(17 Kasım 1924)

29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanından 
sonra Parlamentonun hukuki altyapıyı hazırlamaya 
dönük olarak yoğun mesâisi devam ediyordu. 

Bu çabanın en önemli maddelerinden biri çok 
partili hayata geçmek idi. Başkanlığını Kâzım 
Karabekir Paşa’nın, genel sekreterliğini ise Ali Fuat 
Paşa’nın yürüttüğü Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulması ile Cumhuriyet tarihinde 
ilk kez çok partili hayat başlamış olsa da bu 
bahar havası altı buçuk ay kadar sürdü ve parti 

3 Haziran 1925’te kapatıldı. Bazı doğu illerinde Şubat 1925’te başlayan Şeyh Said İsyanı, bu muhalefet 
partisinin gelişmesine ve ilerlemesine mâni oldu ve hükûmete iki yıl boyunca olağanüstü yetkiler veren 
Takriri Sükûn Kanunu ile iktidar daha da güçlenerek yönetimi ele aldı. 

4 Mart 1925’te kabul edilen bu kanun “irtica, isyan, ve millî güvenliği” ilgilendiren her konuda hükûmeti 
yetkilendiriyor ve bunu da biri Ankara’da, diğeri isyan bölgelerinde kurulacak iki İstiklal Mahkemesi ile 
yerine getiriyordu. 

İşin ilginç yanı, ilerici (terakkiperver) olduğuna vurgu yapan partinin gerici olduğu öne sürülerek 
faaliyetlerinin durdurulması ve tarihe gömülmesiydi.

TARİHTE BU AY 
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HEYET-İ TEMSİLİYE’NİN ANKARA’YA GELİŞİ

(27 Aralık 1919)

Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketi 
Samsun, Amasya ve Erzurum’daki toplantılardan 
sonra nihayet Sivas’ta kongreden sonra yerellikten 
kurtularak ulusal bir kimlik kazanmıştı. Ancak Erzurum 
Kongresi’nin belirgin farkı manda ve himayenin kabul 
edilemeyeceği başta olmak üzere, alınan kararların 
uygulanması için dokuz üyeli Heyet-i Temsiliye’nin 
oluşturulmasıydı ve heyetin başkanlığına Mustafa 

Kemal Paşa getirildi. Daha sonra altı üye daha eklenerek üye sayısı onbeş oldu. Bu görev, Ankara’da yeni 
meclisin toplanmasına kadar geçen sürede Mustafa Kemal Paşa’ya mahalli bir hükûmet başkanı gibi 
davranabilmesine imkân tanıdı.

Heyet-i Temsiliye üyeleri Sivas Kongresi’nde çok önemli kararlar aldıktan sonra 18 Aralık 1919’da alkışlarla 
Sivas’tan ayrıldı ve dokuz günlük zorlu yolculuktan sonra Kayseri ve Kırşehir üzerinden 27 Aralık’ta 
Ankara’ya ulaşıldı. Davul ve zurnaların yarattığı heyecanlı karşılamaya aynı zamanda güzel sesli hafızların 
okudukları Kur’an-ı Kerim ve ezanlar eşlik etti. Aynı gün yayımlanan bir bildiri ile Heyet-i Temsiliye 
merkezinin Ankara olduğu bildirildi. Ankara’da yayımlanan yerel bir gazete o günü “Üç gün önceden 
başlayan hazırlıklar ve tezahürat, havanın adeta baharı andıran letafetiyle öyle bir şekil almıştı ki, şehrin her 
yerinde bir düğün veya millî bir bayram havası görülüyordu. Kadın, erkek bütün halk sokaklara dökülmüş, 
neşeli bir bekleyiş içinde akın akın heyetin geleceği yöne koşuyordu… Ankara’nın tarihinde hiçbir olay, 
hiçbir hareket bugünkü tezahürat kadar esas ruhundan, milletin ruhundan doğmamıştır.” şeklinde dile 
getirmişti. 

Heyet üyeleri Ankara’da kendilerine tahsis edilen Ziraat Mektebi’ne yerleşmişti. Keçiören tepesi 
yamacındaki Kalaba Ziraat Mektebi, bir süre için Heyet-i Temsiliye’nin karargâhı oldu. Heyet, yeniden 
açılan Osmanlı Mebusan Meclisi’ne üye olarak İstanbul’a gidecek olan mebuslarla görüşmeler yaptı. 
Misak-ı Milli’yi hazırladı ve Mebusan Meclisi’nde kabul edilmesini sağladı. Bir süre Millî Mücadele’nin 
yürütüldüğü merkez olan bu mektep, vazifesini daha sonra güvenli bir yer olan İstasyon’daki “direksiyon 
binasına” devretti. TBMM’nin açılmasıyla da Temsil Heyeti’nin görevi sona ermiş oldu.

TÜRK KADINLARININ SİYASİ HAKLARINI KAZANIMI: SEÇME VE 
SEÇİLME HAKKI (5 Aralık 1934)

Cumhuriyetin tesis edilmesi ve yerleşmesinden itibaren kadınların 
siyasi hak taleplerine dair mücadelesi iyice artmış ve bu minvalde 
ilk kazanım 1930’da Belediye seçimlerine katılım hakkının elde 
edilmesi olmuştu. 3 Nisan 1930 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ile 
ilk kez Belediye seçimlerinde oy kullanma ve Belediye meclislerine 
seçilme hakkını elde eden kadınlar, 26 Ekim 1933’te 1924 tarihli Köy 
Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlemeler yapılmasıyla muhtar 
ve ihtiyar meclisi seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını da elde 
etmişlerdi. Bu minvalde ilk kadın muhtar olan Gül Esin (Gülkız 

Übbül) 1933 yılında Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Demirdere (bugünkü 
Karpuzlu) köyü muhtarlığına seçilirken, Öğretmen Müfide İlhan da 8 Eylül 1950 tarihinde Mersin Belediye 
Başkanı oldu. Bu hakların kazanılmasından kısa bir süre sonra nihayet milletvekili genel seçimlerinde de 
seçme ve seçilme hakkı elde edildi (5 Aralık 1934). Kanuna göre seçme yaşı 22 olarak kabul edilirken, 
seçilme yaşı 30 idi. Kadınların ilk kez katıldığı 1935 seçimlerinde oy verenlerin yarısına yakını (%48) 
hemcinsleriydi. Seçim sonuçlarında parlamento aritmetiği 399 milletvekilinden 17’sinin kadın olması 
şeklinde ortaya çıktı. Parlamentoya girmeye hak kazanan kadınların Meclisteki tartışmalara da büyük bir 
özveri ile katıldıkları görülmekteydi. 

Bütçe görüşmelerinde, eğitim ve sağlık konularında önemli konuşmalar yapan hanım milletvekillerinin 
genel olarak önerileri arasında kızların eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve sağlık sorunlarının iyileştirilmesi 
gibi konuların ağırlıkta olduğu, meclis zabıtlarından anlaşılmaktadır.
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MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMETLER 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

15. Dönem CHP Adana Milletvekili

Osman ÇITIRIK
(1930 - 8 Kasım 2019)

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi  
(05.06.1977 – 12.09.1980)

Mehmet Tevfik
ELMASYAZAR
(1932 - 6 Aralık 2019)

8. Dönem ANAP Mersin (İçel) Milletvekili

Ali Rıza YILMAZ
(1953 - 30 Kasım 2019)

16. Dönem CHP Afyonkarahisar Milletvekili

Hasan AKKUŞ
(1921 - 13 Aralık 2019)

Danışma Meclisi (15.10.1981 - 06.12.1983) Bursa Üyesi

İsmail Hakkı  
DEMİREL
(1924 - 21 Kasım 2019)

17. ve 18. Dönem ANAP Kayseri Milletvekili

Mustafa ŞAHİN 
(1940 - 10 Aralık 2019)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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“Her milletin olmazsa olmaz yapı taşları arasında adalet, sağlık ve eğitim ilk sırada yer 
alır. Ama eğitim, kuşku yok ki diğer bütün alan ve disiplinlerdeki insanların da yetişme 
sürecindeki etkileri ve rolü sebebiyle tartışmasız bir noktada konumlanır ve bir adım 
öne çıkar. 

Aziz milletimizin gelecek kurgusunun ve sosyolojik mimarisinin sağlıklı inşası her 
hâlükârda, her düzeydeki öğretmen profilimizin fedakarlık, içtenlik ve zihinsel gücüyle 
yakından ilgilidir. 

Eğitim ordumuzun her neferinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğine ilişkin etkileyici ve 
şekillendirici rolü açıktır ve tartışılmaz değerdedir. 

Öğretmenlerimizi, her birimizin zihin dünyasına ve hayatımızın istikâmetine etki eden; 
çocuklarımızı bu dünyanın sürekli değişen akışı karşısında hayata hazırlayan değerli 
çabaları ve her türlü takdirin üzerindeki fedakâr tutumları sebebiyle tebrik eder; bu aziz 
vazifeyi ifa ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi de saygı, rahmet ve minnetle 
andığımı ifade etmek isterim. 

Her çocuğun içinde bir öğretmenin yaktığı kandil vardır. Bazı kandiller bir ömür 
sönmeden insanın içini ısıtmayı ve zihnini aydınlatmayı sürdürür. 

Gününüz kutlu, sevinçli ve umutlu olsun Değerli Öğretmenlerim.” 
Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

TBMM Başkanı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı illerden gelen bir grup 
öğretmenle, Florya Atatürk Deniz Köşkü’nde bir araya geldi.
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“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak 
olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet 

payidar kalacaktır.”
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