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MİLLÎ YEMİN MİSÂK-I MİLLÎ’NİN 
KABULÜ (28 Ocak 1920)
Meclis-i Mebûsan’ın 

I. Dünya Savaşı’nın 
bitişinden sonraki 

süreçte önemli bir gündemi 
de 1920 Şubat’ında Paris’te 
başlayacak barış görüşmelerinde 
Osmanlı hükûmetinin kabul 
edebileceği asgari barış 
şartlarının ne olması gerektiğiydi. 
Nitekim bu görüşmeler 
sonucunda Erzurum ve Sivas 
Kongreleri’nde alınan kararlar 
doğrultusunda 28 Ocak 
1920’de, Meclis-i Mebûsan’ın 
özel toplantısında Misâk-ı Millî 
Beyannamesi (Ahd-i Millî Bildirisi) 
kabul edildi.

Son Osmanlı Meclisi’nin en 
önemli kararı olan Misâk-ı 
Millî’yi 121 mebus imzaladı. Bazı 
kaynaklar bu metnin Meclis’in 
gizli oturumunda kabul edildiğini 
belirtse de Meclis’te o gün 
herhangi bir oturum yapılmamıştı. 
Beyannamenin Osmanlı 

Devleti’nin dış meselelerini 
yakından ilgilendirdiği için 
yayımlanmadan önce Hariciye 
memurları tarafından incelenip, 
tercüme edilmesine kadar gizli 
tutulması kararlaştırılmıştı.

Edirne Mebusu Şeref (Aykut) 
Bey Meclis-i Mebûsan’a verdiği 
bir önergede, 28 Ocak’ta kabul 
edilen beyannamenin basına ve 
parlamentolara bildirilmesini ve 
tercihen görüşülmesini istedi. Bu 
önerge üzerine, 17 Şubat 1920 
tarihinde Meclis-i Mebûsan’da 
yapılan toplantıda Şeref Bey, 
“Ahd-i Millî” başlıklı beyannameyi 
okudu. Oy birliğiyle kabul edilen 
beyanname, “Misâk-ı Millî” adıyla 
yayımlandı. Bu metin ayrıca 
Fransızca’ya da çevrilerek bütün 
hükûmetlere ve parlamentolara 
gönderildi. Altı maddeden oluşan 
Misâk-ı Millî’nin giriş kısmında, 
Osmanlı Mebûsan Meclisi 
üyelerinin, devletin bağımsızlığının 

ve milletin geleceğinin, haklı 
ve sürekli barışa kavuşmanın, 
beyannamede belirtilen esaslara 
tamamen uyulmasıyla mümkün 
olacağı ve bu esaslar dışında 
Osmanlı saltanatını yaşatmanın 
imkânsız olduğu belirtilmekteydi. 
Misâk-ı Millî ile yaklaşık olarak 
bugünkü Türkiye’nin sınırları 
içinde kalan bölgenin toprak 
bütünlüğü ve millî bağımsızlığı 
ilân edilirken ayrıca İstanbul’daki 
İtilaf devletlerinin esiri olarak 
tasvir edilen Padişah-Halife’yi 
de korumayı amaçladığı 
duyuruluyordu. Mütareke sınırları 
“içinde” ve “dışında” ibaresiyle 
de Mondros’la belirlenen 
sınırlara bir bakıma itiraz ediliyor, 
ülkenin imparatorluk geçmişi 
hatırlatılıyordu. Parlamento 
geleneği açısından ise, Misâk-ı 
Millî’nin kabulü, Meclis-i Mebûsan 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 
arasında en önemli köprü ve 
ideolojik bağ olmuştur.
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Misâk-ı Millî’nin 100. Yılı için 
sosyal medya hesabından  
28 Ocak 2020 tarihinde bir 
mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop’un 
mesajı şöyle: 

“Bugün, Misâk-ı Millî’nin 100. 
Yılını şerefle yâd ediyorum. 
İşgal altında ve yokluklar 

içindeki milletimize kurtuluş 
yolunu çizen belgeyi 
imzalayan Meclis-i Mebusan 
üyelerine minnettarız. Misâk-ı 
Millîmize / Millî Andımıza 
ebediyen sahip çıkacağız.”

MİSÂK-I MİLLÎ BEYANNAMESİ

(Özet ve Sadeleştirilmiş Metin)

“Osmanlı Meclis-i Mebûsan üyeleri devletin bağımsızlığı ve 
milletin geleceği haklı ve devamlı bir barışa ulaşması için yapabileceği 
fedakarlığın en üst sınırını içeren adı geçen esaslar dışında payidar 
bir Osmanlı saltanat ve cemiyetinin varlığının devamının mümkün 
olmadığını kabul ve tasdik eylemişlerdir.

Birinci madde: Osmanlı Devleti’nin yalnızca Arap çoğunluğun 
yaşadığı 30 Ekim 1918 tarihli ateşkes antlaşmasının imzalandığı 
sırada düşman orduların işgali altında kalan kısımlarının geleceği, 
halkının serbestçe verecekleri oylara göre belirleneceğinden adı geçen 
ateşkes antlaşması çizgisinin içinde ve dışında dinen, ırken ve emelen 
birleşmiş ve bir diğerine karşılıklı saygı ve fedakârlık hisleriyle dolu ve 
ırkî ve sosyal hakları ile çevre şartlarına tamamıyla uyumlu Osmanlı-
İslam çoğunluğunun yaşadıkları kısımların tamamı hakikaten ve 
hükmen hiçbir sebeple ayrılma kabul etmez bir bütündür.

İkinci madde: Ahalisi ilk serbest kaldıkları zamanda referandum 
ile (genel oylarıyla) anavatana katılmış olan Elviye-i Selase için 
gerekirse tekrar genel oya başvurulmasını kabul ederiz.

Üçüncü madde: Türkiye barışına bağlanan Batı Trakya’nın hukukî 
durumunun tesbiti de sakinlerinin tam bir hürriyetle beyan edecekleri 
oya uygun olmalıdır.

Dördüncü madde: İslam hilafetinin merkezi ve Saltanatın payitahtı 
ve Osmanlı hükûmetinin merkezi olan İstanbul şehriyle Marmara 
Denizi’nin emniyeti her türlü halelden korunmalıdır. Bu esas saklı 
kalmak şartıyla Akdeniz ve Karadeniz boğazlarının dünya ticaret 
ve taşımacılığına açılması hakkında bizimle diğer bütün ilgili 
devletlerin ortaklaşa verecekleri karar geçerlidir.

Beşinci madde: İtilaf devletleri ile düşmanları ve bazı ortakları 
arasında kararlaştırılan sözleşme esasları dairesinde azınlıklar 
hukuku çevre ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı hukuktan 
istifade etmeleri ümidiyle tarafımızdan teyid ve temin edilecektir.

Altıncı madde: Millî ve iktisadî gelişmelerimiz imkân dairesine 
girmek ve daha çağdaş bir düzenli idare şeklinde işleri yürütmeyi 
başarabilmek için her devlet gibi bizim de gelişme araçlarını sağlamada 
tam bağımsızlık ve serbestliğe kavuşmamız hayat ve bekāmızın esas 
temelidir. Bu sebeple siyasi, adli, mali ve diğer gelişmelerimize engel 
kayıtlara karşıyız. Tahakkuk edecek borçlarımızın ödenme şartları 
da bu esaslara aykırı olmayacaktır. 28 Ocak 1920.”

(Kaynak: Mustafa Budak, “90. Yıldönümünde Son Osmanlı Meclis-i Mebûsanı 
ve Misâk-ı Millî”, Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebûsan (1877-1920), 
(yay. haz.) T. Cengiz Göncü, TBMM Millî Saraylar Daire Başkanlığı Yay., İstanbul 
2010, s. 26-27; Cevdet Küçük, “Sevr Antlaşması”, DİA, C.37, 2009, s.174)
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BAHAR KALKANI HAREKÂTI 
BAŞLADI

TÜRKİYE  
MEHMETÇİK  
İÇİN  
“TEK YÜREK”

Türkiye’nin sınır güvenliğinin sağlanması 
amacıyla, uluslararası anlaşmalara uygun şekilde 
İdlib’de bulunan 34 Mehmetçiğimiz, Suriye’nin 
İdlib kentinde, 27 Şubat’ta Esed rejimi saldırıları 
sonucu şehit oldu.

 Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde yaklaşık 6 saat 
süren bir güvenlik zirvesi 
yapıldı. Zirvede, Esed rejiminin 
yüz binlerce Suriyelinin 
ölümünden sorumlu olduğu 
vurgulanarak, namlusunu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve 
menfaatlerini korumak üzere 
görev yapan askerlerimize 
doğrultan gayrimeşru rejime 
misliyle mukabele edilmesi 
kararlaştırıldı. 

 TBMM Başkanı Prof.
Dr. Mustafa Şentop da, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı 
gece değerlendirme toplantısına 
katıldı.

 Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk 
askerine yapılan hain saldırıya en 
sert şekilde mukabele ederek, 
Bahar Kalkanı Harekâtı’nı başlattı. 

 Saldırı sonrası Türkiye ayrıca 
Suriyeli mültecilerin kara ya da 
deniz yoluyla Avrupa’ya geçişlerini 
durdurmama kararı aldı.

 Tüm Türkiye 7’den 70’e 
Mehmetçik için “birlik” oldu. 
Binlerce kişi Mehmetçiğe destek 
için sokaklara dökülürken, 
siyasilerden, sanatçılara, 
işadamlarından spor camiasına, 
eğitim camiasından sivil toplum 
kuruluşlarına ve yüksek yargıya 
kadar tüm platformlardan tepkiler 
yağdı. Türkiye, Türk bayrağı 
altında kenetlenerek, rejimin 
hain saldırısını kınadı. Uluslararası 
kamuoyu da, Esed rejimi ve 
destekçisi Rusya’nın İdlib’deki 
saldırılarını kınayarak, şehit olan 
Türk askerleri için taziye mesajları 
paylaştı. 

 TBMM Genel Kurulu, İdlib’de 
yaşanan gelişmelere ilişkin 3 Mart 
2020 tarihinde TBMM Başkanı 
Şentop’un başkanlığında kapalı 
oturum gerçekleştirdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: 

“Türkiye, sınırının hemen diğer tarafındaki istikrarsızlığı 
sonlandırma adına başlattığı girişimleri, tüm uluslararası 
hukuk kurallarına bağlı kalarak sürdürmekteki 
kararlılığından bugüne kadar taviz vermedi. Terör 
unsurlarına karşı başlattığı askerî harekâtların, hiçbir 
zaman bir başka ülkenin toprak bütünlüğünü hedef 
almadığını; kendi güvenliğinin yanı sıra, bölge 
güvenliğinin ve barışın tesisi için adımlar attığını defaatle 
ortaya koydu. Ancak bugün gelinen noktada Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, büyük acılara sahne olunan 
gelişmelerle karşı karşıya. Vesayet savaşlarıyla ülkeleri 
karıştıran güçler tarafından bölgede kıskaca alınmak 
istenen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye rejim güçleri 
ve destekçilerinin saldırıları karşısında 33 can paresini 
kaybetti. Yaralı askerlerimiz tedavi altına alındı. Türkiye, 
kendi coğrafyasında barışın, huzurun ve güvenliğin 
yegâne adresidir. Ama karşısında hangi güç ya da ittifak 
olursa olsun, kendisine yönelik her saldırıya misliyle 
karşılık verir. Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağı, 
saldırıların hemen ardından gerçekleştirilen askerî 
hamlelerle ortaya kondu. 

Bu cevap her zeminde, en sert, en kararlı ve sonuç alıcı 
biçimde verilmeye devam edilecektir. Türkiye, büyük 
bir devlet, güçlü bir devlet. 

Anaların yüreğini yakan, ocaklara ateş düşüren, hepimizi 
derinden yaralayan acı da elbette çok büyük. Şehitlerimiz için 
milletçe yastayız. Büyük devletler sözlerle değil, sahada verdiği 
karşılıkla yollarına devam eder. Türkiye’nin, kendisine yönelik 
bu saldırıya verdiği cevap, devletimizin tüm güçleri eliyle 
kararlı ve kesintisiz biçimde devam etmektedir. Türkiye yalnız 
değildir. Ülkesinin varlığı ve bütünlüğü için en zor şartlarda 
mücadele veren ordumuz yalnız değildir. Onların arkasında 
Mehmetçiği, yokluk ve sıkıntılar içinde kağnılarla taşıdığı 
top mermileriyle destekleyip İstiklal Savaşı’nı kazanmasında 
en büyük gücü oluşturan aziz Türk milleti vardır. Birlik ve 
beraberliğimiz, bize saldıran ve her türlü meşruiyetten 
yoksun olan güçlerin en büyük hedefidir. En kararlı biçimde 
ve tereddüt göstermeden birliğimizi korumak ve aynı 
hedefler etrafında kenetlenmek, devletimizin bu saldırılar 
karşısında herkese gereken cevabı verdiğini ve vereceğini 
görmek, bizi güçlü kılacak en büyük dayanağımızdır. Tekrar 
aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Yaralılarımıza acil şifalar 
niyaz ediyorum. Dünyanın herhangi bir yerinde hangi 
hesaplar yapılıyor olursa olsun, Türkiye hiçbir saldırı ya da 
alçakça girişim karşısında sessiz kalacak bir devlet değildir. 
Diplomasi ve uluslararası düzeyde tüm girişimler devam 
ederken, sahada ülkemizi hedef alan her saldırı, en ağır 
biçimde cevabını alacaktır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 
“Türkiye, bugünü ve geleceği bakımından tarihi 
ve hayati bir mücadele içerisindedir. Neticeleri 
en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir 
mücadeleden, ülkemizin ve milletimizin 
menfaatlerini koruyarak zaferle çıkmak için gece 
gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Tarih boyunca hep işgallere, zulümlere maruz 
kalmış bu coğrafyada, mücadeleden bir an 
geri kaçarsak, bir an birliğimize beraberliğimize 
sahip çıkmazsak çok daha büyük bedeller 
ödeyeceğimizin bilinciyle hareket ediyoruz.

Bu büyük mücadeleyi verirken, kanlarıyla bu toprakları bize 
vatan kılan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet 
diliyorum. Zulme karşı verdiğimiz hak mücadelesi sonuna 
kadar devam edecektir. Şehitler tepesi boş değildir, boş 
kalmayacaktır. 

Türkiye haklı mücadelesinden hiçbir zaman geri 
durmayacaktır. Hiçbir şehidinin kanını yerde bırakmayacaktır. 
Hiçbir ihaneti unutmayacaktır. Milletimiz yanımızda olduğu 
sürece her zorluğun üstesinden gelecek, ülkemizi köşeye 
sıkıştıracağını zannedenlere tarihi bir ders vereceğiz.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 20 Şubat 2020 tarihinde İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlerden 
Uzm. Onb. Birhan Er, Uzm. Onb. Nihat Kara  ve Şehit P. Uzm. Onb. Recep Bekir’in Tekirdağ’da düzenlenen 
cenaze törenlerine katıldı.

“Bahar Kalkanı Harekatı”nın zaferle 
sonuçlanması için 2 Mart’ta, sabah namazında, 
yurt genelinde bütün camilerde Fetih suresi 
okunarak dua edildi. 

Ankara’da Hacı Bayram Camisi’nde 
düzenlenen programa TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı 
Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Okunan Fetih suresinin ardından sabah 
namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 
Bahar Kalkanı Harekatı’na katılan Mehmetçik 
için “zafer” duası etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

“Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz 
dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve milletimize, başsağlığı ve 
sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun.”

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve  
Mithat Sancar: 

“27 Şubat günü Suriye’nin İdlib bölgesinde 
gerçekleşen saldırı sonucu hayatını kaybeden 
askerlerin ailelerine ve Türkiye halklarına baş 
sağlığı ve taziye dileklerimizi iletiyoruz. Savaşın 
ve çatışmanın halklar açısından her zaman acı 
ve gözyaşı anlamına geldiğini biliyoruz ve buna 
benzer üzücü olayların tekrar etmemesi için 
üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine 
getirmeye hazırız.” 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 

“Elbette acımız çok büyüktür. Bundan sonra 
hiçbir bahanenin, hiçbir sözün itibarı, iradesi ve 
inandırıcılığı kalmamış, bütün ezberler bitmiş ve 
tükenmiştir. Rusya Federasyonu bizim tarafımızdan 
malum olan menfur ve meşum yüzünü bir kez 
daha göstermiş, Türkiye’ye karşı beslediği gizli 
husumeti açıkça ifşa etmiştir. Katil Esad cinayet ve 
rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş, 
nefretin ve şiddetin yegâne failine dönüşmüştür. 
Milliyetçi Hareket Partisi, hükumetin alacağı siyasi, 
askerî her kararın bedeli ne olursa olsun yanında 
duracak, destekçisi olacaktır. Düşman görüldüğü 
yerde ezilmelidir. İdlib’e kara ve hava operasyonu 
süratle icra edilmelidir.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: 

“Türk milletinin başı sağolsun. 

Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib’deki 
vatan evlatlarımıza saldırısında şehitlerimiz var. 

Vatan için şehadete eren kahramanlarımıza 
Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını 
şad, mekânlarını cennet eylesin.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:

“Bu mübarek gecede her şeyden önce 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil 
şifalar niyaz ediyoruz. 

Böyle zor zamanlarda millî birliği tesis etmek ve 
ortak duruş sergilemek her vatansever için bir 
zorunluluk. 

Ümit ediyoruz ki toplumumuzun bütün kesimleri 
bu doğrultuda hareket edecektir. 

Hiç kimse bu süreçte kutuplaşma üretme, 
millî birlik ve beraberlik ruhumuza aykırı tavır 
sergileme ve bu çizgide siyaset üretme hevesine 
düşmemelidir.” 

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

“Böylesi mübarek bir gecede İdlib’deki hain saldırı 
sebebiyle gelen acı haberler yüreğimizi yakmıştır. 

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize 
acil şifalar diliyorum. 

Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle 
aşabilecek güçtedir. Milletimizin başı sağ olsun.”

TBMM’DEN SALDIRIYA TEPKİ 

 TBMM’DE 
 GRUBU BULUNAN 4 PARTİDEN 

 ORTAK BİLDİRİ İLE KINAMA 

AK PARTİ, CHP, MHP ve İYİ Parti,  
ortak bildiriyle, Suriye’nin İdlib kentinde 

rejim unsurlarının Türk askerlerine 
düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Bildiride, AK PARTİ adına Grup 
Başkanvekili Mehmet Muş, CHP adına 

Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP adına 
Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti 

adına Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın  
imzası yer aldı.
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  6 Mart saat 00.01 itibarıyla silahlar sustu.

  Güvenli koridor oluşturulup ortak devriye 
yapılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin, 5 Mart’ta 
Moskova’da tarihî zirvede 
bir araya geldiler. Kremlin 
Sarayı’ndaki yaklaşık 2 saat 30 
dakikalık baş başa görüşme ve 
3 saat 10 dakika süren heyetler 
arası görüşmenin ardından 
kameraların karşısına geçen iki 
lider ortak basın toplantısında 
ateşkes kararını açıkladılar. İki 
ülke, “İdlib Gerginliği Azaltma 
Bölgesindeki durumun 
İstikrarlaştırılmasına İlişkin 
Muhtıraya Ek Protokol” üzerinde 
uzlaştı. 

Türkiye ile Rusya, İdlib gerginliği 
azaltma bölgesindeki temas hattı 
boyunca tüm askerî faaliyetlerin 
6 Mart 2020’de saat 00.01’den 
itibaren durdurulmasında 
anlaştı. İki ülke, ayrıca M4 
karayolunun kuzeyinde 6 
kilometre ve güneyinde 6 
kilometre derinliğinde bir güvenli 
koridor tesis edilmesinde ve M4 
karayolunun bir bölümünde ortak 
devriyeler konusunda uzlaştı. 

Protokole göre, Türkiye ve 
Rusya, Suriye’deki ateşkes 
rejiminin uygulanmasının 
garantörleri olarak, Suriye’de 
Gerginliği Azaltma Bölgeleri 

Oluşturulmasına İlişkin 4 Mayıs 
2017 tarihli Muhtıra ve İdlib 
Gerginliği Azaltma Bölgesindeki 
Durumun İstikrarlılaştırılmasına 
İlişkin 17 Eylül 2018 tarihli Muhtıra’yı 
hatırda tutarak, Suriye’nin 
egemenliğine, bağımsızlığına, 
birliğine ve toprak bütünlüğüne 
olan kuvvetli taahhütlerini 
yineledi.

Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 
2020 tarihinde M4 karayolunun 
Trumba’dan (Serakib’in 2 
kilometre batısı) Ain Al Havr’a 
kadar olan kesimi boyunca 
başlatılacak.

Gelinen nokta Türkiye’nin sahada 
attığı adımların, masadaki çabalar 
ile pekişerek, bölgedeki soruna 
kalıcı bir çözüm bulma iradesinin 
bir tezahürüdür.

İDLİB’DE ATEŞKES
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TÜRKİYE 
YARALARINI 
SARMAK 
İÇİN 
KENETLENDİ

1999’da yaşanan Marmara ve Düzce depremleri, 2003’teki Bingöl depremi, 2010’daki 
Elazığ depremi, 2011’deki Kütahya ve Van depremlerini yaşayan Türkiye, Elazığ’ın 
Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki 
deprem ve İran’ın Hoy kentinde 23 Şubat Pazar günü saat 08.53’te meydana gelen  
5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van ile birlikte yeniden acı yaşadı. Elazığ’da 
41 kişinin, Van’da da 9 kişinin hayatını kaybettiği depremlerde, enkaz altından 
çıkartılan vatandaşlarımız ile tekrar yaşama tutunmanın ümidini yaşayan Türkiye bir 
kez daha tek yürek olarak acılarını sarmak için kenetlendi.
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Kayıpları karşısında tek yürek 
olan Türkiye, çevre illerden 
de hissedilen depremin 

ardından, kurtarma çalışmalarını 
kurumların hızlı refleksi, birbirleri 
arasındaki sağlıklı koordinasyon 
ve acil müdahalede aksamadan 
işleyen planlama ile başarıyla 
sürdürdü.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’IN DEPREM İLE İLGİLİ 
İFADELERİ:

Depremin ardından 25 Ocak’ta 
Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan ile  
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, deprem bölgesinde 
incelemelerde bulunmak  
üzere Elazığ’a gitti. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 
Almanya, ABD, Rusya, Bosna 

Hersek, Azerbaycan, Arnavutluk, 
Kırgızistan, Kazakistan, İran, Irak, İtalya, 
Kosova, Arnavutluk, Gürcistan, Belçika, 
Kuzey Makedonya, Kanada, Yunanistan, 
Peru, Avusturya, El Salvador, Guatemala, 
Filistin, Arjantin, Sri Lanka gibi birçok 
dünya ülkesi ile BM, Libya Ulusal 
Mutabakat Hükümeti ve Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisinden Türkiye’ye 
destek mesajları yağdı.

Tüm Türkiye’nin 7’den 70’e yardım etmek 
için seferber olduğu Elazığ ve Malatya 
için, başlatılan kampanyada 132 milyon 
lira bağış toplandı. Öte yandan TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop’un talimatıyla 
milletvekilleri ve Meclis personeli 
arasında depremzedelere katkı sağlamak 
amacıyla yardım kampanyası da 
başlatıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Şentop Merkez Sürsürü ve  
Mustafa Paşa mahallelerinde yıkılan binalarda yürütülen arama ve kurtarma  
çalışmalarını yerinde izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk depremde yaşamını yitiren anne Ayşegül Civelek ile  
oğlu Muhammet Salih Civelek’in Mevlana Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
Elazığ’da depremde yaralanan vatandaşları  
hastanede ziyaret etti.
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TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP’UN DEPREM MESAJI

“Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki 
vatandaşlarımıza, Türkiye’ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında 
bölgedeki tespit ve çalışmalar, ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından 
süratle yürütülmektedir.”
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TBMM’nin 100. yılı etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen Dilekçe 
Hakkı Çalıştayı, 12 Şubat’ta 
gerçekleştirildi.

DİLEKÇE HAKKI  
ÇALIŞTAYI
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, 
Dilekçe Komisyonu’nun TBMM’nin en eski 

komisyonlarının başında geldiğini söyledi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
komisyonun çalışmalarına Meclis-i Mebusan ile 
başladığını, günümüze kadar kesintisiz devam 
ettiğini aktardı. Komisyonun, derdine derman 
arayan vatandaşların başvurduğu bir yer olduğunu 
vurgulayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Hizmet almak isteyen, şikâyet eden, sorununa 
çözüm arayan her vatandaşımız dilekçe verme 
hakkına sahiptir. Dilekçe Hakkı Çalıştayı’nda bu 
konunun etraflı bir şekilde değerlendirileceğini 
düşünüyorum.” diye konuştu.

“Devletten hizmet talep etmenin yolları kısaldı.”

Eskilerin “istida” ya da “arzuhal” dedikleri dilekçenin, 
devlete verilen talep belgesi anlamına geldiğini 
anlatan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
bunun devlet ile vatandaşın sorun çözme 
yöntemi olduğunu kaydetti. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, birçok meslek dalı ile birlikte 
arzuhalcilerin de nostaljik hatıraya dönüştüğünü, 
daktilonun miadını doldurduğunu dile getirdi. 

Teknolojiyle birlikte dilekçe yazmanın kolaylaştığını, 
demokratikleştikçe vatandaş-devlet ilişkilerinde 
vatandaş lehine gelişmeler yaşandığını vurgulayan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, devletten 
hizmet talep etmenin yollarının da kısaldığını ve 
kolay hale geldiğini bildirdi.

“Dilekçenin gereğini yerine getirmek devletin 
görevidir.”

“Vatandaş eşit, objektif ve tarafsız hizmet aldığına 
inanmalıdır.” diyen TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, dilekçe vermenin de anayasal bir hak 
olduğunu kaydetti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, her vatandaşın dilekçe verebileceğini dile 
getirerek, “Dilekçenin gereğini yerine getirmek de 
devletin görevidir. Bir özeleştiri yapacak olursak, 
bu sorumluluğun yerine getirilmesinde bütün 
kurumların aynı duyarlılığı gösterdiğini söylemek 
mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

Dilekçeye verilmesi gereken cevap sürelerinin de 
kanun ve yönetmeliklerle belirlendiğini anlatan 
Şentop, kurumlara gönderilen dilekçelere 60 gün 
içinde cevap verilmesi gerektiğini, ancak kurumların 
bu süreyi çok kez kendi lehlerine yorumladığını 
söyledi. Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Bazen de cevap 
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verme gereği duymuyorlar. Bu da dilekçenin zımnen 
reddedildiği anlamına geliyor.” dedi. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, vatandaşların rahatsız 
olduğu hususun düzeltilmesini isteyebileceğini 
ifade ederek, “Bizim görevimiz dilekçe konusunun 
doğruluğunu ya da haklılığını tespit etmek, dilekçeye 
konu olan sorunun sebebinin araştırılıp giderilmesi 
için girişimde bulunmaktır. Tabii bunlardan daha 
önemli olan vatandaşın bilgilendirilmesidir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Vatandaşın dilekçe hakkını kolaylaştırmalıyız.”

Olumlu ya da olumsuz, dilekçenin sonucu ne 
olursa olsun vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğini 
vurgulayan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Vatandaşın dilekçe hakkını olabildiğince 
kolaylaştırmalıyız.” şeklinde konuştu. İletişimin 
elektronikleşmesine paralel önemli adımlar 
atıldığını, bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığının 
“cimer.gov.tr” adresinin Türkiye’nin en bilinen 
internet sitesi haline geldiğini belirten TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 2019’da bu adrese 
3 milyon 138 bin başvuru yapıldığını bildirdi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yenilikçi 
devlet anlayışıyla yürütülen çalışmalardan 
vatandaşların da memnun olduğunu düşündüğünü 
ifade ederek, şöyle konuştu:

“Tabii 27. Yasama Döneminde Dilekçe Komisyonuna 
yapılan 10 bin 166 başvuru, CİMER’e yapılan 
başvuruların yanında çok mütevazı kalıyor. Ya da 
Kamu Denetçiliği Kurumumuza 2019 yılında yapılan 

19 bin 750 adet başvuru Cumhurbaşkanlığına 
yapılan başvuru ile mukayese edilemez. Diğer 
kurumlarımıza da benzer şekilde dilekçe veriliyor. 
Bu noktada elektronik yolla devlete ulaşmanın 
yolunu daha da kolaylaştırıp kısaltabiliriz. Tıpkı çağrı 
merkezi gibi vatandaşların aklında kolay kalacak 
şekilde ‘dilekçe.gov.tr’ şeklinde bir internet sayfası 
düzenlenebilir.”

Vatandaşların işini kolaylaştırmanın önemine işaret 
eden TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
sözlerini şöyle tamamladı: 

“Vatandaşımızın işini ne kadar kolaylaştırırsak, 
devletimiz de o kadar huzurlu, güvenli olacaktır. 
Esas olan vatandaşımızın memnuniyetini tesis 
etmektir. Devlet-vatandaş karşılıklı görev ve 
sorumluluklarını yerine getirdiğinde devlet-millet 
bütünleşmesi kâmil manada sağlanacaktır. ‘Devlet 
ebed müddet’ temenni olmaktan çıkacak, ülkemiz 
daha huzurlu, daha güvenli hale gelecektir.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a, 
Çalıştay’a katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Selim Bağlı ve Sağlık Bakan Yardımcısı 
Muhammet Güven’e plaket verdi. Parlamento 
muhabirleri Önder Yılmaz ve Besti Karalar da 
Komisyon Başkanı Satır’dan plaketlerini aldı. 

Törenin ardından anı fotoğrafı çektirildi. Çalıştay, 
açılış töreninin ardından oturumlarla devam etti.
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TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YIL ETKİNLİKLERİ

TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YIL 
DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ ERTELENDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 25 Mart 
2020 tarihinde yaptığı yazılı 

açıklama ile TBMM’nin açılışının 
100’üncü yıl dönümü dolayısıyla 
planlanan etkinliklerin ileri bir 
tarihe ertelendiğini bildirdi. 

Meclis Başkanı Şentop, yaptığı 
yazılı açıklamada, dünyanın ve 
Türkiye’nin, insanlığı derinden 
etkileyen bir salgınla karşı 
karşıya olduğu bir dönemden 
geçtiğini, küresel düzeyde 
yaşanan bu salgınla Türkiye’de 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın liderliğinde, Sağlık 
Bakanlığının öncülüğünde ve 
fedakâr sağlık çalışanlarının 
gayretiyle büyük bir mücadele 
yürütüldüğünü belirtti. 

Mustafa Şentop, işini ciddiyetle 
ve bilimsel titizlikle yürüten 
sağlık kadrolarının ve milletin, 
hayati sayılan tedbirlere riayeti 
sayesinde bu salgınla başa 
çıkılacağına inancının tam 
olduğunu ifade etti. Bu yıl, 
istila ve işgal karşısında milletin 
yiğitçe direnişinin merkezi ve 
karargâhı olan Gazi Meclisin 
100’üncü açılış yıl dönümü 
olduğunu anımsatan Şentop, 
bu çerçevede olmak üzere, 
geçen yıldan itibaren TBMM’nin 
himayesinde, geniş istişarelerin 
ve değerlendirmelerin ardından 
çok sayıda etkinlik planlandığını, 
bu anlamlı dönemi dolu dolu 

yaşamak ve yaşatmak için 
çalışmalar yürütüldüğünü aktardı. 

Dünyanın ve Türkiye’nin yeni tip 
koronavirüs salgınıyla mücadele 
yürüttüğü şu aşamada, TBMM’nin 
açılışının 100’üncü yıldönümü 
etkinliklerinin takviminde 
yeniden bir düzenlemeye 
gitme mecburiyeti hasıl 
olduğunu bildiren TBMM Başkanı 
Şentop, açıklamasında şunları 
kaydetti:“Millî Mücadelenin 
karargâhlığını yapmış TBMM’nin 
açılışının 100’üncü yıl dönümü 
münasebetiyle planladığımız 
uluslararası ve ulusal 
sempozyumlar, konserler, çocuk 
buluşmaları, konferanslar, tiyatro 
gösterileri ve canlandırmalar, 
fotoğraf ve resim sergileri gibi 
etkinlikler, uluslararası camiadan 
davetlilerin hazır bulunacağı 
toplantılar, salgının zorunlu kıldığı 
sağlık tedbirlerinin başında 
gelen sosyal mesafeye uymak 
esasına riayeti sağlayarak 
gerçekleştirilemeyeceği için, 
ileri bir tarihe ertelenmiştir. 
Salgının etkilemediği, belgesel 
gösterimleri, kitap yayınları ve 
medya paylaşımları, planlandığı 
şekilde yürütülecektir. 
İnanıyorum ki, Türkiye ve 
dünya bu mücadeleyi 
kazanacak ve hayatın olağan 
akışı devam edecektir. Millet 
olarak coşkuyla kutlayacağımız 
TBMM’nin açılışının 100’üncü 
yıl dönümü için planlanan 

etkinlikler de bu mücadeleden 
başarıyla çıkılmasının ardından 
daha coşkulu bir biçimde 
gerçekleştirilecektir.”

Evlerden dışarı çıkılmamasının, 
başta kronik rahatsızlığı olan 
ve 65 yaş üstü vatandaşlara 
yönelik olanlar olmak üzere 
bütün tedbirlere titizlikle 
riayet edilmesinin, salgının 
etkisizleştirilmesi amacıyla sosyal 
mesafeye uyulmasının hayati 
önemine dikkati çeken Şentop, 
“Bu tedbirlere hassasiyetle 
uyulmasının fedakar sağlık 
çalışanlarımızın ve her gün 
evimizde rahat edebileceğimiz 
üretimleri gerçekleştiren 
bütün emekçi kardeşlerimizin 
işini kolaylaştıracağını hatırda 
tutmalıyız.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Şentop, “ Milletimizin asli 
hasletlerinden olan tehlike 
anında birlik içinde hareket etme 
kabiliyetine ihtiyaç duyduğumuz 
şu günlerde, 100 yıl önce istila 
ve işgal tehdidi karşısında asil 
ve cesur bir duruş sergileyen 
aziz ecdadımızı, kahraman 
şehitlerimizi bir kez daha rahmet, 
minnet ve şükranla anıyorum. Her 
türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf 
etme kararlılığımızın daim olması 
temennisiyle, Cenabıhak’tan 
milletime ve bütün insanlığa 
sıhhat ve selamet diliyorum.” 
ifadelerini kullandı.

“Millî Mücadelenin karargâhlığını yapmış TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü 
münasebetiyle planladığımız uluslararası ve ulusal sempozyumlar, konserler, çocuk 
buluşmaları, konferanslar, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar, fotoğraf ve resim 
sergileri gibi etkinlikler, uluslararası camiadan davetlilerin hazır bulunacağı toplantılar, 
salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak 
esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir”
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Türkiye Büyük  
Millet Meclisi’nin 
açılışının  

100. yılı etkinlikleri 
kapsamında,

“Gençlerin Bakışıyla  
100. Yılında  
TBMM ve Millî 
Egemenlik” konulu  
bir kısa film yarışması  
da açılmıştır. 

Yarışmaya  
son başvuru tarihi  
8 Mayıs 2020  
olarak belirlenmiştir. 

Yarışma sonunda 

1’incilik ödülü  
20.000 TL, 

2’ncilik ödülü  
15.000 TL, 

3’üncülük ödülü  
10.000 TL olacak. 

Yarışmada ayrıca  
3 tane de özel ödül 
verilecek.

İletişim ve  
bilgi için:
http://kisafilmtbmm.org 
kisafilmtbmm100yil@hbv.edu.tr

 GENÇLERİN BAKIŞIYLA  
 100. YILINDA TBMM VE MİLLÎ EGEMENLİK 
KONULU KISA FİLM YARIŞMASI
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“MECLİS’İN 100. YILINDA TÜRKİYE’DE 
ANAYASALAR VE SİYASET KONFERANSI”

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Ekonomik ve Sosyal 
Araştırmalar Merkezi 
(ESAM) tarafından 
düzenlenen “Meclis’in 
100. Yılında Türkiye’de 
Anayasalar ve Siyaset 
Konferansı”na katıldı.

26 Şubat 2020 tarihinde 
ESAM’da “Çarşamba 
Sohbetleri” kapsamında 

gerçekleştirilen etkinlikte bir 
konuşma yapan ve katılımcıların 
sorularını cevaplandıran TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
‘parlamenter sisteme dönülmesi 
tartışmalarını’ da değerlendirerek, 
önemli açıklamalar yaptı. 

“20. yüzyıl aslında bir ara dönem 
gibi, bir devre arası gibi. Lozan 
üzerinden bunu söyleyecek 
olursak Erbakan Hoca’mız da 
Lozan’a ‘devre arası’ derdi. 
İsmet İnönü de Lozan’dan 
döndükten sonra vermiş 
olduğu bir röportajda diyor ki 
‘Türkiye’ye 100 yıl kazandırdık.’ 
Yani, ‘Her şeyi müzakere ettik 
bitirdik, sonuca bağladık’ 

demiyor. ‘100 yıl kazandırdık’ 
diyor. Şimdi bütün karşı karşıya 
olduğumuz siyasi tartışmalar, 
askerî çatışmalar, ne varsa hepsi 
100 yıl öncesinin meseleleri. 
Ama biz bugün Türkiye olarak 
birçok bakımdan 100 yıl öncesine 
göre bu meseleleri daha iyi 
göğüsleyebilecek bir durumdayız. 
2002’den itibaren siyasete 
sahip çıkarak, siyasetin alanını 
genişleterek yürütülen mücadele, 
diğer aktörlerin alanını daralttı. 
1961 anayasası ile başlayan bir 
anayasacılık paradigması önce 
siyaset yoluyla daha sonra da 16 
Nisan 2017’de yapılan hükümet 
sistemi değişikliğiyle ortadan 
kaldırıldı. Türkiye bu anlamda ikili 
iktidar anlamından kurtulmuş, 
bir daha dışarıdan müdahaleyle 
hükümetlerin kurulduğu, 
düşünüldüğü bir anayasal 
sistemden çıkmış oluyor. Bugün 
Türkiye artık sadece milletin 
seçtiklerinin yönetebileceği ve 
esas iktidarın seçilenlerde olduğu 
bir noktaya gelmiştir. Türkiye’de 
hem pozitif hukuk bakımından 
süreç bizi buraya getiriyor 
hem anlatmış olduğum arka 
plan, siyasi tartışmalar, hükümet 
sistemi tartışmaları ve anayasa 
paradigması bakımından Türkiye’yi 

başkanlık sistemine getiriyor tarihi 
süreç, akış. Cumhuriyetlerde 
parlamenter sistemin uygulanması 
çok zor. Biraz iddialı bir söz 
ama dünyada cumhuriyet 
olup üniter devlet modeli olan 
ülkelerde parlamenter sistemin 
iyi işlediğine dair örnek yok. İyi 
işlediği modeller ki bunların hepsi 
tartışmalı şimdi. Vasi vesayet, 
sistemin dışından bir müdahaledir 
sisteme. Bu vesayetçi diye 
bizim ifade ettiğimiz şey millet 
iradesiyle seçilmemiş, milletin 
kendisine ülkeyi yönetme, siyaset 
yapma, politika yapma yetkisi 
vermemiş olduğu hâlde kalkıp 
bu işi yapmaya çalışanlar, bunlar 
vesayetçi. Ama millet bir kişiyi 
seçmiş, cumhurbaşkanı olarak 
seçmiş ve Anayasaya göre 
yetkiler vermiş. Bu vesayet olursa 
yetkilerini aşıyor aşmıyor o ayrı 
bir tartışma konusu. Tam vesayet 
denmez. Bugün geldiğimiz nokta 
tesadüfen geldiğimiz veya ‘o 
mu olsun, o mu olsun’ neticede 
‘hadi bu olsun’ falan diye bir karar 
verilerek gelinmiş bir nokta değil. 
Bunun bir tarihi arka planı var, 
pozitif hukuk bakımından siyasi 
arka planı var. Bundan geri  
dönüş tarihin akışını geriye 
çevirmek anlamına gelir. 
Hükûmetlerin seçimlere 
müdahalesi tartışması geride 
kalmış bir tartışma. Böyle bir 
tartışma hem içeriği itibarıyla 
çok geride kaldı. Bu tartışmanın 
zemini yok. Artık iktidarların 
seçimlere müdahalesi ‘out’ bir 
konudur. Esas siyasi hakları kendi 
özgür iradesiyle seçmenin 
kullanabilmesine dair çok daha 
farklı bir tartışma alanı var.
Facebook Cambridge Analytica 
üzerinden.”
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “ULUSLARARASI  
HUKUK BAĞLAMINDA ENDİŞE VERİCİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
4 Ocak’ta gerçekleştirdiği 

Tekirdağ ziyareti kapsamında 
Süleymanpaşa Belediyesince 
başlatılan “Sahil Liman Projesi”nin 
çalışmalarının yapıldığı sahildeki 
dolgu alanında incelemelerde 
bulundu. 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini 
ziyaret eden TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, gazetecilere 
gündeme ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Son dönemde Orta 
Doğu’da yaşanan gelişmelere 
değinen TBMM Başkanı Şentop, 
İran Devrim Muhafızlarına bağlı 

Kudüs Gücü Komutanı General 
Kasım Süleymani’nin ABD hava 
saldırısında öldürülmesine 
değinerek, şunları kaydetti:

“İran’ın resmî bir görevlisi 
Kasım Süleymani, ABD 
tarafından düzenlenen suikastle 
öldürülmüştür. 

Suriye’de, Irak’ta yaşayan, 
mezhep farklılıkları sebebiyle 
çatışmalar içinde bulunan 
çevreler arasında Kasım 
Süleymani’nin faaliyetlerine karşı 
reaksiyon gösteren, bundan 
rahatsızlık duyan pek çok insan 
vardı. 

Sünnilerle ilgili yapılan katliamlar 
konusunda tepki gösteren 
çevreler vardı, bu işin bir 
boyutu. Başka bir boyutu da şu 
anda egemenlik hakkına sahip, 
bağımsız bir devletin bir kamu 
görevlisinin başka bir devletin 
yetkilileri tarafından üçüncü 
bir ülke içinde öldürülmesi 
meselesidir. Bu anlamda 
uluslararası hukuk bağlamında 
endişe verici bir tablo bu.”

TBMM Başkanı Şentop, bu 
durumun Orta Doğu’da başta Irak 
olmak üzere gelişmelere olumlu 
katkı vereceğini düşünmediğini 
söyledi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İran Devrim Muhafızlarına 
bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ABD’nin hava 
saldırısında öldürülmesine ilişkin, “Egemenlik hakkına sahip bağımsız bir 
devletin bir kamu görevlisinin başka bir devletin yetkilileri tarafından 
üçüncü bir ülke içinde öldürülmesi meselesidir.” dedi.
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28 Haziran 1996’da 
Necmettin Erbakan’ın 
başbakan, Tansu Çiller’in de 

başbakan yardımcısı olduğu 54. 
hükûmet kuruldu. 8 Temmuz’da, 
Türk siyasi tarihine REFAHYOL 
hükûmeti olarak da geçen RP-
DYP koalisyon hükûmeti güven 
oyu aldı. Ancak yaşanan olaylar 
Erbakan’ın başbakan, Çiller’in 
başbakan yardımcısı olduğu 
REFAHYOL hükûmetinin ömrünün 
yaklaşık bir yıl sürmesine sebep 
oldu. 

28 Şubat Süreci olarak 
adlandırılan bu dönem fiilî olarak, 
28 Şubat 1997 günü toplanan 
Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) 
görüşülen konuların ve alınan 
kararların bir bildiri/muhtıra 
ile açıklanmasıyla başlamıştı. 
Darbenin post-modern olarak 
adlandırılmasının sebebi ordunun 
meşru ve seçilmiş siyasete direkt 
değil dolaylı yoldan müdahale 
etmesi sebebiyle idi. Yani, ordu 
artık sivil iktidarı devirip siyaseti 

doğrudan ele almak yerine 
“MGK” gibi anayasal kuruluşları 
kullanarak iktidarı manipüle etme 
yoluna gitmişti.

28 Şubat 1997 MGK Toplantısı 

Hükûmet ile asker arasında 
tansiyonun yüksek olduğu bir 
ortamda, MGK 28 Şubat 1997 
günü Cumhurbaşkanı Demirel 
başkanlığında aylık toplantısını 
yapmıştı. Toplantı gündeminin 
“irtica” olacağı bir ay önceki 
MGK’da kararlaştırılmıştı.  
Silahlı Kuvvetlerin medyayı  
etkili bir şekilde kullanarak  
yaptığı psikolojik harple  
kamuoyu oluşturulmuş,  
medyada yer alan haberler, 
herkesin ilgisini bu toplantıya 
çekmişti. Zira, 1990’ların 
ortalarından sonra yasama, 
yürütme ve yargının yanına 
dördüncü bir güç olarak katılan 
basın/medya kamuoyunu 
harekete geçirmede her geçen 
gün etkisini artırıyordu. 

Türkiye’nin yakın dönem siyasal 
ve sosyal gelişmelerini belirleyen 
bu tarihî toplantı 9 saat sürdü. 
MGK’da kurulun asker üyeleri 
18 maddelik bir karar listesi 
ortaya koydular. Bildiride; Atatürk 
ilke ve inkılaplarının ödünsüz 
uygulanması, temel eğitimin 
zorunlu olarak 5 yıldan 8 yıla 
çıkartılması -ki, bu uygulama 
ile imam- hatiplerin orta kısmı 
kapatılacaktı- imam-hatip 
okullarının meslek okullarına 
dönüştürülmesi, tüm Kur’an 
kurslarının Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlanması gibi 
talepler vardı. Bildirinin sonunda 
“tavsiye edilir” yerine, “yaptırım” 
kelimesinin tercih edilmesi, 
alınan kararların “muhtıra” olarak 
değerlendirilmesinin sebebi oldu. 

Başbakan Erbakan’ın MGK’daki 
kararları hemen imzalamaması 
basın ve medya tarafından 
kamuoyuna kriz olarak yansıtıldı. 
Bunun üzerine MGK Genel 
Sekreterliği’nden, “kararlar 
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uygulanmazsa yaptırımlar 
gelir” şeklinde bir 
açıklama geldi. 7 
Mart’ta Cumhurbaşkanı 
Demirel, MGK kararlarının 
uygulanmaması halinde 
bunu yapanların sorumlu 
olacağını söyleyerek sivil 
hükûmetin yanında yer 
almak yerine TSK lehinde 
tavrını belirlemişti. 
Operasyonun yargı 
ayağı da ihmal 
edilmemişti. Yargıtay 
Başsavcısı Vural Savaş, 
Refah Partisi hakkında, 
“laik Cumhuriyet ilkesine 
aykırı eylemlerin odağı 
olduğu” iddiasıyla, 
Anayasa Mahkemesi’nde 
kapatma davası açmış, 
meşru ve seçilmiş 
hükûmete ordu ve 
medyanın yanında bir 
de yargı üzerinden 
savaş başlatılmıştı. 

Ülke genelinde 
oluşturulan bunalım 
havası, milletvekili 
istifaları, hükûmet 
ortağı Çiller’in istifa 
baskısı gibi hadiseler 
üst üste gelince 
Refah Partisi Genel 
Başkanı Necmettin 
Erbakan 18 Haziran’da 
başbakanlıktan istifa 
etti. Erbakan’ın istifası 
üzerine Cumhurbaşkanı 
Demirel, hükûmeti 
kurma görevini, o sıralar 
Meclis’te ikinci parti 
olan DYP’nin lideri Çiller 
yerine üçüncü parti olan 
ANAP’ın lideri Mesut 
Yılmaz’a verdi. Ancak 
sonraki yıllarda kurulan 
hükûmetler üzerinde 
de ordunun tahakkümü 
eksik olmadı. Türkiye 
ancak 2000’li yılların 
başından itibaren askerî 
vesayeti kırabildi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  
Millî İstihbarat Teşkilatı 

(MİT) yeni hizmet binasının 
açılışı dolayısıyla 6 Ocak’ta 
düzenlenen törene katıldı. Açılış 
törenine, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay 
Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 

Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, 
Çevre ve 
Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum, 
Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, 
Dışişleri 
Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, 
Hazine ve 
Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, 
İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcıları Mahir 
Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya 
ile AK PARTİ Sözcüsü Ömer Çelik 
de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
törende yaptığı konuşmada 
sahip olduğu nitelikli insan 
gücü ve çalışma azmiyle MİT’in 
Türkiye’nin karşısındaki sorunların 
çözümü konusunda kendisinden 
beklenen katkıları vermeye 
devam edeceğine inandığını 
ifade ederek, şunları kaydetti: 

“Millî İstihbarat Teşkilatımızın 
isimsiz kahramanları gerektiğinde  
‘Derviş’ ve gerektiğinde ‘Akıncı’ 
misali herhangi bir karşılık 
beklemeksizin görevlerini yerine 
getirmeyi sürdüreceklerdir. 
Bugün aynı zamanda 93’üncü 
kuruluş yıl dönümünü 
kutladığımız İstihbarat Teşkilatımız 
inşallah daha büyük başarılara 
burada imza atacaktır. Açılışını 
yaptığımız hizmet binasının 
Teşkilatımıza layık bir eser 
olduğunu ümit ediyorum. 
Teşkilat Başkanımızın ‘KALE’ olarak 
isimlendirdiği bu yeni karargâhın 
özellikle de adına yakışır şekilde 
devletimizin ve milletimizin 
koruyucu kalelerinden biri  
olarak hizmet vereceğinden 

MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI’NIN  
YENİ HİZMET BİNASI AÇILDI
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şüphe duymuyorum. Yeni hizmet 
binamızın bir kez daha hayırlı 
olmasını diliyorum.”

“Kendi oyun planımızı 
geliştirmeye ve hayata 
geçirmeye mecburuz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı 
şekilde Irak’ta yaşanan her 
hadisenin de doğrudan ve dolaylı 
olarak Türkiye’ye yansımaları 
olduğunu belirterek, “Doğu 
Akdeniz’de ülkemiz aleyhinde 
oluşturulan bölgesel ittifakların 
ve güç mücadelesinin sonucu 
yakın geleceğimiz için hayati 
öneme sahiptir. Bölgesel ve 
küresel güçlerin coğrafyamızdaki 
rekabetinin yol açtığı karmaşık ve 
değişken tablo karşısında elimiz 
kolumuz bağlı duramayız. 

Kendi oyun planımızı geliştirmeye 
ve hayata geçirmeye mecburuz.” 
dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Teşkilatın başarılı çalışmalarını 
gördükçe her türlü desteği 
verdiklerini, mevzuatını 
güçlendirdiklerini, ihtiyaç 
duyduğu teknolojik donanımlar 

için gerekli bütçeyi ayırdıklarını, 
bunun yanı sıra operasyonel 
kapasitesini artırmak amacıyla 
İHA, SİHA, istihbarat gemisi ve 
istihbarat uçağı gibi donanımları 
MİT’e kazandırdıklarını kaydetti.

“İstihbarat dağınıklığı ortadan 
kalkmış olacak”

Veri analizinin kritik bir başka 
mesele olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Özellikle teröristlerin 
ve casusların tespitinde büyük 
verinin analiz edilmesi, profilleme 
çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. 

İstihbarat toplamada hukuki olarak 
tek yetkili merci durumundaki 
İstihbarat Teşkilatımızın, veri 
analizi için ihtiyaç duyduğu 
tüm kaynaklara ulaşabilmesi 
güvenliğimizin bir gereğidir. 
Bunun için de devlete ait verilerin 
tek yerde toplanmasını sağlamak 
durumundayız. İstihbarat 
Teşkilatımız bu şekilde topladığı 
ve analiz ettiği verileri Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü gibi 

kurumlarımızla paylaşacaktır. 
Böylece istihbarat dağınıklığı 
ve koordinasyon sorunu da 
kendiliğinden ortadan kalkmış 
olacaktır.”

“Millî İstihbarat Koordinasyon 
Kurulunu oluşturduk.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
bakanlıkları ile MİT’in başını çektiği 
güvenlik kurumları arasındaki 
koordinasyonun geliştirilmesinin 
iç ve dış güvenlik açısından 
gerekli olduğuna dikkati çekti.
Amaçlarının kurumlar arasındaki 
istihbarat iş birliğini, şahıslar 
üzerinden yürütülür olmaktan 
çıkartıp sağlıklı bir mekanizmaya 
kavuşturmak olduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunun 
için önümüzdeki günlerde 
başkanlık edeceğimiz İstihbarat 
Koordinasyon Kurulunu 
oluşturduk. 

İnşallah bu kurulumuzun faaliyete 
geçmesiyle koordinasyon 
meselesi tümüyle çözülmüş 
olacaktır.” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan: 

“Ülkemizin ve dünyanın kritik bir 
süreçten geçtiği şu dönemde 
İstihbarat Teşkilatımızın desteğine 
her zamankinden daha çok ihtiyaç 
bulunuyor. 

Millî İstihbarat Teşkilatımızın isimsiz 
kahramanları gerektiğinde ‘Derviş’ ve 
gerektiğinde ‘Akıncı’ misali herhangi 
bir karşılık beklemeksizin görevlerini 
yerine getirmeyi sürdüreceklerdir.”
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TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KONUŞMASINDA ŞU MESAJLARI VERDİ:

 Ɇ Doğu Akdeniz’de ülkemiz 
aleyhinde oluşturulan 
bölgesel ittifakların ve güç 
mücadelesinin sonucu yakın 
geleceğimiz için hayati 
öneme sahiptir.

 Ɇ Bölgesel ve küresel güçlerin 
coğrafyamızdaki rekabetinin 
yol açtığı karmaşık ve 
değişken tablo karşısında 
elimiz kolumuz bağlı 
duramayız.

 Ɇ Teşkilatımız son dönemde 
PKK’nın lider kadrosuna 
yönelik olarak Kuzey Irak’ta 
yaptığı operasyonlarla 
kendini en güvende hissettiği 
yerleri örgütün adeta başına 
geçirmiştir.

 Ɇ Cemal Kaşıkçı cinayetinin 
aydınlatılmasında teşkilatımızın 
oynadığı rol uluslararası 

düzeyde ülkemizin yüzünü 
ağartacak mükemmelliktedir.

 Ɇ Teşkilatımızın sınır ötesi 
harekâtlarımızın başarıya 
ulaşmasında çok büyük 
emeği bulunuyor. Aynı 
şekilde şimdi de Libya’da 
üzerine düşen görevleri 
hakkıyla yerine getiriyor.

 Ɇ Türkiye, Teşkilatımızın her 
alandaki başarılı çalışmaları 
sayesinde hiçbir ülkenin 
icazetine ve yardımına 
ihtiyaç duymadan dünyanın 
her yerinde, kendi çıkarları 
doğrultusunda hareket 
edebilme imkanına 
kavuşmuştur.

 Ɇ Bugün olduğu gibi gelecekte 
de sınırlarımız içinden ve 
dışından ülkemize yönelik 
tehditlerin süreceği açıktır. 

Bizim de diğer alanlarla 
birlikte ve hatta öncelikli 
olarak istihbaratımızı bu 
gerçeğe uygun şekilde 
geliştirmemiz şarttır.

 Ɇ Önümüzdeki dönemde  
yurt dışında daha fazla  
örtülü faaliyet yürüten, 
teknik ve siber istihbaratta 
daha etkin istihbarat yapısı 
hedefliyoruz.

 Ɇ Başkanlık edeceğimiz  
İstihbarat Koordinasyon 
Kurulunu oluşturduk.  
Faaliyete geçmesiyle 
koordinasyon meselesi 
çözülmüş olacaktır.

 Ɇ İnternetin teröristlerce  
ve casuslarca etkin şekilde 
kullanıldığı bir dönemde, 
teşkilatın siber alana daha 
fazla eğilmesi kaçınılmazdır.
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AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Özlem Zengin, CHP 
Grup Başkanvekili Engin 

Altay, HDP Grup Başkanvekili 
Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ 
Parti Grup Başkanvekili Lütfü 
Türkkan imzası ile yayınlanan ortak 
bildiride yer alan ifadeler şöyle:

“ABD Yönetimi’nin ihtilafın iki 
tarafından biri olan Filistin’i 
bütünüyle dışlayan, tek yanlı, 
hakkaniyetten uzak bir yaklaşımla 
hazırladığı görülen söz 
konusu plan, Birleşmiş Milletler 
kararlarına ve iki devletli çözüm 
perspektifine tamamen aykırıdır. 

Bu plan, taraflar arasında bir 
müzakere zemini sağlamaktan 
ziyade, İsrail’in insanlığın 
kalbi olan Mescidi Aksa 
dahil Filistin topraklarında 
on yıllardır derinleştirerek 
sürdürdüğü işgale uluslararası 
meşruiyet kazandırmayı ve 
bunu Filistin tarafına dayatmayı 
amaçlamaktadır. Yapılmak istenen 
işgal sürecini ilhaka çevirmektir. 

Tüm Ortadoğu’nun barış, 
güvenlik ve istikrarını doğrudan 
ilgilendiren böylesine önemli bir 
konunun iç politika malzemesi 
yapılarak, Filistin halkının kendi 
geleceğini tayin hakkı başta 
olmak üzere, temel hak ve 
özgürlüklerinin hiçe sayılması ve 
uluslararası hukukun ve adaletin 
yok sayılması üzüntü ve ibret 
vericidir. Kudüs’ün statüsü, Filistinli 
mültecilerin geri dönüş hakkı 
ve yasadışı yerleşimler gibi, 
en temel problem alanlarında 
bugüne kadar izlediği politikalarla  
Filistin tarafının güvenini 
kaybetmiş bulunan ABD 
Yönetimi’nin sözde barış planı  
ölü doğmuştur. İki devletli 
çözüm vizyonunu yok sayan ve 
ilgili Birleşmiş Milletler kararları 
başta olmak üzere uluslararası 
hukukun temel kurallarının 
ihlali anlamına gelen öneriler 
içeren bu girişimin, uluslararası 
toplum nezdinde kabul görme 
ihtimali de bulunmamaktadır. Bu 
vesileyle, İsrail-Filistin meselesinin 
çözümünün, ancak 1967 sınırları 
temelinde başkenti Doğu 

Kudüs olan bağımsız, egemen 
ve coğrafi devamlılık içinde 
bir Filistin Devleti’nin vücut 
bulmasıyla mümkün olacağını bir 
kez daha vurguluyoruz. Türkiye, 
Filistin halkının temel  
hak ve özgürlüklerini 
gözetmeyen, Filistin Devleti’nin 
ve halkının kabul etmediği 
hiçbir girişimi desteklemeyecek, 
uluslararası toplumun vicdan ve 
sorumluluk sahibi üyeleriyle birlik 
ve dayanışma içinde, zulüm, 
dayatma ve işgale karşı Filistin 
halkının meşru haklarını tüm 
platformlarda savunmaya devam 
edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
grubu bulunan tüm siyasi partiler 
olarak yukarda sıraladığımız 
görüşler temelinde, İsrail-Filistin 
ihtilafına yönelik olarak ABD 
yönetiminin yayımladığı sözde 
barış, özünde istikrarsızlık ve 
çatışma mahiyetindeki planını yok 
sayıyor ve esefle kınıyoruz.”

Ortak bildiri İngilizce, Fransızca ve 
Arapça dillerinde de yayımlandı.

TBMM’DEN ABD’NİN SÖZDE ORTA 
DOĞU BARIŞ PLANINA KINAMA
TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler 29 Ocak 2020 tarihinde 
yayımladıkları ortak bildiriyle ABD’nin sözde Orta Doğu Barış Planını kınadı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Sözde 
Ortadoğu Barış Planına ilişkin sosyal medya 
hesabından şu mesajı paylaştı:

“Bugün ABD Başkanı’nca ilan edilen tek  
taraflı ‘plan’, Filistin meselesini, Kudüs’ün 
statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve 
sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye’nin Filistin 
meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve  
meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima  
kırmızı çizgimizdir.”

TBMM Başkanı Şentop, 29 Ocak 2020 tarihinde 
Filistin konusunda “tek ses” oldukları için 
partilere teşekkür etti

Şentop, sosyal medya hesabından, “TBMM’de 
grubu bulunan siyasi partiler ortak bildiriyle 
ABD’nin sözde barış planını kınayarak yok saydılar. 
Gazi Meclisimizin Başkanı olarak Filistin davası 
konusunda tek ses oldukları için partilerimize 
teşekkür ediyorum. Filistin’e yönelik işgal planını 
asla kabul etmeyeceğiz.” paylaşımında bulundu.
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TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, TBMM’nin en 
önemli birimi olan Tutanak 

Hizmetleri Başkanlığı’nın 
faaliyetlerinin süreceğini 
belirterek, TBMM’nin, 1877’de 
açılan Meclis-i Mebusan’ın 
varisi ve devamı olduğunu, 
stenografların bu dönemde 
hizmet vermeye başladığını 
aktardı. 

Meclis tarihinde ilk kez böyle 
bir tören yapıldığını bildiren 
Şentop, teknolojik gelişmelere 
işaret ederek, “Muhtemelen bu 
arkadaşlarımız, stenograf olarak 

Meclis’e, parlamentoya alınan 
son grup olabilir. Sesi yazıya 
çeviren yazılımlar gelişmeye 
başladı. Stenografi, çeyrek asır 
sonra tarihî bir meslek olarak 
anılmaya başlanabilir.” ifadelerini 
kullandı. 

Başkan Mustafa Şentop, Meclis-i 
Mebusanın açılışından önce 
yapılan ilk değerlendirmelerden 
birinde Genel Kurul 
görüşmelerinin, kayıt altına alma 
konusunun da tartışıldığının 
altını çizerek, “Bugün Meclisi 
Ayan ve Meclis-i Mebusan’daki 
görüşmeleri takip edebiliyor, 

tutanakları okuyabiliyorsak bu, 
dönemdeki stenografların 
gayretleriyle gerçekleşmiştir. 
Günümüzde gelişmiş kayıt 
teknikleri var, ancak biz burada 
bir geleneği yaşatıyoruz. Çünkü 
devletler, kurumlar bu anlamda 
gelenekleriyle ayakta dururlar.” 
dedi. Geçmişten devraldıkları 
stenografi geleneğini teknolojinin 
imkânlarından da yararlanarak 
devam ettirdiklerini belirten 
Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Parlamentomuz yaşadığı 
müddetçe de tutanak hizmetleri 
kesintisiz devam edecek. 

MECLİSİN “SIR KÂTİPLERİ” 
YEMİN ETTİ
TBMM’de 49 stenograf 
yardımcısının yemin töreni 
ilk kez basına açık olarak 
düzenlendi. TBMM Mermerli 
Salon’da 24 Şubat 2020 
tarihinde düzenlenen törende 
konuşan TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “TBMM, 
bir taraftan yasama görevini 
yaparken, diğer taraftan 
yasama hizmetlerine destek 
veren stenografları yetiştiren 
bir okul görevi de görüyor. 
Muhtemelen bu arkadaşlarımız, 
stenograf olarak Meclis’e, 
parlamentoya alınan son grup 
olabilir. Stenografi çeyrek 
asır sonra tarihî bir meslek 
olarak anılmaya başlanabilir.” 
ifadelerini kullandı.
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Stenografların mahiyetinde 
teknolojik gelişmelerde bir 
değişiklik olabilir. Tutanakları 
kayıt altına almakla görevli 
stenograflarımız, Genel Kurul’un 
yeminli kâtipleri olarak görevlerini 
yapıyorlar. İşleri kolay değil, 
şifreli yazı tekniği olduğu için 

öğrenilmesi zor bir iş. Dikkat, 
emek ve sabır isteyen bir iş. 
Bu anlamda TBMM, bir taraftan 
yasama görevini yaparken diğer 
taraftan yasama hizmetlerine 
destek veren stenografları 
yetiştiren bir okul görevi de 
görmektedir. Meclis’in, bu 

anlamda bir nevi stenografi okulu 
olduğunu söyleyebiliriz.” 

Meclis Başkanı Şentop, usta çırak 
ilişkisi içinde yetişecek stenograf 
yardımcılarının, görevlerini 
büyük bir sorumluluk şuuruyla 
yapacaklarına inandığını kaydetti.

Tutanak Hizmetleri Başkanı Doğan Aytop:

Tutanak Hizmetleri Başkanı Doğan Aytop da konuşmasında, 
stenograflığın, güven ve tarafsız olmak anlamına geldiğini  
söyleyerek, stenograflığı “sır kâtipleri” olarak tanımladı.  
Aytop, stenografların, ettikleri yemine sadık kalmaları gerektiğini 
ifade etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, konuşmaların ardından  
1,5 yıllık eğitimlerini tamamlayan 
stenograf yardımcıları için 
hazırlanan yemin tutanağını 
imzaladı. 

Kurs birincisi Tuna Özdemir’in 
okuduğu metin ile stenograf 
yardımcıları, stenograf yemini etti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu:

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da konuşmasında, 
TBMM’nin yasama faaliyetlerinin ulvi olduğunu herkesin bildiğini 
belirtti. Genç stenograflara başarı dileyen Kumbuzoğlu, “Stenograflar, 
Meclisimizin sır tutan, sır küpü elemanlarıdır, Meclisimizin 
omurgalarındandır.” dedi. TBMM’ye özgü bu mesleğin sabır istediğini 
dile getiren Kumbuzoğlu, modern kayıt cihazlarının yapamadığını, 
stenografların yaptığını anlattı. 
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Türkiye, İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünün 
göç yönetimi 
alanındaki başarılı 
çalışmalarından dolayı 
AKDENİZ-PA 2020 
ödülüne layık görüldü.

Akdeniz Parlamenter 
Asamblesi 14. Genel Kurul 
Toplantısı, Yunanistan’ın 

başkenti Atina’da gerçekleştirildi.  
Toplantıda, Türkiye, İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğünün göç yönetimi 
alanındaki başarılı çalışmalarından 
dolayı Akdeniz-PA 2020 ödülüne 
layık görüldü.

Toplantıya, TBMM Akdeniz 
Parlamenter Asamblesi Komisyon 
Başkanı ve AK PARTİ Antalya 
Milletvekilli Atay Uslu, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekilli Halil 
Özşavlı ve CHP Kahramanmaraş 
Milletvekili Ali Öztunç katıldı.

TBMM AKDENİZ-PA Türk Grubu 
Başkanı Atay Uslu, toplantının 

ardından yaptığı açıklamada, 
Türkiye’nin, layık görüldüğü 
AKDENİZ-PA 2020 ödülünü 
fazlasıyla hak ettiğini vurguladı. 

Ödülü millet adına aldıklarını 
kaydeden Uslu, “Bugün 
asamblede Türkiye’yi tabii 
alkışlıyorlar, insanlık ve 
sığınmacılar konusunda dünya, 
Türkiye’ye teşekkür ediyor, ama 
artık bu konuda biz de dünyayı 
alkışlamak istiyoruz.” dedi. 
Milletvekili Atay Uslu, uluslararası 
kuruluşların da göçmenler 
konusunda sorumlulukları 
bulunduğunu belirterek, 
bu sorumlulukların yerine 
getirilmesini beklediklerini aktardı. 
Akdeniz ve Ege’de insanların 
öldüğünü hatırlatan Uslu, “Bakın, 
Akdeniz’de bebekler, insanlar 
ölüyor. Eskiden denizler kirlenir 
balıklar kıyıya vurur, şimdi 
vicdanlar kirleniyor. Bebekler, 
Aylan bebekler, Ümran bebekler 
kıyıya vuruyor. Bu bebek 
ölümlerinden dünya sorumludur. 
Bebekler ölürken değil uyurken 
sessiz olunur.” diye konuştu.

TBMM AKDENİZ-PA Türk Grubu 
Başkanı Atay Uslu, Türkiye’nin 
göçmenler konusunda çok 

önemli adımlar attığını, ancak 
hiçbir dünya devletinin destek 
vermediğini dile getirdi. 

Türkiye’nin Suriye’de barış 
istediğini vurgulayan Uslu, 
“İdlib’de bir barış süreci olsun 
istiyoruz, İdlib’te sivil insanların 
ölmesini istemiyoruz. Bununla 
ilgili adımlarımız var, biz güvenli 
bölge oluşsun, Suriyeliler 
gönüllü olarak ülkelerine 
dönsün istiyoruz. Biz üzerimize 
düşen görevi yapmaya devam 
edeceğiz, çocuklar ölmesin 
diyoruz, insanlar evinden, 
yurdundan ayrılmasın istiyoruz.” 
ifadesini kullandı. 

Milletvekili Atay Uslu,  
BM Mülteciler Yüksek Komiseri 
Filippo Grandi’nin Türkiye’nin 
daha fazla Suriyeli sığınmacı 
alması yönündeki açıklamalarına 
değinerek, “BM Mülteciler Yüksek 
Komiserinin görevi, Akdeniz’de 
ölen sığınmacıları saymak değil, 
insanlar Akdeniz’de ölmesinler 
diye çaba sarf etmektir. 
Onları, Cenevre Sözleşmesini 
uygulamaya, çocukların ve 
göçmenlerin ölmemesi için  
çaba sarf etmeye davet 
ediyoruz.” diye konuştu.

TÜRKİYE, AKDENİZ-PA 2020 
ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ
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TBMM’de, 28-31 Ocak 2020 tarihleri arasında 
TSE tarafından Kalite Yönetim Sistemi Gözetim 
Tetkikleri yapıldı. TBMM’ye yapılan tetkikler 
sonucu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Çevre 
Yönetim Sistemi ve Enerji Verimliliği Yönetim 
Sistemi belgelerinin geçerliliğinin sürdürülmesi 
uygun bulundu.

2006 yılında Kalite Yönetim 
Sistemi belgesinin 
alınmasının ardından, 2010 

yılında Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi, 2014 yılında Çevre 
Yönetim Sistemi ve 2015 yılında 
Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi 
belgelerini almaya hak kazanan 
TBMM İdari Teşkilatının, yönetim 
sistemi uygulamalarıyla hizmet 
kalitesi çalışmaları devam ediyor. 

Bu kapsamda, çalışmalarında 
daha kapsamlı yenilikler 
uygulamayı sürdüren TBMM, 
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından 28 Ocak 2020 tarihinde 
başlayan Kalite Yönetim Sistemi 
Gözetim Tetkik sürecini 31 Ocak 
2020 tarihinde olumlu bir şekilde 

tamamladı. TBMM’nin yapılan 
tetkikler sonucu Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim 
Sistemi ve Enerji Verimliliği 
Yönetim Sistemi belgelerinin 
geçerliliğinin sürdürülmesi uygun 
bulundu.

Çevre ve Gıda Güvenliği 
Yönetim Sistemleri konusunda 
TBMM’nin Çevre Politikası şöyle 
tanımlanıyor: 

“Hizmet ve faaliyetlerden 
kaynaklanan olumsuz çevre 
etkilerini ve atıklarını azaltmak, 
çevre kirliliğini önlemek, 
doğal kaynakları etkin ve 
verimli kullanmak, çevre 
performansını ve çalışanların 

çevre bilincini arttırmak, uygunluk 
yükümlülüklerini yerine getirmek, 
çevre yönetim sistemi etkinliğini 
sürekli iyileştirmek, tüm bu 
bilgi ve birikimi ilgili taraflarla 
paylaşmaktır.” 

Meclis’in Enerji Politikası da, 
faaliyetlerde enerji tüketimini 
optimize etmek ve verimliliği 
arttırabilmek amacına dayanıyor. 
Bu amaç için enerji verimli 
ürünler ve hizmet satın alınmasını 
destekleyerek, yürürlükteki yasal 
ve diğer şartları dikkate alarak, 
enerji yönetimi ve performansın 
sürekli iyileştirilmesi için TBMM 
çalışanlarının bilinçlendirilmesini, 
eğitimini ve ilgili tüm tarafların 
bilgilendirilmesini hedefliyor. 

Kalite Politikası ise, yasama, 
denetim ve temsil süreçlerinde 
sunulan hizmetleri, mevzuat ve 
kalite yönetim sistemi şartlarına 
uygun olarak, iyi yönetim ilkeleri 
çerçevesinde, paydaşların 
dengeli memnuniyetlerini 
dikkate alarak belirlenen 
hedefler doğrultusunda sürekli 
iyileştirmeyi amaçlıyor. 

TBMM’NİN HİZMET KALİTESİ 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
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Küresel erken aşama yatırım ve sermaye 
piyasalarının “Davos”u olarak kabul edilen 
Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business 
Angels Investment Forum-WBAF), 500 milyar 
dolarlık fonu yöneten melek yatırımcıları 
İstanbul’da buluşturdu.

Anadolu Ajansı’nın “Global 
İletişim Ortağı” olduğu, 
dünyanın en büyük erken 

aşama sermaye ve yatırım 
piyasaları topluluğu Dünya Melek 
Yatırım Forumu, İstanbul’da 17-18 
Şubat 2020 tarihleri arasında 
yapıldı. Forum, 92 ülkeden çok 
sayıda delegenin katılımıyla  
24 ana oturumda 132 
konuşmacıya ev sahipliği yaptı.

Forumun açılış oturumunda 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfi Elvan konuşma 
yaptı. Komisyon Başkanı Lütfi 
Elvan, ticari faaliyetlerde 
sınırların, milletlerin ve dillerin, 
küreselleşmenin etkisiyle 
daha az önemli hâle geldiğini 

vurgulayarak, “Yarının dünyasını 
yeni fikirlerle ve inovasyonlarla 
şekillendirmek önem taşıyor. 
Dünya Melek Yatırım Forumu 

kapsamında düzenlenen  
Dünya Kongresi, yatırımlar ve 
iş birlikleri açısından fırsatlar 
sunuyor.” dedi. 

Lütfi Elvan, dünyanın bir 
bölümünün diğer bölümü 
üzerinde etkisi olduğunu 
belirterek, şunları kaydetti: 

“Bir zincirin halkaları gibi, daha 
yakın ilişkiler kurarak birbirimizden 
bir şeyler öğrenmeliyiz. Birbirine 
daha bağlı hâle gelen dünyada, 
girişimciliğin, inovasyonların ve 
teknolojik gelişmelerin küresel 
ekonominin dönüşümünün 
arkasındaki ana unsurlar 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu noktada, start-up’lara 
büyümesi için kaynak sağlayan 
ve yeni fikirlerin başarılı olması 
için çalışan melek yatırımcılar 
anahtar rol üstleniyor. 

Büyük marketleri domine eden 
çok sayıda küresel şirket, kararlılık 
ve tutkuya sahip girişimciler 
tarafından kuruldu.”

Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı’na TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mali Ekonomi Bakanı Safia Boly, Mauritius 6. Devlet Başkanı  
Prof. Ameenah Gurib-Fakim Malezya Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato Lokman Hakim Ali, İspanya Endülüs Hükümeti 
Uluslararası İlişkiler Genel Sekreteri Jose Enrique Millo Rocher, Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado Peralta ve Arnavutluk Girişimcilik Bakanı 
Eduard Shalsi katıldı.

“MELEK YATIRIMCILAR” 
İSTANBUL’DA BULUŞTU
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“Melek yatırımda Avrupa’da 
4’üncü sıradayız”

Elvan, Türkiye’nin, girişim 
sermayesi ve melek yatırımı 
geliştirmekte kararlı olduğunu 
vurgulayarak, “Melek yatırım ve 
girişim sermayesi hacmi şu anda 
yeterli büyüklükte olmamasına 
rağmen bu alanlarda yüzde  
66 büyüme sağladık. 2019’da  
102 milyon dolara ulaştık.” 
ifadelerini kullandı. Küresel 
melek yatırım hacmine değinen 
komisyon başkanı Elvan, melek 
yatırımcıların sadece ABD’de 
23 milyar dolar, Avrupa’da ise 
7,5 milyar avro yatırım yaptığını 
anlattı. Lütfi Elvan, “Türkiye ise 
141 melek yatırımcı ile melek 
yatırım sıralamasında Avrupa’da 
4’üncü sırada yer alıyor.” dedi. 
Türkiye’de şu anda 67 teknopark 
olduğunu ve 56 bin firmanın 
bu teknoparklarda faaliyet 
gösterdiğini kaydeden Elvan, bu 
şirketlere yönelik vergi istisnası 
ve teşvik konusunda sağlanan 
kolaylıklara değindi. 

WBAF Başkanı Baybars Altuntaş 
da Forumda yaptığı konuşmada, 
WBAF 2020’nin, dünyanın en 
büyük erken aşama sermaye 
ve yatırım piyasaları topluluğu 
olduğunu belirterek, etkinliğin, 
sadece melek yatırımcılar ve 
politika yapıcılar için bir fırsat 
olmadığını, aynı zamanda yeni 
bağlantılar kurmak ve iş fırsatları 
yakalamak açısından endüstri 

ve işletme yöneticileri için de 
fırsatlar sağladığını kaydetti. 

Bakanlar Yuvarlak Masa 
Toplantısı’na 7 ülkeden bakanlık 
düzeyinde katılım

Forum kapsamında 
gerçekleştirilen Bakanlar Yuvarlak 
Masa Toplantısı’na 7 ülkeden 
bakanlık düzeyinde katılım 
sağlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Lütfi Elvan’ın yönettiği 
toplantıya; Mali Ekonomi Bakanı 
Safia Boly, Mauritius 6. Devlet 
Başkanı Prof. Ameenah Gurib-
Fakim, Malezya Uluslararası 
Ticaret ve Endüstri Bakanlığı 
Genel Sekreteri Dato Lokman 
Hakim Ali, İspanya Endülüs 
Hükümeti Uluslararası İlişkiler 
Genel Sekreteri Jose Enrique 
Millo Rocher, Meksika Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Martha Delgado 
Peralta ve Arnavutluk Girişimcilik 
Bakanı Eduard Shalsi katıldı.

Katılımcıların, yönettikleri 
ekosistemler arasındaki iş birliğinin 
nasıl artırılacağını ele aldığı 
toplantıda, kamu ve özel kurumlar 
arasında uluslararası diyaloğun 
geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Forumda, küresel ortaklık 
anlaşmaları imzalandı

Dünya Melek Yatırım 
Forumu kapsamında “Finansal 

Tabana Yayılma ve Ekonomik 
İşbirliği Anlaşmaları için 
Küresel Ortaklıklar” imza töreni 
gerçekleştirildi.

“Finansal Tabana Yayılma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları 
için Küresel Ortaklıklar” için 
WBAF Başkanı Baybars Altuntaş 
ve muhatap ülke ile STK 
yetkililerince imzalar atıldı.
Bu çerçevede, WBAF ile Mali 
hükümeti, Meksika Dışişleri 
Bakanlığı, Antalya Organize 
Sanayi Bölgesi ve Antalya 
Teknopark, The Three Cultures 
Foundation, Royal Academy of 
Science International Trust ile 
kapsamlı sosyal ve ekonomik iş 
birliği anlaşmaları imzalandı.

Forum, Kraliyet Akademisi Başkanı Princess Dr. 
Nesrin El Hashemite tarafından “Sosyo-ekonomik 
Sürdürülebilir Gelişme için Bilimde Kadınlar ve 
Kızlar” imza törenine ev sahipliği yaptı.

Forumda, “Dünya Mükemmellik Ödülleri”nde alanında öne çıkan teknolojiler 
üreten; kişiler, startup’lar, scaleup’lar, KOBİ’ler ve melek yatırımcılar 
ödüllendirildi. Ödüller WBAF Başkanı Baybars Altuntaş tarafından verildi.
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10 OCAK
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 

dolayısıyla İstanbul’da görev 
yapan basın mensuplarıyla 
Filizi Köşk’te bir araya geldi. 
Basın mensuplarının Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutlayan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, bugünün 212 sayılı 
Kanun’un Resmî Gazete’de 
yayımlanmasının 59. yıl dönümü 
olduğunu anımsatarak, o 
dönemde 9 gazetenin, 
bu kanunla gazetecilerin 
haklarını korumak için getirilen 
düzenlemelere karşı çıkan bir 
bildiri yayımladıklarını anlattı. 

Demokrasi, insan hakları, ifade 
ve basın hürriyeti bağlamında 
bakıldığında olumsuz 
gelişmelerin tüm dünyada 
olduğunu belirten TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İfade hürriyeti, demokrasi, basın 
hürriyeti bakımından bundan 

10 yıl öncesine göre daha iyi 
bir durumda olduğumuzu 
söyleyemeyiz. Bunun dünyadaki 
şartlarla ve konjonktürle de 
ilgisi var. Özgürlük, güvenlik 
dengesi var. Zaman zaman 
bunun etkilediği bir tablo 
oluyor siyasette. Türkiye’yle ilgili 
değerlendirmeleri yaparken 
ülkemizi sadece kendi başına, 
uzayda, özel bir yere sahip 
müstakil bir varlık olarak değil, 
bu dünyanın şartları içerisinde 
değerlendirmek lazım. Muhakkak 
dünyada da Türkiye’de de bu 
anlamda demokrasi, basın 
ve ifade hürriyetinin alanının 
genişlemesi için gerekli adımları 
atmak mecburiyetindeyiz.”

“Medya değişim içerisinde”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, artık gazetelerin çok 
fazla okunmadığını, vatandaşların 
gündemi ve haberleri dijital 
medyadan ve sosyal medyadaki 
bireyselleştirilmiş haber 
kanallarından takip ettiğini, 

medyanın bir değişim içerisinde 
olduğunu dile getirdi. 

Her anlamda önemli bir 
değişimin olduğu bir süreçten 
geçildiğini, Birleşmiş Milletler 
(BM) başta olmak üzere barışı 
tesis etmek üzere kurulan 
kuruluşların etkisizliğinin daha 
fazla görüldüğünü belirten TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
“Libya’da BM’nin sesi duyulmuyor. 
Irak’ta yaşanan İranlı General 
Kasım Süleymani’nin bir suikastle 
ABD tarafından öldürülmesi 
üzerine BM’den hiçbir ses 
duymadık, sesi duyulamayacak 
hâle geldi. Bunların uluslararası 
hukukun ne dediğini söyleyen 
kuruluşlar olması gerekiyor ama 
bir etkisizleşme var. Çünkü o 
paradigma değişti. Bu kuruluşları 
var eden siyaset ve hukuk 
anlayışı uluslararası anlamda 
değişti. Şimdi yenilerinin yeni 
anlayışlarla kurulması dönemine 
girdik, bunun arayışları var.” 
değerlendirmesini yaptı. Dinamik 
bir süreçten geçildiğine dikkati 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla 
İstanbul’da görev yapan basın mensuplarıyla Filizi Köşk’te bir araya geldi.
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çeken TBMM Başkanı Şentop, 
“Türkiye gerek bölgesinde 
gerek dünyada bu süreçlerde 
dinamik politikalar üreterek, oyun 
kurarak ilerlemeye çalışıyor. 
Dünyada oyun kurabilen ve oyun 
kuramayan, başka devletlerin 
oyununun aktörü olan devletler 
var. Türkiye oyun kurabilenler 
arasında. Türkiye bölgemizde 
ve dünyada barışın sağlanması, 
milletimizin çıkarlarının korunması 
yönünde hedeflerini ortaya 
koyuyor. Oyun kuruyor ve bunun 
başarılı olması için elinden gelen 
gayreti gösteriyor.” dedi. TBMM 
Başkanı Şentop, yeni kurulacak 
dünya düzeni içinde etkili aktör 
olmak isteyen ülkelerin pozisyon 
belirleme mücadelesinin 
süreceğini anlattı. 

TBMM Başkanı Şentop, 
gazetecilerin sorunlarını dinledi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, konuşmasının ardından 

basın mensuplarının, “dijital 
medyada çalışan gazetecilere 
Basın Kartı verilmemesi”, “iş 
bulamadıkları için mesleklerini 
yapamayan ya da çok zor 
şartlarda yapmak zorunda olan 
gazetecilerin durumları”, “kıdem 
tazminatlarının 26 günden 
hesaplanması”, “Basın Kartı’nın 
Marmaray’da kullanılamaması”, 
“gazetecilerin itibarlarının 
korunması” ve “okullarda 
medya okuryazarlığı derslerinin 
verilmesi”ne ilişkin sorunlarını 
ve önerilerini dinledi, gündeme 
ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, dijital medyada 
çalışan gazetecilere basın kartı 
verilmediğinin hatırlatılması 
üzerine, “Hukuk, genellikle 
bu tür gelişmelerin biraz 
arkasından gider. Çünkü başında 
öngörebilmeniz lazım nasıl 
gelişeceğini, bunu tahmin 
edemiyorsunuz. Belli kriterler 

dahilinde düzenlemek lazım.” 
ifadelerini kullandı. 

“FETÖ’yle mücadele konusu 
hepimizin üzerinde hassasiyetle 
durduğu bir konu.”

TBMM Başkanı Şentop, FETÖ ile 
mücadeleye ilişkin şöyle konuştu: 
“FETÖ’yle mücadele konusu 
hepimizin üzerinde hassasiyetle 
durduğu bir konu. Türkiye bu 
örgütün ilk sırada tehdit ettiği 
ülke ama faaliyet gösterdiği 
bütün ülkeler bakımından bir 
tehdit. Bazı ülkelerde siyasette, 
bürokraside değişim süreçleri 
oluyor. Böyle süreçler onlar 
bakımından bulunmaz bir fırsat. 
Zaman zaman bu tür yerlerde 
başlarını yeniden çıkarmaya 
çalıştıklarını görüyoruz. Yakın 
zamanda ziyaret ettiğim ülkede 
böyle bir durum var ve yeni 
ortaya çıkan durumlarla ilgili 
kendilerini ikaz ettim. Faydalı ve 
etkili oldu. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, programa katılan basın mensuplarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anısına pasta kesti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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PARLAMENTO MUHABİRLERİNE ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
TBMM İdare Amiri ve AK PARTİ Ankara Milletvekili  
Orhan Yegin ile TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanı Nurcan Atlas parlamento muhabirlerinin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

TBMM İdare Amiri ve  
AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Orhan Yegin ve TBMM 

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler 
Başkanı Nurcan Atlas,  
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla Meclis basın 
koridorunda parlamento 
muhabirleriyle bir araya gelerek, 
sohbet etti. 

Parlamento Muhabirleri Derneği 
(PMD) Başkanı Göksel Bozkurt’u 
ziyaret eden Orhan Yegin, 
gazetecileri tebrik ederek, 
“Hakikaten önemli bir gün. 
Türkiye’ye özgün şekilde kutlanan 
bir gün.” dedi. 

Gazetecilerin, TBMM’de gece 
geç saatlere kadar mesailerini 
sürdürdüğünü, yoğun bir 
çalışma yürüttüğünü söyleyen 
Yegin, gazetecilerin daha rahat 
çalışabilmeleri için ellerinden 
geleni yapmaya çalıştıklarını 

belirtti. TBMM İdare Amiri  
Orhan Yegin, “Hep beraber 
vatanımızı, milletimizi, 
değerlerimizi ayakta tutmaya 
çalışıyoruz, çabalıyoruz. 
Herkes kendi çerçevesinden 
bir şekilde halka hizmet 
noktasında. Kimi yürütme, kimi 
yasama, kimi denetleme, kimi 
ise halkın haber alma hakkını 
ayakta tutma noktasında. 
Hepimiz büyük bir mücadele 
içindeyiz. Bu mücadelemizi yine 
memleketimizin, milletimizin 
menfaatleri doğrultusunda 
sürdürmeye devam edeceğiz.” 
diye konuştu. 

Ziyarette, TBMM Basın, Yayın ve 
Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları 
Necati Sungur ve İsmail Fidanay 
da yer aldı. 

Öte yandan AK PARTİ Grup 
Başkanı Ankara Milletvekili  
Naci Bostancı da 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü dolayısıyla 
PMD’yi ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekilleri 
Erkan Akçay ve Levent Bülbül, 
MHP Grubu adına parlamento 
muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutladı. 

CHP Kahramanmaraş Milletvekili 
Ali Öztunç ile İzmir Milletvekili 
Mehmet Ali Çelebi, CHP Grubu 
adına parlamento muhabirlerinin 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutladı.

Öztunç ve Çelebi, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla Meclis basın 
koridorundaki ofisleri gezerek, 
parlamento muhabirleriyle 
sohbet etti, daha sonra 
Parlamento Muhabirleri Derneği 
Başkanı Göksel Bozkurt’a ziyarette 
bulundu. 

CHP İstanbul Milletvekili  
Mahmut Tanal da PMD’yi 
ziyaret ederek, parlamento 
muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj 
yayımladı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
hayatı haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve 
siyasi etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir 
görev ifa ettiklerini belirtti. TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin yasal 
hak ve yükümlülüklerinin çerçevesini çizen  
212 sayılı Basın İş Kanunu’nun kabul edilişinin  
59. yılına girildiğini bildirdi. 

Gazeteciler için hayati önemi haiz yasanın kabul 
edilişinin yıl dönümü vesilesiyle 10 Ocak  
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Şentop, hayatı 
haberleştirerek ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi 
etkileşim sağlayan gazetecilerin önemli bir görev ifa 
ettiklerini vurguladı.

Dijital teknolojinin gelişip yaygınlaştığı süreçte 
çalışma şartları ve platformları giderek değişen 
gazetecilerin, buna rağmen görevlerini büyük 
bir gayret ve fedakârlıkla yerine getirmeye 
çalıştıklarının altını çizen TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Şartlar değişse de hak ve 
hürriyetlerin korunması, demokrasinin yaşatılması 
konusunda da sorumluluk sahibi olan gazetecilerin 
habercilik görevlerini bağımsız, tarafsız ve objektif 
bir şekilde yerine getirmelerinin kamuoyunun 
doğru bilgilendirilmesinin temel şartı olduğuna 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, dünyada ve Türkiye’de 
meydana gelen olayları haberleştirme görev ve 
sorumluluğunu üstlenen gazeteciler için daha iyi bir 
gelecek temennisinde bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “GAZETECİLER 
ÖNEMLİ BİR GÖREV İFA EDİYOR”
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Resmî ziyaret programı 
için ilk olarak Cezayirli 
mevkidaşı Abdulmecid 

Tebbun’un davetine icabetle 
Cezayir’e giden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
MİT Başkanı Hakan Fidan, 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Cezayir 
Houari Boumediene 
Havalimanı’na gelişinde 
Cumhurbaşkanı 
Abdulmecid 
Tebbun tarafından resmî 
törenle karşılandı.

Erdoğan ve Tebbun’un 
tören alanındaki yerlerini 
almalarının ardından iki 
ülke millî marşları çalındı. 
Tören kıtasını denetleyen 
Erdoğan ve Tebbun,  
daha sonra heyetlerini 
birbirine takdim etti. 

Karşılamada, Cezayir Kültür 
Bakanı Malika Bendouda, 
Protokol Müdürü Belkacem 
Laribi ve Türkiye’nin Cezayir 
Büyükelçisi Mahinur Özdemir 
Göktaş da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Türkiye ile güçlü bağları bulunan, 
önemli ekonomik paydaşlardan 
biri olan Cezayir’i ziyareti, 
Cumhurbaşkanı Abdülmecid 
Tebbun’un geçen yıl aralık ayında 
göreve gelmesinin ardından 
bu ülkeye Devlet Başkanı 

seviyesindeki ilk resmî ziyaret 
olma özelliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmî 
karşılama töreninin ardından 
Cezayir Cumhurbaşkanı 
Abdulmecid Tebbun ile Şehitler 
Abidesi’ne geçti. Abideye çelenk 
bırakan Erdoğan, Cezayir Millî 
Marşı’nın dinlenmesinin ardından 
şehitler için dua etti.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi Kurulması Hakkında 
Anlaşma imza altına alındı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cezayir 
Cumhurbaşkanı Abdulmecid 
Tebbun ile bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 
baş başa görüşme basına 
kapalı gerçekleştirildi. Baş başa 
görüşmenin ardından heyetler 
arası görüşmeye geçildi. Heyetler 
arası toplantıda, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Millî İstihbarat 
Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da yer aldı.

Ortak basın toplantısı öncesi 
Erdoğan ve Tebbun, iki ülke 
arasında Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi Kurulması 
Hakkında Anlaşma’yı imzaladı.

CUMHURBAŞKANI  
ERDOĞAN CEZAYİR’DE 
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cezayir’deki temaslarını 

tamamlayarak, resmî temaslarını 
sürdürmek üzere Gambiya’ya 
gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
27 Şubat 2020 tarihinde Banjul 
Uluslararası Havalimanı’na 
gelişinde Cumhurbaşkanı 
Adama Barrow tarafından resmî 
törenle karşılandı. Erdoğan ve 
Barrow’un tören alanındaki 
yerlerini almalarının ardından iki 
ülke millî marşları çalındı. Tören 
kıtasını denetleyen Erdoğan ve 
Barrow, daha sonra heyetlerini 
birbirine takdim etti. Karşılamada, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou 
Touray, Dışişleri Bakanı Mamadou 
Tangara, Genelkurmay Başkanı 
Masaneh Kinteh, Emniyet Genel 
Müdürü Mamur Jobe, İstihbarat 
Birimi Başkanı Osman Sowe, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri 
Muhammed Jallow, Gambiya’nın 
Ankara Büyükelçisi Landing Kinteh 
ile Türkiye’nin Banjul Büyükelçisi 
Tolga Bermek de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Barrow, törenin ardından bir süre 
görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi 
Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da Gambiya’ya 
gitti. Temasları kapsamında 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Adama Barrow ile baş başa 
görüşme gerçekleştirdi. Ardından 
heyetlerarası toplantıya geçildi.

İki ülke arasında anlaşmalar 
imzalandı

Ortak basın toplantısı öncesinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow 
huzurunda iki ülke arasında 
anlaşmalar imzalandı. 

Bu doğrultuda iki ülke 
hükümetleri arasındaki Gençlik ve 
Spor Alanında İş Birliği Anlaşması 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
ile Gambiya Dışişleri, Uluslararası 

İş Birliği ve Yurt Dışında Yaşayan 
Gambiyalılar Bakanı Mamadou 
Tangara tarafından imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri 
Başkanlığı ile Gambiya Ulusal 
Arşiv Hizmetleri Arasında İş Birliği 
Protokolü ise Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal 
ve Gambiya Personel Yönetim 
Ofisi Müsteşarı Lamin Jawara 
tarafından imza altına alındı. Baş 
başa ve heyetler arası görüşme 
sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama 
Barrow ortak basın toplantısı 
düzenledi.

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN GAMBİYA’DA 
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Senegalli mevkidaşı Macky 

Sall’in davetine icabetle  
28 Şubat 2020 tarihinde 
Senegal’e gitti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Dakar Uluslararası Blaise 
Diagne Havalimanı’nda Senegal 
Cumhurbaşkanı Macky Sall’in 
eşi Meryem Faye Sall, Senegal 
Devlet Bakanı Mahammad Boun 
Abadallah Dionne, Thies Bölge 
Valisi Mouhamadou Moustapha 

Ndao, Thies Valisi Moussa 
Diagne, Senegal’in Ankara 
Büyükelçisi Mustafa 
Mbacke ve Türkiye’nin 
Dakar Büyükelçiliği Geçici 
Maslahatgüzarı Büyükelçi 
Nur Sağman tarafından 
resmî törenle karşılandı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile eşi Emine Erdoğan, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
MİT Başkanı Hakan Fidan, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ve 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın da Dakar’a gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 
gelişinde makam aracından 
inerken Cumhurbaşkanı 

Sall tarafından karşılandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
iki ülkenin millî marşlarının 
çalınmasının ardından tören 
kıtasını selamladı.

Resmî törenin ardından 
tokalaşarak gazetecilere 
görüntü veren Erdoğan ve Sall, 
baş başa görüşmeye geçti. İki 
ülkenin Cumhurbaşkanlarının 
nezaretinde heyetler arası 
görüşme sonrasında ise, ikili 
anlaşmalar imzalandı. Türkiye 
adına anlaşmayı Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ve Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan imzaladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Senegal 
Cumhurbaşkanı Macky Sall 
ile baş başa ve heyetler arası 
görüşme sonrası ortak basın 
toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Senegal Cumhurbaşkanı Macky 
Sall ile Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nda düzenlenen Türkiye-
Senegal İş Forumu’na iştirak 
ederek, katılımcılara seslendi.

CUMHURBAŞKANI  
ERDOĞAN SENEGAL’DE 
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 7 Şubat’ta 
AP Başkanı David Maria 

Sassoli’ye hitaben yazdığı 
mektupta, “Başkanı olduğunuz 
Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı 
altında 5-6 Şubat tarihlerinde 
gerçekleştirilen gayriresmî 
etkinlikte Avrupa Birliğinin 
(AB) terör örgütleri listesinde 
bulunan PKK üyelerinin katılımıyla 
terör örgütü propagandası 
yapıldığını öğrenmekten derin 
bir üzüntü duyuyor, bu skandal 
faaliyeti şiddetle kınıyorum” 
dedi. “Söz konusu etkinlik güya, 
hukuku ve evrensel değerleri 
savunan AP için tam anlamıyla 
bir utanç vesilesidir” diyen 
TBMM Başkanı, tepkisini şöyle 
sürdürdü: “Üzülerek ifade etmek 
isterim ki, etkinlikte yaşanan 

gelişmeler terörü ve terör 
örgütlerini meşrulaştırmanın 
dışında başka hiçbir amaca 
hizmet etmemiştir. Bu etkinlik, 
yaklaşık 40 yıldır on binlerce 
vatandaşını terör eylemlerine 
kurban vermiş Türk halkının 
yüreğinde ve vicdanında ise 
derin bir yara açmıştır. Etkinliğin 
gerçekleştirilmesine izin veren 
AP, terör örgütü üyelerinin AP 
binalarına girmelerini yasaklayan 
AP Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 
2017 tarihli kararını ihlal ederek, 
kendi kurallarıyla ters düşmüştür.”

“Terörün dini, dili ve ırkı 
olamaz.”

Terörün dini, dili ve ırkı 
olmadığını, tamamen masum 
insanların kanlarıyla beslenen 

bir olgu olduğuna dikkat çeken 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, “Terörün sadece 
Türkiye’nin değil, Avrupa’nın ve 
dünyanın ortak düşmanı olduğu 
unutulmamalıdır. Bugün PKK 
elebaşlarına destek veren bazı 
AP üyeleri şunu unutmamalıdır ki, 
hiçbir kuralı ve kutsalı olmayan 
terör örgütleri, yarın silahlarını 
dost göründükleri kişilere ve 
kurumlara da doğrultacaktır” 
uyarısında bulundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop mektubunu, “Başta 
Avrupa Parlamentosu olmak 
üzere AB’nin tüm kurumlarını, 
teröre karşı ayrım gözetmeyen, 
çifte standartsız, tutarlı ve samimi 
bir mücadele sergilemeye davet 
ediyorum” sözleriyle bitirdi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: “TERÖR 
DÜNYANIN ORTAK DÜŞMANIDIR”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AP çatısı altında 5-6 Şubat 
tarihlerinde gerçekleştirilen ve PKK elebaşlarının katıldığı toplantıdan 
dolayı Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli’ye kınama 
mektubu gönderdi.
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MİLLET KÜTÜPHANESİ’NİN 
MİLYONLARCA KİTAPLA DOLU RAFLARI 
ZAMANDA YOLCULUĞA ÇIKARIYOR

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde kapılarını açan 
ve raflarında milyonlarca 

eserin yer aldığı Türkiye’nin en 
büyük kütüphanesi, ilk günden 
kitapseverlerin buluşma noktası 
oldu. Milyonlarca eserle 
kitapseverlere tarihte yolculuk 
imkânı sunan Türkiye’nin en 
büyük kütüphanesi, her yaştan 
kitapseveri ağırlıyor. Vatandaşların 
büyük ilgi gösterdiği 24 saat açık 
kütüphane, hem gündüz, hem 
gece saatlerinde ziyaretçi akınına 
uğruyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan açılış töreninde 
yaptığı konuşmasında aşağıdaki 
ifadeleri kullandı: “Eğer yüzlerce 
kitabınız varsa yüzlerce alimin 
dostusunuz ve onların ilminden 
faydalanıyorsunuz demektir. 

Bu da bir nevi dünyada cennet 
hayatı yaşamak, cennet 
meyvelerinden tatmaktır.

Nerede bir soykırım, savaş, 
medeniyet yıkımı varsa ilk hedef 
yine kütüphaneler olmuştur.

Bu kütüphane ile tarihe uzanan 
köprüler kuruyor, coğrafyalar 
arasında kavşaklar inşa ediyoruz. 
İstiyoruz ki gençlerimiz, 
araştırmacılarımız milyonlarca 
kitabın bulunduğu rafların 
arasında dolaşsın.

Bugün açılışını yaptığımız Millet 
Kütüphanesi ile Külliye’mizi 
inşallah tamama erdirmiş 
oluyoruz.

Kütüphanemiz, daha inşa 
aşamasında yurt içinden ve yurt 
dışından 134 farklı dilde kitap 
akışı ile zenginleşmiş, çok farklı 
disiplinlerden 4 milyon basılı 
esere kavuşmuştur. İnşallah bu 
kitap seferberliğini daha da 
genişletecek, en kısa sürede 
5 milyonu da aşan bir hacime 
kavuşacağız.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin konuğu Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımı ile  
20 Şubat 2020 tarihinde yapıldı.
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Rami Kışlası’na inşa ettiğimiz 
muhteşem kütüphaneyi de 
inşallah yakında milletimizin 
hizmetine sunacağız. 

Nadide eserlerden oluşan 
kütüphanesi bulunan tüm ilim, 
fikir ve sanat erbabımızı, eserlerini 
ve isimlerini yaşatmak üzere 
buraya bağışta bulunmaya davet 
ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın davetlisi olarak 
Türkiye’de bulunan Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev de açılış töreninde 
yaptığı konuşmada, “Özbekistan 
halkı ‘Düğüne hediye ile gidilir.’ 
diyor. Buna uyarak biz Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi’ne 350’den fazla 

çeşitli konularda 
kitaplar getirdik.” 
dedi. 

Mirziyoyev, 
kütüphanenin 
Türk halkına 
hayırlı olması 
temennisinde 
bulunarak, 
kadim ve 
çağdaş mimari 
gelenekleri 
bünyesinde 
barındıran bu 
görkemli yapının, 
her türlü takdire 
layık olduğunu 
dile getirdi. 

Şevket 
Mirziyoyev, 
“Bugün 
Türkiye’de 
büyük şenlik, 
tabiri caizse 
marifet ve  
maneviyat 
düğünü 
yapılmaktadır” 
ifadelerini 
kullandı.
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Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum kapsamında ürün 
ihracatı ile e-Ticaret’te 

uygunsuz ve güvenilir olmayan 
ürün satışına müeyyide 
uygulanması gibi düzenlemeleri 
de içeren Ürün Güvenliği ve 
Teknik Düzenlemeler Kanunu, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
onaylandı. 7223 sayılı Kanun, 
Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 

KANUNDA ÖNE ÇIKAN BAZI 
ÖNEMLİ MADDELER ŞÖYLE:

• Bu Kanun, piyasaya arz 
edilmesi hedeflenen, arz 
edilen, piyasada bulundurulan 
veya hizmete sunulan tüm 
ürünleri kapsar.

• Avrupa Birliği üyesi ülkelere 
ihraç edilen veya ihraç 
edilmesi hedeflenen ürünler 
bu Kanun kapsamında piyasaya 
arz edilmiş sayılır.

• Bir ürüne ilişkin özel 
bir kanunun bulunması 
durumunda, bu Kanun 
hükümleri söz konusu 
ürüne, özel kanunda hüküm 
bulunmayan hallerde uygulanır.

• Avrupa Birliği üyesi ülkeler 
dışındaki ülkelere ihraç edilen 
veya ihraç edilmesi hedeflenen 
ürünler bu Kanunun kapsamı 
dışındadır. Ancak bu ürünlerin 
de güvenli olması, tağşişe 
konu olmaması ve ürüne 
ilişkin işaretleme, etiketleme 
ve belgelendirmenin alıcıyı 
yanıltmayacak şekilde 
yapılması zorunludur.

• Ürünlerin, teknik 
düzenlemesine uygun olması 

zorunludur. Bu hüküm, 
kullanılmış olmakla birlikte 
değişiklik yapılarak piyasaya 
tekrar arz edilen veya arz 
edilmesi hedeflenen ürünler 
ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler 
dışındaki ülkelerden ithal 
edilen eski ve kullanılmış 
ürünlere de uygulanır. 
Teknik düzenlemesine 
uygun olmayan ürünler, 
uygunsuzlukları giderilmeden 
piyasaya arz edilemez, 
piyasada bulundurulamaz veya 
hizmete sunulamaz.

• Belirtilen hususlarda 
düzenlemeler yapmaya, 
sınırlamalar getirmeye 
ve istisnalar tanımaya 
Cumhurbaşkanı yetkilidir.

• Ürünün güvenli olması 
zorunludur.

• Teknik düzenlemenin insan 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
hükümlerine uygun ürün, aksi 
ispatlanana kadar güvenli kabul 
edilir.

• Teknik düzenlemenin 
bulunmadığı veya insan sağlığı 
ve güvenliğine ilişkin hükümler 
içermediği durumlarda, 
bir ürünün güvenli olup 
olmadığının değerlendirilmesi 
genel ürün güvenliği 
mevzuatına göre yapılır.

• Ürünün, bir kişiye veya bir 
mala zarar vermesi halinde, 
bu ürünün imalatçısı veya 
ithalatçısı zararı gidermekle 
yükümlüdür.

• İmalatçı veya ithalatçının 
sorumlu tutulabilmesi için, zarar 
gören tarafın uğradığı zararı ve 
uygunsuzluk ile zarar arasındaki 
nedensellik bağını ispat etmesi 
zorunludur.

• İmalatçı, piyasaya ancak teknik 
düzenlemesine veya 5’inci 
maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen genel ürün güvenliği 
mevzuatına uygun ürünleri arz 
eder.

• İmalatçı, ürünün taşıyabileceği 
risklere karşı gereken 
tedbirleri alır ve bunlardan 
sakınabilmeleri için nihai 
kullanıcılara gerekli bilgileri 
sağlar.

• İmalatçı, devrettiği yetki ve 
görevlerin mahiyetini, varsa 
koşullarını ve sınırlarını yazılı 
olarak ve açık bir biçimde 
belirlemek suretiyle yetkili 
temsilci atayabilir.

• Yetkili temsilci, imalatçının 
birinci fıkrada belirtilen şekilde 
kendisine verdiği ve mevzuatın 
sınırlamadığı görevleri yerine 
getirir. Ancak, görevlendirme 
belgesinde belirtilmese 
dahi, yetkili temsilci teknik 
düzenlemenin gerektirdiği 
ve ürünün uygunluğunu 
gösteren belgeleri teknik 
düzenlemede belirtilen süre, 
süre belirtilmediği hallerde 
ürünün piyasaya arz edildiği 
tarihten itibaren en az on yıl 
boyunca muhafaza eder ve 
yetkili kuruluşun talebi halinde 
Türkçe veya yetkili kuruluşun 

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 
YER ALDIĞI KANUN  
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
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kabul edeceği diğer bir dilde 
sağlar. Ürünün taşıdığı risklerin 
ortadan kaldırılması amacıyla 
yapılan faaliyetlerde yetkili 
kuruluşun talimatlarını ivedilikle 
yerine getirir.

• İthalatçı, piyasaya ancak teknik 
düzenlemesine veya 5’inci 
maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen genel ürün güvenliği 
mevzuatına uygun ürünleri arz 
eder.

• Dağıtıcı, ürünü piyasada 
bulundurmadan önce, ürünün 
uygunluk işareti veya işaretlerini 
taşıdığını, uygunluğu gösteren 
belgelere sahip olduğunu, 
talimatların ve güvenlik 
kurallarının ürüne Türkçe olarak 
eşlik ettiğini ve imalatçının  
7’nci maddenin birinci fıkrasının 
(e) ve (f) bentlerinde, ürün ithal 
ise ayrıca ithalatçının 9’uncu 
maddenin birinci fıkrasının 
(ç) bendinde düzenlenen 
yükümlülükleri yerine 
getirdiğini doğrular, ürünün 
veya ambalajının üzerine 
koyacağı etiket, fiyat, uyarı ve 
benzeri bilgilerin imalatçının 
veya ithalatçının koyduğu 
zorunlu veya ürün güvenliğine 
ilişkin bilgilerin görünürlüğünü 
engellemesini önler.

• Ürünün uygun olmadığını 
bildiği veya bilmesinin gerektiği 
durumlarda, uygun hale 
getirilmeden ürünü piyasada 
bulunduramaz ve ürünün risk 
taşıdığı her durumda imalatçı 
veya ithalatçıyı ve yetkili 
kuruluşu ivedilikle bilgilendirir.

• Ürünü kendi isim veya ticari 
markası altında piyasaya 
arz eden veya piyasada 
bulundurulan ürünü teknik 
düzenlemesine veya 5’inci 
maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen genel ürün güvenliği 
mevzuatına uygunluğunu 
etkileyecek şekilde değiştiren 
ithalatçılar ile dağıtıcılar bu 
Kanun kapsamında imalatçı 
sayılırlar ve imalatçının  
7’nci maddede belirtilen 

yükümlülüklerini yerine 
getirmekle sorumludurlar.

• İktisadi işletmeciler, tedarik 
zincirinde yer alan bir önceki 
ve varsa bir sonraki iktisadi 
işletmecinin ismi, ticari unvanı 
veya markası ve irtibat 
bilgileri ile ürünün takibini 
kolaylaştıracak diğer bilgilerin 
kaydını düzenli bir şekilde tutar, 
ürünü piyasaya arz ettikleri 
veya piyasada bulundurmaya 
başladıkları tarihten itibaren en 
az on yıl boyunca muhafaza 
eder ve yetkili kuruluşun talebi 
halinde sunarlar.

• Ürünün piyasaya arz 
edilebilmesi, piyasada 
bulundurulabilmesi veya 
hizmete sunulabilmesi için 
teknik düzenlemede bu ürüne 
ilişkin öngörülen zorunlu 
uygunluk değerlendirme 
işlemlerinin tamamlanması ve 
olumlu sonuçlanması gerekir.

•  Bir teknik düzenlemenin 
gerektirdiği ürünlere ilişkin 
her türlü uygunluk işareti ve 
belgesinin, test raporlarının 
ve diğer belgelerin gerçeğe 
aykırı şekilde düzenlenmesi, 
kullanılması, tahrif veya taklit 
edilmesi yasaktır.

• Uygunluk işaretleri, sadece 
teknik düzenlemelerin 
bu işaretlerin konulmasını 
öngördüğü ürünlerde 
kullanılabilir.

• Ürünün uygunluğunu gösteren 
işaret ve belgeler, uygulama 
mevzuatında veya teknik 
düzenlemede belirtilen usul 
ve esaslara uygun olarak 
düzenlenir ve kullanılır.

• Yetkili kuruluş, teknik 
düzenlemenin gerektirdiği 
hallerde, uygulama 
mevzuatında ve teknik 
düzenlemede belirtilen usul 
ve esaslar çerçevesinde 
onaylanmış kuruluşlar dâhil 
olmak üzere uygunluk 
değerlendirme kuruluşlarını 
görevlendirebilir.

• Görevlendirme olup 
olmadığına bakılmaksızın 
uygunluk değerlendirme 
kuruluşları, teknik düzenleme 
kapsamındaki faaliyetlerinden 
dolayı bu teknik düzenlemeyi 
yürüten yetkili kuruluşa karşı 
sorumludur.

• Yetkili kuruluş, yetki alanına 
giren ürünlerin teknik 
düzenlemelere veya 5’inci 
maddenin üçüncü fıkrasında 
belirtilen genel ürün güvenliği 
mevzuatına uygunluğunu 
doğrulamak amacıyla denetim 
yapar.

• Yetkili kuruluş piyasaya 
arz edilmesi hedeflenen, 
piyasaya arz edilen, piyasada 
bulundurulan veya hizmete 
sunulan ürünleri; depoda,  
nakil aracında, iş yeri ve  
üretim tesisi de dâhil olmak 
üzere gerekli görülen yerlerde 
denetleyebilir ve iktisadi 
işletmecilerden denetime  
ilişkin gerek duyduğu belge, 
bilgi ve kayıtları isteyebilir.

• İktisadi işletmecinin gerekli 
önlemleri almaması,  
zamanında almaması veya 
aldığı önlemleri yetkili 
kuruluşun eksik veya 
yetersiz bulması veya 
iktisadi işletmecinin tespit 
edilememesi halinde, yetkili 
kuruluş 16’ncı maddenin 
altıncı fıkrasının (d) bendinde 
öngörülen önlemleri alır.

• Piyasaya arz ettikleri, 
piyasada bulundurdukları 
veya hizmete sundukları 
ürünün uygun olmadığını 
tespit edip yetkili kuruluşun 
talebi ve uyarısı olmadan 
uygunsuzluğun giderilmesi 
ve riskin ortadan kaldırılması 
için ürünün geri çağrılması 
da dâhil olmak üzere gerekli 
tedbirleri kendiliğinden alan 
ve uygunsuzluğu tamamen 
gideren iktisadi işletmeciler  
için bu Kanunda düzenlenen 
idari yaptırımlar  
uygulanmaz.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019’ 
sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir önceki yıla göre  
1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir 
önceki yıla göre 1 milyon 151 
bin 115 kişi artarak 83 milyon 

154 bin 997 kişi olurken, yıllık 
nüfus artışı binde 13,9’a geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
‘’Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi 2019 Sonuçları’’nı açıkladı.

Buna göre, 2018 yılı itibarıyla 
82 milyon 3 bin 882 kişi olan 
ülke nüfusu, 1 milyon 151 bin 115 
kişi artarak geçen yıl 83 milyon 
154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek 
nüfusun oranı yüzde 50,2 (41 
milyon 721 bin 136 kişi), kadın 
nüfusun oranı yüzde 49,8 (41 
milyon 433 bin 861 kişi) olarak 
kaydedildi. Yıllık nüfus artış hızı, 
2018’de binde 14,7 iken 2019’da 
binde 13,9’a geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet 
edenlerin oranı 2018’deki 
yüzde 92,3’lük orandan 2019’da 
yüzde 92,8’e yükseldi. Belde ve 
köylerde yaşayanların oranı ise 
yüzde 7,2’ye düştü.

İstanbul’un nüfusu geçen yıl bir 
önceki yıla göre 451 bin 543 kişi 
artarak 15 milyon 519 bin 267 
kişiye çıktı. Buna göre, İstanbul’un 
nüfusu 2019’da bir önceki yıla 
göre 451 bin 543 kişi artarak 
15 milyon 519 bin 267 kişiye 
ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 
18,66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, 
5 milyon 639 bin 76 kişi ile 
Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi 
ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi 
ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 
kişi ile Antalya izledi.

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en 
az nüfusa sahip olan il oldu. 
Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi ile 
Bayburt, 97 bin 319 kişi ile 
Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis 
ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane 
takip etti.

Yaşlı nüfus arttı

Doğurganlık ve ölümlülük 
hızlarındaki azalmaya bağlı 
olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve 
ortanca yaşın yükseldiği görüldü. 
Türkiye’de 2018 yılında 32 olan 
ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e 
yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca 
yaş erkeklerde 31,4’ten 31,7’ye, 
kadınlarda ise 32,7’den 33,1’e 
yükseldi.

İllere göre dağılımında, Sinop’un 
40,8 ile en yüksek ortanca yaş 
değerine sahip olduğu belirlendi. 
Sinop’u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 
ile Giresun izledi. Diğer yandan 
20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca 
yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 20,9 
ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına 
bakıldığında, erkeklerde 39,5 
ile Sinop’un en yüksek ortanca 
yaşa sahip il olduğu görüldü. 
Şanlıurfa 19,7 ile en düşük ortanca 
yaşa sahip il olarak dikkati çekti. 
Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en 
yüksek ortanca yaş değerine 
sahip il olurken, Şırnak 20,5 ile 
en düşük ortanca yaş değerine 
sahip il olarak belirlendi. 

Çalışma çağı nüfusun oranı arttı

Çalışma çağı olarak tanımlanan 
15-64 yaş grubundaki nüfusun 
oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 
iken 2019 yılında yüzde 67,8’e 
yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak 
tanımlanan 0-14 yaş grubundaki 
nüfusun oranı yüzde 26,4’ten 
yüzde 23,1’e gerilerken, 65 ve 
daha yukarı yaştaki nüfusun oranı 
ise yüzde 7,1’den yüzde 9,1’e 
yükseldi. Çalışma çağındaki birey 
başına düşen çocuk ve yaşlı 
birey sayısını gösteren toplam 
yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında 
yüzde 47,4 iken 2019 yılında 
yüzde 47,5’e yükseldi.

Ekonomik olarak aktif olan birey 
başına düşen çocuk sayısını ifade 
eden çocuk bağımlılık oranı, 
yüzde 34,5’ten, yüzde 34,1’e 
gerilerken, çalışan kişi başına 
düşen yaşlı birey sayısını ölçen 
yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 
12,9’dan yüzde 13,4’e yükseldi. 
Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2019 
yılında, çalışma çağındaki 100 
kişinin, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya 
baktığı hesaplandı.

Türkiye’de kilometrekareye  
108 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak 
tanımlanan “bir kilometrekareye 
düşen kişi sayısı”, Türkiye 
genelinde 2018 yılına göre 1 kişi 
artarak 108 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek 
il kilometrekareye düşen 2 bin 
987 kişi ile İstanbul olurken, 
İstanbul’dan sonra 541 kişi 
ile Kocaeli ve 364 kişi ile 
İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek 
olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu 
en az olan il ise bir önceki yılda 
olduğu gibi kilometrekareye 
düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. 
Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve 
Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde 
ilk sırada yer alan Konya’nın 
nüfus yoğunluğu 57, en 
küçük yüz ölçümüne sahip 
Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 
320 olarak hesaplandı.

Yabancı nüfus oranı

Öte yandan, Türkiye’de ikamet 
eden yabancı nüfus bir önceki 
yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 
1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu 
nüfusun yüzde 50,8’ini erkekler, 
yüzde 49,2’sini kadınlar oluşturdu.
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GAZİ MECLİS’TE İLK 
BOMBANIN DÜŞTÜĞÜ 
YERE 15 TEMMUZ ANITI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, önemli 
bir açılış için bir araya 

geldiklerini belirterek “15 Temmuz 
2016’da Türkiye bir hain darbe 
teşebbüsüne maruz kaldı. 
Türkiye’de 27 Mayıs 1960’tan 
itibaren birçok darbeler, yarı 
darbeler, teşebbüsler yaşandı. 
15 Temmuz’da yaşanan, 
görünüş itibarıyla bunlar 
içerisinde ihanette zirve noktası. 
Kanaatimce Türkiye’deki darbeler 
silsilesinin de sona erdiğini 
gösteren bir nokta olarak 
karşımıza çıkıyor.” diye konuştu. 

Bütün bu darbeler döneminde 
TBMM’nin hedef alınmadığını, 

bombalanmadığını 
anımsatan Şentop, 15 
Temmuz’un aynı zamanda 
milletin anayasal düzene, 
TBMM’ye, kendi iradesine 
ve egemenlik hakkına 
sahip çıktığı, canı pahasına 
bunun arkasında duracağını 
gösterdiği bir gün olduğunu 
söyledi. FETÖ’nün hain 
darbe girişimi sırasında 
Meclis’e üç bomba atıldığını 
ve bunlardan birisinin de anıtın 
bulunduğu alan olduğunu dile 
getiren TBMM Başkanı Şentop, 
şöyle devam etti: 

“Biz de bunun unutulmaması, 
sürekli hafızalarda canlılığını 

koruması, milletimizin 
vermiş olduğu mücadelenin 
büyüklüğünü hatırlamak için 
buraya abidevi bir eser olarak 
mütevazı ama anlamı büyük 
bir eser olarak bu gördüğünüz 
anıtı arkadaşlarımızla beraber 

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain 
darbe girişimine karşı dik durarak 
hayatlarını ortaya koyan şehitlerin 
anısını sonsuza dek yaşatmak için 
Meclis bahçesinde yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı 12 Mart 2020 
tarihinde törenle açıldı. Açılış töreni, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz 
Şehitlerinin 
isimlerinin 
(alfabetik sırayla) 
listelendiği anıtın 
üç yüzünde, kûfî 
sanatıyla yazılmış 
besmele ile Bakara 
Suresi 154 ve 
156. Ayetleri yer 
alıyor. Anıtın en 
üstünde güneş gibi 
parlayan Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisinin simgesi, 
milli iradenin 
gücünü sembolize 
etmektedir.
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yaptık. Bu anıtın hemen üst 
tarafında TBMM’nin sembolü ve 
onun ışıklarının etrafa yayıldığını 
gösteren bir ifade var. Anıtın 
diğer üç yüzünde ise 15 Temmuz 
gecesi hain darbe teşebbüsü 
karşısında direnen ve şehit olan 
bütün vatan evlatlarının isimleri 
yer alıyor. Onun etrafında da 
şehitlikle ilgili Kur’an-ı Kerim’den 
ayetler işlenmiş durumdadır. 
Az önce çiçek bıraktığımız yer 
ise bombanın düşmüş olduğu 
kısımdır. Onun üzeri camekânla 
kapatılmış durumda. Etrafında da 
bu tür törenlerle ilgili alan var.”

Açılış için bugünü tercih 
etmelerinin iki sebebinin 
bulunduğunu, bunlardan birinin 
de 12 Mart 1971 Muhtırası’nın  
49. yılı olması olduğunu ifade 
eden Şentop, şunları söyledi:  
“Aslında 15 Temmuz’daki darbenin 
de biraz ipuçlarını veren bir 
şey. O tarihlerde de TBMM’nin 
üzerinden TSK’ye ait uçakların 
alçak uçuş yaptığı, bu şekilde 
Meclis’teki bazı oylamaları, 
seçimleri etkilemeye cüret 
ettikleri, teşebbüs ettikleri 
görülüyor. Tabii o zaman Meclis 
kapatılmamış fakat Meclis’te 
büyük çoğunluğa sahip bir 
hükümet o zaman ayrılmak 
zorunda kalmış; ancak TBMM’de 
farklı siyasi görüşten siyasi 
partiler o darbe karşısında 
birlikte hareket etmişler. Her 
ne kadar iki yıla yakın bir süre 
darbe dönemi devam etmiş olsa 
da Meclis’teki siyasi partilerin 
birlikte hareketi ile darbecilerin 
ulaşmak istedikleri maksatlara 
ulaşmaları engellenmiş, 
cumhurbaşkanı olarak seçtirmek 
istedikleri bir kişinin seçilmesine 
destek vermemiş. Bütün siyasi 
partilerimiz bir araya gelerek 
ortak bir tavır koyabilmişler.” 

Bugünün bir diğer öneminin 
ise İstiklal Marşı’nın kabulünün 
99. yılı olması olduğunu dile 

getiren Mustafa Şentop, 
“İnşallah önümüzdeki yıl 100. 
yılını idrak edeceğiz. O zaman 
daha kapsamlı toplantılar, 
faaliyetler yapacağız. İstiklal 
Marşı’nın kabulünün çok özel 
bir anlamı var. İstiklal Marşı’nın 
kabulü aslında bizim İstiklal 
Mücadelemizin TBMM tarafından 
tamamlandığı ve başarıldığına 
dair bir taraftan da Meclis’in bir 
kanaatini ortaya koyuyor. Biz 
İstiklal Marşı’nı kabul ederek artık 
İstiklal Mücadelemizi başarıyla 
tamamladık şeklinde Meclis 
tarafından bir karar, kanaat ortaya 
konulmuş oluyor.” dedi. 

Büyük şair ve dava adamı 
Mehmet Akif Ersoy, İstiklal 
Marşı’nı yazarken milletin İstiklal 
Mücadelesiyle ilgili heyecanını, 
hedeflerini ve bu mücadelenin 
kendi medeniyetimiz, kültürümüz, 
dünya görüşümüz içerisindeki 
temellerini ortaya koyduğunu 
belirtti. İstiklal Marşı’nın her 
zaman temel referans kaynakları 
olduğuna ve Anayasa’da da 
değişmez maddeler arasında 
bulunduğuna işaret eden Meclis 
Başkanı Mustafa Şentop: “İnşallah 
hep beraber farklı görüşlerden, 
farklı yaşam tarzlarından insanlar 
olarak ama her zaman hür ve 
bağımsız olarak bu topraklarda 

yaşayacağız. İstiklal Marşı’mız 
bizim bu anlamda hayat 
felsefemiz, yol göstericimiz. 
Bu anıtın, hem kötü hatıraları 
hem de geleceğe yönelik 
olarak iddialarımızı hatırlamamız 
için kalıcı bir vesile olacağına 
inanıyorum.” 

Törene Mustafa Şentop’un 
yanı sıra eski TBMM Başkanı 
Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, DP Genel 
Başkanı Gültekin Uysal, TBMM 
Başkanvekilleri, TBMM Başkanlık 
Divanı üyeleri, siyasi partilerin 
grup başkanvekilleri, eski ve  
yeni çok sayıda milletvekili,  
siyasi parti temsilcileri,  
TBMM personeli ile gaziler ve 
şehit yakınları katıldı. TBMM 
Başkanı Şentop daha sonra  
şehit ailelerine öğle yemeği 
verdi. 

Törende ilk olarak TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve törene katılan protokol üyeleri, 15 Temmuz hain 
darbe girişimi sırasında Meclis’e ilk bombanın düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr 
Mustafa Şentop, 17 Ocak 
2020 tarihinde Esenler 

Belediyesi ile Türk Kızılay, İHH 
İnsani Yardım Vakfı ve Deniz 
Feneri Derneğince  
Esenler Dörtyol Meydanı’nda 
düzenlenen “İdlib İçin Kardeşlik 
Vakti” yardım kampanyası 
törenine katıldı.

“İdlib’de, masumların, 
mazlumların trajedilerini, 
sağır dünyanın kör gözleri 
görmüyor.”

TBMM Başkanı Şentop törende 
yaptığı konuşmada, rejim 
kuvvetlerinin 3 milyon mazlum 
ve masumun üzerine vahşice, 
kalleşçe bomba yağdırdığı 

İdlib’de, masumların, mazlumların 
trajedilerini, sağır dünyanın kör 
gözlerinin görmediğini söyledi. 

Mustafa Şentop, Türkiye’de 
3 milyon 600 binin üzerinde 
Suriyeli vatandaşın bulunduğunu, 
bunların kendi askerlerinin, 
polislerinin kurşunlarından kaçıp 
Türkiye’ye sığındığını ifade 
ederek, şunları kaydetti: 

“İdlib, Türkiye, Rusya ve İran 
arasında başlatılan Astana süreci 
ve Soçi Mutabakatı neticesinde 
güvenli bir bölge olarak ilan 
edilmişti. 

Bu şehre sığınanların güvenlikleri, 
bu ülkeler tarafından garanti 
edilmişti. 

DEAŞ katliamından, PKK/PYD 
saldırılarından kaçan, Esed’in varil 

“İDLİB İÇİN KARDEŞLİK VAKTİ”
YARDIM KAMPANYASI TÖRENİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “(Suriye) Türkiye olarak bu 
yangını bir an önce durdurmak, bu ateşi bir an önce söndürmek istiyoruz. 
Bunun için de büyük gayret içinde Cumhurbaşkanımız. İslam ülkeleri, 
Müslümanlar bir an önce huzurlu, güvenli günlere kavuşsunlar diye bunun 
mücadelesini bütün platformlarda sürdürüyoruz.” dedi.
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bombalarına maruz 
kalmak istemeyen 
yüz binlerce kişi 
bu yüzden güvenli 
bölge olarak 
gördükleri İdlib’e 
sığındılar. Fakat 
bugüne kadar 
yaptığı gibi Esed 
sözünde durmadı. 
Kendi halkını yine 
bombalamaya 
başladı. 

Yapılan katliamlar 
neticesinde son bir 
ayda 1500 kadın ve 
çocuk katledildi. 
Yüzlerce kişi enkaz altından yaralı 
olarak çıkartıldı. 

İnsanlar çaresiz bir şekilde Türkiye 
sınırına doğru kaçmak zorunda 
kaldı. Çünkü Türkiye mazlumların, 
mağdurların yegane sığınağı, 
güvenli gördükleri ülke. Bizim 
onları himaye edeceğimize 
inanıyorlar, güveniyorlar.” 

“Suriyelilere karşı 10 yıldır açık 
kapı siyaseti takip ediyoruz.”

Mustafa Şentop, Suriyelilere  
karşı 10 yıldır açık kapı siyaseti 
takip ettiklerini belirterek,  
“Türkiye olarak bu yangını bir an 
önce durdurmak, bu ateşi bir an 
önce söndürmek istiyoruz. 

Bunun için de büyük gayret 
içinde Cumhurbaşkanımız. 
İslam ülkeleri, Müslümanlar 
bir an önce huzurlu, güvenli 
günlere kavuşsunlar diye 
bunun mücadelesini bütün 
platformlarda sürdürüyoruz. 

Liderler arası diplomasi ile  
soruna çözüm bulmak için 
büyük çaba gösteriyor 
Cumhurbaşkanımız. Savunma 
Bakanlığımız,  
İstihbarat teşkilatımız görevlerini 
en üst düzeyde yerine  

getirmeye gayret ediyorlar.” diye 
konuştu.İnsani, vicdani ve ahlaki 
bir sorumluluğu yerine getirmek 
için bir araya geldiklerini, 
toplanacak yardımların İdlib’e 
ulaştırılacağını aktaran Şentop, 
Suriye’nin bir gün insanların  
huzur ve güven içinde yaşadıkları 
bir ülke haline geleceğini, buna 
yürekten inandığını söyledi. 

Türkiye, 2018’de gelirine göre 
en fazla uluslararası yardım 
yapan ülke

Türkiye’nin insaf ve merhametli, 
vicdanlı insanların ülkesi 
olduğunu dile getiren  
Meclis Başkanı Prof. Dr  
Mustafa Şentop şu ifadeleri 
kullandı: “2018’de gelirine göre  
en fazla uluslararası yardım  
yapan Türkiye, şimdi toplamda 
en fazla insani yardım yapan 
ülkedir.” 

Konuşmaların ardından,  
Meclis Başkanı Prof. Dr Mustafa 
Şentop ile Esenler Belediye 
Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 
Türk Kızılay Genel Müdürü 
İbrahim Altan, İHH Genel Başkanı 
Bülent Yıldırım, Deniz Feneri 
Derneği Başkanı Mehmet Cengiz 
ile vatandaşlar, dualar eşliğinde 
iki tırı İdlib’e uğurladı. 

Kampanya kapsamında  
100 yardım tırı, İdlib’e gönderildi. 

TBMM Başkanı Prof. Dr Mustafa 
Şentop, törenin ardından 
gazetecilere yaptığı açıklamada 
da şunları kaydetti: 

“Türkiye bir taraftan kendi 
sınırlarının öbür tarafında oluşan 
güvenliksiz bir alanda terör 
örgütlerinin yerleşmeye çalıştığı 
bir ülkede güvenliği sağlamak 
için gerekli tedbirleri alıyor. 

Bu maksatla üç operasyon 
düzenledik. Bir taraftan da 
Suriye’de insanların tekrar geri 
dönebileceği bir barış ortamının 
kalıcı bir şekilde tesisi için gayret 
gösteriyor. 

Astana süreci bu bakımdan 
önemli. Büyük mesafeler alındı 
ama işte bugünlerde güvenli 
bölge olarak ilan edilen İdlib’te 
yeniden bir insani dramla karşı 
karşıyayız. 

Bir taraftan orada ateşkesin 
sağlanması ve güvenliğin 
yeniden tesis edilmesi için 
Türkiye gayret gösteriyor, bir 
taraftan da oradan ayrılmak 
zorunda kalan insanlara da 
yardım ediyor.”
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ÇORLU-ERGENE ÇEVRE YOLU
AÇILDI Çorlu - Ergene yol ayrımı Tekirdağ çevre yolu  

9 Şubat’ta törenle açıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Cahit 

Turhan, Çorlu-Ergene yol ayrımı 
Tekirdağ çevre yolu açılış 
törenine katıldı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Tekirdağ’da 
olmaktan dolayı mutlu olduğunu 
söyledi. 

Yolların kaliteli hale getirilmesiyle 
trafik kazalarının da azaldığını 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye’nin birlikte olundukça 
güçlendiğinin altını çizdi. Güçlü 
ve kudretli Türkiye’nin dünyadaki 
mazlumların da umudu olduğunu 
ifade eden TBMM Başkanı 
Şentop, şunları kaydetti:

“Yalnız bizim ülkemizin değil, 
dünyanın değişik bölgelerinin, 
mazlumların da bizim 
çalışmamıza ihtiyacı var. 

Güçlü ve kudretli bir Türkiye 
onlar için de bir umut ve direnç 
kaynağıdır. 

Şundan eminim, birbirimize 
sarıldıkça büyüyor ve ilerliyor, 
kendi içimizde sebebi ne olursa 
olsun kavga edip ayrıştıkça 
zayıflıyor ve değişik saldırılara 
açık hale geliyoruz. Birbirimize 
sarılmaya daima ihtiyacımız var.”

“Diyalog yolları hep açık 
olmalı.”

Diyalog yollarının hep açık 
olması gerektiğini belirten TBMM 
Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

“Açtığımız bu somut otoyollar 
dışında siyasetin ve görüş 
ayrılıklarının arasına da bariyerler 
değil yollar ve otoyollar açmak 
ve onları hep açık tutmak 
mecburiyetindeyiz. 

Çünkü aynı geminin içindeyiz. 
Diğerleri batsın diye gemide 
delik açmak akılsızlıktır. 

Çünkü gemi ile birlikte herkes, 
hepimiz batarız. Esasen dünya 
siyasetinde de durum böyledir. 
İnsanların yaşaması için politika 
ve eylemler üretileceğine 
tersi gerçekleşiyor ve bu 
sebeple bütün dünya büyük bir 
huzursuzluk ve tedirginlik içinde. 

Adaleti ve sevgiyi siyasi 
fikirlerimizin de önüne koymak ve 
yükseltmek mecburiyetindeyiz.”
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“Siyasi görüş ayrılıkları 
zenginliktir.”

Siyasi görüş ayrılıklarına yakından 
ve iyi niyetle bakılırsa bir zenginlik 
olduğunu belirten TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
farklılığın rekabeti, rekabetin de 
daha iyiyi doğurduğunu ifade 
etti. Yakın coğrafyada yaşanan 
sorunlar için adeta Türkiye’nin 
tek başına mücadele ettiğinin 
altını çizen TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Suriye, Libya, 
özellikle İblib’de yaşananlar, 
bütün dünyanın gözü önünde 
oynanan insanlık dışı vahşi 
tiyatro oyunlarının son bulması 
için gayret göstermek ahlaki ve 
insani bir yükümlülüktür. Türkiye 
bunun için adeta tek başına bir 
çaba göstermekte, çok aktörlü 
zalim güçler dengesi karşısında, 
cansiperane bir mücadele 
sürdürmektedir. Bu mücadeleden 

her türlü 
güçlüğe 
rağmen 
muzaffer 
olarak 
çıkacağız. 
Cenabıhakk’ın 
izniyle ve 
yardımıyla. 
İçerideki ve 
dışarıdaki 
atılımlarımız, 
bunların hepsi 
büyük Türkiye 

ve aziz milletimiz ve insanlığın 
esenliği içindir.”

Turhan: “Tekirdağ’ın ulaşım ve 
altyapısına bugüne kadar 5.5 
milyar lira yatırım yapıldı.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Cahit Turhan da Elazığ depremi, 
çığ felaketi, uçak kazası gibi 
olaylarda, ateşin sadece 
düştüğü yeri yakmadığını, tüm 
milletin hüzne boğulduğunu 
ve devletin, milletin tüm bu 
olaylarda yekvücut olduğunu 
dile getirdi. Tekirdağ’ın İstanbul’a 
yakın olmasının pek çok avantajı 
beraberinde getirdiğini söyleyen 
Turhan, gelişiminin önü her 
zaman açık olan Tekirdağ’ın 
ulaşım ve altyapısına bugüne 
kadar 5,5 milyar lira yatırım 
yapıldığını vurguladı. Açılacak 
yolun pek çok faydası olduğuna 
dikkati çeken Bakan Turhan, “Bu 

projeyi, Tekirdağ- İstanbul ayrımı 
ile İstanbul-Edirne arasındaki 
bölünmüş yolda sürekliliği 
sağlamak ve Çorlu şehir içi 
trafiğini rahatlatmak amacıyla 
hayata geçirdik.” dedi. 

Türk milletinin hizmetlerin en 
iyisine layık olduğuna vurgu 
yapan Bakan Turhan, şu ifadeleri 
kullandı: “Bütün bunları yapıyoruz 
çünkü bunları yapmak bizim 
vazifemiz, bunlara sahip olmak 
da sizin hakkınız. İnsanımız, 
milletimiz, ülkemiz her şeyin 
en iyisine en güzeline layıktır. 
Çünkü dünyadan geri kalamayız, 
çünkü güçlü olmak zorundayız, 
çünkü kimseye boyun eğmemek 
durumundayız. Bunların tersi 
olursa bu zorlu coğrafyada 
başımıza çorap örmek isteyen 
nice aç kurt var, biliyorsunuz. 

Çok çalışıp, el birliği ve güç birliği 
içinde ay yıldızlı bayrağımızı hep 
birlikte gururla dalgalandırmaya 
devam edeceğiz inşallah. 
Desteğinizi, duanızı bizlerden 
eksik etmemenizi istirham 
ediyorum.”

Konuşmaların ardından dua 
edilip kurdele kesilerek yolun 
açılışı gerçekleştirildi. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Turhan açılışın ardından yolda 
deneme sürüşü yaptı.



Kanun Teklifinin 
görüşmelerine 11 Şubat 
2020 tarihinde TBMM 

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
başlanmış ve 12 Şubat 
2020 tarihinde görüşmeler 
tamamlanarak, teklif kabul 
edilmişti. TBMM Genel Kurulu’nda 
yapılan görüşmeler sonrasında 
ise Kanun Teklifi 20 Şubat 
2020 tarihinde kabul edilerek, 
kanunlaşmıştı.

Kanunda yer alan bazı önemli 
maddeler şöyle:

 Ɇ Bankacılık sistemini tehlikeye 
düşürdükleri tespit edilen 
banka mensuplarının 
imza yetkisi geçici olarak 
kaldırılabilecek.

 Ɇ Kalkınma ve yatırım 
bankalarının taşınır, taşınmaz 
mal ve hizmet bedellerinin 
ödenmesi suretiyle veya 
kar, zarar ortaklığı yatırımları, 
taşınmaz, ekipman veya 
emtia temini, mal karşılığı 
vesaikin finansmanı, 
ortak yatırımların kanun 
uygulamasında kredi 
sayılması sağlanarak, 
değişen koşullar altında yeni 
finansman yöntemlerinin 
oluşması halinde bu 
yöntemlerin de kredi 
sayılabilmesi için BDDK’ye 
yetki veriliyor.

 Ɇ Sermayesinin çoğunluğu 
ayrı ayrı veya birlikte 
Hazineye, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığına, Türkiye 
Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin, Türkiye Varlık 

Fonunun veya merkezi 
yönetim kapsamındaki kamu 
idarelerine ait bankaların 
her biri, doğrudan veya 
dolaylı olarak kontrol ettikleri 
ortaklıklar ile birlikte ayrı bir 
risk grubu oluşturacak.

 Ɇ Kamu iktisadi teşebbüsleri 
ile hisselerinin çoğunluğu 
Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının, Türkiye Varlık 
Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin, Türkiye Varlık 
Fonunun elinde bulunan 
diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarının her biri 
sermaye, yönetim ve 
denetimlerine hakim 
oldukları bağlı ortaklık, 
iştirak ve müesseseler ile 
birlikte ayrı bir risk grubu 
oluşturacak.

 Ɇ Türkiye Varlık Fonu Yönetimi 
Anonim Şirketi veya Türkiye 
Varlık Fonuyla yapılan işlemler, 
bu kurumlarca çıkarılan ya 
da ödenmesi garanti edilen 
bono, tahvil ve benzeri 
borçlanma araçlarının 
kredi sınırlamalarına tabi 
olmayacak.

 Ɇ Kalkınma ve yatırım 
bankalarının kredi 
müşterilerinden, 
ortaklıkları ve ortaklarından 
sağlayacakları fonlar ile 
bankalardan, para piyasaları, 
sermaye piyasaları ve 
organize piyasalardan 
kullanacakları fonlar mevduat 
sayılmayacak.

 Ɇ BDDK tarafından “sistemik 
önemli” olarak belirlenen 
bankalar, kanun ve 
kanuna istinaden çıkarılan 

düzenlemelerde yer alan 
koruyucu hükümlere 
uyumsuzluk nedeniyle veya 
sair suretle mali bünyelerinde 
bozulma yaratacak hallerden 
herhangi birinin görülmesi 
veya görülme ihtimalinin 
ortaya çıkması halinde 
alınacak tedbirlerin önceden 
belirlenmesi maksadıyla, 
önlem planı hazırlamak 
ve BDDK’ye göndermekle 
yükümlü olacak.

 Ɇ Bankacılık faaliyetlerine özgü 
olarak bankalarda müşteri 
ilişkisi kurulduktan sonra 
oluşan gerçek ve tüzel 
kişilere ait veriler “müşteri 
sırrı” haline gelecek.

 Ɇ Diğer kanunların emredici 
hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla, “müşteri sırrı” 
niteliğindeki bilgiler, sır 
saklama yükümlülüğünden 
istisna tutulan haller 
haricinde Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu uyarınca 
müşterinin açık rızası alınsa 
bile kendisinden gelen 
bir talep ya da talimat 
olmaksızın yurt içindeki ve 
yurt dışındaki üçüncü kişilerle 
paylaşılamayacak ve bunlara 
aktarılamayacak.

 Ɇ Sır saklama 
yükümlülüğünden istisna 
tutulan hallerde yapılacak 
paylaşımlar da dahil olmak 
üzere “müşteri sırrı” ve “banka 
sırrı” niteliğindeki bilgiler, 
sadece belirtilen amaçlarla 
sınırlı olmak ve ölçülülük 
ilkesine uygun olarak bu 
amaçların gerektirdiği kadar 
veriyi içermek kaydıyla 
paylaşılabilecek.

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
25 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

FİNANSAL PİYASALARA İLİŞKİN 
YENİLİKLER İÇEREN KANUN 
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
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 Ɇ Bankacılık sisteminin geneli 
için belirlenen standart 
oran ve sınırların kalkınma 
ve yatırım bankaları için 
farklılaştırılması konusunda 
BDDK yetkili olacak.

 Ɇ Bankaların kredi, mevduat, 
dış ticaret, transfer, nakit 
yönetimi ve kredi kartı gibi 
tüm faaliyetlerinden her 
ne ad altında olursa olsun 
aldıkları ücret, masraf ve 
komisyonların belirlenmesi 
hususundaki yetkiler, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasına verilecek.

 Ɇ Kurul kararıyla ve 
gerekçesi belirtilmek 
suretiyle Bankacılık Kanunu 
kapsamındaki kuruluşlara, 
“yurt içinde şube açma” 
ve “sınır ötesi faaliyetler” 
hükmüne aykırı şekilde 
şube ve temsilcilik açılması 
halinde, 100 bin liradan 200 
bin liraya kadar idari para 
cezası uygulanacak.

 Ɇ Bankacılık Kanunu’nda yapılan 
değişikliklere göre çıkarılacak 
düzenlemeler yürürlüğe 
konulana kadar mevcut 
hükümler uygulanacak. 
Bankacılık Kanunu’nda 
belirtilen sınırlama ve oranlara 
uyum konusunda yapılan 
değişiklikler sebebiyle 
oluşabilecek aşımların 
giderilmesi için BDDK’ya, 
bankalara süre verme yetkisi 
tanınıyor.

 Ɇ Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası, azami akdi ve 
gecikme faiz oranlarını tespit 
ve ilan etmeye yetkili olacak.

 Ɇ Kurul kararıyla ve gerekçesi 
belirtilmek suretiyle bu kanun 
kapsamındaki kuruluşlara, kart 
çıkaran kuruluşların, talepte 
bulunmayan veya sözleşme 
imzalamayan kişiler adına 
kart vermeleri, kart çıkaran 
kuruluşların, kart hamilleri 
talep etmedikçe kart 
limitlerini artırmaları halinde 
25 bin liradan 50 bin liraya 
kadar, koruyucu hükümlere 
aykırılık halinde 50 bin liradan 
250 bin liraya kadar idari para 
cezası uygulanacak.

 Ɇ Finansal Kiralama, Faktoring 
ve Finansman Şirketleri 
Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle, sermaye 
yapılarının güçlendirilmesi 
ve daha kurumsal bir 
yapıya kavuşturulmalarını 
sağlamak amacıyla faktoring 
şirketlerinin kuruluşunda 
nakden ödenecek sermaye 
tutarı, 20 milyon liradan 50 
milyon liraya çıkarılacak.

 Ɇ Faktoring şirketleri asgari 
ödenmiş sermayelerini, 
yasanın yürürlük tarihinden 
itibaren bir yıl içinde  
kanunda belirtilen tutara 
yükseltecek.

 Ɇ Öngörülen sürelerde asgari 
ödenmiş sermayelerini 
artırmayanların faaliyet izinleri 
iptal edilecek.

 Ɇ Sermaye Piyasası Kanunu’na 
yeni madde eklenerek, 
“Borçlanma Aracı Sahipleri 
Kurulu” oluşturulacak. 
Böylelikle yatırımcıların 
değişen koşullara göre,  
toplu şekilde hareket 

edebilmesi ile ihraççılarla 
yatırımcıların borçlanma 
araçlarının hüküm ve 
şartlarının değişmesi 
yönünde mutabakata 
varabilmesine imkan 
sağlanacak.

 Ɇ Tüketiciden faiz dışında 
alınacak her türlü ücret, 
komisyon ve masraf türleri  
ile bunlara ilişkin usul ve 
esasları belirlemeye ilişkin 
Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumunda olan 
yetkiler, Merkez Bankasına 
verildi.

 Ɇ Yurt dışında sermaye 
piyasalarında geniş bir 
uygulama alanı bulan “trust” 
kurumu, Türk sermaye 
piyasasına “Teminat 
Yönetim Sözleşmesi” olarak 
kazandırılacak ve buna ilişkin 
genel esaslar belirlenecek.

 Ɇ Proje finansmanına konu 
olan projenin gelirleri ve 
diğer hakları proje finansman 
fonuna temlik edilecek. 
Proje finansmanına konu 
olacak varlık ve haklara, 
proje finansman fonunun 
kurucularına, fonun 
kuruluşuna, faaliyet şartlarına, 
yönetimi ve sona ermesine 
ve projeye dayalı menkul 
kıymet ihracına ilişkin usul 
ve esaslar SPK tarafından 
belirlenecek. Fon; tapu, 
ticaret sicili ve diğer resmî 
sicillerde tescil, değişiklik, 
terkin ve düzeltme talepleri 
dahil olmak üzere her 
türlü sicil işlemleri ile sınırlı 
olarak tüzel kişiliği haiz 
addolunacak.
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından 
resmî açılışı yapılan 

BTK bünyesindeki USOM’da, 
16 milyon IP siber saldırı ve 
zafiyetlere karşı anlık olarak 
taranıyor.

Açılış törenine Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Yargıtay 
Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile 
çok sayıda davetli katıldı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan açılış töreninde 

bir konuşma gerçekleştirdi. “Akıllı 
sistemlerle yapılan saldırıları 
püskürtmenin özellikle yolu, daha 
akıllı sistemleri geliştirmek ve 
kullandırmaktır.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
siber saldırılara konvansiyonel 
sistemlerle veya yöntemlerle 
karşı koymaya kalkmanın, kurşunu 
kâğıtla durdurmaya çalışmak gibi 
olduğunu söyledi. 

Teknolojiye hükmedenin her 
sisteme ve onu üreten, kullanan, 
saklayan her unsura nüfuz 
edebildiği bir döneme girildiğine 
işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu amaçla 
Cumhurbaşkanlığı olarak  
Bilgi ve İletişim Güvenliği 
Genelgesi yayımladıklarını dile 
getirdi.

Merkez 24 saat kesintisiz 
çalışacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kurumlar ve kamu görevlileri için 
bağlayıcı olan bu genelgenin 
tüm unsurlarıyla uygulanmasına 
önem verdiklerini vurgulayarak, 
şunları kaydetti:

“Açılışını yaptığımız Ulusal Siber 
Olaylara Müdahale Merkezimiz 
yılın 365 günü, günün 24 saati 
kesintisiz çalışacaktır. Burada yerli 
ve millî imkânlarla geliştirdiğimiz 
siber güvenlik sistemlerini 
kullanarak hem saldırıları 
engelliyor, hem de önceden 
tedbir alıyoruz. Savunmadan 
iletişime, sağlıktan enerjiye, 
finanstan eğitime kadar tüm 
sektörlerdeki kritik kurum ve 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi (USOM) 10 Şubat’ta törenle açıldı.

ULUSAL SİBER OLAYLARA 
MÜDAHALE MERKEZİ AÇILDI
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kuruluşlarımızda siber olaylara 
müdahale ekipleri oluşturduk. 
Bu ekipleri her geçen gün 
daha da yaygınlaştırıyor ve 
güçlendiriyoruz. Şu anda 1300 
kurumumuzda yaklaşık 4000 
uzmanla siber güvenlik faaliyetleri 
yürütülüyor. Bu ekipler, istihbarat 
paylaşımından güç birliğine 
kadar her alanda dayanışma 
içinde çalışıyor.”

“İletişim teknolojilerinde 
Türkiye’yi dünyanın önde gelen 
ülkeleri arasına sokacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
siber savunmada yapay 
zekâ ve makine öğrenmesi 
tekniklerinin giderek önem 
kazandığına dikkati çekerek, “Bu 
doğrultuda ‘Kasırga, Avcı, Azad’ 
gibi uygulamalar geliştirdik. 
Ülkemize yönelik siber saldırıların 
pek çoğu işte bu ekipler ve 
uygulamalarla çok defa kimsenin 
haberi olmadan sessiz sedasız 
bir şekilde bertaraf ediliyor.” 
diye konuştu. Tüm bu çalışmalar 
sayesinde Türkiye’nin Global 

Siber Güvenlik Endeksi’nde 
dünyada 20’nci, Avrupa’da 
11’inci sıraya yükseldiğini anlatan 
Erdoğan, Türkiye’nin, Almanya, 
İtalya, Belçika gibi ülkelerin 
önünde yer aldığı bu sıralamada 
daha da yukarılara tırmanmakta 
kararlı olduğunu söyledi. “Siber 
Yıldız” yarışmaları ile yetenekli 
gençleri keşfettiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“İnşallah ülkemizi siber güvenlikte 
dünya çapında bir marka 
haline dönüştüreceğiz. Mobil 
dönüşüm sürecinin en önemli 
unsurlarından biri de frekans 
kullanımının düzenlenmesi 
ve denetlenmesidir. Millî 
Monitör Merkezi’ni bunun için 
hayata geçirdik. Bu merkezde 
kablosuz haberleşme 
sistemlerine zarar veren her 
türlü kaçak ve zararlı sinyalleri 
kaynağında tespit ederek 
önüne geçiyoruz. Haberleşme 
alanındaki faaliyetlerin ana 
kaynağı uzaydaki uydular haline 
gelmiştir. Türkiye olarak uzay 

faaliyetlerimizi güçlendiriyor 
ve derinleştiriyoruz. Bu amaçla 
Türkiye Uzay Ajansını kurduk. 
Türkiye’nin maziden atiye kurmuş 
olduğu köprüde dijital dünya 
çok önemli bir yere sahip hale 
gelmiştir. Karşımızdaki hakikatlere 
sırtımızı dönemeyeceğimize, 
dünyanın akışını tersine 
çeviremeyeceğimize göre 
geleceğe bakacağız. Milletimiz 
tarihin her döneminde devrin 
yeniliklerini, gelişmelerini, 
bilim ve teknoloji birikimini en 
güzel şekilde değerlendirmeyi 
bilmiştir. Bugün de aynı başarıyı 
göstereceğimizden ben şüphe 
duymuyorum. Nitekim teknoloji 
altyapısında siber saldırılara kadar 
bu alanda geldiğimiz yeri sizlerle 
paylaştık. İnşallah önümüzdeki 
dönemde her alanda olduğu  
gibi bilgi ve iletişim 
teknolojilerinde de Türkiye’yi 
dünyanın en önde gelen 
ülkeleri arasına sokacağız. 
Yüksek teknolojiye dayalı ürünler 
tasarlayan, geliştiren, üreten ve 
tüm dünyaya satan bir Türkiye 
için hep birlikte çalışacağız.”
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  
25 Şubat 2020 
tarihinde  
Türkiye-Azerbaycan 
Yüksek Düzeyli Stratejik 
İşbirliği Konseyi’nin 
8’inci Toplantısı’na 
katılmak üzere 
Azerbaycan’a resmî  
bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan, 
Bakü Haydar Aliyev 

Havalimanı’nda, Azerbaycan 
Başbakan Yardımcısı Yakup 
Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Halef Halefov, 
Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 

Hazar İbrahim, Türkiye’nin Bakü 
Büyükelçisi Erkan Özoral ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü 
Temsilcisi Ufuk Turganer ile diğer 
yetkililer tarafından karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Zagulba 
Sarayı’na gelişinde Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 
tarafından resmî törenle 
karşılandı. İki lider Bakü’de 
başbaşa görüşme gerçekleştirdi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin 8’inci Toplantısı’na 
başkanlık etti. 

Türkiye-Azerbaycan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
8’inci Toplantısı’nın ardından 
iki lider ortak basın toplantısı 
düzenledi.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN ARASINDA 
YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI 
İMZALANDI

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 202058



İmzalanan anlaşmalar şöyle: 
 Ɇ DEİK ile Azerbaycan’da 

İhracatın ve Yatırımların 
Teşviki Fonu (AZPROMO) 
Arasında İşbirliğine Dair 2020-
2021 Yıllarını Kapsayan Eylem 
Planı 

 Ɇ Kamu Hizmetlerinin 
Dijitalleştirilmesi Alanında 
Teknik Altyapıların 
Kurulmasına Yönelik Ortak 
Çalışmalara İlişkin Mutabakat 
Zaptı 

 Ɇ TRT-AZTV Arasındaki İşbirliği 
Protokolü 

 Ɇ Güvenlik İşbirliği Anlaşmasına 
Ek Protokol

 Ɇ Kars-Nahçivan Demiryolu  
Hattı Projesine İlişkin  
Mutabakat Zaptı

 Ɇ Enerji ve Madencilik  
Anlaşması

 Ɇ Rekabet Politikası Alanında 
İşbirliği Protokolü

 Ɇ Tercihli Ticaret Anlaşması 
 Ɇ Nakdi Yardım Uygulama 

Protokolü
 Ɇ Askerî Mali İşbirliği Anlaşması

 Ɇ Azerbaycan ve Türkiye 
Arasında Vize Muafiyeti 
Anlaşması

 Ɇ Gençlik ve Spor Alanında 
İşbirliği Anlaşması

 Ɇ Teknik Düzenlemeler 
Standardizasyon, Uygunluk 
Değerlendirilmesi, 
Akreditasyon ve  
Metroloji Alanlarında 
İşbirliğine Dair Mutabakat 
Zaptının Uygulanmasına 
İlişkin Eylem Planı  
(2020-2022)

Türkiye Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajları:

Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan 
ve Türkiye arasındaki demiryolu konusu. Bu, 
özellikle Nahçıvan’ın bağımsızlığını elinden 
alanlara bir cevap teşkil etmektedir. Karabağ, 
Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. 
Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın 
egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde 
çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. 
Azerbaycan ile ticaret hacmimizi 2023’te  
15 milyar dolara çıkaracağız, hedefimiz bu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı  
İlham Aliyev’in mesajları:

Azerbaycan devleti ve halkı Türkiye’nin yanındadır. 
Bizim birliğimiz ebedidir. Tüm konularda 
uluslararası arenada Azerbaycan daima Türkiye’nin 
haklı davalarını destekliyor. Azerbaycan’ın 
Türkiye’ye destek vermediği bir konu yoktur ve 
bundan sonra da olmayacağını düşünüyorum. 
Geçtiğimiz yıl 13 ortak askerî tatbikat yaptık. Bu 
yıl askerî tatbikatların sayısı daha da artacak. 
Türkiye’den modern silah almaya devam 
edeceğiz.

Basın toplantısı öncesinde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

Aliyev nezaretinde iki ülke 
arasında anlaşmalar imzalandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Aliyev, iki ülke arasındaki 
protokole imza attı.
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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yürüttüğü 
çalışmayla dünyaya örnek olan Türkiye, küresel salgınla en 
başından itibaren ulusal bir mücadele yürüttü. Türkiye, 150 
ülkeye yayılan salgına karşı gelişmeleri ilk günden bu yana anlık 
takip ederek, en erken tedbirlerini alan ve uygulayan ülke oldu.

83 milyonun başaracağına inanarak, beraberce mücadele 
verdiği salgına karşı, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri 
Bakanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurum ve kuruluşları 
çalışmalarına aralıksız devam ederken, hastalığın yayılma 
zincirinin kırılabilmesi için devletin tüm ikazlarına uyulması 
büyük önem taşıyor.

Çin’in Vuhan kentinde 
90 gün önce 12 Aralık 
2019’da ortaya çıkan 

yeni tip koronavirüs pek çok 
ülkeye 1-2 hafta içinde bulaştı. 
Ardından çok hızlı bir küresel 
yayılım göstermesine rağmen 
Türkiye, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı 
önlemler ile bu süreçte büyük bir 
başarı gösterdi. 

Türkiye’de ilk vaka virüsün ortaya 
çıkmasından tam 90 gün sonra 
görüldü. Sağlık Bakanlığı virüsün 

ortaya çıktığı günden itibaren 
sıkı tedbirler aldı. Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca yaptığı basın 
açıklamasında, Koronavirüs 
şüphesi olan bir erkek hastanın 
test sonucunun pozitif çıktığını, 
verilere göre hastaya erken 
tanı konulduğunu ve hastanın 
virüsü Avrupa teması üzerinden 
aldığının bilindiğini söyledi. 
Komşu ülkeler ve Avrupa 
ülkelerinin Türkiye’nin aldığı 
sıkı tedbirleri uygulamadığını 
hatırlatan Bakan Koca, “Bizimse 

salgına karşı yürüttüğümüz strateji 
ve disiplinli eylem planında 
direncimiz hiç azalmadı, kat kat 
arttı.” dedi.

“EVDE KAL TÜRKİYE”

Salgının ortaya çıkması ile birlikte 
sağlık, güvenlik ve sosyal yardım 
kurumları başta olmak üzere 
devletin tüm kurumlarının bu 
hastalığın yayılmasını önleyecek 
tüm birimleri tam bir seferberlik 
anlayışıyla çalışmalarını 

sürdürmeye devam 
ediyor. Vatandaşların 
bu süreçte destek ve 
anlayışı ile “evde kal 
Türkiye” çağrılarına 
uyarak, hastalığın 
yayılma zincirinin 
kırılması ve hep birlikte 
mümkün olan en kısa 
sürede normal hayata 
dönülmesi amaçlanıyor. 
Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, bu süreçte Sağlık 
Bakanlığınca bildirilen 
koronavirüsten  
korunma kurallarına 
uymanın çok önemli 
olduğunu belirterek, 
“Tedbirlerde anahtar 
kelimemiz 14’tür. Elleri 
tam hijyen sağlayacak 
şekilde yıkamaktan 
hangi durumda 
sağlık kuruluşuna 
başvurulacağına dek 
kurallar şeklinde her 
şey açıktır.” ifadelerini 
kullandı.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL SORUNLA  
“ULUSAL MÜCADELESİ”
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53 MADDELİK KANUNDA YER ALAN BAZI ÖNEMLİ MADDELER VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER ŞÖYLE: 
 Ɇ Afetler nedeniyle afet yaşanılan 

yerlerde elektrik ve/veya doğal 
gaz tüketim bedellerinin tahakkuk 
ve/veya tahsilatlarının süresinin ve 
kapsamının belirlenerek 1 yıla kadar 
ertelenmesi ile elektrik ve/veya 
doğal gaz dağıtım ve/veya tedarik 
şirketlerinin söz konusu ertelemeden 
kaynaklanan anapara haricindeki 
tüketicilerden tahsil edilmeyen 
bedellere ilişkin finansman maliyetinin, 
gecikme zammı tutarını geçmemek 
üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına 
Cumhurbaşkanı’nca karar verilebilir.

 Ɇ Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve 
tabancalarının herhangi bir mecrada 
yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla 
ticari reklamı veya tanıtımı yapılamaz, 
bu silahların kullanılmasını özendiren 
veya teşvik eden kampanyalar 
düzenlenemez. 

 Ɇ 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı 
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununun 5’inci maddesinin 
birinci fıkrasına birinci cümlesinden 
sonra gelmek üzere “Türkiye’de 
kanuni yerleşim yeri bulunmayan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı 
Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci 
maddesi kapsamındaki kişiler 
tarafından yabancı para cinsinden 
katkı payı ödenebilir.” cümlesi 
eklenmiştir. Böylece Türkiye’de ikamet 
etmeyen vatandaşlar, döviz cinsinden 
Bireysel Emeklilik Sistemine dahil 
olabilecek.

 Ɇ 4632 sayılı Kanunun ek 1’inci 
maddesinin birinci fıkrasına birinci 
cümlesinden sonra gelmek 
üzere “Cumhurbaşkanı, yabancı 
para cinsinden yapılan katkı payı 
ödemeleri için bu oranı yüzde ona 

kadar indirmeye yetkilidir.” cümlesi 
eklenmiştir.

 Ɇ Dernekler, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde, 
üyeliği devam edenlerin adını, 
soyadını, doğum tarihini ve kimlik 
numarasını merkezinin bulunduğu 
dernekler birimine bildirirler.

 Ɇ 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı 
Askeralma Kanununun 39’uncu 
maddesinin ikinci fıkrasına “çok 
vatandaşlık hakkına sahip olanlar” 
ibaresinden sonra gelmek üzere 

“ile yurt dışında doğup yurt dışında 
ikamet eden ve süresiz ikamet iznine 
sahip olanlar” ibaresi eklenmiştir. 
Böylece yurt dışında süresiz çalışma 
iznine sahip Türk vatandaşları 
da çalışma şartı aranmadan 
dövizle askerlik uygulamasından 
yararlanabilecek.

 Ɇ 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanunun 8’inci maddesinin 
birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiş ve dördüncü fıkrasında 
yer alan “(6) numaralı alt bentlerinde” 
ibaresi “(6) ve (7) numaralı alt 
bentlerinde ve (c) bendinde” şeklinde 
değiştirilmiştir.
“c) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı 
Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında 
Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda yer alan suçlar.”  
Böylece yasa dışı bahis ve şans 
oyunları katalog suçlar kapsamına 
alınacak.

 Ɇ 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na, 
“20’nci maddenin üçüncü ve 
dördüncü fıkraları, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte Genel 
Müdürlüğe ve mazbut vakıflara 

ait taşınmazların devam eden 
kiralamalarında da uygulanır. Ancak 
bu kiralamalarda altı aylık teminat 
alınmaz. Genel Müdürlüğe ve mazbut 
vakıflara ait taşınmazların devam 
eden kiralamalarında birikmiş üç aylık 
veya daha fazla kira borcu olanların 
bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren üç ay içinde borcunu 
tamamen ödememesi halinde kira 
sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Bu 
durum Genel Müdürlük tarafından 
mülki amirliğe derhal bildirilir ve 
taşınmaz mülki amirlikçe en geç on 
beş gün içinde tahliye ve teslim edilir.” 
geçici maddesi eklenmiştir.

 Ɇ 4447 sayılı Kanuna, “30/6/2020 
tarihine kadar geçerli olmak üzere, 
yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı 
zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan 
kısa çalışma başvuruları için, ek 
2’nci maddenin üçüncü fıkrasında 
işçinin kısa çalışma ödeneğine 
hak kazanabilmesi için öngörülen 
hizmet akdinin feshi hariç işsizlik 
sigortası hak etme koşullarını yerine 
getirmesi hükmü, kısa çalışma 
başlama tarihinden önceki son 60 
gün hizmet akdine tabi olanlardan 
son üç yıl içinde 450 gün sigortalı 
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi 
ödenmiş olması şeklinde uygulanır. 
Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma 
süresini geçmemek üzere son işsizlik 
ödeneği hak sahipliğinden kalan süre 
kadar kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmaya devam eder. Bu 
madde kapsamında kısa çalışma 
uygulamasından yararlanabilmek için, 
iş yerinde kısa çalışma uygulanan 
dönemde 4857 sayılı Kanunun 
25’inci maddesinin birinci fıkrasının 
(II) numaralı bendinde yer alan 
sebepler hariç olmak kaydıyla işveren 
tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. 

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun,  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Kanun, 
26 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

AK PARTİ milletvekillerinin 
imzasını taşıyan Bazı 
Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulu’nda yapılan 
görüşmeler sonrasında  

25 Mart 2020 tarihinde  
kabul edilerek,  
kanunlaşmıştı.

EKONOMİYE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN 
KANUN    RESMÎ GAZETE’DE
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Bu madde kapsamında yapılan 
başvurular, başvuru tarihinden itibaren 
60 gün içinde sonuçlandırılır. Bu 
madde kapsamında yapılan başvuru 
tarihini 31/12/2020 tarihine kadar 
uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen 
günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı 
yetkilidir.” geçici maddesi eklenmiştir.

 Ɇ 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 
Hazineye Ait Taşınmaz Malların 
Değerlendirilmesi ve Katma Değer 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanuna, “Kanunları uyarınca 
ilgili bakanlıklar tarafından üzerinde 
turizm tesisleri yapılmak üzere 
adlarına kamu arazisi tahsis edilen 
Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 
yatırımcılar ve işletmecilerden; irtifak 
hakkı tesis edilip edilmediğine veya 
kullanma izni verilip verilmediğine 
bakılmaksızın 1/4/2020 tarihi ile 
30/6/2020 tarihi arasındaki dönemde 
tahsil edilmesi gereken kira, kesin 
izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma 
izni, yararlanma, ilave yararlanma 
bedelleri ve hasılat payları ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığından belgeli 
turizm tesislerinin yatırımcıları ve 
işletmecilerinden bu faaliyetleri 
dolayısıyla Hazine taşınmazlarını 
izinsiz kullanımlarından dolayı aynı 
dönemde tahsil edilmesi gereken 
ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru 
şartı aranmaksızın altı ay ertelenir 
ve bu alacaklar ertelenen süre 
sonuna kadar herhangi bir zam veya 
faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu 
maddenin uygulamasına ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkilidir.” geçici 
maddesi eklenmiştir.

 Ɇ 5510 sayılı Kanunun ek 19’uncu 
maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “1.000” ibaresi “1.500” şeklinde 
değiştirilmiştir. Böylece yaşlılık, 
malullük ve ölüm aylığı alan emekliler 
ve hak sahiplerine aylık asgari ödeme 
tutarı, 1500 TL’ye yükseltildi.

 Ɇ 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı 
Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler 
ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına 
İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması 
Hakkında Kanuna, “Anapara ve/
veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 
tarihinden önce olup da; kullandığı 
nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin 
anapara, faiz ve/veya ferîlerine 
ilişkin ödemelerini aksatan gerçek 
ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette 
bulunan ve bulunmayan gerçek 
kişilerin ve kredi müşterilerinin 

karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş 
senet, kredi kartı ve diğer kredi 
borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun 
ek 1’inci maddesi hükmü uyarınca 
kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk 
Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, 
söz konusu borçların ödenmesi 
geciken kısmının 31/12/2020 tarihine 
kadar tamamının ödenmesi veya 
yeniden yapılandırılması halinde, bu 
kişilerle yapılan finansal işlemlerde 
kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar 
tarafından dikkate alınmaz. Kredi 
kuruluşları ve finansal kuruluşların 
birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut 
kredileri yeniden yapılandırması veya 
yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara 
hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” 
geçici maddesi eklenmiştir.

 Ɇ 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital 
Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda 
ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 52’nci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinde yer 
alan “1/4/2020” ibaresi “1/1/2021” 
şeklinde değiştirilmiştir. Böylece 1 
Nisan’da yürürlüğe girmesi öngörülen 
konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 
Ocak 2021’e ertelenmiştir.

 Ɇ (1) Covid-19 salgın hastalığının 
ülkemizde görülmüş olması sebebiyle 
yargı alanındaki hak kayıplarının 
önlenmesi amacıyla;
a) Dava açma, icra takibi başlatma, 
başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, 
ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak 
düşürücü süreler ve zorunlu idari 
başvuru süreleri de dâhil olmak üzere 
bir hakkın doğumu, kullanımı veya 
sona ermesine ilişkin tüm süreler; 
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 
usul hükmü içeren diğer kanunlarda 
taraflar bakımından belirlenen süreler 
ve bu kapsamda hâkim tarafından 
tayin edilen süreler ile arabuluculuk 
ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 
13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,
b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanunu ile takip hukukuna 
ilişkin diğer kanunlarda belirlenen 
süreler ve bu kapsamda hâkim veya 
icra ve iflas daireleri tarafından tayin 
edilen süreler; nafaka alacaklarına 
ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere 
tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve 
takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip 

taleplerinin alınması, ihtiyati haciz 
kararlarının icra ve infazına ilişkin 
işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden itibaren 30/4/2020 (bu tarih 
dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, 
durma süresinin sona erdiği günü 
takip eden günden itibaren işlemeye 
başlar. Durma süresinin başladığı tarih 
itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha 
az kalmış olan süreler, durma süresinin 
sona erdiği günü takip eden günden 
başlamak üzere on beş gün uzamış 
sayılır. Salgının devam etmesi halinde 
Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı 
geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve 
bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. 
Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.

 Ɇ 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 
tarihine kadar işleyecek iş yeri 
kira bedelinin ödenememesi kira 
sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi 
oluşturmaz.

 Ɇ 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı 
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanununun 26’ncı maddesinin onuncu 
fıkrasında yer alan “yüzde yirmi beşini” 
ibaresi “yüzde otuz beşini” şeklinde 
değiştirilmiştir. Böylece işçilerin 
sigorta primlerinin işveren hissesi 
ödemesinde kullanılabilecek işveren 
sendikası dayanışma ve yardımlaşma 
fonu desteğinin azami sınırı yüzde 
25’ten yüzde 35’e çıkarıldı.

 Ɇ 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı 
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 
geçici 20’nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “firmalara” ibaresi 

“gerçek ve tüzel kişiler ile ticari 
işletmelere” şeklinde ve “25” ibareleri 

“50” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece 
Hazine ve Maliye Bakanının, kredi 
garanti kurumlarına nakit kaynak 
aktarma ve özel tertip DİBS ihraç etme 
yetkisi 25 milyar TL’den 50 milyar liraya 
yükselecek. 

 Ɇ 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı 
İş Kanununun 64’üncü maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi 

“dört” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya 
birinci cümlesinden sonra gelmek 
üzere “Cumhurbaşkanı bu süreyi 
iki katına kadar artırmaya yetkilidir.” 
cümlesi eklenmiştir. Böylece telafi 
çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı.

* Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 150 ülke ile 
birlikte Türkiye’nin de etkilendiği koronavirüs salgını 
sebebiyle vatandaşların içinde bulunulan durumdan en 
az şekilde etkilenmesini amaçlayan birçok maddenin 
de yer aldığı kanun, 26 Mart 2020 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesine rağmen, tüm 
vatandaşları ilgilendirmesi ve önemi dikkate alınarak, bu 
sayımızda işlenmiş, okuyucularımıza sunulmuştur.
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Türkiye, 9 yıldır ev 
sahipliği yaptığı 
mültecilerin Avrupa’ya 
geçişine engel olmama 
kararı aldı. Karar 
sonrası Yunanistan 
ile kara sınırının 
olduğu Pazarkule 
Sınır Kapısı’ndan 
geçiş yapmak isteyen 
göçmenler, insanlık dışı 
müdahalelere maruz 
kaldı, çok sayıda 
göçmen yaralandı.

Suriye’de iç karışıklığın 
başladığı 2011’in Mart 
ayından bu yana, günden 

güne artan sayıda Suriyeli, 
uluslararası koruma bulmak 
amacıyla Türkiye’ye geldi. Türkiye 
kendi imkan ve kaynaklarıyla 9 
yıldır dünyanın sessiz kaldığı bu 
insani trajediye sahip çıkıyor. 4 
milyon civarında mülteciye ev 
sahipliği yapıyor. 

27 Şubat 2020 itibarıyla 
ülkemizde geçici koruma 
statüsüne sahip 3 milyon 587 
bin 266 Suriyeli yaşamaktadır. 
Bunun dışında, 300 bin civarında 
uluslararası koruma arayan 
sığınmacı bulunmaktadır. Ancak 
bu durum Türkiye-AB Mülteci 
Anlaşması çerçevesinde adımlar 

atılmadığı için artık taşınamaz bir 
yük haline geldi.  Türkiye’nin bu 
yükü taşıma imkanı kalmadığı 
için 28 Şubat’ta Avrupa’ya gitmek 
isteyen mültecileri durdurmama 
kararı alındı. Ancak Türkiye’nin 
yıllardır ev sahipliği yaptığı 
göçmenler, Yunanistan sınırında 
insanlık dışı muamele görüyor. 

Güvenlik güçleri Yunanistan ile 
kara sınırının olduğu Karaağaç 
Mahallesi’ndeki Pazarkule Sınır 
Kapısı’ndan geçmek isteyen 
mültecilere insanlık dışı, sert 
müdahalelerde bulunuyor.  
164 göçmeni yaralayan 
Yunanistan, birçok insanı da 
sığınma haklarını ortadan 
kaldırarak, Türkiye’ye itmeye 
çalışıyor.

 İNSANLIK SINIRDA 
 YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
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ABD’Lİ HEYET HATAY’DAKİ TEMASLARINI TAMAMLADI

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft,  
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi 
David Satterfield, Hatay’daki temaslarının ardından bir grup gazetecinin 
sorularını yanıtladı. ABD’li yetkililer, Türk askerinin Suriye’deki krize 
barışçıl ve siyasi bir çözüm bulunması için mücadele ettiğini belirterek, 
Türkiye’nin ABD ve NATO’dan bulunduğu taleplerin değerlendirildiğini 
bildirdi.

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft:

“BM Güvenlik Konseyine geri döndüğümde  
‘artık bu kadar yeter’ cümlesinin altını çizeceğim.  
(Suriye’de) Sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı.”

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey:

“Türk ordusu ve Suriyeli muhalifler, bir insanlık felaketini  
önlemek için mücadele veriyor.”

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield:

“Biz ve NATO müttefikleri, Türkiye’nin tüm taleplerini  
değerlendiriyoruz ve destek için elimizden geleni yapıyoruz.”

BM RAPORTÖRÜNDEN  
AB VE YUNANİSTAN’A 
“MÜLTECİ” TEPKİSİ

Birleşmiş Milletler (BM)  
Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel 
Raportörü Agnes Callamard, 
Yunan güvenlik güçlerinin 
Avrupa’ya gitmek isteyen 
mültecilere uyguladığı sert 
müdahaleye, “Koruma isteyen 
kadın ve çocuklara ateş açılıyor, 
botları açık denizlere itiliyor. 

Burası Nazilerden kaçan, 
mültecilere ateş açılan 1940’ların 
Avrupa’sı değil, MS St Louis ya da 
1939’da 900 Yahudi’nin girişine 
izin verilmeyen ABD ve Kanada 
da değil. 

Burası 2020’nin Avrupa’sı.” 
sözleriyle tepki gösterdi.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

“Yunanistan başta olmak 
üzere tüm AB ülkelerini, 
İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi’ne uygun 
şekilde, topraklarına 
gelen mültecilere saygılı 
davranmaya davet 
ediyoruz. 

Bugün mültecilere 
sınırlarını kapatan, onları 
döverek, bindikleri botları 
batırarak hatta vurarak geri 
göndermeye çalışan her 
Avrupa ülkesi, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ni 
çiğnemektedir.Mültecileri 
ülkesine sokmamak için 

denizde boğmaktan, 
kurşunla öldürmeye kadar 
her türlü yolu deneyen 
Yunanlı, bir gün bu 
merhamete kendilerinin 
de ihtiyacı olabileceğini 
unutmamalı.

Terör örgütlerinin ve zalim 
rejimin önünden kaçan  
4 milyona yakın Suriyeli 
de aynı şekilde Türkiye’ye 
sığındı. (Türkiye’ye sığınan 
Suriyeliler) 40 milyar doları 
bu işte harcayan Türkiye, 
evelallah bir 40 daha 
harcar. Bu milletin bereketli 
kesesi vardır.”

TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP:

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Suriyeli sığınmacılara gerçek mermilerle ateş 
açan Yunanistan güvenlik güçlerinin insanlık dışı 
tutumuna sosyal medya hesabından bir mesaj 
paylaşarak, tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
mesajı şöyle: 

“TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyelerinin 
incelemeler için bulunduğu sınır bölgesinde 
göçmenlere hakiki mermilerle ateş eden 
Yunanistan güvenlik güçlerinin hukuk ve  
insanlık dışı tutumlarını kınıyorum. 

Avrupalı Devletler, destekledikleri  
Yunanistan’ın bu vahşi tavrından utanç  
duymalı.”
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TürkAkım doğal gaz boru 
hattının hizmete girmesi 
dolayısıyla 8 Ocak’ta Haliç 

Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
törene, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,  
Rusya Federasyonu Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ve Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov katıldı. 
Açılış töreninde ayrıca  
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Millî Savunma Bakanı 

Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank,  
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un 
yanı sıra Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov, Rusya Savunma 
Bakanı Sergey Şoygu, Rusya 
Enerji Bakanı Aleksandr Novak, 
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz 
Şahbazov, Bulgaristan Enerji 
Bakanı Temenuzhka Petkova, 
Sırbistan Madencilik ve Enerji 

Bakanı Aleksander Antic de yer 
aldı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “TürkAkım, Rus 
dostlarımızla beraber büyük 
emek harcadığımız, hem ikili 
ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki 
enerji haritası bağlamında tarihî 
nitelikte bir projedir.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus 
doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya nakledecek 
TürkAkım doğal gaz boru hattının 
tamamlanması dolayısıyla Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
törende konuştu.

Rus doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya nakledecek 
TürkAkım doğal gaz boru hattı tamamlandı.
Tarihi proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar 
metreküpü, aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan Türkiye’ye ulaşacak.

 TARİHÎ GÜN
 TÜRKAKIM DOĞAL GAZ 
 BORU HATTI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 

• Hedefimiz ülkemizi küresel 
enerji merkezlerinden biri 
haline getirmektir. Türkiye 
olarak kesinlikle bölgesel 
gerilim peşinde değiliz, asla da 
olmadık.

• Doğu Akdeniz’de süren 
hidrokarbon arama 
faaliyetlerimizin tek amacı 
ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin menfaatlerini 
korumaktır. Her fırsatta 
tekrarladığımız gibi Doğu 
Akdeniz’de ülkemizin dışlandığı 
hiçbir projenin ekonomik, 
hukuki, diplomatik bakımdan 
hayata geçme şansı yoktur.

• Türkiye olarak ne Irak’ın, ne 
Suriye’nin, ne Lübnan’ın,  
ne de deniz yoluyla enerji 
ticaretinin yüzde 30’undan 

fazlasının yapıldığı Körfez 
bölgesinin vesayet savaşlarının 
sahnesi haline gelmesini 
istemiyoruz.

• Coğrafyamızda artık yeni 
bedeller ödemeye kimsenin 
mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin 
sadece kendi çıkarları uğruna 
Irak başta olmak üzere tüm 
bölgeyi yeni bir ateş çemberine 
atmaya hakkı yoktur.
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KULLANIM DIŞI MÜHİMMAT 
EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
Kırıkkale’de, Sıfır Atık Projesi kapsamında 
tamamlanarak hizmete alınan Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) Mühimmat Ayırma ve Ayıklama 
Tesisi 5 Şubat’ta düzenlenen törenle devreye 
alındı.

Kırıkkale’de düzenlenen 
TSK Mühimmat Ayırma ve 
Ayıklama Tesisini (MAAT) 

Devreye Alma Töreni’ne Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk ve Hava 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Törende konuşan Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TSK’nin envanterinde 

bulunan mühimmatın çevreye 
zarar vermeden ayrılması ve 
ayıklanmasının, kritik bir çalışma 
olduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyanın en büyük ve güçlü 
ordularından birine sahip 
Türkiye için, mühimmatın kendisi 
kadar diğer aşamalarının da 
önemli olduğunu dile getirdi. 
Tesisin, 2012’de yaşanan elim bir 
kazanın ardından faaliyetlerine 
ara verdiğini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada 

şehit olan 4 kişiye bir kez daha 
Allah’tan rahmet diledi.

Tesislerin yeniden devreye 
alınmasıyla önemli bir 
eksiğin giderildiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılda 
3 bin ile 6 bin ton arasında 
kullanım dışı mühimmatı 
işleyecek bu tesisin, sıfır atık 
ilkesiyle tüm ürünleri geri 
dönüşüme hazırlayacağını 
söyledi. Tesisin, ülkeye ve 
orduya kazandırılmasında 
emeği geçen herkesi tebrik 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu vesileyle, ülkemizde sıfır 
atık projesi konusuna verdiği 
ehemmiyet sebebiyle de 
eşimin bu gayretlerinden dolayı 
müsaadenizle kendilerine de çok 
çok teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. 

Törenin sonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve diğer davetliler devreye alma butonuna 
basarak, tesisin açılışını gerçekleştirdi.
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“Girdiğimiz her mücadeleden 
alnımızın akıyla çıktık.”

Türkiye’nin şu anda Suriye’de 
ve Libya’da doğrudan sahada 
mücadele veren, ayrıca Katar’dan 
Kosova’ya, Afganistan’dan 
Somali’ye kadar pek çok yerde 
askerî misyon görevi yürüten 
bir ülke olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hamdolsun sorumluluk 
üstlendiğimiz, ayağımızı 
bastığımız hiçbir yerde mahcup 
olmadık. Girdiğimiz her 
mücadeleden alnımızın akıyla 
çıktık. Hedeflerimize doğru 
yürürken hiçbir masumun, hiçbir 
günahsızın zarar görmemesini 
sağlayarak tüm dünyaya mertlik 
dersi verdik. Ahlaka ve erdeme 
uyularak da büyük mücadelelerin 
verilebileceğini dost, düşman 
herkese gösterdik.” dedi. Elde 
edilen başarılarda, askerin yürek 
ve bilek gücünün yanında 
savunma sanayisi teknolojilerinde 
gelinen noktanın da büyük 
katkısı bulunduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

“Türkiye’nin son 17 yılda savunma 
sanayisinde yürüttüğü kritik 
çalışmalar olmasaydı, bugün 
bırakınız sınırlarımız dışını, kendi 
topraklarımızda bile terör 
örgütleriyle mücadele edemez 
hale gelebilirdik. Bu başarı 
tablosu, çok uzun, zahmetli ve 
fedakarlıklarla örülü bir gayretin 
sonucudur. Mesela, 2002 yılında 
sadece 62 savunma projesi 
yürütülürken bugün bu sayı 
700’e yaklaştı. Savunma sanayisi 
bütçemiz, 5,5 milyar dolardan 
yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar 
dolarlık proje hacmine ulaştı. İhale 
süreci devam eden projeler de 
göz önüne alındığında, karşımıza 
75 milyar doların üzerinde bir 
büyüklük çıkıyor. Sektörün cirosu 
2002 yılında 1 milyar dolarken 
bugün 9 milyar dolar düzeyine 

yükseldi. Daha önce neredeyse 
yok seviyesinde olan araştırma-
geliştirme harcaması 1,5 milyar 
doları buldu. Bugün dünyanın en 
büyük savunma şirketleri listesinde 
5 firmayla temsil ediliyoruz.”

“Yerlilik ve millîlik savunma 
sanayisinin olmazsa olmazıdır.”

Yerlilik ve millîliğin savunma 
sanayisinin olmazsa olmazları 
arasında yer aldığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Son 
17 yılda yaptığımız hamleler 
sonucunda, yerlilik ve millîlik 
oranı yüzde 20’lerden 70’lere 
çıkmış durumdadır. Nereden 
nereye... Suriye ve Libya’da 
karşılaştığımız durum, füze 
savunma sistemlerine daha çok 
önem vermemiz gerektiğini 
göstermiştir. Bu çerçevede 
ASELSAN ve ROKETSAN 
tarafından tamamen millî ve 
yerli olarak geliştirilen HİSAR-A 
Alçak İrtifa Hava Savunma 
Füze Sistemini, çok ama 
çok önemli görüyorum. Bu 
sistem, yapılan nihai sistem 
testlerinde hedefi yüzde 100 
başarıyla imha etti. İnşallah bu 
sistemi, mümkünse hemen 
Suriye sınırımıza yerleştirerek 
önemli bir eksiğimizi gidermiş 
olacağız. Sistemin geliştirilmesi 

ve menzilinin uzatılması 
çalışmalarını da hızlandırıyoruz. 
İlk yerli ve millî havadan havaya 
füzemizin üretilmesi amacıyla 
yürüttüğümüz proje kapsamında 
geliştirilen Bozdoğan görüş içi ve 
Gökdoğan görüş ötesi füzelerinin 
testleri de başarıyla gerçekleşti. 
Bozdoğan füzemizi inşallah en 
kısa sürede envantere alacağız. 
Bu başarı sayesinde uzun menzilli 
hava savunma sistemimiz Siper’in 
çalışmalarında da önemli ilerleme 
kaydettik.” Tank, hafif zırhlı araç, 
helikopter, insansız hava aracı 
ve füze sistemlerinin motor 
ve güç aktarma sistemlerinin 
geliştirilip üretilmesi amacıyla 
projeler başlattıklarını da bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yerli savaş uçağımız dahil tüm 
platform ve sistemlerimizde 
inşallah kendi motorumuzu 
kullanacağız. Şu anda bunun da 
çalışmasını yapıyoruz.” dedi.

Millet için, ezan, bayrak, özgürlük 
için hayatını feda etmeyi 
göze alan milyonlar olduğu 
sürece kimsenin Türkiye’yi dize 
getiremeyeceğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devreye 
alınan Mühimmat Ayırma ve 
Ayıklama Tesisi’nin Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ve millete hayırlı 
olmasını dileyerek, tesiste emeği 
geçenleri tebrik etti.

Tesisin 
faaliyete 
geçmesiyle 
kullanım dışı 
mühimmat geri 
dönüşüme tabi 
tutularak ülke 
ekonomisine 
kazandırılacak.
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
davetine icabetle 

Türkiye’ye çalışma ziyaretinde 
bulunan Almanya Federal 
Cumhuriyeti Şansölyesi Angela 
Merkel Vahdettin Köşkü’nde 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  
24 Ocak 2020 tarihinde  
bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Almanya Federal Cumhuriyeti 
Şansölyesi Merkel başbaşa 
görüşmenin ardından heyetler 
arası görüşme gerçekleştirdi. 

Toplantıya Savunma Sanayii 
Başkanı İsmail Demir, AK PARTİ 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay ile Sanayi ve  
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Almanya Şansölyesi Merkel 
görüşmelerin ardından ortak 
basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasındaki önemli mesajları şöyle:

“Biz her halükarda Libyalı kardeşlerimizi bu zor 
günlerinde yalnız bırakmamakta kararlıyız. Beş asırlık 
kadim bağlarımızın olduğu Libya, savaş baronlarının 
ve terör örgütlerinin insafına terk edilemeyecek 
kadar önemli bir ülkedir. Türkiye ve Almanya olarak 
sorunların diyalog yoluyla çözümüne öncelik 
veriyor, taraflara sağduyu ve aklıselim çağrısında 
bulunuyoruz. Bölgesel konularda Almanya ile 
diyaloğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz.

Sayın Şansölyeye önümüzdeki dönemde Avrupa 
Birliği’nden beklentilerimizi aktardık. Almanya 
temmuz ayından itibaren malum Avrupa Birliği 
Dönem Başkanlığını üstlenecek. Bunun Türkiye-
Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesi bakımından 
önemli bir fırsat teşkil edeceğini düşünüyoruz. 
(Libya) Burada biz Serrac’ı yalnız bırakmayacağız, 
kendilerine elimizden gelen bu noktadaki desteği 
vermekte kararlıyız. Buraya giderken TBMM’den 
kahir ekseriyetin almış olduğu kararla zaten 
askerimizi gönderiyoruz. Askerimiz orada bu eğitim 
çalışmalarına gerekli desteği verecek.”

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi 
Merkel’in konuşmasındaki önemli mesajları şöyle:

“(Erdoğan’la görüşmede) İdlib’den kaçanların insani 
durumunu düzeltmek için maddi katkıya hazır 
olduğumuzu söyledik. AB’nin mülteciler konusunda 
3 artı 3 milyar avroluk desteğin dışında destek 
vereceğini düşünüyorum. 

(İdlib’den Türkiye’ye kaçan Suriyelilere ilişkin)  
Onlar için Kızılay ile sabit barınaklar, binaların 
yapılması söz konusuymuş. Bu çabalar için  
Almanya olarak destek vermemiz mümkün olabilir.

(Libya konulu Berlin Konferası’nda kabul edilen 
maddelere ilişkin) Bu 55 madde toplantıya katılanlar 
tarafından kabul edildi ve daha sonra BM Güvenlik 
Konseyinde onaylanacak.

AB dönem başkanlığımızda (Türkiye-AB sürecinde) 
ilerleme kaydedilmesi için elimizden geleni 
yapacağız. Mali desteklerin devamı konusunda da 
elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu yardımlar 
doğrudan mültecilerin yararına kullanılıyor.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA 
ŞANSÖLYESİ MERKEL’İ MİSAFİR ETTİ
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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ  
YENİ BİNALARI HİZMETE GİRDİ

Türk-Alman Üniversitesi 
Yeni Binalarının  
Açılış Töreni,  
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ve  
Almanya Federal 
Cumhuriyeti Şansölyesi 
Angela Merkel’in 
katılımı ile 24 Ocak 
2020 tarihinde yapıldı.

Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış 
töreninde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile Almanya Federal 

Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’in yanı sıra, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Millî Eğitim 
Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Güvenlik ve 
Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili İbrahim Kalın, AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 

Fatma Betül Sayan Kaya, AK PARTİ İstanbul İl 
Başkanı Bayram Şenocak, YÖK Başkanı Prof. 
Dr. Yekta Saraç ile Türk-Alman Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat da yer aldı.
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Azerbaycan’da, bağımsızlığın sembolüne dönüşen ve tarihe “Kanlı Ocak” 
olarak geçen 20 Ocak Katliamının fotoğraflarından oluşan “Karanfilin 
ağladığı gece” sergisi TBMM’de 21 Ocak 2020 tarihinde açıldı.

Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçiliği’nce TBMM 
Halkla İlişkiler Binası’nda 

düzenlenen serginin açılışını 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ile Büyükelçi Hazar 
İbrahim gerçekleştirdi. 

“Azerbaycan halkının şeref 
günü: 20 Ocak 1990”

TBMM Başkanı Şentop, burada 
yaptığı konuşmada, Sovyet 
askerlerince Bakü’de, bundan 
30 yıl önce 20 Ocak’ta 147 

sivilin katledildiğini, 744 kişinin 
yaralandığını, 841 kişinin de 
hapsedildiğini ifade ederek, 
“20 Ocak olayları, Sovyet 
İmparatorluğu’nun iç yüzünü 
gösteren kanlı, suç tarihine 
geçmiş ve bu menfur olay 
Sovyet İmparatorluğu’nun da 
çöküşünü hızlandırmıştır. Ancak 
ne tanklar ne de kızıl ordu 
Azerbaycan halkının bağımsızlık 
ateşini söndürememiştir. 
Neticesinde 20 Ocak şehitleri 
Azerbaycan halkının gönlüne 
gömülmüş, Azerbaycan 
bağımsızlığını kazanmış, 
Sovyetler Birliği de dağılmıştır.  
20 Ocak 1990, Azerbaycan 
halkının şeref günü olarak 
tarihe altın harflerle yazılmıştır.” 
ifadelerini kullandı. Azerbaycan 
ve Türkiye halklarının aynı acı 
ve sevinçleri birlikte yaşadığını 
anlatan Şentop, Türkiye’nin her 
zaman Azerbaycan’ın yanında 
olacağını bildirdi. “Azerbaycan 

ve Türkiye tek millet, iki devlettir.” 
diye konuşan Şentop, Türkiye’nin 
Yukarı Karabağ meselesinde 
de konunun Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü ve egemenliği 
çerçevesinde barışçıl yollarla 
çözüme kavuşturulması için çaba 
sarf ettiğini dile getirdi. 

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 
İbrahim de konuşmasında 20 
Ocak’ın Azerbaycan için, Türk 
dünyası ve Türkiye için acı bir 
gün olduğunu ve 30 yıldır bu 
acıyı yaşadıklarını söyledi. “O 
gün bizim bir onur günümüz, 
şeref günümüzdü. Çünkü bizim 
şehitlerimiz canlarını, kanlarını 
bizler için verdiler. Azerbaycan’ın 
geleceği için şehit oldular.” diyen 
İbrahim, kardeş Türkiye’nin de o 
zaman Azerbaycan’ın yanında 
olduğunu kaydetti. 

Konuşmaların ardından Şentop 
ve İbrahim sergiyi gezdi. 

 TBMM’DE “KARANFİLİN
 AĞLADIĞI GECE 
 SERGİSİ
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TÜBİTAK Bilişim  
ve Bilgi Güvenliği 
İleri Teknolojiler 

Araştırma Merkezi 
(BİLGEM) ve Devlet 
Hava Meydanları 
İşletmesi (DHMİ) Genel 
Müdürlüğü iş birliğinde 
yerli ve millî olarak 
geliştirilen  
Millî Gözetim 
Radarı (MGR), millî 
imkânlarla hayata 
geçirilen Türkiye’nin 
ilk sivil havacılık amaçlı 
havaalanı yaklaşım  

radar sistemi olacak.  
Millî Gözetim Radarı 
ile sivil uçakların daha 
güvenli iniş kalkış 
yapması sağlanacak.

Millî Gözetim Radarı 
test aşamaları 
tamamladıktan sonra 
tam fonksiyonlu 
olarak DHMİ’ye teslim 
edilecek. 

Ardından da hava trafik 
kontrol hizmetlerinde 
aktif olarak kullanılacak.

Menzili 112 kilometre

MGR, tam yedekleme 
özelliğine sahip birincil 
gözetleme radarı  
PSR ve ikincil gözlem 
radarı SSR’den 
oluşuyor. PSR radarı, 
S bantta çalışarak 112 
kilometre menzile ve 
8,5 kilometre azimut 
kapsama alanına sahip 
bulunuyor. SSR radarı 
da MODE-S desteği 
sağlıyor. Bu sayede, 
uçağın tescil işareti, 

mevkisi, irtifası ve hızı 
gibi bilgiler iletilebiliyor.

Hareketli hedef 
takibi yapabilen 
algoritmaya sahip 
MGR, yağış konumunu 
ve yoğunluğunu da 
ölçebiliyor.

PSR sisteminin tam 
yedeklilik testleri ve 
fabrika kabul testleri 
tamamlandı. Sistemin 
saha kabul test süreci 
ise 24 Şubat’ta başladı.

Türkiye’nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Millî Gözetim 
Radarı göreve hazırlanıyor. Gaziantep Havalimanı’nda kule ve radar binası 
inşaatı biten Millî Gözetim Radarı, test aşamasının ardından hizmete girecek.

MİLLÎ RADAR 
GAZİANTEP’TE 

KURULDU
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Yunanistan Cumhurbaşkanı 
Prokopis Pavlopulos’un, 
Batı Trakya’yı ziyaretinde 

Müslüman Türk Azınlığın kimliğine 
ilişkin kullandığı “Müslüman Yunan 
Azınlık” ifadesine TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop sert tepki 
verdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından yaptığı  
paylaşımda, 

“Yunanistan Cumhurbaşkanı 
Pavlopulos’un Batı Trakya 
Türklüğünü yok sayan ırkçı 

beyanını şiddetle kınıyorum. 
Batı Trakya Türklüğü vardır ve 
var olmaya devam edecektir. 
Tarihimizin aziz nişanesi olarak 
Rumeli’de yaşayan kardeşlerimiz 
emin olsunlar ki Türkiye daima 
yanlarındadır.” ifadelerine yer 
verdi.

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un İslami ayrılıkçılık ile ilgili 
sözlerine tepki göstererek,  
“Darbeci Hafter’in silah tedarikçisi 
Macron’un, ‘İslami ayrılıkçılık’ ile 
mücadele edeceğine dair sözleri 
ilkel bir İslam düşmanlığıdır.” 
ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron,  
‘ayrılıkçı İslam’la mücadele’ 

adı altında bu ülkede yaşayan 
yabancı kökenlilerin haklarına 
yönelik kısıtlayıcı bir hamleye 
hazırlanıyor. 

Buna göre Türkiye dahil dokuz 
ülkeden öğretmenlere yasak 
getirilecek. Yabancı imam sayısı 
da kademeli olarak düşürülecek. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un ‘Yabancı öğretmenlerin 

ülkeye kabulünü 
sağlayan 
anadil ve Kültür 
Öğretimi (ELCO) programına yeni 
öğretim yılında son vereceklerini’ 
açıklaması Meclis’ten tepki ile 
karşılaştı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 19 Şubat 2020 tarihinde 
sosyal medya hesabında 
yaptığı açıklamada, “Sahel’de, 
Libya’da barışı bozan, İslam 
coğrafyalarında kaos çıkaran 
Fransa Cumhurbaşkanı ve 

darbeci Hafter’in silah tedarikçisi 
Macron’un, ‘İslami ayrılıkçılık’ ile 
mücadele edeceğine dair sözleri 
ilkel bir İslam düşmanlığıdır. 
Fransa evvela ırkçı ve katliamcı 
geçmişiyle yüzleşmeli.” 
değerlendirmesini yaptı.  
TBMM Başkanı Şentop, 
paylaşımında Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un darbeci General 
Halife Hafter ile sarıldıkları 
fotoğrafa da yer verdi.

MACRON’A MECLİSTEN TEPKİ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
YUNANİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN 
“MÜSLÜMAN YUNAN AZINLIK” 
İFADESİNE TEPKİ
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Devlet Mezarlığı Hakkında 
Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 

Kanun, 1 Şubat tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlandı. Kanuna 
göre, Cumhurbaşkanları, TBMM 
Başkanları ve Başbakanlar ile 

Cumhuriyetin kuruluşuna hayat 
veren Atatürk’ün en yakın silah 
arkadaşları olan İstiklal Harbi 
Komutanlarının eşleri vasiyetleri 
üzerine Devlet Mezarlığı’na 
defnedilebilecek. TBMM’de 
grubu bulunan 5 siyasi partiden 

milletvekillerinin imzasıyla 
hazırlanan Devlet Mezarlığı 
Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kurulunda kabul edilip 
yasalaşmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz 
unsurlarının Aden Körfezi, 
Somali kara suları ve 

açıkları, Arap Denizi ve mücavir 
bölgelerdeki görev süresinin 
bir yıl daha uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 5 
Şubat’ta Meclis Başkanvekili Celal 
Adan başkanlığında toplanan 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz 
unsurlarının, Aden Körfezi, Somali 
kara suları ve açıkları, Arap Denizi 
ve mücavir bölgelerdeki görev 
süresinin bir yıl daha uzatılmasına 
ilişkin TBMM kararı, 8 Şubat’ta 
Resmî Gazete’de yayımlandı.

Bugüne kadar, birer yıllık yetki 
süresinin 10 kez uzatıldığı 
kararda, “Türk Silahlı Kuvvetleri 
deniz unsurları konuşlandırılmak 
suretiyle, bölgede seyreden 
Türk bayraklı ve Türkiye bağlantılı 
ticari gemilerin emniyetinin 
etkin şekilde muhafaza edilmesi, 
uluslararası toplumca yürütülen 

deniz haydutluğu, silahlı soygun 
eylemleri ve denizde terörizmle 
müşterek mücadele harekatlarına 
aktif katılımda bulunulması, anılan 
bölgelere yapılan insani yardım 
faaliyetlerine destek verilmesi, 
Türk Silahlı Kuvvetleri deniz 
unsurlarının harekat etkinliğinin 
ve bölgeye ilişkin tecrübesinin 
artırılması sağlanmış, bu alanda 
ilgili ülkelerle iş birliğinin 
sürdürülmesine yönelik millî 
politikanın desteklenmesi ve BM 
sistemi içinde, bölgesel ve küresel 
ölçekte oynadığımız rolün ve 
görünürlüğümüzün pekiştirilmesi 
temin edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

BMGK’nin, bölgeye ilişkin 
deniz haydutluğu ve silahlı 
soygun eylemleriyle uluslararası 
toplumca mücadele 
edilebilmesine cevaz veren 
kararlarının süresinin, son olarak 
4 Aralık 2019’da 1 yıl uzatıldığı 
belirtilen kararda, şunlar 
kaydedildi: “Bu kapsamda, 

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz 
unsurlarının Aden Körfezi, Somali 
karasuları ve açıkları, Arap 
Denizi ve mücavir bölgelerde 
görevlendirilmesi için 10 Şubat 
2009 tarihli ve 934 sayılı TBMM 
kararıyla verilen ve son olarak  
5 Şubat 2019 tarihli ve 1207 sayılı 
TBMM kararıyla 10 Şubat 2019’dan 
itibaren 1 yıl uzatılan izin süresinin, 
anılan kararlarda belirlenen 
ilke ve esaslar dâhilinde, 10 
Şubat 2020’den itibaren 1 
yıl daha uzatılması, ayrıca 
denizde terörizmle mücadele 
harekâtlarına katkı sağlanabilmesi 
maksadıyla unsurlarımızın bölge 
ülkeleri karasuları dışında denizde 
terörizmle mücadele görevi için 
yetkilendirilmeleri ve bununla 
ilgili gerekli düzenlemelerin 
Cumhurbaşkanı tarafından 
yapılması için izin verilmesine 
Anayasa’nın 92. maddesi uyarınca 
Genel Kurulun 5 Şubat 2020 
tarihli 52’nci birleşiminde karar 
verilmiştir.”

Cumhurbaşkanları, TBMM Başkanları ve Başbakanların eşleri vasiyetleri 
üzerine Devlet Mezarlığı’na defnedilebilecek.

Türk askerinin Aden Körfezi’ndeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

DEVLET MEZARLIĞI HAKKINDA KANUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
RESMÎ GAZETE’DE

TÜRK ASKERİNİN ADEN KÖRFEZİ’NDEKİ  
GÖREV SÜRESİ UZATILDI
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Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali 
El Ganim ve beraberindeki heyet resmî 
temaslarda bulunmak üzere 

23 Ocak 2020 tarihinde Ankara’ya geldi. 

Konuk meclis başkanı El Ganim, 
temasları kapsamında ilk olarak 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop ile TBMM’de biraraya 
geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 
ve Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı 
Marzuk Ali El Ganim, Mecliste 
önce baş başa görüştü.

Başbaşa görüşmenin ardından 
Şentop ve El Ganim heyetler 
arası görüşmeleri gerçekleştirdi. 
Görüntü alınmasına izin verilen 
görüşmeler, daha sonra basına 
kapalı yapıldı.

Görüşmeler sonrası heyet, 
Şentop ile TBMM Genel Kurul 
salonunu da gezdi.

KUVEYT ULUSAL 
MECLİS BAŞKANI 
MARZUK ALİ 
EL GANİM 
ANKARA’DA
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Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim ve beraberindeki heyet, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da 
gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Meclis’in, atılan bombalar nedeniyle zarar gören alanlarını da 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte gezdi.

EL GANİM ANITKABİR’İ DE ZİYARET ETTİ

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali El Ganim 
ve beraberindeki heyet, resmî temasları öncesinde 
Anıtkabir’i de ziyaret etti.  Heyet ile birlikte Aslanlı 
Yol’dan yürüyen El Ganim, Atatürk’ün mozolesine 
çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ganim,  
Misak-ı Millî Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni 
imzaladı.

Türkiye 
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan da 

24 Ocak 2020 
tarihinde Kuveyt 

Ulusal Meclis 
Başkanı  

Marzuk Ali El 
Ganim’i kabul etti. 

Kabul Üsküdar’da 
bulunan 

Cumhurbaşkanlığı 
Vahdettin 

Köşkü’nde basına 
kapalı olarak 
gerçekleşti.
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Yemeğe, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı  
Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan,  

Yargıtay Birinci Başkanı İsmail 
Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı 
Zerrin Güngör, Sayıştay 
Başkanı Seyit Ahmet Baş, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler 

Başkanı Metin Kıratlı, Uyuşmazlık 
Mahkemesi Başkanı Hicabi 
Dursun, Devlet Denetleme 
Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ve 
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem 
Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı 
organlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki akşam 
yemeğinde bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 
YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI 
ORGANLARININ TEMSİLCİLERİ 
İLE BİR ARAYA GELDİ
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN NÜFUS 
MÜBADELESİNE İLİŞKİN MESAJ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye ile 
Yunanistan nüfus mübadelesine ilişkin 30 Ocak 2020 
tarihinde yayımladığı mesajında, mübadele yollarında 

vefat edenlere Allah’tan rahmet diledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı 
üzerinden yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 

“Bundan 95 yıl önce mübadeleye tabi tutulanlar, yüzlerce 
yıldır ekip-biçtikleri topraklarını, evlerini, ibadet ettikleri kutsal 
mekânlarını ve sevdiklerinin mezarlarını geride bırakmak 
zorunda kaldılar. Limanlarda, tren istasyonlarında haftalarca, 
aylarca beklediler. 

Her yıl olduğu gibi mübadil kuruluşlar bu yıl da savaş ve göç 
yollarında hayatını kaybedenler anısına denize çelenk bıraktılar. 
Mübadele yollarında vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma 1 1 saat 30 dk.

İçişleri 1 11 saat

Dışişleri 1 3 saat

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

3 14 saat

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

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

1 4 saat 30 dk.

Dilekçe 3(14+25) 3 saat 40 dk.

Plan ve Bütçe - -

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 1 2 saat 30 dk.

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum 5 9 saat 30 dk.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 2 2 saat

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 18 51 saat 50 dk.

TBMM Genel Kurulu 10 Birleşim 44 saat 56 dk.
4 Başkanlık Divanı Toplantısı 5 Alt Komisyon Toplantısı 

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 39

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 5

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

570 
(398+172)

Kanunlaşan 19

Karar Olan 3

Geri Alınan 2

Komisyonlarca Raporlanan 15

Komisyonlarda Bulunan 2405

Genel Kurulda Bulunan 77

¹ 01/01/2020- 31/01/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 18

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 1

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 3

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 3332 229

İHİK 353 351

KEFEK 1 2
229 adet dilekçe yedi grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 11

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 889

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade 1
3 31/01/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1589 8 129 - -

Cevaplanan /Görüşülen 1571 13 - - -

OCAK AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

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

Rabia Naz Vatan Araş. 2  7 saat 45 dk.
Meclis Araştırması 
Komisyonları Toplam 2  7 saat 45 dk.
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri 2 3 saat 30 dak.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 1 2 saat 30 dak.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler - -

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

- -

Dilekçe
6 

(14+25 +46)
12 saat 30 dk.

Plan ve Bütçe 5 36 saat 9 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 19 46 saat

İnsan Haklarını İnceleme 9 15 saat

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 3 3 saat 29 dk.

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 45 119 saat 8 dk.

TBMM Genel Kurulu 12 Birleşim 83 saat 6 dk.
4Başkanlık Divanı Toplantısı  5Alt Komisyon Toplantısı  
6Dilekçe Hakkı Çalıştayı

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 57

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

629 
(454+175)

Kanunlaşan 2

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 25

Komisyonlarda Bulunan 2468

Genel Kurulda Bulunan 98

¹ 01/02/2020- 29/02/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar -

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 2

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 2852 213

İHİK 222 222

KEFEK 6 1
276 adet dilekçe dokuz grup halinde birleştirilerek işleme 
alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 17

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 906

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 29/02/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1397 13 188 3 -

Cevaplanan /Görüşülen 1291 5 - - -

ŞUBAT AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

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

Rabia Naz Vatan Araş. 1  2 saat
Meclis Araştırması 
Komisyonları Toplam 1 2 saat
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Almanya Başbakanı 
Merkel’in ev sahipliğindeki 
toplantıya, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
İngiltere Başbakanı Boris 

Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron, Mısır 
Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-
Sisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, İtalya Başbakanı 
Giuseppe Conte, Kongo 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
Felix Tshisekedi, Cezayir 
Cumhurbaşkanı Abdulmecid 
Tebbun, BM’nin Libya Temsilcisi 
Ghassan Salame ile Afrika Birliği 
ve Arap Ligi temsilcileri katıldı.

TÜRKİYE’DEN LİBYA ZİRVESİ’NDE 
“KARARLILIK” MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Libya Zirvesi dönüşü gazetecilere verdiği önemli mesajlar şöyle oldu:
“Biz bir güçlü devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Türkiye barışın anahtarıdır.
Libya’da Türkiye’nin mevcudiyeti barış umutlarını arttırmıştır. Biz, Libya’da terörle mücadele kisvesi altında 
ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz. Buna karşı meşru hükûmetin yanında durmaya devam 
edeceğiz. Bizim Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi ve ateşkes zemini oluştu. Hem 
sahada hem de masada pozisyonumuzu güçlü tutarak siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz.
(Libya’da) Bizim Sayın Putin ile birlikte çağrısını yaptığımız ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü 
açılacaktır.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin içinde yer aldığı davetliler aile fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı 
Angela Merkel’in davetine icabet ederek, Berlin’de 19 Ocak 2020 tarihinde 
Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katıldı.
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Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısında, Türkiye’yi Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu temsil etti

Başkent Berlin’de 19 Ocak’ta 
düzenlenen Libya Konferansı’nın 
devamı niteliğindeki Libya 
Uluslararası İzleme Komitesi 
toplantısı Almanya’nın Münih 
kentinde 16 Şubat 2020 tarihinde 
yapıldı. Toplantıda Türkiye’yi 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
temsil etti. Toplantıya, Çavuşoğlu 
dışında BM Güvenlik Konseyinin 
beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, 
Fransa ve İngiltere ile Mısır, İtalya 
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
temsilciler katıldı.

Almanya ve BM’den ortak açıklama

Berlin Konferansı’nın sonuçlarının tam 
olarak uygulama taahhüdü teyit edildi. 

12 Şubat’taki 2510 sayılı BMGK kararı 
memnuniyetle karşılandı. 

Bakanlar, silah ambargosunun daha 
etkili şekilde denetlenmesi konusunda 
sağlanan ilerlemeden memnuniyet 
duyuyor.

Libyalı aktörlere mevcut ateşkesi 
sürdürme ve kalıcı ateşkes konusunda 
müzakereleri hızlandırma konusunda 
güçlü bir çağrıda bulunuldu.

Bir sonraki Libya Uluslararası İzleme 
Komitesi eş başkanlığı İtalya’da olacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid 
Tebbun ile görüştü.

Konferansa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin sohbet etti.

Konferansa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkel ile görüştü. Erdoğan’a 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik etti.

Konferansa katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı 
Fayiz es-Serrac’ı kabul etti.
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Kardak’ta Yunanistan tarafından herhangi bir şey 
olmazsa bizim tarafımızdan da herhangi bir şeyin 
olmadığını göreceksiniz’. Nitekim Savunma Bakanım 
bugün büyük ihtimalle Yunanistan Savunma Bakanını 
arayarak kendisine de teşekkür edecekti, bu yıl 
olduğu gibi bundan sonra da bu süreç Kardak ve 
diğer adalar olmak üzere devam etsin diye. Olması 
gereken budur ama Avrupa Parlamentosundaki çok 
ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. 

Ben onu Yunanistan adına görmüyorum. Onu 
sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum. 
Dolayısıyla çok da fazla oraya vakit ayırmaya gerek 
yoktur.”

 TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP:

“AP Genel Kurulunda 
Yunanistanlı 
milletvekilinin hem 
haddini aşarak 
hem de uluslararası 
hukuk kurallarını 
hiçe sayarak 
ırkçı bir tavırla 
Türk bayrağına 
yönelik sergilediği 
saygısızlığı kınıyor  
ve ilgili vekile 
gereken cezanın 
verilmesini 
bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM, 
30 Ocak 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu Genel 
Kurulunda (AP) Yunan adalarındaki göçmenlerin 
durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırtan ırkçı 
Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek, 
yaptığı saygısızlığı kınadı.

CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI  
RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

“Bizim bayrağımızın 
rengi şehidimizin 
kanıdır. O onun 
kansızlığını 
gösteren bir şeydir. 

Biz neticeyi, bu 
tür ahlaksızlıklarla, 
edepsizliklerle 
arayanlardan 
değiliz; bir ülkenin, 
bir milletin, bir 
siyasetçi olarak 
bayrağını yırtmakta 
bulmayız. Biz 
cevabımızı çok 
daha farklı şekilde 

veririz. Bunu siyasette, askerî mücadelemizde, 
ekonomide, ticarette, turizmde veririz ama her 
şeyden önce mesela bu sene bir Kardak krizi 
yaşanmamıştır. Niye? Ortaya koyduğumuz tavırlarla 
dedik ki, ‘bakın Kardak’ta bundan önce olduğu gibi 
en ufak bir hareket olursa cevabımız farklı olur ama 

TBMM’DEN TÜRK BAYRAĞINA 
SAYGISIZLIK YAPAN 
YUNAN MİLLETVEKİLİNE TEPKİ
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“Kurtuluş Savaşı’nda ve Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarihi, kürsülerde bayrak 
yırtma densizliği ile silemezsiniz. 

O ulu bayrak, onur ve gururla bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya 
devam edecektir.”

 CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

“Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır. 
Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da 
işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk 
milleti bayrağını yükseltir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922’de önüne serilen Yunan bayrağını 
çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin’in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, “Bayrak 
bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.” Nitekim bayrak düşmanlarıyla 
farkımız aynısıyla budur. 

Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış 
soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını 
sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum.”

 MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:

“Biz bu eylemi kınıyoruz. Bizim bayrağımız şerefimizdir onurumuzdur, istiklalimizin, istikbalimizin ve 
bağımsızlığımızın simgesidir. Dolayısıyla Türk bayrağına yapılan saldırıyı istiklalimize, istikbalimize, 
şerefimize, onurumuza yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Yunan hükûmetinden gereğini yapmasını 
bekliyoruz.

 BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ:

“Komşunun şımarık bir parlamenterinden Atatürk asaleti görmeyi beklemiyoruz. Türkiye güçlü olursa, dış 
politikada tribünlere oynamak yerine gerçekten dimdik durursa böyle şuursuzlar bayrağımızı ellerine 
alırken 2 kez düşünür. 

İktidarı, bu konunun gereğini yapmaya davet ediyorum.”

 İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:

“AP’de Yunan milletvekilinin bayrağımıza yönelik çirkin saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu hadsizlik aslında 
tükenişin ilanıdır. Avrupa Parlamentosu Türkiye’den önce, kendi hukukunu korumak istiyorsa bu kişiye bir 
an evvel haddini bildirmeli ve bu suça ortak olmamalıdır. Faşist zihinler şunu çok iyi bilmelidir ki birlik ve 
beraberliğimizin sembolü olan al sancağımız gök kubbede ebediyen dalgalanacaktır!”

 SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU:
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RAHŞAN ECEVİT SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demokratik Sol Parti (DSP) 

Kurucu Genel Başkanı, eski 
Başbakan Bülent Ecevit’in 

eşi ve Türk siyasetine damga 
vurmuş kadın siyasetçilerin 
başında gelen Rahşan Ecevit (97) 
17 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da 
tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit için 19 Ocak 2020 
tarihinde Kocatepe Camisi’nde 
öğle vakti cenaze namazı 
kılındı. Cenaze törenine TBMM 

Başkanvekili Levent Gök, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
eski TBMM Başkanları Hikmet 
Çetin ve Cemil Çiçek, TBMM 
Grup Başkanı Naci Bostancı, DSP 
Genel Başkanı Önder Aksakal, 
BBP Genel Başkanı Mustafa 
Destici, eski CHP Genel Başkanı 
Altan Öymen, Ankara Valisi 
Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
eski bakanlar Hikmet Sami Türk 

ve Yaşar Okuyan, eski CHP 
Milletvekili Muharrem İnce, 
Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim, 
Kültür ve Sanat Vakfı Başkan 
Yardımcısı Emrehan Halıcı, siyasi 
parti mensupları ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Rahşan Ecevit’in Türk bayrağına 
sarılı cenazesi, kılınan cenaze 
namazının ardından Devlet 
Mezarlığı’nda 14 yıl önce hayatını 
kaybeden eşi Bülent Ecevit’in 
yanına defnedildi.
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Rahşan Ecevit’in vasiyeti 
yerine getirildi

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Rahşan 
Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na 

defnedilmesine ilişkin vasiyetinin 
gerçekleşmesi için 18 Ocak 2020 
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile görüştü. 

Görüşmenin ardından Meclis 
Başkanı Şentop, siyasi partilerin 
grup başkanvekilleri ile temasa 
geçerek bir kanun teklifi 
hazırlanmasıyla ilgili istişarede 
bulundu. Mecliste yer alan  
5 parti grubu ortak kanun teklifi 
hazırlama konusunda anlaşmaya 
vardı.

Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na 
defnedilmesine olanak sağlayan 
Devlet Mezarlığı Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Teklifi, Grup Başkanı 

Naci Bostancı, CHP Grup 
Başkanvekili Engin Özkoç, HDP 
Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan 
Oluç, MHP Grup Başkanvekili 
Muhammed Levent Bülbül 
ve İYİ Parti Grup Başkanvekili 
Lütfü Türkkan’ın imzası ile 20 
Ocak 2020 tarihinde TBMM 
Başkanlığına sunuldu.

TBMM Millî Savunma 
Komisyonunda ise kanun teklifi 27 
Ocak 2020 tarihinde kabul edildi. 
Kanun Teklifi için Komisyonda 
yapılan müzakerelerin ardından 
kabul edilen değişiklik 
önergesiyle, eşlerin Devlet 
Mezarlığı’na defnedilebilmesi için 
yasa kapsamında olanların vefat 
etmiş olması şartı kaldırıldı. 

Kanun teklifi 28 Ocak 2020 
tarihinde ise Genel Kuruldaki 
müzakerelerin ardından kabul 
edildi. 

Buna göre cumhurbaşkanları, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

başkanları ve başbakanlar 
ile Cumhuriyetin kuruluşuna 
hayat veren Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün en yakın 
silah arkadaşları olan İstiklal 
Harbi komutanlarından Devlet 
Mezarlığı’na defnedilenlerin eşleri 
de vasiyetleri üzerine Devlet 
Mezarlığı’na defnedilebilecek.

Düzenlemenin yürürlük tarihi  
1 Ocak 2020 olacak.

Bülent Ecevit,  
eşine olan sevgisini 

“gökler gibi sardı dünyayı
yağmur gibi sızdı dünyaya
dünya kadar oldu sevgimiz.  
El ele büyütüp el ele derdik  
El ele derip insana verdik
verdikçe çoğalan sevgimizi”
dizeleriyle anlatmıştı.

Ressam, yazar ve siyasetçi 
kimliği ile tanınan Rahşan Ecevit, 
Demokratik Sol Parti ile Demokratik 
Sol Halk Partisi’nin kurucusu ve ilk 
başkanlığını üstlendi.

Rahşan Ecevit, Robert Koleji’nden 
mezun oldu. İyi derecede İngilizce 

bilen Rahşan Ecevit, aynı okulda 
okuduğu Bülent Ecevit ile 1946’da 
evlendi. Bülent Ecevit’in ölümüne 
kadar eşinin yanından  
hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit’in  
eşine duyduğu sevgisi de en az 
siyasi yaşantısı kadar çok  
konuşuldu.
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KANUNDA YER ALAN BAZI ÖNEMLİ MADDELER ŞÖYLE:

 Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde 
yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi 
Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum 
ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve 
kullanımı bedelsizdir.

 Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin 
Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk 
Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri 
toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; 
özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak 
kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek 
için gerekli belgelere sahip olması şartı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. 
İzne tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere 
ilişkin usul, esas ve içerikler Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca belirlenir.

 Bu Kanun uyarınca; 22/3/2007 tarihli ve 5609 
sayılı Gecekondu Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce mülga Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığınca oluşturulan alanlar ile 5609 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
belediye sınırları içerisinde veya dışarısında 
775 sayılı Gecekondu Kanununa göre Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığınca oluşturulan veya 
oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı yetkilidir. 2/3/1988 
tarihli ve 3414 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra belediyelerce 775 sayılı 
Gecekondu Kanununa göre oluşturulan veya 
oluşturulacak alanlardaki uygulamalarda ise 
ilgili belediyesi yetkilidir. Belediyeler bu hak, 

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun, 20 Şubat 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girdi.

AK PARTİ milletvekillerinin 
imzasını taşıyan “Coğrafi 
Bilgi Sistemleri ve 

Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 

görüşmelerine, TBMM Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunda 15 Ocak 2020 
tarihinde başlanmış ve 26 Ocak 
2020 tarihinde kanun teklifi kabul 

edilmişti. TBMM Genel Kurulu’nda 
yapılan görüşmeler sonrasında 
ise Kanun Teklifi 13 Şubat 
2020 tarihinde kabul edilerek 
kanunlaşmıştı.

İMAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
RESMÎ GAZETEDE
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yetki ve görevleri yetkili organları eliyle kullanırlar. 
Büyükşehirlerde bu Kanunun tatbikatı büyükşehir 
belediyelerinin koordinatörlüğünde ilçe 
belediyelerince yapılır.

 Kentsel tasarım projeleri uygulama imar 
planlarıyla birlikte hazırlanabilir. Bu kentsel 
tasarım projelerinin uygulamasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: 
serbest olarak belirlenemez. Sanayi alanları, 
ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo 
yapıları hariç olmak üzere mer’i imar planlarında 
yençok: serbest olarak belirlenmiş yükseklikler; 
emsal değerde değişiklik yapılmaksızın 
çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate 
alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları 
yapılmak suretiyle ilgili idare meclis kararı 
ile belirlenir. Bu şekilde ilgili idare tarafından 
belirlenmeyen yükseklikler, maliyetleri döner 
sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak 
üzere Bakanlıkça belirlenir.

 Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması 
nedeniyle mahalleye dönüşen ve nüfusu 
5.000’in altında kalan yerlerin, kırsal yerleşim 
özelliğinin devam edip etmediğine büyükşehir 
belediye meclisince karar verilir.

 Yapının imar mevzuatına aykırı olduğuna 
dair bilgi, tapu kayıtlarının beyanlar hanesine 
kaydedilmek üzere ilgili idaresince tapu 
dairesine en geç yedi gün içinde yazılı olarak 
bildirilir. Aykırılığın giderildiğine dair ilgili 
idaresince tapu dairesine bildirim yapılmadan 
beyanlar hanesindeki kayıt kaldırılamaz.

 Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt 
ve projelere ve imar mevzuatına aykırı olarak 
yapılan ya da 27 nci madde kapsamında ruhsat 
alınmadan yapılabilen yapılardan aynı maddede 
belirtilen koşullar sağlanmadan yapılanların 
sahibine, yapı müteahhidine ve aykırılığı 
altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili 
fenni mesullere, yapının mülkiyet durumuna, 
bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, 
niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye 
etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip 
etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, 
bin Türk lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki 
şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır.

 Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat 
adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı 
değişiklikleri yapılamaz.

 İmar planı değişikliği ile taşınmazda meydana 
gelecek değer artışının tespiti 6362 sayılı 
Kanuna göre yetkilendirilmiş lisanslı en az iki 
gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından 
plan değişikliği açıklama raporunda belirtilen 
mer’i plan koşullarındaki değer tespiti ile 
birlikte değişiklik sonrası değer tespiti yapılmak 
suretiyle belirlenen ortalama yeni değerden 
az olmamak üzere, idarece oluşturulan kıymet 

takdir komisyonu tarafından belirlenir. Değer 
artış payı, en geç taşınmazın ilk satışında veya 
ruhsat aşamasında taşınmaz maliklerince ödenir. 
Kıymet takdir komisyonunca belirlenen değer 
artış payı, ödeme tarihinde her takvim yılı için, 
bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun 
mükerrer 298’inci maddesi uyarınca tespit ve 
ilân edilen yeniden değerleme oranında takvim 
yılı başından geçerli olmak üzere arttırılarak 
uygulanır.

 Verginin matrahı, bina vergi değerinin 42’nci 
maddede yer alan tutarı aşan kısmıdır. 
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli 
taşınmazlardan değeri; 5 milyon ila 7,5 milyon 
lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı 
aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon ila 10 
milyon lira arasında olan konutlarda, 7,5 milyon 
lira için 7 bin 500 lira, aşan kısım için binde 6; 
değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 
10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası için ise 
binde 10 oranında vergilendirilecek.

 İlgili idarelerin bu Kanunda belirtilen hususlara 
ilişkin görevleri ile çalışma usul ve esasları; 
yapı denetim kuruluşlarının sınıflandırılması, 
kuruluşlar arasında adaletli iş dağılımını temin 
etmek üzere bir ilde faaliyet gösterebilecek olan 
yapı denetim kuruluşu ve laboratuvar kuruluşu 
sayısının belirlenmesi ile kuruluş safhasında 
sahip olunması gereken asgarî nitelikler; yapı 
denetim izin belgesinin geçici olarak geri 
alınmasına ilişkin şartlar, yapı denetim kuruluşları 
ve laboratuvarların görevleri ile çalışma usul 
ve esasları; denetçi belgesi verilmesine ilişkin 
usul ve esaslar ile yapı denetim ve laboratuvar 
kuruluşlarında görev alacak personelde aranacak 
nitelik, tecrübe ve bunların istihdam şartları ile 
görev ve sorumlulukları; diğer yapı sorumlularının 
nitelikleri, görevleri ile çalışma usul ve esasları; 
Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonunun 
görevleri ile çalışma usul ve esasları; yapı 
denetimi hizmet sözleşmesine ve feshine ilişkin 
esaslar; hizmet bedelinin ödenmesi, bu Kanun 
uyarınca denetlenerek inşa edilen yapılara 
sertifika verilmesi ve düzenlenecek meslek 
içi eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça 
hazırlanan yönetmeliklerle düzenlenir.

 Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım 
ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin 
sözleşmelerin uygulanmasında; sözleşmede 
bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin 
fiyatının tespiti, ihale dokümanını oluşturan 
belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı 
ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, 
sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici 
ve kesin kabul işlemleri, gecikme hâlinde 
uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler 
ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını 
incelemede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesinde yer alan Yüksek Fen Kurulu 
Başkanlığı görevli ve yetkilidir.
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TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP, KARADAĞ 
PARLAMENTO 
BAŞKANI BRAJOVİÇ’İ 
KONUK ETTİ
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Karadağ Parlamento Başkanı Ivan 
Brajoviç ile 20 Şubat 2020 tarihinde  
Meclis’te bir araya geldi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Türkiye’ye 
ziyarette bulunan Brajoviç 

ve beraberindeki heyeti, 
Başkanlık makamının girişinde 
karşıladı. Şentop ve Brajoviç, 
Divan Salonu’nda düzenlenen 
heyetler arası görüşmeye 
başkanlık etti. 

Görüşmeye, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı, AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 
Türkiye-Karadağ Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK PARTİ Çorum Milletvekili Erol 
Kavuncu ile AK PARTİ Edirne 
Milletvekili Fatma Aksal da katıldı. 

Meclis Başkanı Şentop, 
görüşmenin ardından Karadağlı 
mevkidaşına, FETÖ’nün  
15 Temmuz 2016’daki darbe 

girişimi sırasında bombalanan 
Şeref Holü’ndeki bölümü 
gezdirdi ve o gece yaşananlarla 
ilgili bilgi verdi. 

Karadağ Parlamento Başkanı Ivan 
Brajoviç’e, TBMM Genel Kurul 

Salonu’nu da gezdiren Mustafa 
Şentop, Genel Kurul düzeni 
ve çalışmalarını anlattı. TBMM 
Başkanı Şentop, daha sonra 
Karadağ Meclis Başkanı Brajoviç 
onuruna TBMM Tören Salonu’nda 
öğle yemeği verdi.

91



NOTERLİK İŞLEMLERİNDE  
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ  
HAYATA GEÇTİ

Noterliklerde yapılan 
para transferi gerektiren 
sözleşmelerde 
yaşanan aksaklıkların 
ve dolandırıcılıkların 
önlenebilmesine ve 
vatandaşın noterlik ücretleri 
ile harç ve giderlerini kredi 
kartı veya banka kartlarıyla 
ödeyebilmesine imkân 
sağlayan uygulama  
3 Şubat 2020 tarihi itibarıyla 
devreye girdi.

“Noterlik İşlemlerinde Güvenli 
Ödeme Sistemleri ve Noter 
Ücretlerinin Kredi Kartı ile 

Ödenmesi Tanıtım Toplantısı” 
22 Ocak 2020 tarihinde Ankara 
Hakimevi’nde Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül’ün katılımı ile 
gerçekleşti.

Adalet Bakanı Gül toplantıda 
yaptığı konuşmada, noterliğin 
bir kamu hizmeti olarak adalet 
sisteminin önemli bir parçası 
olduğunu söyledi. Hukuki 
işlemlerin belgelendirilmesi ve 
bu işlemlere dair belgelerin 
düzenli bir şekilde saklanması 
görevinin noterlere ait olduğunu 
hatırlatan Bakan Gül, noterliğin 
önleyici hukuk kapsamındaki bu 
fonksiyonunun, ihtilafların yargıya 
intikal etmeden çözümlenmesini, 
yargıya intikal edenlerin ise daha 
hızlı biçimde sonuçlanmasını 
sağlayarak vatandaşların hukuk ve 
adalete erişimini güçlendirdiğini 
dile getirdi. Vatandaşların 
memnuniyetini arttırmak adına 
bugüne kadar noterlerin 
hizmetlerinde kolaylık sağlayan 
önemli adımlar attıklarını, Yargı 
Reformu Strateji Belgesi’nde 

noterlik sistemi ile ilgili çok 
önemli yeniliklere yer verdiklerini 
ve uygulamalarına hızla 
başladıklarını belirten Bakan Gül, 
“Noterliklerin görev tanımlarının 
yargının iş yükünü azaltacak 
şekilde yeniden düzenlenmesi 
önceliklerimiz arasındadır. 
Önümüzdeki dönemde hukuk 
fakültesi mezunlarının istihdam 
edileceği yeni bir kadroyla 
noter yardımcılığı müessesesinin 
kurulmasını hedefliyoruz. Böylece 
noterlerimizin de sırayla değil 
sınavla noterlik mesleğine 
gireceği bir reformu hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. En kısa 
zamanda kanunlaşmasını ve 
yürürlüğe girmesini hedefliyoruz” 
diye konuştu. Noterlik İşlemlerinde 
Güvenli Ödeme Sistemi ile 
vatandaşların alışverişlerini 
güvenle yapabileceğini 
ifade eden Bakan Gül, şunları 
söyledi: “Vatandaşımıza noterlik 
işlemlerinde ödeme kolaylığı 
ve güvenlik sağlayacak olan 
‘Noterlik İşlemlerinde Güvenli 
Ödeme Sistemi’ ve ‘Noter 
Ücretlerinin Kredi Kartı ile 
Ödenmesi’ uygulamalarına 3 
Şubat 2020 tarihinden itibaren 

başlamış olacağız. Böylece para 
alışverişlerinde büyük bir kolaylık 
sağlanacak ve yaşanan sahtecilik, 
muhtemel dolandırıcılıklar ve 
aksaklıkların önüne geçilmiş 
olacaktır. Bu sistemle emanet 
hesabına alınan para noterlik 
işlemi tamamlandıktan sonra 
ilgilisine güvenli bir şekilde 
aktarılmış olacaktır. Noterlikler, 
sistemde hesaba para yatırıldığını 
teyit ettikten sonra işlemi 
gerçekleştireceklerdir. 3 Şubat’ta 
başlayacak diğer uygulama da 
noterliklerde kredi kartı kullanımı 
imkânıdır. 

Vatandaşımız, noterde işlemini 
ister nakit, ister kredi kartı, ister 
banka kartı ile yapabilecektir. 
Vatandaşımızın yanında nakit 
bulundurma zorunluluğu ve buna 
ilişkin riskler ortadan kalkacaktır. 
İşlemler, kredi kartı ya da banka 
kartı ile güvenli bir şekilde 
halledilebilecektir.”

Toplantıya Bakan Gül’ün yanı sıra 
Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin 
ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Metin Feyzioğlu ile çok sayıda 
davetli katıldı.
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NOTERLİK İŞLEMLERİNDE  
GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ  
HAYATA GEÇTİ

Yüksek Seçim Kurulu 
Başkanlığına (YSK),  
görev süresi dolan Sadi 

Güven’in yerine Muharrem 
Akkaya seçildi.

YSK Başkanı Sadi Güven’in ve 
Yargıtay kontenjanından 
üyeler Faruk Kaymak, Refik 
Eğri ile Danıştaydan seçilen 
Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve 
Nakiddin Buğday’ın görev 
sürelerinin dolması dolayısıyla 
YSK Başkanlığında 24 Ocak 2020 
tarihinde tören düzenlendi.

Törende ilk olarak görev süresi 
dolan üyelerin yerine Yargıtay 
kontenjanından seçilen Ahmet 
Yener, Mahmut Akgün, Orhan 
Usta ile Danıştay kontenjanından 
seçilen Ali Ürker, Battal Öğüt ve 
Ekrem Özübek yemin etti.

Yemin töreninin ardından görev 
süresi devam eden Başkanvekili 
Erhan Çiftçi, Muharrem Akkaya, 

Cengiz Topaktaş, Yunus Aykın, 
Kürşat Hamurcu ile yeni üyeler 
arasında YSK Başkanlığı için seçim 
yapıldı.

Gizli oyla yapılan seçimle 
Muharrem Akkaya, 11 Kurul 
üyesinden 8’inin oyunu alarak 
YSK’nin yeni başkanı oldu. Kurul 
üyesi Cengiz Topaktaş ise  
3 oy aldı. 

Süresi dolan Sadi Güven, seçim 
sonunda görevi Muharrem 
Akkaya’ya devretti.

Akkaya, süresinin dolacağı 2023 
Ocak ayına kadar YSK Başkanlığı 
görevini yürütecek.

Sadi Güven veda etti

YSK Başkanlığından ayrılırken 
gazetecilere açıklamalarda 
bulunan Sadi Güven, 7 yıllık 
başkanlığı süresince 8 seçim 
yapıldığını, yeni seçilen 

Akkaya’nın da tecrübeli bir isim 
olduğunu söyledi.

“Görevi onurlu şekilde bitirmeyi 
diliyorum”

YSK Başkanı Akkaya da  
6 üyenin görev süresinin 
dolmasıyla yapılan seçimlerin 
ardından yeni üyelerin göreve 
başladığını hatırlattı. YSK 
üyelerinin oylarıyla başkanlığa 
seçildiğini ifade eden Akkaya, 
“Ben de görevi onurlu şekilde 
bitirip başka meslektaşıma teslim 
etmeyi diliyorum.  
Sadi Güven gibi bir isimden 
görevi devralmaktan 
onur duyuyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Seçim güvenliğiyle ilgili 
yapılacakların ve ilk icraatının 
ne olacağının sorulması 
üzerine Akkaya, seçim süreci 
başladığında Kurulla birlikte 
gerekenin yapılacağını söyledi.

MUHARREM AKKAYA 
KİMDİR?

Muharrem Akkaya, 20 
Eylül 1964’te Karabük’ün 
Ovacık ilçesinde doğdu. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden 1989’da mezun 
olan Akkaya, Karabük’te hakim 
adayı olarak mesleğe başladı. 
Sırasıyla Hafik, Akkuş, Çerkeş, 
Batman, Kocaeli Cumhuriyet 
Savcılığı, Adalet Bakanlığı 
İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı Tetkik Hakimliği ve 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdür Yardımcılığı 
görevlerinde bulunan Akkaya, 
2011’de Yargıtay üyeliğine, 8 
Eylül 2016’da YSK üyeliğine 
seçildi.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 
üyesi de olan Akkaya, evli ve 
üç çocuk babası.

YSK BAŞKANLIĞINA 
MUHARREM AKKAYA 
SEÇİLDİ
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Yurt içinde ve yurt dışında Azerbaycan, ABD, İsveç gibi birçok ülkede 
vatandaşlar paneller, yürüyüşler gibi çeşitli etkinlikler ile Hocalı şehitlerini 
anarak, katliamı protesto etti.

25-26 Şubat 1992 tarihlerinde, 
Ermenistan ordusunun, 
Azerbaycan’ın Karabağ 

bölgesindeki Hocalı’da 
vatandaşları soykırıma tabi 
tutmasının acısı 28. yıldır 
yüreklerde… 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Hocalı katliamının 
yıl dönümünde yayımladığı 
mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bundan 28 yıl önce, 25 Şubat’ı 
26 Şubat’a bağlayan gece tüm 
dünyanın gözleri önünde bir 
vahşet gerçekleştirildi. Ermenistan 
askerî güçleri tarafından, 
kardeşimiz ve soydaşımız 
Azerbaycan halkına yapılan ve 
insanlık tarihine “Hocalı Katliamı” 
olarak geçen bu vahşet,  
21. asrın en büyük acılarından 
birisi olarak hafızalara kazındı. 
26 Şubat 1992’de Ermenistan 
askerî güçleri, Hocalı köyünde 
sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı 
yapmadan resmî rakamlara göre 

613 kişiyi katletti. O dönemde 
çekilmiş görüntüler ve fotoğraflar, 
hayatını kaybedenlerin 
birçoğunun yakıldığı, gözlerinin 
oyulduğu, kulakları, burunları 
ve kafaları ile vücutlarının çeşitli 
uzuvlarının kesilmiş olduğu 
dehşetli hadiseleri yansıtırken, 
vahşetin büyüklüğünü de gözler 
önüne serdi. 

İnsanlık adına kara bir leke olan 
bu tür saldırgan eylemlerin 
tekrarlanmaması adına, başta 
Birleşmiş Milletler olmak üzere, 
uluslararası toplumun, ilgili 
kararları çerçevesinde bu 
katliama hak ettiği önemi vermesi 
ve gerekli tepkiyi göstermesi 
insanlık vazifesidir. 

Hocalı katliamına katılmış 
olanların, “Cenevre Sözleşmesi, 
İnsan Hakları Beyannamesi, 
Vatandaş ve Siyasi Haklar 
Konusunda Uluslararası 
Sözleşme, Ateşkes Zamanında 
ve Askerî Çatışmalar Zamanı 

Kadın ve Çocukların Korunması 
Beyannamesi” gibi birçok 
uluslararası hukuki antlaşmaya 
rağmen hiçbir cezaî müeyyide ile 
karşılaşmaması insanlık vicdanını 
derinden sarsmaktadır. 

Azerbaycanlı kardeşlerimizle 
beraber bütün Türk halkının ve 
insanlığın yüreğini yakan Hocalı 
Katliamı kurbanlarının çektikleri 
acıların tüm dünya halkları 
tarafından anlaşılması gerektiği 
aşikardır. Hocalı Katliamı’nın 
faillerinin ve sorumlularının 
uluslararası hukukta yargı önüne 
çıkarılması ve Ermenistan’ın işgal 
ettiği Azerbaycan topraklarından 
bir an önce çekilmesi hususunda 
Türkiye olarak her zaman 
Azerbaycan ile dayanışma 
içinde olma kararlılığımız 
katidir. Bu müessif hadisenin yıl 
dönümünde Hocalı Katliamı’nı 
bir kez daha tel’in ediyor, bu 
hadisede hayatını kaybeden 
Azerbaycanlı kardeşlerime 
Allah’tan rahmet diliyorum.”
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Azerbaycan Büyükelçiliğince, TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda Hocalı 
Katliamı’nın 28. Yılı Resim Sergisi, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla açıldı.

Açılışta konuşan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türk milletinin, 

tarihin her döneminde büyük 
sıkıntılarla karşılaştığını, bunların 
üstesinden gelebilmek için her 
zaman büyük gayret gösterdiğini 
ve muvaffak olduğunu 
söyledi. Şentop, “Verdiğimiz 
mücadeleler sırasında zaman 
zaman evlatlarımız, kardeşlerimiz 
şehit oluyor. Yakın zamanda 
Suriye’de, Libya’da şehitlerimiz 
oldu. Cenabıhak, hepsinin 
ruhlarını şad, mekânlarını cennet 
eylesin. Onlar, bizim toprağa 
düşen güllerimiz. Hürriyet ve 
bağımsızlığımız ebediyete 
kadar sürsün diye solmayı göze 
aldılar.” dedi. Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin acılarına ortak 
olmak için bir araya geldiklerini 
söyleyen Mustafa Şentop, şöyle 
devam etti: “Bugün insanlık 
tarihi açısından elem verici bir 

katliamın 28. yılı. Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin ve bizim keder 
günümüz. Ermenistan için ise bir 
utanç günü. 28 yıl önce Hocalı’da 
büyük bir vahşet yaşandı. Hem 
de hür dünyanın ve hür basının 
gözü önünde ama gözleri 
vardı, görmediler. Kulakları 
vardı, duymadılar. Merhamet 
etmeden, vicdanları sızlamadan 
masumların feryatlarını yalnızca 
seyrettiler. Katliama maruz 
kalan kardeşlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum. Ruhları şad, 
mekânları cennet olsun. Bizleri 
insanlığımızdan utandıran elim 
hadiselere, hiçbir kardeşimiz, 
hiçbir millet maruz kalmasın. 
Hür ve bağımsız bir şekilde 
yaşamak istiyorsak, daima güçlü 
olmalıyız. Kederde ve kıvançta 
bir olmalıyız. Kardeşlerimizin 
acısını unutmamalı, her zaman 
hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. Eğer 
unutursak, unutulur gideriz.” 

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi 
Hazar İbrahim de Türkiye ve 
Azerbaycan kardeşliğinin her 
zaman, her konuda en yüksek 
seviyede olduğunu belirtti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, iki gün önce 
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’yü 
ziyaret ettiğini hatırlatan İbrahim, 
Erdoğan’ın ziyaretinin, dünyaya 
ve Ermenistan’a bir mesaj 
olduğunu vurguladı. Şentop 
ve beraberindekiler, Hocalı’da 
yaşanan vahşete ilişkin yağlı boya 
resimlerin yer aldığı sergiyi de 
gezdiler. 

TBMM Başkanı Şentop ve 
beraberindekiler, daha sonra 
Halkla İlişkiler Binası Konferans 
Salonu’na geçerek, AK PARTİ 
Şanlıurfa Milletvekili Halil 
Özşavlı’nın “28. Yılında Karabağ 
Sorunu ve Hocalı Katliamı” konulu 
sunumunu izledi. 

TBMM’DE HOCALI KATLİAMI’NIN  
28. YILI RESİM SERGİSİ
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

“Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör 
saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına 
Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır 
niyaz ediyorum. 

Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başta 
büyükelçiliğimiz görevlileri olmak üzere ilgili 
tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor, 

vatandaşlarımıza gereken desteği sunuyorlar. 
Alman makamlarının, saldırıyı tüm boyutlarıyla 
aydınlatmak için gereken her türlü çabayı 
göstereceğine inanıyorum. 

Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve  
İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları  
lanetliyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop:

“Büyük bir üzüntü duydum bu haberi aldığım 
zaman. Almanya’da ırkçı terörün vardığı son nokta, 
Türklerin de hedef alındığı Hanau saldırısıdır. 
Özelde Alman, genel olarak Batılı yöneticiler, 
terörle uzaklarda değil, kendi ülkelerinde 
mücadele etmeliler. Saldırıyı lanetliyor, hayatını 
kaybedenlere rahmet diliyorum. Avrupa, yükselen 
ırkçı saldırılara “dur” diyecek tedbirleri almadığı 
sürece bu saldırganlar, daha fazla katliam yapma 

cesaretini kendilerinde bulmaktadırlar. Bu 
katliamlar, suçlulara hak ettiği cezayı vermeyerek 
örtülü destek gösteren devlet yönetimlerini de 
sorumlu kılmaktadır. Umut ediyoruz ki Almanya, 
bu sefer, sorumluluğunun tam anlamıyla farkında 
olur ve soruşturmayı titizlikle sürdürür; gerçekten 
bunun bir ırkçı saldırı olduğunu ortaya koyacak 
tavrı gösterir. Aksi takdirde ırkçıların, başına daha 
büyük dert açacağını görmelidir.”

Almanya’nın Hanau kentinde, 20 Şubat 2020 tarihinde iki iş yerine düzenlenen 
silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını 
kaybetmesine, başta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop 
tepkilerini dile getirerek, saldırıyı lanetlediler.

ALMANYA’DA  
GERÇEKLEŞEN  

KATLİAMA  
TEPKİ
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Fethiye-Kalkan arasında 
Xanthos Vadisi’nin 
güneybatı ucunda bugünkü 

Ovagelemiş Köyü’nde yer alan 
Patara Antik Kenti (Antalya), 
Likya’nın en önemli ve en eski 
şehirlerinden biridir. 

İ.Ö. 13’üncü yüzyıla ait Hitit 
metinlerinde şehrin adı Patar 
olarak geçmektedir. 

Tepecik Akropolü’nde ele 
geçen seramik parçaları, Orta 
Tunç Çağı özellikleri içerirken, 
yine Tepecik’in doğu yamacı 
eteklerinde ortaya çıkarılan, 
Demir Çağı öncesine ait taş 
balta, Patara’nın tarihinin ne kadar 
eskilere gittiğini göstermektedir. 

Xanthos Vadisi’nde denize 
açılabilecek tek yer olması 
nedeniyle tarih boyunca önemli 
kent olma özelliğini her çağda 
devam ettirmiş olan Patara’nın 

yazıt ve sikkelerde Likya dilindeki 
adı Patara olarak geçer.

Patara İ.Ö. 3’üncü yüzyılda 
Ptolemaios egemenliğine 
girmesiyle Likya’nın önder kenti 
durumuna gelir. İ.Ö. 2’nci yüzyılın 
başında Likya’nın Seleukos Krallığı 
tarafından kontrol edilmeye 
başlanmasıyla Patara, Likya’nın 
başkenti gibi kabul görür. Bu 
durum Patara’nın Roma’ya karşı 
özerkliğini ve Rhodos’a karşı 
da bağımsızlığını kazandığı İ.Ö. 
167/168 yılında resmîleşir ve 
Patara, Likya Birliği’nin başkenti 
olur. Başkentte Helenistik 
Dönem’de inşa edilen Meclis 
Binası ve Tiyatro gibi anıtsal 
yapılar bu tarihsel süreçle 
paralellik gösterirler. 

Patara, Roma egemenliğine 
geçtikten sonra da önemini 
yitirmemiştir. Patara, Roma 
Valiliklerinin adli işlerini gördüğü 

bir merkez oluşu yanında 
Roma’nın doğu eyaletleriyle 
bağlantısını kurduğu bir 
deniz üssü olarak da önemini 
korumuştur. İ.S. 43 yılında Likya, 
Roma eyaleti olurken, İ.S. 74’te 
Likya ile Pamphylia birleştirilerek 
tek eyalet haline getirilir ve 
Patara’nın başkentliği devam 
eder. 

Apollon’un önemli bir kehanet 
merkezi olarak ün yapmış 
olan Patara aynı zamanda 
Anadolu’dan Roma’ya nakledilen 
tahılların depolandığı ve 
saklandığı bir limandır. 

Bizans Dönemi’nde de önemini 
devam ettiren kent Hristiyanlar 
için önemli bir merkez olmuştur. 

“Noel Baba” diye anılan Saint 
Nicholaos, Pataralı’dır. Ayrıca 
St. Paul Roma’ya gitmek için 
Patara’dan gemiye binmiştir. 

MEDENİYETLER BEŞİĞİ:
PATARA
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İmparator Konstantin’in 
başkanlık ettiği İ.S. 325’teki İznik 
Konsülü’nde Lykia’nın tek imza 
yetkilisi Piskopos Eudemos’un 
Patara Piskoposu oluşu kentin 
bu devirde de gözde oluşunun 
kanıtıdır. 

Ortaçağ boyunca önemini 
sürdüren Patara, Türklerin 
gelmesiyle de önemli bir merkez 
olarak günümüze ulaşmıştır.

Şehrin günümüzdeki kalıntılarına 
giriş, görkemli ve çok iyi 
korunmuş Roma Zafer Takı’ndan 
yapılmaktadır. İ.S. 100 yıllarında 
bölge valisi adına inşa edildiği, 
kitabelerinden anlaşılmaktadır. 
Tak’ın batısındaki tepenin 
yamaçlarında, Likya tipi lahitlerin 
bulunduğu mezarlık alanı 
uzanır. Kentin en güney ucunda 
Kurşunlu Tepe’ye yaslanmış olan 
tiyatronun depremden sonra İ.S. 
147 yılında yeniden inşa edildiği 
yazıtlardan anlaşılmaktadır. 

Tiyatronun yaslandığı Kurşunlu 
Tepe, şehrin genel görünümünün 
seyredildiği en güzel köşedir. 
Buradan şehrin diğer kalıntıları; 
Vespasian Hamamı, Korinth 
Tapınağı, ana cadde, liman ve 
tahıl ambarı rahatlıkla izlenebilir. 
Tepenin kuzeybatısındaki 
bataklığın arkasındaki tahıl 
ambarı (granarium), Patara’nın 
günümüzde kalmış anıtsal 
yapılarından biri olup, İmparator 
Hadrian ve eşi Sabina tarafından 
İ.S. 2. y.y.’da yaptırılmıştır. 

Tiyatronun kuzeyinde Likya 
Birliğinin başkenti olan Patara’nın, 
toplantılara ev sahipliği 
yaptığı Parlamento Binası yer 
almaktadır. Şehrin suyu yaklaşık 
20 kilometre kuzeydoğusundaki 
İslamlar Köyü yakınlarında, 
Kızıltepe yamacındaki kayalıktan 
getirilmiştir. Kaynakla şehir 
arasında, Fırnaz iskelesinin 
kuzeyindeki; mahallen “Delik 
Kemer” olarak adlandırılan 
bölüm ise su yollarının en anıtsal 
bölümüdür.

Akdeniz Üniversitesinden  
Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibi 
tarafından 1988 yılından beri 
kazıları sürdürülen Patara Antik 
Kenti, arkeolojik ve tarihsel 
değerlerinin yanında Akdeniz 
kaplumbağaları Caretta-
Carettaların milyonlarca yıldır 
yumurtalarını bırakıp yavruladıkları 
ender sahillerden biri olması ile 
de ayrı bir öneme sahiptir.
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2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden A Millî Kadın 
Voleybol Takımı, Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0 mağlup 
ederek, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkını elde etti.

TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, 
olimpiyatlara katılmaya hak 

kazanan A Millî Kadın Voleybol 
Takımı’nı tebrik etti. 

A Millî Kadın Voleybol Takımı, 
12 Ocak’ta 2020 CEV Tokyo 
Olimpiyat Oyunları Avrupa 
Kıta Elemeleri final maçında 
Almanya’yı 3-0 yendi ve 
olimpiyatlara katılma hakkını elde 
etti. Hollanda’nın ev sahipliğinde 
Apeldoorn kentinde düzenlenen 
turnuvanın final mücadelesinde 
kazandığı zafer ile A Millî Kadın 
Voleybol Takımı, tarihinde ikinci 
kez olimpiyat vizesi aldı. Geçen 
yıl Avrupa Şampiyonası’nda 
gümüş madalya kazanan A Millî 
Kadın Voleybol Takımı, 2020 
Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 
katılma hakkı elde ederek önemli 
bir başarıya daha imza attı. 

“FİLENİN SULTANLARI”NDAN
 TARİHÎ BAŞARI

 TBMM Başkanı Şentop’tan tebrik mesajı

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından 
“Filenin Sultanları” etiketiyle yaptığı açıklamada, “Olimpiyatlardayız... 
A Millî Kadın Voleybol Takımımız Almanya’yı 3-0 yenerek 
olimpiyatlara katılmaya hak kazandı. Ülkemize bu gururu yaşatan 
Filenin Sultanlarını gönülden tebrik ediyorum.” ifadesini kullandı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Filenin Sultanlarına tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’yı 
mağlup ederek, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya 
hak kazanan A Millî Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı. Erdoğan, 
Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “Tebrikler Filenin 
Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda başarılar” ifadesinin yer 
aldığı bir görsel kullandı.

İletisinde “FileninSultanları” etiketine yer veren Erdoğan, “2020 
CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde 
Almanya’yı mağlup eden A Millî Kadın Voleybol Takımımızı tebrik 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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TBMM Parlamenterler 
Futbol Takımı, otistik 
ve down sendromlu 
çocuklar için sahaya 
çıktı.

Aydın’da otistik ve down 
sendromlu çocukların 
yararına TBMM 

Parlamenterler Futbol Takımı ile 
Katar Ankara Büyükelçiliği Futbol 
Takımı arasında dostluk maçı  
12 Ocak’ta gerçekleştirildi.

Maç öncesi gazetecilere 
açıklama yapan AK PARTİ Grup 
Başkan Vekili Cahit Özkan, “Otizm 
ve diğer gelişim bozukluklarına 
ilişkin farkındalık oluşturmak ve 
bu hastalıklarla ilgili mücadele 
ortaya koymak adına Katar’ın 
Ankara Büyükelçiliği çalışanlarıyla 
bir maçımız olacak. Centilmenlik 
esasları çerçevesinde 
gerçekleştireceğimize 
inanıyorum.” dedi. 

Katar’ın Ankara Büyükelçisi Salim 
Mübarek al-Shafi ise çocukların 

yararına bir organizasyonda 
yer almalarının mutluluğunu 
yaşadıklarını ifade etti. 

ADÜ Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Aldemir ise böylesi bir 
etkinliğe imza attıkları için gururlu 
olduklarını vurguladı.

Aydın Otizm Derneği Başkanı 
Adnan Özdemir de böyle bir 
farkındalık örneği yaratıldığı için 
başta üniversite rektörü olmak 
üzere emeği geçen herkese 
teşekkür etti. 

Tekirdağ Büyükşehir 
Belediyesi Gazi Mustafa 
Kemal Ortaokulu 5. sınıf 

öğrencisi Asya Büyük, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop’a mektup 
yazdı. Büyük, mektubunda, 
“Bizim okulda 5-A sınıfımızın akıllı 
tahtası bulunmamaktadır. Biz ve 
öğretmenlerimiz ders işlerken 

mağduriyet 
yaşıyoruz. Bunun 
için arkadaşlarımla 
sizden ricamız 
akıllı tahta. 
Okulumuzdaki 
sorunun 
çözülmesini diliyor 
ve bütün kalbimle 
istiyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, mektubun kendisine 
ulaştırılmasının ardından ilgililere 
talimat verdi. Sınıfına akıllı tahta 
monte edilmesinin ardından 
Asya Büyük, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
mektubu okuyup sınıflarına akıllı 

tahta göndermesinin kendisini 
ve arkadaşlarını çok mutlu 
ettiğini söyledi. Mektubunun 
hemen karşılık bulmasına çok 
şaşırdığını belirten Büyük,  “Dün 
Mustafa Şentop Bey beni aradı. 
Akıllı tahtanın bu hafta veya 
diğer hafta geleceğini söyledi. 
Tahtanın bugün geleceğini 
bilmiyordum. Sabah tahtayı 
görünce çok sevindim. Akıllı 
tahtamızın olması bizi çok mutlu 
etti. Artık derslerimizi daha rahat 
işleyebileceğiz.” diye konuştu. 

Öğrencilerden Simay Akbaş 
ise sabah sınıfta akıllı tahtayı 
gördüklerinde çok sevindiklerini, 
artık daha güzel ders 
işleyebileceklerini ifade etti. 

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 
ÖĞRENCİLERE AKILLI TAHTA SÜRPRİZİ

 SAHADA DAYANIŞMA
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Mehmet Akif 
İnan Vakfı 
tarafından 6 

Ocak’ta düzenlenen 
Mehmet Akif İnan 
Ödülleri” törenine katılan 
TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şair, 
yazar, Eğitim-Bir-Sen ve 
Memur-Sen’in kurucusu 
merhum Mehmet Akif 
İnan’ın yaşarken hatırının 
sayıldığını, vefatından 
sonra da hatırasının 
yaşatılmaya çalışıldığını 
söyledi. 

“O, toplumu tefrikadan 
arındırıp vahdet 
esasında birleştirmek, 
buluşturmak için 
gayret eden bir dava 
adamıydı.” diyen TBMM 
Başkanı Şentop, İnan’a 
olan vefa borcunu 
ödemek ve adını 
yaşatmak gayesiyle bu 
yıl ilki düzenlenen ödül 
törenini çok kıymetli 
bulduğunu ifade etti. 
Şentop, Mehmet Akif 
İnan Ödülleri’nin uzun 

mütalaalar neticesinde 
belirlendiğini, spor, 
sanat, siyaset, medya, iş 
dünyası, ticaret, akademi 
ve hukuk alanında gurur 
duyulacak çalışmalara 
imza atanların ödüle 
değer görüldüğünü 
belirtti. 

Meclis Başkanı, Akif 
İnan’ın, yazdığı güçlü 
şiirlerin yanı sıra yerli 
düşüncenin ve bu 
toprakların inancının 
da çağdaş bir sesi 
olduğunu, Kudüs’te ve 
bizim coğrafyamızın 
birçok yerindeki 
haksızlığa, zulme karşı 
hiç susmayan inançlı ve 
soylu bir öfkenin sahibi 
bir ses olarak kubbede 
hoş bir sada bıraktığını 
söyledi. 

Şentop, merhum Akif 
İnan’ın, Necip Fazıl ve 
Nuri Pakdil ile yakın 
temas içinde olan 
samimi bir yazar ve şair 
olduğunu da vurguladı.

MEHMET AKİF İNAN ANILDI
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TBMM’YE “ZIRHLI” GÜVENLİK 
NİZAMİYE BİNASI
TBMM’nin Ayrancı Kapısı girişinde, zırhlı ve 
yüksek güvenlikli olarak tasarlanan güvenlik 
nizamiye binasının yapımı tamamlandı.

Çağın mimarisi ve dönemin 
mimarisinin sentezlendiği 
yeni binanın inşaatı 4 ay 

gibi kısa bir sürede tamamlandı. 

TBMM Ana Bina konseptine 
uygun malzemelerin kullanıldığı 
yeni nizamiye binası, çatı 
kaplaması bakır, dış cephesi 

traverten taş kaplama ve silikon 
cam cepheden yapıldı. Bodrum 
ve zemin kat olmak üzere 
toplamda 770 metrekare alana 
sahip olan yeni güvenlik nizamiye 
binasında bay-bayan giyinme 
soyunma odası, duş, tuvalet, 
yemekhane, mescit, çay ocağı, 
dinlenme salonu bulunuyor. 

Ayrıca iki adet kapı dedektörü  
ve X Ray cihazının bulunduğu 
bina nöbet kulübelerinde 
nöbet tutan personelin nöbet 
sonrasında dinlenme ve 
ihtiyaçlarını gidermeleri için de 
kullanılacak. 

Bununla birlikte, yeni nizamiye 
binasında tüm Meclis’e ait  
kargo ve firma girişleri yapılacak 
ve ayrıca kart alım ve kart verme 
bankoları da bulunacak.
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TBMM AB Uyum Komisyonu 
Başkanı, AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım 

Gülpınar, konuk heyeti  
TBMM’de görmekten ve 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti.

Gülpınar, Türkiye’nin Suriye’den 
gelen milyonlarca mülteciyi 
barındırdığına işaret ederek, 
seçim bölgesi Şanlıurfa’da 600 
bin Suriyeli mültecinin yaşadığını 
belirtti.

Göç sorununun hem Türkiye 
hem de Avrupa Birliği açısından 
oldukça önemli bir konu 
olduğunu dile getiren Gülpınar, 
mültecilerle ilgili Türkiye’nin bütün 
zorluklara rağmen devam ettirilen 
bir süreç içerisinde olduğunu 
kaydetti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki 
ikili ilişkilere de değinen Gülpınar, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin 
çok eskiye dayandığını ve 
Hollanda’da yaşayan çok sayıda 

Türk vatandaşlarının bulunduğunu 
söyledi.

Görüşme daha sonra basına 
kapalı olarak devam etti. TBMM 
AB Uyum Komisyonu Başkanı 
Gülpınar, görüşmenin ardından 15 
Temmuz Hain Darbe Girişiminde 
TBMM’de bombalanan bölümü 
konuk bakan ve beraberindeki 
heyet ile gezdi. Gülpınar, darbe 
girişimi gecesi yaşananlar 
hakkında heyete bilgi verdi.

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar, Hollanda’nın Göçten Sorumlu Bakanı Ankie 
Broekers-Knol ve beraberindeki heyet ile TBMM’de bir araya geldi.

HOLLANDA’NIN GÖÇTEN SORUMLU 
BAKANI BROEKERS-KNOL  
TBMM’DE
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TÜRK MİLLETVEKİLLERİ, 
PARLAMENTOLAR ARASI BİRLİK 
GRUBU TOPLANTILARINDA 
TÜRKİYE’DEKİ ÇALIŞMALARI ANLATTI

Türk milletvekilleri, BM Genel 
Merkezi’nde düzenlenen 
Parlamentolar Arası Birlik 

Grubu toplantılarında, Türkiye’nin 
eğitim konusunda ve özellikle 
başta kız çocukları olmak üzere 
gençlerin bilim, teknoloji, 
matematik ve mühendislik 
alanlarına yönlendirilmesine 
ilişkin çalışmaları anlattı. AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili ve 
Parlamentolar Arası Birlik Türk 
Grubu Başkanı Ravza Kavakcı 
Kan, toplantıya ilişkin yaptığı 
açıklamada, her yıl katıldıkları 
toplantıda bu sene ‘’Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinden’’ eğitim 
konusunun ele alındığını ve heyet 
üyeleriyle eğitime erişilebilirlik, 
kadın ve erkeklerin eğitimden 
eşit oranda faydalanması gibi 
birçok konuyu tartıştıklarını belirtti.

Teknolojinin eğitimde 
kullanılması, teknolojiye ulaşım 
ve eğitime nasıl entegre 
edildiğinden de bahsettiklerini 
dile getiren Kan, ‘’Türkiye’nin 
bu noktada kat etmiş olduğu 
mesafe çok büyük. Diğer 
ülkelerde olmayan ve biz de 
olan bir şey var, ondan da 
bahsettik. Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonumuzun alt 

komisyonu olarak çalışmakta 
olan ve çocukları, gençleri 
özellikle kız çocuklarının bilim, 
sanayi, teknoloji gibi STEM 
eğitimi denilen matematik ve 
fen bölümlerine teşvikiyle alakalı 
Meclisimizde bir komisyon var. 
Biz onunla alakalı da bir sunum 
yaptık. Burada Türkiye’nin eğitim 
konusunda yaptığı hizmetleri, 
verdiği hizmetleri ve eğitimin 
ulaşılabilirliği açısından kat 
etmiş olduğu mesafeyi, engelli 
bireylerin eğitimle alakalı 
yaşamış oldukları zorlukların 
ortadan kalkabilmesi için neler 
yapılabileceğini diğer ülkelerdeki 
güzel örneklerle beraber, biz de 
ülkemizdeki örnekleri paylaştık 
heyet üyelerimizle beraber.’’ 
dedi. Kan, ‘BM nezdinde de 
zaten BM’nin Suriye’deki tek 
güvenilir partneri diyebiliriz 
Türkiye için. Türkiye yaptıklarıyla 
bütün ülkeler tarafından takdir 
ediliyor.’’ dedi. Türkiye’nin 6 
Nisan’da Parlamentolar Arası 
Birlik bünyesindeki üyesi 
olduğu coğrafi ‘’12+Grubu’’nun 
toplantılarına ev sahipliği 
yapacağını ifade eden 
Parlamentolar Arası Birlik 
Türk Grubu Başkanı Kan, göç 
ve mülteciler konusunu ve 

Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 
Suriyeli mültecilerle ilgili atmış 
olduğu adımları detaylı olarak 
ele alacaklarını anlattı. Kan, 
“Yüzde 17’yi aşmış olan bir 
kadın temsiliyle, yüzde 17,4 ile 
istediğimiz noktada asla değiliz 
Mecliste ama eğitim düzeyinin 
artmasıyla, kızların, gençlerin 
okula katılımının artmasıyla 
bunları da yenebileceğimizi 
düşünüyoruz ve yapacak çok 
işimiz var” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ Ankara Milletvekili ve 
Parlamentolar Arası Birlik Türk 
Grubu üyesi Prof. Dr. Arife Polat 
Düzgün de barışın, huzurun, 
demokrasinin gelmesi için 
eğitimin şart olduğunu belirterek, 
‘’Türkiye eğitim yönünden 
oldukça iyi seviyede. Özellikle 
nitelikli eğitim, teknolojiyi 
yakalayan bir eğitim sistemiyle 
iyi bir seviyede olduğumuzu 
gördük ve 2030 yılı hedefleri 
için de eğitimin erişilebilir 
olması hedeflenirken Türkiye’de 
şu anda eğitim seviyesiyle 
vatandaşlarımıza her türlü eğitim 
verilmekte. Özellikle Suriye’den 
gelen göçmen çocuklara 
da büyük bir eğitim imkânı 
sağlanmıştır. 
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AP DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU 
ÜYELERİNİN TBMM ZİYARETİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler 
Komitesi Başkanı David McAllister ve 
beraberindeki heyet 25 Şubat 2020 tarihinde 
TBMM’yi ziyaret etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır, 

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış 
İlişkiler Komitesi Başkanı David 
McAllister ve beraberindeki 

heyetle bir araya geldi. TBMM 
Tören Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplantıya, AB Türkiye 
Delegasyonu Başkanı Büyükelçi 
Christian Berger ile milletvekilleri 
de katıldı.. 

Konuk heyet, TBMM’de ayrıca 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı, AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu ile de bir araya geldi.

Konuk heyetin, Dışişleri 
Komisyonu Başkanı Bozkır 
ile İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu ile 
görüşmeleri, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak 
gerçekleşti.
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TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
BAŞKANI BOZKIR’IN KABULLERİ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
Meclisteki makamında sırasıyla Arnavutluk’un 
Ankara Büyükelçisi Kastriot Robo, Azerbaycan’ın 

Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Bulgaristan’ın Ankara 
Büyükelçisi Nadezhna Nikolova Neynsky ve Gürcistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava’yı kabul etti. 

Kabuller, görüntü alınmasının ardından basına kapalı 
olarak gerçekleşti.

TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Volkan Bozkır, 
Azerbaycan, Bulgaristan, 
Arnavutluk ve Gürcistan’ın  
Ankara büyükelçilerini 18 Şubat 
2020 tarihinde ayrı ayrı  
kabul etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Arnavutluk’un Ankara 
Büyükelçisi Kastriot Robo ile birlikte

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Bulgaristan’ın Ankara 
Büyükelçisi Nadezhna Nikolova Neynsky ile birlikte

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Azerbaycan’ın Ankara 
Büyükelçisi Hazar İbrahim ile birlikte

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır Gürcistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Giorgi Janjgava ile birlikte
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Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı  
ve  Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım 
Gülpınar, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi 

Marjanne de Kwaasteniet’i TBMM’de görmekten  

ve ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu 
ifade etti. 

Hollanda Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ise 
nezaket ziyaretinde bulunduğunu ifade etti ve AB 
Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar’a kendilerine vakit ayırıp 
kabul ettiği için teşekkür etti. Kabul daha sonra 
görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak 
devam etti. 

HOLLANDA  
BÜYÜKELÇİSİ  
MARJANNE DE  
KWAASTENIET  
TBMM’DE

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, 
Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi 
Marjanne de Kwaasteniet’i  
7 Ocak’ta TBMM’de makamında 
kabul etti.
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AP TÜRKİYE 
RAPORTÖRÜ 
NACHO 
SANCHEZ 
AMOR, 
TBMM’Yİ 
ZİYARET ETTİ

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü 
Nacho Sanchez Amor, 23 Ocak 2020 
tarihinde TBMM’ye ziyarette bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 
Eş Başkanı ve AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail 

Emrah Karayel, Amor ve beraberindeki heyete  
eşlik etti.

Amor, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında  
Mecliste hasar gören alanı ziyaret ederek,  
çelenk bıraktı.
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TÜRKEŞ, UKRAYNA’NIN ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİ SYBIHA İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi 
Andrii Sybiha ile bir araya geldi.

Dostluk Grubu Başkanı 
Türkeş ve beraberindeki 
dostluk grubu üyeleri, 29 

Ocak 2020 tarihinde Meclis’te 
Sybiha ile bir araya geldi. 

Görüşmede konuşan Türkeş, 
Büyükelçi Sybiha’yı TBMM’de 
kabul etmekten memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

Türkiye-Ukrayna Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu kurulurken 
bütün partilerin ilgisi ve 
müracaatları olduğunu  
söyleyen AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, 
“Bu, parti gözetmeksizin bütün 
siyasi partilerin Türkiye  
ile Ukrayna arasındaki bu 
dostluğu geliştirmekte istekli 
olduklarını gösteriyor. 

Dostluk grubunda Meclis’teki 5 
siyasi partiden de milletvekilimiz 
var.” dedi. 

“Kırım’ın Rusya tarafından 
ilhakını kabul etmedik, 
etmiyoruz”

“Türkiye’nin, Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğüne her hâl ve şartta 
riayet edilmesi taraftarı olduğunu” 
vurgulayan Türkeş, “Kırım’ın Rusya 
tarafından ilhakını kabul etmedik, 
etmiyoruz. Bu konuda da bir 
değişiklik söz konusu değildir. Bu 
konuda kararlılığımızı ve ısrarımızı 
devam ettireceğiz.” diye konuştu. 

“Birbirimize zannettiğimizden 
daha yakınız, iş birliğine açığız”

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi 
Sybiha ise sözlerine Türkçe, 
Elazığ’da yaşanan depremde 
hayatını kaybedenlere başsağlığı 
dileyerek başladı. 

“Türkiye ve Ukrayna’nın birbirini 
tamamlayan iki ülke” olduğunu 
belirten Sybiha, “Ülkelerimiz ve 

halklarımızın önünde var olan 
meseleler neredeyse aynı. 
Birbirimize zannettiğimizden 
daha yakınız, iş birliğine açığız. 
Bu iş birliğini güçlendirmeye 
istekliyiz.” dedi. 

Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak 
bütünlüğüne destek verdiği ve 
Kırım’ın işgalini kabul etmediği 
için şükranlarını ileten Sybiha,  
Türk milletvekilleriyle bir 
arada olmaktan memnuniyet 
duyduğunu belirtti. 

Görüşmeye, AK PARTİ Uşak 
Milletvekili Mehmet Altay, 
AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Refik Özen, AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, 
AK PARTİ Adana Milletvekili 
Tamer Dağlı, CHP İstanbul 
Milletvekili Gökan Zeybek,  
CHP Burdur Milletvekili Mehmet 
Göker ile İYİ Parti Kayseri 
Milletvekili Dursun Ataş katıldı.
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EKER, AVUSTRALYA’NIN ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİ INNES’İ KONUK ETTİ

Türkiye - ABD  
Parlamentolar Arası  
Dostluk Grubu Başkanı 

AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili 
Mehmet Mehdi Eker, 
Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi 
Marc Innes Brown’u 26 Şubat 

2020 tarihinde TBMM’de 
makamında kabul etti.

Türkiye - ABD Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Mehmet 
Mehdi Eker Avustralya’nın 
Ankara Büyükelçisi Marc Innes 

Brown’u TBMM’de görmekten ve 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu ifade etti. 

Kabul, görüntü alınmasının 
ardından basına kapalı olarak 
devam etti.
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İNSAN HAKLARINI İNCELEME GÖÇ VE UYUM 
ALT KOMİSYONU TOPLANTISI

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde faaliyet 

gösteren Göç ve Uyum Alt 
Komisyonu, AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Atay Uslu başkanlığında 
25 Şubat 2020 tarihinde toplandı. 

Komisyon, Ankara Barosu Mülteci 
Hakları Merkezi Başkanı ve 
üyelerini dinledi.

Ankara Barosu Mülteci Hakları 
Merkezi Başkanı Sadık Onur 
Gelbal, Türkiye’ye uluslararası 
koruma kapsamında 
yapılan başvurularda 35 bin 
başvuruyla Afganistanlıların ilk 
sırayı aldığını, bunu 15 bin ile 
Irak ve 3 bin 500 ile İran’ın takip 
ettiğini söyledi.

Geçici koruma altında bulunan 
Suriyeli sayısının ise 3 milyon 
500 bini bulduğunu ifade eden 
Gelbal, “Ankara’da resmî kayıtlı 
sayı 96 bin kişidir. Bu kişilerin 
sayısı yıllara göre artan bir seyir 
izlemektedir. Söz konusu kişilere 
tanınan hakların yanında bu 
hakların kullanılması, kişilerin 
entegrasyonu açısından büyük 
önem taşımaktadır. Kanun, bu 
kişilere ait ilk hak olarak eğitimi 

öncelemiştir. Gözlemlerim 
doğrultusunda eğitim alanında 
yaşanan sorunlar sadece 
idarecilerimizden kaynaklı değil, 
sığınmacılardan kaynaklı da 
olabiliyor.” ifadesini kullandı.

Ankara Barosu Mülteci Hakları 
Merkezi Başkan Yardımcısı Ebru 
Beşe ise sığınmacıların adalete 
erişim noktasında yaşadığı 
sıkıntılara değindi.

Sığınmacıların, hakları konusunda 
herhangi bir bilgiye sahip 
olmadıklarını belirten Beşe, 
sığınmacıların, çoğu zaman 
göç idaresinde yapılan 
işlemler esnasında imzaladıkları 
belgelerde kendilerine yönelik 
haklardan bahsedildiğini ancak 
içeriğini anlamadıkları için 
sorunlar yaşadığını vurguladı. 

Sığınmacıların gerektiğinde bir 
avukata ulaşma konusunda da 
sıkıntı yaşadığını dile getiren 
Ebru Beşe, “Geri gönderme 
merkezlerinde, baroların adli 
yardım hatlarına dair afişlerin 
asılması yönünde talebimiz 
var. Sığınmacılar vekâletname 
çıkarma sorunu da yaşıyorlar. Biz 
en büyük problemi tercüman 

ve vekâletname konusunda 
yaşıyoruz.” diye konuştu.

Komisyon, geri gönderme 
merkezlerini yeniden ziyaret 
edecek

Sunumlar sonrasında Komisyon 
Başkanı Atay Uslu, sorunların 
aşılması noktasında gerekli 
incelemelerin yapılacağını 
söyledi. 

Uslu, geri gönderme 
merkezlerini yeniden ziyaret 
edeceklerini belirterek, 
“Geçtiğimiz dönemde yaptığımız 
ziyaretlerde sığınmacılar avukata 
ulaşma sorunu yaşamadığını, 
paraları olmadığı için avukat 
tutamadıklarını belirtmişlerdi. 
Sizin anlattığınız sorunları yerinde 
görüp çözüme kavuşturabiliriz.” 
dedi.

Sığınmacıların eğitime erişimi 
konusuna değinen Atay Uslu, 
“Özellikle Fırat’ın doğusundan 
gelenlerden bahsedecek olursak 
çocukların okullaşma oranında 
yüzde 100’e ulaştık. Eğitime erişim 
noktasında belirli bir seviyeye 
ulaştığımızı söyleyebiliriz.” 
şeklinde konuştu.
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ÖN ÖDEMELİ GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA 
YAŞANAN SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI 
KOMİSYONU

TBMM Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde kurulan Ön 
Ödemeli Gayrimenkul 

Satışlarında Yaşanan Sorunların 
Araştırılması Alt Komisyonu, 
6 Şubat’ta AK PARTİ Kırşehir 
Milletvekili Mustafa Kendirli 
başkanlığında toplandı. 

AK PARTİ Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Kendirli, sözleşme 
kapsamındaki gayrimenkullerin 
ya hiç ya da gereği gibi teslim 
edilmediği için satışlarda yoğun 
mağduriyetlerin ortaya çıktığını 
dile getirdi.

AK PARTİ Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Kendirli’nin kısa 
konuşmasının ardından Ticaret 
Bakanlığı Tüketicinin Korunması 
ve Piyasa Gözetim Genel 
Müdür Yardımcısı Bayram 
Uzunoğlan, komisyon üyelerine, 
gelen şikâyetler ve bakanlığın 
çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı. 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetim 
Genel Müdür Yardımcısı 

Bayram Uzunoğlan, tüketicinin 
ön ödemeli konut satışlarında, 
sözleşme tarihinden itibaren 
14 gün içinde herhangi bir 
gerekçe göstermeden ve ceza 
ödemeden sözleşmeden cayma 
hakkının olduğunu, ön ödemeli 
konut satışlarında, konutların devir 
veya teslim süresinin sözleşme 
tarihinden itibaren 36 ayı 
geçemeyeceğini söyledi.

Tüketicilerden gelen şikâyetlere 
değinen Bayram Uzunoğlan, 
“Teslimin hiç veya gereği 
gibi yapılmaması, tapuların 
üzerinde haciz veya ipotek 
varken devredilmeye çalışılması, 
tüketici ödemelerinin teminat 
altına alınmaması, sözleşmenin 
resmî şekilde yapılmaması, yapı 
ruhsatı alınmaksızın tüketicilere 
satış yapılması, reklam, ilan ve 
broşürde yer alan niteliklere 
aykırı üretim yapılması, cayma ve 
sözleşmeden dönme hakkının 
kullandırılmaması ve iadelerin 
süresi içinde yapılmaması gibi 
şikâyetlerle karşılaşıyoruz.” diye 
konuştu.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetim 
Genel Müdür Yardımcısı 
Bayram Uzunoğlan, bakanlık 
olarak yaptıkları denetimleri de 
anlatarak, 2015’ten bu yana  
29 şirketin toplam 49 projesinde  
8 bin 212 sözleşmeyi 
incelediklerini, bu şirketlere  
128 milyon 38 bin 328 lira idari 
para cezası verdiklerini kaydetti. 

Tüketicinin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürü Ahmet 
Erdal ise müteahhitlere sınırlama 
getirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdal, “Projesi sağlam olan 
iş yapsın ama yasa veya 
yönetmelikle müteahhitlere 
daha katı bir şekilde sınırlama 
getirilmesi gerekir. Bu kadar 
çok sayıda müteahhide gerek 
yok. Kasabı, ayakkabıcısı 
müteahhitlik yapıyor, sonra 
işin içinden çıkılamıyor. İşi 
olmayan herkes müteahhitlik 
yapıyor ve mağduriyetler çığ 
gibi büyüyor. Asıl sorun burası.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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KOMİSYONDA DİYARBAKIR VE ELAZIĞ CEZA 
İNFAZ KURUMU RAPORLARI KABUL EDİLDİ

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan 

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını 
İnceleme Alt Komisyonu,  
6 ve 20 Şubat tarihlerinde  
AK PARTİ Hatay Milletvekili 
Hüseyin Yayman başkanlığında 
toplandı.

Alt Komisyon 6 Şubat’taki 
toplantısında Diyarbakır Ceza 
İnfaz Kurumları İnceleme 
Raporu’nu ve 20 Şubat’taki 
toplantıda ise Elazığ Ceza İnfaz 
Kurumları İnceleme Raporu’nu 
kabul etti. Komisyon Başkanı 
Hüseyin Yayman yaptığı 
konuşmada, 9 Kasım 2019’da 
Elazığ Ceza İnfaz Kurumlarında 
incelemelerde bulunduklarını, 
komisyonun yoğun bir 
program içerisinde çalışmalarını 
sürdürdüğünü kaydetti. 

Raporlar İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunda kabul edildi

AK PARTİ Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu başkanlığında  
27 Şubat 2020 tarihinde toplanan 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonunda, “Diyarbakır Ceza 
İnfaz Kurumu ile Elazığ Ceza İnfaz 

Kurumları İnceleme Raporları” 
görüşüldü.

Toplantıda AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Alt 
komisyonların çalışmalarını yoğun 
biçimde sürdürdüğünü anlatarak 
çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Komisyona Hükümlü ve Tutuklu 
Hakları Alt Komisyonu Başkanı 
Hüseyin Yayman, Diyarbakır 
ve Elazığ Ceza İnfaz Kurumları 
Raporları hakkında sunum yaptı.

Yayman, 8-9 Kasım 2019’da 
Diyarbakır, ardından da 
Elazığ cezaevine gittiklerini, 
alt komisyondaki tüm 
milletvekillerinin parti rozetlerini 
bir kenara bırakarak hareket 
ettiklerini dile getirdi. Türkiye’de 
insan hakları alanında sessiz bir 
devrim gerçekleştiğini ifade 
eden Alt Komisyon Başkanı 
Yayman, noktasal olarak birtakım 
ihlaller olabileceğini, bunlara da 
karşı olmaya devam edeceklerini 
vurguladı.

Diyarbakır ve Elazığ’ın ardından 
Kırıkkale ve Keskin’deki 
cezaevlerini de gezdiklerini 
anlatan Yayman, “Diyarbakır 

Cezaevi Türk siyasal hayatında, 
demokrasi tarihinde kara leke 
olarak duran bir cezaevidir.” 
dedi. Yayman, bugün Diyarbakır 
Cezaevinde bireysel ya 
da toplu işkence iddiası 
bulunmamasının Türkiye’nin 
aldığı mesafeyi göstermesi 
bakımından önemli olduğuna 
işaret etti. Cezaevlerinde sıcak 
su meselesinin, suyun kotalı 
kullanılmasının, hastaneye 
yapılan sevklerin önemli başlıklar 
olduğunu belirten Hüseyin 
Yayman, bazı cezaevlerinde “hoş 
geldin dayağı” şeklinde bir iddia 
bulunduğunu ve bu konuyu takip 
ettiklerini söyledi.

Yayman, Türkiye’de çok iyi 
cezaevleri inşa edildiğini dile 
getirerek, “Tabii ki cezaevlerinde 
birtakım sorunlar var, uygulamaya 
dair problemler var. Bunların 
takipçisi olacağız.” dedi.

Komisyon üyesi milletvekillerinin 
görüşlerini bildirmesinin ardından 
Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürü 
Yılmaz Çiftçi bilgilendirmede 
bulundu. Daha sonra ayrı ayrı 
oylanan Diyarbakır ve Elazığ Ceza 
İnfaz Kurumu raporları kabul 
edildi.
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TBMM Dışişleri Komisyonu 
bünyesinde kurulan 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Alt Komisyonu, 
6 Şubat’ta AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Zafer Sırakaya 
başkanlığında toplandı. AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 
komisyonda, Dışişleri Bakanlığı 
ile Diyanet İşleri Başkanlığının 
yurt dışında yürüttüğü çalışmalar 
ve bu çalışmaların yurt 
dışında yaşayan vatandaşlara 
yansımalarını ele alacaklarını dile 
getirdi. Daha sonra Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 
çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. 

Komisyon üyelerinden oluşan 
heyet, 11-13 Şubat tarihleri 
arasında Almanya, Hollanda ve 
Belçika’da temaslarda bulundu. 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Zafer Sırakaya’nın başkanlığını 
yaptığı heyette AK PARTİ Denizli 
Milletvekili Ahmet Yıldız, MHP 
İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, 
CHP Hatay Milletvekili Mehmet 
Güzelmansur, İYİ Parti Erzurum 
Milletvekili Naci Cinisli yer aldı. 

Zafer Sırakaya, Almanya 
temaslarının son gününde yaptığı 
değerlendirmede, “Yurt dışında 

yaşayan vatandaşlarımızın millet 
bilincini koruyabilmesi için 
Türkiye ile olan aidiyet bağlarını 
devam ettirmelerini sağlamamız 
gerekiyor.” diye konuştu.

Heyet Köln’de genel merkezleri 
bulunan Uluslararası Demokratlar 
Birliği (UID), Diyanet İşleri Türk 
İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu 
Millî Görüş (IGMG), Alevi-
Bektaşi Kültür Enstitüsü (ABK), 
Almanya Demokratik Ülkücü 
Türk Dernekleri Federasyonu 
KRV 1. Bölge, Maarif Vakfı Avrupa 
ve Avrupa Türk İslam Birliği 
(ATİB) yöneticileriyle görüştü. 
Heyet daha sonra, Türkiye’nin 
Köln Başkonsolosluğu resmî 
konutunda sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri ile bir araya geldi. 

AK PARTİ Denizli Milletvekili 
Ahmet Yıldız da, ister Türk 
pasaportunu korusun, isterse 
yaşadığı ülkenin vatandaşlığına 
geçmiş olsun, buradaki 
insanımızın Türkiye ile bağını, 
Türkçesini ve kültürünü koruma 
arzusunun kendileri için 
sevindirici olduğunu söyledi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili 
Naci Cinisli, görevlerinin burada 

vatandaşlarla bire bir temas 
kurmak, Alman makamlarıyla ve 
siyasilerle de görüşüp iletişim 
sorunlarını belirleyip çözüm 
üretmek olduğuna işaret etti. MHP 
İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, 
içinde yer aldıkları komisyonun 
yurt dışında yaşayan Türkler için 
kurulmasını çok önemsediklerini 
belirterek, yeni bir komisyon 
olarak, gerek Türklerin yaşadığı 
ülkelerde, gerekse Türkiye’de 
çok önemli işlevleri yerine 
getireceğine inandıklarını söyledi. 
CHP Hatay Milletvekili Mehmet 
Güzelmansur ise, ziyaretlerine 
Almanya’dan başladıklarını, 
bunun nedeninin ise en çok Türk 
vatandaşının Almanya’da yaşaması 
ve dolayısıyla sorunların da en çok 
burada ortaya çıkması olduğunu 
vurguladı. Heyet, Türkiye’nin 
Rotterdam Başkonsolosluğu’nda 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri 
ile bir araya geldi. 

Komisyon üyeleri görüşmelerin 
ardından basın mensuplarına 
Hollanda ziyaretini değerlendirdi. 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı 
Zafer Sırakaya, görüşmelerin çok 
olumlu geçtiğini ifade etti.

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR 
ALT KOMİSYONU ALMANYA, HOLLANDA VE 
BELÇİKA TEMASLARINI TAMAMLADI
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TBMM MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK 
VE SPOR KOMİSYONU, TÜRKİYE MAARİF 
VAKFI’NIN ÇALIŞMALARI HAKKINDA 
BİLGİLENDİRİLDİ

AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Emrullah İşler 
başkanlığında 20 Şubat 

2020 tarihinde toplanan  
TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor Komisyonuna, Türkiye 
Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti 
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün  
vakfın çalışmaları hakkında sunum 
yaptı.

Vakfın, 17 Haziran 2016’da kabul 
edilen kanunla kurulduğunu, kâr 
amacı gütmediğini, örgün ve 
yaygın eğitim hizmeti verdiğini 
anlatan Birol Akgün, nihai 
hedeflerinin iyi insan yetiştirmek 
olduğunu söyledi. Kanuna 
göre eğitim faaliyetlerinin yurt 
dışı ile sınırlandırıldığına, yurt 
içinde herhangi bir faaliyette 
bulunmadıklarına işaret eden 
Akgün, vakfın Türkiye’de 
gerçekleştirilebileceği tek eğitim 
faaliyetinin, kurumlarda görev 
alabilecek eğitmenleri yetiştirmek 
olduğunu bildirdi. 

Birol Akgün, tüm insanlığı kuşatıcı 
bir eğitim vizyonu ile hareket 
ettiklerini dile getirerek, vakfın 
okullarındaki müfredatın, ülkelerin 
millî eğitim kanunlarına dayalı 
olarak uygulandığını ve yerel 
müfredatı temel aldıklarını, vakfın 

kendi müfredatını da geliştirmeye 
çalıştığını belirtti. 

Okullarda, ilgili ülkenin dilinin yanı 
sıra Türkçe eğitimin de verildiğini 
belirten Prof. Dr. Birol Akgün, 
“Türkçe’nin çok iyi öğretilmesi 
bizim temel hedefimizdir. Son  
3 yıldır Türkçe’nin kademeli 
olarak anaokulundan üniversiteye 
kadar örgün eğitimde 
kullanılmasına yönelik Türkçe 
eğitim müfredatı hazırlama 
çabamız var. Müfredatın içeriği 
bitti, Millî Eğitim Bakanlığımızla 
da ortak çalışıyoruz.” diye 
konuştu. Birol Akgün, yerel 
kültür ve değerlerine de önem 
verdiklerini dile getirerek, iyi dil 
bilen, teknoloji becerileri olan, 
iyi eğitimli kişilerin, ülkelerinin 
gelişmesine katkıda bulunmasını 
istediklerini, bu kapsamda 
ilgili ülkelerin bakanlıklarıyla 
çalıştıklarını dile getirdi. Yurt 
dışı eğitim konusunda yaygın 
bir eğitim ağı oluşturan 
FETÖ okullarının, Türkiye’ye 
kazandırılması konusunda  
Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde 
yoğun bir çaba sürdürüldüğünü 
aktardı. “104 ülkeyle konusu 
eğitim olan iş birliğini 
geliştirmeye çalışıyoruz.” diyen 
Akgün, şu ifadeleri kullandı:

“Bunların 58’i ile bizim vakfımızın 
tescili ve tanınmasını öngören 
protokoller imzaladık. Bazen 
doğrudan uluslararası 
anlaşmalarla da faaliyetlerimizi 
düzenleme imkânı doğabiliyor. 
Halen 66 ülkede faaliyetimiz 
bulunuyor. 51 ülkede bizi temsil 
eden, eğitim işlerimizi yürüten, 
anlaşmayla kurulmuş olan ülke 
temsilcimiz var. 

Bugün itibarıyla 39 bin 157 
öğrencimiz var. Bunların içinde 
yine Dışişleri Bakanlığımızla 
yürüterek nihayete erdirdiğimiz 
19 ülkedeki FETÖ iltisaklı 213 okulu 
devraldık, şu anda bunları biz 
işletiyoruz.” 

Birol Akgün, devralınan okullar 
dışında Türkiye’nin, okullar 
açmasına izin verilen yerler 
olduğunu da belirterek, 100 yeni 
okul açtıklarını bildirdi. Vakfa 
devredilmeyen ve görüşmelerin 
sürdüğü FETÖ iltisaklı okullar 
da bulunduğunu bildiren 
Birol Akgün, Orta Asya Türk 
Cumhuriyetleri ve G20 ülkesi, 
Türkiye’nin ortakları olan ülkelerle 
eğitim iş birliğini geliştirmek 
istediklerini dile getirdi. Akgün, 
vakfın şeffaf ve objektif bir yapısı 
bulunduğunu sözlerine ekledi.
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ÇOCUK HAKLARI ALT KOMİSYONU 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Çocuk 

Hakları Alt Komisyonu, AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer 
Katırcıoğlu başkanlığında 19 
Şubat 2020 tarihinde toplandı. 
Komisyon olarak çocukları kendi 
sözleriyle dinlemek istediklerini 
söyleyen ve çalışmalarının devam 
ettiğini ifade eden Katırcıoğlu, 
UNICEF ile proje başlattıklarını, 
mutabakat zaptını 18 Aralık 2019’da 
imzaladıklarını ve çocukların 
üstün yararını koruyacak 5-6 
madde belirlediklerini dile 
getirdi. Katırcıoğlu, projenin 
adımlarını anlatarak, Dünya 
Sağlık Örgütünün, kadına ve 
çocuğa yönelik şiddet olaylarının 
haberleştirilmesine dair bir rapor 
yayımladığını anımsattı. Katırcıoğlu, 
“Bu kapsamda ülkemizde bu tip 
olayların haberleştirilmesiyle ilgili 
durumu masaya yatıracağımız, bu 
konuyu ele alacağımız uluslararası 
düzeyde bir çalıştay planlıyoruz.” 
dedi. 

Komisyon üyelerine çalışmaları 
hakkında bilgi veren Ankara 
Büyükşehir Belediyesi 25. 
Dönem Çocuk Meclisi Başkanı 
Çağın Aladağ da, Meclis 

çatısı altında Çocuk Hakları 
Komisyonu kurulmasından 
duydukları mutluluğu belirtti. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk Meclisinin 23 Nisan 
1995’te kurulduğunu, bir 
tavsiye karar organı olduğunu 
aktaran Aladağ, “Çocuk Meclisi, 
çocukları da ilgilendiren her 
konuda görüşlerimizi rahatça 
ifade ettiğimiz, demokratik 
bir ortamda, saygı içinde 
tartıştığımız, Türkiye’nin ilk ve 
öncü çocuk meclisidir.” diye 
konuştu. Çocuk Meclisinin 
işleyişini anlatan Çağın Aladağ, 
ayda üç kez bir araya geldiklerini, 
bu toplantılarda önemli 
buldukları konuları aralarında 
tartışarak, karara bağladıklarını 
ve belediyeyle ilgili kararları 
Belediye Meclisine ilettiklerini 
söyledi. Aladağ, çocuklara ilişkin 
aldıkları bazı kararlardan örnekler 
vererek, çocukların sesi olmak 
için ellerinden geleni yapmaya 
çalıştıklarını ifade etti. 

Çağın Aladağ, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “En sevdiğimiz 
çalışmalardan biri ise çocuk 
polislere, trafik denetimi 
uygulamamızdır. Her yıl trafik 
polisi ekipleriyle koordineli olarak 

denetimlerimize çıkıyor, hayati 
önem taşıyan trafik kurallarına 
dikkat çekmeye çalışıyoruz. 
Bu etkinliği 12. Dönem’den bu 
yana Çocuk Meclisi kararı olarak 
uygulamaktayız. Çocuk zabıtaları 
olarak katıldığımız denetimler 
de bir o kadar eğlenceli ve 
bilgilendirici çalışmamız. Zabıta 
denetimlerinde okul servisleri, 
gıda üretim yerleri gibi biz 
çocukları yakından ilgilendiren 
noktalarda farkındalık yaratmaya 
çalışıyoruz. 16. Dönem’de alınan 
kararlar gereği daha yeşil bir 
gelecek için her yıl yüzlerce 
fidan dikiyoruz. Basın kuruluşlarını 
ziyaret ediyor, toplantılar, basın 
açıklamaları yapıyor, çalıştaylar 
düzenliyoruz. 20, 21 ve 22. 
dönemlerde çocuk hakları 
ve medya konulu üç çalıştay 
düzenlenmiştir.” Aladağ, en büyük 
dileklerinin, her yerde çocukların 
görüşüne daha çok önem 
verilmesi, Çocuk Meclisinin tavsiye 
kararlarının hayata geçirilmesi 
olduğunu dile getirerek, komisyon 
üyelerine yaptıkları çalışmalar 
ve aldıkları kararlara ilişkin dosya 
sundu. Komisyon daha sonra, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk Meclisi üyelerinin sorularını 
yanıtladı.
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KEFEK GENÇLERİN BİLİM VE MÜHENDİSLİK 
ALANLARINA YÖNLENDİRİLMESİ ALT 
KOMİSYONU

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK) 
bünyesinde kurulan “Başta 

Kız Çocukları Olmak Üzere 
Gençlerin Bilim, Teknoloji, 
Matematik ve Mühendislik 
Alanlarına Yönlendirilmesi 
Alt Komisyonu”, Gaziantep 
Milletvekili Derya Bakbak 
başkanlığında 15 Ocak’ta  
toplandı.

TÜBİTAK Savunma Sanayii 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
(SAGE) Müdürü Gürcan Okumuş, 
komisyondaki sunumunun 
başında yaklaşık 1.000 çalışanı 
bulunan enstitünün çalışmalarına 
ilişkin bilgi verdi. Ülkelerin en 
önemli zenginliğinin sürdürülebilir 
kalkınmaya öncülük eden insan 
kaynağı olduğunu, Uluslararası 
Çalışma Örgütü ile Dünya 
Ekonomik Forumunun mesleklerin 
geleceğine yönelik araştırmaları 
kapsamında dijital dönüşüm çağı 
sonucunda çalışma hayatının 
çok sayıda yeni iş kolları ile 
var olmaya devam edeceğini 
belirten Okumuş, bu süreçte 
robotik sistemler, otomasyon, 

yapay zeka ve biyoteknoloji gibi 
alanlarda yaşanan dönüşümün 
meslekler üzerinde çok önemli 
etkiler gösterdiğini söyledi. İnsan 
kaynağının yanı sıra iş dünyasının 
da değişen çalışma hayatı 
koşullarına göre kendini stratejik 
olarak konumlandırması ile 
günümüz ve gelecek gerçekliğini 
iyi okuması gerektiğinin altını çizen 
Okumuş, şöyle devam etti: 

“Değişen dünya koşullarının iyi 
okunması gerekiyor. Türkiye’de 
bilim, teknoloji, matematik ve 
mühendislik alanlarında mezun 
olanlar arasındaki istihdamda 
payın arttığını görmekteyiz. 
İlerleyen süreçlerde kadın 
istihdamının bu alanlarda sistemi 
tetikleyeceğini de düşünüyoruz. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun son 
açıkladığı, mesleklerin geleceği 
raporunda bugün ilkokulda 
eğitime başlayan çocukların 
yüzde 60’ının şu an var olmayan 
yeni iş alanlarında görev alacağını 
görmekteyiz. Raporda, geleceğin 
insan kaynağının sahip olması 
gereken kabiliyetleri konusunda 
da paylaşımlar bulunmakta.”

Komisyonun, 12 Şubat’taki 
toplantısına katılan Teknolojide 
Kadın Derneği kurucularından 
Zeynep Şenkaya komisyona bir 
sunum gerçekleştirdi:

Zeynep Şenkaya, “Amacımız, 
teknolojide insanın kendi 
potansiyelini keşfetmesini 
ve fırsat eşitliğini sağlayarak 
teknoloji ile olan bağlılık ve 
farkındalığını artırmak, şu anda 
sayıca az olan kadınların Ar-
Ge, inovasyon ve üretimde yer 
almasını destekleyerek çeşitliliği 
sağlamaktır.” dedi.

Zeynep Şenkaya, komisyona 
yaptığı sunumda, derneğin 
94’ü kurumsal, 147 üyesinin 
bulunduğunu söyledi.

Kendisinin de mimar kökenli 
bir sanayici olduğunu anlatan 
Şenkaya, ABD’de katıldığı bir panel 
sonrasında dijitalleşme üzerinde 
Türkiye’nin de artık hız kazanması 
gerektiği fikrinin ortaya çıktığını 
belirterek, burada en önemli 
unsuru genç neslin oluşturduğunu 
dile getirdi.
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Başta Rabia Naz Vatan 
olmak üzere şüpheli çocuk 
ölümlerinin araştırılması 

amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu, AK PARTİ Aksaray 
Milletvekili Cengiz Aydoğdu 
başkanlığında 15, 29 Ocak ile  
19 Şubat 2020 tarihlerinde 
toplandı.

15 Ocak’taki toplantı açılışında kısa 
bir konuşma yapan Komisyon 
Başkanı Aydoğdu, şimdiye kadar 
40’tan fazla kişiyi dinlediklerini 
anımsattı. Aydoğdu, komisyonun 
çalışmalarını tamamlaması için 
bir aylık süreye daha ihtiyaçları 
olduğunu belirterek, komisyonun 
çalışma süresinin 1 ay daha 
uzatılmasını komisyon üyelerinin 
oyuna sundu. Komisyonun 
çalışma süresi 26 Şubat 2020’ye 
kadar uzatıldı. Komisyon üyeleri, 
Rabia Naz Vatan’ın vefat olayını 
inceleyen Giresun İl Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı ekipte 
görevli Kıdemli Başpolis  
Memuru Hüseyin Emir’i dinledi.

Yaklaşık 2 ay telefon 
dinlemelerinin sürdüğünü 
ve raporlarını savcılığa 
gönderdiklerini dile getiren  
Emir, soruşturma sürecinde  
Rabia Naz’ın son görüştüğü 
kişiler, yaralı olarak ilk bulanlar, 
hastaneye ilk götürenler, olay 
tarihinde görev yapan polisler 
başta olmak üzere yaklaşık  
126 kişinin ifadesini aldıklarını 
kaydetti.

29 Ocak’taki toplantıda ilk 
sunumu Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Güral 
Cantürk yaptı. 

Ani ölüm, beklenmedik ölüm, 
şüpheli ölümlerin tanımlamasını 
yapan Cantürk, ölümleri, doğal 
ölümler ve travmatik ölümler 
olarak ikiye ayırdıklarını söyledi. 
Ani bebek ölüm sendromunun 
özellikle 1 yaşın altında çocuklarda 
görüldüğünü ifade eden Cantürk, 
ani ölüme 2-4 ay arasında, daha 
çok erkek bebeklerde, geceleyin 
ve yılın soğuk aylarında biraz daha 
sık rastlandığını kaydetti. Cantürk, 
ani doğal ölüm oranının yüzde 
5 olduğunu, doğal ölümlerin ilk 
nedenleri arasında kalp-dolaşım 
sistemi hastalıklarının yer aldığını 
belirtti. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürü Selahattin Güven ise, 
koruma ihtiyacı olan çocukların 
bakımından sorumlu olduklarını,  
7 bin 300’ü koruyucu aile yanında, 
14 bini bakım altında olan 21 bin 
çocuğun korumasını sağladıklarını 
söyledi. 

Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen 
Sağlığı Başkanı Başak Tezel de 
çocuk ölümlerini izleme ve 
önleme çalışmaları hakkında 
komisyona bilgi verdi.

19 Şubat’ta ki toplantıda ise 
sunum yapan Gülhane Tıp 

Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı 
Başkanı Doç. Dr. Sait Özsoy, 
Türkiye nüfusunun 83 milyonu 
geçtiğini, bunun 20 milyona 
yakınının da 18 yaş altı çocuklar 
olduğunu, yüzde 28’i çocuk olan 
bir ülkede yaşadıklarını anımsattı. 
TÜİK verilerine göre ülkemizde 
2018’de toplam 421 bin ölümün 18 
binden fazlasının doğal olmayan 
sebeplerden meydana geldiğini 
anlattı. Bu sebeplerle ölen 0-17 
yaş arasındaki çocuk sayısının  
2 bini geçtiğini kaydeden Özsoy, 
en çok karşılaştıkları vakaların, 
bulması kolay olan fiziksel istismar 
olduğunu ifade etti.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif Özmert 
de alanda çalışan herkesin 
istismar ve ihmali fark edebilmesi, 
ailelerin en baştan eğitilmesi 
ve desteklenmesi gerektiğini 
vurguladı. Sağlık kurumlarında 
çalışan her düzeydeki görevlinin, 
eğitim sisteminin, sosyal 
hizmetlerin, adli ve hukuki 
kurumların da bu doğrultuda 
sorumlulukları bulunduğunu 
vurgulayan Özmert, başarılı 
olabilmek için kurumlar arasında 
tam anlamıyla koordinasyon 
gerektiğini belirtti. 

Toplantıda, Ankara Üniversitesi 
Adli Bilimler Enstitüsü’nde öğretim 
üyesi olan adli tıp uzmanı Prof. Dr. 
Nergis Cantürk de alanıyla ilgili 
sunum yaptı.

RABİA NAZ VE ŞÜPHELİ ÇOCUK ÖLÜMLERİNİ 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU
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TBMM Dışişleri Komisyonu, AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Volkan Bozkır başkanlığında 
15 Ocak ve 19 Şubat tarihlerinde toplandı. 

Komisyonda, gündemdeki kanun teklifleri 
görüşüldü. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına 
dair 11 kanun teklifi 15 Ocak, 10 kanun teklifi ise 16 
Şubat tarihli komisyonda kabul edildi. 

15 Ocak’ta kabul edilen kanun teklifleri şöyle: 

• Türkiye ile Gürcistan Arasında Uluslararası Kombine 
Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun  
Teklifi,

• Türkiye ile Çin Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük 
ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile TANAP Doğalgaz İletim Anonim Şirketi 
Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi 
Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması Hakkında 
Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna  
Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Kenya Arasında Enerji ve Hidrokarbon 
Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü 
Anlaşması’na Ek Altıncı Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 
Arasında İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin 
Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ile Katar Arasında Gümrük Konularında İş Birliği 
ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Filistin Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada 
Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Kuveyt Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile 
Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,

• Türkiye ve Çad Arasında Teknik ve Kalkınma İş Birliği 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi.

19 Şubat’ta kabul edilen kanun teklifleri ise 
şöyle:

• Türkiye ile Sırbistan Arasında Ortak Devriye Polis 
Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat 
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Teklifi. 

• Türkiye ile Sırbistan Arasında Güvenlik İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi. 

• Türkiye ile Zambiya Arasında Güvenlik İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi. 

• Türkiye ile Ruanda Arasında Güvenlik İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi. 

• Türkiye ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında 
Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi. 

• Türkiye ve Guatemala Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi. 

• Türkiye ve Honduras Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi. 

• Türkiye ile Cibuti Arasında Denizcilik Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi. 

• Türkiye ile Gürcistan Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi. 

• Türkiye ile Fildişi Sahili Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada 
Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDA  
21 KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
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OBEZİTE İLE MÜCADELE İÇİN KOMİSYON, 
ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

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 15-16 
Ocak 2020 tarihlerinde toplandı.

15 Ocak’taki toplantıya katılan 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. 
Ender Saraç, burada yaptığı 
konuşmada, 41 yıldır tıbbın içinde 
olduğunu belirterek, en fazla 
kişiyi zayıflatmış hekim olduğunu 
söyledi. “İlk 2 yaş, vücutta yağ 
hücrelerinin sayısının yüzde 
100’e yakın oluştuğu yaş.” diyen 
Saraç, ilk 2 yaşta ödül diye verilen 
şekerlemelerin, gazlı içeceklerin 
yağ hücrelerini artırdığını ifade etti. 

Dr. Saraç, bu nedenle çocukların, 
yüksek glisemik indeksli 
beslenmesiyle yağ hücrelerinin 
arttığını ve bunun obezite 
eğilimine yol açtığını dile getirdi. 
Saraç, obezitedeki en büyük 
engellerden birinin çocuğu 
erkenden ek gıdaya başlatmak 
olduğunu anlattı. 

16 Ocak’taki toplantıda ise  
Hayat Dairesi Başkanı Nazan 
Yardım, yaptığı sunumda,  
2017 Türkiye Beslenme ve Sağlık 
Araştırması sonuçlarına göre  
19 yaş üzeri yetişkinlerde, 
obezitenin toplamda yüzde 
34, kadınlarda yüzde 42 ve 
erkeklerde yüzde  
26’ya çıktığını kaydetti. 

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 
2013’te tüm ülkeler için dokuz 
gönüllü hedef belirlediğini, 
bunlardan birinin de obezite ve 
diyabetteki artışın durdurulması 
olduğunu ifade eden Yardım, 
sigarada ve tuzda kişi başı  
yüzde 30 gibi hedefler 
konulmasına rağmen obezite 
ve diyabette bir hedef 
konulamadığını bildirdi. 

Tuz tüketiminin azalmaya 
başladığını vurgulayan  
Nazan Yardım, 2008’de yapılan 
bir çalışmaya göre kişi başı  
18 gram olan tuz tüketiminin, 
2012 yılında 15 grama düştüğünü 
belirterek, 2017’de yapılan  
başka bir araştırmada da  
tuz tüketiminin kişi başı  
10,2 grama kadar düştüğünün 
görüldüğünü dile getirdi. 

“Obezite Türkiye’nin batı 
bölgesinde daha yüksek 
oranda.”

Yardım, yapılan araştırmalarda 
obezitenin Türkiye’nin batı 
bölgesinde daha yüksek 
çıktığını belirterek, Türkiye’de 
yetersiz beslenme problemi 
olduğunu da vurguladı. Nazan 
Yardım, çocukların kronik 
açlığa maruz kalması anlamına 
gelen “bodurluk” araştırmasına 
göre Türkiye ortalamasının 
yüzde 2,3 olduğunu söyledi. 
Yardım, obeziteyle mücadele 
kapsamında Sağlık Bakanlığı 
olarak çeşitli planlamalar 
yaptıklarını dile getirerek, 
2013’te aile hekimleri vasıtasıyla 
1 milyon adım sayar ile 2015 ve 
2017’de kurum ve kuruluşlara, 
bisiklet yolu yapan belediyelere, 
üniversitelere ve Millî Eğitim 
Bakanlığına bisiklet dağıttıklarını 
ifade etti. Bisiklet yollarının 
ve trafiğe kapalı alanların 
çoğaltılmasını istediklerini 
bildiren Nazan Yardım, 
ulaşımda Avrupa’da olduğu 
gibi bisikletlerin kullanılması için 
çalışma yapılması gerektiğine 
işaret etti. Sunumun ardından 
toplantı sona erdi.
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PARLAMENTOLAR ARASI KUDÜS 
PLATFORMU ÜÇÜNCÜ KONFERANSI
TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan 
Turan, 8 Şubat’ta Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Parlamentolar 
Arası Kudüs Platformu Üçüncü Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Filistin ve 
Kudüs konularına değindi.

Türkiye olarak zulüm 
ve dayatmalara karşı 
Filistin’in meşru haklarını 

her platformda savunmayı 
sürdüreceklerini vurgulayan 
TBMM İdare Amiri ve Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı Hasan 
Turan, “Aziz milletimizin ortak 
iradesini yansıtan TBMM’den 
iktidar ve muhalefet partilerinin 
temsilcilerinden oluşan güçlü 
bir heyetle bu konferansa 
iştirak etmekten memnuniyet 
duymaktayız.” şeklinde konuştu. 

Hasan Turan, konuşmasına 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
konferans için hazırladığı 
mesajları okuyarak devam etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
mesajında, Türkiye’nin sözde 
barış planını tanımadığına yönelik 
beyanlarına dikkati çeken Turan, 
“Bu plan, Filistin topraklarının 
işgal edilmesi, Filistin’in tamamen 
yok edilmesi ve Kudüs’ün 
zorla alınması manasına 
gelmektedir. Söz konusu 

girişim, iki devletli çözümü kabul 
etmiş gibi gözüküp İsrail’in 
ABD himayesinde yaptığı işgali 
yasallaştırma niyeti taşımaktadır.” 
ifadesini kullandı. 

Konuşmasının ardından Malezya 
basınına da demeç veren Turan, 
Türkiye’nin Filistin davası için 
sürdürdüğü kararlı politikalara 
dair değerlendirmelerde 
bulundu. Hasan Turan, Kudüs ile 
ilgili çalışma yapan her platformu 
Türkiye’nin desteklediğinin altını 
çizdi. TBMM İdare Amiri Hasan 
Turan daha sonra AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 

“Kudüs’ün kırmızı çizgimiz ve 
onurumuz olduğunu ve bu 
onuru Türkiye’nin koruyacağını 
Cumhurbaşkanımız sıkça dile 
getiriyor. Bizler de onun yol 
arkadaşları olarak aynı duygu ve 
düşünce içindeyiz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
hazırladığı sözde barış planını 
TBMM’nin tek ses halinde 
reddettiğini hatırlatan Turan, 
“TBMM bünyesindeki bütün  

siyasi partiler Kudüs konusunda 
aynı düşünce içerisindedir. Yüzyılın 
anlaşması diye servis edilen ama 
bizim için yüzyılın paçavrası olan 
bu metni Meclis olarak reddettik.” 
şeklinde konuştu. 

Platformun 9 Şubat’taki 
oturumunda, sonuç bildirisi 
okundu. 9 maddeden oluşan 
bildiride platform, Filistin 
davasını ve Kudüs’ü sonuna 
kadar savunma kararı aldı ve 
işgalci İsrail’in bölgede yaptığı 
şiddet eylemleri ile insan hakları 
ihlallerini dünyaya ifşa etmeyi 
sürdüreceğini beyan etti.

Diğer yandan platformun yeni 
yönetiminin belirlenmesi için 
katılımcılar arasında oylama 
yapıldı. Türkiye Hazine ve Maliye 
Bakan Yardımcısı Nureddin 
Nebati ve Endonezyalı Milletvekili 
Fadli Zon, oy birliğiyle başkan 
yardımcıları oldu. AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili ve Türkiye-
Filistin Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Hasan Turan ise 10 
kişilik yönetim kurulu üyeliğinde 
yer aldı.
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TBMM KİT KOMİSYONU, SAYIŞTAY 
BAŞKANLIĞININ DENETİM RAPORLARININ 
FORMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖRÜŞTÜ

TBMM KİT Komisyonu, 
29 Ocak 2020 tarihli 
toplantısında Sayıştay 

Başkanlığının denetim raporlarının 
format değişikliğini ele aldı.

Komisyon, AK PARTİ Aydın 
Milletvekili Mustafa Savaş 
başkanlığında toplandı. Komisyon 
toplantısında, Sayıştay Başkanlığı 
yetkilileri, denetim raporlarının 
hazırlanması süreçleri ve 2017-2018 
raporlarının format değişikliğine 
ilişkin sunumda bulundu. 

Sayıştay Denetim Grup Başkanı 
Haydar Gezmiş’in sunumu 
sonrasında komisyon üyeleri, 
Sayıştay Başkanlığı üyelerine yeni 
format ile ilgili sorular yöneltti. 

Kurumların yurt dışı iştiraklerinin 
denetlenmediğini, sadeleştirme 

adı altında bazı kurumların 
özellikle 2017 yılı raporunda yer 
alan bazı bulgularına 2018 yılı 
raporunda yer verilmediğini 
iddia eden CHP Zonguldak 
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 
“Bazı kurumların üst düzey 
yöneticilerinin aylık maaşları daha 
önceki raporlarda yer alırken 
2018 yılı raporunda sadeleştirme 
adı altında yer almamıştır. Tüm 
personelin maaşları raporda 
yer alırken neden üst düzey 
yöneticilerin maaşları gizlenmiştir? 
Hazırlanan rapor neden 5 kat 
sadeleştirilmiştir?” diye sordu.

Bunun üzerine Sayıştay Başkanlığı 
Bölüm Başkanı Onur Derici 
rapordaki format değişikliğiyle 
uluslararası standartlar 
kapsamında bir denetim yapma 
hedefinde olduklarını söyledi. 

Bu başarıyı yüzde 80 
seviyelerinde yakaladıklarının altını 
çizen Derici, “Bu bir süreçtir ve 
standartların tamamını denetim 
raporlarımızda uygulamak 
amacındayız. 

Daha önceki raporların kabarık 
olmasına sebep olan bilgiler, 
çeşitli bölümlerde birden fazla 
kez yer almaktaydı ve kurumun 
gönderdiği bilgilerdi. 

Bizim çalışmalarımız, sonucu 
ortaya çıkarılan bulguları 
kapsamıyor. Sizlerin denetim 
yönetimi ile ilgili yönelttiği her 
türlü soruyu ve elde edilen bilgiyi 
burada not alıyoruz ve hâlihazırda 
çalışan komisyonlara iletiyoruz. 
Amacımız uluslararası standartlara 
uygun bir denetim.” ifadelerini 
kullandı.
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Çarşı ve mahalle 
bekçilerine halka yardım, 
vatandaşlardan kimlik 

sorabilme görevi ile adli görevler 
verilmesi gibi düzenlemeleri de 
içeren Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri 
Komisyonunda 29 Ocak 2020 
tarihinde kabul edildi. 

Teklifle, çarşı ve mahalle bekçisi 
olarak istihdam edileceklerde 
aranan şartların, çarşı ve mahalle 
bekçilerinin atama ve adaylık 
süreçlerine, görev ve yetkileri ile 
çalışma şekillerine ilişkin esasların 
düzenlenmesi amaçlanıyor.

Kabul edilen kanun teklifinde  
yer alan bazı önemli maddeler  
şöyle:

• Genel kolluk kuvvetlerine 
yardımcı olmak üzere  
emniyet ve jandarma 
teşkilatları bünyesinde silahlı 
bir kolluk olarak çarşı ve 
mahalle bekçileri istihdam 
edilecek.

• Emniyet ve jandarma 
teşkilatlarında istihdam edilen 
çarşı ve mahalle bekçilerinin 
amirleri meslek hiyerarşileri 
içinde tespit edilecek.

• Çarşı ve mahalle bekçisi 
olarak istihdam edileceklerde 
Devlet Memurları Kanunu’nda 
sayılan genel şartlar ile 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 
yönetmelikle belirlenen eğitim, 
yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik 

gibi özel şartların bulunması 
gerekecek.

• Çarşı ve mahalle bekçisi 
olarak istihdam edilmek için 
İçişleri Bakanlığınca çıkarılan 
yönetmelikte belirlenen  
usul ve esaslara göre 
yapılacak giriş sınavında 
başarılı olmak şartı  
aranacak.

• Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
adaylık süresi 1 yıldan az,  
2 yıldan fazla olamayacak. 

• Çarşı ve mahalle  
bekçileri, görevli oldukları 
mülki sınırlar içinde halkın 
istirahat, sağlık  
ve selametini sağlayacak.

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNE YÖNELİK 
DÜZENLEME İÇİŞLERİ KOMİSYONUNDA 
KABUL EDİLDİ

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2020124

TBMM’DEN HABERLER



• Bekçiler, yolda hastalanan, 
kazaya uğrayan, düşüp 
kalan ve genel durumu 
itibarıyla yardıma muhtaç 
olanlara yardım edecek, 
yardıma ihtiyaç duyduğu 
değerlendirilen, şiddet 
mağduru veya şiddete, 
istismara uğrama riski taşıyan 
kadın ve çocukları, kimsesizleri, 
engellileri ve acizleri en yakın 
genel kolluk birimlerine teslim 
edecek.

• Bir semt, yer, yol veya sokak 
sormak için başvuranlara 
gerekli bilgiyi verecek olan 
bekçiler, doğum, ölüm, 
hastalık, kaza, yangın veya 
afet gibi önemli, acele hâller 
sebebiyle, yapılacak yardım 
isteklerinden gücü dahilinde 
olanları öncelikle yerine 
getirecek.

• Çarşı ve mahalle bekçileri; 
görev saatleri içinde 
görevlendirildikleri bölgede 
devriye hizmeti yürütecek.

• Uyuşturucu madde imal 
edildiği, satıldığı veya 
kullanıldığından, kumar 
oynandığından ya da fuhuş 
yapıldığından şüphe edilen 
yerleri bağlı bulundukları 
genel kolluk birimlerine 
bildirecek bekçiler, halkın 
sükun ve istirahatini  
bozanları ve başkalarını 
rahatsız edenleri engelleyecek, 
sokak, geçit ve meydanları 
tıkayarak trafiğe mani olan 
taşıtları ve diğer engellerin 
kaldırılmasını sağlayacak.

• Çarşı ve mahalle bekçileri, 
görev bölgesi ve çalışma 
saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla 
kişileri ve araçları; bir suç 
veya kabahatin işlenmesini 
önlemek,  
suç işlendikten sonra  
kaçan faillerin yakalanmasını 

sağlamak, işlenen suç veya 
kabahatlerin faillerinin 
kimliklerini tespit etmek, 
hakkında yakalama emri 
ya da zorla getirme kararı 
verilmiş olan kişileri tespit 
etmek, kişilerin hayatı, 
vücut bütünlüğü veya 
malvarlığı bakımından 
ya da topluma yönelik 
mevcut veya muhtemel bir 
tehlikeyi önlemek amacıyla 
durdurabilecek.

• Durdurma yetkisinin 
kullanılabilmesi için makul bir 
sebebin bulunması gerekecek. 
Süreklilik arz edecek, fiili 
durum ve keyfilik oluşturacak 
şekilde durdurma işlemi 
yapılamayacak. 

• Durdurma süresi, durdurma 
sebebine esas teşkil eden 
işlemin gerçekleştirilmesi için 
ihtiyaç duyulan makul süreden 
fazla olamayacak. Durdurma 
sebebinin ortadan kalkmasıyla 
kişilerin ve araçların 
ayrılmalarına izin verilecek.

• Bekçiler, durdurduğu kişi 
üzerinde veya aracında 
silah veya tehlike oluşturan 
diğer bir eşyanın bulunduğu 
hususunda yeterli şüphenin 
varlığı hâlinde, kendisine veya 
başkalarına zarar verilmesini 
önlemek amacına yönelik el 
ile dıştan kontrol dahil gerekli 
tedbirleri alabilecek.  
Bu amaçla kişinin üzerindeki 
elbisenin çıkarılması veya 
aracın, dışarıdan bakıldığında 
içerisi görünmeyen 
bölümlerinin açılması 
istenemeyecek.

• Çarşı ve mahalle bekçileri, suç 
işlenirken veya işlendikten 
sonra, henüz  
izleri meydandayken; 
şüphelileri yakalamak, 
yakaladıkları şüphelilerin 

kendilerine veya başkalarına 
zarar vermelerini engelleyici 
tedbirleri almak, suç 
delillerinin kaybolmaması 
veya bozulmaması için gerekli 
muhafaza tedbirlerini almak, 
varsa olayın tanıklarının kimlik 
ve adres bilgilerini tespit 
ederek  
genel kolluk birimlerine 
bildirmekle görevli ve yetkili 
olacak.

• Bekçiler, haklarında  
tutuklama veya yakalama 
kararı çıkarılmış kişileri 
gördükleri takdirde 
yakalayacak ve bağlı 
bulunduğu genel kolluk 
kuvvetlerine teslim  
edecek.

• Çarşı ve mahalle bekçileri, zor 
ve silah kullanma yetkisine 
sahip olacak.

• Çarşı ve mahalle bekçileri, 
kolluk hizmet ve görevleri 
dışında her ne suretle  
olursa olsun çalıştırılamayacak.

• Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
emeklilik yaş haddi  
60 olacak.

• Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
haftalık çalışma süresi  
40 saat olacak. 

• Emniyet ve asayişin 
gerektirdiği durumlarda 
haftada bir gün istirahat 
verilmek kaydıyla  
bu süre artırılabilecek. 

• Çalışma saatleri, esas olarak 
güneşin batışı saatinden 
doğuşu saatine kadar olan 
zaman dilimini kapsayacak 
şekilde düzenlenecek. 

• Jandarma teşkilatında istihdam 
edilen çarşı ve mahalle 
bekçileri, Jandarma Hizmetleri 
Sınıfı’na dahil edilecek.
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TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu 
bünyesinde kurulan Çocuk 

Hakları Alt Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu, 
komisyon üyeleri AK PARTİ 
Afyonkarahisar Milletvekili 
İbrahim Yurdunuseven, AK 
PARTİ Balıkesir Milletvekili Pakize 
Mutlu Aydemir ve CHP İstanbul 
Milletvekili Mahmut Tanal ile 

birlikte 17 Ocak 2020 
tarihinde Şanlıurfa’ya 
giderek, temaslarda 
bulundu. 

Gazetecilere 
açıklama yapan 
Katırcıoğlu, Barış 
Pınarı Harekâtı 
bölgesinde yol 

kontrolü sırasında düzenlenen 
bombalı araç saldırısında şehit 
olan askerlere Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır diledi. 

Komisyonun çocuklara ait 
sorunları yerinde tespit etmek 
için mevsimsel tarım işçiliğinin en 
fazla olduğu illerin başında gelen 
Şanlıurfa’ya geldiklerini söyleyen 
Katırcıoğlu, ailelerle bir araya 
gelerek onların sorunlarını ve 

çözüm önerilerini dinlediklerini 
ifade etti. 

Komisyon Başkanı Katırcıoğlu, 
elde edecekleri verileri bir araya 
getirerek bu sorunu minimum 
düzeye indirmek için bir rapor 
hazırlayacaklarını anlatarak, 

“Hedefimiz 2023’e kadar çocuk 
işçiliğini yüzde 2’ye düşürmek. 
Bu anlamda da bu çalışmamız 
sürece katkı sağlayacaktır. Aslında 
devletimiz gereken önlemleri 
almış ve almaya da devam 
ediyor.” dedi. Mevsimlik Gezici 
Tarım İşçilerinin Çalışma ve 
Sosyal Hayatlarının İyileştirilme 
Projesi’nin (METİP) devam ettiğini 
hatırlatan Katırcıoğlu, projenin 
daha da iyileştirilerek ailelerin 
koşullarını daha iyi noktaya 
getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocuk Hakları Alt Komisyonu  
Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu: 
“Hedefimiz 2023’e kadar  
çocuk işçiliğini yüzde 2’ye  
düşürmek. Bu çalışmamız  
sürece katkı sağlayacaktır.”

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KOMİSYONU ŞANLIURFA’DA
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Genel Kurul’da 
Türkiye’nin, temel 
hak ve özgürlüklerde 

bugüne kadar yaptığı çok 
önemli atılımların yanında 
hayvan haklarıyla ilgili çalışmaları 
da ekleyerek dünyaya örnek 
olacağını ifade eden TBMM 
Hayvan Haklarını Araştırma 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Tekirdağ Milletvekili Mustafa 
Yel, Kanunun isminin “Hayvan 
Haklarını Koruma Kanunu” olarak 
değiştirilmesini önerdiklerini 
belirtti.

Komisyon Başkanı Yel, hayvanlara 
işkence yapanlara, eziyet 
edenlere Kabahatler Kanunu 
kapsamında verilen idari 
cezaların caydırıcı olmadığının 
görüldüğünü ifade etti. Yel, 

“Hayvanlara kötü muamele 
ve işkence yapanların TCK’ye 
göre en az 2 yıl bir ay olmak 
üzere cezalandırılması caydırıcı 
olacaktır. Bunun anlamlı ve 
elzem olacağını raporumuzda 
ifade ettik.” dedi. Belediye 
barınaklarında mutlaka 
başta gönüllü personel 
olmak üzere eğitim almış 
personelin çalıştırılmasının 
zorunlu hale getirilmesi; 
barınakların, belediyelerin 
internet sitesinden 24 saat 
kameralarla izlenebilmesine 
olanak sağlanmasını gerektiğini 
söyleyen Yel, “Yasa çıktıktan 
sonra ilk 6 ay içinde sokak  
köpek ve kedilerinin sayıları  
resmî olarak tespit edilmeli. 
Hemen akabinde 4 yıllık süre 
zarfında kısırlaştırma seferberliği 
yapma zorunluluğumuz var.” 
görüşünü dile getirdi.

Dünyadaki 5 önemli kuş göç 
yolunun ikisinin Türkiye’de 
bulunduğunu belirten 
Yel, göçmen kuşların korunması 
için Türkiye’nin yapması gereken 
pek çok görev olduğunu, 
bunların da raporda kapsamlı 
olarak ele alındığını söyledi.

Yel, komisyon raporuna katkı 
sunan herkese teşekkür etti.

Rapor üzerinde söz alan 
araştırma komisyonu üyesi 
CHP Denizli Milletvekili Gülizar 
Biçer Karaca, hayvan haklarına 
ilişkin bir kanun çıkarmak için 
yapılacak en geniş uzlaşmanın 
araştırma komisyonunda 
sağlandığını söyledi. Toplumun 
tüm bileşenlerini dinlediklerini 
belirten Karaca, “Hayvanları 
Koruma Kanununda değişiklik 
yapılması ya da yeni bir kanun 
için gerekli bütün şartlar oluştu.” 
dedi.

Komisyon üyesi CHP Zonguldak 
Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 
Türkiye’de 2 milyon sokak 
hayvanı olduğunu ve on yılda 
bu rakamın 3 milyona çıkacağını 
ifade etti. Milletvekili Yavuzyılmaz, 

“Komisyon raporu doğrultusunda 
kanunu çıkaralım, bu konuda 
dünyanın bir numaralı devleti 
olalım.” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera 
Kadıgil de, komisyon raporunda, 
Meclis’te grubu bulunan tüm 
partilerin mutabık kaldığını 
belirterek, “Bundan gurur 
duyuyorum. Her şeyden önce 
doğruya doğru demek lazım. 
İşin içinde insan çıkarı olmadığı 
zaman insanlar biraz daha 

vicdanlı yaklaşabiliyor. Birbirimizi 
dinleyerek, duyarak hazırladık 
bu raporu, partizanlık yapmadık.” 
değerlendirmesini yaptı

İYİ Parti Mersin Milletvekili 
Zeki Hakan Sıdalı, “Hayvan 
Hakları Araştırma Komisyonu 
Raporu’nu aslında hayvanlarla 
ilgili çalışmalarda birinci etap 
olarak görüyoruz. Sorunları 
dinledik, kavramları belirledik 
ve bu hususu kamuoyunda 
tartışmaya açtık. Ancak ikinci 
etaba geçerken de aynen bu 
süreçte olduğu gibi bir ortak 
akla ihtiyacımız var, hiçbir yeri 
atlamadan ilerlememiz gerekiyor.” 
dedi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan 
Kalyoncu da, “Her şeyin 
başında, hayvanlara karşı 
işlenen her türlü suç caydırıcı 
hâle getirilmeli, verilen cezalar 
tavizsiz uygulanmalıdır. Bu 
arada sokaklardaki hayvan 
popülasyonunun hızla artmasının 
önüne geçilmelidir.” ifadelerini 
kullandı. 

AK PARTİ Kars Milletvekili Yunus 
Kılıç, hayvanlara karşı işlenen 
suç ve fiillere karşı verilen idari 
cezaların caydırıcı olmadığının 
görüldüğünü ve hayvanlara 
karşı işlenen suçların Kabahatler 
Kanunundan çıkarılarak 
Ceza Kanununda karşılığının 
olmasının, toplumun en büyük 
beklentilerinden birisi olduğunu 
belirtti. Kılıç, “Yılda yaklaşık 
yüz bin kısırlaştırma yapılıyor. 
Çoğalma hızı bundan fazla. 
En azından yılda 300-400 bin 
civarında kısırlaştırma yapılması 
gerekiyor.” dedi.

HAYVAN HAKLARINI 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU 
RAPORU GENEL 
KURULDA
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ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN 
UYGUN BULUNMASINA 
İLİŞKİN KANUNLAR, KARAR VE 
PROTOKOLLER  
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kabul edilen kanun, karar ve protokoller şöyle:
• 1 Mart 2016 tarihinde 

Akra’da imzalanan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmeti ile 
Gana Cumhuriyeti Hükûmeti 
Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin 
Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun.

• 28 Temmuz 2018 tarihinde 
Lusaka’da imzalanan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmeti 
ile Zambiya Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun.

• 29 Şubat 2016 tarihinde 
Abidjan’da imzalanan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmeti ile  
Fildişi Sahili Cumhuriyeti 
Hükûmeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
ve Vergi Kaçakçılığına Engel 
Olma Anlaşması ve Eki 
Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun.

• 26 Aralık 2017 tarihinde 
Encemine’de imzalanan  
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti 
ile Çad Cumhuriyeti Hükûmeti 

Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun. 

• 3 Haziran 2016 tarihinde 
Mogadişu’da imzalanan  
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti 
ile Somali Federal Cumhuriyeti 
Hükûmeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde 
Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun.

• 7 Kasım 2019 tarihinde 
İstanbul’da imzalanan  
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti 
ve İslam Ticaret, Sanayi ve 
Tarım Odası Arasında İslam 
İşbirliği Teşkilatı Tahkim 
Merkezi’nin Türkiye’de 
Kurulması Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna İlişkin Kanun.

• Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti 
ile Gine Cumhuriyeti 
Hükûmeti Arasında Kültür, 
Eğitim, Basın-Yayın, Gençlik 
ve Spor Alanlarında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanması 
Hakkında Karar.

• Mayıs 2017’de Kişinev’de 
imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti 
ile Moldova Cumhuriyeti 
Arasında Sosyal Güvenlik 
Anlaşması”nın onaylanması 
kararı.

• Aralık 2019’da Bakü’de 
imzalanan “Türkiye-Azerbaycan 
Kara Ulaştırması Karma 
Komisyon Toplantısı  
Protokolü.

• 17 Mayıs 2018 tarihinde 
imzalanan “Türkiye 
Cumhuriyeti ile Bolivarcı 
Venezuela Cumhuriyeti 
Arasındaki Ticaretin 
Geliştirilmesi Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna ve Anlaşmanın 
Eklerine İlişkin Değişikliklerin 
Cumhurbaşkanınca  
Doğrudan Onaylanmasına  
Dair Yetki Verilmesine İlişkin 
Kanun.

• 25 Ekim 2017 tarihinde 
Ankara’da imzalanan  
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti 
ile Özbekistan Cumhuriyeti 
Hükûmeti Arasında Karayolu  
İle Uluslararası Yolcu ve  
Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun.

TBMM Genel Kurul toplantılarında kabul edilen uluslararası anlaşmaların 
uygun bulunmasına ilişkin kanun, karar ve protokoller,  
17, 18 Ocak ile 1, 21 ve 25 Şubat 2020 tarihli Resmî Gazete’de  
yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
BAŞKANI BOZKIR’IN, BM 75. GENEL 
KURUL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞI 
TASDİK EDİLDİ

TBMM Dışişleri 
Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ İstanbul 

Milletvekili Volkan Bozkır, 
Birleşmiş Milletler (BM) 
75. Genel Kurul Başkanlığı 
görevine aday gösterildi. 
Volkan Bozkır’ın adaylığı 
Batı Avrupa ve Diğerleri 
Grubunca (WEOG) tasdik 
edildi.

Konuya ilişkin açıklama 
yapan Dışişleri Bakanlığı, 
TBMM Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Bozkır’ın adaylığının 
WEOG tarafından 
onaylanmasına ilişkin 
yazılı açıklamasında, 
“Ülkemiz, Bozkır’ı mensubu 
olduğumuz WEOG’dan 
aday göstermiştir. 
Adayımızın üstün nitelikleri 
ve ülkemizce yürütülen 
etkin temaslar neticesinde, Büyükelçi Bozkır’ın 
adaylığı 27 Şubat 2020 tarihi itibarıyla WEOG 
tarafından tasdik edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bozkır’ın, BM Genel Kurulu’nun 12 Haziran 
2020 tarihli toplantısında BM 75. Genel Kurul 
Başkanı olarak seçilmesi ve 15 Eylül 2020 tarihinde 
1 yıl sürecek görevine resmen başlamasının 
öngörüldüğü belirtilen açıklamada, “Ülkemiz, çok 
taraflı diplomasi ve kural temelli küresel sistemi 
güçlü biçimde desteklemektedir. BM üyesi tüm 
ülkelerin eşit şekilde temsil edildiği BM Genel 
Kurulu da bu düzenin merkezinde yer almaktadır.” 
görüşlerine yer verildi.

Açıklamada, Genel Kurul Başkanlığının BM 
sistemindeki en üst düzeyli görev olduğunun altı 
çizilerek “Büyükelçi Bozkır’ın, ülkemizin daha önce 

üstlenmediği bu saygın görevi, BM teşkilatının 2020 
yılında kutlanmakta olan 75. kuruluş yıl dönümü gibi 
anlamlı bir dönemde üstlenecek olması da ayrıca 
önemlidir.” değerlendirmesi yapıldı.

Volkan Bozkır ise, konuya ilişkin sosyal medya 
hesabından, “BM Genel Kurulu, 193 ülkenin 
katılacağı 12 Haziran 2020’deki toplantısında, BM 
75. Genel Kurul Başkanlığı görevimi onaylayacak. 
15 Eylül 2020’de ise bu çok önemli görevi, BM’nin 
kuruluşunun 75. yıl dönümünde, Türkiye adına bir 
yıl süreyle üstleneceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eylül ayında  
74. Dönem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap 
ettiği konuşmasında aday gösterildiğim bu çok 
önemli görevi üstlenecek olmaktan dolayı ülkem, 
ailem ve şahsım adına büyük bir gurur ve onur 
duyuyorum.” ifadelerini kullandı.
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Savaş, TBMM KİT 
Komisyonu’nun yapısı, 
yürüttükleri çalışmalar ve 
Türkiye’deki KİT’ler hakkında 
konuk heyete bilgi verdi

“Bu güzel ve çok önemli 
ziyaretiniz vesilesiyle, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 
aramızdaki bağların, ne denli 
özel ve müstesna bir yere 
sahip olduğunun altını bir 
kez daha çizmek istiyorum.” 
diyerek konuşmasına başlayan 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
(KİT) Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ Aydın Milletvekili Mustafa 
Savaş, TBMM KİT Komisyonu’nun 
yapısı, yürüttükleri çalışmalar 
ve Türkiye’deki KİT’ler hakkında 
konuk heyete bilgi verdi. 

KİT Komisyonu Başkanı Mustafa 
Savaş, şu ifadeleri kullandı:

“KİT Komisyonu’nda, AK 
PARTİ’den 17 ve Milliyetçi Hareket 
Partisi’nden 3 milletvekili olmak 
üzere Cumhur İttifakımızın 
toplam 20 milletvekili bulunurken, 
Cumhuriyet Halk Partisi’nden 8, 
Halkların Demokratik Partisi’nden 
4, İYİ Parti’den 2 ve Saadet 
Partisi’nden 1 milletvekili olmak 
üzere toplam 35 milletvekili 
görev yapmaktadır. 

1982 Anayasası’nın 165’inci 
maddesi gereğince 1987 yılında 
çıkarılan 3346 sayılı “Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 
Denetlenmesi Hakkında Kanun” 
çerçevesinde denetimler 
gerçekleştiriyoruz.  
Denetimler; Sayıştay tarafından 
6085 sayılı Kanun uyarınca 
hazırlanan raporlar esas alınarak 
yapılmaktadır.” 

KİT’lerin 2002’deki aktif toplamları 
yaklaşık 40,7 milyar TL iken 2018’de 
%485,5’lik bir artışla yaklaşık 
238,5 milyar TL olduğunu ifade 
eden Mustafa Savaş, yatırım 
harcamalarının 2002’de yaklaşık 
1,1 milyar TL iken, 2018’de yaklaşık 
%1700 artışla 19,5 milyar TL’ye 
yükseldiğini, 2002’deki dönem net 
kârının yaklaşık 1,1 milyar TL iken 
2018 de yaklaşık %170’lik artışla 2,9 
milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. 

KİT Komisyonu Başkanı Mustafa 
Savaş, personel sayısının ise 
2018 itibarıyla yaklaşık 101 bin kişi 
olduğunu belirterek, “İlgili yılın 
denetim programında yer alan 
tüm kuruluşların denetlenmesi 
için yılda ortalama 35 alt ve 25 üst 
olmak üzere toplam 60 toplantı 
yapılmaktadır.” dedi.

KKTC Meclisi Ekonomi, Maliye, 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Sunat Atun ise, Anavatan 
Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Gazi 
TBMM’de bulunmaktan büyük bir 
şeref duyduklarını ifade ederek, 
KKTC Meclisi Ekonomi, Maliye, 
Plan ve Bütçe Komisyonu yapısı 
ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

KKTC Meclisi Ekonomi, Maliye, Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Sunat Atun ve beraberindeki heyet, 20 Şubat 
2020 tarihinde TBMM’de KİT Komisyonu Başkanı ve 
AK PARTİ Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul 
Milletvekili İsmail Faruk Aksu ile bir araya geldi.

TBMM, KKTC MECLİSİ KOMİSYON 
HEYETİNİ AĞIRLADI
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Aksu: “Meclisimiz Kıbrıs 
Türkü’nün özgürlük, egemenlik 
ve eşitliğinin korunmasındaki 
kararlığını sürdürmektedir.”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, 
görüşmede gerçekleştirdiği 
konuşmasında, “Meclisimiz Kıbrıs 
Türkü’nün özgürlük, egemenlik 
ve eşitliğinin korunmasındaki 
kararlığını sürdürmektedir.” dedi. 

Başkanvekili Aksu, TBMM’nin millî 
dava Kıbrıs konusunda bugüne 
kadar aldığı kararlara bağlı kalarak 
bu kararların ışığında Kıbrıs 
Türkü ile dayanışmasında tüm 
imkânları seferber etmeye devam 
edeceğini söyledi. TBMM ile KKTC 
Meclisi arasında yapılan birçok iş 
birliğinin olduğunu ve TBMM’nin 
bu anlamda katkılar sunduğunu 
kaydeden Aksu, bu çalışmaların 
devam edeceğini belirtti. 

Türkiye’de köklü bir anayasa 
değişikliği olduğunu belirten 
İsmail Faruk Aksu, parlamenter 

sistemden Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’ne geçildiğini 
anımsatarak, Plan ve Bütçe 
Komisyonun işlevi, anayasal 
yapısı, çalışma şekli ve yasama 
yapımı gibi konularda heyete 
bilgi verdi. 

Aksu, “Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi demokrasinin 
güçlendirildiği, kuvvetler 
ayrılığının tahkim edildiği, yasama 
ve yürütmenin kendi içerisinde 
daha güçlü, daha bağımsız ve 
münhasıran kendi görevleriyle 
görevli kılındığı bir sistemdir. 
Aynı zamanda yargının da 
bağımsızlığı yanında tarafsızlığının 
da anayasal bir teminat altına 
alındığı bir düzendir.” dedi. 
Plan ve Bütçe Komisyonunda 
önemli değişiklikler yapıldığını da 
belirten Aksu, şunları söyledi:

“Reform mahiyetinde bir 
değişiklikle TBMM’deki diğer 
ihtisas komisyonları gibi Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da 
üyelikler partilerin milletvekili 

kontenjanlarına göre aritmetik bir 
hesapla belirleniyor. Yeni sisteme 
göre 30 komisyon üyesinin 15’i 
iktidar partisinden oluyor.” 

Komisyon yapısı ve işleyişi 
hakkında konuk heyeti 
bilgilendiren Başkanvekili  
Aksu, bütçe ve kesin hesap 
kanunu, yapısı, işleyişi hakkında 
da heyete bilgi verdi. Aksu, 
Hükûmetin kanun getirme 
yetkisinin son yapılan anayasa 
değişikliği ile ortadan kaldırıldığını 
da kaydetti. 

KKTC Meclisi Ekonomi, Maliye, 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı 
Sunat Atun ise gerçekleştirdiği 
konuşmasında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin anavatanları 
olduğunu ifade etti. 

KKTC’nin 1983 yılında kurulan 
37 yaşında genç bir devlet 
olduğunu anımsatan Atun, 
ziyaretlerinin amacının TBMM’nin 
tecrübelerinden faydalanmak 
olduğunu ifade etti.

TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de konuk heyet onuruna TBMM Üyeler Lokantasında öğle yemeği verdi.
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Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin ev sahipliğinde 
Ankara’da gerçekleştirilen 

çalıştayda sinema, animasyon, 
çizgi film ve çocuk filmleri 
sektörü ve bu sektörün önemi, 
desteklenmesi ve yasal 
mevzuatın geliştirilmesi konuları 
ele alındı.

Sinema sektörü ekonomik 
hayata da önemli katkılar 
sağlıyor

Çalıştayın açılışında bir 
konuşma yapan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanvekili, 
AK PARTİ Isparta Milletvekili 
Süreyya Sadi Bilgiç de, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenterler 
Asamblesi’nin, üye devletlerin 
mevzuatının uyumlaştırılması 
konusunda önemli bir işlevi 
yerine getirdiğini ifade etti.

Sinemanın, kültür endüstrisinin 
önemli bir parçası olduğunu 
kaydeden Meclis Başkanvekili 
Bilgiç, sinema sektörünün 
ekonomik hayata da önemli 
katkılar sağladığını belirtti. 

TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani 
Meseleler Komisyonu Başkanı 
ve Kırgızistan Parlamentosu 
Milletvekili Sadık Şer Niyaz da, 
2020’nin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin açılışının yüzüncü 
yılı olduğunu hatırlattı ve 
“dost ve kardeş ülke Türkiye’yi 
kutluyorum.” dedi. 

Sadık Şer Niyaz, Çalıştayın 
sinema, animasyon ve çizgi film 
sektörünü düzenleyen kanunlara 
temel teşkil etmesi bakımından 
önem taşıdığını söyledi.

TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani 
Meseleler Komisyonu Üyesi, AK 
PARTİ Balıkesir Milletvekili Mustafa 
Canbey de, Çalıştayın yabancı 
yatırımların teşvik edilmesi 
açısından önemli olduğunu 
vurguladı.

Sinema, Türk Dili konuşan 
insanları kültürel yönden 
birleştirmede önemli bir unsur

TÜRKPA Genel Sekreteri 
Altınbek Mamayusupov ise 
kanunların uyumlaştırılmasının, 

model kanunların altyapısını 
oluşturmasının önemine değindi, 
sinemanın Türk Dili konuşan 
insanları kültürel yönden 
birleştirme noktasında önemli bir 
unsur olduğunu dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından, 
Çalıştayın sinema, animasyon ve 
çocuk filmlerinin desteklenmesi 
ve ortak mevzuat geliştirilmesi 
konularının ele alındığı birinci 
oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, Kazakistan, 
Özbekistan, Azerbaycan 
parlamentosu milletvekilleriyle 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
Genel Sekreter Yardımcısı 
Bilal Çakıcı konuya ilişkin 
değerlendirmelerini paylaştı.

Çalıştayın, kapsamında TÜRKPA 
üyesi ülkelerden sektör 
temsilcilerinin de katılımıyla,   
Çizgi Film ve Animasyon 
Sektörünün önemi, üçüncü 
oturumunda ise sinema sektörü 
üzerine yasal çerçeve konularının 
ele alındığı oturumlar da 
gerçekleştirildi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi, Sosyal Kültürel ve İnsani Meseleler 
Daimi Komisyonu faaliyetleri çerçevesinde “Yasama Uyum ve Model Kanun Çalıştayı” 
27 Şubat 2020 tarihinde düzenlendi.

TBMM, “YASAMA UYUM VE MODEL 
KANUN ÇALIŞTAYI”NA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
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Siyasi hayatı boyunca, dünya 
Müslümanlarını  
bir araya getirmek için 

yoğun bir çaba ortaya koyan, 
İslam âleminin siyasi, teknolojik, 

kültürel ve para birliği idealini 
savunan Erbakan, Türk siyasetine 
de ideolojisi ve üslubuyla yeni bir 
heyecan getiren siyasilerden biri 
olarak tarihe geçti. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, ölümünün 9. yılında  
eski başbakan Necmettin 
Erbakan’ı anarak, bir mesaj 
yayımladı.

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri 
ve Türk siyasetinin “Hocası” merhum 
başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın 
vefatının üzerinden 9 yıl geçti.

TÜRK 
SİYASETİNE 
DAMGA  
VURAN İSİM: 
NECMETTİN 
ERBAKAN

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı 
şöyle:

“Vefatının 9’uncu yıldönümünde 
Türkiye’ye ilim adamı, siyasetçi ve 
devlet adamı olarak hizmet eden, 
birçok neslin yetişmesinde ve 
demokrasimizin olgunlaşmasında 
değerli katkıları olan Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Hoca’yı 
rahmetle anıyorum. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan, 
benimsediği millî siyaset 
anlayışını ısrarla sürdürmüş, 
Türkiye’nin yegâne kurtuluşunun 
kendi imkân ve tecrübeleriyle 
mümkün olabileceğine inanmış, 
bu uğurda birçok antidemokratik 
uygulamaya muhatap olmuş 

kıymetli bir devlet adamıdır. 
Merhum Erbakan Hoca’nın 
kurduğu ve liderliğini yaptığı 
hareketi ‘Millî Görüş’ olarak 
adlandırması da, Türkiye merkezli 
siyaset anlayışının tezahürüdür. 

Rahmetle andığımız, saygıyla 
hatırladığımız Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ın mücadelesini her 
şart altında sivil bir zeminde 
sürdürmekte gösterdiği kararlılık, 
bugüne de ışık tutan değerli bir 
mirastır. 

Kırk iki yıl bilfiil devam eden 
siyasi hayatının yarısında ya 
siyaseten yasaklandığı ya da 
hapsedildiği, kurduğu ve liderlik 
ettiği dört partinin demokrasi dışı 

yöntem ve saiklerle kapatıldığı 
göz önüne alınırsa, siyaseti sivil 
zeminde yapmaktan bir an olsun 
sapmaması, devlete ve işleyişine 
dönük yasadışı örgütlenmelere 
daima karşı oluşu, devletine ve 
milletine hizmet etmeyi esas 
sayan millî bir lider olmasıyla 
açıklanabilir. 

Türkiye’de sivil siyasetin  
ve demokrasimizin 
sağlamlaşması için hem gayret 
eden hem de bedeller ödeyen; 
ülkesine ve milletine çıkış yolu 
olarak ‘Yeniden Büyük Türkiye’ 
davasını miras bırakan Merhum 
Başbakan Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan’ı rahmetle ve minnetle 
anıyorum.”
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Mardin Artuklu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. İbrahim 
Özcoşar ve beraberindeki 

heyeti kabul etti. 
7 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
sanatçı Fettah Can’ı  
kabul etti. 
7 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

15 Temmuz Gazisi Polis 
Memurlarını kabul etti.

7 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Gaziantep Büyükşehir 
Belediye Başkanı  
Fatma Şahin’i kabul etti.
2 Ocak 2020

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Gana Dışişleri ve Bölgesel 
Entegrasyon Bakanı 
Shirley Ayorkor Botchwey 
ve beraberindeki heyeti  
kabul etti. 
13 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Türkiye Ermeni Katolik 
Cemaati Ruhani Reisi 

Başepiskopos  
Levon Zekiyan’ı kabul etti. 

10 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Tüm Türkiye A1 ile Yolcu 
Taşıma Derneği Yönetim 
Kurulu Üyelerini 
kabul etti. 
7 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Sivas Ticaret Odası  
Yönetim Kurulu Üyelerini  

kabul etti. 
7 Ocak 2020
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Kuveyt Ankara Büyükelçisi 
Ghassan Alzawawi’yi  
kabul etti. 
20 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Irak’ın Ankara Büyükelçisi 
Hasan Janabi’yi kabul etti.

20 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türk Eczacılar Birliği 
Başkanı ve beraberindeki 
heyeti kabul etti.
14 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Kanada Ankara Büyükelçisi 
Jamal A. Khokhar’ı kabul etti. 

20 Ocak 2020

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Venezuela Devlet 
Başkan Yardımcısı Delcy 
Rodriguez’i kabul etti. 
22 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

KEİPA Türk Grubu 
Başkanı Cemal Öztürk’ü 

kabul etti. 
22 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Filipinler Ankara Büyükelçisi 
Raul Hernandez’i kabul etti.
22 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Kosova Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi  

Ilir Dugolli’yi kabul etti.
20 Ocak 2020

MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2020 137



TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Makedonya Meclisi  
Türk Milletvekili  

Enes İbrahim’i  
kabul etti. 

23 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Cibuti Büyükelçisi Salim 
Levent Şahinkaya’yı  
kabul etti. 
23 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Trakya Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Mahmut Şahin, 

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Cengiz Günay ile 

Trakya Bölgesi Ticaret Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsası 

yöneticilerini kabul etti. 
29 Ocak 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.  
Nükhet Hotar’ı 
kabul etti. 
28 Ocak 2020

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Karadağ Ankara Büyükelçisi 
Perisa Kastratovic ve 
beraberindeki heyeti  

kabul etti. 
2 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Sri Lanka Ankara  
Büyükelçisi Muhamed  
Rizvi Hassen ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti. 
3 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Seyşeller Ankara 
Büyükelçisi Louis 

Sylvestre Radegonde’yi 
kabul etti. 

6 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Suudi Arabistan  
Cidde İslam İşbirliği 
Teşkilatı Daimi Temsilcisi  
Mehmet Metin Eker’i  
kabul etti.
13 Şubat 2020
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
İstanbul Valisi  
Ali Yerlikaya ve 
beraberindeki heyeti  
kabul etti.
14 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Yunus Emre Enstitüsü 
Başkanı Şeref Ateş’i 
kabul etti.  
19 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Rumeli Türkleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği 

Başkanı Adnan Şahinler ve 
Yönetim Kurulu Üyelerini 

kabul etti.  
21 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

İstanbul Ticaret Odası’nın 
Yönetim Kurulu Başkanı  

Şekib Avdagiç ve 
beraberindeki heyeti  

kabul etti.
18 Şubat 2020

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Japonya’nın  
Ankara Büyükelçisi  

Miyajima Akio’yu  
kabul etti.

25 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

TÜBİTAK Başkanı  
Prof. Dr. Hasan Mandal’ı 

kabul etti. 
25 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Saadet Partisi  
Genel Başkanı  
Temel Karamollaoğlu’nu  
kabul etti.  
26 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Çerkes Dernekleri 
Federasyonu Yönetim 
Kurulu’nu kabul etti.
25 Şubat 2020
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
20. Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı ve eski Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Yıldırım Akbulut’u  
kabul etti.
26 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
Parlamenter Asamblesi 

(TÜRKPA) heyetini 
kabul etti.

27 Şubat 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Sağlık Bilimleri 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Kemalettin Aydın’ı  
kabul etti.
28 Şubat 2020

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ
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MECLİS FOTOĞRAFÇISI  
ORHAN AYDEMİR  
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TBMM Genel Kurulu fotoğrafçılarından Orhan Aydemir, 16 Ocak 2020 
tarihinde vefat etti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Aydemir’in vefatı 
TBMM’yi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Orhan 
Aydemir’in vefatı nedeniyle 

ailesi ve mesai arkadaşlarına 
başsağlığı dileğinde bulundu. 
Meclis Başkanı Şentop’un sosyal 
medyadan yayımladığı mesajı 
şöyle:

“TBMM Genel Kurulu 
fotoğrafçılarından, mesai 
arkadaşımız Orhan Aydemir’in 
vefatından büyük üzüntü 
duydum. Merhuma Allah’tan 
rahmet, kederli ailesine ve bütün 
mesai arkadaşlarımıza başsağlığı 
diliyorum.”

TBMM Genel Kurul’unda da 
Orhan Aydemir unutulmadı. 
Grup Başkanvekili Bülent 
Turan “Yıllarca Genel Kurul’da 
fotoğraflarımızı çeken, emek 
veren, Gazi Meclis’te birçok 
ânı ölümsüzleştiren Orhan 
Aydemir ağabeyimiz Hakk’ın 
rahmetine kavuştu. Kendisine 
Allah’tan rahmet ailesine ve 

Orhan Aydemir, 1964 yılında 
Artvin’in Şavşat ilçesinde doğdu. 
Ankara Mamak Lisesi mezunu olan 
Aydemir, 2006 yılında Anadolu 
Üniversitesi Ev İdaresi, 2010 yılında 

ise Anadolu Üniversitesi İşletme 
Bölümünden mezun olmuştur. 
1987 yılında TBMM’de fotoğrafçı 
olarak göreve başlayan Aydemir, 
evli ve iki çocuk babasıdır.

yakınlarına başsağlığı diliyoruz” 
ifadelerini kullanırken, CHP 
Grup Başkanvekili Özgür Özel 
de, “Orhan Aydemir ağabeyin 
bu Meclis’e 35 yıllık bir hizmeti 
vardır. Onun çektiği fotoğraf 
halen daha albümlerde, 
kimliklerde kullanılıyor. Kanserle 
boğuşuyordu, sağlığını takip 
ediyorduk, maalesef yaşamını 
yitirdi. Kendisini bir kez daha 
minnet ve rahmetle anıyoruz.” 
dedi. Orhan Aydemir için 
TBMM’de 17 Ocak 2020 tarihinde 
cenaze töreni düzenlendi. 
Törene, Aydemir’in yakınlarının 
yanı sıra eski TBMM başkanları 

Bülent Arınç ve Köksal Toptan, 
grup başkanvekilleri Cahit Özkan 
ve Mehmet Muş, CHP Grup 
Başkanvekili Özgür Özel,  
AK PARTİ Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, milletvekilleri, siyasi 
parti temsilcileri, Meclis personeli 
ve meslektaşları katıldı. 

Aydemir’in naaşı, Kocatepe 
Camisi’nde cuma namazını 
müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından  
Karşıyaka Mezarlığı’nda 
defnedildi.
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ESKİ MİLLETVEKİLİ  
HASAN HÜSEYİN TÜRKOĞLU 
İÇİN TBMM’DE CENAZE TÖRENİ
Vefat eden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu 
Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için 12 Şubat’ta TBMM’de cenaze töreni 
düzenlendi.

Törene, Hasan Hüseyin 
Türkoğlu’nun yakınlarının 
yanı sıra CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener, Meclis Başkanvekili 
Celal Adan, eski TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, AK PARTİ Grup 
Başkanvekili Mehmet Muş, CHP 
Grup Başkanvekilleri Özgür Özel 
ve Engin Altay, İYİ Parti Grup 
Başkanı Orhan Çakırlar, MHP 
Grup Başkanvekilleri Muhammed 
Levent Bülbül ve Erkan Akçay, İYİ 
Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü 
Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu, 
TBMM Millî Savunma Komisyon 
Başkanı İsmet Yılmaz ile eski 
ve yeni milletvekilleri, meclis 

bürokratları ve çalışanları katıldı. 
Törenin ardından İYİ Parti Genel 
Başkanı Akşener, Türkoğlu’nun 
ailesiyle birlikte taziyeleri kabul 
etti. 

Hasan 
Hüseyin 
Türkoğlu’nun 
cenazesi 
13 Şubat’ta 
Osmaniye’nin 
Düziçi 
ilçesindeki 
Merkez 

Camisi’nde öğle vaktinde kılınacak 
namazın ardından Çamiçi 
Mezarlığında toprağa verildi.

Hasan Hüseyin Türkoğlu, 1968 
yılında Osmaniye’de doğdu. 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi 
Bölümünden mezun oldu. Adana 
Kaymakam adayı olarak göreve 
başlayan Türkoğlu, sırasıyla 
Aydın Karacasu, Bolu Kıbrıscık 
Kaymakam Vekilliğinde bulundu, 
Yavuzeli, Nazimiyev ve Besni 
Kaymakamlığı yaptı. Türkoğlu, 
İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube 
Müdürlüğüne atandı, Personel 

Şube Müdürü, Mahalli İdareler 
Daire Başkanlığı, Personel Daire 
Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği 
görevlerini üstlendi. Türkoğlu, 
2006’da 1. sınıf mülki idare 
amirliğine yükseldi. TBMM’de 
2011-2015 tarihlerinde Osmaniye 
Milletvekili olarak görev yapan 
Türkoğlu, daha sonra İYİ Parti’nin 
Kurucular Kurulu Üyesi oldu. 

Hasan Hüseyin Türkoğlu, evli ve  
iki çocuk babasıydı.
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ESKİ MİLLETVEKİLİ  
İRFAN KELEŞ İÇİN  

TBMM’DE CENAZE TÖRENİ
Vefat eden Eski MHP Çankırı Milletvekili İrfan Keleş için TBMM’de 25 Şubat 
2020 tarihinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, eski MHP Çankırı 
Milletvekili İrfan Keleş’in 
ailesi ve yakınlarının yanı 

sıra MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Meclis Başkanvekili Celal 
Adan, AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ 
Parti Grup Başkanvekilleri Dursun 
Müsavat Dervişoğlu ve Lütfü 
Türkkan, Türk Parlamenterler Birliği 
Genel Başkanı Nevzat Pakdil, 
eski ve yeni milletvekilleri, Meclis 
bürokratları ve personeli katıldı.

İrfan Keleş’in cenazesi, Çankırı 
Merkez Hoca Ahmet Yesevi 
Camisi’nde ikindi vakti kılınan 
cenaze namazının ardından 
Çankırı Merkez Mezarlığı’nda 
toprağa verildi.

İrfan Keleş, 1947 yılında Çankırı’da 
doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde yüksek lisansını 
tamamlayan İrfan Keleş, Ankara 
Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek 

Okulu’nda öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. Çankırı Millî Eğitim Müdür 
Yardımcısı ve Çankırı Belediye 
Başkan Yardımcısı görevlerinde 
de bulunan Keleş, 21. Dönem’de 
Çankırı Milletvekili olarak Meclis’e 
girdi. Milletvekili Keleş, evli ve iki 
çocuk babasıydı.
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TEŞKİLAT-I ESÂSİYE KANUNU

(1921 Anayasası)

Millî Mücadele döneminin Büyük Millet Meclisi’nde 
atılan en önemli adımlarından biri, devlet yapısının 
belirlendiği ve Meclis Hükûmeti sisteminin hukuki 
çerçevesinin oluşturulduğu, 20 Ocak 1921 tarihli 
Teşkilat-ı Esâsîye Kanunu idi. Bu kanun ile Meclisin 
başından itibaren benimsenmiş olan Meclis Hükûmeti 
(güçler birliği) sistemine anayasal bir çerçeve 
oluşturulmuş oldu. 

Mustafa Kemal Paşa’nın, Meclis ve İcra Vekilleri Heyeti Başkanı olarak, 13 Eylül 1920’de hazırlanıp 18 Eylül’de 
Meclise sunulan anayasa taslağı anayasanın temelini teşkil etti ve başka önerilerin de ilavesiyle, 4 ay 
sonra “Teşkilat-ı Esâsîye Kanunu” adıyla yasalaştı. Teşkilat kanununun temel felsefesi, hâkimiyetin kayıtsız 
şartsız millete ait olduğunun vurgulanması ve kuvvetler birliği ilkesinin kabul edilmesiydi. Fakat kanun, 
temel hakları, yasama, yürütme ve yargı haklarının kullanılışını ve devlet teşkilatının kuruluşunu detaylı bir 
şekilde belirleyen bir metin değildi. 23 Nisan 1920’den beri Meclisin aldığı kararların dayandığı ana ilkelerle 
ülke yönetimine ilişkin bazı hükümleri içeriyordu. 23 madde ve 1 ek maddeden oluşan kanunda yasama 
ve yürütmeyi düzenleyen ilk 9 madde dışındakiler, vilayet, kaza ve nahiye yönetimleri hakkındaydı. Ek 
maddede ise ilk TBMM’nin millî maksada ulaşıncaya kadar çalışmalarını sürdüreceği belirtilmişti.

NATO’YA GİRİŞ

(18 Şubat 1952)

Türkiye II. Dünya Savaşı sonrasında 
Batılı ülkelerle ilişkilerini geliştirmek 
ve kendi güvenliğini garanti altına 
almak istiyordu. Truman Doktirini 
ve Marshall Yardımı ile ABD ile 
yakın ilişkiler geliştirilmiş olsa da 
Sovyet Rusya tehdidi Türkiye’nin 
güvenliğini tehlikeye atıyordu. II. 
Dünya Savaşı esnasında uygulanan 

realist ve tarafsız dış politika harbin sonlarına doğru Türkiye’nin Batı bloğuna dahil olmasını gerektirdi. Bu 
sebeple Türkiye, siyasî, ekonomik ve askerî faydaları gereği NATO’ya 11 Mayıs 1950’de üyelik isteğini iletti 
ancak bir sonuç alınamadı. 

Tam bu sırada ortaya çıkan Kore Savaşı Türkiye’nin yakın takibindeydi. Birleşmiş Milletler’in savaş 
bölgesine asker gönderme kararını bir fırsat olarak değerlendiren yöneticiler 25 Temmuz 1950’de 
bölgeye 4500 asker gönderileceğini açıkladılar. Türkiye, Albay Tahsin Yazıcı komutasında gönderdiği 
bu sayıyla ABD’den sonra en çok asker gönderen ikinci devlet oldu. 25. Amerikan tümenine bağlı olarak 
görev alan Türk askerlerindeki bu sayı daha sonra 6000’in üzerine çıktı. Türk birlikleri 26-30 Kasım 1950’de 
Kunu-ri Muharebelerinde ağır kayıplar vermesine rağmen Çin birliklerinin hücumunu keserek 8. Amerikan 
tugayının imhasını önledi. Türk tugayı, 27 Temmuz 1953’teki ateşkese kadar 721 şehit verirken 672 asker 
yaralı olarak yurda döndü. Kanlı çarpışmalarda ayrıca 234 asker esir düşmüş, 175 asker de kaybolmuştu. 
Türk tugayı 1953’te varılan ateşkesten sonra da görevde kaldı. Yılda 100 bin doları bulan maaş ve yolluklar 
Türk hükûmetince karşılandı. 27 Mayıs 1960’dan sonra Kore’de bırakılan sembolik manga 1971’de geri 
çağrıldı. 

Türkiye’nin Kore’ye asker sevki, Batı kamuoyunun Türkiye lehine dönmesini sağladı. 15 Mayıs 1951’de ABD, 
müttefiklerine Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya dahil edilme isteğini iletti. NATO’nun güney kanadının 
güçlendirilmesini ve ABD’ye muhtemel bir savaşta gerekli üs imkanını vererek Sovyet Rusya’ya zamanında 
müdahale edebilmesini sağlayacaktı. Bu bağlamda 16-20 Eylül 1951’de yapılan NATO Bakanlar Konseyi 
toplantısında Türkiye ve Yunanistan’ın ittifaka davetine karar verilmiş ve bu iki ülke 18 Şubat 1952 tarihinde 
resmen NATO üyesi olmuşlardı.

TARİHTE BU AY 
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BABIÂLÎ BASKINI (23 Ocak 1913)

I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı ordusunun beklenmedik 
şekilde hızla mağlup olması ve Edirne’nin düşmesiyle 
kamuoyunun hükûmet ve orduya desteği zayıflamıştı. 
Hükûmet üyeleri Bâbıâlî’de toplantı üstüne toplantı 
yapıp Edirne’nin geri alınması için hal çareleri 
düşünürken İttihat ve Terakki, “Edirne verilecek” diye 
propagandaya başlamıştı. Nihayet, 23 Ocak 1913’te 
sivil ve asker İttihatçıların birlikte tertiplediği meşhur 
Bâbıâlî Baskını ile iş, siyasete doğrudan müdahaleye 
kadar vardırıldı. Baskının şahitlerinden birinin 

aktardığına göre beyaz bir at üzerinde Cağaloğlu’ndan Bâbıâlî’ye doğru yönelen Enver Bey, emrindeki 8-10 
İttihat ve Terakki fedaisi ile hükûmet merkezi olan ve günümüzde İstanbul Valiliği olarak kullanılan binadan 
içeri girdi. Silahlı bu grubun rahatça İstanbul’un en önemli ikinci idari mekânına girmesine kimse engel 
olmadı. Zira, her şey önceden planlanmış ve İttihatçıların ordu ve mülkî idaredeki adamları vasıtasıyla 
Bâbıâlî önündeki muhafız bölüğü değiştirilerek başlarına İttihat ve Terakki taraftarı subaylar konmuştu.Talat 
ve Enver beyler bizzat Sadrazam Kâmil Paşa’nın bulunduğu odaya girerek istifasını yazmasını istediler. 
Önce biraz direnen ve fakat yapılacak başka bir şey olmadığını gören Kâmil Paşa, Talat Bey’in sertçe 
çıkışması üzerine eline bir kalem aldı. Ama istifasının gerekçesini “cihet-i askeriyyeden vukû bulan teklif 
üzerine” yani askerî kanadın talebi üzerine anlamına gelecek bir ifadeyle belirtince darbeyi yapanlar 
bundan rahatsız oldu ve sadrazam, “ahali” tabirini bu ibareye eklemek zorunda kaldı. Sultan Abdülaziz’e 
ve Sultan II. Abdülhamid’e tahttan indirildiklerini beyan edenlerin, darbeleri kendilerinin değil, “millet”in 
yaptığını ısrarla vurgulaması gibi Osmanlı siyasi tarihinin bu son darbesinde de tertipçiler kendilerini 
“ahalinin temsilcisi” olarak takdim etmişlerdi.

BALKAN ANTANTI

(9 Şubat 1934)

Türkiye, Lozan Antlaşması ile Balkan ülkeleri ile uzun 
süredir kesilen ilişkileri başlatmış ve ikili sözleşmeler 
yapmıştı. 15 Aralık 1923’te Arnavutluk, 18 Ekim 
1925’te Bulgaristan ve 28 Ekim 1925’te Yugoslavya 
ile Ankara’da imza edilen dostluk antlaşmaları, 
Balkanlarda bir ittifak şemsiyesi kurmaya dönüktü. 
Avrupa devletlerinin revizyonist (İtalya-Almanya) 
ve anti-revizyonist (Fransa-İngiltere) kamplara 

bölünmesi, Balkanlarda bu yayılmacı devletlere karşı bir ittifakın oluşumunu zorunlu kıldı. Yunanistan 
eski başbakanının Balkan birliği teklifiyle ilk Balkan Konferansı, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, 
Yugoslavya ve Yunanistan’ın katılımıyla 5 Ekim 1930’da Atina’da toplandı. Barış ve saldırmazlığın esas 
kabul edildiği konferans kararları sonrasında birliğin kurulumu hızlandı. İkinci Balkan Konferansı Ekim 
1931’de İstanbul’da, üçüncüsü 23-26 Ekim 1932’de Bükreş’te, dördüncüsü ise 5-11 Kasım 1933’te Selanik’te 
yapıldı. Konferans görüşmelerinde anlaşmazlıklara rağmen Balkan Antantı üzerinde fikir birliğine varıldı. 
Tek tehlike, genişlemeci bir siyaset izleyen Bulgaristan’dan kaynaklanıyordu. Bu maksatla Yunanistan 
Başbakanı Çaldaris Ankara’yı ziyaret etti ve 14 Eylül 1933’te Türkiye-Yunanistan arasında “samimi antlaşma 
misâkı” imzalandı. Romanya Dışişleri Bakanı Titulescu da Ekim 1933’te Ankara’ya gelerek iki devlet arasında 
dostluk antlaşması imza edildi. Kasımda ise Belgrad’da Türkiye ile Yugoslavya arasında (27 Kasım 1933) 
benzer bir antlaşma yapıldı. Böylece Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye arasında ikili dostluk 
ve saldırmazlık antlaşmaları tamamlanmış oldu. Bulgaristan ise bütün ısrarlara rağmen ittifak dışında 
kalarak genişlemeci siyasete devam etti. 9 Şubat 1934’te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya 
Dışişleri bakanları Belgrad’da bir araya geldiler ve Balkan Antantı’nın taslağını oluşturdular. Taslağın 9 Şubat 
1934’te Atina’da imzalanmasıyla ittifak paktı kurulmuş oldu. Antlaşmaya göre; imza atan ülkeler birbirinin 
hudutlarına saygı gösterecek ve menfaatlere aykırı olarak farklı ülkelerle ittifaka girmeyeceklerdi. Pakt, II. 
Dünya Savaşı’nın ayak sesleri duyulduğu 1936 yılından itibaren ve bilhassa Ocak 1937’de Yugoslavya’nın 
Bulgaristan ile dostluk antlaşması yapmasıyla çatırdamış ve sonraki süreçte beklenen faydayı verememişti.

147MECLİS HABER DERGİSİ OCAK - ŞUBAT 2020



18. Dönem ANAP İstanbul Milletvekili, TBMM Sanayi, 
Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanı

Adnan YILDIZ
(1946 - 6 Ocak 2020)

22. Dönem AK PARTİ Diyarbakır Milletvekili

Mehmet Fehmi 
UYANIK
(1934 - 2 Şubat 2020)

15. Dönem CHP Gaziantep Milletvekili

Mustafa GÜNEŞ
(1926 - 6 Şubat 2020)

16. Dönem CHP Nevşehir Milletvekili

Yaşar Kemal  
YÜKSEKLİ
(1935 - 16 Ocak 2020)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ
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