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İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

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

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mâbedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şâhâdetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim, inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden nâ’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY
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Törende, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 

Atatürk Anıtı’na kırmızı ve 
beyaz karanfillerden oluşan 
çelenk bıraktı. Ardından 
saygı duruşunda bulunuldu 
ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, TBMM 
Başkanvekilleri Celal 
Adan, Süreyya Sadi Bilgiç 
ve Levent Gök, TBMM 
Başkanlık Divanı üyeleri, 
milletvekilleri ile TBMM 
idarî personeli katıldı.

TBMM’nin açılışının 
100. Yılı ile 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla 
Meclis’teki ilk tören 
Atatürk Anıtı önünde 
düzenlendi.

TBMM 
100 YAŞINDA
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Törende, TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
yanı sıra Cumhurbaşkanı 

Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener ile bazı bakanlar ve 
milletvekilleri de yer aldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek 
Atatürk’ün mozolesine gelen 
heyet, TBMM Başkanı Şentop’un 
mozoleye çelenk bırakmasının 
ardından saygı duruşunda 
bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Misakımillî Kulesi’nde Anıtkabir 
özel defterini imzalayan Meclis 
Başkanı Şentop, deftere şunları 
yazdı: “Gazi Meclis’imizin ilk Reisi; 
Millî Mücadele’nin Başkomutanı, 
Cumhuriyet’in bânîsi, büyük 
Gazi, milletin zillete ve yok 

oluşa, vatanın ilhak ve istilaya 
mahkûm edilmek istendiği 
tarihi bir dönemde, ‘Milletin 
istiklalini yine milletin azim ve 
kararı kurtaracaktır’ kararıyla 
‘Ya istiklal, ya ölüm’ şiarıyla 
yola çıkan ve mukaddes Millî 
Mücadele’mizi yöneten Gazi 
Meclis’imizin 100’üncü açılış yıl 
dönümünü anmak, milletimizin 
bir bütün olarak bir heyecan 
vesilesi saydığı Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak 
amacıyla huzurunuzda toplanmış 
bulunuyoruz. Bugün bütün 
Türkiye ve gönlü ay yıldız ile 
çarpan dünyanın her yerindeki 
kardeşlerimiz, dostlarımız bu 
bayramı ve yıl dönümünü 
coşkuyla kutlamaktadır.  
Fedakârlıkla yürütülen 
mücadeleler neticesinde 
bugün Türkiye, dünyanın saygın 
ülkelerinden birisidir ve milletimiz 

her alanda insanlığın aziz ve 
mümtaz bir mensubudur.

Bütün şehitlerimizle beraber 
emin olunuz ki Türkiye ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millî 
Mücadele’nin mânâsına bağlı, 
Kuva-yı Milliye ruhunu müdrik 
ve ‘Ya istiklal, ya ölüm’ şiarıyla 
mücehhez vatan evlatlarının ve 
memleket sevdalılarının emin 
ellerindedir. Ruhunuz şad olsun.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başkanlığındaki  
devlet erkânı, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ve  
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

ANITKABİR’DE  
100. YIL
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23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile 
TBMM’nin açılışının 100’üncü 

yıl dönümü dolayısıyla Ulus’taki 
Birinci Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde tören düzenlendi.

Törene TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millî 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Millî 
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Adnan 
Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve 
bazı milletvekilleri katıldı.

Tören, Birinci Meclis’te ilk 
konuşmayı yapan Sinop Mebusu 
Şerif Bey’in konuşmasının ses 
kaydının dinletilmesi, saygı 
duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Bundan 100 yıl önce, vatanın istila 
ve ilhak, milletin ise yok edilme 
tehdidiyle karşı karşıya olduğunu 

hatırlatan TBMM Başkanı Şentop, 
Ankara’da vatanın her tarafından 
gelen milletin temsilcilerinin 
kalplerine tercüman olan yiğit ve 
asil bir ses yükseldiğini vurguladı. 
Mustafa Şentop, bu salonun, o 
asil haykırışın bütün dünyaya ilan 
edildiği, işgalcinin çirkin suratına 
bir tokat gibi aşkedildiği yer 
olduğunu anlattı.

“Bilinmelidir ki bu mukaddes 
çatının mânâsı ve ilhamı büyüktür, 
ruhu da kuşatıcıdır; çünkü bu 
Meclis, bütün şartlar aksini 
düşünmeyi teşvik ederken, tam 
bağımsızlık iradesini göstermek 
için ayağa kalkan bir milletin 
cisimleşmiş halidir.” diyen Mustafa 
Şentop, Meclis’in sadece aziz 
millet değil, dünyanın bütün 
ezilenleri için ilham kaynağı 
olduğunu vurguladı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
100. açılış yıldönümünün millete, 
soydaş ve akraba toplumlara, 
yüreğinde Türkiye sevgisi 
bulunanlara kutlu olmasını 
dileyen Şentop, “Bugün Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 
Bütün milletimizin, Türkiye 
dostlarının, sevincimizi sevinci 

bilen dünya milletlerinin 
bayramını kutluyorum. Nice 
bayramlara, nice yüzyıllara 
milletimizi sağlık ve afiyetle 
ulaştırmasını Cenabıhak’tan 
diliyorum.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, dünyada 
çocukların ve kadınların, 
haklarını almak konusunda ihmal 
edildiği bir dönemde Türkiye 
Cumhuriyeti’nin takındığı ilerici 
tavrın her zaman gurur duyulacak 
bir husus olduğunun altını çizdi.

TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl 
dönümünün Gazi Meclis’e emek 
verenlere şükran duyma günü 
olduğunu vurgulayan Şentop, 
“Bu vesileyle başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve mücadele 
arkadaşları olmak üzere, açıldığı 
günden itibaren TBMM çatısı 
altında görev yapmış bütün 
milletvekillerimizi ve devlet 
adamlarımızı, yeniden Büyük 
Türkiye yolunda bugünlere 
gelmemizde emeği geçen, bu 
yolda şehadete yükselen, gazi 
olan, son olarak 15 Temmuz’da 
darbeye direnen bütün vatan 
evlatlarını rahmetle, minnetle ve 
şükranla anıyorum.” dedi.

BİRİNCİ MECLİS’TE    100. YIL GURURU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop:  
“Bu günü büyük ve önemli kılan, bundan tam yüz 
yıl önce ve tam da bu saatlerde açılışı yapılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisini inşa eden ceht, 
gayret ve mânâdır.”

TBMM Genel Kurulu, Meclisin 
açılışının 100. Yılı ile  
23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop başkanlığında özel 
gündemle toplandı.

Şentop, İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından günün 
anlam ve önemine ilişkin 
konuşma yaptı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
yaptığı konuşmada, bu bayramı 
ve yıl dönümünü meydanlarda, 
milyonlarca vatandaşın katılımıyla 
kutlamayı arzu ettiklerini, 
ancak Türkiye’yi de etkileyen 
küresel salgın nedeniyle 
katılımı sınırlandırmak, bu kutlu 
yıl dönümü için planladıkları 
etkinlikleri ileri bir tarihe 
ertelemek zorunda kaldıklarını 
söyledi. 

Bir süre sonra bu zorluğun da 
üstesinden geleceklerini dile 
getiren Şentop, bu yıl içinde 
Meclis’in açılışının 100. yılını, 
planladıkları kapsamlı ve yoğun 
etkinliklerle kutlayacaklarını 
belirtti. 

Şentop, bu günün, milletin her 
bir ferdinin göğsünü kabartacak 
ve yarına daha umutla bakmasını 
sağlayacak büyük ve önemli 
olduğuna işaret ederek  
“Bu günü büyük ve önemli kılan, 
bundan tam yüz yıl önce ve tam 
da bu saatlerde açılışı yapılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisini inşa 
eden ceht, gayret ve mânâdır.” 
dedi.

TBMM GENEL KURULUNDA 
TARİHÎ ÖZEL OTURUM

Özel 
Oturum
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Vatanın, yüz yıl önce ilhak ve 
işgal, Türk milletinin ise esir olma 
tehdidiyle karşı karşıya olduğunu 
ifade eden TBMM Başkanı Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük 
kayıplarla ve mağlup olarak 
çıktığımız Birinci Dünya Savaşı’nın 
sonucunda milletimiz, son hürriyet 
kalesi olan Anadolu’dan da 
sürülüp çıkarılmak istenmekteydi. 
Türkiye, ordusu terhis edilmiş ve 
silahlarına el konulmuş, baş şehri 
işgal edilmiş, Meclis’i dağıtılmış 
ve iktisaden çökertilmiş bir 
manzara arz ediyordu. 19 Mayıs 
1919’da Gazi Mustafa Kemal Paşa, 
Samsun’a çıktığında görünen 
tablo buydu. Fakat istilacıların 
ve haysiyetlerini hırslarına 
kurban etmiş iş birlikçilerin 
hesaplayamadıkları husus, tarihi 
şeref levhalarıyla ve başarılarla 
dolu aziz milletimizin esarete 
boyun eğmeyen tabiatı ve 
manevi kuvvetiydi. Bu tabiatı bilen 
ve o manevi kuvvetin farkında 
olanlar, şartların umut kırıcı ve 

boğucu görünmesine aldırmadan 
kısa sürede bütün vatan sathını 
saracak olan Millî Mücadele 
meşalesini yaktılar.”

Şentop, milletin gayret ve 
cesaretiyle Samsun’dan başlayıp 
Amasya, Erzurum, Sivas ve nihayet 
Ankara duraklarından geçerek 
dalga dalga bütün vatan sathına 
yayılan “Ya istiklal ya ölüm” şiarına 
bürünerek topyekûn bir dirilişe 
dönüşen Millî Mücadele’nin, 
bugün idrak edilen yıl 
dönümünün temelini teşkil ettiğini 
anlattı. Bütün aşamalarıyla  
Millî Mücadele’yi geçmişe ait bir 
hatıradan ibaret görmenin  
doğru olmadığını vurgulayan 
Mustafa Şentop, “Samsun’da 
başlayıp İzmir’de zaferle 
neticelenen Millî Mücadele, tarihin 
belli bir döneminde başlayıp 
bitmiş bir süreç değil, istiklal-i 
tam yolunda kesintisiz ve kararlı 
davranmayı zorunlu kılan şuurun 
adıdır.” dedi.

TBMM’nin 100. yılını idrak ederken 
önemli bir konuya değinmek 
gerektiğini söyleyen Şentop, 
şöyle devam etti: “Kurtuluşa 
inanmış kadronun öncülüğü ve 
milletin azmiyle kazanılan Millî 
Mücadele’nin iki esası vardır: Bu 
esaslardan ilki tam bağımsızlık 
hedefi, diğeri de tam bağımsızlık 
hedefine yönelik mücadelenin 
millî iradeye dayanarak 
yapılması prensibidir. Bu tarafıyla 
Millî Mücadele, dünyadaki 
benzerlerinden ayrılır. 100. yılını 
andığımız Gazi Meclisimiz, Millî 
Mücadele’nin sonucu değil, bizzat 
merkezi ve karargâhıdır. Neyi 
andığımızı ve kutladığımızı 
bilmeye mecburuz. Açılışının 
100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 
bu Meclis, ‘Bağımsız yaşamaya 
mali durumumuz müsait 
değildir, zira çok borcumuz 
vardır.’ diyenlerin olduğu bir 
ortamda, her ne pahasına olursa 
olsun tam bağımsızlık uğruna 

her türlü mücadeleyi göze 
almanın sembolüdür. Yüzüncü 
yıl dönümünü andığımız bu 
Meclis, ‘Büyük devletleri karşımıza 
almayalım. Batılı devletlerle 
sorunlarımızı diplomasi yoluyla 
çözelim. Savaşmak, maceracılıktır.’ 
diyenlerin hiç de az olmadığı 
bir dönemde, ‘Hiçbir devlet, 
haysiyetimizden daha büyük 
değildir.’ kararlılığını varlığının 
merkezine yerleştirmiş bir millî 
karargâhtır. Yüzüncü yıl dönümünü 
andığımız bu Meclis, İttihatçılara 
duyduğu nefret ve iktidar hırsı 
sebebiyle işgal güçleriyle işbirliği 
yapan bazı fırkacılara karşı, Gazi 
Mustafa Kemal’in Amasya’da 
‘Ortada İttihatçılık, İtilafçılık yoktur. 
Memleket meselesi vardır.’ 
iradesini rehber edinen bir 
merkezdir.”

TBMM Başkanı Şentop, Millî 
Mücadele’nin merkezi ve 
karargâhı olarak bu mukaddes 
hamleyi yöneten Birinci Meclis’in 
bir diğer önemli özelliğinin 
farklılıklarını muhafaza ederek 
ortak bir millî hedefe yönelme 
kabiliyeti olduğuna dikkati çekti.
Siyasetin ve demokrasinin bir 
yanının “çatışma”, diğer yanının 
“uzlaşma” olduğuna işaret 
eden Şentop, şunları söyledi: 
“Bu farklılıkları, iflah olmaz bir 
kindarlığa, görüş farklılıklarını 
kan davasına dönüştürmek, 
neticesiz kalmaya mahkûm 
olduğu gibi, milleti nifak tuzağına 
itmek anlamı taşıyacaktır. Yüz yıl 
önce Millî Mücadele’yi yöneten 
Birinci Meclis’te, Mehmet Akif 
ile Cami Baykurt, Diyap Ağa 
ile Hamdullah Suphi, Hüseyin 
Avni Ulaş ile Kılıç Ali, Hasan Basri 
Çantay ile Mahmut Esat Bozkurt, 
Ali Şükrü Bey ile Adnan Adıvar 
yan yana, omuz omuza istiklal-i 
tam yolunda mücadele ediyordu. 
İsimlerini zikrettiğim zevatın 
hiçbiri, yanındakine benzeyerek 
ve dünya görüşünden yahut 
telakkilerinden vazgeçerek o 

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2020 9



TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YIL ETKİNLİKLERİ

Meclis’te değildi. Fakat Sakarya 
Muharebeleri esnasında Meclis’in 
Kayseri’ye taşınması söz konusu 
olduğunda Diyap Ağa, ‘Biz buraya 
ölmeye geldik ve ben son 
kurşunuma kadar savaşacağım.’ 
derken Mehmet Akif, İstiklal 
Marşı’nı kaleme alıp ‘Hangi çılgın 
bana zincir vuracakmış, şaşarım.’ 
diye millet adına kükrüyordu. 
Türkiye’nin varlığına, birliğine 
ve dirliğine kastetmedikçe, 
şiddeti bir yöntem olarak teşvik 
edip desteklemedikçe, millî 
gayelerimize ket vurmadıkça 
bütün farklılıkların bu çatı altında 
yer bulması, devlet ve millet 
olarak zenginliğimizdir. Birinci 
Meclisi var eden, Millî Mücadele’yi 
başarıya ulaştıran ve gücümüzün 
mayası, işte bu ruhtur.”

TBMM Başkanı Şentop, son 
aylarda yaşanan ve insanlık için 
yeni bir tecrübe olan küresel 
salgın nedeniyle bazılarının artık 
dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı iddiasında olduğunu, 
daha ileri giderek yeni küresel 
bir tasarımdan söz edenlerin 
bile çıktığını belirtti. Bu konuların 
zamanla daha iyi tartışılacağını, 
salgının boyutları ve etkilerinin 
daha iyi görüleceğini dile getiren 
Şentop, “Bu salgın vesilesiyle bir 
kez daha ve sarahaten ortaya 

çıkan tablo, bugün dünyada 
cari olan sistemin sürdürülebilir 
olmadığıdır. İnsanı, farklılıkları, 
yoksulları hesaba katmayan, bazı 
insanların sadece haklara ve 
bazılarının da sadece görevlere 
sahip olduğu bu acımasız ve 
adaletsiz düzen değişmedikçe 
küresel bir barıştan söz 
edilemez.” diye konuştu. Mustafa 
Şentop, bugün, gelişmiş ülkelerin 
bile karşısında çaresiz kaldığı bu 
salgının Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
ısrarla dile getirilen “Dünya 
beşten büyüktür.” tespitinin ve 
binlerce yıllık devlet anlayışının 
temel düsturlarından olan 
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” 
prensibinin önemini bir kez daha 
ortaya koyduğuna işaret etti. 
Olaylar ne yönde seyrederse 
seyretsin, Türkiye’nin bölgesel ve 
küresel düzeyde iddialarından 
sapmasına veya vazgeçmesine 
yol açmayacağını ifade eden 
Şentop, şunları kaydetti: “İlhamını 
Millî Mücadele’den ve gücünü 
aziz milletinden alan Türkiye 
Cumhuriyeti, hegemon güçlerin 
kurduğu diplomasi masalarında 
artık bir sorun başlığı olarak değil, 
çözüme katkısı aranan bir aktör 
olarak bulunmaya kararlıdır. Bu 
kararlılığı yok saymaya veya 
sınamaya kalkan her kim olursa 

olsun, hesabının bozulduğunu 
görmeye mahkûmdur. Yüz yıl 
önce ve tamamen tükendiği 
varsayılan bir dönemde azim 
ve kararlılığıyla ayağa kalkan, 
adeta küllerinden yeniden 
doğan Türkiye, bugün daha 
güçlü, daha coşkulu ve daha 
diridir. Yüz yıl önce, cephedeki 
askerinin yarasına tentürdiyot 
bulamadığı için naftalin basan 
Türkiye, bugün küresel salgın 
karşısında çaresiz kalan devletlere 
tıbbi yardımda bulunmaktadır.” 
Dünyanın ne yöne evrileceğinin 
uzun uzun tartışılacağına 
değinen TBMM Başkanı Şentop, 
Türkiye’nin yeni dünya düzeninde 
söz ve iddia sahibi olacağını 
söyledi. Şentop, “Bu denli emin 
olmamızın iki esaslı sebebi 
vardır: Evvela dünya artık bu 
çarpık ve adaletsiz düzenle 
daha fazla idare edilemez 
ve ikinci olarak da Türkiye, 
büyük ve diri bir hamle olarak 
insanlığın ufkunda parlamaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bugünü anlamlı kılan taraflarından 
birinin de Türk milleti için 
hayati öneme sahip bugünün, 
çocuklara armağan edilmesi 
olduğunu belirten Şentop, 23 
Nisan’ın 1927’den bu yana çocuk 
bayramı olarak kutlandığını 
hatırlattı. Şentop, Türkiye’yi 
diğer devletlerden üstün kılan 
taraflardan birinin de işte bu 
yaklaşım olduğuna dikkati 
çekerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
1927’de en önemli millî 
günlerinden birini çocuklar 
için bayram ilan ettiğini ve 
çok erken denilebilecek bir 
tarihte, 1934’te kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı tanıdığını 
anlattı. Çocuk ve gençlerin, 
toplumunun geleceğine ilişkin 
iddiası olduğunu belirten Şentop, 
“Çocuklarımızı ve gençlerimizi 
millî ve manevi değerlerimizle 
donatıp, kendi ayakları üzerinde 
duran, istiklal ve hürriyet aşığı, 
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çağın gerektirdiği donanıma ve 
niteliklere sahip bireyler olarak 
yetiştirmeliyiz. Bu bakımdan 
eğitim kurumlarımıza, başta Millî 
Eğitim Bakanlığı olmak üzere 
bütün bakanlıklarımıza ve sivil 
toplum örgütlerimize büyük 
vazifeler düşmektedir.” diye 
konuştu.

Şentop, konuşmasında çocuklara 
ve gençlere şöyle seslendi: 
“Geçmişi parlak başarılarla ve 
insani değerlere saygıyla dolu 
büyük bir milletin mensubusunuz. 
Tarihimizi öğrendikçe ve 
atalarımızı tanıdıkça daha büyük 
işler yapmak kudretini kendinizde 
bulacaksınız. Başka milletleri ve 
toplumları küçük görerek değil, 
bütün insanlığın faydasına olacak 
insani erdemleri ve gayreti 
taşıdıkça devletimizi büyütecek 
ve güçlendireceksiniz.  
Atalarınızın, büyüklerinizin çetin 
fedakârlıklarla ve bedellerle 
kazandığı ve sizlere devrettiği 
vatanı, devleti ve medeniyet 
değerlerini daha ileri noktalara 
taşımak sizin elinizdedir. Türkiye 
vatanımızdır fakat Türkiye 
aynı zamanda vazifemizdir. 
Bayrağımıza duyduğumuz 
hürmet, vatanımıza duyduğumuz 
bağlılık ve milletimizi daha ileriye 
taşıma ülküsü, hayatımızı anlamlı 
ve yolumuzu aydınlık kılan 
hususiyetlerdir. Bu yolda başarılı 
olacağınıza inancımız tamdır.” 
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
ve mücadele arkadaşları olmak 
üzere, açıldığı günden itibaren 
TBMM çatısı altında görev yapan 
bütün milletvekilleri ve devlet 
adamlarını, “büyük Türkiye” 
yolunda şehadete yükselenleri, 
gazi olanları ve 15 Temmuz’da 
darbeye direnen vatan evlatlarını 
rahmet, minnet ve şükranla anan 
Şentop, konuşmasını, “Şanla, 
şerefle, sıhhat ve selametle, 
birlik ve beraberlik içinde, büyük 
Türkiye yolunda nice yüzyıllara.” 
diyerek tamamladı.

TBMM Genel Kurulundaki özel birleşimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı  
Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millî Eğitim  
Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet  
Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  
Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ile bürokratlar da izledi.

Genel Kurulda, Covid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında alınan önlemler nedeniyle 
milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler 
maske taktı.

Milletvekili sıraları ile izleyici locaları,  
sosyal mesafe kuralı gereği  
birer koltuk boş bırakılarak  
düzenlendi.

Genel Kurula, liderlerden ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından  
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.
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“Meclisimizin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı kutluyorum. 

101 yıl önce İstanbul’dan başlayan büyük bir yolculuk 100. yılına giren 
Meclis’in temelini oluşturmuştur. Bu yolculuğun kahramanı Mustafa 
Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan ayrılarak başlattığı bu büyük yolculuğun 
ilk aşaması, 23 Nisan 1920 Cuma günü saat 13.45’te TBMM’nin açılışıyla 
tamamlandı.

“Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir.” sözü TBMM’nin açılışının tarihsel 
anlamını ifade etmektedir. TBMM, Millî Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, çok 
partili yaşama geçişimize, demokrasiyi bu topraklara getirmemize karar 
veren, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı, bombalar ve kurşunlar yağarken, millî iradeye sahip çıkan 
Meclis’tir. 

TBMM’ye, açılışının 100. yılında önemli görevler düşmektedir. Yaşadığımız sorunları sağduyuyla, akılla, 
mantıkla, bilgiyle, birikimle, birlikte önyargılarımızdan arınarak aşmamız gerekiyor. Ölçümüz, vatanımızın ve 
milletimizin çıkarlarını esas almak olmalı. 

Hedefimiz, Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak olmalı. TBMM, ikinci yüzyıla adım atarken, gelin bu 
anlayışla sorunları çözmeye çalışalım. Cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırırsak, emin 
olun yine tüm mazlum milletlere örnek olacağız. Bunları yaptığımızda çocuklarımıza demokratik standartları 
yüksek, yaşanabilir bir Türkiye bırakacağız. Sadece çocuklarımız için değil, TBMM’nin tarihine ve tarihin 
kendisine yüklediği sorumluluğun da gereğini yerine getirmiş olacağız.”

CHP Genel Başkanı  
Kemal Kılıçdaroğlu

“Türkiye Büyük Millet Meclisi 100 yaşında. Nice asırlar millet iradesinin 
tecelli ettiği yasama kudreti olarak yoluna devam edecek inşallah. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutluyorum. 

Osmanlı İmparatorluğu Mondros ile yolun sonuna gelmişti. 
Topraklarımız işgale başlandı.  Bu tablo karşısında Kuva-yı Milliye 
anlayışı hakim kılındı. 

Onurlu bir ülkenin temellerini atmak için mutlaka güçlü bir lider 
gerekir. Millet, bağrından o lideri çıkarmıştır. Adı, Mustafa Kemal’dir. 

Vatanın bağrına saplanmış işgal hançerini çıkartıp istiklali ve onuru için 
mücadele etmek karar ve azminde olan Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Rauf Orbay, Bekir 
Sami ve daha niceleri Atatürk’ün liderliğinde bir araya geldiler. 

Havza ve Amasya Genelgeleri ile Erzurum ve Sivas Kongreleri sonrası bu mücadelenin kalbi olarak 23 
Nisan 1920’de Meclis açıldı. “Meclis’in açılmasının 3,5 yıl sonrasında 29 Ekim’de Cumhuriyet’in ilanı... Bunlar, 
yüz yıllık tarihimizin başlangıç köşe taşlarıdır.  

Mustafa Kemal, Meclisin açılmasını Cumhuriyet ile tamamlarken ‘Cumhuriyet fazilettir’ tanımıyla fikri, irfanı, 
vicdanı hür nesillerden bahsederek gelecek kuşaklara yön göstermiştir. 100 yıl önce İstiklal Mücadelesinin 
kalbi olan Meclis 15 Temmuz hain darbesinde direnişin asil adresi oldu. Bugün yasama faaliyetlerinin 
yegâne mekânıdır ve kudretini toplumun tüm iradesini muhafaza ettiği hayati vasfından almaktadır.

Cumhuriyet’in banisi Atatürk’ten başlayarak önemli roller üstlenmiş, başbakanlık, devlet başkanlığı yapmış, 
eğitimine, zenginliğine katkı sağlamış, tarlasını ekmiş, gelecek kuşakları yetiştirmek için ceketlerini satmış, 
gerektiğinde uzaklardaki okullara çocuğunu sırtında taşımış herkesi saygı ve minnetle anıyorum.”

AK PARTİ Grup Başkanı  
Mehmet Naci Bostancı

Genel Kurulda 
tüm siyasi partiler adına konuşmalar gerçekleştirildi.
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“Bundan 100 yıl önce yaşananlara bugünü ve geleceği anlamak 
açısından bakılırsa kutlama ve törenlerin içinin daha fazla dolacağı 
kanaatindeyim. Birinci Meclisin hangi şartlarda oluştuğunu herkes 
çok iyi biliyor. Çok ağır şartlardı; ancak, bu şartlarda yerel kongreler 
organize edildi. Ülkenin bütün bölgelerinde kongre toplantıları 
düzenlendi. Aslında Meclis’in kuruluşuna giden yol da bu yerel 
kongrelerden geçmiştir. 

Birinci Meclis o şartlarda ülkenin toplumsal, dinsel, etnik, düşünsel 
çeşitliliğini büyük ölçüde içermekteydi. Bu açıdan çoğulcu bir meclisti. 
Birinci Meclis meşruiyetçi bir yönetim anlayışına sahipti. Dayandığı ilke 
de halk egemenliğiydi. Halk iradesinin ne anlama geldiğini belki de 
Birinci Meclis’in tatbikatına ve daha sonra çıkardığı Anayasa’ya bakarak daha iyi anlayabiliriz. 

Birinci Meclis müzakereci ve mutabakatçı bir yöntem takip etti. Çeşitli kesimlerden farklı düşüncelerden 
insanların bu kadar zor şartlarda müzakereyi asla bir kenara bırakmadan, mutabakatı sürekli öne çıkaran bir 
anlayışla yönettikleri bir dönemin 100. yılını kutluyoruz.”  

HDP Eş Genel Başkanı  
Mithat Sancar

“İstiklal Savaşı’nın bütün aşamalarını, TBMM’den aldığı güçle hayata 
geçiren Mustafa Kemal Atatürk, imkânsızı imkânlı kılarken, en büyük 
desteği, milletvekillerinin iradelerinden almıştır. Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’e göre Meclis bir nazariye değildir, bir hakikattir ve hakikatlerin 
en büyüğüdür. 

Atatürk,  ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesinden asla 
vazgeçmemiş ve bu millet hakimiyetinin ancak ve ancak TBMM 
vasıtasıyla gerçekleşebileceğini hiçbir zaman unutmamıştır. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, zor şartlar altında 
millî iradeyi baş tacı yapmış ve kudreti adında saklı TBMM çatısı altında 
tek yürek olmuştur. Yüce Meclis, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de demokrasinin kalbi, milletin ümit kaynağı 
olmuştur. 

TBMM, cumhuriyetimizin, demokrasimizin, devletimizin ve millet olarak geleceğimizin en büyük güvencesidir. 
Yüce Meclisimiz, kurucu iradeden aldığı güçle, bugün de aynı sorumluluk içerisinde, aynı coşku ve kararlılıkla 
yoluna devam etmektedir. Halk iradesinin kullanıldığı bu çatı, toplumsal beklentilere cevap veren, sorunlara 
çözüm üreten ve ülkemizin önünü açan en yüce makamdır.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili  
Lütfü Türkkan

“TBMM’nin kuruluş hikâyesi, insanoğlunun gördüğü en büyük özgürlük 
ve demokrasi destanıdır. Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş 
yapan, hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir 
parlamento görülmemiştir. 

Bu yönüyle Birinci Meclis, fevkalade ve emsalsizdir. Bir ihtilal meclisidir. 
İstila, zulüm ve esarete başkaldıran yegâne savaş parlamentosudur. 

Vatanın harim-i ismetine dönük saldırılara karşı topyekûn direniş 
kararının temerküz ettiği meşruiyet abidesidir.

Birinci Meclis, ezilen ve sömürülen milletlerin umut ışığı, ilham 
kaynağı olmuştur. Birinci Meclis’in en büyük hususiyetlerinden biri de 

kahramanlık ve fedakârlığıdır. Bu haliyle yiğitler ve serdengeçtiler meclisidir. Birinci Meclis bir millî mutabakat 
parlamentosudur. Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir. Anahtarı imandan, kilidi vahdettendir. Birinci 
Meclis bir kararlılık ve millî ant meclisidir.  

Birinci Meclis, Anadolu’nun tapusuna sahip çıkış, Türklüğün sonsuzluk kapısından giriş hamlesidir. Bu kutlu 
günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kurucu Meclisin vekillerini ve çalışanlarını, canlarını 
feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı  
Edip Semih Yalçın
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“23 Nisan 1920’de büyük bir sorumluluk bilinciyle açılan yüce Meclisimiz 
istiklal ve hürriyet için verilen müstesna mücadelenin çıkış noktasıdır.”

“Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutluyorum. Büyükleri olarak bizlerin vazifesi, çocuklarımıza geleceğe 

umutla bakacak bir ülke armağan etmektir.”

“TBMM gerektiğinde devletin aklı, gerektiğinde milletin vicdanı, 
gerektiğinde kılıç tutan eli, milletin zırhı, iradesi, bizatihi milletin ta 

kendisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. 
Hâkimiyet Allah’ın, irade, egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.”

“TBMM’nin 100. yılına tanıklık etmek çok büyük bir onur. TBMM, 
hürriyetçi demokratik sistemin kalbidir. TBMM her şeyin açıkça, 
herkesin gözü önünde cereyan etmesinin teminatıdır. TBMM, hakların, 
hürriyetlerin bekçisidir.”

“Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.  
23 Nisan sadece bir kutlama günü değil, daha fazla mücadele 
günüdür.

Bugün 23 Nisan 2020, halkımıza yüzüncü yıl sözümüz olsun; emekçi 
halkın hâkimiyetini mutlaka kazanacağız.”

TİP Genel Başkanı  
Erkan Baş

BBP Genel Başkanı  
Mustafa Destici

DP Genel Başkanı  
Gültekin Uysal

Deva Partisi İstanbul Milletvekili 
Mustafa Yeneroğlu

SP Konya Milletvekili  
Abdulkadir Karaduman
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP

81 İLDEN  
ÇOCUKLARIN 

BAYRAMINI 
EVLERİNDEN 

KUTLADI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, bu yıl 
Koronavirüs salgını nedeniyle 

gerçekleştirilemeyen, koltuğunu 
bir çocuğa devretme töreni 
yerine, tüm illerden çocuklarla 
telekonferans yoluyla bir araya 
gelerek bayramlarını kutladı.

Şentop, Millî Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’un da bulunduğu 
telekonferansta, 81 ilden 
çocuklarla görüştü, bayramlarını 
kutladı. Bazı çocuklar Meclis 
Başkanı Şentop’tan, Meclis’e 
ziyarete gelmek istediğini 
söylerken bazıları da şiir okudu. 

TBMM Başkanı Şentop, daha 
sonra sosyal medya hesabından 
“İstedikten sonra mesafeler 
yakın olmaya engel değil... 81 
ilden çocuklarımızın bayramını 
evlerinden kutladık. Nice 
bayramlara çocuklar...” mesajını 
paylaştı.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. Yılı 
dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nde ulusa 
sesleniş konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 23 Nisan Ulusa Sesleniş

“TBMM’nin 100. kuruluş yıl 
dönümüne kavuşmanın gururunu 
yaşadığımız bu anlamlı günde 
ülkemizdeki ve dünyadaki tüm 
çocukların Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum.

23 Nisan 1920’den bugüne 
meclisimizin çatısı altında 
Türkiye’nin istiklali, istikbali 
ve kalkınması için emek 
vermiş, millî iradenin tecellisi 
için mücadele etmiş tüm 
milletvekillerimize şükranlarımı 
sunuyorum. İstiklal Harbimizin 
Başkomutanı, TBMM’nin ilk Başkanı, 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ile tüm 
şehit ve gazilerimizi rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum. 

Bundan tam bir asır önce 
Ankara’da dualarla, tekbirlerle, 
salavat-ı şeriflerle açılan Büyük 
Millet Meclisimiz, vatanımızın işgal 
edildiği bir dönemde milletimizin 
ve devletimizin hürriyet 
mücadelesinin merkezi olmuştur.

Binlerce yıllık devlet silsilesinin son 
temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti birlik, beraberlik, kardeşlik 
ve dayanışma anlayışı üzerinde 
inşa edilmiştir. 

23 Nisan günü, demokrasinin, millî 
iradenin, millet egemenliğinin en 
önemli sembolü olmasının yanı 
sıra milletimizin evlatlarına verdiği 
değerin, gençlerine güveninin 
de bir işaretidir. Millet olarak tıpkı 
bağımsızlığımız gibi çocuklarımızı 
da dünyadaki en kıymetli 
varlıklarımız olarak görüyor, onları 
el üstünde tutuyoruz. İlk Mecliste 
tecessüm eden iradeye uygun 
şekilde hiç kimseyi dışlamadan, 
ayırmadan, ayrıştırmadan  
83 milyonun tamamını, vatanımızın 
her köşesini kucaklamanın gayreti 
içinde olduk. 

Bugün de koronavirüs salgınına 
karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı 
azim, inanç ve umutla yürütüyoruz. 
Allah’ın izni ve inayeti, aziz 
milletimizin basiret ve ferasetiyle 

bu musibetin de üstesinden 
geleceğimize inanıyoruz. 

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı 
kalemiyle değil, yüreğinin her 
zerresinden kopup gelen bir 
vecd ile yazdı. İstiklal Marşımız 
sadece bir asır önceki özgürlük 
mücadelemizi anlatmakla 
kalmaz, aynı zamanda bugün ve 
gelecekte ihtiyacımız olan ruhu 
da ifade eder. Bir kez daha bize 
bu vatanı armağan eden şehit ve 
gazilerimizi, rahmetle, şükranla, 
tazimle anıyor, çocuklarımızın ve 
tüm dünya çocuklarının bayramını 
tebrik ediyorum.

Milletimizin ve tüm İslam âleminin 
Ramazan-ı Şerifini 
tebrik ediyorum. 

Rabb’imden, bu mübarek günleri 
en güzel şekilde değerlendirerek, 
sağlıkla, huzurla, esenlikle, bizleri 
Ramazana ulaştırdığı gibi, Bayrama 
da ulaşmamızı nasip etmesini 
diliyorum.” 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN
ULUSA SESLENDİ

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 202016



Konuşmasının ardından vatandaşları İstiklal Marşı’nı okumaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla birlikte okuduğu İstiklal 
Marşı’nın ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dolayısıyla Tören alanında 
kurulan ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Huber Köşkü’nde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşması yayımlandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını dinleyen TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki bazı milletvekilleri saat 
21.00’de İstiklal Marşı’nı okudu. 

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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TBMM Şeref Merdivenleri’nde 
saygı duruşu ve  
İstiklal Marşı’nın ardından  
ışık, lazer ve havai fişek 
gösterisi düzenlendi.



Tüm Türkiye’de vatandaşlar, 
yeni tip koronavirüse 
(Covid-19) karşı alınan 

tedbirler kapsamında, TBMM 

Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısı 
üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin 
açılışının 100. yılını evlerinin 

balkonlarından ve pencerelerinden 
saat 21.00’de ay yıldızlı bayraklar 
eşliğinde İstiklal Marşı’nı okuyarak  
kutladı. 

İSTİKLAL MARŞI’NI OKUDU

TÜM TÜRKİYE SAAT DOKUZDA  
MİLLÎ EGEMENLİK VE TBMM’NİN AÇILIŞI İÇİN
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TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YIL ETKİNLİKLERİ

Kutlamalar çerçevesinde yurdun farklı yerlerinde  
havai fişek gösterisi yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki 
okullarda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaptığı “TK1920” kodlu özel uçuşta ay yıldızlı 
rota çizerek Türk bayrağını gökyüzüne açtı.

Nevşehir’de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan çocuklara resim kâğıdı dağıtan Nevşehir 
Belediyesi ekipleri, çocukların boyadığı kâğıtları yeniden toplayıp birleştirerek dev bir Türk bayrağı ortaya çıkardı.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

Siirt, Elazığ ve Diyarbakır’da güvenlik güçlerince 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Elazığ’da 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Nisan 
kutlamaları kapsamında araçlarını Türk bayrağı ve 
balonlarla süsleyerek devriye görevine çıktı.

Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 23 Nisan 
dolayısıyla şehit ailelerinin çocuklarını ziyaret 
ederek, bayramlarını kutladı.

Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın coşkusunu düzenlenen etkinliklerle 
doyasıya yaşadı. Türk Kızılay Sakarya Şubesi ve 
AFAD ekipleriyle özel bir organizasyon şirketi 
müzik eşliğinde sokakları dolaştı, hediyeler vererek 
çocukların gününü kutladı. Düzce’de balon ve 
Türk bayraklarıyla süslenen itfaiye, polis, jandarma 
ve zabıta ekiplerine ait araçlardan oluşan konvoy 
sokaklarda tur attı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TBMM’nin 
açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları 
dolayısıyla kent genelinde 7 bin Türk 
bayrağı dağıttı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Bando 
Takımı da evlerindeki vatandaşlara sosyal 
mesafe kuralına uyarak konser verdi.
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ULUSAL EGEMENLİK VE 
ÇOCUK BAYRAMINisan

23
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında  
okulların kapalı olması ve karantina nedeni ile  

çocuklar, 23 Nisan’ı evlerinde büyük bir coşkuyla kutladı. 

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2020 23



TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YIL ETKİNLİKLERİ

MİNİK ÖĞRENCİDEN  
23 NİSAN HEDİYESİ
Ankaralı 5. sınıf 
öğrencisi Feza Naz 
Yoğun, Meclisin 
açılışının 100. yılına 
özel çizdiği tabloyu, 
TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop’a 
hediye etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un, Meclisin 
açılışının 100. yılı ile 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı için sosyal medyada 
başlattığı kampanyaya, Ankara 
Mimar Kemal Ortaokulu 5. sınıf 
öğrencisi Yoğun, kendi çizdiği 
tabloyla destek verdi.

10 yaşındaki Yoğun, Covid-19 
salgını nedeniyle evde kaldığı 
günlerde, 23 Nisan için çizdiği 
tabloyu Şentop’a gönderdi. 
Minik öğrencinin hediyesi, Meclis 
Başkanı Şentop’u duygulandırdı.

Üzerinde Türk bayrağı ve 
Meclisin logosu bulunan ve 
“Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çocukların güvencesi, sesi, 

özgürlüğü” mesajları içeren 
tabloyu, canlı çiçeklerle 
süsleyerek hazırlayan Feza Naz 
Yoğun’un bu anlamlı hediyesine 
TBMM Başkanı Şentop da kayıtsız 
kalmadı. Şentop, minik öğrenciye 
içinde akıllı ajandanın da yer 
aldığı hediye paketi gönderirken, 
ayrıca kendisini görüntülü 
arayarak teşekkür etti.

Görüşmede, hediye edilen 
tabloyu çok beğendiğini 
söyleyen Şentop, Yoğun’a, 
kendisini ilerleyen günlerde 
Mecliste ağırlamak istediğini 
söyledi.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
sosyal medya hesabından, 22 Nisan’da  
Meclis Hastanesi çalışanlarıyla TBMM’nin 
açılışının 100. yılı mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, yaptığı paylaşımda, 
TBMM’nin, 100 yıl önce 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 
arkadaşları tarafından açıldığını 
hatırlatarak, “Milletimiz, ordumuz, 
askerlerimiz bütün vatan sathında 
zorlu ve büyük bir mücadele 
yürüterek istiklalimizi, vatanımızın 
bağımsızlığını kazanmıştı. Bugün 
de bütün insanlıkla beraber 
milletimiz bir salgın tehdidiyle 
karşı karşıya. Zorlu bir mücadele 
veriyoruz. 100 yıl önce bağımsızlık 
için verilen zorlu mücadeleyi, 
bugün insanlığı tehdit eden 
bir salgına karşı, sağlık 

çalışanlarımızın omuzlarında 
kararlı şekilde sürdürüyoruz. 

İnşallah bu günler de geçecek ve 
bu mücadeleyi kazanacağız.  
Nice 100 yıllara.” ifadelerini 
kullandı. TBMM Başkanı Şentop, 
paylaşımını, “23 Nisan, saat 21”, 
“Videonu yolla, coşkuyu yaşa”, 
“TBMM 100 yaşında” sloganıyla 
etiketledi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN  
MECLİS HASTANESİ ÇALIŞANLARIYLA  

100. YIL MESAJI
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TBMM’NİN AÇILIŞININ 100. YIL ETKİNLİKLERİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
TBMM’nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TRT EBA 
TV üzerinden çocuklara seslendi.

Çocuklara, 23 Nisan 1920’de 
açılan ilk Meclis ile ikinci 
TBMM ve bugünkü TBMM 

binalarından seslenen TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
bir asırlık tarihî sürece ilişkin bilgi 
verdi.

Meclisin, faaliyetlerini 1961’den  
bu yana bugünkü TBMM 
binasında sürdürdüğünü 
söyleyen Mustafa Şentop, 
1960’taki askerî müdahaleden 
sonra Türkiye’nin demokratik 
sivil hayata dönmesinin zaman 
aldığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, 12 
Mart 1971 ve 12 Eylül 1980’deki 
müdahalelerin demokratik 
hayatı derinden etkilediğini, 
son olarak 15 Temmuz 2016’da 
Türkiye’de hain bir darbe 
teşebbüsü gerçekleştirildiğini 
hatırlatarak, “Türkiye’de bundan 
sonra parlamentoya, anayasal 
düzene karşı bir girişim, kalkışma 
gerçekleşme ihtimali yoktur. Buna 

en başta milletimiz müsaade 
etmeyecektir.” dedi.

“100 yıldır varlığını koruyan bir 
parlamento ilelebet yaşayacak 
bir parlamento demektir.” 
diyen Mustafa Şentop, “Türkiye, 
milletimiz, 100 yıl öncesine 
göre çok daha büyük imkânlar, 
itibar ve güç içerisinde. Bunun 
arkasında 100 yıllık siyasi tarih yer 
alıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, bugünü, büyük ve 
güçlü tablosunu, 100 yıllık geçmiş 
içinde oluşturduğunu dile getiren 
Şentop, şunları kaydetti:

“Bugünlere gelmemizde başta 
İstiklal Mücadelemiz olmak üzere, 
onun büyük kahramanlarını, 

başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere bu mücadelenin 
içinde bulunanları, öncülük 
edenleri, şehit ve gazi olanları, 
Allah’ın rahmetine intikal 
edenleri minnet ve şükranla 
anıyoruz. En son 15 Temmuz’da 
Türkiye’de anayasal düzenimizin, 
demokrasimizin ayakta kalması 
için mücadele eden ve şehit olan 
kardeşlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum. Bugünleri onlara 
borçlu olduğumuzu hiçbir zaman 
unutmayalım.”

Covid-19 salgınına da 
değinen Mustafa Şentop, 
“Bu, bilhassa enerjik, dinamik 
gençler, öğrenciler için zor bir 
durum. Evlerde kendimizi ve 
büyüklerimizi korumak için bir 
sabır testine tabi tutuluyoruz. Bu 
da bir mücadeledir. 100 yıl önce 
sokağa çıkarak mücadele etmek 
gerekirken bugün evlerimizde, 
Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 
korunma tedbirlerine dikkat 
ederek evde kalmak, kendimizi 
ve yakın çevremizi korumak 
mecburiyetindeyiz.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Şentop,  
Millî Eğitim Bakanlığına ve 
kendisini evlerinde misafir eden 
öğrencilere teşekkür etti.

TBMM 
BAŞKANI 
ŞENTOP
TRT EBA 
TV’DEN  
ÇOCUKLARA 
SESLENDİ

“100 yıldır varlığını 
koruyan bir parlamento 

ilelebet yaşayacak bir 
parlamento demektir.”
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TRT’nin  
“Ev Yapımı” dizisine konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında setlere ara verilmesinin ardından 
TRT 1’de izleyiciyle buluşan dizi, Meclis’in 100. yılı 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
coşkusunu ekrana taşıdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT 1’in oyuncuların 
kendi evlerinde çektikleri “Ev Yapımı”nın 23 Nisan’da 
yayınlanan bölümüne video konferans ile katılarak 
çocukların bayramını kutladı. oyuncuların evlerinde 
ve tamamen kendi imkanlarıyla çektikleri “Ev Yapımı” 
perşembe akşamları TRT 1’de izleyiciyle buluşuyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mesajında 
şunları kaydetti:

“Kendimizi yenileme, tazelememize ve tahkim 
etmemize, gönlümüzü masivadan arındırıp 
huzura ermemize vesile olan on bir ayın sultanına 
erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Lütfu ve keremine muhtaç olduğumuz şanı yüce 
Allah’a daha fazla taat ve ibadet etmemize fırsat 
sunacağını düşündüğüm mübarek günlerin 
aynı zamanda ferdî ve içtimai planda manevi 
arınmamıza da vesile olacağına inanıyorum.

Covid-19 salgını tehdidinden sakınmak için alınan 
tedbirler çerçevesinde bütün vatandaşlarımıza 
evde kalmaları çağrısı yapılan mübarek 
günlerin ferdî ve içtimai planda hayatımızı daha 

fazla murakabe ve muhasebe etme imkânı 
sunacağını düşünüyorum.

Cenab-ı Hak bizleri Ramazan’a eriştirdiği gibi, 
sıhhat ve afiyetle Bayram’a da eriştirsin. Ramazan 
ayının hayırlı ve bereketli olmasını niyaz 
ediyorum.”

TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN 

RAMAZAN AYI MESAJI

“Trafikte Küçük Hata Yoktur” bilgi yarışmasının final 
sorularını TBMM Başkanı Mustafa Şentop sordu.

23 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da başlayan 
yarışmanın, katılımcıları arasından seçilen son dört 
öğrenciye final sorularını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop sordu. 
Video konferans yoluyla gerçekleştirilen yarışmada 
çocuklara sürpriz hediyeler verildi.

Program, Millî Eğitim Bakanlığı, Shell Türkiye, 
İstanbul Ticaret Üniversitesi ve trafik konusunda 
bilinçlendirme projelerine öncülük eden Erzurum 
eski milletvekili ve İstanbul Ticaret Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Mustafa Ilıcalı tarafından yürütülüyor.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,  

on bir ayın sultanı  
Ramazan ayının başlaması 

dolayısıyla bir mesaj  
yayımladı.
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İLK MECLİSİN AÇILIŞI VE 
OLUŞAN PARLAMENTO YAPISI
Ankara’daki Yeni Meclise  
Giden Yol 

İstanbul’un resmen işgal 
edilmesi ve Meclis-i Mebusân’ın 
çalışmalarına ara vermesi Mustafa 
Ke mal’in, Meclisin Ankara’da 
toplanması planını uygulama 
fırsatı verdi. İstanbul’un işgalinin 
ertesi günü 17 Mart 1920’de 
Mustafa Kemal Paşa, komutanlara 
gönderdiği telgrafta, acil çözüm 
yolu olarak Ankara’da bir “Meclis-i 
Müessisân” (Kurucu Meclis) 
toplanmasının gerekli olduğunu 
bildirdi.

18 Mart 1920’de Meclis-i 
Mebusân’ın son toplantısını 
yaparak görüşmelerini erteleme 
kararı alması ve Meclis Başkanı 
Celaleddin Arif Bey’in Ankara’ya 
doğru yola çıktığının öğrenilmesi 
üzerine, Mustafa Kemal Paşa 
19 Mart’ta Heyet-i Temsiliye 
adına bir tamim yayımlandı. Bu 
metinde, İstan bul’un işgaliyle 
Osmanlı hâkimiyetinin sona 
erdiği, Temsil Heyeti’nin ülke 
yö netimine resmen el koyduğu, 
İstanbul ile yapılacak telgraf 
konuşmalarının ya saklandığı 
duyuruldu. Ayrıca Ankara’da 

olağanüstü yetkilerle toplanacak 
Meclis için üye seçilmesi 
gerektiği de bildirildi. Böylece 
Mustafa Kemal Paşa’nın Kurucu 
Meclis toplanması düşüncesi, 
bir anda olağanüstü yetkilerle 
Ankara’da bir Meclis toplanması 
fikrine dönüştü. 

Meclisin Ankara’da toplanması 
İngilizlerin hükümet üzerindeki 
baskısını arttırmasına da yol 
açtı ve baskılara daha fazla 
dayanamayan Salih Paşa 
sadaretten istifa ederek yerine 
Damat Ferit Paşa dördüncü 
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defa olmak üzere hükümeti 
kurdu. Ancak yeni hükümet 
Ankara’daki Heyet-i Temsiliye 
tarafından tanınmadı. Buna karşın 
Sadrazam Ferit Paşa yayınladığı 
beyanname ile Kuva-yı Milliye 
liderlerini âsi ilan etti ve bunlara 
katılanların bir haf ta içinde 
pişmanlıklarını bildirmeleri 
halinde affedileceklerini duyurdu. 
Sultan Vahideddin ise, yayınladığı 
bir irade ile son Osmanlı Meclis-i 
Mebusânı’nı 11 Nisan 1920’de 
feshetti. Böylece 18 Mart’ta fiilî 
olarak sona eren Meclis, bu kez 
resmî olarak da kapatılmış oldu.  

İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgali 
Ankara’daki harekete olan desteği 
artırdı. Bu arada Mustafa Kemal 
Paşa, “Heyet-i Temsiliye Namına” 
6 maddeden oluşan bir telgrafı 
21 Nisan 1920’de ordu birlikleri 
ile vilayetlere gönderdi. Bildiride 
Meclisin toplanma gayesi; 
“Vatanın bağımsızlığını sağlamak, 
Hilafet ve Saltanat makamını 
düşmanların elinden kurtarmak” 
olarak tanımlanmaktaydı.  
Neticede 23 Nisan 1920 günü, 
Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 
1920’de yayımladığı talimata ve 
21 Nisan’daki telgrafa dayanarak 
Büyük Millet Meclisi Ankara’da 
toplandı. Meclis-i Mebusân’ın 
feshedilmesinden sonra 
İstanbul’daki mebuslardan bir 
kısmı Ankara’ya geçerek yeni 
Meclise katıldılar. Böylece 
Millî Mücadele’de yeni bir 
süreç olarak Ankara ve “Meclis 
Hükümeti” dönemine girilirken 
yönetici kadrolar da bu Meclis 
çatısı altında toplanmaya 
başlamış oldu. 

Millî Mücadele ve Gazi Meclis

Ankara’da olağanüstü yetkili bir 
meclisin toplanma hazırlıkları 
Heyet-i Temsiliye tarafından 19 
Mart 1920 tarihinde mülkî ve 
askerî makamlara gönderilen 
seçim talimatı ile başlamıştı. 
Bu talimat, daha önceki seçim 
mevzuatında yer alan seçmen 
oranı, seçmenler, seçim kurulları 
ve seçilme yaşı gibi hükümleri 
bir tarafa bırakmış, daha 
geniş tabanlı bir seçim hedefi 
güdülerek hazırlanmıştı. 

İstanbul ve Anadolu’nun bir 
kısmı düşman işgali altındayken, 
Heyet-i Temsiliye’nin seçim 
talimatına göre seçilen mebuslar 
Nisan ayının başından itibaren, 
yaklaşık 20.000 nüfuslu küçük bir 
şehir olan Ankara’ya gelmeye 
başladılar. Çalışma mekânı 
olarak günümüzde “Kurtuluş 
Savaşı Müzesi” olarak kullanılan 
Ankara’nın Ulus Meydanı’ndaki 
bina hazırlandı. Binanın eksiklerinin 
tamamlanması ve tefriş 
edilmesinde neredeyse bütün 
Ankaralıların katkısı oldu ve Meclis 
binası açılışa hazır hale getirildi. 

İlk Meclisin (TBMM) Açılışı ve 
Faaliyetleri 

23 Nisan 1920 Cuma günü, 
TBMM’nin açılış merasimi, 
Hacı Bayram Camii’nde Cuma 
namazı kılındıktan sonra başladı. 
Mustafa Kemal Paşa’nın, Heyet-i 
Temsiliye adına yayımladığı 
ve en ücra köyden en küçük 
askerî kıtaya kadar her yere 
acilen ulaştırılmasını istediği 
TBMM’nin açılışıyla ilgili bildiride, 
hem Meclisin açılış programı 
hem de kuruluş gayesi açıkça 
ortaya konulmuştu. Burada; Hacı 
Bayram Camii’nde ve yurdun 
diğer mahallerindeki camilerde 
kılınacak Cuma namazlarından ve 
tilavet edilecek Kur’ân-ı Kerim’den 
manevî olarak istifade edileceği 
ve bu vesileyle milletin istiklâli ile 
vatanın kurtulmasına dua etmenin 
dinî olduğu kadar millî bir görev 
olduğu belirtilmekteydi.

Hacı Bayram Camii’nde Cuma 
Namazı kılındıktan sonra kalabalık 
bir halk topluluğu, resmî ve 
askerî erkân ile birlikte, önde 
Hz. Muhammed’in Lihye-i Şerif’i 
(Sakal-ı Şerif’i) ve Sancak-ı Şerifi’ni 
tekbir ve tehlillerle taşıyan ulema 
ve meşâyih heyeti olduğu 
halde, Meclis olarak hazırlanan 
binanın önüne geldiler. Meclis 
kapısı önünde Karacabey 
(Bursa) mebusu Mustafa Fehmi 
(Gerçeker) açılış duasını yaptı. 
Daha sonra kurbanlar kesilerek 
içeri girildi. Lihye-i Şerif ile 
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Sancak-ı Şerif Meclis başkanlık 
kürsüsü yanına konulduktan sonra 
daha önce tilavetine başlanan 
Kur’an-ı Kerim ve Buhari-i Şerif’in 
son kısımlarının da okunmasıyla 
hatim tamamlanıp duası yapıldı. 
Açılış merasimi en yaşlı üye 
sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif 
Bey’in, Büyük Millet Meclisi’ni 
resmen açmak için riyaset 
mevkiine çıkmasıyla tamamlandı.  

Meclis, yeni seçilen ve İstanbul 
Mebusân Meclisi’nden gelen 115 
mebus ile 23 Nisan 1920 Cuma 
günü saat 13.45’te açıldı ve ilk 
toplantısını yaptı. En yaşlı mebus 
olması sebebiyle, Meclis Başkanı 
olarak Sinop Mebusu Şerif 
(Avkan) Bey, açılış oturumunu 
yönetti ve bir açılış konuşması 
yaptı. Şerif Bey bu konuşmasında, 
İstanbul’un işgal edilmesi 
neticesinde saltanat ve hilafet 
merkezinin istiklâlinin ortadan 
kalktığını, bunun ise kabul 
edilemez bir durum olduğundan, 
milletin derhal harekete geçerek 
içerisinde bulunulan Meclis-i 

Âlî’yi teşekkül ettirdiğini ve 
reisi bulunduğu bu Meclisin, 
Müslümanların halifesi olan Sultan 
Vahideddin ile İstanbul’un ve 
bütün vilayetlerin kurtuluşunu 
Allah’ın izniyle sağlayacağını 
belirtti.

Meclisin 24 Nisan 1920 tarihli 
birleşiminde öncelikle mebusların 

mazbataları incelenip karara 
bağlandı. Daha sonra Mustafa 
Kemal Paşa Mütareke’den 
Meclisin açılışına kadar geçen 
süredeki gelişmeleri anlatan bir 
konuşma yaptı ve konuşmasının 
sonunda bir hükümet 
kurulmasına yönelik önergeyi 
Meclise sundu. Bu önergede, 
Heyet-i Temsiliye’nin görevinin 
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sona ermesi, kuvvetler birliği 
esasına dayanan yasama ve 
yürütme yetkilerinin Meclisin 
elinde toplanması ve Meclisten 
seçilmiş bir heyetin hükümet 
işlerini yürütmesi, Meclis 
Başkanı’nın da, aynı zamanda, bu 
heyetin başkanlığını üstlenmesi 
önerilmekteydi. Mustafa 
Kemal Paşa’nın önergesiyle, 

daha sonra Teşkilât-ı Esasiyye 
Kanunu ile resmiyet kazanacak 
olan Meclis Hükümeti denilen 
sistem kurulurken, bunun 
için bir İcra (yürütme) Heyeti 
oluşturuluyordu. Mecliste okunan 
bu önerge ittifakla kabul edilip 
onaylandı. Millete ait bütün 
işleri görmek, memleketin ve 
Halifeliğin kurtuluşunu sağlamak 

amacıyla kurulan Meclisin 
üstünde artık hiçbir kuvvet 
olmayacaktı. Hükümet teşkilâtı, 
esasta mesuliyetsiz bir hükümet 
başkanı ile yasama yetkisine 
sahip denetleyici bir Meclis ve 
Meclisin güvenini taşıyan bir İcra 
Heyeti’nden oluşacaktı. 

Yürütme gücünü üstlenecek 
üyelere “vekil (bakan)” denilmesi 
uygun görüldü. 

Meclis Başkanı, İcra Heyeti’nin 
de başkanı olarak Meclis adına 
imzaya ve kararları onaylama 
yetkisine sahipti. Padişah 
ve İslâm Halifesi, her türlü 
zorlama ve baskıdan kurtulup 
tamamen hür ve bağımsız 
olarak kendini milletin sadık 
sinesinde gördüğü gün, yüce 
Meclisin tanzim edeceği 
kanunî esaslar dairesinde 
saygın yerini alacaktı. Geçici 
kaydıyla da olsa Anadolu’da bir 
hükümet başkanı ya da saltanat 
kaymakamı (padişah vekili) 
görevlendirilmeyecekti. 
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Emine Erdoğan: 
“Türkiye, ‘Benim iman 
dolu göğsüm gibi 
serhaddim var.’ diyen 
insanlarıyla çok büyük 
bir ülkedir. Tarih 
boyunca olduğu 
gibi, bugün de 
aleyhimize oynanan 
tüm oyunlara rağmen, 
bulunduğumuz 
coğrafyada dimdik 
ayakta kalmaya devam 
edeceğiz.”

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
eşi Emine Erdoğan, “Türkiye, 

‘Benim iman dolu göğsüm gibi 
serhaddim var.’ diyen insanlarıyla 
çok büyük bir ülkedir. Tarih 
boyunca olduğu gibi, bugün 
de aleyhimize oynanan tüm 
oyunlara rağmen, bulunduğumuz 
coğrafyada dimdik ayakta 
kalmaya devam edeceğiz.” dedi.

Emine Erdoğan, Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca 3 Mart’ta 
Cumhuriyet Müzesi’nde 
(2. TBMM binası) düzenlenen 
“Millî Egemenliğin 100. Yılında 
Türk Kadını Özel Oturumu”na 

katıldı. Program dolayısıyla 
tarihî mekânında bulunmaktan 
mutluluk duyduğunu vurgulayan 
Emine Erdoğan, “Her şeyden 
önce, İdlib’de şehitlik makamına 
eren Mehmetçiğimize Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum. Rabbim ailelerine 
sabırlar ihsan eylesin. Milletimizin 
başı sağ olsun. Aziz vatanımız ve 
şanlı bayrağımız uğruna canlarını 
feda eden tüm şehitlerimizi 
ilelebet minnetle anacağız.” 
ifadelerini kullandı.

“Akif’in dediği gibi, sıksak şüheda 
fışkıracak bu toprakların her bir 
karışında, şehitlerimizin kanı var.” 

diyen Emine Erdoğan, İstiklal 
Mücadelesi’nin Başkomutanı, 
Cumhuriyet’in kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
kahraman silah arkadaşlarını 
ve kadınıyla erkeğiyle, vatanı 
canından üstün tutmuş tüm 
şehitleri rahmetle yâd ettiğini 
söyledi.

“Bu Meclis, Türk insanının 
bağımsızlık aşkının abidesidir.”

Emine Erdoğan, 2. TBMM’nin 
insanda derin manevi hisler 
uyandırdığına işaret ederek, “100. 
yılında dimdik ayakta duran bu 
Meclis, Türk insanının bağımsızlık 

MİLLÎ 
EGEMENLİĞİN 
100. YILINDA  
TÜRK KADINI
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aşkının bir abidesidir. Bildiğiniz gibi, milletimiz tarihin hiçbir 
döneminde bağımsızlığını asla kaybetmemiştir. ‘Ya istiklal 
ya ölüm’, yaşamanın ancak hürriyetle mümkün olduğunu 
bilen şerefli ve haysiyetli bu milletin parolası olmuştur.” 
diye konuştu. Evet, şüphesiz ki Millî Mücadele zaferine 
kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve vatan sevgisi damgasını 
vurmuştur. Onlar bir yandan tarlayı sürüp ailelerine 
bakarken, bir yandan kundaktaki bebeklerini sırtlarına 
bağlayıp cepheye kağnılarla malzeme taşıdılar. Yaralılara 
baktılar. Yeri geldi cephede savaştılar. Çocuklarına olduğu 
kadar, vatanlarına da ana oldular.”

“Ay yıldız hepimizin kalbine dağlanmıştır.”

Kadınların sadece cephede değil, fikir hayatında da istiklal 
düşüncesinin bayrağını dalgalandırdığını, Erzurumlu Kara 
Fatma, Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Halime Çavuş, 
Gördesli Makbule, Ayşe Çavuş, Nazife Kadın gibi nice 
İstiklal Harbi kahramanı kadının bulunduğunu anımsatan 
Emine Erdoğan, “Hepsinin aziz hatırasını minnetle yâd 
ediyorum. Biz bu ruhu hâlâ dipdiri içimizde taşıyoruz. 
Öyle ki, 15 Temmuz’da, demokrasimize yapılan hain 
saldırıda bu cesur ruh âdeta yüreğimizin derinliklerinden 
dışarı fışkırmıştır. Bir asır sonra yeniden, memleketin her 
bir köşesinde, Türk kadınının elinde bayrağı, kalbinde 
bağımsızlık sevdasıyla direndiğine şahit olduk.” şeklinde 
konuştu.

“Kadınlarımızın ülkemizin başarı yoluna ekledikleri 
kilometreler ortada.”

Emine Erdoğan, Türk kadınına dünyanın birçok ülkesinden 
önce seçme ve seçilme hakkının 2. Mecliste verildiğine 
ve bunun Türkiye için bir milat olduğuna işaret ederek, 
Türk kadınının da bu hakkın ne kadar önemli olduğunu 
kavradığını ve vatanı için çalışmaktan asla geri kalmadığını 
vurguladı.

Zübeyde Hanım’ın özel eşyaları ilk kez gün yüzüne çıktı

Emine Erdoğan ve katılımcılar, programın ardından, 
Cumhuriyet Müzesi’nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
annesi Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım’ın özel 
eşyalarının yer aldığı ve ilk kez ziyaretçilerle buluşturulan 
sergiyi ziyaret etti.

Sergide, Zübeyde Hanım ve kardeşi Makbule Hanım’ın 
özel eşyalarının yarı sıra 1925 yılında Meclis Genel Kurul 
Salonu kürsüsünde konuşmacının arkasında bulunan 
ve 1928 yılına kadar Meclis çalışmalarına tanıklık eden 
Osmanlıca “Hakimiyet Milletindir” levhası, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün hiç gün yüzüne çıkmamış kişisel eşyaları, 
kendi el yazısı ile soyadı kanunu sonrası Yozgat Milletvekili 
Sırrı Bey’e bizzat vermiş olduğu “İçöz” soyadı metni yer aldı.
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TBMM’NİN  
KURULUŞUNUN  
100. YILINDA  
ŞEHZADEBAŞI  
KARAKOLU  
ŞEHİTLERİ  
ANILDI
TBMM’nin kuruluşunun 100. 

yılı etkinlikleri kapsamında 
Şehzadebaşı Karakolu 

baskınının yıl dönümü için 16 
Mart 2020 tarihinde kamu spotu 
hazırlandı.

Kamu spotunda, Şehzadebaşı 
Karakol baskınının gerçekleştiği 

tarihe ve saat 05.45’e dikkat 
çekildi. 

Hazırlanan videoda, “920’nin 
16 Mart’ı. Uykuda kesti kafir 
üçümüzü, kurşuna dizdi ikimizi. 

100 yıl önce İngilizlerin İstanbul’u 
işgal ettiği o gece Zileli Abdullah 

Çavuş, Reşadiyeli Onbaşı 
Mehmet, Şarkışlalı Ömer, 
Balıkesirli Nasuh ve Ödemişli 
Osman hunharca şehit edildiler.” 
ifadesine yer verildi. 

Videonun sonundaki mesajda 
ise “Tüm şehitlerimize saygı ve 
minnetle.” denildi
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TÜM DÜNYA 
MÜCADELE 
EDİYOR

19 
VİRÜSÜ

COVID

İLE

Çin’in Hubey eyaletine 
bağlı Vuhan kentinde 
Aralık 2019’da ortaya çıkan 

Covid-19 salgını, dünya genelinde 
210 civarında ülke ve bölgeye 
yayıldı.  

Dünyanın mücadele ettiği 
koronavirüs pandemisinin 
yayılma hızı dikkat çekerken, 
dünyanın her yerinde hükümetler 
salgınla mücadele konusunda 
çeşitli tedbirler alıyor. Gündelik 
yaşamı değiştiren salgın 
nedeniyle sınırlar kapatılıp, 

uçuşlar durdurulurken, ticari 
faaliyetler de askıya alındı.

Türkiye’nin ise söz konusu 
salgına karşı aldığı tedbirler ve 
önlemlerin yanında aşı ve ilaç 
çalışmaları, bu çalışmalara verdiği 
destek, tüm hızıyla devam ediyor. 

Bu süreçte yaptığı faaliyetler 
ve süreci yönetimiyle dikkatleri 
üzerine çeken Sağlık Bakanlığı 
ve tüm sektör çalışanları 
gösterdikleri gayret ve özveri ile 
tüm Türkiye’nin gönlünü kazandı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
“Tedbirlere gösterdiğimiz özen 
meyvelerini veriyor. Biz günlük 
test imkânlarını artırırken,  
sorumlu davranışlarınız 
vaka sayılarını azaltacak.” 
değerlendirmesi ile vatandaşların 
gösterdiği çabanın boşa 
gitmediğini ifade etti.

Türkiye, bütün dünyaya örnek 
olacak şekilde, daha sağlıklı ve 
daha müreffeh kılmak için her 
gün daha fazla çalışmaya devam 
ediyor.
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Yurt genelinde ‘Evde Kal’ çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan 
“Evde Kal Türkiye” çağrısına tüm yurtta  

büyük oranda uyuluyor. 

Şehrin giriş çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında görev  
yapan jandarma ve trafik ekipleri, sürücülerin ateş ve  

evraklarını kontrol etmeye devam ediyor. Sürücüler ve 
beraberindeki yolcuların ateşini ölçen ekipler, farklı ilden  

gelen sürücülerin ise evraklarını inceledikten sonra  
geçişlerine izin veriyor.

Meslek okullarının koronavirüsle mücadeleye verdiği destek,  
gençlerimizin Türkiye için ne kadar kıymetli olduğunu bizlere 
bir kez daha gösterdi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı mücadelede güçlerini 
birleştiren Türkiye’deki meslek okulları, salgının başlangıcından 
bu yana maske, önlük, tulum, temizlik ve dezenfeksiyon 
materyallerinden yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin 
seri üretimini yapıyor. Üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte 
ana tedarikçilerinden biri haline gelen meslek okulları salgınla 
mücadele döneminde ülkenin en önemli aktörlerinden biri oldu.

Yurt dışından getirilerek 
Covid-19 tedbirleri 

kapsamında öğrenci 
yurtlarında gözlem 

altına alınanlar, 
sunulan hizmet ve 

imkanlardan duydukları 
memnuniyeti dile 
getirdi. Gençlik ve 

Spor Bakanlığına bağlı 
yurtlara yerleştirilenler, 

14 günlük karantina 
sürecinin ardından 

evlerine gönderiliyorlar.

Yurt dışından özel 
izinle getirilen yolcular 
havaalanında sağlık 
kontrolünden geçiriliyorlar
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Çin’de ortaya çıkan yeni 
tip koronavirüs salgınının 
dünyanın tüm ülkelerine 

yayılıp pandemiye 
dönüşmesinin ardından, 

virüse karşı bağışıklık 
sağlayacak serum, aşı ve 

ilacın bulunması için kurumlar, 
kuruluşlar, özel ve kamu 
hastaneleri ile üniversite 

ekiplerinin çalışmaları da hız 
kazandı.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatı, Sağlık 
Bakanlığı ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığının 
koordinasyonunda, 

“ePttAVM.com” 

üzerinden form dolduran 
20-65 yaş arasındaki 
vatandaşlara PTT Kargo 
tarafından ücretsiz maske 
dağıtılıyor. Maske temini için 
https://maske.epttavm.com 
adresindeki formu doldurmak 
yeterli oluyor. Vatandaşların 
her hafta 5 adet maske alma 
hakkı bulunuyor.

Sağlık Bakanlığınca, yeni 
tip koronavirüsle (Covid-19) 
mücadele kapsamında, 
vatandaşların bölgelerindeki 
risk durumlarına bakabileceği 
ve kendi sağlıklarını takip 
edebileceği “Hayat Eve Sığar” 
mobil uygulaması hayata 
geçirildi.

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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Yeni tip koronavirüsten 
(Covid-19) korunmak 
amacıyla Sağlık 
Bakanlığı tarafından 
“Hayat Eve Sığar” 
sloganıyla yapılan 
“Evde Kal Türkiye” 
çağrısına 7’den 70’e 
tüm Türkiye’den destek 
geldi. 

Çağrı kapsamında 
başlatılan kitap 
kampanyası ise büyük 
ses getirdi.

Dünya ülkelerinin etkilendiği 
yeni tip koronavirüsten 
(Covid-19) korunmak 

amacıyla Sağlık Bakanlığı 
tarafından “Hayat Eve Sığar” 
sloganıyla “Evde Kal Türkiye” 
çağrısı karşılık buldu. Salgına 
karşı tek yürek olan Türkiye, 
koronavirüsün, alacağı 
tedbirlerden daha güçlü 
olmadığı bilinciyle daha 
güzel yarınlara evinde kalarak 
hazırlanıyor.

“Evde Kal Türkiye” çağrısına 
siyasilerden, akademisyenlere, 
sivil toplum kuruluşlarından 
sanatçılara kadar 7’den 70’e tüm 
Türkiye’den destek gelirken, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
öğrencilere okumalarını tavsiye 
ettiği kitapların ardından 
başlatılan kitap kampanyası ise 
büyük beğeni aldı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP “EVDE 
KAL TÜRKİYE” ÇAĞRISINA 
UYANLARA KİTAP SETİ HEDİYE 
ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, yeni tip 
koronavirüsle (Covid-19) 
mücadele kapsamında “Evde 
Kal Türkiye” çağrısına uyanlara, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 
öğrencilere okumalarını tavsiye 
ettiği Mustafa Kutlu’nun kitap 
setini gönderdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından 26 Mart 2020 
tarihinde yaptığı paylaşımda, 
“Evde Kal Türkiye” çağrısı 
kapsamında başlatılan kitap 
kampanyasına kendisini de 
çağıran Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür 

ederek, “Güzel davetinize 
katılıyorum.” ifadesini kullandı.

Paylaşımına, evde çekildiği bir 
fotoğrafla yanıt veren ilk 9 kişiye 
Yazar Mustafa Kutlu’nun kitap 
setini hediye eden Şentop, “Bizler 
de ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısına 
uyarak, bu büyük mücadeleye 
destek olmalıyız. Bütün önerilere 
titizlikle riayet etmeliyiz. Allah’ın 
izniyle, birlik ve dayanışma içinde 
bu mücadeleyi kazanacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, dünyanın 
karşılaştığı en büyük salgınlardan 
birine karşı Türkiye’nin de başarılı 
bir mücadele yürüttüğünü 
belirterek, “Sağlık çalışanlarımız 
çok büyük fedakârlıklarla 
çalışıyorlar. Hepsini tek tek tebrik 
ediyorum. Allah yardımcıları 
olsun. Dualarımız daima onlarla.” 
paylaşımını yaptı.

Bir zincir şeklinde yayılan 
kampanyada Şentop, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 
kampanyaya katılmaya davet etti. 

Çavuşoğlu, Meclis Başkanı 
Şentop’a, güzel daveti için 
teşekkür ederek, “Ben de varım.” 
ifadesini kullandı.

HAYAT EVE SIĞAR: 

EVDE KAL 
TÜRKİYE!
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KORONAVİRÜS SALGININDA 
“ULUSAL ÇAPTA EĞİTİM”
Türkiye, 184 ülkede 

1,5 milyarın üzerinde 
öğrencinin eğitimden 

mahrum kalmasına da yol açan 
koronavirüs (Covid-19) salgını 
dolayısıyla milyonlarca öğrenciye 
ulusal çapta uzaktan eğitim 
başlatan dünyadaki iki ülkeden 
biri oldu.

MEB’in yürüttüğü uzaktan 
eğitim yayınlarının TRT EBA 
televizyonlarında 23 Mart 
itibarıyla başlatılması ve Bilim 
Kurulunun da önerisiyle 30 
Nisan’a kadar sürdürülmesi 
kararlaştırıldı.

Millî Eğitim Bakanlığınca 
uzaktan eğitim çalışmaları, 3 
ayrı televizyon kanalından ve 
dünyanın en büyük dijital eğitim 
platformu EBA üzerinden 18 
milyonun üzerinde öğrenciye 
ulaşıyor.

Çocukların derslerini TRT EBA TV 
üzerinden takip etmeleri, ders 
tekrarları, konu eksikleri ve sorular 
için EBA’yı kullanmaları öneriliyor. 

Sisteme yüklenme olmaması için 
EBA’yı hangi sınıfların hangi saat 
aralığında kullanması gerektiği 
öğrencilere bildiriliyor. 

EBA’da öğrencilere, 1600’den 
fazla ders ve 20 binin üzerinde 
etkileşimli içerik sunuluyor.

Öte yandan Bakanlık, uzaktan 
eğitim sürecinde öğretmen ile 
öğrenci arasındaki mesafeyi 
ortadan kaldırarak etkileşimli 
ders işlenmesine imkân sağlayan 
canlı sınıf uygulamasının 8. ve 
12. sınıflar için pilot çalışmalarını 
başlattı. 

Uygulamanın, pilot çalışmaların 
ardından kademeli olarak  
Türkiye geneline yaygınlaştırılması 
planlanıyor.
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Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
30 Mart 2020 tarihinde 

Cumhurbaşkanlığı Kabine 
Toplantısı’nın ardından 
yaptığı “Millete Sesleniş” 
konuşmasında, devlet olarak, 
alınan tedbirler, açıklanan 
ekonomik ve sosyal destek 
paketleriyle, vatandaşların 
yanında olduğunu 
gösterdiklerini ve göstermeye 
de devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
devletin öncülük etmesi 
gerektiğini gördükleri için 
‘Millî Dayanışma Kampanyası’ 
başlattıklarını belirterek, şu 
ifadeleri kullandı: 

“ ‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ 
diyerek başlattığımız bu 
kampanya için, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 
tarafından bir yardım hesabı 
açıldı. Amacımız, yevmiye ile 
geçimini sürdüren kesimler 
başta olmak üzere, alınan 
tedbirlerden dolayı mağdur 
olan dar gelirli vatandaşlarımıza 
ilave destek sağlamaktır.

Her ilde ve ilçede bulunan 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 
ihtiyaç sahibi vatandaşların 
belirlenerek yardımlar 
kendilerine sunulacak. 
Gerekirse muhtarlıklarımızı da 

devreye alarak, kampanyada 
toplanan paraların en doğru 
şekilde yerine ulaşmasını temin 
edeceğiz.”

Kampanyaya 7 aylık maaşını 
bağışlayarak start veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  
Meclis’teki tüm milletvekillerini, 
AK PARTİ başta olmak üzere 
tüm partilerin teşkilatlarını, 
tüm belediye başkanlarını 
ve bürokratları kampanyaya 
katılmaya davet etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “ Bu süreç içinde en 
büyük katkıyı işadamlarımızdan 
ve hayırseverlerimizden 
bekliyoruz. İnşallah yaşadığımız 
sıkıntılı günleri geride 
bıraktığımızda, hatırlayacağımız 
en güzel şeylerden biri de, işte 
bu birlik, beraberlik, kardeşlik, 
dayanışma fotoğrafımız 
olacaktır.” diyerek sözlerini 
sonlandırdı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA 
ŞENTOP KAMPANYAYA İLK 
DESTEK VEREN İSİMLERDEN 
OLDU 

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
yardım kampanyasına tüm 
Türkiye’den yoğun destek 
geldi. Siyaset, spor, sanat ve 
iş dünyasından birçok isim ve 
kamu yöneticisi kampanyaya 
katıldığını duyurdu.  

Dünya genelinde  
184 ülkenin etkilendiği  
yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınına karşı 
devletin tüm kurumları ile 
verdiği ulusal mücadele 
ile adından söz ettiren 
Türkiye’de, 83 milyon 
vatandaş birlik ve 
beraberlik içinde “Evde Kal 
Türkiye” çağrılarına uyarak, 
salgına karşı mücadelesini 
topyekûn sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı  
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderlik ettiği
‘Biz bize yeteriz Türkiyem’ 
sloganı ile Covid-19’un 
ekonomik etkilerine 
karşı başlatılan millî 
dayanışma kampanyası 
için Türkiye tek yürek 
olurken, kampanyaya 
siyaset, sanat, spor ve iş 
dünyası başta olmak üzere 
vatandaşlardan yoğun 
destek geldi.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

Hükümetten birçok bakan ve 
belediye başkanı da maaşlarını 
bağışlayarak kampanyayı 
desteklediğini açıkladı.

‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ 
kampanyasına destek veren ilk 
isimlerden biri de TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop oldu. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 30 Mart 2020 tarihinde 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, içinden geçilen 
zor günlerin birlik ve dayanışma 

içinde aşılacağını belirterek, 
şunları kaydetti:

“Zor günlerden geçiyoruz. Birlik 
ve dayanışma içinde, birbirimizi 
gözeterek, birbirimize sahip 
çıkarak bu zor günleri aşacağız, 
inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. 
Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı 
mücadelemizden de hep birlikte 
galip çıkacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek 
başlattığı ve öncülük ettiği millî 

dayanışma kampanyası birlik 
ve beraberliğimizin somut 
sonuçlarını ortaya koyacaktır. 

Kendilerine öncülüğü ve 
yol açıcılığı için şükranlarımı 
sunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı olarak “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” kampanyasına ben de 
5 maaşımla katılıyorum. 

Bu zor günleri birlik ve dayanışma 
içinde aşacağız inşallah.”
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Tüm dünyayı tehdit eden 
koronavirüs salgınının, 
etkilerinin ve alınabilecek 

önlemlerin değerlendirildiği 
Koronavirüsle Mücadele 
Eş Güdüm Toplantısı 18 
Mart 2020 tarihinde Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında Çankaya 
Köşkü’nde yapıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan toplantının ardından 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” 
paketini açıkladı. 

Hükümet, koronavirüs salgının 
etkilerini azaltmak için  
Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi 
ile 100 milyar liralık bir kaynak  
setini devreye aldı.

İŞ DÜNYASINDAN EKONOMİK 
İSTİKRAR PAKETİNE TAM DESTEK 

Sağlık sektöründe alınan önemli 
tedbirler ve ekonomide atılan 
kritik adımlarla dünyada örnek bir 
ülke olan Türkiye’de “Ekonomik 
İstikrar Kalkanı” paketi iş 
dünyasına ışık olurken, işletmeler 
ve bireylere de can suyu oldu. 
İş dünyasından pakete destek 
geldi. 

TBMM Başkanı Şentop: 
Dünyanın ve ülkemizin içinden 
geçtiği belirsizlik sürecinde 
vatandaşlarımız için yol 
gösterici mahiyette 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop da, sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşım 
ile “Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketi”ne desteğini şu ifadelerle 
belirtti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı perspektifler ve onlara 
göre alınan tedbirler çok önemli. 
Dünyanın ve ülkemizin içinden 
geçtiği belirsizlik sürecinde 
vatandaşlarımız için yol gösterici 
mahiyette. 

Bu süreçteki mücadelede 
olmazsa olmaz ikinci ayak, 
vatandaşlarımızın sükûnetle 
ama titizlikle ve kararlılıkla yetkili 
mercilerin açıkladığı tedbirlere 
uymasıdır. Kendimizi, birbirimizi, 
milletimizi düşünerek,  
sorumluluk içinde davranmak 
çok önemli. Özellikle evden 
çıkmamak ilk kural. Bu zor günleri 
hep birlikte dayanışma ile 
aşacağız inşallah.”

CAN SUYU:   
“EKONOMİK İSTİKRAR 
KALKANI PAKETİ”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 17 Mart 2020 
tarihinde Mecliste gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulundu, 
gazetecilerin sorularını cevapladı.

TBMM BAŞKANI  
ŞENTOP’TAN
KORONAVİRÜS  
TEDBİRLERİNE 
İLİŞKİN  
AÇIKLAMALAR
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, dünya 
ülkeleri ile birlikte 

Türkiye’nin de etkilendiği 
koronavirüs salgınına ilişkin 
yaptığı açıklamada, sadece 
Türkiye değil, dünya olarak 
zor bir imtihan sürecinden 
geçildiğini, gelişmelerin takip 
edildiğini belirterek, Türkiye’nin 
yeni tip koronavirüs konusunda 
başka ülkelerin tecrübelerini de 
değerlendirerek çok erken ve sıkı 
tedbirler aldığını anımsattı.

Meclis Başkanı Şentop, bugüne 
kadarki sürecin devlet tarafından 
çok iyi yönetildiğini, bundan 
sonra da yönetilmeye devam 
edileceğini ifade etti.

“Sivil kahramanlıklara ihtiyaç 
var”

Sürecin bundan sonraki 
başarısının, vatandaşların 
birlikte hareket etmesi, iş birliği 
içerisinde açıklanan tedbirlere 
çok dikkatli ve sıkı bir şekilde 
uyulmasıyla mümkün olacağını 
belirten Şentop, vatandaşların, 
Sağlık Bakanlığının açıklamalarını 
yakından takip etmesini,  
“14 tedbir”e uymasını istedi.

TBMM Başkanı Şentop, “Bu bir 
vatandaşlık, insanlık borcudur. 
Sadece kendimizi değil yakın 
çevremizdekiler başta olmak 
üzere bütün vatandaşlarımızı riske, 
tehlikeye atıyoruz. Bu bakımdan 
bu günlerde sivil kahramanlıklara 
ihtiyaç var. Sivil kahramanlık da; 
bu tedbirleri dikkatle okumak, 
takip etmek ve mümkün 
olduğu kadar yakınlarımıza, 
etrafımıza anlatmak ve onların 
da uygulamalarını sağlamak. Bu 
açıdan bütün vatandaşlarımıza 
başta kadınlarımıza, çocuklarımıza 
bunları anlatma ve bunlara dikkati 
sağlama konusunda da özel 
olarak görevler düşüyor.” diye 
konuştu.

“Yetkili kişi ve kurumların 
açıklamalarına itibar edilmeli”

Mustafa Şentop, bir başka 
önemli vatandaşlık borcunun da 
devletin yetkili kişileri ve kurumları 
tarafından yapılan açıklamalara 
itibar etmek, bunun dışında kalan 
manipülatif açıklamaları dikkate 
almamak olduğunu belirtti.

Bu sürecin en önemli kısmının 
da panik havasının oluşmasını 
engellemek olduğuna işaret 
eden Meclis Başkanı Şentop, 
sürecin yönetiminde bunlara 
müsaade edilmemesi gerektiğini 
söyledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, şunları kaydetti:

“Bugün bunlardan bir tanesi, 
TBMM’de bazı milletvekillerinin, 
-sayı da veriyor, manipülatif bir 
hesap, bir provokasyon hesabı- 
17 milletvekili, umreden dönen 
milletvekilleri güya VIP’ten 
kaçmışlar... Nasıl oluyorsa o? 
Mart ayının başından itibaren 
yurt dışına çıkan ve yurt dışından 
dönen milletvekillerimizin 
bilgisi var. Bunlar arasında 
umreye giden, umreden dönen 
herhangi bir milletvekili yok. Bu 
milletvekillerimizin hemen hemen 
tamamı Avrupa ülkelerinden 
dönmüş milletvekillerimiz. Farklı 
siyasi partilerimizden var. Bir 
tanesi Özbekistan’dan, bir tanesi 
Tanzanya’dan, bir de KKTC’den 
gelen milletvekilimizdir. Bunun 
dışındakilerin büyük bir kısmı 
Avrupa ülkelerinden...

Bu arkadaşlarımızla ilgili olarak 
ben de partilerimizin grup 
yönetimleriyle görüştüm. 
Onların zaten bilgileri var. 
Milletvekili arkadaşlarımız da 
sorumluluklarının gereği olarak 
kendilerini, bu öngörülen 
azami sürede, 14 günlük süre 
içerisinde evlerinde karantinaya 

almış durumdalar. Ben bunların, 
kendileri tarafından takip edildiğini 
biliyorum, grup yönetimlerimizin 
de bu konuda bilgileri var.”

“Yurt dışından 1 Mart’tan 
itibaren gelen milletvekili  
sayısı 31”

Şentop, yurt dışından dönen 
milletvekilleriyle iletişim kurup 
kurmadığı sorusunu ise,  
“Yurt dışından 1 Mart’tan itibaren 
gelen milletvekili sayısı 31. 
Milletvekillerimizin durumlarıyla 
ilgili grupların da bilgisi var. 
Kendileri bu anlamda, sosyal 
izolasyonla onu sağlamış 
durumdalar. Hepsiyle ilgili 
bu anlamda bir bilgimiz var. 
Takipteyiz. Uydurma, yalan 
haberlere itibar edilmemesini 
istiyorum.” diye yanıtladı.

Okullarda eğitime ara 
verilmesinin bir tedbir olduğunun 
unutulmaması gerektiğini 
vurgulayan TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, şu ifadeleri 
kullandı:

“Bu, birçok ülkeye göre erken 
dönemde alınmış bir karar. 
Çocukları evde tutma konusunda 
bütün eğitimcilerimize, 
pedagoglarımıza, 
psikologlarımıza, sosyal 
psikologlarımıza çağrı yapıyorum: 
Evlerde çocukları meşgul edecek 
programlar, çalışmalarla ilgili 
tavsiyelerini televizyonlardan, 
yayın organlarımızdan iletmelerini, 
açıklamalarını teklif ediyorum. 

Özellikle temel prensiplerimiz 
bu 14 kuraldır. Ona dikkatle riayet 
etmek lazım. 

Çok büyük teoriler, laflar var, 
dünyanın geleceğiyle ilgili falan; 
bunlara itirazım yok ama herkes 
önce elini iyi yıkasın, daha sonra 
diğer kalan hususları konuşmaya 
başlasın.” 
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Çin’in Vuhan kentinde 12 
Aralık 2019’da ortaya 
çıkan yeni tip koronavirüs 

salgınına (Covid-19) karşı 
dünyanın pek çok ülkesi 
mücadelesini sürdürüyor. 
Tüm dünya ülkeleri ile birlikte 
Türkiye’nin de etkilendiği 
salgında, Türkiye aldığı 
önlemler ve gösterdiği 
birlik ve beraberlik 
tablosu ile tüm 
dünyaya örnek 
olmaya devam 
ediyor.

Devletin tüm 
kurum ve 
kuruşlarının 
seferberlik anlayışı 
ile çalışmalarına 
devam ettiği bu 
dönemde, Türkiye’nin 
tek yürek olarak hareket 
etmesi, sıkıntılı süreç 
sonrasında Türkiye’yi bekleyen 
aydınlık yarınlar için doğacak yeni 
ve güzel günlere göz kırpıyor. 

Koronavirüse karşı bilincin gün 
geçtikçe artarak, devam etmesi, 
14 gün kuralına gösterilen 

riayet, ihtiyaç olan maske ve 
kolonyaların Cumhurbaşkanlığı 
tarafından dağıtılması, bir 
çok okul ve kuruluş başta 
olmak üzere maske üretimine 

başlanması, vatandaşa maskelerin 
devlet eliyle ücretsiz dağıtımı, 
koronavirüs için ekonomi 
alanında alınan önlemler ve 
vatandaşa verilen destekler 

devam ederken, “komşusu açken 
tok yatamayan” Türkiye’de herkes 
imkanları dahilinde elinde olanı 
paylaşıyor.

İlk olarak, 65 yaş ve üzeri olan 
ve kronik rahatsızlığı bulunan 

vatandaşlar için, ardından 
20 yaş altındakiler için 

sokağa çıkma yasağı 
ilan edilmesi ile 

birlikte, Devlet eliyle 
ihtiyaç sahibi olan 
ve “evlerinden 
çıkamayan” tüm 
vatandaşların 
ihtiyaçları da 
karşılanmaya 
devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığının 
genelgesi sonrasında 

22 Mart’ta Polis, 
Jandarma, Bekçi, AFAD 

personeli gibi kamu 
çalışanlarından oluşan “Vefa 
Sosyal Destek Grubu”, ülkenin 
dört bir yanındaki talepleri 
karşılıyor.

Vatandaşların 112, 155 ve 156 
numaralarına yaptıkları çağrılara 

Devletin tüm 
kurum ve kuruşlarının 
seferberlik anlayışı ile 

koronavirüs salgınına (Covid-19) karşı 
çalışmalarına devam ettiği bu dönemde, 

İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrasında 22 
Mart’ta Polis, Jandarma, Bekçi, AFAD personeli 

gibi kamu çalışanlarından oluşan 
“Vefa Sosyal Destek Grubu”, 

ülkenin dört bir yanındaki talepleri karşılarken, 
Türkiye’nin tek yürek olarak hareket etmesi, 

sıkıntılı süreç sonrasında Türkiye’yi 
bekleyen aydınlık yarınlar için 
doğacak yeni ve güzel günlere 

göz kırpıyor.

DEVLETİN 
“ŞEFKAT ELİ” 
VATANDAŞIN 

ÜSTÜNDE

Vefa 
SOSYAL 
DESTEK 
GRUBU
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istinaden hazırlanan ihtiyaç 
paketleri, polis, asker ve 
zabıta ekipleriyle sahiplerine 
ulaştırılıyor. 

Vatandaşların sadece gıda 
ihtiyaçları değil, ilaç ve banka ile 
resmi işlemler gibi ihtiyaçlarını 
karşılamak için seferber olan 
Emniyet Müdürlüğü, Jandarma 
Komutanlığı, yerel yönetimler, 
AFAD ve Kızılay ekipleri tüm 
Türkiye’ye yardım ederek, 
Devletin şefkat elini vatandaşa 
ulaştırıyorlar.

Bu salgını yenmek için tüm 
vatandaşların kendilerine 
düşen görevi yerine getirmeye 
çalıştığı bu zor günlerde, 
titizlikle yapılan çalışmalar 
yüzleri güldürüyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu’na  

çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor.

112 155 156
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TÜRKİYE’NİN YARDIM ELİ 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA ULAŞIYOR
Türkiye, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) ile mücadele 
kapsamında şimdiye kadar  
5 kıtada 60’ı aşkın ülkeye tıbbi 
yardım ve teknik donanım 
desteğinde bulundu. Arnavutluk, 
Amerika, İngiltere, Kuzey 
Makedonya, Karadağ, Sırbistan, 
Bosna-Hersek, Kosova, Somali 
yardım gönderilen ülkelerden 
bazıları. Yardımlar koronavirüs 
(Covid-19) salgınına karşı askerî 
kargo uçağı ile gönderildi. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
da sosyal medya paylaşımıyla 
Türkiye’nin Balkan ülkelerine 
desteğini vurguladı.

Türkiye, Covid-19’la 
mücadeleye destek 
amacıyla, yardım talebinde 

bulunan 5 Balkan ülkesine Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla tıbbi yardım 
malzemesi gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan 
maske, tulum ve hızlı tanı kitinden 
oluşan malzemeler, Etimesgut 
Askerî Havaalanı’ndan A400M  
tipi kargo uçağına yüklenerek 
yola çıktı. İlk olarak Sırbistan’a 
gidecek uçaktaki yardım 

malzemelerinin üzerine, 
gönderilen ülke dillerinde  
ve Türkçe, Mevlana’nın, 
“Ümitsizliğin ardında nice ümitler 
var. Karanlığın ardında nice 
güneşler var.” sözlerine yer 
verildi. 

Ümitsizliğin ardında nice ümitler var.
Karanlığın ardında nice güneşler var.

Hz. Mevlana
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İspanya 
ve İtalya 

da tıbbi yardım 
gönderilen  

ülkeler arasında.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da 
sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı 
paylaşımda, Türkiye’nin koronavirüs (Covid-19) 
ile mücadele kapsamında Balkan ülkelerine 
tıbbi yardım göndererek, Türkiye’nin, Covid-19’la 
mücadelede dost ve kardeş Balkan ülkelerini 
yalnız bırakmadığını belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
paylaşımında, “Türkiye, Covid-19’la mücadelede 
dost ve kardeş Balkan ülkelerini yalnız bırakmıyor. 
Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-
Hersek ve Kosova’ya tıbbi yardımları taşıyan askerî 
kargo uçağı Ankara’dan hareket etti. Türkiye’nin 
yardım eli hep kardeşlerimizin üzerinde olacaktır.” 
ifadelerini kullandı.



Meclis personeline 
uzaktan veya 
dönüşümlü çalışabilme 

imkânı getirilirken, giriş 
kapılarında termal kamera 
uygulaması başlatıldı. 

Personele bulunduğu alanda 
kumanya dağıtımı uygulamasına 
geçen Mecliste, 284 noktaya 
alkol bazlı sıvı el dezenfekte 
aparatı yerleştirilip, uygun 
alanlara, Sağlık Bakanlığınca 
enfeksiyonla mücadelede el 
hijyenine önem verilmesine 
yönelik hazırlanan uyarı afişleri 
asıldı.

TBMM’ye ziyaretçi yasağı 30 
Nisan 2020 tarihinde kadar 
uzatıldı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun, 
yeni tip koronavirüsle (Covid-19) 
mücadeleye ilişkin tavsiyeleri 
doğrultusunda TBMM’de de bir 
dizi tedbir hayata geçirildi.

MECLİS KORONAVİRÜSE KARŞI 
İLAÇLANIYOR

Mecliste Genel Kurul Salonu 
başta olmak üzere milletvekili 
odaları, çalışma odaları, toplantı 
salonları, koridorlar ve genel 
kullanım alanlarında belirli 
periyodlar ile dezenfeksiyon 
yapılıyor. Dezenfeksiyon 
işleminde insan sağlığına hiçbir 
şekilde zararı olmayan bir ilaç 
kullanılıyor.

TBMM’de 284 noktaya alkol 
bazlı sıvı el dezenfekte aparatı 
yerleştirilmiş olup, uygun alanlara, 
Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla 
mücadelede el hijyenine önem 
verilmesine yönelik hazırlanan 
uyarı afişleri asıldı.

MECLİS PERSONELİ UZAKTAN 
VEYA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞIYOR

TBMM Başkanlığı, yeni tip 
koronavirüs salgını nedeniyle 

Mecliste asgari personelle 
çalışma genelgesi yayımladı. 
TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 
imzasıyla 23 Mart 2020 tarihinde 
yayımlanan “idari izin” konulu 
genelgede, dünyada ve 
Türkiye’de yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınının oluşturduğu 
sağlık tehdidi nedeniyle TBMM 
bünyesinde alınan tedbirler yer 
aldı.

Genelgeye göre, kamu 
hizmetlerinin yürütülmesinde 
herhangi bir aksamaya mahal 
verilmeksizin söz konusu 
salgından kaynaklanan risk ve 
tehditlerin en aza indirilmesi 
amacıyla, hizmetlerin devamını 
sağlayacak şekilde gerekli 
tedbirlerin alınması ve zorunlu 
hizmetlerin yürütülmesi için 
asgari seviyede personel 
bulundurulması şartıyla,  
yeterli sayıda yönetici ve 
personel, dönüşümlü  
çalışacak.

MECLİS, KORONAVİRÜSE  
KARŞI ALDIĞI TEDBİRLER İLE 
SALGINLA MÜCADELESİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
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Dönüşümlü çalışan personel, 
fiilen göreve gelmediği süre 
zarfında idari izinli sayılacak.

Çalışma şekli uzaktan çalışmaya 
uygun olan birim ve görevlerde 
çalışan personel, uzaktan çalışma 
esasına göre görevlerini yerine 
getirebilecek. Uzaktan veya 
dönüşümlü olarak çalışacak 
personel, birim başkanlıklarınca 
belirlenecek.

Uzaktan veya dönüşümlü olarak 
çalışan personel ile yeni tip 
koronavirüs salgını kapsamında 
daha önce idari izinli sayılan 
personel, birim amirlerinin izni 
dışında görev mahallerinden 
ayrılmayacak. 

Bunlardan hizmetine ihtiyaç 
duyulanlar, çağrıldıkları anda 
görevlerine ve görev yerlerine 
dönmek zorunda olacak.

Yeni tip koronavirüs salgını 
kapsamında daha önce idari izinli 
sayılanlar yeni bir karar alınıncaya 
kadar idari izinli sayılmaya devam 
edilecek. Mazeret izni kullananlar, 
uzaktan veya dönüşümlü çalışma 
sistemine dahil olmak istedikleri 
takdirde izinlerini kesip göreve 
başlamak suretiyle uzaktan veya 
dönüşümlü çalışma imkanından 
yararlanabilecek.

TBMM’DE KORONAVİRÜSE 
KARŞI TERMAL KAMERA 
UYGULAMASI BAŞLADI

TBMM’nin Çankaya, Dikmen ve 
Ayrancı giriş kapılarına, vücut 
ısısını ölçen ve 38 derece ve 
üstü ateş olması durumunda 
alarm veren termal kameralar 
yerleştirildi. Meclise giriş 
yapanların termal kamerayla 
taranmasına başlandı.

Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri 
yapıldıktan sonra Meclise 
girişlere izin veriyor.

TBMM’DE KUMANYA DÖNEMİ 

TBMM personel lokantası, 
koronavirüsle mücadele 
kapsamında kapatılarak, 
personele bulunduğu alanda 
kumanya dağıtımı uygulamasına 
geçildi.

Personel lokantası, risk ve 
tehditlerin önlenmesi amacıyla 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un oluruyla kapatıldı. 
Çalışmalarını sürdüren Mecliste, 
hizmetlerin kesintiye ve aksaklığa 
meydan verilmeden devamının 
sağlanması için dönüşümlü 
çalışan personele, bulunduğu 
alanda kumanya dağıtılması kararı 
verildi.

Bu kapsamda geçici görevliler, 
emniyet hizmetleri sınıfında 

istihdam edilenler ile stajyerler 
dâhil Meclis personeline, 
kumanya dağıtımına başlandı. 
Mecliste kumanya uygulamasının, 
asgari personelle çalışma 
şartları ortadan kalkıncaya kadar 
sürecek.

TBMM’YE ZİYARETÇİ YASAĞI 
UZATILDI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
tedbirleri kapsamında TBMM’ye 
ziyaretçi yasağı 30 Nisan 2020 
tarihinde kadar uzatıldı. TBMM 
Başkanlığı İdari Amirlerinin 
imzasını taşıyan 31 Mart 2020 
tarihli duyuruda, TBMM yerleşkesi 
ve eklentilerinde alınan tedbirler 
doğrultusunda 01-30 Nisan 
2020 tarihleri arasında ziyaretçi 
girişlerinin yapılamayacağı 
bildirildi.

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, İzmir’den 
gelen bir grup ana sınıfı 

öğrencisini 12 Mart’ta makamında 
kabul etti. 

İstiklal Marşı’nın kabulünün 
99’uncu yılı nedeniyle Meclise 
ziyaret gerçekleştiren İzmir 
Gaziemir Özel Şeyma Kılınç 
Anaokulu öğrencileri, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a 
İstiklal Marşı sürprizi yaptı. 6 yaş 

grubundan 11 ana sınıfı minik 
öğrencileri İstiklal Marşı’nın 10 
kıtasını ezbere okudu. TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ana sınıfı öğrencilerini alkışlayarak 
kutladı ve hediyeler verdi.

Ziyaret sırasında kameralara, 
gündemdeki koronavirus 
nedeniyle ilginç görüntüler 
de yansıdı. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
minik öğrencilere virüse karşı 

tavsiyelerde bulunurken 
öğrenciler de ellerini 
dezenfektan ile temizlemeyi 
ihmal etmedi.

Ziyaret sonunda TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, okul 
müdürü Şeyma Kılınç ve 6 yaş 
öğretmeni Zeynep Turgut ile 
öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. 

Kabulde AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Cemal Bekle de yer aldı.

“İstiklal Marşı, büyük şair ve dava adamı Mehmet 
Akif Ersoy’un, Anadolu’nun dört bir yanında devam 
eden Millî Mücadele’nin ruhunu ve kararlılığını 
yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye 
coşku ve heyecan kazandıran abidevi eseridir.

İstiklal Marşı, zalime, işgalciye ve sömürgeciye 
boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir 
direnişin destanıdır. Merhum Akif’in mısraları, Millî 
Mücadele’nin ruhunu temsil eden, sadece lafzıyla 
değil, manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir 
coşkudur, heyecandır.

Bugün yediden yetmişe, hepimizin aynı inanç 
ve heyecanla okuduğumuz, ezberlediğimiz ve 
haykırdığımız bu marşın her mısrasında, tarih vardır, 
medeniyetimizin ortak değerleri, vatan ve bayrak 
aşkı vardır. 99 yıl önce kaleme alınan ve Akif’in 
kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş, milletin 

tüm fertlerinin aynı 
heyecan ve imanla 
verdiği İstiklal 
Harbi’nin âdeta 
manifestosudur. 
Varlığımıza ve 
birliğimize yönelik her tehdit karşısında, “nazlı” ve 
“şanlı” hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin 
ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir.

İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümündeyiz. 
Aynı zamanda TBMM’nin kuruluşunun ve Millî 
Mücadele’nin de 100. yılını idrak ediyoruz. Başta 
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy olmak üzere, bu 
toprakları bize vatan kılan tüm kahramanları, rahmet 
ve minnetle yâd ediyorum.”

Prof. Dr. Mustafa Şentop 
TBMM Başkanı

İZMİR’DEN 
GELEN MİNİK 
ÖĞRENCİLERDEN 
TBMM BAŞKANI 
ŞENTOP’A İSTİKLAL 
MARŞI SÜRPRİZİ

İSTİKLAL MARŞI’NIN 
KABUL EDİLİŞİNİN 
99. YILI
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18 MART
ÇANAKKALE ZAFERİ



TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:

“105. yıl dönümü iftiharla kutlanan Çanakkale Zaferi, 
Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde, vatan ve 
millet sevgisiyle yazdığı bir kahramanlık destandır.

Çanakkale ruhu, milletimizin inancı, azmi ve 
kararlılığıyla hiçbir engel tanımayacağının, 
bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde 
her şartta zafere ulaşacağının müjdecisidir. Aziz 
milletimiz, dünyaya ‘Çanakkale geçilmez.’ dedirten 
atalarımızdan bizlere kalan mirastan ilham ve kuvvet 
alarak, her daim ülkemizi muasır medeniyetler 
seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır. 
Şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet 
sahip çıkacak, kahramanlık ve fedakârlık timsali 

şehitlerimizden devraldığımız mirası, vatanına, birlik 
ve beraberliğine sonsuza kadar sahip çıkacak olan 
yeni nesillere emanet edeceğiz. Çanakkale’de 
yatan yüz binlerce şehidimizi yâd ederken, 
şehitlerimize olan şükran borcumuzun ancak 
vatanımıza, bayrağımıza ve milletimizi zafere taşıyan 
hasletlere her zaman sahip çıkarak ödenebileceğini 
vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Çanakkale 
Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler 
Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan 
olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. 
Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Devletin zirvesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 98’inci yıl dönümü 
dolayısıyla mesaj yayımladı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  

Çanakkale Zaferi’nin, Türk milletinin birlik ve 
beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle  
yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu  
söyledi.

Liderler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi için  
mesaj yayımladı. 
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“Çanakkale Zaferimizin 105. Yılı kutlu olsun. Rabbim tüm şehitlerimize ve gazilerimize rahmet eylesin. 
Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Çanakkale ruhunu dipdiri bir şekilde yaşatmayı gaye edinen 
Alperenler var oldukça devletimiz ebed müddet var olacaktır.”

 BBP GENEL BAŞKANI MUSTAFA DESTİCİ:

“Millî Kurtuluş Savaşımızın ön sözünün yazıldığı Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılını kutluyor; başta Ulu 
Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi ve 
gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

 CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU:

“105. Yıl dönümünü idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi, akıllara durgunluk veren bir büyük destan, tarihin 
adeta sil baştan yazıldığı muazzam bir direniştir. 
Bugün Çanakkale Zaferimizin 105. Yıl dönümünü, büyük bir iftihar ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale, 
tarih önünde yok sayılmak istenen bir milletin, küllerinden yeniden doğduğu yerdir. Çanakkale şuurdur, 
imandır, iradedir. Zaferleri büyük silahların ve orduların değil, yaşarken ve can verirken “şehadet”le 
yoğrulan kahramanların kazandığının ispatıdır.

Çanakkale’de yazılan bu destanın heyecanı ve coşkusu, İstiklal Harbi’nin zaferleriyle devam etmiş; Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile taçlanmıştır. 

Bu vesileyle Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi,  
başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları  
şad, mekânları cennet olsun.”

 TBMM BAŞKANI PROF. DR. MUSTAFA ŞENTOP:

“Çanakkale Deniz Zaferi yüksek bir ruhun, yüce bir ufkun pırıltılı mükâfatı. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
105’inci yıl dönümünde birbirimize kenetlenerek, kurallara harfiyen uyarak, dayanışma ve yardımlaşma 
vakarını harekete geçirerek melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız başlıca dileğimdir. 

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz 
şehitlerimize, Çanakkale’de zalimlere direnen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, şanlı hatıralarını 
şükran ve saygıyla anıyorum.”

 MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ:

“Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakârlık  
yapması, büyük zaferler kazanmasıdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bunu bir kez daha 
hatırlıyor, aziz kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.”

 SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI TEMEL KARAMOLLAOĞLU:

“Türk’ün şaha kalktığı muhteşem destanı 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. Tarihin akışını değiştiren 
kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi,  
“Ne mutlu Türküm diyene!”

 İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:
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Çanakkale Deniz Zaferi, 
Osmanlı Ordusu’nun I. 
Cihan Harbi’nde elde ettiği 

en önemli galibiyet olduğu gibi 
Türk askerî tarihinin de en mühim 
zaferlerinden biridir. Bu galibiyete 
bedel olarak, 60 bine yakın 
şehit olmak üzere, toplam 200 

binin üzerinde zayiat verilmesi 
muharebelerin ne kadar şiddetli 
geçtiğinin bir göstergesidir. 
Zayiatın bu kadar fazla olmasının 
en önemli iki sebebi ilk kez 
dikenli tellerin bir savunma aracı, 
makineli tüfeğin ise bir saldırı 
silahı olarak muharebelerde 

kullanılması 
sebebiyle idi. 

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

İtilaf Devletleri’nin 
Boğaz’a ilk 
taarruzu 19 Şubat 
1915’te oldu. Bu 
bombardımanda 

bir başarı elde edemeyen 
Müttefik donanması ikinci 
harekâtını 25 Şubat’ta 
gerçekleştirdi. Bu ikinci saldırı 
harekâtı başarılı olurken Boğaz’ın 
giriş tabyaları Orhaniye, Kumkale, 
Ertuğrul ve Seddülbahir ağır 
hasar aldı. Müttefik donanması, 
bu saldırı sonrasında Boğaz 
içerisine doğru yol aldı ve hedefi 
Kilitbahir-Çanakkale arasındaki 
müdafaa hattının susturulması 
ve Boğaz’ı koruyan mayınların 
temizlenmesi olarak belirledi. 

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

DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİREN
ZAFER: 18 MART 1915
BOĞAZ HARBİ
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alınamaması ile birlikte bölgenin 
Müttefik donanması tarafından 
manevra alanı olarak kullanılması 
sonucu bölgeye mayın 
döşenmesine karar verilmiş, 
Nusret Mayın Gemisi, 8 Mart 
1915’te sabaha karşı donanma 
gemilerinin Boğaz’da olmadıkları 
bir anda, Tophaneli Yüzbaşı 
Hakkı Bey komutasında Nara’dan 
hareket ederek toplam 26 mayını 
100-150 metre aralıklarla kıyıya 
paralel olarak denize dökmüştü. 

Dökülen 
mayınların sadece 
savaşın kaderini 
değiştirmekle 
kalmadığı, aynı 
zamanda dünya 
tarihini de 
değiştiren bir etki 
yarattığı sonraki 
yıllarda daha net 
anlaşıldı.

Çanakkale 
Boğazı’na aylardır 
bir harekât planı 
yapan, yer yer 
Boğaz önünde 
kendini gösteren 
İngiliz ve Fransız 
gemilerinden 
oluşan Müttefik 

donanması, nihai taarruz için 
18 Mart’ı seçmişti. 18 Mart 1915 
sabahı Limni Adası’ndan yola 
çıkıp sabahleyin Boğaz girişine 
yaklaşan filoda muharebe 
gemisi, refakat kruvazörleri ve 
mayın arama-tarama gemileri 
vardı. Boğaz’a girdikten hemen 
sonra ileri harekâta geçen filo 
üç hat halinde ilk manevrasını 
yaptı. Türk obüsleri Boğaz’ın 
her iki yakasındaki tabyalardan 
ateş etse de, henüz menzile 

girmeyen düşman kuvvetlerine 
isabet edilemedi. Müttefik 
donanma ise menzil dışından 
ateşe başladı. Queen Elizabeth, 
Agamemnon, Lord Nelson ve 
Inflexible gemileri, tabyaları 
ateş altına aldı. Uzun menzilli ve 
tahrip gücü yüksek mermiler 
24 km’den Çanakkale şehrini 
ve Kilitbahir sırtlarını harabeye 
çevirmişti. Top mermilerinin 
verdiği hasar düştükleri yerlerde 
10-12 metre çapında ve 3-4 metre 
derinliğinde çukurlar açabilecek 
kadar fevkalade idi. 

Genelde İngiliz filosunun yaptığı 
bu yıkıcı atışlara tabyalardan 
karşılık verilememesi, donanma 
komutanı Amiral J. De Robeck’i 
cesaretlendirmişti. Komutan, 
Fransız gemilerinden oluşan 
ikinci hattı oluşturan filoya da 
harekât emri verdi. Emri alan 
Amiral Guepratte komutasındaki 
hat, ileri harekâta geçerek 
Türk tabyaları ateş altına alındı. 
Harekât sırasında Charlemagne 
ve Suffren zırhlıları hasar alırken 
Bouvet’nin sancak tarafında bir 
patlama meydana gelerek kısa 
sürede battı. Bu patlamaların 
Türk askerlerine büyük bir moral 
getirdiği şüphesizdir. 
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Öğleden sonra da Türk 
tabyalarından karşı ateşe devam 
edildi. Bilhassa Anadolu Hamidiye 
tabyası hedef almış ve geminin 
yan tarafında şiddetli bir patlama 
meydana gelmişti. Patlamayla 
Irresistible yana yattı. Hemen 
arkasından Inflexible mayına 
çarparak yara aldı ve Boğaz’ın 
serin sularına gömüldü. 

Amiral, harekâta devam etmenin 
kayıpları artıracağını düşünerek 
geri çekilme emri verdi. Geri 
çekilme esnasında bu defa da 
Ocean mayına çarparak önce yan 
yattı ve birkaç saat içerisinde de 
battı. 

18 Mart akşamında mağrur 
Müttefik donanma ağır bir yenilgi 
almıştı. Müttefik filonun; 18 Mart 
1915’te Boğaz Muharebesi’ne 
katılan güçlü savaş gemilerinden 
üçü (Bouvet, Ocean, Irresistible) 
batarak Boğaz’ın sularına 
gömülmüş, dört gemi ise 
(Inflexible, Gaulois, Suffren ve 
Agamemnon) savaş dışı kalarak 
muharebe edemez hâle gelmişti. 

Kuvvet dengesi Müttefik 
askerleri lehine olsa da 18 Mart 
1915’te Türk ordusu çeliğe karşı 
göğsünü siper etmiş ve işgal 
kuvvetlerine maneviyatın maddi 
olan karşısında ne derece üstün 
olduğunu ispatlamıştı. 

Amfibi Harekâtı ve Kara 
Muharebeleri  

18 Mart 1915 tarihinde müttefiklere 
ait filonun Çanakkale Boğazı’nda 
yaşadığı başarısızlıktan sonra, 
işgalci kuvvetler kara harekâtı 
olmadan donanmanın işe 

yaramayacağı görüşünü 
savunarak seferî bir kuvvet 
oluşturmaya başladı. Türk 
genel karargâhı da bu durumu 
öngördüğü için, Gelibolu 
Yarımadası’ndaki savunmayı 
kuvvetlendirmek amacıyla 5. 
Ordu Komutanlığı kuruldu ve 
komutanlığına Liman von Sanders 
Paşa atandı. 5. Ordu emrine 
verilen, Esat Paşa komutasındaki 
3. Kolordu, Bolayır’dan başlayarak 
bütün Gelibolu Yarımadası’nın 
savunmasından sorumluydu.

25 Nisan 1915 günü düşman 
çıkarması başladığında Gelibolu 
Yarımadası’ndaki savunmanın 
sevk ve idaresi 3. Kolordu 
Komutanı Esat Paşa’da idi. 
Sabaha karşı Avustralya askerleri 
Arıburnu’na ayak basmaya 
başladı. Seddülbahir bölgesine 

ise düşman çıkarması saat 06:00 
sularında başladı. 9. Tümen 
komutanı savunmayı takviye 
için 19. Tümen komutanı Yarbay 
Mustafa Kemal’den bir tabur 
kuvvetinde yardım istedi. Ancak 
Arıburnu bölgesindeki durumu 
çok daha kritik gören Mustafa 
Kemal, önce durumu anlamak 
için bir süvari bölüğünü keşfe 
gönderdi. Sonra da inisiyatifi ele 
alarak 57. Alay ve bir batarya ile 
Arıburnu istikametine ilerledi. Bu 
alayla yaptığı taarruz ile düşmanı 
3 km kadar geri attı.
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Esat Paşa ilk iş olarak 
Arıburnu’ndaki kuvvetlerin 
komutasını Mustafa Kemal’e 
vererek bölgede sevk ve idare 
bütünlüğünü sağladı. Mustafa 
Kemal derhal emrindeki alayları 
cepheye gönderdi. Seddülbahir 
bölgesine çıkan İngiliz kuvvetleri 
sonraki bir gün içinde Türk 
kuvvetlerini geri atmayı başardı. 
Arıburnu’nda ise akşam 
olduğunda, düşmanın Kabatepe 
civarındaki bütün çıkartmaları 
püskürtülmüş, düşmanın öncü 
kuvvetleri geri atılarak sahil 
tepelerinde mevzilenmek 
zorunda bırakılmışlardı. İlk 
günkü muharebelerde 27. Alay 
Komutanı Şefik ve 19. Tümen 
Komutanı Mustafa Kemal büyük 
rol oynamışlar, inatçı direnişleri 
ve sabırla düzenledikleri karşı 
taarruzlar sayesinde Arıburnu’nda 
durumun bir felakete 
dönüşmesine engel olmuşlardı. 

Liman Paşa, 6 Ağustos’ta 
Suvla Koyu’na taze kuvvetler 
çıkaran düşmanın faaliyetlerini 
önlemek üzere 7 Ağustos akşamı 
Anafartalar Grubu Komutanı 
Albay Fevzi Paşa’ya (Tümay), 
derhal taarruza kalkması emrini 
vermişti. Askerlerin yorgun 
olmasını sebep göstererek 
taarruzu 9 Ağustos’a erteleyen 
Fevzi Paşa derhal görevden 
alındı. Onun yerine yeni bir 
komutan arayan Liman Paşa, 
telefonda kendisini takdim eden 
ve bölgedeki bütün kuvvetlerin 
sevk idaresinin kendi emrine 
verilmesini talep eden Mustafa 
Kemal’e bu görevi verdi.

Yarbay Mustafa Kemal, 9 
Ağustos sabahı grup karargâhına 
geldi ve aynı gün akşamı 
işgalci ilerleyişi durdurularak 
Anafartalar düşmandan 
temizlendi. 10 Ağustos’ta düşman 
tekrar taarruza kalktıysa da 
başarılı olamadı. Anafartalar 
Muharebesi’nde düşmanı 
durdurup geri atan Yarbay 
Mustafa Kemal, 9 Ağustos 
akşamı Conkbayırı bölgesine 
geldi ve buradaki düşmanı geri 
atmak üzere saldırı hazırlıklarına 
başladı. 10 Ağustos sabahı gün 
doğmadan iki alayla yapılan 

taarruzda Conkbayırı düşmandan 
temizlendi.

Müttefikler, ağustos ayı 
sonunda yaptıkları taarruzlardan 
sonuç alamayınca genel 
bir değerlendirme yaparak 
Gelibolu’yu en kısa sürede 
boşaltmaya karar verdiler. 
Aralık ortası ve ocak başında, 
iki kademede birliklerinin 
tahliyesi tamamlandı. Böylece 
müttefikler bütün Çanakkale 
muharebelerindeki tek 
başarılarını, tahliyeyi zayiatsız 
tamamlayarak elde etmiş oldular. 

Çanakkale Boğazı’nı zorlayarak 
Osmanlı İmparatorluğu’nu 
savaş dışında bırakma temeli 
üzerine kurulan Çanakkale 
Muharebeleri, Müttefiklere ait 
donanma harekâtının başarısız 
olması sonucu bir kara harekâtına 
dönüşmüş, fakat Türk ordusunun 
kararlı tavrı ile dünyanın o 
güne kadar gördüğü en büyük 
filoyu başarısız kılarak Müttefik 
donanmasının mevcudunun 
%35’ini kaybetmesine sebep 
olmuştu. 

Bu kanlı çarpışmalarda Türk 
askeri Çanakkale’nin geçilmez 
olduğunu ispatladı.
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TBMM BAŞKANI ŞENTOP’TAN,  
44 ÜLKENİN PARLAMENTO BAŞKANINA 
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE MEKTUBU
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 44 ülkenin parlamento 
başkanına gönderdiği mektupta, “Bu ölümcül tehdidin evrensel bir salgın 
olması dolayısıyla tüm ilgili parlamentolar, hükümetler ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından bir dizi kolektif ve uyumlu önlemlerin alınmasının, 
şekillenmesinin ve daha fazla gecikme yaşanmadan hayata geçirilmesinin 
gerekliliğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, APA’nın 
üyesi bulunan 44 ülkenin 

parlamento başkanlarına  
2 Nisan’da gönderdiği mektupta, 
koronavirüsün küresel bir salgın 
aşamasına ulaştığına dikkat 
çekerken, Türkiye olarak yardım 
iletmeye hazır olduklarını 
belirterek şunları kaydetti: “Dünya 
çapında insan sağlığını ve refahını 
tehdit eden benzeri görülmemiş 
ve karmaşık bir tehdit yarattığı 
bu talihsiz zamanda sizlerle 
iletişime geçme gereği hissettim. 
Hepimiz bu yıkıcı katilin her 
gün dünyamızın hemen hemen 
her yerinde sebebiyet verdiği 
artan ölüm oranlarına tanıklık 
etmekteyiz. Bu kritik ve benzeri 
görülmemiş durumda dünyanın 
dört bir yanındaki insanlar ve 
ülkelerle, özellikle de Covid-19 
ile yoğun bir şekilde mücadele 
eden Asyalı dostlarımızla 
yürekten dayanışma içinde 
olduğumuzu ifade eder, bu 
son derece tehlikeli ve yıkıcı 
virüsü en kısa sürede yenmek 
ve yok etmek için mütevazı 
yardımlarımızı kendilerine 
her şekilde iletmeye hazır 
olduğumuzu belirtmek isterim.” 
“Bu ölümcül tehdidin evrensel 
bir salgın olması dolayısıyla tüm 

ilgili parlamentolar, hükümetler 
ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından bir dizi kolektif ve 
uyumlu önlemlerin alınmasının, 
şekillenmesinin ve daha fazla 
gecikme yaşanmadan hayata 
geçirilmesinin gerekliliğine 
inanıyorum” diyen TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri ve 
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı 
tarafından son zamanlarda 
dünyaya yönelik haklı olarak 
verilen mesajlarda da belirtildiği 
üzere, bu kritik uluslararası 
koşullarda dayanışma, empati 
ve fedakarlığımızı en iyi şekilde 
göstermenin ayrıca hepimizin 
insani sorumluluğu olduğunu 
vurguluyor ve insanlığı bu 
tehdidin pençesinden kurtarmak 
için tek vücut ve tutarlı bir şekilde 
karar vermemizi engelleyen 
ikili veya çok taraflı her türlü 
engeli bir kenara koymaya davet 
ediyorum. Koronavirüse karşı 
bu mücadelede sevdiklerini 
kaybeden aileler ve özellikle 
tıp camiasıyla gönülden empati 
kuruyor, bu görünmez insanlık 
düşmanını çok geç olmadan 
yenmek için tüm uluslararası 
ortak önlemlerin alınmasını 
derinden destekliyorum.”

Asya Parlamenter Asamblesi

Asya Parlamenter Asamblesi 
(APA), 1999 yılında Barış İçin 
Asyalı Parlamentolar Birliği 
(BAPB) adı altında Bangladeş’in 
öncülüğünde Nepal, Pakistan, 
Endonezya, Kamboçya, 
Rusya, Kuveyt, Filistin, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Kore, Kiribati ve 
Tonga’nın Parlamenterlerinin 
katılımı ile Dakka’da ilk toplantısını 
yaptı. 

Türkiye 2001’de Kamboçya’da 
yapılan Genel Kurul’da APA’ya 
üye oldu. 

BAPB, 2006 yılında Asya 
Parlamenter Asamblesine 
dönüştü. Türkiye dâhil 44 
üye ülkeden oluşan APA’nın, 
2017-2019 dönem başkanlığı 
Türkiye tarafından yürütüldü. 
Pakistan’ın dönem başkanlığını 
üstlenemeyeceğini açıklamasının 
ardından 2020-2021 dönem 
başkanlığı da TBMM tarafından 
yürütülmektedir. TBMM Başkanı 
APA Dönem Başkanıdır.

APA’nın son Genel Kurulu,  
13-18 Aralık 2019 tarihinde  
TBMM ev sahipliğinde  
Antalya’da gerçekleştirildi.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

ŞEHİT SAVCI KİRAZ ÖLÜMÜNÜN  
5. YILINDA  
ANILDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
31 Mart 2020 tarihinde 

sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, görevi 
başındayken terör örgütü 
DHKP/C üyelerince makam 
odasında şehit edilen İstanbul 
Cumhuriyet Savcısı Mehmet 
Selim Kiraz’ı vefatının 5. yılında 
andı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, yaptığı 
paylaşımda, “Hain teröristlerce 
makamında şehit edilen 
savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı 
rahmet ve minnetle anıyorum. 
Ruhu şad, mekânı cennet 
olsun.” ifadesini kullandı.

Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için şehit edilişinin 5. yılında 
İstanbul Adalet Sarayı’nda tören düzenlenemedi. Kiraz, sınırlı sayıda kişinin katıldığı bir programla 
anıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, sınırlı sayıda meslektaşıyla makam odasına karanfil 
bıraktıkları Kiraz’ın mezarını da ziyaret etti.
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KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI 
EKONOMİK ÖNLEMLER İÇEREN 
KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kanun teklifi, 15 Nisan 2020 tarihinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 16 Nisan 2020 tarihinde  
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmişti.

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata 
Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun, 17 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 

18 Maddelik kanunun getirdiği önemli düzenlemeler şöyle:
 Ɇ Düzenlemeye göre, ücretsiz izne ayrılan, kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten 
çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan 
işçilere günlük 39,24 Lira destek sağlanacak.

 Ɇ Hazine ve belediye taşınmazları ile Millî Parklar 
ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına 
ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, 
belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, 
sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle 
ertelenecek.

 Ɇ Konutlara ve faaliyetleri durdurulan iş yerlerine 
ilişkin su faturası borçları belediyelerce 3 ay 
süreyle ertelenebilecek.

 Ɇ Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette 
bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam 
vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin 
faaliyetleri durdurulan veya faaliyette 
bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı 
alınmayacak.

 Ɇ Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, 
toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş 
uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin 
süreler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 ay süreyle uzatılacak.

 Ɇ Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvurular hızlı 
şekilde sonuçlandırılacak.

 Ɇ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
bünyesindeki engelli bakım merkezlerinde ve 
huzurevlerinde, Sosyal Hizmetler Kanunu’nun ilgili 
hükümleri uyarınca aranan gelir ölçütleri ile ağır 
engellilik şartı üç ay süreyle dikkate alınmaksızın 
yaşlılara ve engellilere hizmet verilecek.

 Ɇ Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve 
diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye 
işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı 
bütçesinden kaynak aktarılabilecek.

 Ɇ İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, 
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 
3 ay süreyle feshedemeyecek.

 Ɇ Sermaye şirketleri, 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 
yılı net dönem kârlarının yalnızca yüzde 25’ine 
kadarını dağıtabilecek.

 Ɇ 30 Eylül 2020’ye kadar el konulan ancak henüz 
tasfiyelik hale gelmemiş tıbbi malzemeler, 
kurumlara tahsis edilebilecek.

 Ɇ Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş 
fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik 
her türlü tedbiri almak amacıyla Haksız Fiyat 
Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.

 Ɇ Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerden, 
bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış 
yapanlara 10 bin liradan 100 bin liraya kadar; 
piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve 
serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunanlara 
ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para 
cezası verilecek.

 Ɇ Kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek 
için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 
yapılan başvurular, uygunluk tespitleri hariç, 
başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde 
sonuçlandırılacak.

 Ɇ Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kuracağı 
diğer şirketlerle alt fonların denetim raporlarının 
Cumhurbaşkanı’na sunum tarihi, hazirandan 
ağustosa çekilecek.

 Ɇ Covid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep 
gerekçesiyle Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 
Kanunu kapsamında verilmiş olup 2020 yılı içinde 
geçerlilik süresi dolacak lisansların geçerlilik süresi 
bir yıl uzatılacak.

 Ɇ Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği 
Kanunu’na göre düzenlenen yıllık aidat 2020 
yılında alınmayacak.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

TBMM’nin resmî sosyal medya hesabından 
yapılan açıklamada, “TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM üst yönetimiyle 

telekonferans vasıtasıyla yapılan haftalık olağan 
toplantıya katılmış, yürütülen çalışmalar ve 
Covid-19 mücadelesine dair değerlendirmelerde 
bulunmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, dünya ülkeleri ile birlikte 
Türkiye’nin de etkilendiği 
koronavirüs (Covid-19) salgını ile 
ilgili yürütülen çalışmaları görüşmek 
üzere Meclis üst yönetimiyle 
telekonferans görüşmesi yaptı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, 
MECLİS YÖNETİCİLERİ İLE 
TELEKONFERANS 
GÖRÜŞMESİ 
YAPTI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop: “Ülkemizin ve 
milletimizin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için 
her zaman en ön safta mücadele eden Emniyet Teşkilatımızın 
kuruluşunun 175’inci yılını kutluyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 10 Nisan’da 
TBMM yerleşkesinin 

Güvenlik caddesi girişinde 
yapımı tamamlanan nizamiye 
binasını ziyaret etti. Görevli polis 
memurları ile bir araya gelen 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa  
Şentop, Türk Polis Teşkilatının 
kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Türk Polis Teşkilatının 
kuruluşunun 175. yıl dönümü 
dolayısıyla ülkenin her bir 
tarafında zor şartlar altında 
görev yapan güvenlik güçlerini 
tebrik ederken milletvekillerine, 
koronavirüs salgını nedeniyle 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun tavsiyelerine uymaları 
çağrısını yineledi. TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
TBMM yerleşkesinin Güvenlik 
caddesi girişinde yapımı 
tamamlanan nizamiye binasını 
gezdi, yetkililerden bilgi aldı. 

Ardından burada görevli 
polis memurları ile bir araya 
gelen TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Türk 
Polis Teşkilatının kuruluş yıl 
dönümünü tebrik ederek, polis 
memurlarına çikolata ikramında 
bulundu. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, burada 
yaptığı açıklamada, binanın 
açılış törenini bugün için 
planladıklarını, ancak koronavirüs 

tedbirleri kapsamında 
gerçekleştiremediklerini  
kaydetti.

Güvenlik caddesi kapısındaki 
polis memurlarının daha önce 
sağlıksız şartlarda görev yaptığını, 
gerçekleştirilen iyileştirmelerle 
onlara daha güvenlikli ve 
konforlu bir bina inşa ettiklerini 
belirten TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Burada 
görev yapan polis kardeşlerimiz, 
daha iyi şartlarda görevlerini 
sürdürme imkânına kavuştu. 
Ülkemizin her bir tarafında zor 
şartlar altında görev yapan tüm 
polis kardeşlerimizin de bu 
vesileyle teşkilatlarının kuruluş yıl 
dönümünü kutluyorum.” dedi. 

POLİS TEŞKİLATI 175 YAŞINDA
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TBMM Başkanı Sayın Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, Emniyet 
Teşkilatının 175. yıl dönümü 
nedeniyle Emniyet Genel 
Müdürü Mehmet Aktaş’a bir 
mesaj gönderdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, mesajında şunları 
kaydetti:

“Ülkemizin ve milletimizin 
karşılaştığı zorlukların üstesinden 
gelmek için her zaman en ön 
safta mücadele eden Emniyet 
Teşkilatımızın kuruluşunun 175’inci 
yılını kutluyorum.

Dönemin ihtiyaçları 
doğrultusunda kurulan 
ve devletimizin en eski 
kurumlarından biri olan Emniyet 
Teşkilatımızın kanunlarla 
belirlenen yetki ve sorumluluklar 
doğrultusunda görev ve 
sorumluluklarını en güzel şekilde 

yerine getirmeye devam 
edeceğine inanıyorum. 
Ülkemizin ve bütün dünyanın 
karşı karşıya olduğu Covid 
19 korona virüsü salgınından 
korunmak için alınan tedbirlerin 
uygulanmasında en ağır 
görevlerden birini Emniyet 
Teşkilatımız yürütüyor. Bütün 
mensuplarıyla vatandaşlarımıza 
evinde hizmet götürecek kadar 
alicenap duygularla hizmet veren 
Emniyet Teşkilatımızı kuruluş yıl 
dönümü vesilesiyle bir kez daha 
takdir ve tebrik ediyorum. 

Salgına maruz kalma riskini 
göze alarak görevlerini en 
iyi şekilde yerine getirerek 
devletimize duyulan güven hissini 
pekiştirmeleri sebebiyle Emniyet 
Teşkilatımızın bütün mensuplarına 
ayrıca teşekkür ediyorum.

65 yaş üzeri vatandaşlarımıza 
ve 20 yaş altı gençlerimize 

sokağa çıkma yasağı getirilen 
ve diğer vatandaşlarımızdan 
da gönüllü olarak evlerinde 
kalmaları çağrısı yaptığımız zorlu 
günlerde sergilediğimiz birlik 
ve dayanışmanın millet olma 
şuurumuzu güçlendirdiğine 
inanıyorum. Salgın hastalıkla 
mücadelede Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde yürütülen tedavi 
çalışmalarının en kısa sürede 
netice vermesini diliyorum.

Bu süreçte büyük bir feragat 
ve fedakârlık duygusuyla 
görevini yerine getiren Türk Polis 
Teşkilatının kuruluşunun 175’inci 
yılını bir kez daha kutluyorum. 
Milletimize hizmet etmek ve 
asayişi temin etmek gayesiyle 
görevini yaparken şehit düşen 
bütün polis kardeşlerime  
Allah’tan rahmet diliyor, 
gazilerimize de minnet ve 
şükranlarımı sunuyorum.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 

sebebiyle bir mesaj yayımladı. 

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

“Büyük devletler, kadınıyla, 
erkeğiyle, zengin ve fakiriyle 
sınıf ve cinsiyet farklarını sorun 
olmaktan çıkararak iç barışını 
sağlamış, sağlam toplum 
değerleri üzerinde yükselmiştir. 
Huzurlu ve güçlü bir toplum 
olmanın yolu, kadınların da, 

erkeklerle birlikte saygın bir 
yere sahip olabilmelerinden 
geçmektedir. Geleneklerimiz, 
kökleri büyük bir medeniyete 
dayanan kültürümüz de 
bunun böyle olmasını gerekli 
kılmaktadır. Ancak ülkemizde, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinden 
faydalanma, çalışma hayatında 
yer alma konusunda verdikleri 
mücadeleler bir tarafa, ne 
yazık ki kadınların yaşadığı 
en önemli sorunların başında 
“şiddet” gelmektedir. Annemiz, 
kardeşimiz, eşimiz, evladımız 
olabilecek kadınların uğradığı 

şiddetin son bulması için, çıkarılan 
kanunlar ve sağlanmaya çalışılan 
koruma şartlarının ötesinde, 
toplum olarak çok daha büyük 
duyarlılıklara ihtiyacımız olduğu 
kanaatindeyim.

Eğitimiyle, sahip olduğu becerileri 
ortaya koyabileceği mesleği ve 
emeğiyle, toplum hayatına tıpkı 
erkekler gibi katılabilen güçlü 
ve etkili kadınların yetiştireceği 
çocuklar da, toplumumuzu ve 
ülkemizi daha aydınlık yarınlara 
taşımada en önemli faktör 
olacaktır. Ülkemiz, ailesini, evini, 
çevresini ve ülkesini seven ve 
toplumda hak ettiği yeri bulan 
kadınların omuzlarında daha da 
güçlenecektir. Bir günün değil, 
her günün kadınlarımız için güzel 
geçmesi dileğiyle 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

8 
MART
DÜNYA
KADINLAR

GÜNÜ

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: 
“ÜLKEMİZ TOPLUMDA HAK 
ETTİĞİ YERİ BULAN KADINLARIN 
OMUZLARINDA GÜÇLENECEKTİR.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, 
Türkçe öğretmeni 
Melike Büyük Dinçer’i, 
evinde masayı tahta 
olarak kullanarak, 
öğrencilerine 
gönüllü uzaktan ders 
vermesinden dolayı 
tebrik etti.

Uzaktan eğitim sürecinde, 
öğretmenlerimiz 
öğrencilerine ulaşmak  

ve onların eğitimlerini eksiksiz  
bir şekilde verebilmek için  
çok farklı yöntemler de 
kullanıyorlar.  

Tekirdağ’ın Çerkezköy 
ilçesinde Türkçe 
öğretmeni Melike Büyük Dinçer’in 
masayı yan çevirip okul tahtası 
gibi kullanarak internet üzerinden 

öğrencilerine ders anlatması, 
takdir topladı. 

Çerkezköy Cumhuriyet 
Ortaokulunda görevli Dinçer, 
evindeki bir masayı yan çevirip 
okul tahtası gibi kullanarak 
internet üzerinden öğrencilerine 
ders anlattı. 

 TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, paylaşımında, “Tekirdağ 
Çerkezköy Cumhuriyet Ortaokulu 

Türkçe Öğretmenimiz  
Melike Büyük Dinçer, evinde 
masayı tahta olarak kullanıp 
öğrencilerine gönüllü 
uzaktan ders veriyor. Melike 
öğretmenin şahsında fedakâr 
öğretmenlerimizi canı gönülden 
tebrik ediyorum.” ifadelerini 
kullandı. TBMM Başkanı Şentop 
paylaşımında, Melike öğretmenin 
masayı tahta olarak kullanarak 
öğrencilerine ders verme anı 
fotoğrafına yer verdi.

MELİKE ÖĞRETMEN MASAYI OKUL 
TAHTASI YAPARAK DERS ANLATTI

EVDE KAL  
TÜRKİYE



TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü için  

26 Mart’ta sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

“26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü vesilesiyle, 1913’te işgal edilen şehr-i mukaddes Edirne’nin 
müdafaası için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.”

BALKAN 
ŞEHİTLERİ 
ANILDI

Edirne, 1912 yılında Balkan 
devletlerinin Osmanlı 
İmparatorluğu’na karşı 

giriştiği Balkan Savaşı’nda 
Mehmet Şükrü Paşa’nın 
kumandasında 155 gün 
kahramanca savunulmasına 

karşın, 26 Mart 1913’te işgal 
edilmiştir.

İşgalle birlikte Sarayiçi mevkiinde 
esir tutulan binlerce vatan 
evladı günlerce hayatta kalma 
mücadelesi vermiş, ancak açlık 

ve salgın hastalık nedeniyle 
şehit düşmüştür. 26 Martta 
işgale uğrayan Edirne, Enver 
Paşa komutasındaki birliklerimiz 
tarafından 21 Temmuz 1913’te 
yeniden vatan topraklarına 
katılmıştır.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

21 MART DÜNYA DOWN 
SENDROMLULAR FARKINDALIK GÜNÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
21 Mart Dünya  

Down Sendromlular 
Farkındalık Günü dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, 
Down sendromluların her 
gün farkında olduklarını 
belirtti.

Şentop, sosyal medya 
hesabı Twitter’dan 
yayımladığı mesajında,  
“Her gün farkındayız, 
sizinleyiz.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.  

Öte yandan Şentop, 
paylaşımında Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kuruluşunun 
100. yılı için hazırladıkları 
özel video klip için bir 
sosyal sorumluluk projesi 
olan Tebessüm Kahvesi’nin 
Down sendromlu 
personelleri Arlin ve 
Emrah’a teşekkür etti.  

Videoda, Arlin ve Emrah, 
Meclisin 100. yılını 
kutlayarak, “Doğum yılın 
kutlu olsun güzel Meclis. 
Nice yüzyıllara.” ifadelerini 
kullandı.

“HER GÜN 
FARKINDAYIZ, 

SİZİNLEYİZ”

Down sendromlu bireyler ve ailelerinin sorunlarının belirlenmesi 
amacıyla araştırma komisyonu kurulan Mecliste, “Dans+1” ekibi, 

2018 yılında dans gösterisi sunmuştu.
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Kanunun getirdiği bazı önemli düzenlemeler şöyle:
 Ɇ Kanuna göre, Yükseköğretim Denetleme 
Kurulunun üyeliklerinde boşalma olması halinde 
eylülde seçim yapılması ve seçilen üyelerin 
ocakta göreve başlamasına ilişkin hüküm 
yürürlükten kaldırılıyor.

 Ɇ Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen takvime 
göre, yılda iki kez yapılabilen doçentlik başvuru 
sayısı artırılarak bekleme süresi azaltılacak. 
Doçentlik sınavında değerlendirmeye esas alınan 
raporlar, jüri üyelikleri, jüri ve başvuru sonucu, 
elektronik ortamda ilgililerin erişimine açılacak.

 Ɇ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 
uzmanlık alanlarına başvuracak olanlar hariç, 
öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda 
en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma ve 
35 yaşından büyük olmama şartı aranacak.

 Ɇ Açıköğretim öğrencileri, katkı payı veya öğrenim 
ücretini ödemesi ve her dönem başında kaydını 
yenilemesi şartıyla öğrencilik haklarından 
yararlanacak. Üst üste dört dönem bu koşulları 
yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan 
ilişiği kesilecek.

 Ɇ Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanlığının uygun görüşü 
ile YÖK tarafından çıkarılacak yönetmelik 

uyarınca, üniversitelerin ulusal veya uluslararası 
kuruluşlar tarafından desteklenen projelerine, 
toplam proje bedelinin yüzde 30’unu aşmamak 
kaydıyla kaynak aktarılabilecek, bilimsel araştırma 
projelerine hakem değerlendirmesi yapan alan 
uzmanlarına ücret ödenebilecek.

 Ɇ Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan 
öğretim elemanlarının mali hakları, devlet 
yükseköğretim kurumlarında çalışan emsalleriyle 
eşitlenecek.

 Ɇ Vakıf yükseköğretim kurumları ön lisans, lisans, 
tezli yüksek lisans ve doktora düzeyindeki 
her bir diploma programında öğrenim gören 
öğrencilerden, ilgili programın en yüksek merkezî 
yerleştirme puanına sahip en az yüzde 15’i kadar 
öğrenciyi, söz konusu programın öğrenim süresi 
boyunca ücretsiz okutmakla yükümlü olacak. 
Bu öğrencilerden eğitim ve öğretim süreçlerine 
ilişkin ücret talep edilmeyecek. Tezli yüksek 
lisans, doktora ve özel yetenek sınavı ile öğrenci 
alan programlarda en yüksek yerleştirme puanı 
sıralaması dikkate alınacak.

 Ɇ Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet 
izninin kaldırılması, kurucu vakfın tüzel kişiliğini 
etkilemeyecek. Öğrenciler, bursluluk durumları 

AK PARTİ Ardahan Milletvekili 
Orhan Atalay ve bazı 
milletvekillerinin imzasını 

taşıyan kanun teklifi 10 Mart 2020 
tarihinde TBMM Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonunda 
kabul edilmiş, TBMM Genel 
Kurulunda ise 15 Mart 2020 
tarihinde kabul edilmişti.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme 
ile Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan 
eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de 
içeren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 
17 Mart 2020 tarihinde Resmî Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜKSEKÖĞRETİM VE 
SAĞLIKTA ŞİDDET 
DÜZENLEMELERİNİ 
İÇEREN KANUN 
RESMÎ GAZETE’DE
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gözetilmek şartıyla eğitim-öğretim ücretlerini 
garantör üniversiteye ödemeye devam edecek.

 Ɇ Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumu 
adına, mülkiyeti Hazineye ait veya devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olan taşınmazlara ilişkin tesis 
edilen irtifak hakları, verilen kullanma izinleri 
iptal edilecek. Bu taşınmazlar ile fiilen kullanılan 
taşınmazlar aynı amaçla kullanılmak üzere 
garantör üniversiteye tahsis edilecek.

 Ɇ Vakıf yükseköğretim kurumunun muaccel ve 
kısa vadeli borçlarını, toplam yıllık eğitim ve 
öğretim gelirleriyle veya mevcut mal varlığıyla 
ödeme imkânının bulunmadığının Hazine ve 
Maliye Bakanlığının görüşü ve YÖK’ün kararıyla 
tespit edilmesi halinde, faaliyet izni geçici olarak 
durdurulacak.

 Ɇ Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyet 
izninin kaldırılması halinde, kurucu vakfa atanan 
kayyumun görevi sona erecek.

 Ɇ Faaliyet izni geçici durdurulan vakıf yükseköğretim 
kurumunun, eğitim-öğretim faaliyetleri için 
mülkiyetinde yeterli taşınmazı bulunmadığının 
veya mevcut mal varlığıyla eğitim-öğretim 
faaliyetlerini sürdüremeyeceğinin garantör 
üniversite tarafından tespiti ve YÖK tarafından 
onaylanması halinde, faaliyet izni kaldırılacak.

 Ɇ Yükseköğretim Kanunu’nda, vakıf yükseköğretim 
kurumlarına devlet yardımı yapılmasını da içeren 
düzenleme yürürlükten kaldırılıyor.

 Ɇ Devlet üniversitelerinde bulunan, YÖK tarafından 
belirlenecek öncelikli alanlarda yapılan 
doktora programlarındaki öğrencilere, Yüksek 
Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine 
İlişkin Kanun’a tabi olmaksızın burs verilebilecek. 
Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2021’de yürürlüğe 
girecek.

 Ɇ Öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar 
çalışabilmelerine imkân sağlayan kanunda yer 
alan üniversitelerin arasına Kafkas Üniversitesi ve 
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eklendi.

 Ɇ Vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan 
ve en az 15 yıl meslekî kıdemi olan öğretim 
üyelerine, hususi damgalı pasaport verilecek.

 Ɇ Millî Eğitim Temel Kanunu’nda yapılan değişiklikle, 
öğretmenlerin izinleri ve tatilleri düzenlendi. 
Buna göre öğretmenler, yaz tatili içinde aralıksız 
2 ay izinli olacak ancak bu 2 aylık izin sürelerine 
dokunulmadan kalan tatil zamanlarında 
yönetmelikte saptanacak meslekle ilgili 
çalışmalara katılmakla yükümlü olacaklar.

 Ɇ Rehberlik öğretmenleri, tercih danışmanlığı, 
alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine 

bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç 
duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde 
de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik 
öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

 Ɇ İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen 
salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları 
gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin  
2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde 
uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde 
tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde 
yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle 
Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin izinleri 
kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri 
bir aydan az olamayacak.

 Ɇ Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum 
yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim 
yapılmayan eğitim kurumlarında görevli 
öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve  
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen 
(yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini 
Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre 
kullanacak.

 Ɇ Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil 
aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek 
şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

 Ɇ Ankara’da, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından 
Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 
kamu tüzel kişiliğine sahip Ankara Bilim Üniversitesi 
adıyla vakıf üniversitesi kuruluyor. 

 Ɇ Kocaeli’nde, Avrupa Eğitim Vakfı tarafından 
Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 
kamu tüzel kişiliğine sahip Kocaeli Sağlık ve 
Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi 
kuruluyor. 

 Ɇ Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan sağlık personeli ile yardımcı  
sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle 
işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan  
kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi 
yaptırmamak için direnme suçlarında, 
ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı 
oranında artırılacak.

 Ɇ Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu’nda 
yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri 
uygulanmayacak.

 Ɇ Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, 
faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti 
verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı 
sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili 
diğer personel tarafından verilecek.

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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SİZLERE 
MİNNETTARIZ

“Yüz yıl 
öncesinden 

bugüne, 
gözlerimizi 

yaşartan 
kahramanlıklarını 

saygı ve 
minnetle anıyor, 

tüm sağlık 
çalışanlarımızın 

Tıp Bayramını 
kutluyorum.”

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop
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İhtiyacımız olan her anda 
kendi sağlıklarını hiçe 
sayarak, görev başında olan 

tüm sağlık çalışanlarımızın 14 
Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. 
Bütün dünyanın savaştığı 
koronavirüs salgını karşısında 
en ön safta cansiperane bir 
şekilde mücadele veren tüm 
sağlık çalışanlarımız, başımızın 
tacı. Günlerdir gece gündüz 
demeden 24 saat, her türlü 
zorluğa büyük bir fedakârlıkla 
göğüs geren tüm sağlık 
çalışanlarımız, iyi ki varsınız. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Mesajında “Millî Mücadelenin 
üzerinden geçen yüz yılda 
dünyanın sayılı bilim insanları 
arasına girebilecek başarılara 
imza atan hekimlerimiz, bugün 
de ülkemiz için başka bir millî 
mücadele vermektedir.” diyen 
TBMM Başkanı Şentop, tüm sağlık 
çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.

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

“Osmanlı Devleti’nde yeni tıp 
eğitimine geçişin yapıldığı  
14 Mart 1827 tarihi, öncü isimleri 
yetiştiren tıp fakültelerinin 
açılmasının başlangıcını 
oluşturmaktadır. 2. Abdülhamit 
döneminde tamamlanan  
bugünkü Haydarpaşa Külliyesi 
içindeki bina, gerek Çanakkale 
Savaşı, gerekse Millî Mücadele 
yıllarında tıbbiyelilerin destansı 
mücadele verdikleri mekânlardan 
biridir. 

14 Mart’ı “Türk tıbbiyesinin millî 
direnişte şahlandığı gün...” olarak 
niteleyen doktorlarımız, o günden 
bugüne bütün millî mücadelelerde 
verdikleri fedakârca çalışmalarıyla 
göz doldurmuşlardır. Çanakkale’de 
tüfeği omzuna takarak cephede 
düşmana karşı süngüsüyle 
canını ortaya koymaktan 
çekinmemiş, millî mücadele 
yıllarında hem cephedeki 
arkadaşlarını yaşatmaya, hem 
onlarla ölmeye yemin etmiştir. 
Millî mücadelenin üzerinden 
geçen yüz yılda dünyanın sayılı 
bilim insanları arasına girebilecek 

başarılara imza atan hekimlerimiz 
bugün de ülkemiz için başka 
bir millî mücadele vermektedir. 
O gün için emperyal güçlerin 
saldırısını göğüslemekten 
korkmayan hekimlerimiz, bugün 
de ülkemizi, insanımızı küresel 
salgın tehdidinden korumak için 
özverili ve özenli çalışmasıyla 
dünyaya örnek olmaktadır. Tüm 
dünyayı kasıp kavuran, nice 
“büyük” dediğimiz devletleri 
karantinaya mahkûm eden yeni 
tip koronavirüs salgını karşısında 
aldıkları erken tedbirler ve 
toplumumuzu tüm yönleriyle 
bilgilendirme, bilinçlendirme 
gayretinden dolayı başta Sağlık 
Bakanımız Fahrettin Koca olmak 
üzere, bu mücadelenin her 
aşamasında görev alan tüm sağlık 
çalışanlarımızı yürekten tebrik 
ediyorum. 

Yüz yıl öncesinden bugüne, 
gözlerimizi yaşartan 
kahramanlıklarını saygı ve 
minnetle anıyor, tüm sağlık 
çalışanlarımızın Tıp Bayramını 
kutluyorum.”
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14 Mart 1827 Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı 
olarak kabul edilir. Tıp Bayramı ise ilk kez I. Dünya Savaşı 
sonunda İstanbul’un işgal edildiği günlerde yabancı işgal 
kuvvetlerine karşı tıp öğrencilerinin direnişi sonrasında 
simge bir gün haline gelmiş ve her yıl 14 Mart Tıp Bayramı 
olarak kutlanmaya başlamıştır.



Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu sonsuzluğa uğurladık

Koronavirüs ile mücadele sürecinde, pek çok 
sağlık çalışanımız da ne yazık ki hastalıkla mücadele 
etmek zorunda kaldı. Yolunu izleyecek öğrencileri 
ve bilimsel çalışmaları ile yaşayacak olan çok 
değerli bir hocayı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nu da bu 
mücadele sürecinde 1 Nisan’da kaybettik. 

İsmi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
verildi. Taşçıoğlu’nun adı artık isminin verildiği Prof. 
Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde yaşayacak. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından koronavirüs nedeniyle vefat 
eden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu için başsağlığı 
mesajı paylaştı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop mesajında, “Değerli hocamız Prof. Dr. 
Cemil Taşçıoğlu’nun vefatını teessürle öğrendim. 
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sağlık 
camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle 
salgına karşı yürüttüğümüz mücadelenin fedakâr 
kahramanları sağlık çalışanlarımıza takdir ve 
şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve 

eşi Emine Erdoğan, 
koronavirüs salgınına 

karşı fedakârca görev 
yapan sağlık çalışanlarına 

alkışla destek verdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

twitter hesabından yaptığı 
videolu paylaşımda, 

eşiyle birlikte saat 21.00’de 
Kısıklı’daki konutundan 

sağlık personeline alkışlarla 
destekte bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
twitterdaki paylaşımında, 

“Koronavirüs ile 
mücadelemizin özverili ve 

fedakâr kahramanlarına, 
her türlü zorluğa ve 

sıkıntıya göğüs geren 
tüm sağlık çalışanlarımıza 
şahsım, ailem ve milletim 

adına selamlar, sevgiler ve 
elbette alkışlar...” ifadeleri 

yer aldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde koronavirüsü 
(Covid-19) yenen Ömer Şimşek, sağlık çalışanları 

için hastanedeki yatağına “Sizlere bir hayat 
borçluyum.” yazılı not bıraktı.
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Sağlıkta Dönüşüm Projesi 
kapsamında inşa edilen 
İstanbul- Başakşehir 

İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk 
etabının hizmete alımı ve yerli 
solunum cihazı teslim töreni 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın katıldığı video 
konferans yöntemiyle 20 Nisan 
2020 tarihinde gerçekleştirildi. 
Hastane, Covid-19 ile mücadele 
sürecinde pandemi hastanesi 
olarak hizmet verecek. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
törende yaptığı konuşmada 
verdiği mesajlar şöyle: 

“Büyük ideallerle kurulmuş 
birliklerin, küresel yapıların, 
uluslararası kuruluşların anlamını 
yitirdiği bir dönemde Türkiye, 
kendi ayakları üzerinde durarak 
gücünü göstermiştir. Tabii bu 
başarının gerisinde özellikle 17-18 
yılda kurmuş olduğumuz altyapı, 
özellikle de hükümetlerimiz 
döneminde attığımız adımların, 
inşa edilen eserlerin çok büyük 
önemi var. Gelişmiş ülkelerin 
sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, 
insanların evlerinde, hastane 

koridorlarında yetersiz müdahale 
sebebiyle öldüğü bir dönemde, 
elimizdekinin kıymetini iyi 
bilmeliyiz. Türkiye, yatak ve doktor 
sayısında değilse bile yoğun 
bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü 
ile bu sürece gerçekten oldukça 
avantajlı girmiştir. İnşası devam 
eden 8 şehir hastanesinin büyük 
bölümünü bu yıl sonuna kadar, 
kalanlarını da gelecek yıl hizmete 
almayı planlıyoruz. Türkiye’de 
tamamen ücretsiz olan pek çok 
teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca 
erişimin Batı ülkelerinde nasıl 
büyük meblağlarla mümkün 
olduğunun örneklerine her gün 
rastlıyoruz. Ülkemizde 1,5 milyon 
vatandaşımızın ücretsiz şekilde 
evde bakım hizmetini alabildiğini 
söylediğimiz Batılı dostlarımız 
sadece buna bile inanmakta 
güçlük çekiyor. Koronavirüs 
salgını sonrası yeniden kurulacak 
dünya düzeninde, ülkemizi hak 
ettiği yere ulaştırmak için hep 
birlikte daha çok çalışacağız. 
Bir olmaya, beraber olmaya, iri 
olmaya, kardeş olmaya, hep 
birlikte Türkiye olmaya çok büyük 
önem veriyoruz. Cumhur İttifakı 
bunun için var. Cumhur İttifakı ile 
beraber Sayın Bahçeli ile el ele 
vermiş olduğumuz dayanışmayla 
yeni dönemde yeni yatırımlarla 
yeni eserlerle yeni hizmetlerle 
ülkemizi hep bir adım daha 
yükseğe çıkartacağız.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca :

“(Başakşehir Şehir Hastanesi) 
tamamı hizmete girdiğinde 
Avrupa’nın tek kampüste en fazla 

yoğun bakım kapasitesine sahip 
hastanesi olacaktır. 

Başakşehir Şehir Hastanesinin 
ardından Sancaktepe Şehir 
Hastanesini de devreye 
aldığımızda İstanbul’un iki 
yakasında en modern teknik 
donanıma sahip iki büyük sağlık 
üssümüz olacak. Bütün şehir 
hastanelerimizde olduğu gibi 
Başakşehir Şehir Hastanemiz 
de bütün yatakları yani 2.686 
yatağı yoğun bakım altyapısına 
sahip olup, gerektiğinde hepsi 
yoğun bakım olarak kullanılabilir 
durumda. Dünyada bu zenginliğe 
sahip bir başka ülke yok. Şu an 
açılışını yaptığımız 155 yoğun 
bakımda 155 ventilatörümüz 
kurulmuş durumda. Sağlık 
Bakanlığımızın öncülüğünde bir 
prototip firmasının geliştirdiği, 
devamında Baykar, Sanayi 
Bakanlığımızın yoğun desteği, 
ASELSAN ve Arçelik tarafından bu 
dönemde üretilen yerli ve millî 
vetnilatörümüz bugün itibarıyla 
kullanıma hazır hale getirilmiştir.” 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank:

“Bugün testleri tamamlanmış 
yerli solunum cihazlarının bir 
kısmını Sağlık Bakanlığımıza teslim 
ediyoruz. İnşallah mayıs sonuna 
kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak. 
Çabamız, sağlık çalışanlarımızın 
insanüstü emeklerine katkı 
sağlamak. Ülkemizin ihtiyacının 
olmadığı durumlarda diğer 
ülkelere de bu cihazlar çok rahat 
bir şekilde gönderilebilir.  

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ’NİN 
İLK ETABI HİZMETE ALINDI
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Mustafa Varank Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabının  

açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
telekonferans yöntemiyle katıldığı törende yerli yoğun  

bakım cihazlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teslim etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli yoğun bakım solunum 
cihazını üreten Türk mühendislerle bir araya geldi. Törende Baykar Teknik 
Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı.

BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ

 Ɇ 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırıyor.  
Bu hastaneler, genel, çocuk, ortopedi, nöroloji, 
kadın doğum, KVC, onkoloji, fizik tedavi ve 
rehabilitasyon ile psikiyatri hastanelerinden 
oluşuyor.

 Ɇ Hastanenin çocuk acil servis ve girişinde 
toplam 30 bin metrekare içerisinde hem 
çocuk hem erişkin hem de kadın doğum acil 
servisleri bulunuyor. 

 Ɇ Hastane, tamamı hizmete girdiğinde 
Avrupa’nın tek kampüste en fazla yoğun 
bakım kapasitesine sahip hastanesi olacak.

 Ɇ Hastane deprem izolatörleriyle donatıldı. 
Deprem anında dahi ameliyatlar aksamadan 
devam edebilecek. İzolatörler, binaların taşıyıcı 
sistemlerindeki hasarları minimize ediyor.

 Ɇ Tam kapasiteyle 20 Mayıs’ta faaliyete geçmesi 
planlanan hastane, Türkiye’nin pandemiyle 
mücadelesinde de önemli görevler 
üstlenecek. Hizmete açılan kadın doğum ve 
çocuk hastanelerinin yataklı servisleri, Covid-19 
ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi 
olarak kullanılacak.

 Ɇ Sadece pandemi hastaları hedeflendiği için 
doğrudan hasta muayenesi alınmayacak. İl 
genelinde yatış kararı verilmiş hastaların 112 
aracılığıyla nakledilerek hastanede tedavilerine 
devam edilmesi planlanıyor. 

 Ɇ Hastanenin ilk etabında hizmete alınan 155 
yoğun bakım yatağının da dahil olduğu 
1035 nitelikli yatak daha sağlık sistemine katkı 
sağlayacak. Hastanede ayrıca biri 303, diğeri 
348 kişi kapasiteli iki konferans salonu da 
bulunuyor. 

 Ɇ Hastanesi, 5 bin 608 metrekare kapalı alana 
sahip 5 laboratuvarı da içinde barındırıyor. 
20 Nisan’da yapılan ilk etap açılışında, Acil 
Laboratuvarı hizmete alındı. Hizmete alınan 
laboratuvar, aynı zamanda immün plazmanın 
hazırlanabilmesi için gerekli altyapıya da sahip. 

 Ɇ Şehir hastaneleri yerli ve millî teknolojik altyapı 
ile donatıldı 

 Ɇ Dijital altyapının yanı sıra yenilikçi çözümlerin 
de vatandaşlarla buluşturulduğu hastanede, 
süreçler iyileştirilip hastaların bekleme süresi 
düşürülürken, personelin de iş yükü azaltılıyor.

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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İstanbul’da 23 Mart’ta 90 
yaşında vefat eden yazar 
Fahri Kaya için online video 

konferans uygulamasında 
düzenlenen dijital anma 
programına TBMM Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Serdar Çam, Kosova 
Meclis Başkan Yardımcısı ve 
milletvekili Fikrim Damka, Yunus 
Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. 
Şeref Ateş, Türkiye’nin Üsküp 
Büyükelçisi Hasan Mehmet 
Sekizkök, Makedonya Türk 
Sivil Toplum Teşkilatları Birliği 
(MATÜSİTEB) Genel Başkanı 
Hüsrev Emin, kurum müdürleri, 
sivil toplum kuruluşları başkanları 
ve temsilcileri, öğretmenler, 
öğrenciler, Türk kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri ile  
Kuzey Makedonya ve Kosova’dan 
şair, yazar ve akademisyenler 
katıldı. 

TBMM Başkanı Şentop, 1 Nisan’da 
düzenlenen etkinliğe görüntülü 
konuşma platformu üzerinden 
bağlantı ile katılarak, birlik ve 
dayanışma içinde bugüne kadar 
birçok zorluğun atlatıldığını, 
koronavirüsün yol açtığı  
zorluğun da aynı dayanışma 
içinde atlatılacağına inandığını 
ifade etti.

“Sosyal mesafeyi korumalıyız.”

Dünya tarihinde zaman zaman 
büyük salgınların meydana 
geldiğini, ancak bunların sayıca az 
olduğunu ve daha çok bölgesel 
salgınlar olarak gerçekleştiğini 
anlatan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, şöyle devam etti: 
“Dünyanın tamamına sirayet eden, 
bu derecede ve bu hızla gelişen 
salgın, herhalde insanlık tarihinde 
ilk defa oluyor. 

Öncelikle tüm dünyadaki 
insanlara, daha sonra Kuzey 
Makedonya’daki kardeşlerimize 
ve Türkiye’deki vatandaşlarımıza 
Allah’tan sağlık diliyorum. Bu zor 
dönemi kısa bir zaman içerisinde 
inşallah suhuletle, kolaylıkla 
atlatırız diye Allah’a dua ediyoruz. 
Birlik ve dayanışma içerisinde 
birçok zorluğu atlattığımız gibi 
bu zorluğun da üstesinden 
geleceğimize inanıyorum. 
Bu bakımdan özellikle Kuzey 
Makedonya’da yaşayan 
kardeşlerimize de gerekli 
tedbirleri almalarını, hükümetin 
ortaya koyduğu tedbirlere, 
prensiplere riayet etmelerini 
öneriyorum. Türkiye’de olduğu 
gibi, mümkün olduğunca 
temastan kaçınmaları, sosyal 
mesafeyi korumaları, hijyen ve 

temizlik kurallarına riayet etmeleri 
ve mümkün olduğu ölçüde 
evde kalmaları konusundaki 
tavsiyelerimizi tekrar etmek 
isterim.”

“Türkiye’de 83 milyon sizinle 
beraber çarpan kalp var.”

Fahri Kaya’nın Türk kültürü, Türk dili 
ve Kuzey Makedonya Türklüğü 
için büyük bir kayıp olduğunun 
altını çizen TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop, “Kendisine 
Allah’tan rahmet diliyorum. Onun  
hayatının ve Türkçe için, Türk dili 
için, kültürümüz için yürütmüş 
olduğu mücadelenin sonraki 
kuşaklara, bilhassa gençlere örnek 
olması gerektiğini düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

Programa, hem TBMM Başkanı 
hem de Kuzey Makedonya’nın 
Gevgeli şehrinden hicret 
eden bir ailenin çocuğu olarak 
katıldığını dile getiren Şentop, 
“Bu bakımdan Makedonya ile 
bağımız genel kültür, medeniyet 
ağının ötesinde aslında 
topraklarda ecdadı yaşamış 
bir insanın bağı olarak da 
görülmelidir. Bu bakımdan  
ayrıca da bu vesileyle 
bulunduğumu da ifade etmek 
isterim.” dedi. 

Daha önce çok sayıda katılımla salonlarda gerçekleştirilen etkinlikler, koronavirüs salgını 
nedeniyle dönüşüm geçirerek dijital platformlara taşındı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop da Yunus Emre Enstitüsünce Kuzey Makedonya’nın önemli aydınlarından Fahri Kaya için 
düzenlenen dijital anma etkinliğine katılarak destek verdi.

KARANTİNA SÜRECİNDE MECLİS’TEN  
DİJİTAL ETKİNLİKLER DÖNEMİNE DESTEK
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, AK PARTİ 
İzmir Milletvekili Cemal 

Bekle ve CHP İzmir Milletvekili 
Özcan Purçu’yla gerçekleştirdiği 
telefon görüşmesinde, 
kendilerinin ve onların şahsında 

bütün Roman vatandaşlarının 
Dünya Romanlar Günü’nü kutladı.  

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, vekillerin yanı sıra, seçim 
bölgesi Tekirdağ’da bulunan 
Roman STK’ların temsilcileriyle 

de telefonla görüşerek Romanlar 
Günü’ne ilişkin tebriklerini iletti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop sosyal medya 
hesabından paylaşımda 
bulunarak, “Hayata bakışlarındaki 
sevinçle her daim bu toprakların 
mütebessim ruhu olan, kadim 
medeniyetimizin asli unsurları 
Roman vatandaşlarımızın Dünya 
Romanlar Günü’nü kutlarım” dedi.

“DÜNYA  
ROMANLAR  

GÜNÜ” 
KUTLANDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 8 Nisan 
Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Mecliste bulunan iki 
Roman milletvekilini ve Tekirdağ’daki Roman STK’ların 
temsilcilerini arayarak günlerini kutladı.

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 
GÖREVİNE ADİL KARAİSMAİLOĞLU 
ATANDI

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
imzasını taşıyan karara 

göre, Anayasa’nın 104 ve 106’ncı 
maddeleri gereğince Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın 
görevine son verildi. 

Bu suretle boşalan Bakanlığa, Adil 
Karaismailoğlu getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  
Adil Karaismailoğlu, görevi 
Mehmet Cahit Turhan’dan aynı 
gün Bakanlıkta düzenlenen  
devir teslim töreninde  
devraldı.

Karaismailoğlu, Bakanlıkta 
düzenlenen devir teslim 
töreninde yaptığı konuşmada, 
2019 yılı eylül ayı sonu 
itibarıyla Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
eski Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Turhan’ın teveccühü 
ile Bakan Yardımcısı olarak 
göreve başladığını hatırlattı. 
Bakanlıkta görev yapmaktan 
her zaman gurur duyduğunu 
belirten Karaismailoğlu, “Değerli 
Bakanımızın çok değerli bilgi ve 
tecrübelerinden faydalanarak 
önemli işler yapmaya çalıştık. 
Bu kadar kısa süre içinde 

Cumhurbaşkanı Kararı 
ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan’ın görevine 
son verilerek, yerine 
Bakan Yardımcısı 
Adil Karaismailoğlu 
atandı. Konuya ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı, 
28 Mart 2020 tarihinde 
Resmî Gazete’de 
yayımlandı.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

kendisinden çok şey öğrendik.” 
dedi.

Karaismailoğlu, yeni görevini 
kendisine tevdi eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
güvenine layık olmak için gayret 
göstereceğini vurgulayarak 
şunları kaydetti: 

“Bu göreve layık olmak için 
elimizden gelen her şeyi 
yapacağız. Önümüzde çok 

önemli, bütün dünyada ses 
getirecek, ülkemizin gelişmesine 
ve geleceğine katkı sağlayacak 
vizyon projeler var. Bunları 
hep birlikte hızlı bir şekilde 
yürüteceğiz. 

Bunları yaparken de çok 
saygıdeğer Bakanımızın bilgi 
ve tecrübelerinden mutlaka 
faydalanacağız. Bakanlığımıza ve 
hükümetimize verdiği katkılardan 

dolayı kendisine çok teşekkür 
ediyorum.”

Turhan ise, görevde bulunduğu 
süre boyunca Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın liderliğinde ülkenin 
erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok 
hizmete imza attıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  
Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel 
Kurulunda 31 Mart 2020 tarihinde 
yemin etti.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU

Trabzon’da 1969’da doğan 
Karaismailoğlu, Trabzon 
Lisesi’ni bitirdikten sonra 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliğinden mezun oldu.

Yüksek lisansını, Bahçeşehir 
Üniversitesi Kentsel Sistemler ve 
Ulaştırma Yönetimi programında 
tamamlayan Karaismailoğlu, 
Mayıs 1995’te İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) Ulaşım 
Koordinasyon Müdürlüğünde ilk 
görevine başladı.

Karaismailoğlu, İETT Genel 
Müdürlüğünde mühendis ve 
yönetici olarak görev yaptı. 
2002 yılından itibaren İBB Trafik 
Müdürlüğünde trafik kontrol 
merkezi, sinyalizasyon, akıllı 
trafik sistemlerinden sorumlu 
müdür yardımcısı olarak 
çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 
2009’da Ulaşım Koordinasyon 
Müdürlüğüne atandı.

Ardından Ulaşım Daire Başkanlığı 
görevine getirilen Karaismailoğlu, 
ulaşımla ilgili, İstanbul genelinde 
birçok projenin hayata 
geçirilmesine katkı sağladı.

Karaismailoğlu, Temmuz 
2016’da Başbakanlık Toplu Konut 
İdaresinde (TOKİ) İstanbul Emlak 

Dairesi Başkanlığı görevine 
atandı. 26 Nisan 2018’de İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcılığı 
görevine getirilen Adil 
Karaismailoğlu, Eylül 2019’dan 

beri Ulaştırma ve Altyapı 
Bakan Yardımcılığı görevini 
yürütüyordu.

Adil Karaismailoğlu, evli ve  
iki çocuk babasıdır.
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İNFAZ 
DÜZENLEMESİ
RESMÎ GAZETE’DE 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmî 
Gazete’de yayımlandı.

KANUNDA YER ALAN BAZI MADDELER ŞÖYLE: 
 Ɇ Koşullu salıverilme oranı yarıya, 

mükerrirler ve örgütlü suçlar 
bakımından infaz oranı 2/3’e 
indirilecek.

 Ɇ Terör, uyuşturucu ticareti, cinsel 
saldırı ve istismar suçları, kasten 
öldürme, yüzün sürekli değişikliğine 
sebebiyet veren kasten yaralama 
suçu ve kadına karşı şiddet, işkence 
ve eziyet suçları ile özel hayatın 
gizliliğine ilişkin suçlar dışında 
3 Mart 2020’ye kadar işlenen 
suçlarda,  
1 yıllık denetimli serbestlik süresi  
3 yıla çıkarılacak.

 Ɇ 30 Mart 2020’ye kadar suç 
işleyen çocuk hükümlülerin 
15 yaşını dolduruncaya kadar 
cezaevinde kaldığı 1 gün, 3 gün; 18 
yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 
gün ise 2 gün sayılacak.

 Ɇ Covid-19 salgını nedeniyle açık 
ceza infaz kurumlarında bulunan 
hükümlüler ile denetimli serbestlik 
tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 
Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak.

 Ɇ Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, 
engellilik veya kocama nedeniyle 
hayatlarını cezaevinde yalnız 
idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren 
hükümlülerin cezası, denetimli 
serbestlik tedbiri altında infaz 
edilecek.

 Ɇ Kapalı ceza infaz 
kurumlarında bulunan iyi halli 
bazı hükümlülerden açık ceza 

infaz kurumuna ayrılmasına 
bir yıl kalanların açık ceza infaz 
kurumlarına gönderilebilmesine 
imkan tanınacak.

 Ɇ Hapis cezalarının hafta sonu, 
geceleyin veya konutta infazına 
ilişkin mevcut uygulamanın 
kapsamı genişletilecek.

 Ɇ Hükümlülerin iyi hallilik 
değerlendirmesi, infazın tüm 
aşamalarında ve 6 ayda bir 
yapılacak.

 Ɇ Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, 
Cumhuriyet başsavcılığının 
hapis cezasının infazına 6 ay ara 
verebilmesine ilişkin yetkisi, 1 yıla 
çıkarılacak.

 Ɇ Çocuk hükümlülere verilebilecek 
ödül imkânının kapsamı 
genişletilecek. Bu kapsamda 
kardeşiyle de görüşmesine imkân 
tanınacak.

 Ɇ Açık ceza infaz kurumunda 
bulunan hükümlülerin 3 günlük 
mazeret izin hakkı 7 güne 
çıkarılacak.

 Ɇ Hükümlülere, hasta olan 
yakınlarını ziyaret edebilmesi 
amacıyla verilen mazeret izin hakkı, 
1 defadan 2’ye çıkarılacak.

 Ɇ Açık ve kapalı ceza infaz 
kurumlarındaki hükümlülerin salgın 
hastalık halinde de kuruma ait 
telefon ve faks cihazından derhal 
yararlandırılmasına imkân tanınacak.

 Ɇ Hükümlüler, kamu kurum ve 
kuruluşlarına bağlı kütüphanelerden 
yararlanabilecek.

 Ɇ Elektronik cihazla takip 
edilebilecek şüpheli, sanık ve 
hükümlülerin, rızaları alınmak 
koşuluyla kendilerine ait 
cihazlar üzerinden de takip 
edilebilmelerine imkân tanınacak.

 Ɇ İnfaz hâkimliği kurumunun 
kapasitesi güçlendirilerek 
uzmanlaşmaları sağlanacak ve 
infaza ilişkin tüm kararlar bu 
hâkimlikler tarafından verilecek.

 Ɇ Yaralama suçunun canavarca 
his saikiyle işlenmesi hali nitelikli 
haller arasına alınacak ve suçun 
bu suretle işlenmesi durumunda 
verilecek azami ceza 18 yıla 
çıkarılacak.

 Ɇ Suç işlemek amacıyla örgüt 
kurmak, yönetmek ve üye olmak 
ile tefecilik suçlarının cezaları 
artırılacak.

 Ɇ Koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 
yarıya, mükerrirler ve örgütlü suçlar 
bakımından infaz oranı 3/4’ten 
2/3’e indirildi.

 Ɇ Yeni doğum yapan ve toplam 
3 yıl veya daha az süreli hapis 
cezasına mahkûm olan kadın 
hükümlüler de yine cezalarını 
konutunda infaz edebilecek. Diğer 
yandan hamile kadınların cezası 1,5 
yıl ertelenebilecek.
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YARGITAY 1. BAŞKANLIĞINA,  
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISI 
MEHMET AKARCA SEÇİLDİ

İsmail Rüştü Cirit’in yaş 
haddinden emekliye 
ayrılmasıyla boşalan Yargıtay 1. 

Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi.

Yargıtay Konferans Salonu’nda, 
24 Mart 2020 tarihinde yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 
kapsamında alınan önlemler 
altında yapılan seçimin ikinci 
turundan sonuç çıktı. Seçimde 
332 Yargıtay Üyesi oy kullandı. 
Adaylardan Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Mehmet Akarca 267 
oy alarak Yargıtay’ın yeni başkanı 
oldu.

MEHMET AKARCA 

Mehmet Akarca, 21 Ocak 
1963’te Şirvan’da doğdu. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden 1986’da mezun 
olan Akarca, İzmir’de hâkim 
adayı olarak mesleğe başladı.

Akarca, sırasıyla Uşak/
Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/
Sultanhisar Hâkimliği, Sivas 
Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza 
Mahkemesi ve Komisyon 
Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır 
Ceza Mahkemesi ve Komisyon 

Başkanlığı görevlerinde 
bulundu. 

Yargıtay Üyeliğine 18 Ocak 
2010’da seçilen Akarca, Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu’nca 21 Ekim 
2013’te Yargıtay Ondördüncü 
Ceza Dairesi Başkanlığı’na 
seçildi. Yargıtay Büyük Genel 
Kurulu’nca gösterilen adaylar 
arasından Cumhurbaşkanı 
tarafından 18 Mayıs 2015’te 
ilk kez, 21 Mayıs 2019’da ise 
ikinci kez Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına seçilen Mehmet 
Akarca, evli ve iki çocuk 
babası.

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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40 kapılı şehir, 
UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde

Tarihteki birçok 
medeniyetin izlerini 
taşıyan, her yıl binlerce turiste 
ev sahipliği yapan ve tarihin 
günümüze taşınan miraslarından 
olan Kars-Ani Antik Şehri, Türkiye’nin 
Ermenistan sınırını çizen Arpaçay nehrinin 
kıyısında yer alır.

MEDENİYETLER 
BEŞİĞİ: ANİ  
ANTİK ŞEHRİ

Ani’de, dörtgen ve daire 
planlı çok sayıda burçla 
güçlendirilmiş surların 

uzunluğu 4 bin 500 metre, 
yüksekliği ise 8 metre kadardır. 
Üzerinde kükreyen bir aslan 
kabartması ve Manuçehr 
tarafından koydurulan kitabenin 
bulunduğu Orta Kapı (Aslanlı 
Kapı) yedi girişi bulunan kentin 
görkemli kapılarından biridir.

Kuzeydeki bu kapının sağında, iki 
dairesel planlı burç ile korunan 
Çifte Beden Kapısı (Kars Kapısı), 
solunda ise taştan satranç tahtası 
bezemeli Hıdırellez Kapısı yer 
alır. Acemoğlu ve Mığmığ 
deresi (Tatarcık) kapıları doğuya, 
Arpaçay’a açılır. Arpaçay yönüne 
açılan bir diğer kapı da Divin 
Kapısı’dır. Arpaçay’ın karşı kıyısına 
ulaşan eski kervan yolu (İpek 

Yolu) buradaki köprüden Divin 
Kapısına ulaşıyordu. Suyolu 
kapısı ise, kentin batıya açılan tek 
kapısıdır.

Arpa Çay ve Alacasu vadilerine 
hâkim yüksek bir kayalık  
üzerinde kurulan kentin en 
yüksek kesiminde ilk kez 
Urartuların yerleştiği iç kale 
bulunuyor. 
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Şeddadoğullarından Ebul Şüca 
Manuçehr tarafından 1072 
yılında yaptırılan üç nefli caminin 
özellikle tavanı zengin Selçuklu 
motifleri ile süslüdür. Caminin 
gözcü kulesi olarak da kullanılan 
99 basamaklı minaresi Ani’nin 
çağlar boyu süren önemli 
konumuna işaret ediyor. 

Ani Antik Şehri, Erken Demir 
Çağından 16. yüzyıla kadar 
yerleşimin sürekli olduğu, Orta 
Çağ’ın şehircilik, mimarlık ve 
sanat açısından gelişiminin tüm 
zenginlik ve çeşitliliğinin bir arada 
görüldüğü çok kültürlü bir İpek 
Yolu yerleşimidir.

İçkale’de 4. yy’da başlayan 
yerleşim, kapalı kent modelinden 
açık kent modeline geçişin 
bölgedeki ilk örneğini 
belgelemesi bakımından 
önemlidir. Yerleşimin yoğun 
ticaret akslarının üzerinde 
yerleşmesi, ilerleyen zamanlarda 
çok kültürlü bir ticari merkez 
olarak gelişmesine neden olmuş, 

bu da kenti Ermeni, Gürcü, Bizans 
ve Selçuklu kültürlerinin buluşma 
noktası haline getirmiştir.

Bu karşılıklı kültürel etkileşimin 
sonucu olarak ortaya çıkan 
mimari tasarım fikirleri, inşaat 
malzemeleri ve teknikleri ve 
dekorasyon ayrıntıları ise, 
daha sonra tüm Anadolu’ya ve 
Kafkasya’ya yayılacak olan Ani’ye 
özgü bir mimari dilin oluşumuna 
neden olmuş ve sürekli dönüşen 
bir kentsel peyzaj içinde özgün 
mimari anıtlar üretilmiştir.

Ani Şehri Kars’ın 44 kilometre 
doğusunda Ocaklı köyü 
bitişiğinde. Aras Nehri’nin Arpa 
Çay kolu kıyısındaki Ani’nin 
kuzeydoğusunda Tatarcık, 
batısında Bostanlar deresi akıyor. 
Harabelerin bulunduğu yerde 
Arpa Çay, Türkiye ile Ermenistan’ı 
birbirinden ayırıyor.

Ani Arkeolojik Alanı 2016 yılında 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
kaydedilmiştir.
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TBMM Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Toplulukları Alt 
Komisyonu Başkanı ve AK 

PARTİ İstanbul Milletvekili Zafer 
Sırakaya 23 Mart 2020 tarihinde 
yaptığı açıklamada, “Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımızın 
talepleri doğrultusunda ilgili 
bakanlıklarımızla yaptığımız 
görüşmeler sonucunda 
yurt dışında Covid-19 virüsü 
sebebiyle hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim 
Kurulumuzun belirlediği şartlarla 
Türk Hava Yolları tarafından 
Türkiye’ye getirilebilecek.” 
ifadelerine yer verdi.

Komisyon Başkanı Sırakaya, 
Covid-19 kaynaklı cenazelerde 
Sağlık Bakanlığından alınan onay 
ve Türk Hava Yolları’nın mevcut 

bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) 
getirme prosedürünün bu 
konuda yeterli olacağını kaydetti.

Zafer Sırakaya, “Türkiye’de 
yaşayan ve bu ülkenin millî 
bir unsuru olarak görülen 
vatandaşımız ne ise yurt dışında 
yaşayan vatandaşımız da bu 
milletin aslî bir unsuru ve millî 
bir değeridir. Hükümet ve 
komisyon olarak bundan sonraki 
süreç içerisinde yurt dışındaki 
vatandaşlarımızı göz bebeğimiz 
bilecek, onların derdiyle 
dertlenmeye devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Alt Komisyonu 
Başkanı Sırakaya, 25 Mart 2020 
tarihinde yaptığı açıklamada 

ise, yurt dışından Türkiye’ye 
araçlarıyla gelen ve koronavirüse 
karşı alınan tedbirler sebebiyle 
yaşadıkları ülkelere geri dönüş 
yapamayan vatandaşların 
araçlarıyla Türkiye’de kalma izin 
sürelerini uzatmak için Ticaret 
Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler 
sonrası Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve 
Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine 
gönderdiği genelge ile bu 
sürelerin uzatıldığını söyledi. 
Sırakaya, “Yurt dışından 
araçlarıyla gelen ve 1 Şubat 2020 
itibarıyla Türkiye’de bulunma 
süreleri dolan vatandaşlarımız, 
yayımlanan Ticaret Bakanlığı 
genelgesi ile izin sürelerini 30 
Haziran 2020 tarihine kadar 
uzatabileceklerdir.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin  
Bilim Kurulunun belirlediği şartlarla Türkiye’ye getirilebileceğini ve yurt dışından 
araçlarıyla Türkiye’ye gelip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 
yaşadıkları ülkelere geri dönemeyen vatandaşların yayımlanan genelge ile 
mağdur edilmeyeceğini belirtti.

KOMİSYON 
BAŞKANI 

SIRAKAYA’DAN 
KORONAVİRÜS 

İLE İLGİLİ 
ÖNEMLİ 

AÇIKLAMALAR
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

TBMM Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Ordu 
Milletvekili Şenel 
Yediyıldız, Pandemi 
dediğimiz salgınlarda 
fert olarak kendi 
üzerimize düşeni 
yapmamız gerektiğini 
ve kurallara uyulduğu 
takdirde koronavirüsten 
etkilenilmeyeceğini 
belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Ordu 

Milletvekili Şenel Yediyıldız, yeni 
tip koronavirüse (Covid-19) ilişkin 
17 Mart 2020 tarihinde TBMM 
TV’ye değerlendirmelerde 
bulundu. 

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) 
küresel bir hadise olduğunu 
anımsatan Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
Şenel Yediyıldız, “Pandemi 
dediğimiz salgınlarda fert 

olarak kendi üzerimize düşeni 
yapmamız lazım. 

Sağlık Bakanlığımız ve tüm 
bakanlıklar kendi üzerlerine 
düşeni fazlasıyla yapıyorlar. 

Sağlık Bakanlığı her gün 
bilgilendirme yapıyor, açık ve 
net şeffaf bir şekilde çalışıyor. 
Etrafımızda en çok etkilenen 
ülkeler olmasına rağmen en az 
etkilenen durumdayız.” şeklinde 
konuştu.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı Şenel 
Yediyıldız, Sağlık Bakanlığının 
koronavirüs riskine karşı 
önerilen 14 kuralına hassasiyetle 
uyulmasının altını çizdi.

Şenel Yediyıldız, kurallara 
uyulduğu takdirde koronavirüsten 
etkilenilmeyeceğini belirtti. 

Yeni tip koronavirüsle mücadele 
kapsamında uyulması gereken 
kurallara değinen Yediyıldız, 
şunları kaydetti: 

“Bunların içinde en önemlileri 
birincisi tokalaşmamak ve 
kucaklaşmamak. 

İkincisi mesafeli durmak. Yani 
toplum yerlerinden uzaklaşmak. 
Metrodan, tramvaydan, sinema 
vs. Bunlar zaten yasaklandı. 
Elimizi yıkamak. Hastaysak 
maske takmak. Yani virüsü 
taşıyorsak maske takmak. Virüsü 
taşımıyorsak maske takmamızın 
bir anlamı yok. 

Bunları yaparsak Allah’ın izniyle bu 
virüs bize uğramadan kurtulmuş 
oluruz. 

Ben hafta sonu kendi seçim 
bölgem Ordu’daydım. Tokalaşma 
yapmadım, mesafeli durdum ve 
kalabalık yerlere gitmedim. 

Milletvekilleri de bunları 
yapacaktır.” Halka büyük bir 
görev düştüğünü kaydeden 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı 
Yediyıldız, Devletin tüm 
görevleri yerine getirdiğini 
ve yurt dışı giriş ve çıkışların 
kontrollü yapıldığını belirterek, 
“Herkes kontrol altında. Sadece 
kişiler kendini kontrol altında 
tutacak. İnsanlar o 14 maddenin 
uyulması gerekenlerine uyacak. 
Yapacağımız şey bu.” diye 
konuştu.

KOMİSYON 
BAŞKANI 

YEDİYILDIZ’DAN  
KORONAVİRÜS 

AÇIKLAMASI
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MÜMTAZ 
DEVLET ADAMI 

VE SİYASETÇİ: 

TURGUT ÖZAL
Türkiye’nin 8. Cumhurbaşkanı  
Turgut Özal, Türkiye’nin  
demokratikleşmesi ve ülkede sivil 
siyasetin yerleşmesi için çaba harcadı. 
Döneminin sorunlarına farklı politikalarla 
yaklaşarak ülkenin ekonomik ve sosyal 
gelişimine önemli katkı sağlayan  
Özal, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de 
kalkınması ve terör sorununun çözümüne 
yönelik çalışmalara imza attı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un,  
8. Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal’ın vefatının 27. yıl dönümü 
için sosyal medya hesabından 
yayımladığı mesaj şöyle:

“Türkiye’nin siyasi, ekonomik 
ve sosyal değişimine, dünyaya 
açılmasına öncülük eden, 
vizyonu ve geleceğe dönük 
çalışmaları ile birçok ilke 
imza atan 8. Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ı, vefatının 27. yıl 
dönümünde rahmet ve minnetle 
yâd ediyorum. Ruhu şad, mekânı 
cennet olsun.”
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Türk dünyasında 
“yeni yılın başlangıcı”, 
“baharın müjdecisi”, 
“doğa bayramı” olarak 
kabul gören ve bilinen 
tarihi 18 asırdan fazla 
olan Nevruz Bayramı, 
asırlardır devam 
eden gelenekleriyle 
Anadolu’da coşkuyla 
kutlanıyor.

DOĞANIN 
UYANIŞI 
VE 
BAHAR 
BAYRAMI

NEVRUZNEVRUZ
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Dünyanın en geniş kültürüne 
sahip Nevruz Bayramı, 
“kötü söz orucu”, “çevre 

temizliği ve alav alav”, “ölü 
bayramı”, “yaşlı ve hastaları 
ziyaret”, “çocuk günü”, “gençlik 
günü” ve “yeddi levin” olmak 
üzere 7 aşamada icra ediliyor.

Bayramdan 2 hafta önce, 
inananlar tarafından kötü söz 
orucu tutuluyor. Bu çerçevede 
kötü söz konuşmanın günah 
sayıldığı Nevruz boyunca, herkes 
geçen yılın sıkıntılarını, acılarını 
unutmaya çalışırken, küs olanlar 
ise barıştırılıyor.

Uzun ve sert kış aylarından 
sonra tabiatın baharla yeniden 
canlanmasını sembolize 
eden Nevruz, Orta Asya’dan 
Anadolu’ya birçok coğrafyada 
toplumsal birliği, dayanışmayı, 
yardımlaşmayı sağlayan içeriğiyle 
varlığını koruyor.

Çin kaynaklarında, milattan 
önce 3. yüzyılda Hunların bahar 
aylarında şenlik düzenlediğinin 
yer alması dolayısıyla geçmişi o 
yıllara kadar dayandırılan Nevruz, 
Türklerin Ergenekon’dan çıkış 
günü olarak da kabul ediliyor.

Kelime olarak “yeni gün” 
anlamına gelen bu özel günde, 
tabiatın canlanmasıyla yeni bir 
yılın başladığına ve ne kadar 
bolluk, bereket, yardımlaşma 
ve dayanışmayla geçirilirse tüm 
senenin o şekilde geçeceğine 
inanılıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’dan 
Dünya Nevruz Günü mesajı:

“Yeni başlangıçların, umudun, 
kardeşliğin, dayanışmanın 
sembolü Nevruz Günü’nü tebrik 
ediyorum. Her zaman haktan, 
adaletten ve barıştan yana tutum 
alan aziz millet, 2023 hedeflerine 
de kardeşlik ve dayanışma içinde 
yürüyecek, refah ve huzur içinde 
bir geleceğin inşasına katkıda 
bulunacak.

Bugün Orta Asya’dan Balkanlara 
kadar geniş bir coğrafyada 
coşkuyla kutlanan, baharın 
müjdecisi Nevruz’un, sahip 
olduğumuz değerlerin, 
zenginliklerin hatırlanmasına, 
korunmasına ve yeni nesillere 
aktarılmasına vesile olmasını 
temenni ediyorum. Bolluğun ve 
bereketin bayramı Nevruz’un 
aziz milletimiz için güzellikler ve 
iyilikler getirmesini diliyorum.” 

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’tan Dünya Nevruz  
Günü mesajı

“Baharın gelişi, umudun 
ve bereketin habercisi, 
barışın ve kardeşliğin 
coşkusuyla coğrafyamızın 
her yanında yüzyıllardır 
kutlanan Nevruz Günü’nü bu yıl 
evlerimizde idrak ederken, sıkıntılı 
günler yaşayan bütün insanlık 
için nefes ve ferahlık getirmesi 
duasıyla tebrik ediyorum.”

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN 
UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN 
KANUN VE KARARLAR  
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu kanun ve kararlar şöyle:
• 2255 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi ve Teknoloji 
Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 
Karar, 

• 2256 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  
Katar Devleti Hükümeti Arasında Sınai ve Teknolojik 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2257 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar, 

• 2258 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2259 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin 
Devleti Hükümeti Arasında Sosyal Politika Alanında 
İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanması 
Hakkında Karar , 

• 2260 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile  
Sierra Leone Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin 
Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar, 

• 2261 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar 
Devleti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine 
İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2262 sayılı 2019 Ortadoğu’da Barış Konulu Uluslararası 
Medya Seminerine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti 
ile Birleşmiş Milletler Arasında Mektup Teatisi Yoluyla 
İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2263 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan 
Hükümeti Arasında Planlama ve Kalkınma Alanlarında 
Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2264 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ 
Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında 
Karar, 

• 2265 sayılı Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu 
Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması 
Hakkında Karar, 

• 2266 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katılımcı 
BM Kuruluşları Adına Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (BMKP) Arasında İncek/Ankara’daki Diplomatik 
Yerleşkede BM Binaları İçin Arazi Tahsisi, Tasarımı ve 
İnşasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2300 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan 
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında 
İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2313 sayılı Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 
(a) ve 56’ncı Maddelerinin Tadiline İlişkin Olarak 6 Ekim 
2016 Tarihinde Montreal’de İmzalanan ve 7212 Sayılı 
Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Ekli Protokollerin 
Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2314 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını 
Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2315 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası 
Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması 
Hakkında Karar, 

• 2316 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar,

• 2317 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gine 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, 
Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanması Hakkında Karar, 

• 2320 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında 
Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi 
Hakkında Karar, 

• 2321 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe 
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 
Karar, 

• 23/7/1990 Tarihli ve 90/676 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile Onaylanan “Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle 
Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve 
Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi”nin Feshedilmesi 
ve Türkiye Cumhuriyeti Adına 29/11/2016 Tarihinde 
Budapeşte’de İmzalanan ve 7225 Sayılı Kanunla 
Onaylanması Uygun Bulunan Ekli “Futbol Maçlarında 
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bütüncül Bir Emniyet, 
Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımı Üzerine Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi”nin İlişik Beyanla Birlikte Onaylanması 
Hakkında 2327 sayılı Karar,

• 2277 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Adına 10 Şubat 2020 
Tarihinde İmzalanan Ekli Türkiye için Çevre ve İklim 
Eylemi Çok Yıllı Eylem Programına Ait Finansman 
Anlaşmasına 3 No’lu Değişikliğin İlişik Notalarla Birlikte 
Onaylanması Hakkına Karar,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmî Gazete’de, 
2, 5, 20, 26, 28 ve 30 Mart 2020 ile 2, 4, 14, 18 ve 22 Nisan 2020 tarihlerinde 
yayımlanan kanun ve kararlar, yürürlüğe girdi.
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• 7227 sayılı Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun,

• 7224 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası 
Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Arasında IFAD Ülke Ofisi-
Doğu Avrupa ve Orta Asya Merkezi Kurulmasına İlişkin 
Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun,

• 2329 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar,

• 2330 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler 
İçin Arsa Takasına İlişkin Protokolün Onaylanması 
Hakkında Karar, 

• 2331 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti 
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim 
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında 
Karar, 

• 2362 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar, 

• 2363 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar,

• 2364 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çad 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 
Onaylanması Hakkında Karar, 

• -2365 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimine 
İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar, 

• 7228 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin 
Devleti Hükümeti Arasında Filistin-Türkiye Dostluk 
Hastanesinin Gazze’de Ortak İşletilmesi ve Devri ile 
Filistin Vatandaşlarının Tıpta Uzmanlık Eğitimini Türkiye’de 
Almasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun,

• 7229 sayılı Transit ve Ulaştırma İş Birliği Anlaşması (Lapis 
Lazuli Güzergâh Anlaşması)’nın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun,

• 7230 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun,

• 7231 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya 
Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve 
Ekonomik İş Birliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

• 7232 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim Öğretim 
Alanında İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun

• 7233 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim ve 
Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik 
Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun,

• 7234 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve 
Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun,

• 7235 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa 
Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında 
İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ  
Coğrafi Ayrık Ofisinin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına 
İlişkin Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının  
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

• 7236 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine 
Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun,

• 7237 sayılı Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin 
Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

• 7238 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve  
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline İlişkin 
Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair 
Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun,

• 7239 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun,

• 7240 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun,

• 7241 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veri Paylaşımına 
İlişkin İş Birliği Uygulama Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun,

• 2418 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe 
Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında 
Karar,

• 2468 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti 
Hükümeti Arasında Kamu Mali Yönetiminin Geliştirilmesi 
Alanında İşbirliği Hakkında Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar,

• 2469 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Gine 
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî Eğitim İş Birliği 
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar,

• 2470 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün 
Onaylanması Hakkında Karar,

• 2471 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması 
Hakkında Karar,

• 2472 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti 
Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına 
İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında  
Karar. 99



TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop: “Fikirleri ve 
siyasi hayatıyla milletimizin 

teveccühünü kazanmış, Türk 

Dünyası’nda haklı bir sevgi ve 
saygıyla yâd edilen, ömrünü 
devlet ve millet yolunda 
mücadeleye vakfeden, MHP 

Kurucu Genel Başkanı merhum 
Alparslan Türkeş’i vefatının 23. 
yılında rahmet ve minnetle 
anıyorum.”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MHP Kurucu Genel Başkanı 
Alparslan Türkeş’in vefatının 23. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından 
bir mesaj yayımladı.

ÜLKÜCÜ HAREKETİN LİDERİ 
ALPARSLAN TÜRKEŞ
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BİR ASIRLIK 
HABER 
YOLCULUĞU

ANADOLU 
AJANSI 
100 YAŞINDA

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün talimatıyla 
Kurtuluş Savaşı’nda 

“Anadolu’nun sesini dünyaya 
duyurmak amacıyla TBMM 
açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 
1920’de kurulan AA, 100 yıllık 
tecrübesi ile güvenilir haberin 
kaynağı olmayı sürdürüyor. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından 6 Nisan’da yaptığı 
paylaşımla Anadolu Ajansını 
(AA), kuruluşunun 100. yıl 
dönümü dolayısıyla kutladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, kutlama mesajında, 

“TBMM ile yaşıt, Millî 
Mücadele’nin her aşamasına 
şahitlik ederek dünyaya duyuran, 
bugün de dünyanın sayılı 
ajanslarından biri haline gelerek 
bizleri gururlandıran Anadolu 
Ajansının kuruluşunun 100. yılını 
kutluyorum.” ifadelerini kullandı. 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop paylaşımında, Anadolu 
Ajansının 100. yıl dönümü için 
hazırlanan video görüntüsüne de 
yer verdi.

ANADOLU 
AJANSININ (AA)

İSİM ANNESİ 

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma - -

İçişleri 1 2 saat

Dışişleri 1 1 saat 50 dk.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 1 2 saat 39 dk.
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

- -

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 1 2 saat

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

- -

Dilekçe
3

(14+25)
2 saat 50 dk.

Plan ve Bütçe 1 42 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 6 20 saat 30 dk.

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 35 6 saat 35 dk.

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 2(15+16) 2 saat 50dk.

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 18 48 saat 7 dk.

TBMM Genel Kurulu 13 Birleşim 71 saat 5 dk.
4 Başkanlık Divanı Toplantısı 
5 Alt Komisyon Toplantısı 
5 Alt Komisyon Toplantısı 

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 107

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 23

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 2

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

652 
(475+177)

Kanunlaşan 5

Karar Olan -

Geri Alınan 1

Komisyonlarca Raporlanan 7

Komisyonlarda Bulunan 2570

Genel Kurulda Bulunan 105

¹ 01/03/2020- 31/03/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 2

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 11112 170

İHİK 222 214

KEFEK 2 -
2793 adet dilekçe üç grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 66

TBMM Başkanlığında Bulunan -

Karma Komisyonda Bulunan3 971

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade 1
3 31/03/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1100 12 133 2 -

Cevaplanan /Görüşülen 1601 26 - - -

MART AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2020104



Genel Kurul / Komisyonlar  
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet 1 18 saat 15 dk.

Millî Savunma - -

İçişleri - -

Dışişleri - -

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 1 6 saat 30 dk.
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 14 30 dk.

Plan ve Bütçe 1 6 saat 16 dk.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme - -

Avrupa Birliği Uyum - -

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği - -

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) - -

Kapalı Oturumlar - -

Komisyonlar Toplam 4 31 saat 31 dk.

TBMM Genel Kurulu 13 Birleşim 100 saat 6 dk.

4 Başkanlık Divanı Toplantısı 

Çalışma Süresi İstatistiği (İhtisas Komisyonları)Kanun Önerisi İstatistiği
Gelen 86

Hazırlanan Kanun Teklifi Taslağı1 19

Hazırlanan Uluslararası Anlaşma Uygun 
Bulma Kanun Teklifi Taslağı1 7

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

678 
(494+184)

Kanunlaşan 17

Karar Olan -

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 15

Komisyonlarda Bulunan 2646

Genel Kurulda Bulunan 101

¹ 01/04/2020- 30/04/2020 tarihleri arasında Kanunlar ve 
Kararlar Başkanlığınca hazırlanan sayıdır.

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 14

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 1

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 8552 192

İHİK 220 219

KEFEK 1 -
2362 adet dilekçe altı grup halinde birleştirilerek işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 31

TBMM Başkanlığında Bulunan 22

Karma Komisyonda Bulunan3 1002

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade -
3 30/04/2020 tarihi itibarıyla bulunan

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

Gelen 1823 3 42 2 -

Cevaplanan /Görüşülen 697 4 - - -

NİSAN AYI  
YASAMA İSTATİSTİKLERİ
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nu, 25 Mart tarihinde 
vefatının 11. yılında anarak, sosyal medya hesabından, “Samimi 

dava adamı, millet yolunun çilekeş yolcularından merhum Muhsin 
Yazıcıoğlu’nu, ebediyete irtihalinin 11. yılında rahmet ve minnetle yâd 
ediyorum.” paylaşımında bulundu. Meclis Başkanı Şentop paylaşımında 
Yazıcıoğlu’nun “Yakarış” şiirinden, “Her şeyin bir senden olduğuna, iman 
ile inanmak ne güzel. Hamdüsenalar ile uğruna, çile çekmek ve yanmak 
ne güzel.” dizeleri ile fotoğrafına da yer verdi.

Yaşantısını vatan ve millet sevgisine adayan, darbe 
dönemlerinde yaşadıklarına rağmen devletine 
küsmeyen ve Anadolu gençliğinin okuyarak adam 
olmasını hedefleyen bir lider olarak öne çıkan 
Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 11. yılında dualarla anıldı.

İLKELİ 
DURUŞUYLA  
DİKKATİ 
ÇEKEN 
BİR LİDER: 
MUHSİN 
YAZICIOĞLU
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12 MART 
MUHTIRASININ  
49. YILI
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye’de meşru siyasete yönelik her darbenin, milletin tarih 
sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgâhı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Türk demokrasi tarihinde, 27 Mayıs 
1960 darbesinden sonra sivil siyasete yapılan “ikinci müdahale” olarak anılan 12 Mart 1971 Muhtırası’nın 
49’uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, mesajında, “Türkiye’de meşru siyasete yönelik her darbe, 
milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri almasına itirazı olan güçlerin tezgâhıdır. 12 Mart Muhtırası’nın 
yıl dönümünde, demokrasiye düşman bu zihniyetin, tarih önünde daima mahkûm olduğunu bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

DEMOKRASİ TARİHİNDE KARA BİR LEKE
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Macaristan Temel 
Haklar Komiseri 
(Ombudsman) 
Akos Kozma ve 
beraberindeki heyet 
9 Mart’ta TBMM’de 
çeşitli temaslarda 
bulundu.

Macaristan Temel Haklar 
Komiseri (Ombudsman) 
Akos Kozma ve 

beraberindeki heyet, 9 Mart’ta 
TBMM Başkanvekili Levent Gök’ü 
ziyaret etti. Gök, burada yaptığı 
konuşmada, Konuk Ombudsman 
Kozma’yı Mecliste görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. TBMM Başkanvekili Gök, 
Türkiye ile Macaristan arasında 
tarihî ve kültürel bağların 
bulunduğuna dikkati çekerek, 
“Macar dostlarımızı biz her zaman 
gördüğümüzde yüzümüzü bir 
sevinç kaplar.” ifadesini kullandı. 

Kamu Denetçiliği Kurumu 
çalışmaları hakkında konuk 
heyete değerlendirmelerde 
bulunan Başkanvekili Gök, 
“KDK’nin almış olduğu kararların 
idare tarafından biraz daha 
etkin hale getirilmesine ben 
ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. 

Şu anda yaklaşık yüzde 75 
oranında idarenin alınan kararlara 
uyduğunu görüyoruz.” ifadelerini 
kullandı. Macaristan Temel 
Haklar Komiseri Akos Kozma 
ise, Türkiye’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade 
ederek, kendilerini Mecliste 
ağırladıklarından dolayı TBMM 
Başkanvekili Gök’e teşekkürlerini 
iletti. 

Konuk heyet daha sonra Mecliste 
sürdürdüğü temaslarında, TBMM 
Dilekçe Komisyonu Başkanvekili 
İsmail Tamer, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu ve 
TBMM Türkiye-Macaristan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Başkanı Cemil Yaman ile ayrı ayrı 
görüştü.

TBMM Dilekçe Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ Kayseri 
Milletvekili İsmail Tamer, ziyarette 
yaptığı konuşmada, Kamu 
Denetçiliği Kurumunun daveti 
üzerine Türkiye’ye bir ziyaret 
gerçekleştiren konuk heyeti 
Gazi Mecliste ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti ifade 
etti. Osmanlı Dönemi’nden 
günümüze kadar görev yapan 
bir komisyon olduklarını belirten 
Tamer, Türkiye’de yaşayan 
tüm vatandaşlardan ve aynı 
zamanda Türkiye’de ikamet 
eden yabancılardan gelen 
dilekçeleri incelediklerini söyledi. 
Dilekçe Komisyonu Başkanvekili 
Tamer, dilekçelerin içeriğindeki 
konuların görüşülerek karara 
bağlandığını, raporlandığını, bu 
raporların ilgili yerlere iletildiğini 

MACARİSTAN TEMEL HAKLAR 
KOMİSERLİĞİ HEYETİ TBMM’DE
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ve takip edildiğini kaydetti. 2012 
yılında kurulan Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu ile birlikte 
karma çalışmalar da yaptığını 
belirten Tamer, birlikte çalışmanın 
sinerjik etkilerinin görüldüğünü, 
önemli problemleri ortadan 
kaldıracak verileri elde ettiklerini 
ve Türkiye’deki cezaevlerini 
yerinde incelendiklerini belirtti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Macaristan’a 
gerçekleştirdiği ziyaretler ile 
iki ülke arasında yakın ilişkiler 
kurulduğunu anımsatan Tamer, 
“Özellikle son dönemlerde 
Macaristan Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı’nın Türkiye’de yaşayan 
Suriyeliler ile ilgili desteklerini 
de göz ardı edemeyiz.” diye 
konuştu. Türkiye ile Macaristan 
arasındaki ticaret hacminin de 
arttırılmasını temenni eden 
İsmail Tamer, ayrıca FETÖ’nün 
Macaristan’daki faaliyetleri ile 
ilgili hukuka uygun çalışmaların 
yapılmasını ve terör örgütü 
mensuplarının Türkiye’ye teslimi 
konusunda iş birliği ile hareket 
edilmesinin gerektiğini ifade etti.

Macaristan Temel Haklar 
Komiseri Akos Kozma da 
TBMM’de bulunmaktan ve 
Dilekçe Komisyonu ile bir 
araya gelmekten memnuniyet 
duyduğunu söyledi. Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç’un 
misafiri olarak iki kurum arasında 
iş birliği olanaklarının gözden 
geçirilmesi ve ilişkilerinin daha 
da güçlendirilmesi konusunda 
mutabık kaldıklarını ifade eden 
Akos Kozma, Türk mevkidaşı gibi 
kendilerinin de parlamentoyla 
yoğun bir çalışma içerisinde 
olduklarını söyledi.

TBMM Türkiye-Macaristan 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, 
Macaristan Temel Haklar Komiseri 

(Ombudsman) Akos Kozma ve 
beraberindeki heyet ile Mecliste 
bir araya geldi. Yaman, burada 
yaptığı konuşmada, Kozma’yı 
Mecliste görmekten duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Dostluk 
Grubu Başkanı Yaman, Türkiye 
ile Macaristan arasında tarihe 
dayanan köklü ilişkilerin olduğuna 
vurgu yaparak, iki ülke arasında 
gerçekleştirilen üst düzey 
ziyaretlerinin önemine değindi. 
Yaman, ziyaretlerin iki ülke 
arasında gerçekleştirilecek olan 
işbirliklerine ivme kazandıracağını 
vurguladı. Ülkeler arasında 
sürdürülen işbirliğinin önemine 
değinen Yaman, “İşbirliğimizde 
görüş alışverişinde bulunmamız 
memnuniyet verici.” dedi. Cemil 
Yaman, bu yıl TBMM’nin açılışının 
100. yılını kutlayacaklarını dile 
getirerek, Macaristan’ı 100. Yıl 
etkinliklerinde görmek istediklerini 
söyledi. Türkiye ile Macaristan 
arasında ortak tarihî kültürel 
mirasların yaşatılması hususunda 
kurumlar arası işbirliğine gidildiğini 
kaydeden ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Macaristan’a gerçekleştirdiği resmî 
ziyareti kapsamında Gül Baba 
Türbesi Restorasyonu ve Müze 
projesinin açılışını Macaristan 
Başbakanı Viktor Orban ile 
yaptığını hayırlattı. “Dost ve kardeş 
Macar halkı ile son zamanda 
işbirliklerimiz ve diyaloglarımız her 

geçen gün artmaktadır. Bu durum 
da bizi mutlu etmektedir. Nitekim 
geçen yıl 150 bin civarında Macar 
halkı turist olarak ülkemizde 
ağırladık. Bine yakın öğrencimiz 
Macaristan üniversitelerinde 
eğitim görmekte ve sayı her 
geçen gün artmaktadır. Bizim 
dostluğumuz siyasi düşüncelerin 
üstündedir. Geçtiğimiz Ekim 
ayında Macaristan’da yapılan yerel 
seçimlerde kimi belediyelerin 
muhalefetin eline geçmesi ve 
muhalefete geçen belediyelerde 
Türkiye aleyhinde hoşumuza 
gitmeyen söylemler geliştirilmesi 
bizleri üzmektedir. Macaristan, 
Avrupa’da bizi en iyi anlayan 
ülkedir.” diyen Yaman, Türkiye’nin, 
AB uyum çerçevesinde reform 
sürecini hızlandırdığına değinen 
Cemil Yaman, Macaristan’a, 
Türkiye’ye AB üyelik sürecinde 
verdikleri destekten dolayı 
teşekkür etti.

Macaristan Temel Haklar 
Komiseri Akos Kozma ise, 
Türkiye’de bulunmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade ederek, 
kendilerini Mecliste ağırladıkları 
için Yaman’a teşekkürlerini iletti. 
Kozma, iki ülke arasında ilişkileri 
önemsediklerini belirterek, 
Türkiye ile temel insan hakları 
konuları bakımından bilgi 
paylaşımı içinde bulunmak 
istediklerini söyledi.

EVDE KAL  
TÜRKİYE
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu, Macaristan Temel 
Haklar Komiserliği heyeti başkanı 
Akos Kozma ve beraberindeki 
heyeti TBMM’de görmekten 
ve ağırlamaktan dolayı 
memnuniyet duyduğunu ifade 
etti. Macaristan ile Türkiye’nin 
her alanda gerçekleştirdiği iş 
birliğinin çok önemli olduğunun 
altını çizen komisyon başkanı 
Hakan Çavuşoğlu, Türkiye ve 
Macaristan arasında bulunan 
ilişkilerin uluslararası platformlara 
örnek teşkil eden güzel bir 
iş birliği olduğunu vurguladı.  
Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 
“Köklü dostluk ve akrabalık 
ilişkileri ile bağlı olduğumuz 
müttefikimiz Macaristan’ın bizim 
için ayrı bir önemi ve değeri 
vardır. Türk- Macar dostluğu 
partiler üstü ve her türlü siyasi 
ideolojiden azadedir. Macaristan 
Türkiye’nin durumunu en iyi 
anlayan ülkelerden bir tanesidir. 
15 Temmuz darbe girişiminde 
üç yıl önce olduğu gibi bugün 
de Macaristan halkı yanımızda 
durmaya ve Türkiye’ye destek 
vermeye devam etmektedir. 
AB ile Türkiye arasındaki 
güven ilişkisinin yeniden tesisi 
bakımından ve AB’nin terörle 
olan mücadelemize destek 
vermesi çok çok önemlidir. AB’nin 
güvenliğinin Türkiye’den başladığı 
bazen maalesef unutulmaktadır ve 
ülkem ne yazık ki haksız eleştirilere 
maruz kalmaktadır. Macaristan’ın 
Türkiye’nin AB üyeliği için verdiği 
destek içinde müteşekkiriz.”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, 
Türkiye’nin insan hakları 
bağlamında yasal altyapısının 
son derece güçlü olduğunu 
söyledi ve özellikle 2002 yılından 
itibaren tabu olarak kabul edilen, 
konuşulamaz denen hangi 
husus var ise geçmişte kaldığının 
altını çizerek, sessiz devrim 
gerçekleştirdiklerini ifade etti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu ve çalışmaları 
hakkında da konuk heyete bilgi 
veren Çavuşoğlu, komisyonlarının 
yasama mekanizması olduğu 
kadar aynı zamanda bir denetim 
mekanizması olduğunu da 
söyledi. Çavuşoğlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Biz çalışmalarımızı 
tarafımıza ulaşan başvurular 
neticesinde oluşturduğumuz 
alt komisyonlarımızla yerinde 
incelemeler yapmak suretiyle 
gerçekleştiriyoruz. Şu anda 
komisyonumuzun bünyesinde 
üç alt komisyon bulunuyor. 
Bunlardan birisi Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu 
Hakları Alt Komisyonu ile Göç 
ve Uyum Alt Komisyonu’dur. Bu 
komisyonlarımız sahada çok 
ciddi çalışmalar yürütmekteler 
ve çalışmaların neticesinde 
oluşturulan, gelen raporlar 
çerçevesinde de görüyoruz ki 
20-30 yıl öncesine göre insan 
hakları bakımından yaşanan 
temel sorunlar ile bugün arasında 
dağlar kadar farklar var.” Kamu 
Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç ise, Türkiye ve 

Macaristan arasında 
çok köklü ve güzel 
ilişkilerin bulunduğunu 
ifade ederek, 
Macaristan Başbakanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
da yakın ilişkilerinin 
Türkiye Macaristan 
tarihî dostluğunu 
pekiştirdiğini söyledi. 
Ekonomik, kültürel ve 

sosyal alanda gelişen ilişkileri 
kendilerinin de kamu denetçileri 
ve ombudsmanlar olarak 
temel insan hakları alanında da 
pekiştirmek istediklerini belirten 
Malkoç, karşılıklı olarak tecrübe 
paylaşımında bulunmalarının 
önemine değindi. İki ülke 
arasındaki tecrübe paylaşımının 
iki ülkeye de fayda sağlayacağına 
inandığının altını çizen 
Başdenetçi Malkoç, konuk heyeti 
ağırlamaktan dolayı memnuniyet 
duyduğunu tekrar dile getirerek, 
vakit ayırıp kabul ettiği için de 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu Başkanı Hakan 
Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Macaristan Temel Haklar 
Komiserliği heyeti başkanı Akos 
Kozma da, vakit ayırıp kendilerini 
kabul ettiği için TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK PARTİ Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu 
ve Kamu Denetçiliği Kurumu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç’a 
teşekkür etti.

Türkiye ile temel insan hakları 
konuları bakımından bilgi 
paylaşımı içinde bulunmak için 
Türkiye’ye geldiklerini ifade 
eden Kozma, temel insan 
hakları bakımından kurumunun 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Akos Kozma, Macaristan 
anayasasının kendi kurumlarına 
geniş yetkiler sunduğunu ve 
bunun da çalışmalarına güç 
verdiğinin altını çizdi.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

MACARİSTAN-TÜRKİYE DOSTLUK 
GRUBU TBMM’Yİ ZİYARET ETTİ
Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı Attila Tilki ve beraberindeki 
heyet, 4 Mart’ta TBMM’yi ziyaret ederek Türkiye-
Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Cemil Yaman ile görüştü.

Türkiye-Macaristan 
Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve 

AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Cemil Yaman, ziyarette yaptığı 
konuşmada, iki ülke ilişkilerinin 
iyi düzeyde olduğunu belirtti. 
Macaristan’ın terörle mücadelede 
Türkiye’nin yanında olduğunu 
bildiklerini dile getiren Yaman, 15 
Temmuz sürecinde gösterilen 
dayanışmanın da Türk halkı 
tarafından unutulmayacağını 

kaydetti. İki ülke arasındaki iş 
birliğinin önemine değinen Cemil 
Yaman, ilişkilerin artarak devam 
edeceğine dair inancını dile 
getirdi.

Macaristan-Türkiye Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
Tilki de, İdlib’de şehit düşen 
askerlerin yakınlarına başsağlığı 
diledi. Türkiye’nin terörizmle 
mücadelesini desteklediklerini 
vurgulayan Tilki, AB ile yapılan 

görüşmeler konusunda da 
ellerinden gelen desteği 
vermeye devam edeceklerini 
söyledi. Tilki ve beraberindeki 
heyete Macaristan’ın Ankara 
Büyükelçisi Viktor Matis eşlik etti. 

Kabulde TBMM İçişleri 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Celalettin Güvenç ile Türkiye-
Macaristan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Üyeleri de hazır 
bulundu.

Daha sonra Türkiye-Macaristan 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK PARTİ Kocaeli 
Milletvekili Cemil Yaman, konuk 
heyet onuruna TBMM Mermerli 
Salon’da öğle yemeği verdi.
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DİLEKÇE VE İNSAN HAKLARINI İNCELEME 
KARMA KOMİSYONU TOPLANTISI

TBMM Dilekçe ve İnsan 
Haklarını İnceleme Karma 
Komisyonunda, 2019 yılı 

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 
Raporu’nu incelemek üzere alt 
komisyon oluşturuldu. 

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını 
İnceleme Karma Komisyonu, 
Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Mihrimah 
Belma Satır başkanlığında, 2019 
yılı Kamu Denetçiliği Kurumu 
Raporu’nu görüşmek üzere 
4 Mart’ta toplandı. Avrupa’ya 
gitmeye çalışan ancak Yunanistan 
sınırında bekletilen sığınmacılara 
değinen Mihrimah Belma Satır, 
“Türk milletinin hoşgörüsüyle 
dünyaya örnek bir göç yönetimi 
sergiledik. Aynı hassasiyeti 
Yunanistan ve diğer ülkelerden de 
bekliyoruz.” dedi.

Yunanistan’ın göçmenlere 
şiddetli müdahalesini “insanlık 
dışı” olarak niteleyen Satır, 
“Yunanistan’ın bu insanları göç 
hukuku açısından değerlendirip, 
koruma altına alması gerekir. 
Yunanistan’ın temel uluslararası 
hukuk metinlerine ve insanlığa 
uygun davranmasını bekliyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Dilekçe Komisyonu Başkanı 
Satır, KDK’ye kuruluşundan 
günümüze kadar 80 binden 
fazla başvurunun yapıldığını ve 
bu başvuruların yüzde 95’inin 
sonuçlandırıldığını ifade etti.
Mihrimah Belma Satır, 2013-2017 
yıllarındaki 5 yıllık dönemde 
verilen tavsiye kararı sayısı 792 
iken bu sayının 2018 yılında 946’ya, 
2019’da ise 1270’e çıktığını, tavsiye 
kararlarına uyum oranının ise 
yüzde 75’e ulaştığını vurguladı.

Komisyona sunum yapan Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, yeni 
bir kurum olduklarını anımsatarak, 
hukukun üstünlüğü, demokrasi ve 
hak arama kültürünün yerleşmesi 
için çaba harcadıklarını kaydetti. 
Malkoç, KDK’ye geçen yıl 20 bin 
969 başvurunun yapıldığını ifade 
ederek, şunları kaydetti: 

“KDK’ye başvuru sayısı her geçen 
gün artmaktadır. 2018 yılında 
17 bin 585 olan başvuru sayısı, 
2019 yılında 21 bin 17’ye çıktı. 
2 bin 707 başvuruda dostane 
çözüme gidildi. 1270 tavsiye 
kararı aldık. 107 bin 899 kişiyi 
bilgilendirdik. Gelinen aşamada 
sorun çözme kapasitemiz yüzde 
82’ye varmıştır. Dostane çözüm 

konusunda şartları zorluyoruz. 
59 üniversitede bilgilendirme 
faaliyeti yaptık. Depremin ikinci 
haftasında Elazığ ve Malatya’ya 
gittik. Edirne’de mültecilerin 
durumunu incelemek üzere 
arkadaşlarımız bölgeye gitti.” 

Milletvekillerinin de görüşlerini 
açıklamasının ardından, KDK 
raporunu incelemek üzere alt 
komisyon oluşturuldu.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını 
İnceleme Karma Alt Komisyonu, 
2019 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu 
(KDK) Raporu’nu incelemek üzere 
10 Mart’ta toplandı.

Toplantının açılışının ardından alt 
komisyon başkanlığına AK PARTİ 
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü 
seçildi. Küpçü başkanlığında 
devam edilen toplantıda çalışma 
takvimi belirlendi. Toplantıda, 
kamu denetçileri sunum yaptı. 
Kamu Denetçisi Arif Dülger, 
Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı 
değişim ve dönüşüm sürecinin 
yapı taşlarından birinin de 
ombudsmanlık mekanizmasının 
Kamu Denetçiliği Kurumu adıyla 
hayata geçirilmesi olduğunu 
ifade etti.
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KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

TBMM Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu (KEFEK), 
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 

Canan Kalsın başkanlığında  
5 Mart’ta toplandı.

KEFEK Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, 
toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada, KEFEK Başkanlık 
Divanı Toplantısı’nda, 2020’de 
yapılması planlanan etkinliklerin 
görüşüldüğünü söyledi. 
Komisyona milletvekilleri ve 
vatandaşlarca bireysel başvuru 
yapılabildiğini dile getiren 
Kalsın, “Dilekçe Hakkı Çalıştayı 
sonrasında kararlaştırıldığı üzere 
bundan böyle kadına ilişkin her 
türlü dilekçe komisyonumuzca 
değerlendirilecek ve hız 
kazandırılacaktır. Çalıştayda 
bir önerimiz olmuştu, 
dilekçelerimizin farklı 
değerlendirilmesi, aciliyetine 
göre renklendirilmesi ve sürecin 
hızlı olması şeklinde. Bireysel 
çabalarımızda, çalışmalarımızda 
bir bir bu dilekçeleri takip ediyor 
ve hızlandırıyoruz.” diye konuştu.

Ailenin Korunması ve Kadına 
Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun’un uygulanması sürecinde 
bazı sıkıntıların yaşandığını 
söyleyen KEFEK Başkanı Kalsın, 
Adalet Bakanlığının bu kanun 

kapsamında bir genelge 
çıkardığını, genelgenin içeriği 
konusunda komisyon üyelerinin 
bilgilendirilmesinin faydalı 
olacağını düşündüklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 
Müdürü Yakup Moğul, Bakanlıkça 
çıkarılan genelgeyle ilgili yaptığı 
sunumda, kadına yönelik ve aile 
içi şiddetin multidisipliner bir 
yaklaşım gerektirdiğine dikkati 
çekerek, bu bağlamda, bütün 
bakanlıklarla alınması gereken 
tedbirler konusunda toplantılar 
yaptıklarını anlattı.

Kanun kapsamındaki koruyucu 
ve önleyici tedbirler konusunda 
cumhuriyet savcılarına, hakimlere 
yönelik farkındalık eğitimleri 
verilmeye başlandığını söyleyen 
Moğul, şiddet uygulayanlara 
yönelik ise danışmanlık, psikolojik 
destek verilerek kişinin yaptığı 
eylemin kötülüğü ve yanlışlığı 
üzerine, kendisinde bir farkındalık 
oluşturmaya ve nedamet 
geliştirmeye yönelik eğitimler 
almasını da teşvik ettiklerini 
aktardı.

Yakup Moğul, “Genelgeyle şiddet 
mağduru kadınlar için cumhuriyet 
savcılıklarına başvurulduğunda 
evrakın mağdurla birlikte kolluk 
birliklerine intikalinin önüne 

geçilmesi, mağdurun ayrıntılı 
beyanlarının cumhuriyet 
savcılığında alınarak gerekli 
tedbirlerin behemehal hayata 
geçirilmesini arzuladık. 
Mağdurun kolluk birimine 
müracaat etmesi halinde, yine 
kolluk tarafından düzenlenen 
aile içi şiddet ve kadına karşı 
şiddet olayı kayıt formunun 
matbu değil de vaka bazlı 
yaklaşım olarak düzenlenmesini 
ve bu forma göre de ilgili 
cumhuriyet savcılarımızın 
bilgilendirilmesini arzu ettik. Bu 
bağlamda İçişleri Bakanlığının 
genelgesinde de hedeflendiği 
üzere, bütün karakollarda aile 
içi şiddet büroları kuruldu. Bu 
bürolarda görev alanların eğitim 
faaliyetlerine başlandı.” ifadesini 
kullandı.

Kadına yönelik ve aile içi şiddet 
bürolarını da şu anda Adalet 
Bakanlığının genelgesiyle birlikte 
bütün illerde oluşturduklarını 
belirten Moğul, Hakimler ve 
Savcılar Kuruluna gönderilen 
yazıyla birlikte de ülke 
genelinde tedbir kararları 
veren mahkemelerin tek bir 
mahkemede toplanmasını 
sağladıklarını anlattı. Ceza 
İşleri Genel Müdürü Moğul, 
milletvekillerinin genelge 
üzerindeki sorularını da yanıtladı
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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonunun (KEFEK) 
başta kız çocukları olmak 

üzere gençlerin bilim, teknoloji, 
matematik ve mühendislik (STEM) 
alanlarına yönlendirilmesi alt 
komisyonu, AK PARTİ Gaziantep 
Milletvekili Derya Bakbak 
başkanlığında 4 Mart’ta toplandı. 

Limak Vakfı ve Limak Yatırım 
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru 
Özdemir Kışlalı, komisyona, Limak 
Vakfı’nca yürütülen Türkiye’nin 
Mühendis Kızları Projesi’ne ilişkin 
bilgi verdi. 

Projeyi 5 yıldır sürdürdüklerini 
anlatan Kışlalı, Limak Vakfı’nın 
ülkenin lider kadınlarını 
yetiştirmeye odaklandığını, 
Türkiye’nin Mühendis Kızları 
Projesi’nde 2015 yılında 40 olan 
öğrenci sayısının 2020 yılında 120 
öğrenciye yükseltildiğini kaydetti. 
Kışlalı, bu öğrenciler arasında 

Suriyeli sığınmacılar ve engelli 
bir öğrencinin de bulunduğunu 
bildirdi. Proje kapsamındaki 
öğrencilere bursun yanı sıra 
İngilizce dil eğitimi verdiklerini, 
öğrencilerin ise ayda 4 saat bir 
sosyal sorumluluk projesinde 
çalıştıklarını belirten Ebru 
Özdemir Kışlalı, projedeki 66 
öğrencinin mezun olarak Limak 
ve Türkiye’nin önde gelen diğer 
şirketlerinde iş hayatına atıldığını 
ifade etti.

Kız çocuklarının STEM 
alanlarından uzak kalmasının 
eğitimsel ve kültürel nedenleri 
bulunduğuna işaret eden Limak 
Vakfı ve Limak Yatırım Yönetim 
Kurulu Başkanı Kışlalı, bu sorunun 
çözümünün kadın ve erkekler 
tarafından birlikte planlanması 
gerektiğini söyledi.

Bu konuda farkındalık çalışmaları 
yapılmasını öneren Kışlalı, kız 

çocuklarının söz konusu alanlarda 
eğitim alması ve istihdam 
edilmesi için cesaretlendirilmesini 
tavsiye etti.

Ebru Özdemir Kışlalı, meslek 
seçiminde ailelerin ilgi ve 
yönlendirmesinin önem 
taşıdığına, en çok izlenen dizi 
ve programlardaki kadınların 
meslek seçimi konusunda hassas 
davranılması gerektiğine dikkati 
çekti.

Kışlalı, kadın mühendislerin 
erkeklere kıyasla yüzde 30 az 
ücretle çalıştırıldıklarını da ifade 
ederek, iş yaşamında “eşit işe eşit 
ücret” ilkesinin önemini vurguladı.

KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve 
Yerlileştirme Dairesi Başkanı 
Ahmet Dursunoğlu da, 
komisyona kurumun bilim, 
teknoloji alanlarındaki teşviklerine 
ilişkin sunum yaptı.

KEFEK ALT KOMİSYONU TOPLANDI
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DİLEKÇE KOMİSYONU BÜNYESİNDE 
KURULAN DEVRE MÜLK ALT KOMİSYONU 
TOPLANDI

Dilekçe Komisyonu 
bünyesinde oluşturulan, 
Devre Mülk ve Devre Tatil 

Sektöründe Yaşanan Mağduriyet 
İddialarının Araştırılması ve 
Alınması Gereken Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu 4 ve 
10 Mart’ta toplandı.

4 Mart’taki toplantının açılışında 
konuşan Komisyon Başkanı AK 
PARTİ Bolu Milletvekili Fehmi 
Küpçü, İdlib’de şehit olan 
askerlere Allah’tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı diledi.
Küpçü, komisyonun konuyla 
ilgili yetkililerle temaslarda 
bulunduğunu, bugün de 
mağduriyet yaşayanlar ve sahada 
faaliyet gösteren STK temsilcilerini 
dinleyeceklerini söyledi.

Termal Mağdurları Platformu 
adına komisyona bilgi veren 
Süleyman Polat ise kendisinin de 
devre mülk mağduru olduğunu 
belirterek, devre mülk ve devre 
tatil sistemlerinin Türkiye’deki 
uygulamalarını anlattı. 

Polat, “Platformumuz çatısı altında 
9 ilde toplam 384 bin devre 

mülk mağduru bulunmaktadır. 
Dernekleşmeyen diğer termal 
tesisler göz önüne alındığında 
tahminen 650-700 bin kişi aileleri 
ile 2 milyona yaklaşan termal 
mağduru bulunmaktadır.” dedi.

Komisyon daha sonra devre 
mülk ve devre tatil sektöründe 
yaşananlara ilişkin STK 
temsilcilerini dinledi.

Komisyon başkanı AK PARTİ 
Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü 
başkanlığında 10 Mart’ta yapılan 
toplantıda, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdür Yardımcısı Ömer Sinan 
Bayçelebi, devre mülk ve devre 
tatilin, iki anayasal dayanağı 
bulunduğunu ifade etti. 

Bayçelebi, devre mülk 
uygulamasından beklentilerin 
artması nedeniyle devre mülkün 
tanımı, süresi konusunda güncel, 
açık ve detaylı bir kanuni 
düzenlemeye ihtiyaç olduğunu 
belirtti. Bayçelebi, bu alandaki 
maddelerin ve ikincil mevzuatların 
yüzeysel olduğunu, bunların 
günün koşullarına uygun hale 

getirilmesi gerektiğini söyledi. 
Kat mülkiyeti kanunu ile ilgili bir 
çalışma içinde olduklarını dile 
getiren Bayçelebi, Adalet Bakanlığı 
ile görüştüklerini, paydaşlarla, 
barolarla ve diğer kurumlarla bir 
araya geldiklerini ve bir çalıştay 
planladıklarını anlattı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdür Yardımcısı Bekir 
Keskinkılıç ise, termal suların 
kamunun malı olduğunu, 
kiralandığını ve irtifak hakkına 
sahip olanların hizmetine 
sunulduğunu ifade etti. Kaplıcalar 
Yönetmeliği’nin bulunduğuna 
işaret eden Keskinkılıç, 272 
kaplıca tesisinin kendilerinden 
ruhsat aldığını, 21 fizik tedavi ve 
rehabilitasyon merkezi, 7 çamur 
banyosu ve 9 deniz banyosu 
tesisinin olduğunu aktardı.

Odalarda kaplıca suyunun 
kullanılmasına insan sağlığı 
açısından olumsuz baktıklarını 
belirten Keskinkılıç, odalarda 
sıcak su kullanımında, yaşlılarda 
tansiyon, kalp sorunu yaşanması 
halinde bundan haberdar 
olunamayacağını kaydetti.
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HAKAN ÇAVUŞOĞLU, MACARİSTAN  
TEMEL HAKLAR KOMİSERLİĞİ HEYETİNİ 
KONUK ETTİ

TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ Bursa Milletvekili 

Hakan Çavuşoğlu, Macaristan 
Temel Haklar Komiserliği 
heyeti başkanı Akos Kozma ve 
beraberindeki heyeti, Kamu 
Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç’la birlikte 9 Mart’ta 
TBMM’de kabul etti. Komisyon 
Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 
Macaristan ile Türkiye’nin 
her alanda gerçekleştirdiği iş 
birliğinin çok önemli olduğunu 
belirterek, Türkiye ve Macaristan 
arasında bulunan ilişkilerin 
uluslararası platformlara 
örnek teşkil eden güzel bir 
iş birliği olduğunu vurguladı. 
Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 
“Köklü dostluk ve akrabalık 
ilişkileri ile bağlı olduğumuz 
müttefikimiz Macaristan’ın bizim 
için ayrı bir önemi ve değeri 
vardır. Türk- Macar dostluğu 
partiler üstü ve her türlü siyasi 
ideolojiden azadedir. Macaristan 
Türkiye’nin durumunu en iyi 
anlayan ülkelerden bir tanesidir. 
15 Temmuz darbe girişiminde 
üç yıl önce olduğu gibi bugün 
de Macaristan halkı yanımızda 
durmaya ve Türkiye’ye destek 
vermeye devam etmektedir. 
AB ile Türkiye arasındaki 
güven ilişkisinin yeniden tesisi 
bakımından ve AB’nin terörle 

olan mücadelemize destek 
vermesi çok çok önemlidir. AB’nin 
güvenliğinin Türkiye’den başladığı 
bazen maalesef unutulmaktadır 
ve ülkem ne yazık ki haksız 
eleştirilere maruz kalmaktadır. 
Macaristan’ın Türkiye’nin AB 
üyeliği için verdiği destek içinde 
müteşekkiriz.” Hakan Çavuşoğlu, 
Türkiye’nin insan hakları 
bağlamında yasal altyapısının 
son derece güçlü olduğunu 
söyledi ve özellikle 2002 yılından 
itibaren tabu olarak kabul edilen, 
konuşulamaz denen hangi 
husus var ise geçmişte kaldığının 
altını çizerek, sessiz devrim 
gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu ve çalışmaları 
hakkında da konuk heyete bilgi 
veren Çavuşoğlu, komisyonlarının 
yasama mekanizması 
olduğu kadar aynı zamanda 
bir denetim mekanizması 
olduğunu da söyledi. 
Çavuşoğlu sözlerine şöyle 
devam etti: “Biz çalışmalarımızı 
tarafımıza ulaşan başvurular 
neticesinde oluşturduğumuz 
alt komisyonlarımızla yerinde 
incelemeler yapmak suretiyle 
gerçekleştiriyoruz. Şu anda 
komisyonumuzun bünyesinde 
üç alt komisyon bulunuyor. 
Bunlardan birisi Çocuk Hakları Alt 
Komisyonu, Hükümlü ve Tutuklu 

Hakları Alt Komisyonu ile Göç 
ve Uyum Alt Komisyonu’dur. Bu 
komisyonlarımız sahada çok 
ciddi çalışmalar yürütmekteler 
ve çalışmaların neticesinde 
oluşturulan, gelen raporlar 
çerçevesinde de görüyoruz ki 
20-30 yıl öncesine göre insan 
hakları bakımından yaşanan 
temel sorunlar ile bugün arasında 
dağlar kadar farklar var.”

Kamu Denetçiliği Kurumu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, 
Türkiye ve Macaristan arasında 
çok köklü ve güzel ilişkilerin 
bulunduğunu ifade ederek, 
Macaristan Başbakanı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da yakın ilişkilerinin 
Türkiye Macaristan tarihî 
dostluğunu pekiştirdiğini söyledi.

Macaristan Temel Haklar 
Komiserliği heyeti başkanı  
Akos Kozma da, Türkiye ile  
temel insan hakları konuları 
bakımından bilgi paylaşımı 
içinde bulunmak için Türkiye’ye 
geldiklerini ifade ederek, 
temel insan hakları bakımından 
kurumunun çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Kozma, Macaristan 
anayasasının kendi kurumlarına 
geniş yetkiler sunduğunu ve 
bunun da çalışmalarına güç 
verdiğinin altını çizdi.

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2020118



MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR 
KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu, 
AK PARTİ Ankara Milletvekili 

Emrullah İşler başkanlığında  
12 Mart’ta toplandı. 

Toplantıda kısa bir konuşma 
yapan TBMM Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonu 
Başkanı Emrullah İşler, YÖK’ün 8 
milyona yakın öğrenci, 170 bini 
aşkın öğretim elemanı, 129’u 
devlet, 73’ü vakıf üniversitesi, 
5’i de vakıf yüksekokulu olmak 
üzere 207 yükseköğretim kurumu 
ile toplumun oldukça geniş 
bir kesimi için çalışmalar ve 
koordinasyon görevi yürüttüğünü 
söyledi.

İşler, YÖK’ün üniversiteleri kontrol 
eden bir yapıdan çok, yetkilerini 
mümkün mertebe üniversitelere 
devreden, politikalar belirleyen, 
yeni projeler ortaya koyan, ülke 
ekonomisine katkı sunmaya 
çalışan bir yapı olarak çalıştığını 
ifade etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, 
kurulun çalışmaları hakkında 

komisyon üyelerine sunum yaptı. 
YÖK Başkanı Saraç, 40 yıldır 
tartışılan ama gerçekleştirilmeyen 
çeşitlilik ve misyon farklılaşmasını 
gerçekleştirdiklerini belirterek, 
“Şeffaf bir ortamda rekabeti 
teşvik edecek bir şekilde 
üniversitelerimizi yarıştırıyoruz. 
Hedef odaklı uluslararasılaşmaya 
gittik. YÖK tarafından 
yükseköğretim tarihinde ilk kez 
2015 yılında başlatılan Bölgesel 
Kalkınma Odaklı Üniversiteler 
kapsamında ilgili paydaşların da 
katılımıyla daha önce seçilen 
10 üniversiteye ilaveten yeni 5 
üniversiteye ihtisas alanları açtık.” 
dedi.

Türkiye’de 178 bin yabancı 
uyruklu öğrenci bulunduğunu 
anlatan Saraç, bu öğrencilerin 
büyük çoğunluğunun bölge 
ülkelerinden olduğunu, 36 
ülkeden üniversitelerle başlatılan 
ortak proje çerçevesinde 740 
öğrenci ve öğretim elemanı 
değişimi yaptıklarını dile getirdi. 
Yekta Saraç, “Proje Tabanlı 
Değişim Programı çerçevesinde 
36 ülkeden üniversitelerle 

üniversitelerimiz arasında 
yürütülen 114 ortak projede 
öğrenci ve akademik personel 
değişimi için destek sağlandı.” 
diye konuştu. Belirlenen bazı 
üniversitelerde Dijital Dönüşüm 
Projesi başlattıklarını anlatan 
Saraç, 16 üniversitede 5 binin 
üzerinde öğretim elemanına 
Dijital Çağda Yükseköğretimde 
Öğrenme ve Öğretme dersi 
verildiğini söyledi. Yekta Saraç, bu 
üniversitelerde 50 binin üzerinde 
öğrenciye de bir dönem 
boyunca dijital okuryazarlık dersi 
verildiğini vurguladı. Tez sayısının 
2019 sonu itibarıyla 594 bin 
124’e çıktığını, bunlardan 431 bin 
270’inin erişime açık olduğunu 
ifade eden YÖK Başkanı Saraç, 
tezlerde 5 milyon 36 bin 614 
araştırmacıdan yararlanıldığını 
belirtti.

Başkan Saraç, erişime açılan tez 
sayısının her geçen gün arttığına 
dikkati çekerek, “2017 yılında 
erişime açılan tez oranı yüzde 
56,3 iken bu oran 2019 yılında 
yüzde 96,5’e çıkmıştır.” ifadelerini 
kullandı.
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AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
başkanlığında toplanan Dışişleri Komisyonu, 

11 Mart’ta uluslararası anlaşmaların onaylanmasının 
uygun bulunmasına dair 11 kanun teklifini kabul etti.

Kabul edilen kanun teklifleri şöyle: 

• Türkiye ile Zimbabve Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Sao Tome ve Prinsipe Demokratik 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik 
İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı 
Arasında Gümrük Konularında İş Birliği ve Karşılıklı 
Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu 
Anlaşmasının 25. Maddesinin Tadiline İlişkin Olarak 
Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumunun 12. 
Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18 Mayıs 2017 
Tarihli ve GA12/6-438 Sayılı Kararın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu 
Anlaşmasının 26. ve 31. Maddelerinin Tadiline İlişkin 
Olarak Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 
17. Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen 18 Mayıs 2017 

Tarihli ve GA17/7/438 Sayılı Kararının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Moritanya Arasında Balıkçılık ve 
Deniz Ekonomisi Alanında İş Birliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Myanmar Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Nijer Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Türkiye ile Somali Arasında Elektrik Alanında 
İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• 28 Ocak 1964 Tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 
Tarihli Protokol ile Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli 
Nükleer Enerji Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Hukuki 
Mesuliyete Dair Sözleşmeyi Değiştiren Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

• Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi.

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNDA  
11 KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
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TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
Kamboçya’nın Müslümanlardan 
Sorumlu Kıdemli Bakanı  
Othsman Hassan ve  
beraberindeki heyeti kabul etti.
4 Mart 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  
ve beraberindeki heyeti  
kabul etti.  
9 Mart 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yargıtay 
Birinci Başkanı  
İsmail Rüştü Cirit’i  
kabul etti.  
9 Mart 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Macaristan Türkiye 
Parlamentolararası Dostluk 

Grubu Başkanı Atilla Tilki ve 
beraberindeki heyeti  

kabul etti.
4 Mart 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Danıştay Başkanı  
Zerrin Güngör’ü  

kabul etti.
9 Mart 2020

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop,  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  
Adil Karaismailoğlu ve 

beraberindeki heyeti  
kabul etti.

31 Mart 2020

TBMM BAŞKANI’NIN KABULLERİ



TBMM Genel Sekreteri 
Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
imza töreninde yaptığı 

konuşmada, konuk Genel 
Sekreter Mikanadze’yi Mecliste 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Türkiye 
ile Gürcistan’ın dost iki ülke 
olmasının yanı sıra aynı zamanda 
komşu ülke olduğunu dile 
getiren Kumbuzoğlu, “Bizim 
geleneğimizde komşuluk çok 
değerli ve önemlidir. Ayrıca 
ben Trabzonluyum. Bizim 
Trabzon’un bir özelliği var, o da, 
Gürcistan’a daha yakın. Doğrusu 
çift komşuluk ilişkilerini yaşıyorum 
ben, hem ülke bazında, hem 
şehir bazında. İki ülkenin dostluk 
duygularını yaşıyorum.” diye 
konuştu. İki ülke arasındaki 
dostluk ilişkileri ve diyalogların 
iyi olmasından dolayı karşılıklı 
görüş alışverişlerinin ve tecrübe 
paylaşımlarının daha verimli 
hale geldiğini vurgulayan Genel 
Sekreter Kumbuzoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Bütün dünya ülkelerinde Türkiye 
Cumhuriyeti çok büyük bir 
devlettir. Elbette ki ilişkilerimiz, 
diyaloglarımız ve diplomatik 

ilişkilerimiz var. Tabii, komşu 
ülkenin, dost Gürcistan’ın 
komşu Genel Sekreteri ayrı 
bir heyecan veriyor bana. 
Büyükelçimiz karşılamada Türkçe 
konuştu. Hakikaten ne güzel. 
Bu hafta sonu Sakarya’daydım, 
Adapazarı’nda. Ağabeyim emekli 
öğretmen orada. Fotoğrafçı 
aynı zamanda. Bulunduğu yerde 
çok Gürcü var. Öyle tahmin 
ediyorum ki Gürcü vatandaşların 
çoğu Adapazarı’nda ve 
Artvin’de herhalde. Tabii 
Gürcü vatandaşlarla çok iyi bir 
kaynaşma var. Trabzon kültürüyle 
birçok özelliği özdeşleşiyor 
ve benzeşiyor.” Konuk Genel 
Sekreterle daha çok bir araya 
geleceklerini ve tecrübe 
paylaşımlarında bulunacaklarını 
aktaran Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 
TBMM’nin işleyişi ve gerçekleşen 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Koronavirüs salgını ile ilgili 
Mecliste aldıkları önlemlere 
de değinen Kumbuzoğlu, 
“Koronavirüs ile ilgili olarak 
daha önce buna benzer vakalar 
oldu; kuş gribi, SARS gibi. Sağlık 
Bakanlığınca sıcaklar arttıkça bu 
virüsün yok olacağı söyleniyor. 

Parlamentomuzda bu virüse karşı 
önlemlerimizi almaya çalıştık. Bu 
virüsü yok edecek dezenfektan 
alanları oluşturduk. Türkiye’de bu 
virüs hâlâ görülmedi. 

Karantinaya alınanlar oldu ama biz 
önlemlerimizi parlamento ve ülke 
olarak aldık. İranlı bir milletvekili 
koronavirüsten öldü. İtalya’da 
çok yaygın. İşte bu sebepten 
dolayı biz uluslararası toplantıları 
erteledik. Geçen hafta Antalya’da 
yapılması planlanan Akdeniz 
İçin Birlik Parlamenter Asamblesi 
(AİBPA) Toplantısı’nı erteledik. “ 
değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan Parlamentosu 
Genel Sekreteri Mikanadze 
ise yaptığı konuşmada, TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu’na kendileri karşı 
göstermiş oldukları ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Kıymetli mevkidaşıma 
şimdiye kadar göstermiş olduğu 
destekten ötürü ve işbirliğimizin 
bir sonraki adıma taşınması 
noktasında ne kadar motive 
olduğunu gördüğüm için 
teşekkür etmek istiyorum.” diye 
konuştu.

TBMM İdari Teşkilatı ile Gürcistan Parlamentosu İdari Teşkilatı arasında 
Mutabakat Zaptı İmza Töreni, 10 Mart’ta TBMM’de gerçekleştirildi. TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Gürcistan Parlamentosu 
Genel Sekreteri Givi Mikanadze mutabakat zaptına imza attı.

TBMM İLE 
GÜRCİSTAN 
PARLAMENTOLARI 
ARASINDA 
MUTABAKAT 
ZAPTI İMZALANDI 
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EVDE KAL  
TÜRKİYE

Eğitimde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 
görevli uzman personel tarafından sunum yapıldı. Program 

planlaması kapsamında 23 Mart ve 30 Mart 2020 ile 6 Nisan 2020 
tarihlerinde de uzmanlar tarafından personele yapılması planlanan 
eğitim sunumları tüm dünyanın etkilendiği koronavirüs  
salgını nedeni ile ileri bir tarihe ertelendi.

TBMM’nin ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 
Yapısı, İşleyişi ve Faaliyetleri, Yasama ile İlgili Temel Kavramlar, 
Kurumlar ve Kanun Yapım Süreci, Genel Kurul Çalışmaları ve 

Genel Kurulda Yasama Süreci, Komisyonlarda Yasama Süreci ve 
Parlamenter Denetim konu başlıkları adı altında Gazi Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencilerine “Tıp ve Liderlik Stajı” kapsamında 
“Yasama Bilgilendirme Eğitimi” Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 
Yasama Uzmanı Fazlı Pehlivan tarafından verildi.

KANUNLAR VE KARARLAR BAŞKANLIĞI 
PERSONELİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM

TBMM’DE “YASAMA BİLGİLENDİRME  
EĞİTİMİ”

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığında görev yapan personel için 
“Kanun Yapıcı Gözüyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi” 
ve “Kanun Yapıcı Gözüyle Sosyal Güvenlik Mevzuatı Eğitimi” 16 
Mart 2020 tarihinde düzenlendi.

İnsan Kaynakları Başkanlığı’nca Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
öğrencilerine yönelik düzenlenen “Yasama Bilgilendirme Eğitimi” 
programı 2 Mart’ta TBMM’de gerçekleştirildi.

İnsan Kaynakları Başkanlığı Eğitim Birimi tarafından, Destek 
Hizmetleri Başkanlığı TBMM Kreşi’nde görevli kreş 
öğretmenlerine 13 Mart’ta “Çocuk Resimleri Analizi ve Yorumlama 

Eğitimi” verildi. Kreşteki ve o çağlardaki çocukların yaptıkları resimler, 
çocuğun iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim aracı olarak biliniyor. 
TBMM Kreşi’nde görevli kreş öğretmenleri için Aile Danışmanı 
ve Çocuk Gelişimi Uzmanı Senem Yıldız üç gün süren eğitim 
verdi. Çocuk Resimleri Analizi ve Yorumlama Eğitimi ile çocukların 
çizdiği resimler, onları tanımak, yaşadıkları olayları, hissettiklerini, 
düşüncelerini, aile ve çevresine nasıl baktıkları hakkında önemli 
ipuçları veriyor. Çocuk resimleri, çocuğun psikolojisi, davranışları ve 
fizyolojik gelişmeleri açısından önemli verileri eğitim süresince kreş 
öğretmenlerine sunuldu.

TBMM Kreşi’nde görevli kreş öğretmenlerine çocuğun kendi 
yaptığı resimlerin analizi amacıyla, “Çocuk Resimleri Analizi ve 
Yorumlama Eğitimi” verildi.

TBMM’DE “ÇOCUK RESİMLERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA EĞİTİMİ”
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ESKİ DEVLET BAKANI  
AHMET KARAEVLİ VEFAT ETTİ

13 Nisan’da vefat eden, 1949 doğumlu eski 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli son yolculuğuna 
uğurlandı.

Cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında 
toprağa verilen Karaevli, 71 yaşındaydı. Anavatan 
Partisi Tekirdağ Milletvekili olarak 17 ve 18. 

dönemlerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde 
bulunan Ahmet Karaevli, 
45’inci hükümette de 
(Turgut Özal Hükümeti 13.12.1983 -21.12.1987) Devlet 
Bakanı olarak yer almıştı. 

ESKİ BAKANLARDAN ZEKİ YAVUZTÜRK 
TOPRAĞA VERİLDİ

22 Nisan’da vefat 
eden, 1935 doğumlu 
eski Millî Savunma 

Bakanı Zeki Yavuztürk son 
yolculuğuna uğurlandı. 

Yavuztürk, İstanbul Karacaahmet Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy 

mezarlığında toprağa verildi. 17. Dönem  
Anavatan Partisi Elazığ, 18. Dönem Anavatan Partisi 
Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bulunan Zeki Yavuztürk,  
45’inci Hükûmette de (Turgut Özal Hükûmeti 
13.12.1983 -21.12.1987) Millî Savunma Bakanı olarak  
yer almıştı. 

ESKİ BAKANLARDAN ŞEVKET KAZAN SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski bakanlardan 
Şevket Kazan için 10 Mart’ta Hacı Bayram Veli Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk siyasetinin önemli 
isimlerinden Şevket 
Kazan’ın cenaze 

namazını eski Diyanet İşleri 
Başkanı Lütfi Doğan kıldırdı. 
Cenaze namazına Kazan’ın 
ailesi ve yakınlarının yanı sıra 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. 

Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
üyeleri, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski 
TBMM Başkanları Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, 
Bülent Arınç, AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara 
Valisi Vasip Şahin, eski bakanlar, belediye başkanları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Cenaze namazının ardından Şevket Kazan Cebeci 
Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şevket Kazan’ın 
vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından 
başsağlığı mesajı yayımladı. TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un mesajı şöyle: “Millî Görüş 
hareketinin sembol isimlerinden, eski Çalışma ve 
Adalet Bakanı, üç dönem TBMM’de görev yapan 
Şevket Kazan beyefendinin vefat ettiğini teessürle 
öğrendim. Cenabıhak mekânını âli eylesin. 
Ailesinin, sevenlerinin ve Millî Görüş camiasının 
başı sağ olsun.”

Şevket Kazan, 1933 yılında Sakarya’da doğdu. 
1971’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 
bitirdi. Aynı yıl Necmettin Erbakan’ın kurduğu Millî 
Nizam Partisi’ne katıldı. 1973 yılında Millî Selamet 
Partisi’nden (MSP) Kocaeli milletvekili seçildi. CHP 
ile MSP koalisyonunda 26 Ocak 1974’te kurulan 
37’nci hükümette Adalet Bakanlığı yapan Kazan, 
Süleyman Demirel’in Başbakanlığındaki 39’uncu 
hükümette 1976-1977 yıllarında Çalışma Bakanı 
olarak görev aldı. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 
bir yıl tutuklu kalan Kazan, 1985 yılında beraat 
etti. 1991 yılında Refah Partisi’nden milletvekili 
seçilen Kazan, 1996’da kurulan 54’üncü hükümette 
(Refahyol) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü.
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HAYDAR BAŞ HAYATINI KAYBETTİ
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı, 1947 doğumlu  
Prof. Dr. Haydar Baş, yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle  
tedavi gördüğü hastanede 14 Nisan’da vefat etti.

Tedavi gördüğü Trabzon 
Kanunî Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde vefat eden 

Haydar Baş’ın cenazesi Trabzon’da 
toprağa verildi..

Haydar Baş için Ortahisar ilçesi 
Yenimahalle’deki fuar alanında ikindi 
vakti cenaze töreni düzenlendi. 
BTP Genel Başkanı Baş’ın cenaze 
namazını, oğlu Osman Baş kıldırdı.

Cenaze namazının ardından 
Haydar Baş’ın naaşı, defnedilmek 
üzere Akçaabat ilçesindeki Şehitlik 
Tepesi’ne götürüldü. Cenaze 
törenine, Haydar Baş’ın ailesi ve 
yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi 
İsmail Ustaoğlu, Trabzon İl Emniyet 
Müdürü Metin Alper, Ortahisar 
Belediye Başkanı Ahmet Metin 
Genç ve vatandaşlar katıldı.

ESKİ MİLLETVEKİLİ MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ 
İÇİN TBMM’DE CENAZE TÖRENİ
Vefat eden eski Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç için 2 Mart’ta TBMM’de 
tören düzenlendi.

Törene, Erdinç’in 
ailesi ve 
yakınlarının yanı 

sıra CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, 
TBMM Başkanvekili 
Levent Gök, eski TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, AK 
PARTİ Grup Başkanvekili 

Cahit Özkan, bazı milletvekilleri ve Meclis personeli 
katıldı. Erdinç’in naaşı, Ahmet Efendi Camii’nde 
ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi. 

Yozgat Boğazlıyan’da 1932’de doğan Erdinç, 
İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu’nu bitirdi.  
16. Dönem Yozgat Milletvekili olan Erdinç, evli ve  
iki çocuk babasıydı.

HAFIZ İSMAİL COŞAR VE EŞİ  
GENİŞ KATILIMLA UĞURLANDI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
katıldığı İsmail Coşar ve eşinin cenaze 
törenine, ailenin yakınlarının yanı sıra, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare 
Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, 
Eski TBMM Başkanı ve AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım, bazı milletvekilleri, bazı eski bakanlar 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz’da ilk selayı o okudu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 
2016’daki hain darbe girişimi sonrası Ankara’da ilk 
selayı İsmail Coşar okudu. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 
televizyon ekranlarından 
darbecilere karşı 
milleti meydanlara 
davet etmesi sonrası 
Kocatepe Camii’nin 
minaresine çıkarak ilk selayı okuyan İsmail Coşar, 
cami hoparlöründen vatan ve bayrak için herkesi 
meydanlara çağırdı.

1950 yılında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı 
Çağlayan köyünde dünyaya gelen Coşar, henüz 
inşaat halindeyken Kocatepe Camii’nin ilk müezzini 
olmuş ve 40 yılı aşkın süre bu camide görev 
yapmıştır.
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İLK OSMANLI PARLAMENTOSUNUN 
AÇILIŞI

(19 Mart 1877)

23 Aralık 1876 tarihinde yürürlüğe giren 
ilk Osmanlı-Türk Anayasası olan Kanun-ı 
Esasî ile devletin temel organları yasama, 
yürütme ve yargı olarak üç ana bölüme 
ayrılmıştı. İlk Anayasa’da yasama organı, 
Meclis-i Mebûsan ve Meclis-i Âyan 
olmak üzere iki kamaralı sisteme göre 
teşekkül etmişti. Meclis-i Mebûsan ve 
Meclis-i Âyan, Meclis-i Umumî (Osmanlı 
Parlamentosu) çatısı altında görev yapacaktı. 

Bu iki meclisten, Meclis-i Mebûsan’ın üyelerini aşamalı bir seçim sistemi ile halkın seçmesi, senato 
görünümündeki Meclis-i Âyan’ın üyelerini ise Padişah’ın ataması öngörülmüştü. 

İlk Osmanlı parlamentosu olan Meclis-i Umumî’nin açılış töreni 19 Mart 1877’de Dolmabahçe Sarayı Muâyede 
Salonu’nda yapıldı. Meclisin çalışma mekânı olarak da Ayasofya yakınındaki, daha önce Maliye, Evkaf, Nafia 
ve Ticaret Nezareti olarak da kullanılan eski Dârülfünûn binasının tahsisine karar verildi. Açılış törenine, Sultan 
II. Abdülhamid ile birlikte kardeşleri Veliahd Mehmed Reşad ve Şehzade Kemaleddin efendilerle, vükelâ 
(kabine üyeleri), Mebûsan ve Âyan üyeleri, Şûrâ-yı Devlet başkan ve üyeleri, ruhanî liderler, adlî ve ilmî erkân 
ile üst düzey askerî erkân ve yabancı misyon şefleri katıldı. Meclis-i Umumî, Sultan II. Abdülhamid Han’ın nutku 
ile açıldı. Bu nutku Padişah adına Mabeyn-i Hümâyûn Başkâtibi Küçük Said Paşa okudu. Bu sırada şehrin çeşitli 
yerlerinden ve karakol gemilerinden toplar atılarak Meclis-i Umumî’nin açıldığı, halka müjdelendi.

31 MART VAKASI

(31 Mart / 13 Nisan 1909)

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkezi 
Selanik’ten İstanbul’a getirilmiş IV. Avcı 
taburu, Meşrutiyet idaresini koruma 
ve kollamakla görevliydi. Bu taburlar 
kendilerini “hürriyet bekçisi” olarak 
adlandırmışlardı. İttihatçı kadronun bu 
birliklerden esas beklentisi; İstanbul 
siyasetinde kendilerine muhalif 

gördükleri farklı kişi ve grupları baskı 
altına almalarıydı. Ancak gelişmeler Cemiyet’in istediği yönde olmadı ve Avcı taburlarının Taşkışla’da 
bulunan askerleri, 13 Nisan 1909 sabahı “şeriat isteriz” sloganıyla ayaklandı. İsyancılar, daha da ileri giderek 
kendilerini teskin etmek isteyen komutanlarından bazılarını hapsedip, Ayasofya Meydanı’nda bulunan 
Meclis-i Mebusân’a doğru yürüyüşe geçti. Kısa zamanda diğer kışlalardaki askerler de kalabalığa katıldı. 
Ayaklanma görünüşte “şeriat talebi” ile patlak vermişse de, aslında üstlerinin davranışlarından bunalmış 
rütbesizlerin seslerini duyurma çabasıydı. Selanikli İttihatçı subayların kendilerinden daha kıdemli 
çavuşlara ve erata sergilediği sert davranışlar, İstanbul’daki siyasî dengeleri alt üst edecek bir asker 
ayaklanmasının fitilini ateşlemişti. 

Ayaklanma, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin devlet ve ordu idaresine hakim olmasından rahatsız farklı 
kesimlerin katılımıyla büyüdü. Önce Ayasofya Meydanı’nda toplanıp Meclis-i Mebusân’ı kuşatan isyancılar, 
sonrasında Galata Köprüsü’ne hakim olarak Galata-İstanbul geçişlerini kontrol altına aldı. Anadolu yakası 
ile İstanbul arasındaki sandal ve vapur trafiğini de büyük ölçüde ele geçiren isyancılar, telgraf tellerini 
keserek yöneticilerin olan bitenden haberdar olmasını ve müdahalede bulunmasını zorlaştırdılar. 
İstanbul’da olan biteni Meşrutiyet rejimine bir tehdit olarak değerlendiren Selanik’teki III. Ordu ve 
Edirne’deki II. Ordu komutanları, kendilerine bağlı birliklerden ve gönüllülerden oluşan bir müfrezeyle 
yola çıktılar ve İstanbul’da ağır çatışmalardan sonra durumu kontrol altına alarak isyanı bastırdılar.

TARİHTE BU AY 
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1924 TEŞKİLAT-I ESASİYE 
KANUNU 

(20 Nisan 1924)

1921 Anayasası’nın, fevkalade 
siyasi koşulların bir ürünü 
olması ve büyük zorluklarla 
kazanılan Millî Mücadele 
ve Kurtuluş Savaşı ile bu 
fevkalade durumun ortadan 
kalkması sebebiyle, devletin 
temel kuruluşunu, toplum 
ve bireylerin konumunu ve 
haklarını belirleyecek yeni 
bir anayasaya ihtiyaç olduğu, 
daha da belirgin bir şekilde 
ortaya çıkmıştı. Devlet, toplum 

ve bireyin haklarını yerli yerine koyacak bir yasa gereğiyle hazırlanan Anayasa’da Fransa’nın 1875 anayasal 
kanunları ile Polonya’nın 1921 Anayasası’ndan yararlanılmıştı. 

1924 Anayasası, kuvvetler birliği esasına dayandığından bütün yetkiler Büyük Millet Meclisi’nde toplanmıştı. 
Anayasa metni, bir kurucu meclis tarafından değil, olağan bir parlamento hüviyeti taşıyan İkinci Meclis 
tarafından hazırlanmıştı. 105 maddelik Anayasa, Meclisin 20 Nisan 1924 tarihli toplantısında kabul edilmişti. 

İlerleyen yıllarda kısmi değişikliklere uğrasa da 27 Mayıs 1960 darbesi ile fiilen, darbe ertesinde hazırlanan 
1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesiyle de resmen ortadan kalkana kadar yürürlükte kalmıştı.

TÜRK TARİH KURUMUNUN TESİSİ

(15 Nisan 1931)

Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 
kurulan Türk Tarih Kurumu, Avrupa devletlerinin 
tarih kitaplarındaki, Türkler’in ikinci sınıf millet olduğu 
iddialarına ve “barbar” gibi gösterilerek adeta bir 
istilâcı kavim şeklinde yer bulmasına karşı, Türk 
milletinin dünya tarihinde en eski çağlardan beri 
var olduğunun ve bu milletin dünya medeniyetine 
büyük hizmetler yaptığının açığa çıkarılması ve ilmî 
metotlarla araştırılmasına hizmet etmek amacıyla 
kurulmuştur. Kuruluş nizamnamesinde teşkilatın amacı, 
“Türk tarihini, Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, 
Türkler’in medeniyete hizmetlerini ilmî yoldan 

incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak, bunlara dayanarak Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmak” 
şeklinde ifade edilmiş, buna yönelik akademik çalışmaların yapılması olarak öngörülmüştü. 

Aradan geçen uzun yıllar boyunca Türk Tarih Kurumu pek çok proje ve akademik toplantının 
düzenlenmesine ve belli konularda tarihî bilginin ve farkındalığın gelişmesine katkı sağladı. İçlerinde 
tıpkıbasım, Türk tarihinin ana kaynakları, kaynakların eleştirmeli baskıları ve arşiv belgeleri, Osmanlı 
kronikleri, dünya tarihi, Türk tarihinin ana hatları için hazırlanan monografilerle buna dair araştırmaların 
çevirileri, doktora çalışmaları, çeşitli bölgelerde sürdürülen kazı sonuçları ve raporlardan meydana 
gelmek üzere toplamda 1400 civarında eserin yayımlanmasına direkt katkı sağlayan Kurum, ayrıca 
yabancı dillerde de bu birikimi yayımlamıştır. Kurumun yayın organı olan Belleten, Türkçe’den başka 
İngilizce, Almanca ve Fransızca makalelerin de yer aldığı uluslararası bir dergi niteliğinde olarak Türk 
tarihine büyük katkılar sunmaya devam etmektedir.
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EVDE KAL  
TÜRKİYE



15. Dönem MSP Kahramanmaraş Milletvekili.

Mehmet PAMUK
(1939 - 4 Mart 2020)

Cumhuriyet Senatosu (14.10.1973 -14.10.1979) 
Burdur Üyesi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divânı Kâtip Üyesi.

Ekrem KABAY
(1931 - 16 Mart 2020)

Cumhuriyet Senatosu (5.06.1977-12.09.1980) İzmir Üyesi.

Nuruhan ARTEMİZ
(1931 - 22 Mart 2020)

12 ve 13. Dönem AP Antalya Milletvekili.

Hasan Fehmi  
BOZTEPE
(1927 - 25 Mart 2020)

18 ve 21. Dönem ANAP Diyarbakır Milletvekili.

Nurettin DİLEK
(1952 - 16 Nisan 2020)

Milliyetçi Demokrasi Partisi Kurucu Üyesi,  
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca  
Seçilen Üye (21.10.1977 -12.09.1980) ve  
17. Dönem MDP/Bağımsız/DYP  
İstanbul Milletvekili.

Namık Kemal  
ŞENTÜRK
(1922 - 14 Nisan 2020)

Cumhuriyet Senatosu (7.06.1964 - 14.10.1973) 
Antalya Üyesi.

Mehmet PIRILTI
(1924 - 22 Mart 2020)

15 ve 16. Dönem AP, 20 ve 21. Dönem DYP 
Tekirdağ Milletvekili.

Nihan İLGÜN
(1940 - 16 Nisan 2020)

VEFAT EDEN MİLLETVEKİLLERİMİZ

MECLİS HABER DERGİSİ MART - NİSAN 2020128

MERHUM MİLLETVEKİLLERİMİZE ALLAH
,
TAN RAHMET 

NİYAZ EDER, AİLELERİNE VE SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.



İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

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

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mâbedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şâhâdetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim, inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerred gibi yerden nâ’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Akif ERSOY
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